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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORES  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 8 (261) SEPTEMBRIS 2016. G.

NO KĻAVAS PIRMĀ LAPA RIS, NĀK  SKOLAS  SĒTĀ SEPTEMBRIS…

1. septembrī - Zinību dienā - Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola uzņēma savus skolēnus, skolotājus un vecākus, lai 
kopīgi iezvanītu jauno mācību gadu. Jau tradicionāli svinīgajā brīdī tikās 12. un 1.  klases skolēni.

Lai 1. septembra pozitīvās emocijas, aizrautība, prieks un zināšanu kāre saglabājas visa mācību gada garumā!
Vecākiem un izglītības iestāžu darbiniekiem  -  neatlaidību, sapratni un panākumus, palīdzot bērniem atvērt logu zinā-

šanu pasaulē!

Septembris, šķiet, ir kā vēl viens atskaites punkts 
gada ritumā. Kad, uzkrājuši saules spēku un enerģiju, 
ar jaunu sparu metamies nākamajā dzīves lokā  nezi-
not, ko tas nesīs, ar cerību par vērtīgām dzīves dāva-
nām un noderīgām mācībām.

Izglītības iestādēs sācies jaunais mācību gads. 
Pirmsskolas audzēkņi braši dodas uz „Brīnumdārzu”, 
lai apgūtu jaunas iemaņas un prasmes, kamēr pavisam 
mazie pamazām apgūst iemaņas no rīta atvadīties no 
mammas un droši doties „Brīnumdārza” krāšņajā pa-
saulē. Arī A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā ir iezvanītas 
mācību stundas līdz ar skolēnu solījumiem par centību 
mācību procesā. Skolas dzīve allaž nes sev līdzi prie-
kus un bēdas, nedarbus un uzslavas brīžus, kas tiek pa-
vadīti kopā ar skolasbiedriem. Arī skolotājiem sācies 
jauns darba posms  - šķiet, ka tas pats, tomēr katru 
gadu savādāks. Lai ikvienam no skolas un bērnudārza 
saimes ir patiesi izdevies šis mācību gads!

Tāpat arī bērnu vecākiem septembrī atsākas ierastais 
vai jau piemirstais ikdienas ritms - bērni uz skolu, ie-
saistīšana dažādās nodarbībās, sekošana līdzi mācību 
procesam un bērna pašsajūtai skolas vidē.

Arī lauksaimniekiem darba pilnas rokas. Ražas mē-
nesis, kad iespēja novērtēt sava darba augļus. Kaut re-
zultāts atspēkotu ieguldīto laiku un darbu!

Un tā varētu turpināt un turpināt par šo atskaites 
punktu gada ritumā - septembri. Tas paralēli darba du-
nai, kņadai, sākoties mācību procesam un citiem dzī-
ves līkločiem, sevī ietver arī ko mierīgu un romantisku 
- septembris ir Dzejas mēnesis. Un dzeja ļoti piestāv 
šim laikam, kad pamazām iekrāsojas koku lapotne, sā-
kas dzestrie, miglas ietītie rīti un vakari, kurus arvien 
ātrāk ieskauj tumsa. 

Lai viss ir līdzsvarā - darbs un atpūtas brīži!

Signe, redaktore
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Annas dzimtā puse ir Prauliena, kur bērnība pavadīta kopā ar 
brāli un māsu (dvīņi). Tāpat kā bērnībā, tā vēl līdz šim visiem ir 
ļoti saticīga dzīvošana - kā vien var, viens otram palīdz. Višķu 
tehnikumā (Daugavpils rajons) Anna ieguvusi agronoma izglī-
tību un līdz ar studiju beigšanu uzsākusi darba gaitas Ļaudonā - 
par brigadieri kolhozā. Anna saka paldies Dzidrai Čeirānei, kas 
toreiz bija galvenā agronome un daudz palīdzēja darba gaitās. 
Par brigadieri Anna nostrādāja no 1962. līdz  1973. gadam, kad 

Mēneša jubilāre

17. septembrī 75 gadu jubileju atzīmēja 
ANNA KAMINSKA

Signes Prušakevičas teksts un foto

VēSTiS nO PaGaSTa PārValDeS

veselības problēmu dēļ darba gaitas bija jāpārtrauc. Jubilāre ir 
pateicīga liktenim par nākamo  darbavietu, kas bijusi sirdij īpa-
ši tuva - darbs bērnudārzā. No 1974. gada sāka strādāt vecajā 
Ļaudonas bērnudārzā „Pupuros”, un sirds sāpējusi, kad tas tika 
likvidēts. No 1979. gada līdz pat aiziešanai pensijā Anna tur-
pināja strādāt jaunajā Ļaudonas bērnudārzā veļas mājā. Viņa 
saka vislielāko paldies par skaistajiem darba gadiem jaukajiem 
bērnudārza kolēģiem. 

No 1989. gada Anna dzīvo Ļaudonā (pirms tam 17 gadi no-
dzīvoti Kalnājos) un ir priecīga par labajiem kaimiņiem  -  gan 
mājas, gan dārza. Īpašs atbalsts gan prieka, gan grūtos brīžos 
vienmēr bijusi Vera Apsīte.

Jubilāres sirdslieta ir savs dārziņš. Kad šķiet, ka nevarēs 
pati ar lāpstu uzrakt kārtējo vagu, tad zeme dod savu spēku 
un enerģiju. Tāpat viņa labprāt lasa grāmatas, ada zeķes un 
cimdus tuviniekiem. Izmanto iespēju doties ekskursijās. Annai 
Kaminskai iepaticies reiz izlasīts citāts, ko teikusi aktrise Olga 
Dreģe - „Grūtums dod dzīvot”. Jubilāre piekrīt, ka grūti brīži 
norūda un dod spēku turpmākajam. Anna mierīgi dzīvo savu 
dzīvi un ļauj to darīt citiem - neiesaistās negācijās un citus ne-
aizskar. Ir patiesi pateicīga, ka var dzīvot mierīgu, drošu dzīvi 
Ļaudonā, un atzīst, ka nav lielākas laimes, kā vakarā iziet uz 
balkona un skaitīt zvaigznes.

Lai jubilārei arī turpmāk laimes mirkļu pilnas dienas un ve-
selība ļauj turpināt iesākto!

PUBLISKĀ  DUŠA  UN  VEĻAS  
MAZGĀTAVA

Ļaudonas kultūras nams, Dzirnavu iela 7
Darba laiks:
Pirmdienās  9:00 – 12:00
Otrdienās  slēgts
Trešdienās  slēgts
Ceturtdienās  9:00 – 12:00
Piektdienās, sestdienās, svētdienās  slēgts
Jaunais darba laiks stājas spēkā ar š.g. 1. oktobri.
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

  Pirms kāda laiku pie kultūras nama ārdurvīm tika at-
stāts maiss ar segām un spilveniem. Lūgums atsaukties 
īpašnieku (tel. nr. 26590186). Ja veļa domāta mazgāša-
nai, tā jānodod kultūras nama darbiniekam laikā, kad 
veļas mazgātava atvērta (pirmdienās, ceturtdienās no 
plkst.9:00  līdz  15:00).

INFORMĀCIJA   ĻAUDONAS  PAGASTA 
IEDZĪVOTĀJIEM,  KUR  VAR  SAŅEMT  ĢIMENES 

ĀRSTA  UN  ZOBĀRSTNIECĪBAS  PAKALPOJUMUS
No š. g. 1. septembra  Mārcienas pagasta ģimenes ārsts 

K. Zvērs slimības dēļ pacientus nepieņem. Līdz savu praksi 
Ļaudonā atvērs ģimenes ārste I. Bogdanova, Ļaudonas pa-
gasta iedzīvotāji ģimenes ārsta pakalpojumus var saņemt 
šādu ārstu praksēs:

Dace Kreicberga - ģimenes ārsta prakse - Kalna iela 2, 
Praulienas pagasts, Madonas novads, LV – 4825; tel.64829312; 
25722365;

Rūpniecības iela 20/5-33, Madona; tel.64829312; 25722365
Lilita  Stalaža - ģimenes ārsta prakse - Pārupes iela 2, Kal-

snavas pagasts, Madonas novads, LV – 4860; tel.64826548;
Ilona Tuča  - ģimenes ārsta un pediatra prakse - Skolas iela 

29, Madona, Madonas novads, LV – 4801; tel. 64822962.

Ārstniecības iestādes, kas sniedz valsts apmaksātus zob-
ārstniecības veselības aprūpes pakalpojumus:

Zobu higiēna Saieta laukums 10, Madona, Madonas no-
vads, LV - 4801 64821476; 29359846

Aija Ikauniece - ārsta prakse zobārstniecībā
Zobārstniecība. Protezēšana Skolas iela 1, Barkavas pagasts, 

Madonas novads, LV - 4834 29466603
Marina Kozlovska - ārsta prakse zobārstniecībā
Zobārstniecība. Zobu higiēna Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, 

Madonas novads, LV - 4860 26615849

ĀRSTNIECISKĀ VINGROŠANA
Nodarbības notiek A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 

muzeja zālē otrdienās plkst.18:00. 
Dalības maksa - 2EUR

  60 min. grupu nodarbības diplomētas fizioterapeites 
Anitas Kidalas  vadībā muguras problēmu novēršanai un 
profilaksei. Papildu ārstnieciskajai vingrošanai pieejama  
medicīniskā teipošana, stājas un gaitas novērtēšana.

Katram cilvēkam tiks veltīta īpaša uzmanība, pirms no-
darbībām tiek apzinātas katra cilvēka veselības problēmas 
un tām arī tiks pievērsta īpaša uzmanība.

Ārstnieciskās vingrošanas nodarbības ir piemērotas ik-
vienam:

- ar muguras sāpēm;
- ar vieglām mugurkaula deformācijām;
- stājas korekcijai;
- pēcoperāciju rehabilitācijas periodā;
- ar sēdošu dzīvesveidu;
- ar lielu ikdienas slodzi;
- profilakses nolūkos u.c.

Nodarbību laikā galvenokārt  tiks stiprināta dziļā mugu-
ras muskulatūra, kas ir galvenais palīgs mugurkaulam, kā 
arī tiks strādāts pie pareizas muskuļu koordinācijas, līdz-
svara un stiepšanās  vingrinājumiem.

Izpildot vingrinājumus, fizioterapeite palīdzēs veikt ne-
pieciešamās korekcijas, tādējādi novēršot nepareizu po-
zīciju un nepiemērotu slodzi, kas bieži ir problēmu avots 
vingrošanai mājas apstākļos.

Iepriekšēja pieteikšanās un papildu informācija: 
Anita Kidala, tel.nr. 22425960.
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AICINA IESŪTĪT PIETEIKUMUS MADONAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMIEM

turpinājums 4. lpp.

Tuvojoties valsts svētkiem, Madonas novada pašvaldība 
aicina iesūtīt pieteikumus pašvaldības apbalvojumu piešķir-
šanai.

Saskaņā ar nolikumu apbalvojumu var  piešķirt  Madonas 
novadā, Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojošai fiziskai 
personai, atsevišķos  gadījumos arī Madonas novadā, Latvi-
jas Republikā vai ārvalstīs dzīvojošai esošai juridiskai perso-
nai, personu grupai, kolektīvam vai organizācijai. Pretenden-
tus apbalvojuma piešķiršanai ir tiesīga pieteikt pašvaldības 
domes pastāvīgā komiteja, pašvaldības domes deputāts, 
pašvaldības komisija, valsts vai pašvaldības iestāde, Mado-
nas novadā dzīvojoša fiziska persona vai Madonas novadā 
reģistrēta juridiskā persona vai organizācija.

Par sevišķiem nopelniem, mūža ieguldījumu Madonas no-
vada izaugsmē un attīstībā, par ieguldījumu kultūras, sporta, 
izglītības un saimnieciskajās jomās, kā arī Madonas novada 
attīstībā kopumā, par nozīmīgu darba un dzīves jubileju, par 
pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, pozitīva Madonas nova-
da tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu Madonas 
novada pašvaldība piešķir trīs veidu apbalvojumus  - Goda 
diplomu un goda zīmi, Atzinības rakstu  un Pateicības rakstu. 
Apbalvojuma piešķiršanu izvērtē Apbalvojumu piešķiršanas 
komisija.

Pieteikumus lūdzam iesūtīt vai iesniegt personīgi līdz 
7. oktobrim Saieta laukumā 1, Administratīvajā nodaļā 
(klientu apkalpošanas zālē) ar norādi Apbalvojumu pie-
šķiršanas komisijai.

Apbalvotie tiks godināti pašvaldības organizētā apbalvo-
jumu pasniegšanas ceremonijā Latvijas Republikas Valsts 
proklamēšanas gadadienas svinību ietvaros 17. novembrī.

Nolikums  „Par Madonas novada 
pašvaldības apbalvojumiem”

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šis NOLIKUMS nosaka Madonas novada pašvaldības 

(turpmāk  -“pašvaldība”) dibināto apbalvojumu  (turpmāk 
–“APBALVOJUMI”) „Goda diploma un goda zīmes”, „Atzi-
nības raksta” un „Pateicības raksta” piešķiršanas, pasniegša-
nas un anulēšanas kārtību.

1.2. APBALVOJUMU mērķis ir apzināt un godināt perso-
nas par ieguldījumu un sevišķiem nopelniem Madonas nova-
da labā. 

1.3. APBALVOJUMUS piešķir ar pašvaldības domes lē-
mumu izveidota Apbalvojumu izvērtēšanas komisija 7 (sep-
tiņu) locekļu sastāvā, tostarp komisijas priekšsēdētājs, kura 
darbojas uz šī nolikuma pamata.

1.4. APBALVOJUMUS dibina ar pašvaldības domes lēmu-
mu, apstiprinot apbalvojuma nolikumu un izpildot Ministru 
kabineta 2010. gada5. oktobra noteikumu Nr. 928 “Kārtība, 
kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi” 
prasības par  apbalvojumu zīmes zīmējuma un dokumenta at-
tēla  apstiprināšanu un apbalvojumu reģistrēšanu.

2. APBALVOJUMU veidi
2.1. Apbalvojums “Goda diploms un goda zīme”  ir augstā-

kais Madonas novada pašvaldības apbalvojums.
2.2. Apbalvojumu “Goda diploma un goda zīmes” apraksts:
2.2.1. Vienpusīga medaļa (apbalvojuma zīmes grafiskais 

attēls -1. pielikums).
2.2.2. Apbalvošanas faktu apliecinošs dokuments - Goda 

diploms (Goda diploma krāsains attēls  - 2. pielikums).
2.3. Saņemot apbalvojumu “Goda diploma un goda zīmes”, 

tiek piešķirta naudas balva EUR 500,00 (pieci simti eiro) ap-
mērā pēc nodokļu nomaksas.

2.4. Apbalvojumu  “Atzinības  raksts” izsaka ar apliecinošu 
dokumentu  - Atzinības raksts  (Atzinības raksta krāsains at-
tēls -3. pielikums) un tiek piešķirta naudas balva EUR 150,00 
(simtu piecdesmit eiro) apmērā pēc nodokļu nomaksas.

2.5. Apbalvojumu „Pateicības raksts” izsaka ar apliecinošu 

dokumentu  - Pateicības raksts (Pateicības raksta krāsains at-
tēls -4. pielikums) un tiek piešķirta naudas balva EUR 50,00 
(piecdesmit eiro) apmērā pēc nodokļu nomaksas.

3. APBALVOJUMU pretendenti
3.1. APBALVOJUMU var piešķirt Madonas novadā, Lat-

vijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojošai fiziskai personai, kas 
atbilst šī nolikuma 4.1., 4.2.un 4.3. punktā minētajiem kritēri-
jiem  (turpmāk  - “pretendents”).

3.2.  Atsevišķos gadījumos APBALVOJUMU var piešķirt 
arī Madonas novadā, Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvo-
jošai esošai juridiskai personai, personu grupai, kolektīvam  
vai organizācijai, kas atbilst šī nolikuma 4.1., 4.2. un 4.3. 
punktā minētajiem kritērijiem  (turpmāk - “pretendents”).

3.3. Pretendentus APBALVOJUMU piešķiršanai ir tiesīgas 
pieteikt šādas personas un  institūcijas:

3.3.1. pašvaldības domes pastāvīgā komiteja;
3.3.2. pašvaldības domes deputāts;
3.3.3. pašvaldības komisija;
3.3.4. valsts vai pašvaldības iestāde;
3.3.5. Madonas novadā dzīvojoša fiziska persona;
3.3.6. Madonas novadā reģistrēta juridiskā persona vai  or-

ganizācija.
3.4. Pretendents nav tiesīgs pieteikt pats savu kandidatūru.
3.5. Personu apbalvošanai nevirza pēc nāves. 
3.6. Pretendentu pieteikšanu izsludina Apbalvojumu pie-

šķiršanas komisija ar publikāciju  pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Madonas Novada Vēstnesis” un pašvaldības mā-
jaslapā  www.madona.lv

3.7. Pieteikumi adresējami Madonas novada pašvaldības 
Apbalvojumu piešķiršanas komisijai un  iesniedzami perso-
niski vai iesūtāmi pa pastu pašvaldībā šī nolikuma 3.6. punkta 
kārtībā izsludinātajā termiņā. 

3.8. Pieteikumā norāda šādu informāciju par apbalvošanai  
izvirzīto pretendentu:

3.8.1. vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, 
amats vai nodarbošanās un kontaktinformācija (fiziskai per-
sonai);

3.8.2. dzīvesgaitas dati, nozīmīgāko darbu vai nopelnu ap-
raksts, par kuriem ierosina apbalvot attiecīgo personu (fizis-
kai  personai);

3.8.3. nosaukums, juridiskā adrese, darbības virziens, nozī-
mīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem ierosina ap-
balvot pretendentu, kontaktinformācija (juridiskai personai).

4. Pieteikumu vērtēšana
4.1. Apbalvojumu “Goda diploms un goda zīme” piešķir 

par sevišķiem nopelniem, mūža ieguldījumu Madonas nova-
da izaugsmē un attīstībā. Par nopelniem uzskatāms gan vien-
reizējs izcils darbs, gan ilgstoša un mērķtiecīga, panākumiem 
bagāta darbība.

4.2. Apbalvojumu  “Atzinības raksts” piešķir: 
4.2.1. par ieguldījumu kultūras, sporta, izglītības un saim-

nieciskajās jomās, kā arī Madonas novada attīstībā kopumā;
4.2.2. par ilggadēju un sasniegumiem bagātu darbu Mado-

nas novada labā;
4.2.3. par nozīmīgu darba un dzīves jubileju;
4.2.4. par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti;
4.2.5. par pozitīva Madonas novada tēla veidošanu un no-

vada vārda popularizēšanu;
4.2.6. par citiem īpašiem nopelniem.
4.3. Apbalvojumu “Pateicības raksts” piešķiršana tiek veik-

ta pēc šādiem kritērijiem:
4.3.1. par labiem sasniegumiem dažādās jomās;
4.3.2. par ilggadēju darbu Madonas novada labā;
4.3.3. par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti;
4.3.4. par pozitīva Madonas novada tēla veidošanu un no-

vada vārda popularizēšanu.
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turpinājums no 3. lpp.

SOCIĀLĀS  ATBILDĪBAS  PROGRAMMA - optika „Optio” dāvina 
brilles bērniem 50€ vērtībā!

“Optio” misija - būt viegli sasniedzamai optikai, kas spēj 
nodrošināt kvalitatīvu redzes korekciju visiem, kam tā nepie-
ciešama. Šīs misijas ietvaros šogad esam uzsākuši sociālās at-
bildības programmu, kuras mērķis ir pievērst īpašu uzmanību 
bērnu redzes aprūpei. Mēs ceram, ka šī programma veicinās 
savlaicīgu redzes problēmu atklāšanu bērniem, savukārt mūsu 
dāvinājums - bezmaksas brilles 50 € vērtībā  - būs lielisks 
atbalsts kvalitatīvai bērnu redzes korekcijai.

 Divi  soļi, lai jūsu bērns saņemtu bezmaksas brilles 
50€ vērtībā:
• Līdzi ņemot briļļu recepti, kopā ar bērnu nāciet uz jeb-

kuru “Optio” veikalu, kur mūsu speciālisti palīdzēs bērnam 
izvēlēties atbilstošāko ietvaru un lēcas. Ja jums vēl nav briļ-
ļu receptes, pārbaudiet bērna redzi pie speciālista. To varat 
izdarīt jebkurā “Optio” veikalā, iepriekš piesakot vizīti. Mēs 
pieņemsim arī citu uzņēmumu redzes speciālistu izrakstītās 
receptes, ja vien tās nebūs vecākas par trīs mēnešiem.

• Pie kases bez maksas reģistrējiet “Optio” klienta karti 
un veiciet pasūtījumu.
 Programmas noteikumi:
• Programma paredzēta bērniem līdz 18 gadu vecumam.
• Programmas ietvaros katrs bērns var saņemt vienas 
brilles 50 € vērtībā.
• Piedāvājumā ietilpst briļļu ietvars cenā līdz 25 €, 
divas briļļu lēcas “Orma 15 UC” 25 € vērtībā; briļļu
izgatavošana ir bez maksas.
• Piemaksājot starpību, iespējams izvēlēties arī 
dārgāku briļļu ietvaru un lēcas.
• Brilles tiek izgatavotas tikai pēc oftalmologa vai 
optometrista izrakstītas briļļu receptes, recepte nedrīkst 
būt vecāka par  trīs  mēnešiem.

4.4. Pieteikumus vērtē Apbalvojumu piešķiršanas komisi-
ja, pēc nepieciešamības pieaicinot  neatkarīgus ekspertus vai  
speciālistus bez balsstiesībām.

4.5. Apbalvojumu piešķiršanas komisija darbu veic slēgtās 
sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā 
puse no komisijas kopējā sastāva. Lēmumi tiek pieņemti ar 
vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, izšķiro-
šā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

4.6. Komisijas sēžu protokolēšanu nodrošina pašvaldības 
Administratīvā nodaļa.

5.APBALVOJUMU piešķiršanas, pasniegšanas un anu-
lēšanas kārtība

5.1. Lēmumu par APBALVOJUMU piešķiršanu pieņem 
Apbalvojumu piešķiršanas komisija un virza apstiprināšanai 
Madonas novada pašvaldības domei.

5.2. Apbalvojums “Goda diploms un goda zīme” ir vienrei-
zējs Apbalvojums, ko vienai personai var piešķirt tikai vienu 
reizi.

5.3. Apbalvojumu „Atzinības raksts” par jauniem nopel-
niem jau iepriekš apbalvotai personai var piešķirt vairākkārt, 
bet ne biežāk kā reizi 5(piecos) gados.

5.4. Apbalvojumu „Pateicības raksts” par jauniem nopel-
niem jau iepriekš apbalvotai personai var piešķirt vairākkārt, 
bet ne biežāk kā reizi 3 (trīs) gados.

5.5. Par apbalvoto saraksta kārtošanu un aktualizēšanu ir 
atbildīga Madonas novada pašvaldības Administratīvā nodaļa.

5.6. APBALVOJUMI  ir numurējami  un par katru preten-
dentu izdarāms ieraksts apbalvoto sarakstā.

5.7. Domes lēmums par APBALVOJUMU piešķiršanu tiek 
rakstveidā paziņots pieteicējiem un pretendentiem, kā arī des-
mit dienu laikā pēc tā pieņemšanas tiek publicēts pašvaldības 
mājas- lapā un nākamajā  informatīvā izdevuma “Madonas 
Novada Vēstnesis” numurā.

5.8. APBALVOJUMI tiek pasniegti pretendentiem perso-
nīgi. Pēc pretendenta rakstiska lūguma viņa prombūtnes laikā 

APBALVOJUMU pasniedz pretendenta norādītai personai. 
Ja  pretendents, kuram piešķirts APBALVOJUMS, ir mi-
ris starplaikā no apbalvojuma lēmuma pieņemšanas līdz 
apbalvojuma pasniegšanas dienai, APBALVOJUMU pa-
sniedz viņa piederīgajiem.

5.9. APBALVOJUMU saņēmēji tiek godināti pašvaldī-
bas organizētā APBALVOJUMU pasniegšanas ceremonijā, 
Latvijas Republikas Valsts proklamēšanas gadadienas svi-
nību ietvaros, kā arī sevišķos gadījumos saskaņā ar Apbal-
vojumu piešķiršanas komisijas ierosinājumu un Madonas 
novada pašvaldības domes lēmumu.

5.10. APBALVOJUMU pasniedz pašvaldības domes 
priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors vai 
viņu pilnvarotas personas.

5.11. Apbalvojumu piešķiršanas komisija pēc savas ini-
ciatīvas vai izskatot saņemtu citas personas iesniegumu ir 
tiesīga ierosināt atcelt pieņemto lēmumu par APBALVO-
JUMA piešķiršanu personai, ja minētā persona:

5.11.1. ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu ir at-
zīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā;

5.11.2. ir izdarījusi necienīgas darbības, kuras nebija zi-
nāmas apbalvojuma piešķiršanas laikā un kļuva zināmas 
pēc  apbalvojuma piešķiršanas;

5.11.3. pēc apbalvojuma piešķiršanas ir cēlusi neslavu 
Madonas novada tēlam, grāvusi tā reputāciju vai veikusi 
neētiskas darbības pret novada sabiedrību vai tās locek-
ļiem;

5.11.4. pirms apbalvojuma pasniegšanas iesniegusi paš-
valdībai vai komisijai rakstveida iesniegumu par atteikša-
nos no apbalvojuma;

5.11.5. atteikusies no piešķirtā un pasniegtā apbalvojuma 
un nodevusi to pašvaldībai.

5.12. Apbalvojumu piešķiršanas  komisijas lēmumi un 
faktiskā rīcība apstrīdami pašvaldības domē. Pašvaldības 
domes lēmumi par komisijas lēmumiem vai faktisko rīcību 
pārsūdzami tiesā Administratīvā procesa likuma kārtībā.

A. Ceļapīters, Madonas novada domes priekšsēdētājs

• ”Optio” neuzņemas atbildību par citu uzņēmumu 
redzes speciālistu izrakstītajām briļļu receptēm.
• “Optio” darbiniekiem ir tiesības lūgt uzrādīt personas 
apliecinošu dokumentu bērnam.
• Programmas piedāvājums nesummējas ar citām atlaidēm.
• “Optio” patur tiesības mainīt programmas noteikumus.
Programmas norises laiks: 11.04.2016. -  31.12.2016. 
visos “Optio” veikalos:
Reģionos:
MADONA, t/c “Maxima”, Rūpniecības iela 49, 
tālr.: 64823670
 
Pievērsiet uzmanību:
Vai jūsu bērnam ir redzes grūtības, spēlējoties, 
skatoties attēlus, apskatot sīkus priekšmetus?
Vai bērns bieži miedz acis?
Vai aplūkojamos priekšmetus bērns liek tuvu pie deguna?
Vai bērns sēž pārāk tuvu TV ekrānam?
Vai bērns bieži berzē acis?
Vai bērns šķielē?
Vai ir novērotas mācīšanās grūtības?
Vai bērnam ir grūtības jeb nevēlēšanās lasīt, rakstīt?
Vai ir pasliktinājusies bērna uzvedība?
Vai bērnam ir nepatika pret spožu gaismu?
Vai bērns sūdzas par sāpēm acīs, vai acis ir apsārtušas?
Vai bērnam ir biežas galvassāpes?
 
Ja redzes problēmas ir iedzimtas, bērna uzvedībā par tām 

nekas var arī neliecināt, jo bērns spēj adaptēties tādai dzīvei, 
kādu uztver ar savu redzi. Šādos gadījumos redzes problēmas 
var konstatēt tikai acu ārsta apmeklējuma laikā.
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VIENĀDAS IESPĒJAS KATRAM SKOLĒNAM:  SĀCIES JAUNAIS MĀCĪBU 
GADS ARĪ ANDREJA EGLĪŠA ĻAUDONAS VIDUSSKOLĀ

1. septembris – 
Zinību diena

Skolas pagalms atkal tika aizpildīts ar ne-
mierīgām, brīžiem satrauktām runām, klu-
sinātiem smiekliņiem un spurdzieniem  un 
kādiem sapņainiem skatiem tālē…  Brīdis 
pirms - tas bija vissatraucošākais mirklis 
šajā patiesi rudenīgajā dienā. Ievaddaļā sko-
lēni tika aicināti citam ar citu sasveicināties, 
sirsnīgi paspiest rokas, kā arī uzsmaidīt. Bet 
pēc maza brīža, aplausiem skanot, divpa-
dsmitie pie rokas ieveda vēl nedrošos pirm-
klasniekus. Atklājot Zinību dienu, ar vēr-
stiem skatieniem uz valsts karogu no sirds 
tika dziedāta Latvijas valsts himna, bet sko-
las direktors Guntis Lazda un pagasta pār-
valdes vadītāja Ilze Dreimane  teica svinīgas 
uzrunas. Turpinot iesākto skolas tradīciju, 
tika aicināti labākie izlaiduma klašu skolēni 
-  Sindija Anita Skrupska (9. kl.) un Dmit-
rijs Šmeiss (12. kl.) - nolasīt skolēnu svinīgo 
solījumu - apņemšanos  dzejnieka, Latvijas patriota Andreja 
Eglīša vārda godam turēšanu. Pēc tam kopīgi tika dziedāta  
(izsenis tautā par skolas himnu dēvēto ) “Dar’man, tēvis, 
pastaliņas!”, un šoreiz solists bija Ernests Jonāns  (3.kl.). Pro-
tams, nu bija pienācis tas satraucošais, aizkustinošais brīdis, 
kad kuplā skolas saime tika iepazīstināta ar pirmklasniekiem. 
Katrs tika izsaukts, svinīgi skolas direktors izsniedza skolē-
nu piederības zīmi - skolēnu apliecību, bet 12. klases skolē-
ni mazajiem pie krūtīm piesprauda mūsu skolas nozīmīti, kā  
arī  visiem pirmklasniekiem dāvāja “zinību dzirnaviņas” un 

Jaunais -2016./2017.- mācību gads

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola
VēSTiS nO iZGlĪTĪbaS ieSTāDēM

kopīgi  tās arī iemēģināja. Savukārt pirmklasnieki pārsteidza 
klātesošos ar skanīgo “Alfabētu”, šādi apliecinot, ka viņi tik 
tiešām skolas dzīvei ir gatavi. Pēc svinīgās  daļas vecāki tika 
aicināti uz pirmo kopsapulci, bet skolēni - uz pirmo audzinā-
tājas  stundu. Dienas izskaņā - klašu pārstāvji ar rudens ziedu 
pušķiem rokās devās pie Dzejnieka, lai godinātu mūsu skolas 
vārda devēju.

Sarmīte Sīle, A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
direktora vieniece audzināšanas darbā

Signes Prušakevičas foto

Kad vēl notiek daudzu Latvijas skolu optimizācija, kad 
daudzās lauku skolās skolēnu skaita samazināšanās dēļ 
jāveido apvienotās klases, kad skolotāji īsti nezina savas 
ikmēneša algas apmēru, 1. septembrī sācies  jaunais mā-
cību gads arī Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā. Tomēr 
mēs Ļaudonā varam būt optimisma pilni, jo arī šogad mūsu 
skolā ir visas 12 klases. Savas skolas gaitas uzsāka 166 
skolēni, strādā 22 skolotāji. 

Varam būt gandarīti par jaunām un pozitīvām izmai-
ņām  skolas vidē, jo vasarā skolā notika lieli remontdarbi. 
Par Ļaudonas pagasta pārvaldes piešķirtajiem līdzekļiem  
veikts kapitālais remonts 1. klases kabinetā, iegādāti jauni 
soli, krēsli, tāfele, no skolai piešķirtajiem mācību līdzek-
ļiem -projektors. 

Izremontēts  dabas zinību kabinets, iegādāti jauni soli, 
krēsli, mēbeles, kas piemērotas laboratorijas darbu veikša-
nai. Līdz ar skolēnu rudens brīvdienām skolotāju un sko-
lēnu darbam kabinetā nonāks mācību līdzekļi 37000 EUR 
apmērā, nodrošinot mūsdienīgu  bioloģijas, dabas zinību, 
ķīmijas, fizikas mācību priekšmetu apguvi. 

Vidusskolas klašu matemātikas kabinets papildināts ar 
interaktīvo tāfeli, bet labāk organizēt skolas darbu palīdzēs 
seši Madonas novada Izglītības pārvaldes piešķirtie un seši 
no Andreja Eglīša Latviešu Nacionālā fonda dāvinājumā 
saņemtie portatīvie datori. Daudzās klasēs tika veikti tra-
dicionālie vasaras kosmētiskie remonti - krāsotas grīdas, 
sienas, atjaunota elektroinstalācija, laboti soli. Jebkura es-
tētiski un tehniski sakārtota telpa skolā rada prieku tajā at-
rasties un mācīties. Tādēļ skolas kolektīvs saka paldies par 
sapratni un atbalstu Ļaudonas pagasta pārvaldei, Madonas 

novada pašvaldības domei.
Šajā mācību gadā mūsu skolā darbu uzsākuši četri jauni 

skolotāji. Vita Stradiņa audzina 1. klasi un turpina strādāt 
par logopēdi. Ērika Pomere pēc 25 gadu pārtraukuma at-
sākusi darbu mūsu skolā un strādā par direktora vietnieci 
mācību darbā. Līga Ostrovska strādā par skolotāja palīdzi 
un pagarinātās dienas grupas skolotāju. Nadīne Jefimova 
vada skolas bibliotēku un ir pagarinātās grupas skolotāja. 
Skolotājs Aivars Sinelis turpmāk mūsu skolā mācīs fiziku 
pamatskolas un vidusskolas klašu skolēniem. Darbu jau 
uzsākusi arī skolas skolēnu pašpārvalde, par tās vadītāju  
ievēlēta 11. klases skolniece Kristīne Kuprane.  

Šajā mācību gadā mūsu vēlēšanās vēl labāk  īstenot prin-
cipu “Vienādas iespējas katram skolēnam!”. 

Tas nozīmē, ka skolā mācību darbs tiks organizēts, do-
mājot gan par skolēniem, kuriem dažādu iemeslu dēļ ir 
mācīšanās grūtības, gan par skolēniem, kuri paši ir moti-
vēti un spējīgi paskatīties uz lietām plašāk.

Centīsimies uzlabot  sadarbību ar skolēnu vecākiem, lai 
kopā domātu par to, kā mācīt skolēnus iemācīties, nevis 
gatavotu viņus vienīgi mācību priekšmeta pārbaudes dar-
bu, valsts pārbaudes vai diagnosticējošo darbu izpildei. 

Līdz panākumiem nevar pacelties ar liftu, - vienmēr ir 
jākāpj pa kāpnēm pakāpienu pēc pakāpiena, bet, kad mēr-
ķis sasniegts, gandarījums par paveikto ir neizbēgams.

Vēlu, lai mums visiem nepietrūkst pārliecības par to, ka 
spējam sasniegt labus rezultātus, un mācīšanās lai ir pozi-
tīvs piedzīvojums ikvienam!  

Guntis Lazda, 
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktors 
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Ērika Pomere atzīst, ka Ļaudona ir viņas jau-
nības dienu mīlestība, kura nu pēc 25 gadiem uz-
virmo no jauna. Tikko uzsākts darbs kā direktora 
vietniecei mācību darbā. Pienākumu pietiek, tomēr 
Ērika laipni piekrīt uzrakstīt savas sajūtas, atgriežo-
ties Ļaudonas vidusskolā.

Svētais Augustīns saka:
Mīli un dari visu, ko vēlies!
Ja tu klusē - klusē aiz mīlestības.
Ja tu runā - runā aiz mīlestības.
Ja kādu izlabo - labo aiz mīlestības.
Ja piedod - piedod aiz mīlestības.
Lai katra sirds dziļumā ir mīlestības sakne - 
No šīs saknes nevar rasties nekas slikts.
Manai atgriešanās situācijai pamatā ir mīlestība 

- lai arī jaunības, bet tā ir sirdī, ko neizdzēš laiks. 
Ļaudonā kopā ar vīru nonācām pēc augstskolas - ie-
dzīvojāmies, šeit dzima mūsu bērni, šeit mācījāmies 
pedagoģiskā darba daudzās nianses. Mums bija brī-
nišķīgi kolēģi. Viņus savā sirdī nesu joprojām.

Ja Kungs gribēs, tad dzīvosim un darīsim tā vai 
citādi. (Jēkaba vēstule 4:15) Tiešām, ja savu dzīvi 
iemācāmies atdot Dieva rokās un ļaujamies  viņa 
vadībai, tad notiek visneiedomājamākās lietas. Pa-
vasarī, kad uzrakstīju atlūgumu, daudzi man jautā-
ja: Ko darīsi? No kā iztiksi? Mana atbilde bija vie-
na: Es uzticos Dievam un Viņš visas lietas sakārtos! 
Tā arī bija. Man pat prātā nebija doma, ka varu atgriezties 
Ļaudonā. Dievs strādā caur cilvēkiem un notikumiem.

Pēc 25 gadu pārtraukuma, protams, daudz kas ir mainījies. 
Svarīgākais nav tas, ko ieraugām ar acīm, bet gan ar sirdi. Un 
to nevar tik īsā laikā izprast. Skolēnu paaudzes ir mainījušās, 
šobrīd bērni ir zinošāki, viņiem ir daudz vairāk iespēju, arī IT 
paver skatu uz pasauli, svarīgi to izmantot lietderīgi un pareizi 
- tas mums vecākiem un skolotājiem jāiemāca. Nevienas teh-
noloģijas neaizstās cilvēku savstarpējās attiecības, pēc kurām 
mēs tik ļoti ilgojamies.

Šeit es atkal sastapu savus kolēģus un jauku uzņemšanu, 
bet pēc pirmās nedēļas bija doma: Kur es savu galvu iebāzu?! 
Varēju būt bezdarbniece, saņemt pabalstu un mierīgi dzīvotu 
mājās.

Tikko piezogas šādas ļaunas domas, tā Kungs pie manis 
strādā. Un, ja nesaprotu un neklausu, tad Viņš sakārto lietas, 
apstākļus tā, lai es saprastu, lai domātu pozitīvi un lūgtu.

Svarīgi darbu darīt it kā Tam Kungam, ne cilvēkiem. Arī 
šajā amatā ir svarīgas attiecības gan ar skolotājiem, gan ar 
skolēniem un viņu vecākiem. Tikai ciešā sadarbībā (ne cīņā) 
varam sasniegt labus rezultātus, izaudzināt mīlošus, zinošus 
mūsu bērnus un mazbērnus.

Visiem ļaudoniešiem vēlu, lai jūsu pavadoņi ir tikai trīs vār-
di: Pateicība! Prieks! Paklausība!

Ērika Pomere, A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
direktora vietniece mācību darbā

Signes Prušakevičas foto

ATGRIEŠANĀS ĻAUDONĀ PĒC 25 GADU PĀRTRAUKUMA

„PURE 
CHOCOLATE”  
VOLEJBOLA  
FINĀLSACEN-

SĪBAS
19. augustā Rīgā, Daugavas stadio-

nā, notika „Pure Chocolate” volejbola 
sacensību fināls, kurā līdzās skolē-
niem no visas Latvijas sevi pārstāvēja 
arī Madonas novads. Ļaudonas pa-
gastu pārstāvēja trīs komandas, kuru 
rezultāti iepriecina:

komanda „Griezītes”, E grupas 
meitenes, trenere A. Kidala  - 1. 
vieta;

komanda „Iesācēji”, F grupas zēni, 
trenere E. Rudzīte  - 1. vieta;

komanda „Tornado”, E grupas 
zēni,  trenere A. Kidala  - 8. vieta.

Paldies sportiskajiem jauniešiem  
par ieguldīto darbu un interesi!

Anitas Kidalas, 
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
sporta skolotājas, teksts un foto
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VēSTureS  laPaSPuSeS  šĶirOT…
Skolas muzeja krātuvē glabājas informācija par 

Ļaudonas vidusskolas vēsturi. Pateicoties sko-
lotāju mīlestībai pret savu skolu, ir uzkrāts plašs 
materiāls par skolas pirmsākumiem un mācību 
darbu dažādos laika posmos - pēckara, padomju 
un neatkarības laikos. Svarīgs uzdevums - apzināt 
un apkopot pārmaiņas, notikumus  skolas dzīvē 
pēc neatkarības atjaunošanas. Liels paldies skolu 
direktoriem, īpaši Antonijai Uržai un Lidijai Kau-
feldei, kuras veiksmīgi skolu vadīja lielo pārmaiņu 
laikā. Paldies tagadējam Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas direktoram par iespēju lauku bērniem 
apgūt zināšanas savā pagastā, kā arī piesaistot sko-
lēnus no kaimiņu pagastiem, dodot skolēniem un 
viņu vecākiem, pedagogiem ticību par vidusskolas 
pastāvēšanas iespējām. Liela skola laukos - tā ir 
milzīga vērtība.

Laikā, kad sācies jaunais mācību gads, sev līdzi 
nesot daudzas izmaiņas, mūsdienu tehnoloģiju ie-
spējas, skolotāja Lilija Jakubjaņeca aicina ielūko-
ties skolas ikdienā, kāda tā bija pirms vairākiem 
gadiem - periodā no 1950. līdz 1960. gadam.

Skolas muzeja materiāli stāsta par skolas vēs-
turi

•1921. gada 25. aprīlī nodega draudzes skolas ēka. Tās vietā 1924. 
gadā ar sabiedrības līdzekļiem tiek uzcelta 2,5 stāvu skolas ēka, kurā 
atver 2-gadīgo lauksaimniecības skolu. Skola darbojas līdz 1944. 
gadam.

•Vairāk pazīstamie skolotāji, kas strādājuši draudzes skolā: Au-
gusts Nesaule  (1901.- 1921.), Teodors Reiters (1905.- 1907., 1911.- 
1943.), Emma Nesaule (1908.- 1921., 1933.- 1943.).

•1944. gadā uz lauksaimniecības skolas bāzes tiek atvērta nepilnā 
vidusskola. 

•No 1950. gada - pilnā vidusskola. Vecā skola darbojās līdz 1977. 
gadam. Tad mācības turpinās skolas jaunajā ēkā.

1.izlaidums - 1954. gadā. Klases audzinātāja Austra  Meķe. 
 
Skolu direktori Mācību daļas vadītāji 

(pārziņi) 
Pionieru vadītāji 

Aleksandrs 
Salenieks 
(1944.- 1955.) 
matemātika 

Marianna Bērziņa 
(1948.- 1949./50.m.g.) 

Inta Kalniņa  
(1949./50.m.g.- 1951./52.m.g.) 
Osvalds Trops (1951./52.m.g.- 
1953./54.m.g.) 
Zīmēšana, rasēšana, ģeogrāfija 

Modris Gundegs 
(1955.- 1959.) 

Aleksandra Zvaigzne 
1952. -  1967. 
latviešu valoda 

Irēna Elksnīte (Vilciņa) 
(1953./54.m.g. – 1957./58.m.g.) 

Ilze Jirgensone 
(1959.- 1966.) 
vēsture 

Ilze Jirgensone 
1967.- 1969. 

Ilze Jirgensone 
(1958./1959.m.g.) 
Ārija Liepa (1959./60.m.g. – 
1961./62.m.g.) 

 
 
Ļaudonas  skolā strādājošo skolotāju skaits pa gadiem (skaitā nav iekļauti  skolu  
direktori, mācību pārziņi, pionieru vadītāji) 
 
Periods Skolotāju 

skaits 
Izlaidums 
Nr. 

Absolventu 
skaits 

Klases audzinātājs 

1950./51.m.g. 10    
1951./52.m.g. 12    
1952./53.m.g. 14    

1953./54.m.g. 14 1. 

11 
Uldis Dzērve 
(vēlāk skolas  
direktors 
1966.- 1975.) 

Austra Meķe 
 

1954./55.m.g. 14 2. 

6 
Aizsilniece Sarma 
(skolotāja 
Barkovska) 

Alfreds Indriksons 
 

1955./56.m.g. 19 3. 12 E. Lubāne 
1956./57.m.g. 18 4. 12 E. Lubāne 
1957./58.m.g. 20 5. 14 A. Indriksons 

1958./59.m.g. 18 6. 13 
 V. Holšteins 

1959./60.m.g. 18 7. 16  
1960./61.m.g. 22 8. 15 Uldis Dzērve 
 
 
          Mācību priekšmeti 
 
Pamatskolā 1950.- 1960. gadi 7- gadīgā pamatskola: 

 
 
Skolu direktori Mācību daļas vadītāji 

(pārziņi) 
Pionieru vadītāji 

Aleksandrs 
Salenieks 
(1944.- 1955.) 
matemātika 

Marianna Bērziņa 
(1948.- 1949./50.m.g.) 

Inta Kalniņa  
(1949./50.m.g.- 1951./52.m.g.) 
Osvalds Trops (1951./52.m.g.- 
1953./54.m.g.) 
Zīmēšana, rasēšana, ģeogrāfija 

Modris Gundegs 
(1955.- 1959.) 

Aleksandra Zvaigzne 
1952. -  1967. 
latviešu valoda 

Irēna Elksnīte (Vilciņa) 
(1953./54.m.g. – 1957./58.m.g.) 

Ilze Jirgensone 
(1959.- 1966.) 
vēsture 

Ilze Jirgensone 
1967.- 1969. 

Ilze Jirgensone 
(1958./1959.m.g.) 
Ārija Liepa (1959./60.m.g. – 
1961./62.m.g.) 

 
 
Ļaudonas  skolā strādājošo skolotāju skaits pa gadiem (skaitā nav iekļauti  skolu  
direktori, mācību pārziņi, pionieru vadītāji) 
 
Periods Skolotāju 

skaits 
Izlaidums 
Nr. 

Absolventu 
skaits 

Klases audzinātājs 

1950./51.m.g. 10    
1951./52.m.g. 12    
1952./53.m.g. 14    

1953./54.m.g. 14 1. 

11 
Uldis Dzērve 
(vēlāk skolas  
direktors 
1966.- 1975.) 

Austra Meķe 
 

1954./55.m.g. 14 2. 

6 
Aizsilniece Sarma 
(skolotāja 
Barkovska) 

Alfreds Indriksons 
 

1955./56.m.g. 19 3. 12 E. Lubāne 
1956./57.m.g. 18 4. 12 E. Lubāne 
1957./58.m.g. 20 5. 14 A. Indriksons 

1958./59.m.g. 18 6. 13 
 V. Holšteins 

1959./60.m.g. 18 7. 16  
1960./61.m.g. 22 8. 15 Uldis Dzērve 
 
 
          Mācību priekšmeti 
 
Pamatskolā 1950.- 1960. gadi 7- gadīgā pamatskola: 

Ļaudonas  skolā strādājošo skolotāju skaits pa gadiem (skaitā 
nav iekļauti  skolu  direktori, mācību pārziņi, pionieru vadītāji)

Mācību priekšmeti
Pamatskolā 1950.- 1960. gadi 7- gadīgā pamatskola:
Matemātika - algebra, ģeometrija, trigonometrija. Visus gadus 

vērtē uzvedību. Pēc 60.g. vairs neparādās sekmju izrakstā: konstitū-

cija, rasēšana, krievu valoda (rakstos, vārdos), aritmētika, 
praktiskais darbs.

Vidusskolā 1950. – 1960. gadi 
1954. gadā pirmo reizi izsniegta gatavības apliecība. 

Līdz 1958. g. mācījās psiholoģiju. Vērtē uzvešanos, bet 
nevērtē uzcītību un kārtību. Līdz 1956.g. mācījās loģiku.

Pasākumi 
Pārgājieni „Zelta rudens”, skolas teritorijas sakopšanas 

talkas, sporta laukuma sakopšana, metāllūžņu savākšanas 
talkas, Putnu dienas, Meža dienas, oktobrēnu svētki ok-
tobrī, Staļina Konstitūcijas dienas atzīmēšana, politinfor-
mācijas „Vai tu pazīsti Ļeņinu”, “Četru paaudžu vakars”, 
kas veltīts VĻKJS 40. gadadienai (1958./ 1959.m.g.), at-
klātās komjauniešu sapulces, vienības sanāksme, veltīta  
J. V. Staļina dzimšanas dienai (1952./53. m.g.), Jaungada 
eglīte - 28. decembrī, pārgājieni uz slēpēm, slēpošanas sa-
censības, rotaļu pēcpusdienas, konkursi „Labākā klase”, 
„Labākais metāllūžņu vācējs”, piedalīšanās rajona tūrisma 
sacensībās, Uzvaras svētki 9. maijā (gājiens uz Brāļu ka-
piem un mītiņš Brāļu kapos) u.c.

Spilgtākie skolas notikumi
1960./ 61.m.g. Par godu Oktobra  Sociālistiskās revo-

lūcijas 43. gadadienai pirmo reizi skolas vēsturē atskan  
„balss” - runā skolas radiomezgls. Balss, kas padarīja 
skolas dzīvi skaistāku, interesantāku, daudzveidīgāku. 
Raidījumus gatavoja radiokomiteja - 24 korespondenti un 
dažādu nodaļu vadītāji: literārā, politiskā, skolas ziņu, ok-
tobrēnu, pionieru nodaļa. Nodaļu vadītāji - jaunieši. Tika 
organizēti diktoru konkursi. Lai raidījums būti interesan-
tāks, tika rīkotas aptaujas. Daudzi interesējās par jaunāko 
zinātnē un tehnikā, par šahu. Notika literārie raidījumi 
„Humors un satīra”. Labākie diktori - 8. klases skolniece 
Vija Siliņa un 11. klases skolēns Ziedonis Lasmanis. Rai-
dījums par pieklājību „Kāpēc tu to dari?”. Radiokomitejas 
locekļi: Dzintara Ābola, Ērika Pavare un muzikālās daļas 
vadītāja - Ārija Lipsone. Intervijās Dzintara atzīmē, ka 
viņu interesē šahs, dambrete.

Jauno komjauniešu uzņemšanas pasākums 1959. gadā 
Ļaudonas tautas namā. Referāts, jauno biedru uzņemšana, 
dejas, rotaļas.

Varam novērtēt, kā laikmetu griežos sabiedriski poli-
tiskie notikumi nosaka skolas sabiedriskās dzīves saturu. 
Laikraksta „Ļaudonas Vēstis” lasītājiem ar atskatu tālajā 
skolas pagātnē ir iespēja atsaukt atmiņā savu skolas laiku, 
to izvērtēt un salīdzināt.

Ar skolas muzeja materiāliem iepazīstināja skolotāja 
         Lilija Jakubjaņeca 
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TĒVA DIENAI VELTĪTS PASĀKUMS „KOPĀ AR TĒTI!”
Hei! Hei!Hei!
Labdien! Jums raksta lielo un mazo bērnu draugs Karl-

sons, kurš dzīvo uz jumta.
Saulainā  piektdienas  pēcpusdienā  es sadomāju palidinā-

ties pa jumtiem Ļaudonā. Skatos, PII,, Brīnumdārzs” lauku-
mā savādi plači un tos visus aizņēmuši lieli un mazi. Tad nu 
laidos lejā, lai noskaidrotu, kas tur notiek.

PII „Brīnumdārzs”

Izrādījās, ka uz ,,Brīnumdārzu” ciemos atnākuši bērnu 
tēvi, jo tuvojas Tēvu diena un notiek pasākums ,,Kopā ar 
tēti!”.

Ko tik es tajā „Brīnumdārzā” neredzēju un nepiedzīvoju.     
Pastāstīšu jums arī.

Vispirms bērni sveica viesus ar muzikālu priekšnesumu 
un mīļām dāvaniņām. Tad muzikālā skolotāja Judīte iesais-
tīja tēvus instrumentālā orķestrī un izrādījās, ka visi prot 
lieliski spēlēt.

Turpinājumā tēvi iejutās ,,Stipro pingvīnu” lomās un vei-
ca distanci, nesot mazuļus uz kāju pēdām. Visi dalībnieki to 
izdarīja tik prasmīgi un precīzi. Urrāā!

Vēl es vēroju, kā tiek pārvarēta šķēršļu josla un kā veikli 
izžauj slapjo veļu uz auklas.

Jautrā darbošanās beidzās ar vizināšanos ,,balonu vilcie-
nā”, kurā braucu arī es. Dalībnieki tik uzmanīgi pārvietojās, 
ka neviens vagons nesaplīsa.

Nobeigumā visi dalībnieki saņēma goda diplomus un fo-
tografējās ar īpašu pazīšanās zīmi - krāšņām ūsām.

Un vēl, un vēl bija arī salds, gards cienasts.
Uz tikšanos un jautrošanos atkal citreiz! 

Karlsons, kurš dzīvo uz jumta
Signes Prušakevičas foto

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 2016
Nāc, PIEDALIES - LASI, VĒRTĒ un kļūsti par literatūras ekspertu!

“Bērnu un jauniešu žūrija” ir Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas izstrādāta un kopš 2001. gada īstenota lasīšanas veici-
nāšanas programma. Bērni un jaunieši, kuri iesaistās žūrijas 
darbā, kļūst par literatūras ekspertiem. Katru gadu viņi lasa 
un vērtē jaunākās grāmatas, kas īpaši izvēlētas šai program-
mai, un izvirza balvai rakstniekus, ilustrētājus, tulkotājus, 
izdevējus - visus, kas piedalījušies interesantāko grāmatu 
tapšanā.

Pirms pāris gadiem arī Ļaudonas bērni tapa par literatū-
ras ekspertiem, kad programmā bija iesaistījusies A. Eglī-
ša Ļaudonas vidusskolas bibliotēka. Tad sekoja cits skolas 
bibliotēkas piedāvāts lasīšanas veicināšanas konkurss - 
“Lasīt ir stilīgi!”. Šogad atkal esam atgriezušies pie “Bēr-
nu un jauniešu žūrijas”, kurā šoreiz iesaistījusies Ļaudonas 
pagasta bibliotēka. 

Lasīšanas starts sācies ar 1. septembri. Aicinu iepazīties 
ar “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 2016. gada grāmatu 
kolekciju Ļaudonas pagasta bibliotēkā.

VĒSTIS NO ĻAUDONAS PAGASTA BIBLIOTĒKAS

Grāmatas lasīšanai pagasta bibliotēkā ir pieejamas jau 
visu vasaru. Programmā var iesaistīties arī pirmsskolas ve-
cuma bērni, kas jau ir apguvuši lasīšanas prasmes, tādēļ 
aicinu bērnu vecākus atvest savas atvasītes uz bibliotēku, 
lai atbalstītu un palīdzētu viņiem tapt par literatūras ek-
spertiem, kā arī, rādot priekšzīmi, par ekspertiem kļūt arī 
pašiem.

Lai izdotos veiksmīgs lasīšanas maratons, ir nepiecie-
šama, pirmkārt, pašu bērnu vēlme lasīt, otrkārt, ģimenes 
atbalsts, treškārt, sadarbība ar skolu - klašu audzinātājiem, 
latviešu valodas skolotājiem, jo, kā ikvienā jomā, tikai ko-
mandas darbs nes gaidītos augļus.

Nāc uz pagasta bibliotēku un piedalies kā eksperts! Lai 
mums visiem aizraujošs grāmatu lasīšanas maratons!

Cerībā uz atsaucību, atbalstu un veiksmīgu sadarbību,
Ieva Skuške, Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja
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turpinājums 10. lpp.

Skolas bibliotekāre Nadīne Jefimova  ar prieku iepazīst grāmatas 
un gaida bibliotēkā grāmatu lasītājus.

Iepazīsimies - skolas bibliotekāre Nadīne
Lasot  iepriekšējo „Ļaudonas Vēstis” numuru, varējāt  no-

jaust, ka skolas bibliotēkā gaidāmas pārmaiņas. Šobrīd biblio-
tēkas durvis bērniem laipni ver Nadīne Jefimova. Viņa pama-
zām iepazīstas ar darba pienākumiem un ar bērniem. Ļausim 
arī avīzītes lasītājiem mazliet iepazīties ar Nadīni un viņas 
pirmajām sajūtām, esot skolas bibliotekāres amatā.

„Nāku no Mētrienas pagasta, lai gan līdz sākumskolas 
gaitām bērnību pavadīju Ropažos kopā ar savu vecmammu. 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā biju, būdama pavisam 
maziņa, kad brālis absolvēja 12. klasi. Toreiz man nebija ne 
mazākās nojautas, ka pati šeit kādreiz strādāšu. Ar Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidusskolu sadarbība sākās 2016. gada aprī-
lī. Devos uz darba pārrunām, jo vēlējos sevi pilnveidot un gūt 
pieredzi izvēlētajā sfērā. Paldies par šādu iespēju! 

Vasarai ejot uz beigām, man piedāvāja pavisam ko citu - ar 
1. septembri sākt strādāt par bibliotekāri. Pēc ilgām pārrunām 
un pārdomām piekritu šim darbam. Sajūtas bija diezgan  ne-
drošas, jo tā ir ļoti liela atbildība, izsniedzot  1. septembrī mā-
cību grāmatas skolēniem. Man tā bija pirmā reize, kad ko tādu 
darīju. Vieglāk laikam bija ar sākumskolas mācību grāmatām, 
jo mācību priekšmeti, kā arī paši bērni, kas mācās šajā posmā, 
man jau bija zināmi. Pamazām cenšos iegaumēt katru, kas ta-
gad vēršas pie manis  kā pie bibliotekāres. Bija arī situācija, 
kad, sēžot krēslā, pamanīju, ka neesmu izsniegusi mājturības, 
informātikas grāmatas. Tad nu atkal bija lielā skriešana!

Lai arī mācību gads ir tikko sācies, redzu to, ka lasītāju ir 
daudz, un ceru, ka tā arī būs visu gadu. Mani pašu vairāk pie-
saista dzeja, jo tās ir dzejnieka sajūtas un emocijas, ko dažkārt 
varu  saskatīt arī savās ikdienas gaitās. Kādu laiku nebiju pie-
ķērusies nevienai grāmatai. Bet, tuvojoties novadnieka Ulda 
Ausekļa 75. dzimšanas dienai, kad arī būs pasākums sākum-
skolas audzēkņiem, patīkami biju pārsteigta, cik rotaļīgi un 
sirsnīgi ir dzejnieka dzejoļi.

Tiešām nebiju nekad domājusi, ka strādāšu šādu darbu, bet 
kāds cilvēks man pirms kāda laiciņa  teica - ņem to, ko dzīve 

VĒSTIS NO SKOLAS BIBLIOTĒKAS

tev sniedz! Domāju, ka šis darbs ļoti audzina manu raksturu - 
kādā brīdī izslēgt bailes un kautrīgumu un ieslēgt pārliecību.

No  bērnības  atminos, ka bibliotekāra darbs man bija kā ro-
taļa. Uz skolu ņēmām savas grāmatas un veidojām savu bib-
liotēku. Visvairāk jau patika tas process, kad otram cilvēkam 
izsniedz grāmatu un to reģistrē savā kladītē. 

Saku milzīgu paldies manai skolotājai  bibliotekārei Dzin-
triņai, kas sniedza man zināšanas un galvenos pamatus šim 
darbam. Ja rodas kāds jautājums, varu droši vērsties pie viņas. 
Paldies arī skolotāju kolektīvam, kas mani saprata un atbals-
tīja, kad varbūt viss nebija tik precīzi un ātri izdarīts. Novē-
lu skolotājiem  - pacietību, izturību, bērnu smaidus ikdienas 
gaitās, skolēniem - gūt jaunas zināšanas, radošu darbību, ve-
cākiem - izturību, iesaistoties bērna skolas dzīvē, jo domāju, 
ka tā ir ļoti liela vērtība bērnam. Tāpēc atbalstīsim cits citu!”

Ar Nadīni sarunājās Signe Prušakeviča

„ACS” NOSVIN 10. DZIMŠANAS DIENU
Katru dienu sagaidīt ar prieku,
bet, ja iespējams, kā svētkus.
Lai paliek mazāk laika domām
par neveiksmēm un kļūdām!

3. septembrī bērnu un jauniešu ini-
ciatīvu centrs „Acs” Ļaudonas kultūras 
namā svinēja savu desmit gadu jubileju 
- baloni, svētku lentes, viesi - viss, kā 
īstenai jubilejai pienākas. Liekas, pa-
visam nesen svinējām savu piecu gadu 
jubileju, otrie pieci ir aizlidojuši vēja 
spārniem. 

2006. gadā Madonas novadā mēs 
bijām pirmais Jauniešu centrs, nebija, 
no kā pamācīties, ko nošpikot. Visu 
vajadzēja izdomāt pašiem. Un tad es 
biju laimīga, ka Centriņā darbojās lie-
liski jaunieši, kuri ar savu entuziasmu 
un jaunības degsmi „spridzināja” Cen-
triņu. Jaunieši paši iekārtoja Centriņu, 
salika mēbeles, ieklāja linoleju. Visi kopā ierīkojām puķu do-
bes un iestādījām košumkrūmus Centriņa ārpusē. Šodien šie 
lieliskie jaunieši ir izauguši no jauniešu vecuma un aizgājuši 
lielajā dzīvē.

Mūsu Centriņa galvenais uzdevums ir nodrošināt jaunie-
šiem saturīgu un interesantu brīvā laika izmantošanu pēc 
mācībām skolā. Jauniešu intereses ir ļoti dažādas, tāpēc mēs 
cenšamies radīt apstākļus, lai jauniešu intereses apmierinātu. 

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRA „ACS”

Mums ir lielie spēļu galdi: novuss, biljards, teniss, gaisa ho-
kejs. Ļoti daudz dažādas galda spēles ļauj jauniešiem izvēlē-
ties sev tīkamāko. Iecienītākās ir Monopols, Latvija, Katanas 
ieceļotāji, Mankala un Scrable.

Pirmajā savas darbības gadā par projekta līdzekļiem ie-
kārtojām datoru kabinetu, kas radīja lielu interesi. Taču lai-
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turpinājums 11. lpp.

turpinājums no 9. lpp.

Elvija Viļeviča radītais logo jau 10 gadu garumā joprojām aicina 
vērt durvis un ielūkoties  - kas notiek centriņā!?

ki mainās, un tagad 
gandrīz katrā mājā 
ir dators un interne-
ta pieslēgums, tādēļ 
mūsu datorkabinets 
nav pieprasīts. Mēs 
regulāri dodamies 
dažādās ekskursi-
jās, rīkojam radošās 
darbnīcas, intere-
santas nodarbības 
un apmācības.

Savā svētku brīdī 
teicām paldies tiem 
cilvēkiem, bez ku-
riem mūsu Centriņš 
nepastāvētu: projek-
ta autorei Anitai Bi-
ķerniecei un šī pro-
jekta realizētājiem 
- Jānim Dreimanim 
un viņa jauniešu ko-
mandai. 

Mūsu paldies aiz-
ceļoja materiālajam 
un morālajam at-
balstītājam  - Ļaudonas pagasta pārvaldei. Šajos gados vei-
dojusies sadarbība ar citām pagasta iestādēm, par ko jaunieši 
saka paldies Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolai, pirmssko-
las izglītības iestādei „Brīnumdārzs”, Ļaudonas pansionātam, 
Ļaudonas bibliotēkai  un SIA „Ausmupe” kolektīvam.

Apsveicēju vidū bija Madonas  novada domes priekšsēdē-
tājs Andrejs Caļapīters, Izglītības un jaunatnes lietu komitejas 
pārstāvis, pagasta pārvaldes, pagasta iestāžu pārstāvji un citi 

labvēļi, kā arī pārstāvji  no citiem  novada jauniešu centriņiem.
Starp daudziem laba vēlējumiem, apsveikumiem un ierosi-

nājumiem bija vēlējums savu ekskursiju maršrutus pagarināt 
ārpus Latvijas. Un tā jaunieši vēl šoruden  par novada domes 
un pagasta pārvaldes uzdāvinātajiem līdzekļiem dosies eks-
kursijā uz Lietuvu, lai Ignalinā uzceptu lietuviešu nacionālo 
gardumu - šokatis - un  Anīkščos pastaigātu pa koku galotnēm.

Paldies par daudzajiem ziediem, dāvanām un laba vēlēju-
miem! Paldies par jaukajiem, muzikālajiem priekšnesumiem, 
ko bija sagatavojuši jauniešu centri. Jauniešu paldies Valteram 
Kriškānam par muzikālo noformējumu un Signei Prušakevičai  
par palīdzību pasākuma organizēšanā un vadīšanā. Mans pal-
dies Kristīnei un Lindai par atbalstu. 

Biruta Calmane, BJIC „Acs” vadītāja
Ineses Pommeres foto

MUZIKĀLĀS DRAUDZĪBAS TURPINĀJUMS - STOHKOLMAS 
LATVIEŠU KORA VIESOŠANĀS ĻAUDONĀ

Šī gada Ļaudonas pagasta svētkus kuplināja īpaši viesi - 
Teodora  Reitera vēsturiski dibinātais Stokholmas latviešu 
koris. Lūdzu koristus dalīties atmiņās par piedzīvoto, redzēto 
un sajusto, ciemojoties dzimtenē:

Šā gada aprīlī, vienu nedēļas nogali Stokholmā, viesojās 
Ļaudonas koris “Lai top!”, un draudzība koru starpā noveda 
pie tā, ka daļa no Stokholmas latviešu kora augustā aizbrauca 
viesoties uz Ļaudonu. 

“Lai top!” un Stokholmas latviešu koris katrs dzied savā 
zemē, bet kopīgais ir kormūzikas lielmeistars Teodors Rei-
ters. 1944. gada oktobrī šis leģendārais diriģents Teodors Rei-
ters 60 gadu vecumā ar pāris simtiem latviešu bēgļu mēroja 
smago ceļu pāri Baltijas jūrai, nokļūstot Zviedrijā. Drīz pēc 
ierašanās Stokholmā, 1945. gada maijā, Reiters uzsāka kora 
organizēšanu.

Ļaudonas pagastā kora dziedāšanas tradīcija ir ļoti sena un 
arī cieši saistīta ar 1884. gada 23. martā Ļaudonā dzimušā 
kordiriģenta un Latvijas Nacionālās operas dibinātāja Teodo-
ra Reitera vārdu. No 1905. līdz 1907. gadam Reiters strādāja 
par skolotāju dzimtā pagasta draudzes skolā un vadīja vietējo 
kori. 

6. augustā Ļaudonā tika svinēti pagasta svētki, uz kuriem 
aizbrauca  apmēram 25 koristi no Stokholmas. Uz ielām re-
dzējām daudz ļaudoniešu, kas bija saposušies svētku apģēr-
bos un devās apmeklēt dažādus sporta pasākumus un citas 
atraktīvas nodarbības. Ļaudonas kultūras nams bija izpušķots 
ar no dabas ņemtu materiālu kompozīcijām. Izskatījās oriģi-
nāli un skaisti.

Bet mūs, koristus, sagaidīja darbs. Vispirms notika mēģinā-

KULTŪRAS DZĪVES NORISES

jums kopā ar dziedātājiem no Ļaudonas kora “Lai top!”, kuri 
kuplināja mūsu kori. Atšķirībā no “Lai top!” kora daudz no 
mūsējiem ir cienījamā vecumā un vairums no viņiem pensio-
nāri, tādēļ visi nevarēja veikt ceļu uz Ļaudonu. Mūsu ilgdzie-
dātāja Viktorija Apenīte ir bijusi Reitera kora dalībniece kopš 
dibināšanas laikiem, toties vecākās koristes ir pāri 90 gadiem. 
Vairākums no koristiem ir dzimuši ārpus Latvijas un dažiem 
nav latviešu valoda dzimtā valoda, toties dziedātprieks visus ir 
apvienojis. Stokholmas latviešu koris, tāpat kā daudzi citi kori 
ārpus Latvijas, sastāv no vairākām paaudzēm. Šī ir unikāla 
dziedāšanas forma un savā veidā “dzīva vēsture”.

Dienas  kārtībā mums bija paredzēti divi koncerti. Pirmais 
sākās plkst.15.00, un tas notika Ļaudonas kultūras namā. Kon-
certu atklāja Stokholmas latviešu kora priekšsēdētāja Ingrīda 
Leimane ar ievadvārdiem par kora vēsturi. Zāle bija pilna ar 
skatītājiem. Tas priecēja ne tikai mūs, atbraucējus, bet arī pa-
šus ļaudoniešus. Pēc mēģinājuma bija pārtraukums, kura laikā 
mūs visus pamieloja Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas ēd-
nīcā. Jāsaka, ka pavāres bija ļoti centušās, viss patiešām bija 
tik garšīgs! Un, ja padomā, ka gatavots no Latvijas lauku la-
bumiem un ekoloģiskiem produktiem, tad gods un slava tādām 
saimniecēm! Pēc gardā mielasta devāmies uz vietējo kapsētu, 
kur atdusas Teodora Reitera vecāki un Andrejs Eglītis.

Koncertam izvēlētās dziesmas atspoguļoja Stokholmas 
latviešu kora repertuāru gadu gaitā, kā arī deva ieskatu kora 
vēsturē. Koncerta laikā Stokholmas Latviešu kora valdes sek-
retāre Inta Meiere pastāstīja par kora darbību un dziesmām. 

  Vakarpusē, pēc koncerta kultūras namā, devāmies uz estrā-
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turpinājums no 10. lpp.

di. Tur notika otrs koncerts, bet tas 
jau bija krietni plašāks par pirmo, 
jo tajā uzstājās ne tikai abi kori ar 
savām dziesmām, bet arī Ļaudonas 
tautas deju ansamblis, kā arī vairā-
ki vietējie talanti ar saviem solo nu-
muriem. Pa vidu vēl notika sporta 
sacensību uzvarētāju apbalvošana.

Kopējā noskaņa bija ļoti silta 
un jauka. Bet tad Dieviņš izdo-
māja mūs nedaudz paķircināt un 
pārbaudīt mūsu pacietību. Uz kon-
certa beigām sāka smidzināt ne-
liels lietutiņš, kas pamazām tomēr 
pieņēmās spēkā. Pēdējās dziesmas 
dziedājām, jau stāvot kārtīgā lietū. 
Lietus tikai nedaudz izmainīja va-
kara turpmāko plānu, bet nespēja sabojāt mūsu omu.

Vakariņas tika pārceltas no brīvdabas telts uz kultūras nama 
otro stāvu. Un te jau atkal saimnieces bija rosījušās ne pa jo-
kam! Vakariņu galds bija klāts tik bagātīgi, ka jāsaka -  kā pa 
kāzām! Varējām nobaudīt gan dažādus salātus, gan  sautētus 
kāpostus ar dažāda veida desiņām, kotletēm un vistiņām. Ne-
trūka arī pīrādziņu, plātsmaižu un dažādu augļu, tai skaitā, ļoti 
garšīgu plūmju un ābolu no vietējiem dārziem. 

Tā kā lietus izjauca zaļumballi, tad ballīte notika kultūras 
namā, kurā spēlēja ļoti skanīga ļaudoniešu grupa, un dejotāju 
netrūka. Visi, kam bija vēlēšanās dejot pie labas latviešu deju 
mūzikas, to varēja izdarīt pēc sirds patikas.

Nākamās dienas rītā ar skolas busiņu un vairākām privātām 
mašīnām devāmies ekskursijā, par spīti lietum un vienmērīgi 
pelēkām debesīm. Pirmais apmeklējums zemnieku saimniecī-
ba “Līvi”. Tas bija liels pārsteigums, ka mums pretī skrēja bars 
kazu! Saimniecība nodarbojas ar kazkopību un atrodas Latvi-
jas visaugstākā  kalna pakājē.  Saimnieka Raimonda Meldera 
humora pilnie stāsti koristus sajūsmināja.  Bagātā sieru degus-
tācija ne tikai priecēja acis un mēli, bet šie gardie kazas piena 
sieri un citi produkti aizceļoja mums līdzi uz Zviedriju.

Turpinājām ekskursiju un nonācām vienā no sakoptāka-
jām Madonas privātmājām, kur tiek raudzēti upeņu, jāņogu, 
rabarberu, ķiršu, ābolu, pīlādžu u.c. vīni. Šī ģimenes uzņē-
muma „Domu pietura” tradīcijas, mantojot Kārļa Dumbrāja 
(dz.1918.g.) vismaz 50 gadu garumā koptās vīna gatavošanas 
iemaņas, turpina meita Astra un mazmeita Ilze. Oriģināli ie-

kārtotajā šķūnī pie skaisti klātiem galdiņiem mums piedāvāja 
vīnu degustāciju un uzkodas. Bija sarunas par vīna gatavo-
šanas receptēm un dziedāšana. Lielu iespaidu atstāja Kārlis 
Dumbrājs, nosaukts Papiņš, kas 98 gadu vecumā stāvēja mums 
priekšā un dalījās savās atmiņās un pieredzē.

Ar iegādāto gardo vīnu steidzamies tālāk uz Madonas no-
vadpētniecības un mākslas muzeja, dibināts 1944. gadā, Sar-
kaņu filiāli. Šodien tā ir viena no nozīmīgākajām kultūrvēstu-
res  vērtību  krātuvēm Vidzemē. Bija interesanti redzēt mākslu, 
mēbeles, darba rīkus un citas lietas no seniem laikiem, kā arī 
apbrīnot aušanas un rokdarbu speciālistu stāstus un darbus. 

Šajā piesātinātajā un interesantajā dienā pietrūka laika pus-
dienot, tomēr visi ekskursanti plkst. 18.00 Cesvainē varēja 
mieloties ar garšīgām vakariņām.

Stokholmas latviešu koris ļoti novērtēja, ka ļaudonieši bija 
parūpējušies par mūsu naktsmājām. Pirmā dienā katrs korists 
tika iepazīstināts ar savas naktsmītnes saimnieku un ļoti silti 
uzņemts katrā mājā. Izsakām lielu, lielu paldies visiem vietē-
jiem laipnajiem cilvēkiem, kas mūs uzņēma ar prieku savās 
mājās, izguldīja ērtās gultās, kā arī no rīta pasniedza gardas 
brokastis. Ļoti ceram, ka tā nebija pēdējā viesošanās pie Ļau-
donas kora. Turpinot sadarbību starp mūsu koriem, ceram Ļau-
donas kori sagaidīt atkal ciemos Stokholmā.

Sarmīte Būmane, koriste
Ingrīda Leimane, Stokholmas latviešu kora priekšsēdētāja

Inta Meiere, Stokholmas latviešu kora sekretāre

PLUDMALES VOLEJBOLA SEZONAS NOSLĒGUMS
2016. gada 28. augustā noti-

ka ikgadējais pludmales volej-
bola sezonas noslēguma turnīrs 
“ĻAUDONAS PLUDMALES 
KARALIS”, kurā piedalījās 
seši spēlētāji -  Edijs Dzenis, 
Oļģerts Smalkais, Andris  Jer-
makovs, Edijs Simsons, Rū-
dolfs  Beļaunieks, Ventis Stra-
diņš.

Spēlētāji mainījās ar pārinie-
kiem, krāja punktus un tādējādi 
cīnījās par labākā spēlētāja jeb 
“karaļa” titulu.

Šogad Ļaudonas pludmales 
“karaļa” titulu izcīnīja Oļģerts 
Smalkais,  2. vietu ieguva Edijs 
Dzenis, 3. vietu - Andris Jer-
makovs.

Edijs Simsons, 
galvenais tiesnesis
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ĻAUDONA SPORTO!
Ar šādu saukli Ļaudonas pagasta svētkos pa-

gasta bibliotēkā tika atklāta izstāde, kurā tika 
aicināti piedalīties pagasta sportiskie jaunieši, 
pastāstot par savām sporta gaitām un sasniegu-
miem.  Ļaudonieši  un pagasta viesi atzinīgi no-
vērtējuši šo izstādi. Tādēļ, lepojoties ar pagasta 
sportiskajiem un uzņēmīgajiem jauniešiem, sā-
kot ar šo un turpmākajos  numuros varēsiet izla-
sīt par kādu no šiem jauniešiem. 

Lai ikvienu sasniedz šī degsme, sporta gars, 
nezūdoša motivācija un sevis pilnveidošana!

Tā no rajona sacensībām esmu „aizskrējusi” līdz Eiropas 
čempionātam. Jāsaka gan, ka „īsto” sportu iepazinu studi-
ju laikā, kad trenējos pie viena no labākajiem garo distanču 
treneriem Latvijā - J. Beļinska. Treniņi katru dienu, sezonas 
laikā pat divas reizes. Tika ziedoti brīvdienu rīti, sezonas lai-
kā sacensības gandrīz katru nedēļu. Viegli tas nav, kad vēl 
vilina studentu dzīve un viss tai piederošais. Bez disciplīnas 
nu nekādi! Bet gūtie panākumi un gandarījums pēc startiem 
ir neaprakstāms. Tas arī bija laiks, kad tika izcīnīti augstākie 
rezultāti. Atmiņas un iegūtās emocijas paliks uz mūžu!

Pateicoties sportam, ir iegūti jauni, uzticami draugi, jau-
ni kontakti, pabraukāts pa Eiropu. Ļaudonas stadiona apļus 
un ceļa posmu „Ļaudona-Sāviena-Ļaudona” nu nomainījuši 
Rīgas parki, ielas un meži. Jāsaka gan, ka darbs un laiks ir 
ieguldīts pamatīgs, bez tā neiztikt, bet gandarījums un pie-
dzīvotais ir neaprakstāms un paliekošs. Tik daudz piedzīvots 
un redzēts! Un tas viss,  pateicoties sportam!

Un, protams, milzīgs paldies jāsaka vecākiem, kas mani 
atbalstīja visu šo laiku, pabakstīja, kad gribējās paslinkot, 
neļāva padoties, kad gribējās mest visu pie malas, atbalstī-
ja finansiāli. Lielākais paldies trenerītei Lanai, kas saskatīja 
potenciālu un ievirzīja mani sportā, kas bija mana vieglatlē-
tikas trenere līdz pat vidusskolas beigšanai. Liels paldies arī 
Jānim Razgalim, kas mani aizveda pie nākamā un pašreizējā 
trenera Rīgā, kas bijis un ir vēl joprojām man liels paraugs. 
Kā arī liels paldies Ļaudonas pagasta pārvaldei un pārvaldes 
vadītājai Ilzei Dreimanei, kas nekad nav atteikusi un finan-
siāli atbalstījusi dalību sporta nometnēs Polijā un Portugālē.

Maza tā Ļaudona! Bet cik daudz lielisku sportistu, kas nes 
vārdu valstī, kā arī ārpus valsts robežām. Vairāk gan sekoju 
vieglatlētikai, sociālajos tīklos lasu un priecājos par Krišjāni 
Beļaunieku  -  tiešām talants! Jāņa Razgaļa vārds vieglat-
lētu vidū visiem zināms. Vēl joprojām ar augstiem rezultā-
tiem startē Latvijā,  kā arī ārpus tās, kopā ar treniņu biedru 
un draugu nodibinājis savu skriešanas klubu un piesaistījis 
daudz aktīvistu, kuri veiksmīgi startē sacensībās. Viens no 
Jāņa Razgaļa audzēkņiem ir arī bijušais ļaudonietis Jevgēnijs 
Turkins  - pašlaik viens no labākajiem garo distanču skrējē-
jiem Latvijā. 

Tā kā ļoti ceru un ticu, ka Ļaudonas vārdu tautā nesīs jaunā 
Ļaudonas paaudze ne tikai vieglatlētikā, bet arī citās sporta 
disciplīnās. Priecājos, ka aktīvi darbojas un ar panākumiem 
startē jaunie Ļaudonas volejbolisti. Varbūt volejbols būs tas 
sporta veids, kas nesīs Ļaudonas vārdu tālāk? Tikai liela ap-
ņēmība, darbs, ticība, un tad viss ir iespējams! 

Diāna  Jakubjaņeca

  „Skriešana - mana meditācija,  mana sirdslieta!”
Skriešana - mana meditācija, mana sirdslieta! 

Vieglatlētikā - garajās distancēs -  trenējos jau kopš 
pamatskolas. Vieglatlētika ir neatņemama manas dzī-
ves sastāvdaļa, tā mani rūdījusi, audzinājusi raksturu, 
disciplinējusi. Pateicoties vieglatlētikai, esmu mēr-
ķtiecīga un neatlaidīga, tā man pavērusi pasauli - iespēju pa-
ceļot ārpus valsts robežām, veiksmīgi startēt ne tikai valsts 
mērogā, bet arī aizstāvēt valsts godu ārpus valsts robežām.

Katras sacensības ir svētki, kad ir iespēja atrādīt savu 
ieguldīto laiku un darbu, tā ir cīņa ar sevi, vēlāk saņemot 
gandarījumu par paveikto. Esmu priecīga par katru iespēju 
startēt, kā arī iespēju aizstāvēt valsts godu. 

Ar vieglatlētiku nodarbojos kopš 3. klases, kad Ļaudonas 
vidusskolā ieradās jauna, atraktīva vieglatlētikas trenerīte 
Lana Medne (tagad Līcīte). Tolaik trenerīte piesaistīja un 
vieglatlētikas pulciņu apmeklēja liels skaits skolēnu – gan 
no pamatskolas, gan vidusskolas. Vienmēr būšu pateicīga 
trenerītei par to, ka saskatīja manī talantu garajās distancēs 
un virzīja dalībai sacensībās. 

Jāsaka, ka tolaik Ļaudonas vidusskolas skolēniem Ma-
donas rajonā, kā arī Latvijas mērogā bija augsti panākumi 
vieglatlētikas disciplīnās. Jānim Žmuidinam, Unai Pētersīlei 
(pamatskolas laikā rajonā bija labākā, kā arī augsti panākumi 
bija arī Latvijā un ārpus valsts robežām) garajās distancēs, 
Sintijai Lakotko, Jeļizavetai Saruļ soļošanā, Santai Vasiļev-
skai šķēpā un lodē, Kristīne Praškeviča bija nepārspējama 
sprinta disciplīnās. Trenerīte katrā skolēnā spēja saskatīt po-
tenciālu kādā no disciplīnām un uz to arī virzīja. 

Uz treniņiem gāju ar prieku. Lai arī Ļaudonā, salīdzinot ar 
citām sporta skolām, nebija tie labākie treniņu apstākļi, tajā 
laikā tas šķita mazsvarīgi. Rudeņus aizvadījām, skrienot kro-
sus mežā, trenējāmies stadionā, ziemā  trenējāmies  tumšajā  
skolas manēžā, kad tā tika sadalīta divās daļās, kur aktīvi 
arī darbojās skolotājs Ēriks Barkovskis ar šaušanas pulciņu. 

Pēc kārtīgiem treniņiem savs sniegums bija jāatrāda sacen-
sībās. Atceros savas pirmās skriešanas sacensības, kas katru 
gadu rudenī svētdienu rītos norisinājās Madonas Priežu me-
žiņā pie Madonas 1. vidusskolas - sacensības „Apļi aicina”. 
Tā katru svētdienu agri no rīta arī skrējēju pulciņš no Ļau-
donas vidusskolas devās pārstāvēt sacensības. Liels pārstei-
gums pašai un vēl lielāks manai ģimenei, kad pārrados mājās 
ar godalgoto 1. vietu. Kā vecāki saka, nemaz nedomāja, ka 
no manis kāda skrējēja varētu izdoties.

Liels paldies jāsaka arī Unas Pētersīles un Jāņa Žmuidina 
vecākiem, kuri izvadāja pa sacensībām, kā arī uzmundrinā-
ja sacensību laikā. Atceros un vēl joprojām ņemu vērā Unas 
tēta - Vaira Pētersīļa - ieteikumus, kā pareizi vēzēt rokas, ne-
skatīties atpakaļ skrējiena laikā, kā jāsadala spēks kalnainās 
krosa distancēs, kā neskriet liekus līkumus un sadalīt spēkus 
kalnā. 

Spilgtas atmiņas man kā 5. klases skolniecei palikušas no 
dalības skriešanas sacensībās Austrijā, kur,  visiem par pār-
steigumu, izcīnīju 1. vietu savā vecuma grupā.
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No atmiņām paliek tik starojums maigs
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur Tu aiziesi, apstāsies laiks, 
Norims sāpes, rūpes un bēdas …
Dziļi skumstam un dalām bēdu smagumu kopā ar 

bijušo kolēģi Sarmu  Barkovsku, vīru smilšu kal-
niņā aizvadot. 

Ēriks Barkovskis 
(12.04.1939.- 17.09.2016.)

17. septembrī 77 gadu vecumā pa Mūžības ceļu 
aizgājis ilggadējais Ļaudonas vidusskolas sporta 
un militārās mācības skolotājs.

Skolotāja  Ērika Barkovska  dzimtā vieta  -  Prei-
ļu rajons, Aglonas ciems.

Skolas gadi pavadīti Aglonas vidusskolā. Pēc 
skolas beigšanas 1958. gadā Ēriks Barkovskis trīs 
gadus dienējis bruņotajos spēkos Kolas pussalā. 
Pēc dienesta Ēriks Barkovskis uzsāk studijas Lat-
vijas Valsts Fiziskās kultūras institūtā, iegūstot 
fiziskās kultūras un sporta pasniedzēja, militārās 
apmācības skolotāja kvalifikāciju.

Darba gaitas uzsāk Dobeles vidusskolā, kur strā-
dā no 1966. līdz 1975. gadam, strādā arī par Dobe-
les BJSS metodiķi un mācību pārzini.

Turpmākās darba gaitas saistītas ar Madonas ra-
jona Ļaudonas vidusskolu. No 1975. līdz  1991. 
gadam un no 1993. līdz 2002. gadam - sporta sko-
lotājs Ļaudonas vidusskolā, bet no 2002. līdz 2005. 
gadam - šaušanas pulciņa vadītājs. 

Darbā skolotājs bija ļoti precīzs, prasīgs pret sevi 
un citiem, strādāja radoši, ar milzīgu enerģiju un 
entuziasmu, prata aizraut ar sportu savus audzēk-
ņus. Regulāri sagatavoja skolēnus sporta sacensī-
bām, kur skolēni ieguva atzīstamus panākumus gan 
rajona, gan novada, gan republikas mērogā.

Skolotājs, strādājot Ļaudonas vidusskolā, pras-
mīgi un regulāri organizēja dažādus ārpusstundu 
sporta pasākumus: šaušanas sacensības, sporta die-
nas, skrējienus apkārt Ļaudonai.

Skolotāja mīļākais atpūtas veids - peldēšana, zā-
les pļaušana, mājas pagalma uzkopšana un vaļas-
prieks - makšķerēšana,  sēņošana. Mīļākais gada-
laiks - vasara.

Ir saņemti daudzi jo daudzi Goda raksti par lie-
liem nopelniem sportistu skološanā, par ieguldī-
jumu bērnu un jauniešu sporta attīstībā saņemti 
Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksti, 
diplomi par izcīnītām godalgotām vietām izglītības 
darbinieku spartakiādēs, par ieguldījumu rajona 
spartakiāžu organizēšanā un norisē, par izcīnī-
tām vietām makšķerēšanā.  Arī republikāniskajās 
O. Kalpaka kausa izcīņas sacensībās skolotāja Ē. 
Barkovska trenētās vidusskolēnu un jaunākās gru-
pas komandas  ir ieguvušas  godalgotas vietas, bet 
jaunākās grupas komanda trīs gadus pēc kārtas 
(1996.g., 1997.g., 1998.g.) ieguva 1. vietas, kā re-
zultātā ceļojošais kauss palika skolā uz visiem lai-
kiem. Tas ir īpašs lepnums par sasniegumiem, kuru 
pamatā ir neatlaidīgs darbs, entuziasms un prasme 
aizraut citus.

Par skolotāja atzinīgo darbu liecināja arī tas, ka 
vairāki Ļaudonas vidusskolas skolēni pēc vidus-

skolas absolvēšanas studēja Latvijas Nacionālajā 
aizsardzības akadēmijā, Latvijas Policijas un  Lat-
vijas Sporta pedagoģijas akadēmijā.

„Skolotājs ar savu darba mūžu ir kā sakuplojusi, 
nolīkusi ābele no rudens ražas svara. Arī skolotājs 
Ēriks Barkovskis atgādina šo bagāto ābeli - ar ra-
ženi nostrādātajiem gadiem, ar degsmi, ko deva 
saviem audzēkņiem. Skolotāja darbs ir svētīts ar 
audzēkņiem, kuri ir spējuši uztvert un nest tālāk 
šo sporta darba uguntiņu. Viņš ir spējis uzaudzināt 
sporta darba turpinātājus. Skolotājs Ēriks Barkov-
skis ir sporta entuziasts, kas atdevis visus spēkus, 
prasmi, zināšanas saviem audzēkņiem, pretī sa-
ņemot pateicību un atzinību, padarīta darba sajū-
tu. Ko gan skolotājs vairāk var vēlēties? Paldies 
skolotājam par uzticību skolas darbam, uzcītību 
skolotāja ikdienai, prieku, ko deva saviem au-
dzēkņiem!”

 (Skolotāja Sarmīte Sīle konkursam 
„Paldies  Tev, skolotāj!” 2005.)

Par skolotāja mērķtiecīgo darba mūžu, par 
entuziasma pilnajām dienām, kuras rosināja sko-
lēnus aktīvi darboties un sportot, par to degsmi, 
kuru skolotājs spēja iedegt saviem audzēkņiem, 

par spēju būt SKOLOTĀJS sakām  - Paldies!
Mūžs ir bijis goda vērts …

Ar zaļu skuju rakstu gājums beidzas -
Sirds palicējiem sāp.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ērika Barkovska 
ģimenei un  visiem piederīgajiem. 

Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas kolektīvs



                    “Ļaudonas Vēstis” Nr. 8 (261)                        SEPTEMBRIS  201614

  Sieviešu klubiņš „Mežrozītes” atsāk sezonu
Ļaudonas kultūras namā 9. oktobrī plkst.14:00.

Mīļi tiek aicinātas klubiņa 
“MEŽROZĪTES” dalībnieces 

uz sezonas pirmo tikšanos „Rudens noskaņās”.
Priecāsimies redzēt arī jaunas 

dalībnieces mūsu pulkā!

Ļaudonas pagasta bibliotēkā līdz 10. oktobrim 
apskatāma Elīnas Pupauses izstāde 
„Leļļu valstība”. Izstādē aplūkojama:

*Foto galerija - modeļu lomā iejutušās lelles 
Elīnas darinātos tērpos;

*Elīnas leļļu kolekcija.

  
aPSVeiCaM!

Tā kā rudens bagāts lapu sārtiem,
Kur viņš saujām zelta naudu sviež,
Lai tu bagāta ar mīļiem vārdiem,
Lai tu bagāta ar mīlestību,
Kura sirdi pretī saulei griež!

(K.Apškrūma)

SVEICAM SEPTEMBRA 
MĒNEŠA JUBILĀRUS

 55 gadu jubilejā
Vairu Seļmu                       7. septembrī
Gintu Zenčonoku               22. septembrī

 70 gadu jubilejā
Rutu Bojāri                        27. septembrī

 75 gadu jubilejā 
Annu Kaminsku                 17. septembrī

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājuši:

HILDA RETKO 
13.09.2016. 88 gadu vecumā;

ĒRIKS BARKOVSKIS
17.09.2016. 77 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Tie savādi skumīgie mirkļi… 
Tad palīdzēt var tikai viens, 
Ja kādu atmiņu gaišu 
Tu savā dvēselē sien.

(K. Apškrūma)

aKTuāla  inFOrMāCija
  

PaSāKuMu aFiša

  

Piedāvā ēdināšanas pakalpojumu - galdu 
klāšanu godos.

Sīkāka informācija - 20266550 (Marita).

24. oktobrī aptieka strādās pēdējo dienu. 
Lūdzu visus izņemt pasūtītās zāles.

Aptiekāre Vizma Jonāne

Vēlam jubilāriem veselību, dzīves sparu, 
visu sapņu piepildījumu!
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