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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORES  
SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS  PAGASTA  PĀRVALDES  AVĪZE  Nr. 3 (276)  APRĪLIS  2018. G.

Pik - pik - pik… Pile 
pēc piles līst bērzu sulas 
kannā, kas, šķiet, vecāka 
par mani… Un tur jau tas 
neaprakstāmais skaistums 
un vērtība! Kad mūsdie-
nu tehnoloģiju pasaulē un 
ikdienas steigā ir iespēja 
atkal paurķēt  to latvietību 
no sevis ārā - iziet dzestrā 
pavasara rītā, saklausīt 
meža šalkoņu, ieklausī-
ties putnu treļļos un pieiet 
pie bērza, lai padzertos. 
Padzerties koka dzīvī-
bas sulu  un sajust, kā tas 
veldzē un dod enerģiju, 
spēku. Viss, kas nācis no 
dabas, ir ar tādu maģisku 
sajūtu, kas liek mazliet bī-
ties, ieturēt pietāti un tajā 
pašā laikā  saujām smelt 
un izmantot. 

Aprīlis ir mēnesis, kad 
saule pie debesīm uzka-
vējas arvien ilgāk un ar 
acīm meklējam pirmos 
pavasara vēstnešus un 
zaļo krāsu dabā, kuras tik 
ļoti pietrūkst pēc pelēcī-
gās un drūmās gadalaiku 
maiņas. Pavasaris ir īpašs 
gadalaiks, šķiet, ka līdz ar 
dabu atmostas arī cilvēki, 
jo nenoliegsim - mums 
vajag sauli. Un vajag pa-
modināt to latvietību sevī, 
lai atkal ietu un raktos pa 
zemi, stādītu puķes pie-
mājas puķudobēs, ietu ar 
spainīti pēc bērzu sulām 
un pa ceļam parunātos ar 
kaimiņu - kā mūsu vecve-
cāki to ir darījuši un turpi-
nām darīt arī mēs. 

Signe, redaktore

Māra Akota foto
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VĒSTIS NO PAGASTA  PĀRVALDES
INFORMĀCIJA   NO  

 SOCIĀLĀ   DIENESTA
2018. gada 27. februārī valdībā pieņemtie grozījumi 

Ministru kabineta noteikumos par darbības programmas 
”Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vis-
trūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas pe-
riodā” īstenošanu nosaka, ka ne tikai trūcīgām un krīzes 
situācijā nonākušām ģimenēm, bet arī maznodrošinātām 
ģimenēm ar ienākumiem līdz 188,00 eiro būs pieejami 
Eiropas Savienības atbalstītie pārtikas, higiēnas, saim-
niecības preču un mācību piederumu komplekti. Tas ļaus 
atbalstīt lielāku skaitu ģimeņu ar zemiem ienākumiem.

Tāpat kā līdz šim, tā arī joprojām pamats Eiropas At-
balsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņem-
šanai būs pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska 
izziņa. No šī gada 1. aprīļa maznodrošinātas personas 
vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepār-
sniedz 188,00 eiro, turpmāk saņems izziņas ar atzīmi, 
ka tās atbilst Fonda atbalsta saņemšanas nosacīju-
miem.

Tajā pašā laikā vienkāršoti Fonda atbalsta komplektu 
izsniegšanas nosacījumi, svītrojot komplektu saņemša-
nas biežuma ierobežojumu. Paredzēts, ka turpmāk per-
sona vai ģimene  attiecīgās sociālā dienesta izsniegtās 
izziņas derīguma termiņa laikā varēs saņemt atsevišķus 
komplektus vai visu pārtikas, higiēnas un saimniecības 
preču komplektu skaitu uzreiz, nevis vienu komplektu 
kalendārā mēneša laikā, kā tas bija noteikts iepriekš.

Kas var saņemt komplektus?
Persona vai ģimene, kas saņēmusi pašvaldības sociālā 

dienesta izdotu izziņu:
- par atbilstību trūcīgas personas statusam;
-  kas apliecina, ka persona vai ģimene ir nonākusi krī-

zes situācijā;
- kas apliecina, ka persona vai ģimene atzīta par maz-

nodrošinātu (tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 
188,00 eiro) - no 01.04.2018. Sociālā dienesta atzīme par 
atbilstību fonda saņemšanas nosacījumiem.

Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespē-
jams saņemt arī pamata materiālo palīdzību - higiēnas 
un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 17 
gadiem (ieskaitot) un individuālos mācību piederumus 
(katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem ieskaitot). 
Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, 
ir iespēja papildus saņemt pārtikas preču maziem bēr-
niem komplektus. Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā līdz 
24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt higiēnas preču 
maziem bērniem komplektus.

Saskaņā ar Madonas novada domes saistošajiem 
noteikumiem Nr. 2 „Noteikumi par vienreizēju mate-
riālu pabalstu piešķiršanu Madonas novadā” ir pie-
ejams pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 
50% apmērā ģimenēm (personām), kurām ienākumi pē-
dējos trīs mēnešos nepārsniedz 250,00 eiro, neizvērtējot 
īpašumus. Pabalsts tiek piešķirts primāro un sekundāro 
ambulatoro, kā arī stacionāro veselības aprūpes pakal-
pojumu izdevumu kompensācijai, ar ārsta recepti nozī-
mētu medikamentu, ierīču un kopšanas līdzekļu iegādes 
izdevumu kompensācijai. Kopējā pabalsta summa vienai 
personai ir līdz 150,00 eiro gadā. Lai saņemtu pabalstu, 
jāiesniedz izraksts par ārstēšanos stacionārā, izziņa par 
ambulatoro ārstēšanos (veidlapa Nr. 27/u), stingrās uz-
skaites čeki vai kvītis par veselības aprūpes pakalpojumu 
apmaksu.

Aija Zablocka, sociālā darbiniece

KĻŪSTI  PAR  AUDŽUĢIMENI  
UN PALĪDZI  BĒRNAM  IZAUGT!

Cilvēka dabā ir palīdzēt savam līdzcilvēkam - ziedot naudu 
labdarības akcijās. Uzklausīt kāda bēdu stāstu, atdot sen nelie-
totas lietas, kuras pašam vairs nav vajadzīgas, bet kādam tās 
var lieti noderēt…

Bet varbūt tu esi gatavs atvērt savas mājas durvis un dāvāt 
sirds siltumu bērniem, kuri palikuši bez savu vecāku mīlestības 
un rūpēm.

Varbūt kāds mazulis, tieši jūsu roku vadīts, spers pirmos so-
ļus, izteiks pirmos vārdus un apjautīs, ka arī viņš šinī pasaulē ir 
kādam vajadzīgs. Laiku, ko bērns pavada ģimenē, nevis bērnu 
namā, viņš mācās ģimenes dzīvi un savstarpējās attiecības, ie-
pazīstas ar sadzīvi un ikdienas pienākumiem, kā arī sajūt to, kā 
mamma un tētis rūpējas par viņu.

Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu apmācības 
kursu un saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī ģimene var uz-
ņemt audzināšanā uz noteiktu laiku bērnus no ģimenēm, kas 
nonākušas krīzes situācijā, vai arī bērnus, kuri zaudējuši savus 
vecākus vai kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar par viņiem 
rūpēties. Audžuģimene dod iespēju šādiem bērniem nenokļūt 
ārpusģimenes aprūpes iestādē, bet gan augt ģimeniskos apstāk-
ļos. Audžuģimenei ir tiesības izvēlēties, kāda vecuma bērnus 
un cik viņa būtu gatava uzņemt savās mājās.

Arī jūs varat palīdzēt!
• Par audžuģimeni var kļūt ģimene  (persona)  vecumā no 25 

līdz 60 gadiem.
• Audžuģimenēm tiek nodrošinātas bezmaksas apmācības, 

iespējas saņemt bezmaksas psihologa konsultācijas, vienu rei-
zi mēnesī tikties atbalsta grupās, kā arī piedalīties semināros 
un ikgadējā audžuģimeņu salidojumā, lai dalītos pieredzē un 
meklētu atbildes uz sasāpējušiem jautājumiem, gūtu jaunas zi-
nāšanas un atziņas.

• Audžuģimenes saņem:
- atlīdzību par audžuģimenes  pienākumu veikšanu;
- pašvaldības pabalstu bērnu uzturam, apģērbam un mīksta-

jam  inventāram;
- ģimenes valsts pabalstu par katru ģimenē uzņemto bērnu, 

kā arī citus valsts sociālos pabalstus.
Lai kļūtu par audžuģimeni:
1. Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu aplieci-

nošus dokumentus, jāiesniedz iesniegums noteiktā formā par 
audžuģimenes statusa  piešķiršanu, kā arī ģimenes ārsta un psi-
hiatra-narkologa izziņas par veselības stāvokli.

2. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta au-
džuģimenes statusa pretendentu piemērotību audžuģimenes 
pienākumu veikšanai.

3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par   audžuģimenes statusa 
pretendentu piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

4. Audžuģimenes statusa pretendenti bez maksas noklausās 
mācību kursu.

5. Kursos kvalificēti speciālisti -  mediķi, juristi, psihologi, 
sociālie darbinieki vada lekcijas par bērnu aprūpes un attīstības 
jautājumiem, saskarsmi ģimenē, tiesisko regulējumu un citām 
aktuālām tēmām, kas noderīgas ne vien  audžuģimenei, bet ik-
vienai ģimenei.

6. Kursu noslēgumā to dalībnieki kārto eksāmenu un saņem 
apliecību.

7. Bāriņtiesa pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar pre-
tendentiem un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa pie-
šķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.

8. Ja ģimenē tiek ievietots bērns vai bērni, tiek noslēgts lī-
gums starp ģimeni un pašvaldību.

Sīkāku informāciju par apmācībām un audžuģimenes statusa 
iegūšanu varat saņemt Madonas novada bāriņtiesā Parka ielā 4, 
Madonā, vai pie sava pagasta bāriņtiesas darbinieka. Telefons 
– 26530400.

Ruta Vizāne, Bāriņtiesas locekle Ļaudonas pagastā
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PAR  LIELGABARĪTA  
ATKRITUMU  IZVEŠANU

Ļaudonas pagasta pārvalde aicina pagasta iedzīvotājus 
izteikt viedokli, vai būtu nepieciešams organizēt kopīgu 
lielgabarīta atkritumu (sadzīves tehnika utt.) savākšanu un 
aizvešanu. 

Iedzīvotājiem, kuriem tas ir aktuāli, lūgums sazināties ar 
pagasta lietvedi pa e-pastu: laudona@madona.lv, telefonu 
29337185 vai ienākt personīgi pagasta pārvaldē. 

Iedzīvotāju ievērībai! Lielais atkritumu konteiners pie 
Avotu ielas katlu mājas nav paredzēts publiskai lietošanai. 
Tajā aizliegts ievietot jebkāda veida lielos atkritumus. 

ĻAUDONAS  PAGASTA  PĀRVALDĒ 
SNIEGTIE PAKALPOJUMI  

UN  TO CENRĀDIS
2018. gada 29. marta Madonas novada pašvaldības do-

mes sēdē apstiprināts Madonas novada pašvaldības maksas 
cenrādis (Lēmums nr.138).

     Iedz vot jiem, kuriem tas ir aktu li, l gums sazin ties ar pagasta lietvedi pa e-
pastu: laudona@madona.lv, telefonu 29337185 vai ien kt person gi pagasta p rvald .  
     Iedz vot ju iev r bai! Lielais atkritumu konteiners pie Avotu ielas katlu m jas nav 
paredz ts publiskai lietošanai. Taj  aizliegts ievietot jebk da veida lielos atkritumus.  
 

 
AUDONAS  PAGASTA  P RVALD  SNIEGTIE PAKALPOJUMI   

UN  TO CENR DIS 
     
2018. gada 29. marta Madonas novada pašvald bas domes s d  apstiprin ts Madonas 
novada pašvald bas maksas cenr dis (L mums nr.138). 

 
Pakalpojums M rvien ba Cena Eur 

kop   
ar PVN 

A4 form ta lapas kop šana Lapa 0,10 
Inform cijas izdruka no datora A4 form t  Lapa 0,07 
Viegl s automaš nas piekabes noma Stund   4,50 
Kult ras nama telpu noma individu liem 
pas kumiem 

Pas kums 28,46 

Vidusskolas damz les noma Stund   7,30 
Vidusskolas sporta z les noma Stund  14,67 
Telpu noma juridisk m person m M2 0,43 
Vidusskolas telpu noma nometn m, 
pas kumiem vienai personai 

Diennakts 1,97 

Vidusskolas intern ta telpu noma Diennakts 7,57 
Dušas izmantošana Persona 0,81 
Ve as mazg šana kg 0,75 
Ve as ž v šana kg 0,80 

 
 

audonas pagasta zemledus makš er šanas sacens bas S vienas ezer  
 

     17. marta r ts - gais  virmo pavasaris, kaut gan termometrs r da -10 gr dus. Saule, 
uzl kusi pie spoži zilaj m debes m, aicina cilv kus doties pie dabas un akt vi atp sties 
uz S vienas ezera ledus. Ezers ar  gaid t gaida makš erniekus ar spožu, stingru ledu, 
kas visas dienas garum  plais dams sarun jas ar makš erniekiem. 

IESPĒJA  ATDZIMT  VECAJAI  SKOLAI
Droši vien, ka daudzi 

ļaudonieši ir pamanījuši 
ziedojumu kastītes  vei-
kalā „Katram” un pagasta 
pārvaldē.

Informācija uz kastītēm 
aicina Ļaudonas pagasta 
iedzīvotājus un vidus-
skolas absolventus, sa-
gaidot Latvijas 100 gadi, 
palīdzēt vecajai skolai 
iegūt apgleznotus logus. 
Atbalsts ir nepieciešams 
materiālu iegādei. 

Šī skaistās idejas inicia-
tori ir Ļaudonas vidussko-
las 1984. gada absolventi, 
bet sākotnēji šo ideju par 
apgleznotiem skolas lo-
giem izloloja Baiba Kra-
ma, tādēļ lūdzu viņu ne-
daudz plašāk komentēt šo  
savu un domubiedru ideju:

Ideja radās novembrī,  kad daudz tika runāts par to, 
ko mēs katrs varam dot Latvijai 100 gadē. Aizdomājos 
par dzimto vietu, par veco skolu, kurā  es un daudzi 
ļaudonieši sākām skolas gaitas. Palika skumji, ka pa-
mazām tā aiziet bojā.

Radās doma vecajai skolai uzdāvināt apgleznotus lo-
gus. Saprotams, ka viens to nespēj veikt, tāpēc savā ide-
jā dalījos ar ģimeni un klasesbiedriem, kuri atbalstīja 
un iedrošināja to mēģināt realizēt.

Kā pamatdomu ņemu novadnieka A. Eglīša dzejas rin-
das par “Ļaudonu ar tumšo meža vīli”. Šī tēma būs ēkas 
2. stāva logos (koku galotnes un attiecīgās debespuses 
noskaņas). Šis debespušu motīvs turpināsies arī man-
sarda logos.

Pirmā stāva logos piedāvāju izpausties mākslinie-
kiem - ļaudoniešiem, skolēniem un citiem gleznot gri-
bētājiem. Piedāvāju tēmu “Ļaudona. Ainava”. A.Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja ir at-
saukusies aicinājumam, un skolēni jau ir izstrādājuši 
ļoti skaistas darbu skices.

Nedaudz par praktisko pusi. Darbus paredzēts gleznot 

uz osb plāksnēm ar krāsām, kas piemērotas āra dar-
biem. Būsim ļoti pateicīgi ikvienam, kas var piedalīties 
materiālu iegādē, kā arī pie plākšņu stiprināšanas.

 Ļoti ceru, ka šo darbiņu varēsim paveikt līdz pagasta 
svētkiem.

 Palīdzēsim vecajai skolai saposties Latvijas 100 ga-
dei!

Līdzās kastītēm, kas pieejamas pagastā, iespējams 
savu ziedojumu nosūtīt ar internetbankas starpniecību - 

konts materiālajam atbalstam: LV39 UNLA 0030 
9001 4220 5 (ar norādi - Vecās skolas logi).

Novērtēsim ikviena ļaudonieša devumu, lai varētu šo 
ideju realizēt!

Sekojiet informācijai - gan par datumiem, kad varēs 
veidot gleznas, gan praktiskajiem darbiem, lai piestip-
rinātu plāksnes, utt. 

Informāciju apkopoja Signe Prušakeviča
J. Īvāna foto

Foto no www.zaao.lv
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17. marta rīts - gaisā virmo pavasaris, 
kaut gan termometrs rāda -10 grādus. 
Saule, uzlēkusi pie spoži zilajām debe-
sīm, aicina cilvēkus doties pie dabas un 
aktīvi atpūsties uz Sāvienas ezera ledus. 
Ezers arī gaidīt gaida makšķerniekus ar 
spožu, stingru ledu, kas visas dienas ga-
rumā plaisādams sarunājas ar makšķer-
niekiem.

Uz sacensībām  ieradās makšķernieki 
no tuvākajiem pagastiem: no Mētrienas, 
Kalsnavas un ciemiņi, kuri mēroja ga-
rāku ceļu: no Atašienes, Jēkabpils, Aiz-
kraukles, Kokneses,  Mālpils, Ērgļiem, 
Vietalvas,  Preiļiem, Aglonas. Pavisam 
kopā uz ledus uzgāja 76 zemledus mak-
šķernieki. No tiem 16 jaunieši, 11 sievie-
tes un 49 vīrieši. Komandu sacensībām 
pieteicās 19 komandas - sastāvā vajadzē-
ja būt diviem vīriešiem un vienai sievie-
tei vai jaunietim līdz 16 gadu vecumam.

Sacensības ilga četras stundas. Pēc 
lomu svēršanas tika apkopoti rezultāti un apbalvoti labā-
kie zemledus makšķernieki ar Ļaudonas pagasta pārval-
des sarūpētajiem kausiem un sponsoru balvām.

Šogad apbalvošanu sākām ar veiksmīgākā sāvēnieša 
sumināšanu. Un tas bija Aivars Sirmais (1,015 kg).

Labākie makšķernieki  jauniešu grupā: 1. vieta - Gun-
tim Bogotajam no Preiļiem (0,915 kg), 2. vieta - Matīsam 
Ločam no Aizkraukles (0,710 kg), 3. vieta - Agrim Vaje-
vodskim no Preiļiem (0,700 kg).

Labākās makšķernieces sieviešu grupā: 1. vieta - Lās-
mai Turkopolei no Jēkabpils (2,420 kg), 2. vieta - Ilzei 
Barūklei no Ļaudonas (1,460 kg), 3. vieta - Lienei Stru-
šeļei no Ērgļiem (1,325 kg).

Labākie makšķernieki vīriešu grupā: 1. vieta - Jurģim 
Turkopolim no Jēkabpils (3,595 kg), 2. vieta - Ingaram 
Ūdrim no Kalsnavas (3,200 kg), 3. vieta - Zintim Viļevi-
čam no Ļaudonas (3,020 kg).

Veiksmīgākās komandas: 1. vieta  komandai „Nāk 
miegs!” no Jēkabpils (Jurģis Turkopolis, Mārtiņš Jaun-
dzems, Lāsma Turkope - kopējais loms - 8,110 kg), 2. 
vieta komandai „Kalsnavas amatieri” (Andris Turkins, 
Ingars Ūdris, Agris Vajevodskis - kopējais loms  -6,220 
kg), 3. vieta komandai „Vecie līņi” no Ļaudonas (Valdis 

Ļaudonas pagasta zemledus makšķerēšanas sacensības Sāvienas ezerā

Barūklis, Edmunds Ošlaps, Ilze Barūkle - kopējais loms 
6,085 kg).

Sumināts tika arī lielākās zivs īpašnieks Valdis 
Grundmanis, kurš noķēra 0,400 kg smagu asari.

Savukārt vismazākais loms bija 0,015 kg Dairim Lo-
čam no Aizkraukles.

Sāvienas ezera zivju resursi sacensību laikā tika sama-
zināti par 80,010 kg.

Piemiņas medaļu saņēma visvecākais un pieredzes 
bagātākais makšķernieks Vairis Viļevičs. Lai veselība, 
pacietība un izturība sirmajam vīram vēl daudzus gadus, 
mācot jauno makšķernieku paaudzi Ļaudonā!

Piemiņas medaļas saņēma arī divas dalībnieces meite-
nes - Laura Āboliņa un Daniela Strode.

Milzīgs paldies atsaucīgajiem sāvēniešiem   Jurim Eg-
lītim par tiesneša pienākumu veikšanu un palīdzēšanu zu-
pas vārīšanā. Paldies Olitai Aļeksejevai par atsaucību un 

uzņemšanos vārīt zupu tik lielam cilvē-
ku pulkam. Zupa tiešām bija ļoti garda 
un lielais zupas katls tukšs.

Paldies Ļaudonas pagasta pārvaldei 
un personīgi Artūram Portnovam par 
atbalstu sacensību organizēšanā. Pal-
dies sponsoriem - veikalam  „Ķatram” 
un personīgi Indrai Vīksnai, „NG lī-
nijai” un personīgi  Nikolajam Ha-
čatrjanam, Jānim Barbanam, Rolandam 
Kaļeiņikovam, zemniekiem Aivaram 
Pelsim un Anitai Elksnītei. Paldies Dai-
nai Lielupai par gardo pašcepto mājas 
maizi. Paldies kultūras nama vadītājai 
Signei Prušakevičai par skaistajiem 
diplomiem un foto reportāžu.

Īpašs paldies visiem Ļaudonas un 
Sāvienas zemledus makšķerniekiem, 
kas nenobijās no lielās konkurences un 
atbalstīja Ļaudonas pagasta zemledus 
makšķerēšanas  sacensības ar savu da-
lību un cīņas sparu.

Tiekamies uz ledus nākamgad! Ne 
asakas! 

Ilze Barūkle, sacensību organizatore un dalībniece
Signe Prušakeviča, foto
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Gunta darba gadi bijuši piepildīti un 
azartiski. Arī tagad, kad jubilārs par sa-
vām mājām sauc Ļaudonas pansionātu,  
viņā netrūkst humora dzirksts un azarta.

MĒNEšA jubILĀRI

14. martā 75 gadu 
jubileju atzīmēja 
GUNTIS SĒJA

Gaida ir vienīgā, kas šogad Ļaudo-
nas pagastā svin 95 gadu jubileju. Un,  
par spīti  cienījamam vecumam, Gaida 
joprojām apdara dažādus mājas darbi-
ņus. Īpašu paldies viņa saka savai uzti-
camajai palīdzei  Lidijai.

Cienījamo 95 gadu jubileju 
22. martā atzīmēja 
GAIDA KAUFELDE

Sakopta sēta, ainaviska apkārtne - Ilgva-
ram patiesi ir paveicies ar mājvietu „Ezer-
nieki”, un varam tikai priecāties, ka Ilgvars 
ar ģimeni rūpējas un gādā par saimniecību, 
lai pašiem un citiem prieks.

Ilgvara dzimtā puse ir Balvu novada 
Rugāju pagasts. Tur audzis kuplā ģimenē  
kopā ar septiņiem  brāļiem un divām  mā-
sām. 1961. gadā absolvējis Rugāju vidus-
skolu un drīz vien, pēc dažiem mēnešiem, 
iesaukts armijā. Ilgvaram ir daudz atmiņu 
par armijas laiku. Divi gadi pavadīti Ka-
zahijā kosmonautu pilsētiņā, kur Ilgvars 
saticis slaveno Juriju Gagarinu. Tas bijis 
vēsturisks mirklis  - kosmonauta sagaidī-
šana un tikšanās aci pret aci. 

Pēc trīs gadu prombūtnes armijā Ilgvars 
uzsāka darba gaitas. Viņa darba pieredze 
ļoti plaša  -  no fermas brigadiera līdz kol-
hoza priekšniekam. Jubilārs atzīst, ka, au-
got kopā ar daudziem brāļiem un māsām, 
dzīve pati iemācījusi izsisties un domāt 
soli uz priekšu. Ilgvars divas reizes star-
tējis Medicīnas institūtā  - pirmo reizi pēc 
7. klases izturējis eksāmenu, bet skolas di-
rektors teicis, ka Ilgvars vēl ir par jaunu 
un lai nākot pēc vidusskolas. Bet otro reizi  
diemžēl  Ilgvars nenolika eksāmenu. Pēc 
profesijas Ilgvars ir zootehniķis, neklātie-
nē absolvējot Bulduru Lauksaimniecības 
tehnikumu.

Vienu gadu Ilgvars strādājis Jēkabpils 
puses Vīpē. Kad 1989. gadā Sāviena da-
lījās nost no Ļaudonas, tika meklēts, kas 
vadīs Sāvienas kolhozu. Labās atsauksmes 
par viņu ceļoja Ilgvaram pa priekšu. Un tā 
viņš uzsāka darbu Ļaudonas pusē. Tobrīd 
Ilgvars dzīvoja bijušās muižas ēkā „Oļkal-
nē”. 

Ilgvaram allaž bijusi svarīga ģimene. 
Ar nākamo sievu viņš iepazinās, dzīvojot 
Rugājos. 1966. gadā tika svinētas kāzas 
- kopā ar māsu vienā dienā. Tā kā sieva 
strādāja ciema klubā, kā Ilgvars pats saka,  
nebija jau variantu - bija gan jādzied, gan 
jādejo, gan teātris jāspēlē. 

Tā 1990. gadā Ilgvars kopā ar ģimeni 
sāk atjaunot „Ezernieku” māju.  Jubilārs 

27. martā ILGVARS  SĪLIS 
atzīmēja 75 gadu jubileju 

atminas, ka viss bija krūmos, mežā, 
māja tika celta no jauna. Un liels at-
balsts bija radi un draugi. Arī trīs bērni, 
kuri tobrīd jau studēja, bija lieli palīgi. 
Kopā ar bērnu draugiem tika rīkotas tal-
kas, lai darbi ātrāk ietu uz priekšu. 

1992. gadā sieva sākusi strādāt mājas 
saimniecībā. Tajā vienmēr bijuši dažādi 
lopi - sivēnmātes, ar kurām braukts uz 
tirgiem, slaucamās govis, aitas, gaļas 
lopi. Arī šobrīd saimniecībā ir vairāk 
nekā 100 gaļas lopu  -Holandes šķirne, 
kas visu gadu dzīvo ārā, briežu dārzs, 
kurā mitinās vairāk nekā 40 briežu pāri. 
Sīļu ģimenei ir bioloģiskā saimniecība, 
un nu vairāk tajā saimnieko dēls Artis. 
Ilgvars lepojas, ka visi bērni ieguvuši 
augstāko izglītību, un rit jau piektā pe-
dagogu paaudze dzimtā. Dzimtu kupli-
na trīs mazdēli un trīs mazmeitas. Jubi-
lārs ar pārliecību saka, ka vissvarīgākā 
ir ģimene un ģimenes atbalsts, jo „viens 
jau to nevar izturēt”.

Tikšanās reizē jubilāre dalījās stās-
tos par skarbo izsūtīšanas laiku, kas 
joprojām spilgti iegūlies  atmiņās. 
Taču, neņemot vērā pārdzīvoto - pašā 
jaunības plaukumā  pārciešot šausmas 
lopu vagonos un dažādas grūtības pēc 
tam - viņa izstaro labestību un sirds-
siltumu. Raita saka, ka vislabāk viņa 
jutusies darbā ar bitēm - tās veldzē-
jušas dvēseli un likušas  aizmirst drū-
mās domas.

Sirsnīgi laba vēlējumi jubilāriem. 
Lai veselība un dzīvotprieks!

Signes Prušakevičas teksts un foto

27. martā 75 gadu jubilejā 
sveicām OSKARU SKUŠĶI

GEĻINA PIPIRA 80 gadu 
jubileju atzīmēja 10. aprīlī

13. aprīlī LILIJA BENNE 
atzīmēja 75 gadu jubileju

85 gadu jubileju RAITA 
ZUITIŅA atzīmēja 17. aprīlī
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turpinājums 7. lpp.

VĒSTIS NO PAGASTA bIbLIOTĒKAS
JAUNĀKAIS  BIBLIOTĒKAS  PLAUKTOS

Nereta Ilma. “Rozes” / 2018
Rozes rada atkarību! Tās katru dārzu dara krāšņu un 

iekārojamu, un rožu nekad nevar būt par daudz!
Nacionālā Botāniskā dārza speciāliste, pazīstamā rožu 

audzēšanas eksperte un lietpratēja Ilma Nereta šajā grā-
matā ir apkopojusi visu, kas jāzina rožu mīļotājiem. Ba-
gātīgi ilustrētajā izdevumā ir plaša, profesionāli uzticama 
un praktiski lietojama informācija katram, kuram jau ir 
savas rozes vai kurš vēl tikai gribētu tās iestādīt.

Laugale  Valda. “Zemenes”/ 2014
Šķirnes, kopšana, padomi un receptes.
Danilāns  Anatolijs. “Dzīvo priecīgs un vesels” / 2018
Grāmata apkopo profesora Anatolija Danilāna pēdējo 

divdesmit gadu laikā sniegtās atziņas.

Lapsa  Lato “Zem Muhameda palmas” / 2018
… “Allāhs aizvāca visus cilvēkus un dzīvniekus no 

tuksneša, lai viņam būtu vieta, kur pastaigāties mierā. Tā-
pēc vareno Sahāru sauc par Allāha dārzu,” vēsta tuksneša 
iemītnieku gudrība.

Nu ar katru gadu aizvien vairāk izskatās, ka Allāhs ir 
nopietni apņēmies savu pastaigu vietu paplašināt un pa-
dzīt no tās nelūgtos iemītniekus. Taču es viņus vēl pa-
spēju satikt - gan Sudānā un Mauritānijā, gan Mali un 
Nigērā, gan Marokā, Rietumsahārā un Eritrejā.

Lato Lapsa 

“Vaiders” /2017
Apgādā “Jumava” iznākusi grāmata par sporta žurnā-

listikas leģendu “Vaiders. Artura Vaidera dzīves vārdnīca 
no A līdz Ž”. Grāmatā apkopoti 123 stāsti Artura Vaidera 
laikabiedru - kolēģu žurnālistu un citu sabiedrībā pazīsta-
mu personu - atmiņas, ko sakārtojusi grāmatas sastādītāja 
Lilita Vīksna.

Vaiders - šis uzvārds ir kā zīmols vai neapšaubāmas 
kvalitātes firmas zīme, kas neprasa papildu paskaidroju-
mus un neliek uzdot jautājumus.

Jēruma Inga. “Hosams Abu Meri. Libānietis. Sirdī Lat-
vietis” /2017

Hosams Abu Meri (1974) dzimis Libānā, taču lielāko 
mūža daļu pavadījis Latvijā. Latvijas Medicīnas akadē-
mijā ieguvis izglītību, kļuvis par gastroenterologu. Ho-
sams vienmēr bijis aktīvs cilvēks, kuru  interesē gan poli-
tika, gan sabiedriskā dzīve. Tāpēc nav brīnums, ka viņš ir 
gan praktizējošs ārsts, gan Arābu kultūras centra vadītājs, 
gan 12. Saeimas deputāts.

Kalniete Sandra. “Cinītis” /2017
Grāmata, kuras nosaukums atvasināts ”Mazs cinītis gāž 

lielu vezumu”, lasītājus aizved netālā pagātnē - pagāju-
šā gadsimta deviņdesmitajos gados -, kad kā fēnikss no 
pelniem atdzima Latvijas ārlietu dienests. Darbā netrūkst 
humora, veselīgas paškritikas un pašironijas, atminoties 
laikus, kad neatkarību atguvušajā Latvijā diplomātijas 
dienests radās praktiski tukšā vietā. Grāmatā dzīvi un 
aizrautīgi aprakstīti gan pirmie neveiklie soļi starptautis-
kā protokola apgūšanā, gan Latvijai vēsturiski nozīmīgu 
lēmumu pieņemšana līdz pat mūsdienām. Darbā apkopo-
tas daudzas vēstures liecības, kas spilgti ilustrē autores 
bagātīgo diplomātes pieredzi un misijas apziņu, Latviju 
atgriežot starptautiskā apritē. 

Užāne Jette. “Jettes dienu grāmata” / 2017
Dzīvesstāsti iedvesmo, dod padomu, neļauj padoties, 

tie dod mums apsolījumu - arī es to varu...
Klajā nākusi cimdu adītājas un domātājas, kas kopš 

bērnības visu mūžu pavadīja ratiņkrēslā, Jettes Užānes 
jeb Cimdu Jettiņas   dienasgrāmatas.

Dienasgrāmatās var redzēt brīdi, kad Jette saprot - viņai 
jādzīvo jēgpilni, skaisti un viņā ir tik daudz iekšējo bagā-
tību, ka tās var dāvināt arī citiem.

Lai gan Jette adījusi daudzus cimdus ar tradicionāliem 
latvju rakstiem, taču viņa ir īpaša ar to, ka sāka veidot 
savus rakstus. „Piemēram, šie cimdiņi ir kā mīkla. Kas 
tas ir, kam zieds un ogas ir vienlaicīgi? Zemenēm! Nu, 
ja. Un tie ir zemeņu cimdiņi. Sarkanas odziņas un balti 
ziediņi blakām.”

Grāmatā būs arī Elīnas Apsītes komentāri. Viņa stāsta, 
ka grāmata izveidojas it kā divās plūsmās. Viens ir laiks, 
par kuru raksta Jette, un tad par to, kā pati Jette konkrē-
tas situācijas komentēja Elīnai un kā viņa šos notikumus 
izjutusi.

Eglītis Anšlavs. “Homo  novus” / 2018 
Iznācis Anšlava Eglīša slavenā romāna “HOMO NO-

VUS”  atkārtotais, īpašais izdevums ar krāsainiem ieliku-
miem no topošās kinofilmas “Homo Novus” filmēšanas 
un grāmatas autora ilustrācijām. Grāmata tapusi sadar-
bībā ar Film Angels Productions filmu studiju. Topošās 
kinofilmas “Homo Novus” pēc Anšlava Eglīša grāmatas 
motīviem pirmizrāde gaidāma 2018. gada 26. septembrī.

Jundze Arno. “Sarkanais dzīvsudrabs” /2017
Vēstures romānu sērija “Mēs. Latvija, XX gadsimts”
Viduslaiku karaļi alka iegūt īpašumā alķīmiķu daudzi-

nāto filozofu akmeni, jo tas solīja mūžīgu jaunību, laimi 
un bagātību. 20. gadsimta 90. gados vēsture atkārtojās 
daudz vienkāršāk - nekādu slepenu mācību vai aizplī-
vurotu mājienu. Ļautiņi primitīvi dzinās pakaļ padomju 
izlūkdienestu iztēlē radītajam sarkanajam dzīvsudrabam 
- izdomātai brīnumvielai, kas garantētu tā īpašniekam pa-
saules kundzību. Vēl vairāk bija tādu, kas vienkārši dzī-
voja, gribēja būt laimīgi un mīlēt. Laikmetu griežos bruka 
sapņi un ilūzijas - nepazaudēt sevi un pašcieņu izrādījās 
ļoti grūti. Latvija pēkšņi kļuva brīva, bet atrast brīvību 
sevī spēka pietika ne katram, jo vajadzēja izdzīvot.

Arno Jundze

Judina Dace. “Tīrītājs” / 2018
Ikvienai valstiskajai iekārtai un sabiedrībai pienāk tāds 

attīstības posms, kad tā draud noslīkt pati savos saražo-
tajos mēslos.

Tas ir pirmais trauksmes signāls, kuru ignorējot sākas 
pašattīrīšanās. Un tas ir neatgriezenisks process.

Reiz sācis darboties, Tīrītājs vairs nav apturams... 

Avotiņa Daina. “Tāds laimīgs cilvēks” / 2018
“Šoziem varbūt palikšu tepat “Tipaiņos” par nolīgtu 

lielo meitu. Skolā savas sešas klases esmu pabeigusi, par 
tālāku mācīšanos nav, ko sapņot, kaut arī man ļoti gribē-
tos. Tas nebūs iespējams, jo brālis Jānis vēl nav ticis galā 
ar studijām. Bet, kad viņš būs ticis uz zaļa zara, kā māte 
mēdz sacīt, es jau būšu par vecu, lai sēdētu skolas solā. 
Vai, kā es būtu gribējusi mācīties, kļūt par ārsti! Taču tas 
sapnis ir līdzīgs zelta pieneņziedam, kuru aizlaizīs laika 
govju raupjās mēles un pēcāk gadu pēc gada pamazām 
vien sīki sagremos.”
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turpinājums no 6. lpp.

Ļaudonas vidējās paaudzes deju kolektīvs šī gada skatē priecēja ar izaugsmi, sasniedzot mērķi - piedalīšanās Dziesmu un Deju svētkos.

Tā savas dzīves ziedonī, sešpadsmit gadu vecumā, 
spiež romāna galvenā varone Zuze, pieneņziedu pilnā 
pļavā ganīdama govis.

Kāds būs Zuzes mūžs? Vai viņai izdosies saglabāt sa-
vus sapņu ziedus vai arī tos nāksies upurēt ikdienībai un 
citu laimei? Un kas īsti Zuzei vajadzīgs pašas laimei?

Račko Karīna. “Debesis pelnos” / 2018
Sadegt mīlestībā - visskaistāk tas šķiet tieši neskartām 

sirdīm, kuras vēl ne reizi nav plosījušas jūtu uguns radī-
tās sāpes.

Izlauzusies no lauku nabadzības, žurnālistikas studente 
Vanesa Grīnerte apņēmīgi cīnās par savu vietu zem sau-
les, piestrādā par oficianti Vecrīgas kafejnīcā un klusībā 
naivi sapņo par mīlestību, kas nogāž no kājām un satrici-
na dzīvi pašos tās pamatos.

Ir vīrieši, kuriem nav iespējams pateikt “nē” - šo mācī-
bu agrāk vai vēlāk apgūst gandrīz ikviena sieviete.

Sīmane Ieva. “Svētlaimes medniece” / 2018
Grāmata par iekāri un sievietes pašatklāsmi. 
Spožs dārgakmens latviešu erotiskās literatūras žanrā!

Iznākuši romānu turpinājumi…
Bredforda Barbara Teilora. “Kavendonas veiksme” / 

2018
Triloģijas 3. grāmata.
Railija Lūsinda. “Pērļu māsa” / 2018
4. grāmata
Aicinu apmeklēt bibliotēku, lai iepazītu arī pārējos grā-

matu jaunumus.
Sev interesantu  lasāmvielu atradīs gan romantikas, gan 

detektīvromānu cienītāji.
Ar jaunām grāmatiņām papildināts arī mazāko lasītāju 

plaukts.

Bibliotēka saņēmusi arī dāvinājumus. Paldies dāvinā-
tājiem - Dzintrai Viļevičai, Inesei un Elmāram Bielēm, 
Gunāram Kalniņam, Rozītei Lietavietei.

Informāciju apkopoja Ieva Skuške

AIZVADĪTAS DZIESMU UN DEJU SVĒTKU REPERTUĀRA 
PĀRBAUDES  SKATES

Noslēdzies spraigas gatavošanās laiks XXVI VISPĀ-
RĒJO LATVIEŠU DZIESMU UN XVI DEJU SVĒTKU 
repertuāra pārbaudes skatēm, kas norisinājās 8. aprīlī 
- Madonas deju apriņķa skate -un 15. aprīlī - Madonas 
koru apriņķa skate.

Ar lielu prieku varam paziņot, ka uz lielajiem Latvijas 
100gades Dziesmu un Deju svētkiem dosies visi Mado-
nas novada pašdarbības kolektīvi, tostarp trīs kolektīvi 
arī no Ļaudonas. Mūsu pagasts tiks pārstāvēts visās trīs 
pakāpēs - Ļaudonas pagasta jauktais koris „Lai top!” 
ieguvis I pakāpi (40,56 p.), Ļaudonas senioru paaudzes 
deju kolektīvs „Divi krasti” ieguvis  II pakāpi (39,2 p.) 
un Ļaudonas vidējās paaudzes deju kolektīvs  - III pakāpi 
(32,5 p.). 

Paldies ikvienam kolektīva dalībniekam par ieguldīto 
laiku un atbildību un, protams, kolektīvu lokomotīvēm un 
vilcējspēkam - deju kolektīvu vadītājai Aijai Kreilei un 
kora diriģentei Anitai Melnupai, koncertmeistarei Ilutai 
Biķerniecei.

Mazs atelpas brīdis, un mēģinājumi jau turpinās, lai sa-
gatavotos Madonas pilsētas svētku koncertam, kas notiks 
9. jūnijā, un lielajam Dziesmu un Deju svētku maratonam 
Rīgā. Jāpiebilst, ka šī gada svētki Rīgā sāksies ar gājienu  
-  1. jūlijā plkst.14:00. 

Esiet laipni aicināti atbalstīt ļaudoniešus no skatītāju 
vietām! 

Signe Prušakeviča 
Aijas Kreiles foto



                   “Ļaudonas Vēstis” Nr. 3 (276)                                  APRĪLIS  20188

4. MAIJA - BRĪVĪBAS  SVĒTKU -  
BRUŅOTO  SPĒKU  DIENA  MADONĀ

Lai iepazīstinātu ar Nacionālajiem bruņotajiem spē-
kiem arī tos iedzīvotājus, kuriem nav iespēju apmeklēt 
tradicionālo valsts svētku parādi 18. novembrī Rīgā, 
pirms vairākiem gadiem aizsardzības nozare aizsāka jau-
nu tradīciju - valsts Neatkarības atjaunošanas dienā, 4. 
maijā, kādā no Latvijas novadiem organizēt Nacionālo 
bruņoto spēku dienu.

Pirmā šāda diena notika 2012. gadā Rēzeknē, bet gadu 
vēlāk - Kuldīgā. 2014. gadā bruņotie spēki Brīvības svēt-
kus svinēja Valmierā. 2015. gadā svētkus svinēja Jelga-
vā - pilsētā, kura atzīmēja dibināšanas 750. gadadienu. 
2016. gadā bruņoto spēku dienu rīkoja Krāslava. Savu-
kārt 2017. gadā - Liepāja. 

Šogad  4. maijā - Latvijas Republikas Neatkarī-
bas atjaunošanas 28. gadadienā - Nacionālo bruņoto 
spēku diena noritēs Madonā. Savukārt to pilsētu, kurā 
bruņoto spēku diena notiks 2019. gadā, varēsiet uzzināt 
militārās parādes laikā, kuru tiešraidē translēs Latvijas 
Televīzija. 

4. maija - Brīvības svētku - Nacionālo bruņoto spē-
ku dienas pasākumi Madonā sāksies plkst. 9.00 ar 
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas paslu-
dināšanas pateicības dievkalpojumu Madonas Kris-
tus Karaļa katoļu baznīcā.

Plkst. 11.00 sāksies Latvijas un ārvalstu bruņoto 
spēku, Valsts robežsardzes, Valsts policijas, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Jaunsardzes 
vienību, un tehnikas parāde. 

Militāro parādi, kurā piedalīsies vairāk nekā 700 ka-
ravīru, zemessargu, robežsargu, policistu, ugunsdzēsēju 
glābēju un jaunsargu, komandēs Zemessardzes 2. Vidze-
mes brigādes komandieris pulkvedis Mareks Ozoliņš, 
bet to pieņems valsts bruņotā spēka augstākais vadonis, 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis, aizsardzības mi-
nistrs Raimonds Bergmanis un Nacionālo bruņoto spēku 
komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš. 

Parādes priekšgalā tiks nests Latvijas armijas karogs, 
kuru nesīs Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes karavī-
ri un zemessargi. Tālāk ierindā soļos Zemessardzes 2. 
Vidzemes brigādes 25. kājnieku bataljons, 22. nodroši-
nājuma bataljons, 27. kājnieku bataljons, 31. kājnieku 
bataljons, 54. kaujas atbalsta bataljons, Štāba bataljona, 
Gaisa spēku, Mācību vadības pavēlniecības un Latvijas 
Nacionālās aizsardzības akadēmijas, Sauszemes spēku 
Mehanizētās kājnieku brigādes un NATO paplašinātās 
klātbūtnes Latvijā kaujas grupas, Valsts robežsardzes, 
Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nesta un Jaunsardzes vienības.

Parādi noslēgs Latvijas un sabiedroto spēku, kā arī 
Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nesta un Valsts robežsardzes bruņojuma, tehnikas un 
transporta demonstrējums, kurā tikai lidojumam lab-
vēlīgos laika apstākļos, tādējādi neradot apdraudējumu 
parādes vērotājiem, būs redzami Gaisa spēku helikopteri 
„Mi-17”, Valsts robežsardzes helikopteri “Agusta Bell 
206B” un „Agusta 109E Power”, kā arī ASV vadītās ope-
rācijas „Atlantic Resolve” ietvaros Latvijā izvietotie he-
likopteri UH-60 „Black Hawk”. 

Parādē būs vērojamas Latvijas bruņoto spēku pašgā-
jējhaubiču sistēmas, kuras iegādātas no Austrijas, lai 
pilnveidotu Latvijas bruņoto spēku netiešās uguns at-
balsta spēju, kā arī uzlabotu Latvijas spēju pilnvērtīgi 
integrēties NATO operācijās un mācībās. Tāpat parādē 
varēs redzēt kaujas izlūkošanas kāpurķēžu bruņumašīnas 
“CVR(T)”, ko Nacionālie bruņotie spēki iegādājušies no 
Lielbritānijas Sauszemes spēku mehanizācijas projekta 
ietvaros. 

Parādes apmeklētāji varēs vērot arī sabiedroto valstu 
bruņutehniku, piemēram, Spānijas bruņoto spēku kāj-
nieku kaujas mašīnas “Pizarro”, Kanādas bruņoto spēku 
vieglās kaujas bruņumašīnas, kā arī Slovēnijas un Albā-
nijas bruņoto spēku militāro tehniku. Militārajā parādē 
piedalīsies arī Valsts policijas autotransporta vienības, 
kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Nissan 
X-TRAIL ar kvadraciklu “Polaris Ranger 800”. Savu-
kārt Valsts robežsardze parādē demonstrēs kvadraciklus 
„Arctic Cat 400”, kā arī apvidus automašīnas „Nissan 
Pathfinder” un “Toyota Hilux” ar sniega motocikliem un 
motorlaivām. Lidojumam labvēlīgos laika apstākļos teh-
nikas parādi noslēgs NATO gaisa kuģu, kas veic NATO 
gaisa telpas patrulēšanu virs Baltijas valstīm, pārlido-
jums.

Par parādes muzikālo noformējumu rūpēsies Nacionā-
lo bruņoto spēku orķestris.

No plkst. 12.30 līdz plkst. 16.00 pie Madonas no-
vada pašvaldības ēkas Saieta laukumā, Daugavas 
ielā pie hokeja laukuma un Madonas kartingu trasē 
notiks ekipējuma, ieroču un militārās tehnikas izstā-
de. Militārās izstādes apmeklētājiem būs iespēja aplūkot 
Latvijas bruņoto spēku M109A5Oe tipa pašgājējhaubiču 
sistēmu, kāpurķēžu bruņumašīnu “CVR(T)”, Spānijas 
un Polijas bruņoto spēku tankus, kā arī Kanādas vadītās 
NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas mi-
litāro tehniku. 

Plkst. 12.30 laukumā pie Madonas novada pašval-
dības  ēkas būs iespējams vērot Nacionālo bruņoto 
spēku orķestra defilē programmu.

Plkst. 13:00 -  Štāba bataljona Godasardzes rotas 
defilē priekšnesumu. 

No plkst. 13.30 līdz 15.00 laukumā pie Madonas no-
vada pašvaldības ēkas notiks Valsts robežsardzes un 
Valsts policijas kinologu un tuvcīņas paraugdemons-
trējumi.

Plkst. 14.00 Madonas pilsētas stadionā notiks fut-
bola spēle starp futbola klubu “Madona” un NATO pa-
plašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas futbola izlasi.

No plkst. 15.00 Madonas kartingu trasē plānoti Na-
cionālo bruņoto spēku un Valsts robežsardzes gaisa 
kuģu   paraugdemonstrējumi, kas notiks tikai lidoju-
mam labvēlīgos laika apstākļos.

Parādes ģenerālmēģinājums notiks 3. maijā plkst. 
20.00. Savukārt pirms tā, plkst.18:00, Nacionālie bru-
ņotie spēki aicina Madonas iedzīvotājus un viesus ap-
meklēt Brīvības svētkiem veltītu Nacionālo bruņoto 
spēku orķestra koncertu Madonas pilsētas kultūras 
namā. Turpinot Latvijas armijas tradīcijas, ieeja koncer-
tā - bez maksas. Ielūgumus no 25. aprīļa iespējams iz-
ņemt Madonas pilsētas kultūras nama biļešu kasē.

Bruņoto spēku dienu Madonā organizē Nacionālie bru-
ņotie spēki un Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Iekš-
lietu ministriju un Madonas novada pašvaldību.

Bruņoto spēku dienas pasākumi kopš 2013. gada norit 
ar devīzi  - “4. maijs - Brīvības svētki”, kas ir nesen sākts 
SIA “TV3 Latvija” sabiedrības informēšanas projekts, 
kuram ir pievienojusies arī Aizsardzības ministrija.

Saistībā ar militārajā parādē un  paraugdemonstrēju-
mos plānotajiem lidojumiem Nacionālie bruņotie spēki 
atgādina, ka Latvijas gaisa telpā militāro gaisa kuģu lido-
jumi notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā 
un ātrumā, līdz ar to radītais troksnis ir īslaicīgs un neno-
dara kaitējumu cilvēkam un īpašumam.

Informāciju apkopoja Ilze Riekstiņa, Madonas novada 
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
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Es būšu visur …
Kā rasa ziedos,
Kā smarža kokos,
Kā vēsma baltās ābelēs.
                                        (A. Eglītis)

25. martā  mūžībā aizgājis ilggadējs Ļaudonas vidus-
skolas mūzikas skolotājs, kordziedātājs, skolas orķes-
tra, koru un ansambļu vadītājs  

VALDIS BALODIS
(08.07. 1937.- 25.03. 2018.)

     
Valdis Balodis dzimis Jumurdas pagastā. Bērnība 

saistās ar lauku dzīvi, zemnieka darbiem  vasarās un 
skolas gaitām Jumurdas pagasta septiņgadīgajā skolā. 
Skolas gaitas viņš uzsāk 1945. gadā un Jumurdas pa-
matskolu pabeidz 1953. gadā.  Skolotāji agri pamana 
muzikālās spējas un iesaka tālāk mācīties mūziku. 

Pēc Jumurdas pamatskolas beigšanas iestājies Cēsu 
Alfrēda Kalniņa mūzikas vidusskolā un četrus  gadus 
mācās par kordiriģentu.

Valdis Balodis savas skolotāja gaitas Ļaudonā uzsācis 
1960. gada  decembrī. 

Skolotāja Valda Baloža mūzikas dzīve
Visus šos gadus skolotājs ir atdevis sevi nesavtīgam 

darbam gan skolā, gan sabiedrības labā.   Skolotājs ar 
milzīgu atbildību, degsmi, ar prasīgumu pret sevi un ci-
tiem  vadījis ansambļus, korus un, protams, visa rajona 
lepnumu - skolēnu pūtēju orķestri, kas bija skolotāja 
sirdslieta.  Šie ansambļi ar labiem panākumiem pieda-
lījušies rajona skatēs, bijuši laureāti un ieguvuši godal-
gotas vietas arī republikas skatēs.   Skolotājs 25 gadus 
vadījis  skolēnu pūtēju orķestri  un piedalījies vairākos 
Dziesmu svētkos, Vidzemes zonas rīkotajos pūtēju or-
ķestru pasākumos,  bija aktīvs Madonas senioru kora 
„Mantojums” dalībnieks.

Ļaudonieši lepojās, ka pūtēju orķestris nes Ļaudonas 
vārdu ar godu un ka  ir vienīgais skolēnu pūtēju orķes-
tris visā Madonas rajonā.  Bija lepni par to, ka Valdis 
Balodis tika pieteikts „Latvijas lepnumam” 2004. gadā.  
Skolotājs  ar savu devīgumu mūzikas mākslai cienīgs 
nest vārdu - Latvijas lepnums!

Skolotāja muzikālā darbība bija ļoti daudzpusīga, un 
katrā jomā gūti panākumi, jo darbs tika veikts ar degs-
mi, izvirzot prasības sev un citiem.

Skolotājs vadījis sieviešu vokālo ansambli līdz 90. 
gadiem. Bet līdz ar  sovhoza likvidāciju zudis arī  finan-
sējums, tāpēc darbība tika pārtraukta.

Jaukto vokālo ansambli vadījis 70. - 80. gados. Šie 
ansambļi ar labiem panākumiem piedalījušies  rajona 
skatēs, ir bijuši laureāti. Jauktais vokālais ansamblis ir 
piedalījies Republikas finālskatēs un 1989. gadā izcīnī-
jis 3. vietu republikā.

Jauktais vokālais ansamblis piedalījies tradīciju  an-
sambļu skatēs, kur tika gūtas uzvaras zonas skatē Jē-
kabpilī, nodrošinot dalību finālā Latvijas Universitātes 
aulā. Visu šo laiku skolotājs pats ir dziedājis  ansambļos.

Mūzikas skolotājs aktīvi darbojies Ļaudonas kultūras 
dzīvē, spēlējot akordeonu daudzajos pasākumos, dzie-
dot skolotāju korī, vīru vokālajā ansamblī.

Dziedājis „Spietos” kopā ar savu  ģimeni. Kā vienu 
no skaistākajiem „Spietiem” skolotājs atceras Jurjānu 
dzimtas salidojumu „Meņģeļos”. Tas notika 1996. gada 
29. jūnijā „Meņģeļu” mājās. 

Tika izveidots pūtēju kvartets. Kvartets daudzus ga-
dus spēlējis mirušo piemiņas pasākumos, kapusvētkos, 

svecīšu vakaros, bēru ceremonijās. Arī jauktais vokā-
lais ansamblis regulāri dziedājis mirušo piemiņas die-
nās, svecīšu vakaros, kā arī baznīcas dievkalpojumos, 
Ziemassvētkos.

Valdis Balodis bija gandarīts, ka viņa radītie kolektīvi 
ir startējuši Republikas finālos un pat ieguvuši godal-
gotas vietas.

Muzikālās darbības panākumu atslēga - skolotāja 
precizitāte darbā, uzņēmība un mīlestība pret mūziku. 
Mūzikas kabinets vienmēr tika uzturēts kārtībā, saudzī-
ga attieksme pret mūzikas instrumentu - tādas skolotāja 
īpašības  paliks skolēnu atmiņās. Skolotājs Valdis Balo-
dis teicis:  „Ja būtu otra iespēja būt jaunam, es izvēlētos 
to pašu ceļu, jo mūzika - tā ir mana dzīve.” 

Kādreiz ironiskā, bet vienmēr sirsnīgā viņa humora 
izjūta labi noderēja visos  dzīves pasākumos.

Skolotāja hobiji
Valdis Balodis aizrāvies ar krustvārdu  mīklu minē-

šanu un sporta pārraižu skatīšanos, sekojis līdzi inte-
lektuālajām spēlēm televīzijā. Ir paticis braukt ar vieg-
lo auto. Brīvajā laikā labprāt lasījis detektīvromānus, 
īpaši Agatas Kristi grāmatas, patikusi arī fantastika.  
Mīļākais gadalaiks  - pavasaris. 

 
Ir noslēdzies mūsu skolotāja mūža loks  -  tik ba-

gāts, pilns ar darbīgām dienām, kopjot tautas garī-
gās vērtības, ceļot cilvēkos nacionālo pašapziņu ar 
dziesmu un mūziku.

Tavai piemiņai, skolotāj,
Pie katra vārda liksim
Savu mīlestību klāt,
Jo gribam caur gaišām atmiņām
Tevi modināt
Un klusumā ar tevi parunāt.
                                                V. Kokle - Līviņa  
                                           

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas kolektīvs
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„Ļaudonas pagasta labākais kūku meistars 2017” – 
Dina Simsone.

LIELĀ TALKA ĻAUDONĀ
Lielās talkas dienā - 28. aprīlī - ļaudo-

nieši aicināti sakopt savu/kaimiņa/radi-
nieka/senioru pagalmu, sētu, lai vairotu 
labo un veidotu sakoptu vidi sev apkārt. 

Savukārt 11. maijā tiksimies pagasta 
talkā, lai sakoptu kultūras nama teritori-

ju. Ir izmainīta apkārtējās vides ainava, līdz ar to nepiecie-
šami dažādi apkārtnes sakopšanas darbi, lai varam realizēt 
skaistu vides plānojumu. Bet daļa talcinieku, īpaši jaunie 
vecāki, aicināti pievienoties talkai estrādē,  kur sāksim vei-
dot rotaļu laukumu bērniem. 

Līdzi jāņem  kāds darbarīks (grābeklis, lāpsta, ķerra), 
draugs, kaimiņš vai radagabals. Bet pats galvenais - labs no-
skaņojums un darboties prieks.

Uz tikšanos!
Par tīru un sakoptu Latviju!
Lielās talkas ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vi-

des sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi pada-
rīta darba sajūtu. Lielās Talkas idejas autore ir rakstniece 
Anna Žīgure, bet pati ideja aizgūta no igauņiem, kas vides 
sakopšanu visas valsts mērogā pirmoreiz rīkoja 2008. gada 
3. maijā.

Šī projekta mērķis ir līdz 2018. gadam, Latvijas 100. 
dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakop-
tāko vietu pasaules kartē - dot iespēju dabai atveseļoties, at-
tīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem 
labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.

Ļaudonas pagasta talka 11. maijā plkst.9:00. Pulcēša-
nās pie kultūras nama

Kultūras nama apkārtnē - teritorijas sakopšana, zāliena 
ierīkošana, zemes līdzināšana, zaru un krūmu griešana un 
dedzināšana.

Estrādē - rotaļu laukuma ierīkošana, krāsošana.
Pēc kopīga darba - tradicionālā pusdienu zupa estrādē.

  Un tā mēs aizejam - pavisam,
Bez ceļa atpakaļ.

LĪDZjŪTĪbAS

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

  Ar bērniem, mazbērniem
Un padarītiem darbiem
Tu paliec šai saulē un mūžībā.
                                                E.Vēveris

  Es pametu rūpes, lai aizietu tālē,
Lai ziedētu puķēs un zaļotu zālē…

  Tas ir visskumjākais brīdis, kad mātes sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas.
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

  Klusa paliek tēva sēta,
Klusa tēva istabiņa.
Nav vairs tēva mīļo soļu,
Nav vairs tēva padomiņa.

  Tu prati izdziedāt
un izrunāt šo savu mūžu
Caur prieku, skumjām,
bēdām, nedienām.
Tu atstāji mums
gaišas emocijas,
Kas pāri līst
Pār visām tumšajām.
                                  V. Kokle-Līviņa 

SLuDINĀjuMS
  Pārdod dažādu šķirņu siltumnīcu un lauka tomātu, 

gurķu, garšaugu un puķu stādus.
Telefona nr. - 29322503 (Ilze)

Skumstam kopā ar mūsu īpašā 
skolotāja Valda Baloža ģimeni.

Vienīgā audzināmā klase

Skumju un atvadu brīdī esam kopā ar 
INTAS BĒRZIŅAS  tuviniekiem, 

viņu mūžības ceļā pavadot.

        Bijušās darbabiedrenes 
p/s “Ļaudona” bērnudārzā

    Visdziļākā līdzjūtība Intas Bērziņas 
tuviniekiem, viņu mūžības ceļā pavadot.

                 
PII “Brīnumdārzs”

Patiesa līdzjūtība Veltas SMIRNOVAS 
tuviniekiem, pavadot viņu mūžības ceļā.

 V. Dimbele, Dauģu, Vizānu, Zablocku ģimenes

Skumju brīdī esam kopā un izsakām visdziļāko 
līdzjūtību LELDEI  ELIJĀSEI, 

uz mūžu atvadoties no MĀMIŅAS.

Kaimiņi

Skumju brīdī esam kopā ar sākumskolas 
audzinātāju ILUTU  BIĶERNIECI, no TĒVA 

uz mūžu atvadoties.

Bijušie audzēkņi - 9. klase

Šajā skumjajā laikā esam kopā ar Valda Baloža 
tuviniekiem, viņu mūžības ceļā pavadot.

PII „Brīnumdārzs” kolektīvs

PATEICĪbA
  Paliks dzīvības vidū

Tavs darbīgais gājums,
Jo tik auglīgu mūžu
Jau neizdzēš riets…
Vēlamies pateikt paldies radiem, draugiem, darba bied-

riem un ikvienam, kas skumju brīdī bija kopā ar mums 
vārdos, domās un darbos, atvadoties no mūsu mammas, 
vecmammas un vecvecmammas Veltas Smirnovas.

Pateicamies arī apbedīšanas birojam „Ozīriss”, pansio-
nāta un skolas virtuves meitenēm, Selgai, Artūram, Ma-
ritai un Sarmītei.

Dēls un meitas ar ģimenēm


