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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORES  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 9 (262) OKTOBRIS 2016. G.

JAUNIEŠU  CENTRS  „ACS”  JAUNIEŠI  DODAS  IEPAZĪT 
KAIMIŅVALSTI  LIETUVU

Oktobrī jaunieši devās iespaidiem bagātā ekskursijā uz Lietuvu. Tā bija dāvana centriņa 10 gadu jubilejā no 
Ļaudonas pagasta pārvaldes un Madonas novada pašvaldības.

Iespaidus par  ekskursiju lasiet 6. lpp.

Lai esam kā upe, kas dzīvībā tecēt 
neapstājas un neiznīkst,
Kā ezers, kas sapņos paceļas 
gaisos un izkaltušo zemi laista.
Lai ticam  -  mūsu tauta mūžīgi 
mūžos dzīvot drīkst un apzināties,
Ka tu, tēvzeme, postā un priekā 
vienmēr esi sāpīgi neizsakāmi skaista.

(Andrejs Eglītis)

Oktobris - laiks, kad koku lapu zeltaini pielietās pļa-
vas pamazām nomaina salnas baltie rīti un lietus pak-
šķi aiz loga.

Kā ik gadu, arī šogad 21. oktobrī atceres brīdis dzej-

niekam Andrejam Eglītim, kad noliekam uz viņa at-
dusas vietas salnas pasaudzētos  rudens ziedus, iede-
dzam svecīšu liesmas un, cerams, mūsos iedegas arī 
kaut maza daļa no tās dzimtenes mīlestības, kāda bija 
Andrejam Eglītim.

Jā, patiesi, līdz ar dzejnieka un tēvzemes patriota 
dzimšanas dienu arvien vairāk iemirdzas sajūta par 
gaidāmajiem Valsts svētkiem, kad iedegsim svecītes 
par godu mūsu tautas varoņiem, kad iemirdzēsimies 
paši, kopīgi dziedot Latvijas Valsts himnu - par godu 
Latvijai, par godu dzimtenei.

Lai svētīgs un vērtīgs ikvienam no mums un visiem 
kopā Valsts svētku mēnesis!

Signe, redaktore

Jaunieši pie pašu gatavotā nacionālā Lietuvas salduma - šakotis.
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Nikolaja dzim-
tene ir Sibīrija 
līdz brīdim, kamēr 
par savām mājām 
sāka saukt Latviju. 
Nikolajs kopā ar 
sievu un bērniem 
dzīvojis Gruzijā, 
Polijā, Čehoslovā-
kijā. Dienesta lai-
kā bijis lidmašīnu 
pilots,  darba dēļ 
arī sākuši dzīvot 
Latvijā.

Nikolajam ir 
siltas atmiņas par 
saviem vecvecā-
kiem, kuri viņu uz-
audzinājuši. Kopā 
ar sievu cenšas 
vismaz reizi gadā 
apciemot radinie-
kus ārpus Latvijas. Jubilāra lielākais lepnums mazbērni - divas 
mazmeitas un trīs mazdēli. Nikolajs ar prieku stāsta par maz-
bērnu gaitām un panākumiem.

 Jubilāra hobijs ir medības. Savulaik bijis aktīvs Ļaudonas 
mednieku kluba dalībnieks, tagad nes kluba vecākā mednieka 
vārdu. Līdz ar to aktīva dalība medībās vairs nenotiek tik bieži.

Signes Prušakevičas teksts un foto

Laimonis ir 
dzimis mētrē-
nietis. Mētrienā 
pavadījis bērnu 
dienas kopā ar 
pusmāsu Ināru, 
izskolojies 7ga-
dīgajā Mētrie-
nas pamatskolā. 
1959. gadā darba 
ceļš Laimoni at-
ved uz Ļaudonu, 
kur kolhozā „Pa-
domju armija” 
darīja lauku dar-
bus, kā arī strā-
dāja  par darbu 
vadītāju graudu 
kaltē. Jubilāram 
spilgtā atmiņā pa-
likusi iesaukšana 
armijā - 1960. gada oktobrī, kad jaunajiem puišiem pašiem bija 
jādodas ceļā  ar vilcienu uz Rīgu, tālāk uz Samāru. Laimonis 
dienestā mācījās seržantu skolā un vairāk nekā trīs gadu laikā 
bijis daudzās valstīs.

Pēc atgriešanās no armijas Laimonis pieņem izaicinājumu 
un kļūst par deputātu, vēlāk  - arī par Ļaudonas pagasta iz-
pildkomitejas priekšsēdētāju, nostrādājot  trīs sasaukumus, līdz 
uzrakstīja atlūgumu.

Pēc pagasta vadīšanas Laimonis 1971. gada jūlijā uzsāk dar-
ba gaitas Madonas rajona (toreiz) Patērētāju biedrības savienī-
bā, kur nostrādā ilgus darba gadus - līdz pat 2006. gadam.

Laimonis, kamēr strādāja Madonā, biežāk uzturējās sev pie-
derošajā  pilsētas dzīvoklī, taču līdz ar aiziešanu pensijā dienas 
tiek pavadītas lauku mājās Sāvienā. No Ļaudonas uz Sāvienu 
Laimonis kopā ar sievu Noru pārcēlās 1995. gada novembrī. 
Agrāk turējuši lopiņus, bet nu gan vairs ne - veselība pirmajā 
vietā! Jubilāra sieva Nora strādājusi bibliotēkā, kur arī abi ie-
pazinušies. Tagad jau nosvinētas Zelta kāzas - 50 gadi laulībā. 
Prieku rada dēls Uģis ar vedeklu, kas apciemo vecākus.

Mēneša jubilāri VēSTiS nO PaGaSTa 
PārValDeS

ĻAUDONIETIS  IEGŪST  
LATVIJAS  PILSONĪBU

 Š.g. 21. septembrī  PMLP Madonas nodaļas vadītāja 
Solvita  Putniņa  vadīja svinīgo ceremoniju, kuras laikā 
Latvijas pilsonība tika piešķirta Ļaudonas pagasta ie-
dzīvotājam  Jurijam  Darandam.

 Šādas ceremonijas  notiek visā valsts teritorijā un 
Madonā šī ir jau devītā, kopš  tās ieviešanas  2014.  gada 
21. februārī, kad pirmā notika Saeimā. Veicot  grozīju-
mus  Pilsonības likumā, valsts vēlējās uzsvērt, ka Lat-
vijas pilsonības iegūšana ir svarīgs un svinīgs notikums 
ne tikai pilsonības pretendentiem, bet arī valstij. Svinī-
gais solījums apliecina, ka cilvēks ir uzņēmies  līdzdalī-
bu  par visu, kas šajā valstī notiek.

 Latvijai  kā  mazai daudznacionālai valstij ir svarīgs 
katrs pilsonis. Mums  piešķirta  brīnišķīga  tēvzeme, 
kurā ir visi gadalaiki. Tikai mums pieder Vidzemes aug-
stiene, Kurzemes līdzenumi  un  Latgales  ezeri. Mīlē-
sim to un sargāsim!

 Jurijs deva solījumu par uzticību savai valstij, valstij, 
ar ko ir saistīta visa dzīve. Ar doto uzticības solījumu 
noslēdzās  naturalizācijas  process. PMPL  Madonas no-
daļas vadītāja  Solvita  Putniņa visas pārvaldes vārdā 
sveica Juriju šī nozīmīgā  notikuma  sakarā. Apsveicam  
tādēļ, ka Jurijs pieņēma  lēmumu  kļūt par Latvijas pil-
soni, ar šo soli apliecinot  uzticību valstij, kurā dzīvo  
un strādā. 

 Arī Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Drei-
mane sveica ļaudonieti, uzteicot viņa vēlmi un apņē-
mību iegūt pilsonību, ar cerību, ka tas būs kā paraugs 
citiem pagasta iedzīvotājiem - nokārtot  formalitātes, lai 
iegūtu Latvijas pilsonību.

 Latvijā pilsonības iegūšana nav noslēgums, bet dur-
vju atvēršana jaunām vērtībām, iespējām, jauniem  sa-
sniegumiem. Pilsonības  iegūšana  dos iespēju noteikt 
nākotni, piedaloties pašvaldības un Saeimas vēlēšanās. 
Valsts ir kopība un to veidojam mēs visi kopā. Kāda tā 
ir un būs, tas atkarīgs no mums visiem. 

Sveicam Juriju Darandu un viņa ģimeni  šī nozīmīgā 
notikuma sakarā. 

Informāciju  apkopoja  un fotografēja 
Signe Prušakeviča

Pēc svinīgās ceremonijas par pilsonības piešķiršanu.
No kreisās puses: PMLP Madonas nodaļas vadītāja Solvita  

Putniņa, Jurijs Daranda, Jurija sieva Andžela, Ļaudonas pagasta 
pārvaldes vadītāja Ilze Dreimane.
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PALDIES VĀRDI APTIEKĀREI VIZMAI
24. oktobrī Ļaudonas pagasta aptiekas dur-

vis aptiekāre Vizma Jonāne vēra ar īpašām 
sajūtām - zinot, ka tā ir pēdējā diena, kad viņa 
pieņem  apmeklētājus. Gandrīz 50 gadu garu-
mā ik darba dienu (un ne tikai) Vizma, allaž 
smaidīga, stāvot aiz letes, ir iepazinusi daudzus 
ļaudoniešus un ir bijusi kā pirmā neatliekamā 
palīdzība brīžos, kad kādam nav bijusi iespēja 
apmeklēt ārstu. Vizma atzīst, ka nākusi uz ap-
tieku arī brīvdienās, lai izlīdzētu ļaudoniešiem. 
Iemantojusi pagasta iedzīvotāju uzticību, ko no 
sirds novērtē, jo daudzi ļaudonieši, lai arī ap-
meklējuši ārstu Madonā, medikamentus brau-
kuši pirkt uz Ļaudonas aptieku.

 Savā pēdējā darba dienā Vizma saņēma 
daudz ziedu sveicienus un laba vēlējumus, 
pateicības vārdus  par ieguldīto darbu, laiku, 
enerģiju daudzu gadu garumā, lai Ļaudonas 
aptieka pastāvētu.

Prieks, ka Vizma aptiekas durvis aizver ar 
cerīgu skatu nākotnē, jo aptieka turpinās pastāvēt! Citā vizuālā izskatā un ar jaunu saimnieci aiz letes  aptieka atkal vērs durvis 
un gaidīs ļaudoniešus. Būsim pacietīgi šo pārmaiņu laikā un atbalstīsim aptiekas darbību arī turpmāk!

 Paldies Vizmai Jonānei par skaistajiem darba gadiem Ļaudonas un ļaudoniešu labā! 
 Lai turpmāk ikdiena rit mierīgi, rāmi un veselības kalni neizsīkst!

Signes  Prušakevičas  teksts un foto

ĻAUDONIETIS ILMĀRS KĻŪST PAR DIVKĀRTĒJU SCANIA 
STREAMLINE ČEMPIONU

Nezinātājam varbūt skan dīvaini 
un nesaprotami - konkurss šofe-
riem? Jā, tādi notiek, un ļaudonietis 
Ilmārs Smirnovs ir sevi veiksmīgi 
pierādījis Scania šoferu konkursā.

Ilmārs strādā  mežizstrādes uz-
ņēmumā IT-KM un ir kokmateriā-
lu automašīnas scania šoferis, kas 
pie stūres sēž jau kopš 1991. gada. 
Pašam Ilmāram nezinot, viņa kolē-
ģis Salvis pieteica Ilmāru Scania 
Streamlines konkursā, kur vairāku 
mēnešu garumā scania streamline 
šoferi trīs dažādos segmentos (kok-
vedēju, tālsatiksmes un vietējie 
pārvadājumi) cīnījās savā starpā, 
lai kļūtu par labāko Scania Stream-
line šoferi. 

Rezultāti tika paziņoti katru mē-
nesi, līdz pārsteigumam vairs ne-
bija vietas - Ilmārs ieguva  Scania 
Streamline 2015  1. vietu.

Arī nākamajā  gadā Ilmārs no-
lēma izaicināt sevi un piedalīties  
konkursā vēlreiz. Konkurss norisi-
nājās no aprīļa līdz augusta beigām, un ikviena šofera sniegums tika vērtēts pēc četriem kritērijiem  (inerces izmantošana, 
paredzēšana, bremžu lietošana un pārnesumu izvēle). Tāpat kā iepriekšējā gadā, ik mēnesi tika noteikti labākie šoferi. Taču 
rezultāti bija spraigi, un fināla uzvarētājus bija grūti prognozēt.

Šajā gadā pirmās vietas ieguvēji balvā saņem video reģistratoru - blackvue, otrās vietas  ieguvēji saņēma savā īpašumā 
Šveices ražojuma Scania  rokas pulksteni, savukārt trešās vietas ieguvēji - dāvanu karti 100 eiro vērtībā Scania aksesuāriem.

Uz jautājumu, kas mudinājis Ilmāru izvēlēties šofera darbu, viņš ar humoru atbild, ka ir vienīgais no ģimenes četriem bēr-
niem, kurš no slimnīcas mājās pārvests nevis ar zirga pajūgu, bet gan ar kravas automašīnu GAZ 51. „Tā noteikti ir kāda dzīves 
sakritība, kas ietekmēja izvēli.”  Ilmārs ir braucis ar dažādām automašīnām gan padomju laikos, gan arī atjaunotās Latvijas 
laikā. Viņš atceras, ka agrāk šoferis ne tikai stūrēja spēkratu, bet nepieciešamības gadījumā  pats veica arī remontdarbus. Ilmārs  
atzīst, ka tagad ir pavisam citādāk: „Mašīnas ir daudz gudrākas un sarežģītākas, to vadības sistēmās ir modernās tehnoloģijas.” 
Tieši šīs modernās tehnoloģijas ļauj izsekot šoferu braukšanas manierēm un pēc konkrētiem rādītājiem  noteikt labāko šoferi 
katrā segmentā.

Par piedalīšanos šāda veida konkursā un par galvenās balvas iegūšanu Ilmāram ir patiess prieks un gandarījums. Taču nu gan 
ļaušot izpausties citiem šoferīšiem un pats konkursā vairs nestartēs. Pozitīvas emocijas ir iegūtas, smags darbs vainagojies ar 
panākumiem, kas noteikti varētu būt pamudinājums un motivācija ikvienam veikt savu darbu ar prieku. Un maza azarta deva 
dzīvē vienmēr noder!

Lai Ilmāram allaž ir līdzi ceļabiedrs - humors - un lai labi ripo!
Signes Prušakevičas teksts un foto
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turpinājums 5. lpp.

Sāvienas  ezers no putna lidojuma.

OPTIKA „METROPOLE”  AICINA  
UZ REDZES PĀRBAUDI

Jau tuvākajā laikā jūsu pagastā  
viesosies speciāli organizēta pro-
fesionāla optometristu komanda, 
kas piedāvās iespēju pārbaudīt 
redzi un par īpašām cenām iegā-
dāties kvalitatīvas brilles. Mūsu 

izbraukumu komanda būs aprīkota ar jaunāko redzes pārbau-
des aparatūru, kas dod iespēju sertificētam optometristam no-
vērtēt redzes funkcijas un acs vispārējo stāvokli  un izrakstīt 
receptes brillēm, ja tās būs nepieciešamas.

Aicinām jūs izmantot iespēju un pieteikties redzes pārbau-
dei, ļaujot mums parūpēties par jūsu acīm! 

Mūsu  komandas viesošanās  laikā jums tiks piedāvātas 
šādas priekšrocības:

- bezmaksas redzes pārbaude;
- bezmaksas  briļļu  ietvaru kolekcija (par īpašo kolekciju, 

lūdzu, jautāt konsultantam);
- acu spiediena mērīšana tikai 5 €. Cilvēkiem pēc 40 gadiem 

ieteicams veikt  acu spiediena kontroli reizi gadā.
Nodrošinām:
- ātru briļļu izgatavošanu;
- profesionālu redzes aprūpes servisu.
Uzņēmums “Optika Metropole” tika dibināts 2003. gadā ar 

mērķi nodrošināt Latvijas reģionos dzīvojošos iedzīvotājus 
ar kvalitatīvu un profesionālu redzes servisu, kas ietver sevī 
pilnu redzes pārbaudi, visa veida briļļu izgatavošanu un kon-
taktlēcu piemeklēšanu. 

Mūsu optikas saloni, kas darbojas jau 15 Latvijas novados, 
ir pazīstami ar savu daudzveidīgo apkalpošanu un plašo briļļu  
klāstu. Esam atvēruši arī e-veikalu  kontaktlēcu lietotājiem: 
www.manaslecas.lv

Aicinām pieteikties uz optometrista vizīti līdz 9. novem-
brim, zvanot - 65035635! 

Gaidīsim jūs Ļaudonā, Ļaudonas kultūras namā, jau 
10. novembrī.

Optikas „Metropole” komanda

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola
VēSTiS nO iZGlĪTĪbaS ieSTāDēM

  

Šā  gada 11. oktobrī Ļaudonas pagasta pārvaldē saņemts 
iesniegums ar ierosinājumu pārcelt sabiedriskā autobusa 
pieturvietu „JOKAS” par ~650 m virzienā uz Aburtiem, 
turpmāk pieturvietai atrodoties pret īpašumu „Griezes”. 

Lūdzam  izteikt Ļaudonas pagasta iedzīvotājus savu 
viedokli un savus ierosinājumus šajā jautājumā laikā  līdz  
š.g. 30. novembrim, vēršoties  personīgi Ļaudonas pa-
gasta pārvaldē vai  rakstiski  Dzirnavu  iela  nr. 2, Ļaudo-
na, Madonas nov., LV-4862 vai rakstot  uz e-pastu: laudo-
na@madona.lv.

PAR  SABIEDRISKO 
APSPRIEŠANU

TIKŠANĀS AR SĀVIENAS 
EKSPEDĪCIJAS  DALĪBNIEKIEM

2016.  gada 24.  novembrī  plkst. 15.00  Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolā notiks Sāvienas ekspedīcijas atskai-
tes pasākums. 

Šovasar, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda un Vidze-
mes plānošanas reģiona atbalstam, Sāvienas ezera krastos 
notika ekspedīcija, kuru rīkoja Latvijas Kultūras akadēmija 
arheologa profesora Jura Urtāna vadībā. 

Sadarbībā  ar  Zemūdens  kultūrvēsturiskā  mantojuma aso-
ciāciju Sāvienas ezerā tika veikti  pētījumi, pirmoreiz Latvijā 
izmantojot zemūdens sūkni  - ežektoru. Ekspedīcijas dalībnie-
ki  izzināja arī Sāvienas apkārtnes ainavas un Sāvienas  mui-
žas  vēstures  liecības. Tika pētīti arī  apkārtnes  vietvārdi un 
pierakstītas atmiņas un stāsti gan par Sāvienas ezeru, gan arī 
dažādiem  notikumiem  šajā  pusē senākos laikos. Ekspedī-
cijas laikā tika satikti 38 vietējie iedzīvotāji, kuru atsaucību 
ekspedīcijas dalībnieki joprojām mīļuprāt  atceras.

Pasākuma laikā ikviens atkal varēs satikties ar ekspedīcijas 
dalībniekiem  un noklausīties vairākus priekšlasījumus  par 
šovasar uzzināto un atklāto Sāvienā. Arheologs  Juris  Urtāns  
stāstīs par atradumiem Sāvienas ezerā. Laimnesis Markūns un 
Ainars Rancāns no Zemūdens kultūrvēsturiskā  mantojuma 
asociācijas  dalīsies pieredzē par to, kā tehniski notika pētī-
jumi  zem ūdens. Par Sāvienas apkārtnes vietvārdiem  stāstīs  
ģeogrāfe  Zane Cekula un valodnieces  Sanda  Rapa un Renāte 
Siliņa - Piņķe. Savukārt Māra Urtāne atklās ainavu arhitekta 
vērojumus par vērtībām un izmaiņām Sāvienas pagasta aina-
vā, bet mākslas vēsturniece  Zane  Grigoroviča  pastāstīs  par 
mākslas  stilu atskaņām Sāvienas muižas arhitektūrā  (sk. pie-
likumā pasākuma programmu).

Laipni aicināts ikviens!

Informāciju sagatavoja un uz tikšanos aicina 
Sāvienas ekspedīcijas dalībnieki

M. Kalniņa foto

ĪSZIŅAS NO SKOLAS
26. septembris
Eiropas valodu dienas pasākumi: 

skolēnu radošie darbi ”Labie vārdi 
dažādās valodās”.

28. septembris
10. klases  skolēnu  uzņemšanas  

vidusskolā  pasākums.
30. septembris
Starptautiskās  veco  ļaužu  dienas  

ietvaros  sākumskolas skolēni  nelielu  
koncertiņu  sniedza  pagasta  pansio-
nāta iemītniekiem.

C grupas skolēni piedalās vieglatlēti-
kas  4-cīņas  spartakiādē.

12. oktobris
Skolotāji  apmeklē Skolotāju dienai 

veltīto koncertu Madonas kultūras 
namā.

14. oktobris
9. - 12. klases skolēni piedalās skolē-

nu volejbola spartakiādē.
5. - 12. klases  skolēni piedalās skolas 

radošo darbu konkursā „Andreja  Eglīša 
dzimtenes motīvi dzejā”.

17. oktobris
Vecāku diena.
18. oktobris
1.  un  4. klases  skolēni dodas  

uz  teātra izrādi „Īkstīte”  Madonas 
kultūras namā.

19. oktobris
7. - 9. klases  skolēni piedalās 

volejbola spartakiādē  Madonā.
1. - 4. klases  skolēniem sporta 

pēcpusdiena „Drošie un veiklie”.
20. oktobris
8. klases skolēnu ekskursija uz 

Madonu.
21. oktobris
3. klases skolēnu pārgājiens uz 

saimniecību „Bieles”.
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2016. /2017.  MĀCĪBU  GADS  
AR JAUNINĀJUMIEM UN TRADĪCIJU  TURPINĀŠANU

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolotāji skolēnu veidotā pasākumā par godu Skolotāju dienai.

Lai jaunais mācību gads sniegtu ne tikai jaunas zi-
nāšanas, bet arī patīkamu  atrašanos telpās, tuvojoties 
jaunajam mācību gadam, iestādes priekštelpā tika veikts 
remonts. Telpas pievilcību īpašu darīja Dzintras Viļevi-
čas darinātais saulespuķu dekors un pieskaņotie Lidijas 
Smirnovas  šūtie aizkari. 

„Brīnumdārza” saimes vārdā PALDIES!
Informācija par iestādi
Darba laiks 
Katru darbdienu no plkst. 7:00 līdz 19:00. 
Katru darbdienu  darbojas  dežūrgrupa  (“Kaķu” un 

“Rūķu” grupas telpās)    no  plkst. 7:00  līdz  plkst. 8:00  
un  no plkst. 17:00  līdz  plkst. 19:00.  

“Zaķu” grupas darba laiks no plkst. 8:00 līdz  
plkst.17:00

Audzēkņi 
Iestādi apmeklē 51 audzēknis un darbojas trīs grupas:
1. grupā  - apvienotā “ZAĶU” (1-3 gadi)  ar  bērniem 

kopā rotaļājas, spēlējas, mācās Valentīna Venere, jaunā 
darbiniece  Dace  Cīrule un  palīdze  Līga Blekte.

2. apvienota  vecuma  grupa  ar 6-7 gadīgajiem (sagatavoša-
nas grupa) un 4-5 gadīgā  (vidējā  grupa) skolotāju Daces  Ze-
pas un  Iritas Akmentiņas, viņu palīdzes Nadeždas  Jegorovas  
vadībā kopīgus ,,rūķu” darbiņus veic “RŪĶU” grupas bērni. 

3. apvienota vecuma grupā  (vecākā 5-6 gadi  un 2. jaunā-
kā vecuma 3-4 gadi) audzēkņi mācās “KAĶU”  grupas telpās 
un, skolotāju Dinas Simsones, Ilzes Barūkles, palīdzes Ligitas  
Edelbergas  mudināti, apgūst nepieciešamās prasmes,  iemaņas 
un zināšanas.

Nodarbības un personāls
Sākot ar šo mācību gadu, iestāde īsteno trīs licencētas pirms-

skolas  izglītības programmas. Audzēkņi  apgūst vispārējās 
pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111, un tiek in-
tegrēti  5 audzēkņi 01015511 (speciālās pirmsskolas izglītības 
programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem).  

Par visu iestādes darbību gādā vadītāja Ināra Krasnova. 
Apgūt pareizu izrunu bērniem palīdz logopēde Vita Stradiņa. 
Dziesmas, dejas, mūziku, ritmu māca skolotāja Judīte Gūte. 

Iestādē īsteno interešu izglītības programmas: deju pulciņš  
(skolotāja Aija Kreile) un  kristīgais pulciņš (skolotāja Sintija 
Bašķere). 

5-7 gadīgiem bērniem tiek piedāvāta iespēja 1-2 reizes mē-
nesī apmeklēt peldēšanas  nodarbības PII ,,Saulīte” baseinā  
Madonā. Saskaņojot informāciju ar audzēkņu vecākiem, bēr-
nus aizved un atved  skolas autobuss.  

Par bērnu veļas tīrību gādā veļas mazgātāja un gludinātāja  
Daila  Litvina. Zaļā zona, krāšņie telpaugi, tīrība un kārtība ie-

stādē un tās teritorijā ir Vandas Mincānes ziņā. Saimniecības 
vadītāja Anita Dundure. Labošanas darbi ir Linarda Dundura  
pārziņā. 

Ēdienreizes 
Iestādē  ir  trīs  ēdienreizes. Ēdiens tiek gatavots un uz iestādi 

nogādāts no Ļaudonas vidusskolas apvienotās virtuves. Ēdinā-
šanas izmaksas par vienu apmeklēto dienu (brokastis, pusdie-
nas, 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. 

Iesaistāmies  “Skolas  piens” programmā, kur bērni par velti 
var padzerties pienu visas dienas garumā. 

Aktivitātes 
Joprojām  katru  mēnesi  kopīgi  svinam bērnu dzimšanas 

dienas. Notiek  dažādi  pasākumi, reizēm pavisam  brīnumai-
nas lietas, izstādes, uzstājas  paši audzēkņi un labprāt seko 
ciemiņu priekšnesumam. Šogad īpašu uzmanību veltīsim ma-
temātikai. Un darbinieku pašizglītībai.  

Sāk darboties jaunievedums  - „Ceļojošā dienasgrāmata”. 
Jau tagad esam gandarītas par vecāku ieinteresētību un atbal-
stu.

Jūs  jau  zināt, ka Brīnumi  notiek  tur, kur tiem tic, un, jo vai-
rāk tic, jo biežāk tie notiek! Lai jaunais mācību gads patīkamu 
pārsteigumu pilns!

Ināra Krasnova, PII „Brīnumdārzs” vadītāja
Signes Prušakevičas foto

turpinājums no 4. lpp.

PII „Brīnumdārzs”
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Ļaudonas jauniešu centra „ACS” ekskursanti uz Zarasajas ezera panorāmas rata.

IESPAIDIEM  PILNA  EKSKURSIJA  
UZ   KAIMIŅZEMI  LIETUVU 

Ceļā uz galamērķi
Skaistā  un krāsainā 16. oktobra rudens dienā jau-

niešu centra  jaunieši devās ekskursijā, kas bija dā-
vana centriņa 10 gadu jubilejā no Ļaudonas pagasta 
pārvaldes un Madonas  novada pašvaldības. Izbrau-
cām plkst. 6.oo no rīta, tāpēc daudzi ceļā izgulēja 
vēl neizgulēto miegu. Kad saule bija uzlēkusi un lī-
dzi paņemtās brokastmaizītes notiesātas, varēja sākt 
vērot skatus pa logu, jo bijām iebraukuši Lietuvā. 
Mūsu uzmanību īpaši piesaistīja aitas, kas ceļmalās 
ganījās ļoti bieži. Pārliecinājāmies, ka kaimiņvalsts 
pret mums nebija saudzīga, jo mums bija jāmaksā 
ceļu nodoklis, kas citās kaimiņvalstīs nav paredzēts. 

Tradicionālo  virtuvi  iepazīstot
Pēc neilga pārbrauciena  nonācām Ignalinā, kur 

mūs jau gaidīja  Romnesas restorāna ceptuvē. Te 
mūs iepazīstināja ar lietuviešu nacionālo gardumu - 
šakotis, tā vēsturi un gatavošanas procesu. 

 Mūsu acu priekšā tapa šis interesantais kulināri-
jas gardums. Pie dzīvās uguns ikvienam bija iespēja 
iemēģināt roku mīklas liešanā.

 Pats  garšīgākais  bija - degustācija, pret kuru 
neviens nepalika  vienaldzīgs. Prezentācija  notika  krievu  
valodā, tāpēc dažiem bija  jātulko, jo ne visi jaunieši prot un 
saprot krievu valodu. Visi kopā izcepām 1,5 kg lielu šakoti, 
ko saimnieki laipni iedeva mums līdzi uz mājām.

Pastaiga pa koku galotnēm
Tālāk mūsu ceļš veda uz Aknīkščiem  - Laju taku, kur iz-

staigājām taku, kas augstumā sniedzās līdz ar koku galot-
nēm. Ceļš sākās pie Puntukas  akmens un  tālāk aizvijās kā 
izbūvēts tilts starp priežu galotnēm. Izbaudījām brīnišķīgus  
dabas  skatus un  izjutām meža sniegto mieru.

 Pēc tik interesantas pastaigas  svaigā  gaisā  ar prieku bau-
dījām pusdienas, ko mums līdzi bija sarūpējušas Ļaudonas  
apvienotās virtuves meitenes.

Ciemos pie zvēriem
Pēc ilgas  meklēšanas atradām norādīto vietu un nokļuvām 

Dusetu  pagastā - Ievas zvērnīcā. Privātā teritorijā aplokos 
dzīvo apmēram 40 interesanti zvēri: brieži, kuriem ir pa-
zīstamas 20 apakšsugas. Mums bija unikāla iespēja tuvumā 
ieraudzīt līdz šim neredzētus dabas iemītniekus. Bet pats in-
teresantākais te  bija  mednieku namiņš, kurā saimnieks ļāva 
ielūkoties, un jaunieši ar interesi klausījās mednieku  stāstos. 
Šajā  mednieku  namiņā vienkopus 50 gadu garumā  savāk-
tas  visdažādākās medību trofejas - putni, lācis, vilks, bizoņi, 
alnis, stirnas, lūsis un citi meža zvēri. Šīs trofejas iegūtas 

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU IZGLĪTĪBAS CENTRA „ACS”

ne tikai savā zemē, bet dažādās medībās Tālajos Austrumos, 
Sibīrijā, Āfrikā, Amerikā un  citās pasaules vietās. Pats īpaš-
nieks ir kaislīgs mednieks, un visas trofejas pārsvarā ir viņa 
paša iegūtās. Par tām viņš stāstīja ļoti aizrautīgi  un ieintere-
sēja ne tikai puišus, bet arī meitenes.

Atkal pakāpties virs zemes
Tālāk mūsu ceļš turpinājās uz Zarasaju, kur apmeklējām 

Zarasajas ezera panorāmas ratu: arhitektūras būvi, kurai 
nav analogas Lietuvā. 17 metru augstumā atklājas visa ezera 
panorāma. Ezera piekrastē uzsākts veidot skulptūru parks.

Pirms atgriešanās Latvijā, vēl pierobežā, atvadoties no 
Lietuvas, bārā - bistro „DU Drambļaj”  (tulkojumā - “Pie zi-
loņa”)   ēdām lietuviešu nacionālo ēdienu - cepelīnus. Visiem 
garšoja lieliski.

Par šo ekskursiju palika vislabākie iespaidi visiem ceļotā-
jiem un tika izteikta vēlme ceļot atkal.

Paldies Kriškānu ģimenei par auto navigāciju, bez kuras 
mums būtu bijis grūti iztikt, braucot pa Lietuvas nezināma-
jiem ceļiem, kā arī Tatjanai par komunikāciju ar lietuvie-
šiem!  Paldies šoferītim Vitoldam!

Paldies pagasta pārvaldei par mums doto iespēju!

Biruta Calmane, BJIC „Acs”vadītāja 
Signes Prušakevičas foto
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Pasākuma dalībnieku kopbilde.

Ļaudonas jaunietes - Linda, Lāsma un Kristīne - izmanto iespēju, lai nofotografētu 
selfiju kopā ar Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Andreju Ceļapīteru.

21. oktobrī  jauniešu centra „Acs” 
delegācija piedalījās Madonas  novada  
jauniešu forumā. Foruma galvenais uzde-
vums  bija  jaunās jauniešu domes vēlē-
šanas.

Foruma atklāšanā piedalījās Madonas 
novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Agris Lungevičs, bet noslēgumā - domes 
priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters.

Foruma gaitā notika darbs grupās, kur 
katrs jaunietis varēja darboties trīs gru-
pās.

Darba grupas vadīja cilvēki, kuri dar-
bojas lielajā politikā mūsu valstī un ārze-
mēs. Ārlietu  ministrijas  pārstāve  Zanda 
Kalniņa-Lukaševiča vadīja darbu grupā 
par jauniešu starptautisko sadarbību;  par 
drošību internetā  - interneta drošības 
centra  „Net-Safe Latvia” vadītāja  Maija 
Katkovska; par komandas darbu stāstīja  
Inese Zīle.   

Biruta Calmane, BJIC ”Acs” vadītāja 

ĻAUDONAS  JAUNIEŠI  PIEDALĀS  MADONAS NOVADA 
JAUNIEŠU  FORUMĀ

VĒSTIS NO ĻAUDONAS PAGASTA BIBLIOTĒKAS
STĀSTU DIENA  „RUDENS - RAŽAS VĀKŠANAS UN TALKU LAIKS”

…tāpēc nav jau nekāds brīnums, ka tieši šajā laikā, kad 
daudzi rosās dārzā un virtuvē, lai vasarā izaudzēto pārvērstu 
garšīgos salātos, ievārījumos, kompotos un glīti sarindotu 
pagrabā uz plauktiņiem, lai visu ziemu ar to varētu mielo-
ties, bibliotēkas darbinieki ar interesentiem tikās Ļaudonā, 
lai, stāstu  kamolīti  ritinot, atcerētos savu talkošanas  pie-
redzi un iespaidus.   Uz tikšanos bija ieradušies gan tuvāki, 
gan tālāki bibliotekāri. Dažiem līdzi bija atbraukuši arī kul-
tūras darba organizatori un vietējie stāstnieki, lai  atbalstītu  
un arī dalītos savos stāstos, atmiņās, pieredzē.  

Un stāsti bija visdažādākie: vecākās dāmas atcerējās pir-
mās talkas padomju varas gados, kad talcinieki bija spiesti 
dzīvot pa 20 cilvēkiem vienā istabā un pēc tam cīnīties ar 
kukaiņiem, kuri bija ieviesušies matos. Citas atkal atcerējās 
slavenās kulšanas talkas ar ballēm un saimnieku sarūpēto 

mielastu noslēgumā. Bija arī stāsti par  septiņdesmito  gadu 
talkām ar ugunskuru kuršanu, mietiņu spraušanu, peļu ķerša-
nu un citām skolēnu izdarībām. Tika pieminētas arī cūku bē-
res, kur, atzīmējot šo svarīgo notikumu, izpalīgi pat nepama-
nīja, pa kuru laiku kaimiņu suņi cūkai bija ausis nograuzuši.  
Atcerējās arī tos laikus, kad, nelaiķi  pavadot  pēdējā gaitā, 
neizmantoja firmas pakalpojumus (jo tādu toreiz nebija), bet 
kaimiņu sievas nāca talkā sapost aizgājēju pēdējai gaitai. Un 
tas bija tik mīļi un sirsnīgi. 

Daži  tika izbaudījuši  ābolu vākšanas talku aktivitātes, ci-
tiem prātā palikušas siena talkas. Stāstu bija daudz un katrs 
savādāks. Katrā ziņā pasākums bija interesants un  izdevies.

Ināra Fedotova, Lazdonas FBJC “Kodols” vadītāja
Ievas Skušķes foto
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turpinājums 9. lpp.

JAUNUMI BIBLIOTĒKAS GRĀMATU PLAUKTĀ
Daiļliteratūras cienītājus iepriecinās gan latvie-

šu, gan ārzemju - jau iepazītu un mazāk zināmu 
autoru darbi:

 Bauere, Inguna. Grēksūdze./2016
“Grāmata par mīlestību. Kā gan citādi? Visur, kur plo-

sās kaislības, mīlestība ir cieši līdzās. Tāpat kā ciešanas un 
nāve. Tāpat kā ticība un cerība. Nožēlojot grēkus un izlū-
dzoties piedošanu, cilvēks pietuvojas mīlestībai, kura mīt 
viņā pašā. Mūžīgajai. Gaismai, kas nepazūd arī pēc tam, kad 
cilvēka paša vairs nav.”  Inguna Bauere

Avotiņa, Daina. Nezūdošā vērtība./2016
Dainas Avotiņas jaunā romāna “Nezūdošā vērtība” pama-

tā ir konkrētas sievietes dzīvesstāsts, papildināts ar pašas 
rakstnieces atziņām un, kā allaž, pausts viņas bagātīgajā, 
tēlainajā valodā.

Romāna galvenās varones Sniedzes dzīvē ir daudz zaudē-
jumu. Vēsturiskie apstākļi - karš un sarežģītie pēckara gadi - 
atņem viņai tuviniekus, mājas, izglītības iespējas, taču pretī 
dod dzīves rūdījumu un ceļā ļauj sastapt daudz labu cilvē-
ku. Un galvenais - Sniedzei izdodas saglabāt sirds skaidrību 
un labestību un pašu svarīgāko, nezūdošo vērtību - dzimto 
zemi...

Kā viss dzīvē mainās! Mājas sagrūst. Sils, vai redzi, no-
cirsts, bet saaugušas jaunas priedītes. Cilvēks noveco un 
mirst. Citi nāk vietā. Tikai zeme, labā zeme paliek un ne-
mainās. Tā ir vienīgā pasaules un cilvēka mūža nezūdošā 
vērtība.

Judina, Dace. Trīs klikšķi līdz laimei./2016
Nekas nav tā, kā izskatās. Tīkls ir vesela pasaule. 
Lai ko cilvēks darītu, aiz visa paliek pēdas. 
Visļaunāk skauž tie, kuri alkst pēc tā, kas pieder citiem.
Gailīte, Anna Skaidrīte. Sintijas stāsts./2016
“Draudzība un mīlestība, manuprāt, ir skaistākais, kas 

pastāv uz pasaules. Tās liek justies dzīvam, raudzīties uz 
pasauli caur saulainu un priecīgu prizmu, iedvesmoties un 
noticēt, ka brīnumi pastāv, tie notiek ikkatru mirkli, ja vien 
pats ļaujies un saskati.”

Tās ir rindas no deviņpadsmitgadīgas latviešu meitenes 
Sintijas dienasgrāmatas, kuru savā darbā ar ģimenes atļauju 
izmantojusi rakstniece Anna Skaidrīte Gailīte. Vairāku viņas 
grāmatu pamatā ir reālu cilvēku reāla dzīve - tas arī ir viens 
no daudzajiem iemesliem, kādēļ lasītāji šos darbus iemīļoju-
ši. Tie izceļas ar sirsnību, iejūtību, dziļu iejušanos, pat līdz-
dalību attēloto cilvēku likteņos.

Toda, Anna. After. /2016
Viens no “AFTER” sērijas centrālajiem tēliem ir Tesa. 

Laba meitene, kuru mājās gaida jauks, uzticams puisis. Vi-
ņai ir mērķis, stingrs raksturs un māte, kura meitu notur uz 
pareizā ceļa. 

Nupat iekārtojusies universitātes kopmītnēs, Tesa iepazīs-
tas ar  Hārdinu. Puiša brūnie, nekārtīgie mati, britu akcents, 
tetovējumi un gredzens lūpā viņu ļoti atšķir no visiem cilvē-
kiem, kurus Tesa jebkad ir pazinusi. 

Taču Hārdins ir arī nežēlīgs. Tesai vajadzētu viņu ienīst, 
un meitene arī neieredz Hārdinu - līdz brīdim, kad attopas 
ar viņu divatā savā kopmītņu istabā. Tesu ir apbūrusi puiša 
dabas tumšā puse, un pirmais skūpsts viņā iededz vēl nepa-
zītas kaislības liesmu.

Hārdinam Tesa ir kā narkotika. Viņš iekāro viņu, bet arī 
atstumj, pazemo un bēg. Sava sabradātā lepnuma drupās 
meitene meklē īsto Hārdinu - to, kurš tik prasmīgi slēpjas 
aiz meliem. Jo tā taču var būt mīlestība...

Naita, Renē. Atruna. /2016
Iedomājies  -  ja nākamā grāmata, ko sāksi lasīt, būs tieši 

par tevi?!
Ketrina uz naktsgaldiņa atrod grāmatu. Viņai nav ne jaus-

mas, kā šī grāmata ir nokļuvusi pie viņas gultas. Ketrina to 
paņem un sāk lasīt. Šķirot lapu pēc lapas, aug biedējoša ap-
ziņa, ka stāsts ir par viņu un ka tieši viņa ir šī romāna gal-
venā varone. Un tajā ir nesaudzīgi atklāts viņas tumšākais 

un slēptākais noslēpums. Noslēpums, par kuru neviens cits 
neko nezina, - vismaz viņa tā līdz šim bija domājusi...

Teilore, Katrīna. Daringemhola. Triloģija /2016
Spēcīgas jūtas un ilgi glabāti noslēpumi…
Robertsa, Nora. Ēnu līcis. /2013
Kaisle un apsēstība, humors un sirdis saplūst kopā romānā 

par divu cilvēku ceļu vienam pie otra.
Robertsa, Nora. Mēnessgaismas atvarā. /2016
Viņa nezināja, kas tieši iztraucējis viņu no miega. Un ne-

atkarīgi no tā, cik reižu atmiņās atkal vajadzēja izdzīvot šo 
nakti, viņa to nekad arī neuzzinās.

Pēc traģiska notikuma bērnībā fotogrāfe Neiomija dara 
visu, lai aizbēgtu no pagātnes. Viņa nomaina uzvārdu un 
izskatu, viņa ceļo no vienas vietas uz nākamo, bet nekur 
neapmetas uz palikšanu. Neiomija nocietina savu sirdi pret 
ikvienu, kurš vēlas viņai tuvoties. Jo mīlestība ievaino. Jo 
pieķeršanās vietai vai cilvēkiem nozīmē atklāties un būt pa-
šai, no kā Neiomija baidās visvairāk. Un vienlaikus - pēc tā 
viņa alkst visvairāk.

Neilgi pēc tam, kad Neiomijai izdodas atrast māju Saul-
lēkta līcī, kuru gribētos saukt par savu uz visiem laikiem, 
apkaimē notiek šausminošs noziegums, un visas pēdas ved 
Neiomijas virzienā…

Juteklisks, dzīvesgudrs, vizuālu gleznu piesātināts ro-
māns par spēcīgu sievieti, kuras vienīgā vājība ir -  bailes 
būt trauslai. Smeldzīgs mīlasstāsts un satraucoša detektīvin-
triga vienlaikus.

Pīrsa, Leslija. Izdzīvotāja. /2016
1938. gads, Rasela, Jaunzēlande. Bellas un Etjēna meita 

Marjeta ir nepakļāvīga un stūrgalvīga astoņpadsmit gadus 
veca skaistule. Mīlošie vecāki bīstas, ka meita nemaz ne-
raizējas par savu reputāciju, jo mazā ciemata iedzīvotāju 
mīļākā nodarbe ir tenkošana. Pasaulei svārstoties uz kara 
robežas, Marjeta ar tvaikoni “Rimutaka” dodas pie krustve-
cākiem uz Londonu. Nokļūstot Londonā, viņu sagaida pavi-
sam citāda dzīve - sekretāres darbs un nebeidzams izpriecu 
virpulis greznajā Vestendā. 

Beidzot viņa ir noteicēja pār savu likteni ... līdz to visu 
vienā acumirklī atņem karš.

Uzlidojumu laikā Marjeta ir spiesta pamest iemīļotās mā-
jas un nonāk Īstendā - vietā, kas nepavisam nelīdzinās tai 
Londonai, ko viņa līdz šim pazinusi. Tomēr, par spīti izmi-
sumam un bezcerībai, šajā iznīcības ielenkumā Marjeta sa-
prot, ka vienīgais veids, kā pārdzīvot karu, ir cīnīties pret to 
ar visiem spēkiem, ar visu to pašaizliedzību un līdzjūtību, 
kas mīt viņas sirdī... un tikai tad viņa atradīs patiesu laimi. 
Jo Marjeta ir izdzīvotāja.

Devero Džūda. Negaidītais mantojums. /2016
Halijas dzīve nekādā ziņā nav nosaucama par ideālu. Vi-

ņai ir nācies atteikties no daudz kā savas blondās un ļoti 
skaistās pusmāsas Šellijas dēļ. Attāls radinieks ir atstājis 
Halijai mantojumā māju Nantaketā, un Šellijai jau ir gatavs 
plāns, kā šo māju nozagt. Taču iejaucas kāds vīrietis, un no-
tikumi negaidīti pavēršas gluži citā virzienā...

Spīlmena, Lori Nelsona. Sapņu saraksts. /2016
Bretai, šķiet, ir viss, ko vien var vēlēties: ienesīgs darbs, 

ērta mājvieta, pievilcīgs draugs. Vārdu sakot, brīnišķīga dzī-
ve! Taču līdz brīdim, kad nomirst viņas mīļotā māte, atstā-
dama testamentu ar vienu iespaidīgu noteikumu: lai Breta 
saņemtu mantojumu, viņai vispirms jāīsteno dzīves mērķu 
saraksts, kuru viņa ir uzrakstījusi četrpadsmit gadu vecumā.

Mani mērķi, kad būšu pieaugusi:
Aizbraukt uz Parīzi!
Iemīlēties!
Uzstāties publikas priekšā uz īstas, lielas skatuves! ...
Breta ir galīgi apmulsusi un nespēj saprast mātes lēmumu 

- viņas bērnības sapņi ne mazākā mērā nelīdzinās šābrīža 
vēlmēm trīsdesmit četru gadu vecumā. Daži no tiem šķiet 
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pilnīgi neiespējami. Kā viņa varētu veidot attiecības ar tēvu, 
kurš miris pirms septiņiem gadiem? Citi mērķi (kļūt par ne-
pārspējamu skolotāju!) liktu viņai pilnībā mainīt turpmāko 
dzīvi. Kad Breta negribīgi uzsāk ceļojumu savā bērnības 
sapņu pasaulē, viņa piedzīvo jaunu atklāsmi: reizēm dzīves 
brīnišķīgākās dāvanas ir atrodamas pilnīgi negaidītās vietās.

 Railija, Lūsinda. Vētru māsa. 2.grām. /2016
“Vētru māsa” ir otrā grāmata ciklā “Septiņas māsas”, kura 

pamatā ir teiksmas par Septiņu Māsu zvaigznāju.
Vēsts par mīļotā tēva pēkšņo un mīklaino nāvi sasniedz 

Aliju brīdī, kad viņa gatavojas Kiklādu regatei. Viņa atvadās 
no mīļotā, par kuru ģimenei vēl nav izstāstījusi, un steidzas 
uz Šveici. Ieradusies bērnības dienu mājās Atlantīdā - brī-
nišķīgā pilī Ženēvas ezera krastā, Alija vienlaikus ar pārē-
jām māsām atklāj, ka viņas adoptējušais tēvs - noslēpumai-
nais miljardieris, ko meitas bija iedēvējušas par Pā Soltu, 
- katrai no māsām atstājis norādes par viņu patieso izcelsmi.

Nesbē, Jū. Dēls. /2016
Sonijs Lofthuss cietumā ir pavadījis gandrīz pusi dzīves, 

izciešot sodu par noziegumiem, kurus nav izdarījis. Kā sa-
maksu viņš saņem nepārtrauktu heroīna piegādi, un daudzi 
ieslodzītie iet pie viņa kā pie Budas izsūdzēt grēkus.

Pirms vairākiem gadiem Sonija tēvs, negodā kritis po-
licists, izvēlējās izdarīt pašnāvību, nevis atbildēt likuma 
priekšā par nodarīto. Tagad Sonijs ir korupcijas pašā epi-
centrā - starp cietuma darbiniekiem, policiju, juristiem, 
izmisušu mācītāju... Un ikkatrs no tiem ir ieinteresēts, lai 
Sonijs mūždien būtu narkotiku reibumā un nekad nepamestu 
cietuma sienas.

Kad Sonijs uzzina šokējošo patiesību par savu tēvu, viņš 
izbēg no cietuma un sāk vajāt cilvēkus, kuri ir atbildīgi par 
tēva negodu. Tomēr arī Sonijs pats tiek vajāts, turklāt ie-
naidnieku ir vairāk, nekā kāds spēj tos saskaitīt. Un paliek 
vismaz divi neatbildēti jautājumi: kurš atradīs Soniju pir-
mais un ko Sonijs, iedzīts stūrī, darīs?

 Nesbē, Jū. Tarakāni. /2016
Harijs Hols dodas īpašā misijā...
Krenca, Džeina Ena. Dziļie ūdeņi. /2016
Aizraujošs detektīvs par neatklātiem noslēpumiem un 

slepkavu, kas neapstājas...
Vairāk nekā 50 New York Times pārdotāko grāmatu au-

tore Džeina Ena Krenca romantisko spriedzes romānu jomā 
joprojām ir nepārspējama. Šoreiz autore ir savijusi strauju 
un intriģējošu detektīvstāstu, kura notikumiem sekojot, laiks 
aizrit nemanot. Nepiepildītas kaislības piesātinājums pulsē 
no varoņu dialogiem, arvien jauni pārsteidzoši izmeklēšanas 
pavērsieni neļauj izlaist grāmatu no rokām, kamēr nav aiz-
vērta pēdējā lappuse.

Bjorks, Samuels. Es ceļoju viena. /2016
Kad pazūd vairākas sešgadīgas meitenes, kas vēlāk tiek 

atrastas mirušas, Norvēģiju pāršalc vārdos neizsakāmas 
šausmas. Katrai meitenei ap kaklu atrasta zīmīte: “Es ceļoju 
viena”. Vai Norvēģiju apsēdis sērijveida slepkava?

Kamēr iedzīvotājos aug panika, pie skandalozās lietas iz-
meklēšanas ķeras Holgers Munks ar savu specvienību. Bet 
vai viņam izdosies pierunāt izcilo izmeklētāju Mīu Krīgeri 
atgriezties komandā? Vai viņš spēs pārliecināt priekšnieku, 
ka personīgās dzīves traumu māktā izmeklētāja ir spējīga 
tikt galā ar šo darbu?

Mīa izlemj vēl pēdējo reizi likt lietā savu īpašo talantu, lai 
apstādinātu mazo meiteņu slepkavu.

“Es ceļoju viena” ir pirmā grāmata sērijā par Holgeru 
Munku un Mīu Krīgeri. Samuela Bjorka meistardarbs izdots 
23 valstīs un kļuvis par starptautisku bestselleru, kas pielī-
dzināms Kamillas Lekbergas darbiem.

Linka, Šarlote. Lapsas ielejā. /2015
Kas notiek, ja tavs nolaupītājs pazūd bez pēdām un ne-

viens nezina, kur tu esi?
Saulaina augusta diena Metjū Vilārdam pārvēršas murgā: 

pēc pastaigas ar suni vīrietis atgriežas nomaļajā stāvlauku-

mā, kur viņu vajadzēja gaidīt sievai. Automašīna stāv, kur 
stāvējusi, taču no Vanesas vairs nav ne miņas. Metjū ir pār-
liecināts, ka viņa nav labprātīgi devusies prom, tomēr visu 
baiso patiesību vēl nenojauš: Vanesa ir nolaupīta un noslēp-
ta; viņas nolaupītājs Raiens Lī, uz kura sirdsapziņas gulstas 
ne viens vien sīks kriminālnoziegums un kurš agrāk vairāk-
kārt sodīts, tiek aizturēts kāda kautiņa dēļ un nonāk cietumā, 
pirms vēl pagūst izvirzīt izpirkuma prasības viņas vīram. 
Atklāt patiesību Raiens neuzdrošinās pat savam advokātam, 
kaut gan apzinās, cik baismīgs liktenis sagaida Vanesu.

Pēc nepilniem trim gadiem noslēpumainos un šķietami lī-
dzīgos apstākļos atkal pazūd kāda sieviete, un policijai nav 
nekādu pavedienu. Jo neviens vēl joprojām nezina, ko Ra-
iens, kas pa šo laiku atbrīvots no cietuma, toreiz izdarījis...

Nozaru literatūra:
Lapsa, Lato. Zem Muhameda bārdas ./2016
Šis ir gluži patiesīgs stāsts par zemēm, kur viens no pir-

majiem svešiniekam uzdotajiem jautājumiem ir: “Kādai ticī-
bai jūs piederat?”, un par cilvēkiem, kuri šajās zemēs dzīvo 
un šo jautājumu uzdod.

Visas šīs zemes vieno islāms. Vienā vietā tā ir valsts reli-
ģija, otrā - no valsts nodalīta reliģija, trešajā - ienaidnieku 
reliģija. Bet visas šīs zemes būtībā dzīvo, tā sacīt, zem Mu-
hameda bārdas. Ko tas nozīmē? Šī grāmata sniedz tieši šādas 
saprašanas iespēju. Protams, tikai tiem, kuri vēlas saprast. 
Lato Lapsa

Rubenis, Juris. Viņa un viņš. /2016
“Par mīlestību, attiecībām un seksu raksta gandrīz visi. 

Vai varat iedomāties kādu no glancētajiem “dzīves stila” 
žurnāliem, kas uzdrīkstētos šīs tēmas ignorēt? Šķiet, ka vi-
sam sen jābūt skaidram. Un tomēr - varbūt tieši tāpēc šajā 
jomā valda ļoti liela neizpratne, daudz muļķību un pārpra-
tumu. Kas ir mūsu attiecības? Ko tās īsti nozīmē? Ko tās 
varētu nozīmēt? Tie šķiet muļķīgi jautājumi pirmajā dzīves 
daļā, jo tad mums viss šķiet pilnīgi skaidrs. Taču tad, kad 
esam izgājuši cauri vairākiem pieredzes lokiem, krituši, sa-
situšies un varbūt nedaudz pamodušies dzīves sarežģītībai 
vai... vienkāršībai, tā vairs nedomājam. 

Gadu gaitā esmu sapratis, ka attiecības ir daudz plašāks 
un sarežģītāks esības apgabals, nekā gribētos teologiem, 
psihologiem, biologiem un pašiem attiecību partneriem.

Lai godīgi un jēgpilni risinātu attiecību jautājumus, mūs-
dienās nepieciešama iekļaujoša, integrāla pieeja. Mēs - da-
žādu jomu labāki vai sliktāki profesionāļi - varam ietiepī-
gi palikt tikai pie savām pieejām, taču tad var gadīties, ka 
mūsu padomi drīz vairs nevienam nebūs vajadzīgi. Un ne-
vis tāpēc, ka cilvēki būtu kļuvuši stulbi un aprobežoti, bet 
tāpēc, ka viņi nereti jūt - mūsu ieskati ir vienpusīgi, tajos 
nav iekļauti visi aspekti, līdz ar to tie traucē saredzēt kopīgo 
dzīves bildi. Ja sniedzam labi gribētas, bet vienpusīgas at-
bildes, tām parasti ir blaknes, kuras vienā jomā palīdz, taču 
vienlaikus kādā citā jomā var situāciju vēl vairāk sarežģīt.” 
Juris Rubenis

Pieskārieni Madonas pusei. /2016
Labo domu un vārdu pasts kārtu kārtām nu vienuviet. Pie-

skārieni, acu skati un atvēlēti mirkļi.  Sarmīte Radiņa

Papīra darbi. /2016
Šajā grāmatā uzskatāmi parādīts, kā izveidot 50 skaistus 

darinājumus no papīra. Izdevumā iekļauti viegli izgatavoja-
mi fantastiski izstrādājumi, kā arī aplūkotas dažnedažādas 
- zināmas un mazāk pazīstamas tehnikas.

Grāmata, kurā secīgi soli pa solim atklāts darba process, 
būs noderīga gan bērniem, gan pieaugušajiem, turklāt, kopī-
gi darbojoties, palīdzēs sasniegt vēlamo rezultātu. Te lasītājs 
ne tikai uzzinās, kāda veida papīri ir pieejami un kādi pie-
derumi nepieciešami, lai realizētu iecerēto projektu, bet arī 
mācīsies izgatavot brīnišķīgas apsveikuma kartītes un dāva-
nu kārbiņas, papīra izgriezumus un dekorus telpu rotāšanai, 
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ATCERES BRĪDIS, VELTĪTS DZEJNIEKAM ANDREJAM EGLĪTIM

21. oktobrī  Ļaudonas kapsētā, izejot ceļu pie Andreja Eglīša, ikviens tika aicināts uz atceres brīdi, veltītu 
dzejnieka dzimšanas dienai. A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēni un skolotāji pie dzejnieka atdusas vietas 
atstāja rudenīgus ziedu sveicienus un aizdedza svecīšu liesmas.

Par muzikālo noformējumu paldies Ernestam Jonānam.
Signes Prušakevičas teksts

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 12. klases skolēna Ilvara Gabera foto

skrapbukinga tehnikā veidotus atmiņu albumus, burvīgus 
reālistiskus un stilizētus ziedus, apgūs kvilingu un origami, 
kā arī daudz ko citu. Šis izdevums rosina ikvienu uzdrīkstē-
ties atgriezties bērnībā, lai, paņemot rokās visparastākās šķē-
res, papīru un līmi, ikdienā tik ierastais materiāls - papīrs 
pārtaptu mākslas darbā. Mēs garantējam - kopā ar grāmatu 
“Papīra darbi” jums izdosies īstenot ikvienu radošu ieceri!

Literatūra bērniem:
Patarēns, Žans Fransuā. 
1000 padomu stilīgai meitenei. /2016
365 joki. /2016
Ilustrētie spoku stāsti. /2016 

Bērnus un viņu vecākus iepriecinās BĒRNU, 
JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJAS  
grāmatas:
 5+ Žutaute, Lina. Kika Mika un lielā tumsa. /2016
 Cielēna, Māra. Bērzu ballīte. /2016
 Riphāgena, Lūsa. Vieni paši mājās. /2015
 Samauska, Ieva. 
 Muša, kura gribēja būt lidmašīna. /2016
 Zandere, Inese. Lupatiņu rīts. /2015
 Zvirgzdiņš, Juris. Lauvas rūciens. /2015
9+ Lindgrēne, Astrida. 
 Emīls un Īda no Lennebergas. /2015
 Bugavičute-Pēce, Rasa. 
 Mans vārds ir Klimpa, un man patīk viss. /2016
 Briedis, Leons. Saputrotā putra. /2015
 Parvela, Timo. Ella un draugi. /2015
 Rauda, Pireta. Princese pa pastu. /2016
 Gripari, Pjērs. Labais velniņš un citas 
 Brokā ielas pasakas. /2016 
11+ Grejs, Džeikobs. Zvērači: kraukļu vārdotājs. /2016
 Rungulis, Māris. Sāļās pankūkas. /2015
 Brūveris, Pēters. Grāmata Gundegai: 
 dzejoļi ne tikai bērniem. /2015
 Krisps, Keilebs. Tikai ne Aivija Pokita! /2015
 Tamms, Henriks. Nindzja Timijs un nozagtie    

 smiekli. /2016
 Lūisa, Džila. Sarkanais ibiss. /2015
15+ Eglīte, Elizabete. Tikšanās laikā. /2015
 Lohtāra, Emīlija. Mēs bijām meļi. /2015
 Rouela, Reinbova. Eleonora un Pārks. /2015
 Bleka, Holija; Klēra, Kasandra. Dzelzs 
 pārbaudījums. /2016
 Ness, Patriks. Septiņas minūtes pēc 
 pusnakts. /2015
 Janpaule, Justīne. Tālsaruna. /2015
Vecāku žūrija
 Murakami, Haruki. Par ko es runāju, runādams  

 par skriešanu. /2015
 Zevina, Gabriela. 
 Grāmatnieks, kurš atrada dzīvi. /2015
 Vērdiņš, Kārlis. Pieaugušie. /2015
 Ikstena, Nora. Mātes piens. /2015

Paldies visiem, kas jau piedalās Bērnu, Jauniešu un Ve-
cāku žūrijā! Atgādinu, ka, lai būtu pilntiesīgs žūrijas da-
lībnieks, ir jāizlasa visas sešas savam vecumposmam pare-
dzētās grāmatiņas un beigās jāaizpilda anketa. Dalībniekus 
gaida arī pārsteiguma balvas.

PAR ŽŪRIJAS DALĪBNIEKU VAR PIETEIKTIES JO-
PROJĀM! Lai paspētu aizpildīt anketas, grāmatas jāizlasa 
līdz decembra beigām.

Kādu presi lasīsim nākamgad?
Izvērtējot šajā gadā lasīto, kā arī apkopojot lasītāju izteik-

tās vēlmes, 2017. gadā bibliotēkas plauktos būs atrodami 19 
nosaukumu preses izdevumi dažādām lasītāju gaumēm:

“IR”, “Ieva”, “Ievas Stāsti”, “Ievas Māja”, “Ievas 
Veselība”, “Ievas Dārzs”, “Ievas Virtuve”, “Praktiskais 
Latvietis”, “Dārza Pasaule”, “100 labi padomi”, “Ilus-
trētā Pasaules Vēsture”, “Leģendas”, “Veselība”, “An-
nas Psiholoģija”, “Santa”, “Patiesā Dzīve”, “Likums un 
Taisnība”, “Burda”, “Astes”, kā arī sadarbībā ar Ļaudonas 
pansionātu lasīsim laikrakstu “Stars”.

Materiālu sagatavoja bibliotēkas vadītāja Ieva Skušķe

KULTŪRAS DZĪVES NORISES
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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 novēr-
tējuši šo izstādi. Tādēļ, lepojoties ar pagasta 
sportiskajiem un uzņēmīgajiem jauniešiem, 
ik mēnesi varēsiet izlasīt par kādu no šiem 
jauniešiem.

Lai ikvienu sasniedz  šī degsme, sporta 
gars, nezūdoša motivācija un sevis pilnvei-
došana!

Krišjānis Beļaunieks  - daudzcīņnieks 
ar ambīcijām, kas motivē sasniegt 

arvien labākus rezultātus
 
Dzimis - 1998. gada 10. jūlijā
Trenere – Anita  Krauklīte
Madonas sporta skola
Personīgie rekordi: desmitcīņa (jauniešu 

rīki) - 6520 p. (Latvijas rekords jauniešiem 
- 7304 p.), septiņcīņa  (junioru rīki) – 4995 
p. (Latvijas rekords junioriem - 5408 p.),  tāl-
lēkšana - 7,08 m, augstlēkšana - 2,00 m, šķē-
pa mešana - 60,10 m, 110 m/barjeras - 14,91s, 
100 m - 11,48 s,  kārtslēkšana  - 3,80 m.

Pirmos treniņus vieglatlētikā sāku 2006. 
gadā Lanas Līcītes vadībā. 8 gadu vecumā 
grūti saprast kaut ko par sportu un tā mēr-
ķiem, bet biju aktīvs bērns, kuram vajadzēja 
kaut kādu nodarbi brīvajā laikā. Tā kā tajā 
brīdī vieglatlētika bija vienīgais sporta veids, 
ar ko nodarboties Ļaudonā, ar to arī sāku. Pa-
teicoties treneres Lanas uzcītīgajam darbam 
un pareizajai metodikai, tiku labi sagatavots  
turpmākajiem gadiem  vieglatlētikā, 2009. gadā uzvarot 
kvalifikācijas sacensībās bumbiņas mešanā Valmierā, lai 
vēlāk vasarā dotos uz Poliju, Varšavu, pārstāvēt Latvijas 
izlasi, paliekot 4. vietā, lai gan pēdējā metienā, nedaudz 
pārkāpjot līniju, bumbiņa lidoja 2. vietas attālumā. Tajā 
pašā gadā izcīnīju pirmo medaļu Latvijas čempionātā 
U-14 grupā, paliekot  3. vietā 80 m barjerskrējienā. Lai  
gan pozicionēju   sevi  kā šķēpmetēju, jo lielākie elki 
bija toreizējie olimpiskie vice čempioni  šķēpa mešanā, 
paralēli vienmēr trenējos arī citās vieglatlētikas discip-
līnas.

2011. gadā, kad bija pabeigta  Madonas  multifunk-
cionālās  halles  būve, sākās treniņi Madonā, kur lēnām 
arī varēja sākt trenēties atbilstošākos apstākļos un vidē, 
strādāt pie dažādām tehniskām  niansēm, pievērsties 
daudzcīņas  disciplīnām. Traumu  mocīts, tomēr spēju 
kvalificēties otro reizi sacensībām Varšavā, kur gan at-
kal paliku 4. vietā. Pēc gada jau uzsāku mācības Ma-
donas Valsts ģimnāzijā un pēc pusgada dažādu apstākļu 
dēļ sākās treniņi pie treneres Anitas Krauklītes. 2013.  
gada vasarā jau trīs reizes kļuvu par Latvijas čempionu  
daudzcīņās, augstlēkšanā un stafetes skrējienā. Paldies 
trenerei Anitai par šiem labajiem rezultātiem! Ar 2013. 
gadu  sāku arī pārstāvēt  Latvijas izlasi dažāda mēroga 
sacensībās Baltijā.

Rezultātu  straujā kāpuma dēļ  palielinājās  arī am-

bīcijas, un nākamajā vasarā jau tika izvirzīts mērķis 
pārstāvēt Latvijas izlasi Eiropas Jaunatnes spēlēs Baku. 
Diemžēl  vienīgajā  skrējienā, kur vajadzēja tikai finišēt, 
tika traumēts viens no kājas muskuļiem, kas liedza gan 
finišēt, gan piedalīties  šajās  spēlēs. 2015. gada sezonas 
galvenais mērķis bija izpildīt normatīvu dalībai Pasaules 
U-18 čempionātam  Kolumbijā, Kali, kas arī izdevās. Ti-
kai dažādu  finansiālu  apstākļu dēļ dalība šajās sacensī-
bās tā arī nenotika. Gadījumā, ja manu rakstu lasa kāds 
potenciālais sponsors, esmu gatavs droši uzklausīt visus 
piedāvājumus.

Kopumā  pa  savu 10 gadus ilgo karjeru vieglatlēti-
kā esmu izcīnījis 13 Latvijas čempiona titulus dažādās 
vecuma grupās augstlēkšanā, kārtslēkšanā, barjerskrē-
jienos un daudzcīņās, un stafetes skrējienos. Kā savus 
lielākos sasniegumus varu minēt dalību starptautiskos  
sadraudzības mačos Minskā, Baltkrievijā, kur starp 
labākajiem Baltijas un apkārtējo valstu dalībniekiem 
pieccīņā izcīnīju 4. vietu, tāpat esmu bijis Baltijas vice 
čempions 60 metru barjerskrējienā, kā arī 3. vietas finišs 
šogad  notiekošajā IV Latvijas olimpiādē 110  metru bar-
jerskrējienā.

Liels paldies ģimenei, treneriem par atbalstu!

Krišjānis  Beļaunieks
Foto no personīgā arhīva

ĻAUDONA SPORTO!



                    “Ļaudonas Vēstis” Nr. 9 (262)                            OKTOBRIS  201612

STārĶa ZiŅaS

  14. novembrī plkst. 10:00  Ļaudonas kultūras namā 
„Varbūt saimniecībā noderēs”

Būs apskatāmas mēbeles, tehnika, kas kultūras namā 
vairs netiek izmantotas. Ļaudoniešiem būs iespēja paņemt 
sev vajadzīgo, nepieciešamo un nogādāt savā saimniecībā 
(transportu aizgādāšanai jānodrošina pašiem).

Atcerieties: Kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ! 
Tālruņi informācijai: 26590186; 64823464.

  Ļaudonas pagasta bibliotēkā sadarbībā ar  Praulienas 
pagasta bibliotēku  apskatāma   Artim  Kumsāram  veltīta 

izstāde  - projekts   “Arta Kumsāra devums latviešu 
kultūras vērtību iedzīvināšanā, saglabāšanā 

un popularizēšanā”

12. novembrī plkst. 13:30 
Ļaudonas  kultūras nama 2. stāvā 

visi interesenti tiek aicināti piedalīties radošā 
nodarbībā - “Dāvanu noformēšana un iesaiņošana”.
Vēlams līdzi ņemt kaut ko no dabas materiāliem, arī 

kādu lentīti, papīru. Ja kādam jau ir izvēlēta dāvana, kuru 
vēlas iesaiņot,    ņemiet droši līdzi.

Ziedojumam paņemiet  līdzi 1,00 € un kādu mazu našķi 
kafijas galdam.

Sīkāka informācija, zvanot pa telefonu - 26149433

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts 
koncerts “Ir tikai viena Latvija un citas nav nekur”

Ļaudonas kultūras namā 18. novembrī plkst. 19:00
Ieeja - bez maksas

Pēc koncerta balle kopā ar grupu “Muskatrieksts”
Ieeja - 2.00 €

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

izrādes „ONTANS I ANNE”
6. daļa “Ontans i Zīmassvētki” 

Baltinava ir izrādes „Latgola.lv” dzimtene. 
Ieeja: iepriekšpārdošanā pie kultūras nama vadītājas 
(tel.nr. 26590186; 64823464) biļetes cena- 4,00 €, 
izrādes dienā - 6 €, bērniem līdz 7g. - bez maksas.

  
aPSVeiCaM!

Lai vienmēr gaišs tavs skats,
Kaut arī sudrabā iemirdzas mats,
Sirdī vienmēr lai jaunība zied,
Bēdas un skumjas lai projām iet!

SVEICAM OKTOBRA 
MĒNEŠA JUBILĀRUS

 50 gadu jubilejā
Vitu Purviņu                        19. oktobrī
Skaidrīti Hohlovu                28. oktobrī
Andri Avotiņu                      29. oktobrī
                                   
 55 gadu jubilejā
Jāni Vilciņu                          19. oktobrī
Andreju Punovski                23. oktobrī

 65 gadu jubilejā
Dzintaru Gurski                   8. oktobrī
Andri Lukašinu                    21. oktobrī
Ivaru Punculi                       21. oktobrī

 70 gadu jubilejā
Mārtiņu Sūci                        6. oktobrī
Valdi Kupču                         19. oktobrī

             80 gadu jubilejā 
Nikolaju Pinčukovu            29. oktobrī

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājuši:

ASTRĪDA RUBENE 
15.10.2016. 89 gadu vecumā;

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama;
Nolīkst klusi sirmā galva,
Saules ceļu aiziedama.

PaSāKuMu aFiša

Vēlam jubilāriem veselību, dzīves sparu, 
visu sapņu piepildījumu!

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.

lĪDZjūTĪba
  Atmiņas par māti ir saules gabaliņi, kas visam mūžam 
nerimst gaismu dot…

  

JUSTĪNE KĀRKLIŅA 
dzimusi 3. oktobrī 

 vecākiem Jurim un Ievai Kārkliņiem.

Nez no kurienes uzradies tas- 
Klēpī ievēlies kamolīts mazs. 
Saulē sārti vaidziņi tvīkst, 
Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst!

Patiesa līdzjūtība Agrim un Ingūnai ar ģimenēm, 
māmiņu mūžībā pavadot.

Vizānu ģimene

MARIJA KUĻEVSKA 
19.10.2016. 88 gadu vecumā;

AINA DAUĢE 
31.10.2016. 70 gadu vecumā;

EDVĪNS KARKOVSKIS 
02.11.2016. 61 gada vecumā.

Sirsnīgi sveicam jaunos vecākus!


