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Maijs - sējas jeb lapu mē-
nesis. Maijs - šis ziedoņa 
laiks, kad pavasaris pašā 
plaukumā - ar putnu dzies-
mām, saplaukušo dabu, 
kreimeņu un ceriņu reibi-
nošo smaržu. Jāspēj vien 
izsmaržot, izgaršot, sajust 
ziedoni sev apkārt.

Saimnieki tiek atalgoti 
par darbu - priecē sadīgu-
šie asni, vienalga - vai tā ir 
piemājas vadziņa vai dau-
dzu hektāru lauks. Ikviens 
ir ieguldījis savu laiku, lai 
varētu pēcāk priecāties par 
darba augļiem. 

Maija mēnesī kalendārs 
vēsta par vairākām svina-
mām un atzīmējamām die-
nām. Mēneša sākumā Darba 
svētki un Latvijas Repub-
likas Satversmes sapulces 
sasaukšanas diena. Bet  4. 
maijā Latvijas Republikas 
Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas diena, kad 
Madona kļuva par centrālo 
Latvijas svētku svinēšanas 
vietu, priecējot gan vie-
tējos, gan pilsētas viesus. 
Maijs iezīmējas arī ar ģime-
nes svētkiem - Mātes diena 
un Starptautiskā ģimenes 
diena. Šajā mēnesī arī Eiro-
pas diena, kas īpaši tiek at-
zīmēta skolās. Savukārt 17. 
maijā sava diena ugunsdzē-
sējiem un glābējiem. Maijā 
arī Vasarsvētki. Šie svētki 
saistās ar kristīgo pasauli. 

Bagāts ir maija mēnesis  
gan ar svētkiem, gan ar savu 
ziedēšanu. 

Lai izdodas bagātināt arī 
savu dvēseli!

Signe, redaktore

Māra Akota foto

Upes ielas ceriņi
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VĒsTis NO paGasTa  pĀrValDes
PAGASTA  DĀVANA  

JAUNDZIMUŠAJIEM 
„DZIMIS  ĻAUDONĀ  2018”

Ļaudonas pagasta pārvalde šajā gadā ir aizsākusi 
skaistu projektu - dāvana pagasta jaundzimušajiem.

Priecājoties līdzi jaunajiem vecākiem un sveicot ma-
zos ļaudoniešus pagasta iedzīvotāju pulkā,  pagasta pār-
valdes vadītājs Artūrs Portnovs dosies pie ģimenēm, lai 
pasniegtu pagasta sarūpēto dāvanu un teiktu laba vēlēju-
ma vārdus. 

Dāvana tapusi sadarbībā ar Ļaudonas pagasta uzņēmu-
mu SIA “Zelta sproga” - sedziņa un pagalvītis (ar dabīgu 
aitas vilnas pildījumu) ar izšūtu Ļaudonas pagasta sim-
bolu - griezi un bērniņa dzimšanas datumu. 

Ceram, ka šī dāvana būs vērtība, ko jaunie vecākie sa-
glabās,  lai jau pieaugušie bērni varētu paši izlasīt vēlē-
juma vārdus, apzinoties, ka Ļaudona allaž būs mājas un 
vieta, kur atgriezties.

Zīmīgi, ka šis projekts ir aizsācies Latvijas 100gades 
gadā, kad daudzviet Latvijā īpaši sumina 2018. gadā dzi-
mušos mazuļus. Tomēr Ļaudonā jaundzimušo sveikšana 
turpināsies arī pēc Latvijas 100gades gada, īpaši suminot 
un sagaidot ikkatru mazo ļaudonieti, kas kuplina pagasta 
iedzīvotāju rindas.

Šī gada pirmais bērniņš Ļaudonā un pirmā šīs pagasta 
dāvanas saņēmēja bija Daces un Edija meita Rūta Simso-
ne. Paldies par laipno uzņemšanu!

Signes Prušakevičas teksts un foto

Pagasta dāvana jaundzimušajiem ir tapusi sadarbībā ar 
uzņēmumu SIA „Zelta sproga”.

      Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Portnovs 
pasniedz pagasta sarūpēto dāvanu un visu ļaudoniešu vārdā sveic 

pagasta jaundzimušo Rūtu un viņas mammu Daci. 

VECĀS  SKOLAS  
JAUNĀ  ROTA

Turpinās darbs 
pie Ļaudonas vecās 
skolas logiem. Pir-
mie darba augļi jau 
ir apskatāmi dzīvē.

Aprīļa izdevumā 
vēstījām par iece-
ri, tās apmēriem 
un aicinājām lasī-
tājus, iedzīvotājus 
un interesentus 
piedalīties (pēc 
savām vēlmēm un 
iespējām) šī pro-
jekta realizācijā. 
Atsaucība no pa-
gasta, skolas  un 
ziedotājiem ir ne-
novērtējama. Par 
visu esam ļoti pa-
teicīgi, un tas vairo 
optimismu un ap-
ņemšanos projektu 
novest līdz iecerē-
tajam rezultātam.

Ļaudonas vidus-
skolas skolēni vizuālās mākslas skolotājas Ilzes Kaļi-
novas vadībā sagatavoja vairākus apgleznoto logu vari-
antus, no kuriem izvēlēties astoņus  nebūt nebija viegli. 
Prieks, ka skolēni ar patiku gleznoja un palīdzēja cits 
citam.

Apgleznošanas darbi turpināsies vēl visu jūniju un 
jūliju.

Darba kopīgās izmaksas varētu būt apmēram 1500 eiro, 
tas ir, katram logam apmēram 25,00 eiro. Šajās izmaksās 
ietilpst osb plāksnes un krāsas, skrūves stiprināšanai. Paš-
reiz ir iegādāti materiāli par 358, 61 eiro un ziedojumu 
kastītē veikalā “Katram” ir saziedoti 57, 45 eiro. Intere-
sentus lūdzu zvanīt Baibai Kramai, tel. nr 26474171.

Vēlreiz aicinām piedalīties ar savu atbalstu, vai nu 
izmantojot  ziedojumu kastītes, vai veicot bankas pār-
skaitījumu ar norādi “Vecās skolas logi” uz kontu LV39 
UNLA 0030 9001 4220 5. 

Uzdāvināsim jaunas, pašu gatavotas rotas mūsu veca-
jai skolai Latvijas simtgades svētkos!

Baibas Kramas, projekta idejas autores
 un iniciatores, teksts un foto

   Apgleznoto logu projektā aktīvi un ar entuziasmu iesaistās arī 
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēni.
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PAGASTA  TALKA  ĻAUDONĀ

Vislatvijas talka 
norisinājās 28. aprīlī 
un, kā ierasts, piedā-
vāja dažnedažādos 
veidos un vietās kopī-
gi talkot. Bieži šajās 
talkas dienās cilvēki 
tiek aicināti pat uz 
vairākām talkošanas 
vietām - darba devē-
ju korporatīvās tal-
kas, biedrību kopīga 
talkošana, draugu un 
radu aicinājumi, tāpat 
notiek dažādi tirgi un 
pasākumi šajā dienā. 
Tā ka ir, ko cilvēkiem 
izvēlēties. Tāpat jā-

piemin, ka Lielās talkas ietvaros bieži vien gadās diez-
gan skarbi laika apstākļi vai precīzāk neprognozējami 
tie ir visai bieži, kad viss vēl ir diezgan mitrs un daudz 
darbus tā īsti nevar paveikt.

Tieši tādēļ Lielās talkas ietvaros, pavasari sagaidot, 
ļaudonieši tika aicināti sākt ar savas teritorijas sakopša-
nu, palīdzēšanu kaimiņiem un, protams, laipni aicināti 
arī darboties Ļaudonas teritorijā, to kopjot un satīrot.

Savukārt Lielajā Ļaudonas kopīgajā talkā 11. maijā 
visi, kam ir iespēja, tika laipni aicināti pievienoties paš-
valdības visu iestāžu darbiniekiem Latvijas simtgadē 
sakopt Ļaudonas kultūras norišu vietas - kultūras namu 
un estrādi. 

Tā kā  šogad tiks atklāts izremontētais kultūras nams, 
talkas dienā tika gādāts, lai sakoptu teritoriju pie kul-
tūras nama, jo tiek veidota jauna ainaviskā arhitektūra. 
Tādēļ notika dažādi darbi - zāliena ierīkošana, zemes lī-
dzināšana, zaru un krūmu griešana, stādu stādīšana.  Sa-

vukārt estrādē turpinājās darbi 
pie parka labiekārtošanas un 
tika uzstādītas rotaļu laukuma 
konstrukcijas. 

Paldies ikvienam talkotā-
jam!

Kultūras nama teritorijā 
un estrādes parkā tika veikti 
daudz vērtīgu darbu. Protams, 
darīt vēl ir, ko un tiks darīts, 
bet talkas dienas darba spēks 
deva lielu ieguldījumu. 

Paldies pagasta dārzniecei 
Ingai Zālītei par darbu koor-
dinēšanu, paldies skolas vir-
tuves darbiniecēm par gardo 
zupu un vēlreiz paldies palī-
giem!

Par tīru un sakoptu Latviju!

Signes Prušakevičas 
teksts un foto

Kultūras nama teritorijā galvenie sakopšanas darbi bija zemes līdzināšana 
un apstādījumu veidošana.

Lai lielais darbs uz priekšu iet, katram roka jāpieliek!
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Dod iespēju dzīvot citam un iedvesmo labam darbam!
Jau vairāku gadu garumā Valsts asinsdonoru centra  

darbinieki  organizē izbraukuma dienu Madonā.
VADC lūdz donoriem pirms asins ziedošanas pievērst 

uzmanību saviem ēšanas paradumiem, kas ir ļoti svarīgi, 
lai asinis nebūtu hilozas (treknas) un varētu tikt izman-
totas smagi slimu pacientu ārstēšanai. Vismaz iepriekšējā 
dienā un dienā, kad ziedo asinis, ir jāēd bez pārmērībām. 
Nedrīkst uzturā lietot treknus un neveselīgus produktus! 
No ēdienreizes līdz asins ziedošanai ir jāpaiet vismaz trīs 
stundām. Pirms asins ziedošanas 24 stundu laikā jāuzņem 
daudz šķidruma: ūdeni, nesaldinātas augļu un dārzeņu su-
las. Nedrīkst lietot enerģijas un alkoholiskos dzērienus. 
Ēdot veselīgi, asinīs ievērojami mazinās hilozes varbūtība, 
kas sekmē arī paša donora veselības stāvokļa uzlabošanos.

Par asins donoru var kļūt personas vecumā no 18 līdz  
65 gadiem. Ķermeņa svaram ir jābūt virs 50 kg. Asins 
nodošana nav vēlama pēc nakts maiņas, saspringta dar-

DONORU  DIENA  MADONĀ
ba vai emocionāla pārdzīvojuma. Izsmeļošāku informā-
ciju par asins ziedošanu var uzzināt, zvanot pa bezmak-
sas informatīvo tālruni 8000 0003 un mājaslapā: www.
donors.lv. 

Aicinām atbalstīt donoru dienu Madonā  31. maijā no 
plkst. 9.00 līdz 13.00.

Gaidām brīvprātīgos ziedotājus Mūzikas skolas Zvaig-
žņu zālē.

Līdz jāņem personu apliecinošs dokuments un konta 
numurs.

Maira Lapa,
Latvijas Sarkanā Krusta brīvprātīgā

17. maijā Madonas novada pašvaldībā norisinājās Datu 
aizsardzības seminārs. Semināru vadīja Dainis Lukaševičs 
- sertificēts Fizisko personas datu aizsardzības speciālists 
un GDPR (General Data Protection Regulation no angļu 
valodas - Vispārējā datu aizsardzības regula) ieviešanas 
projekta vadītājs. 

Seminārs tika organizēts ar mērķi, lai pašvaldības dar-
biniekus iepazīstinātu ar regulu un tās izmantošanu darbā. 

ES Vispārējā datu aizsardzības regula ir esošo ES liku-
mu evolūcijas posms, kas tiek pielietota gan ES ietvaros, 
gan ārpus tās, iekļaujot jaunas prasības IT dokumentāci-
jas un risku vērtēšanas procedūrās, drošības pārkāpumu 
paziņojumos un izmantoto datu apjoma samazināšanā. 
Tiek veidots vienots ES datu aizsardzības likums, kas pa-
redz fizisko personu datu aizsardzības ievērošanu.

Regula tiesiski pamato datu aizsardzības principus, 
īpaši tos, kas pastāv integrētas privātuma aizsardzības 
modeļa pamatā: samazināt uzglabājamo privāto datu ap-

DATU AIZSARDZĪBAS REGULA
jomu, dzēst nevajadzīgos privātos datus, ierobežot pie-
kļuvi datiem un nodrošināt pastāvīgu aizsardzību visā 
datu lietošanas gaitā.

Klātesošie tika iepazīstināti ar biežākajiem datu apstrā-
des pārkāpumiem, aizsardzības prasību ieviešanu, biežāk 
sastopamajiem mītiem un jautājumiem saistībā ar datu 
aizsardzību. Katrā pašvaldībā būs pienākums iecelt ser-
tificētu Datu drošības speciālistu.

Kā jau zināms, vietējos laikrakstos vairs nedrīkst pub-
licēt informāciju par pagasta jubilāriem un jaundzimu-
šajiem. 

Savukārt pagasta iestāžu organizētajos pasākumos ir 
jārēķinās, ka tiks veikta pasākuma foto un video fiksācija. 
Šim mērķim ir tiesisks pamats - lai tiktu nodrošināta sa-
biedrības informēšana un foto var tikt izmantoti pagasta 
mājaslapā un sociālajā portālā. 

 
Informāciju apkopoja Signe Prušakeviča

Rasmas dzimtene ir Balvu puse - Lazdukalna pagasts. 
Rasmas ģimeni ir skārusi arī baisā izsūtīšana - tēvs tika 
izsūtīts, bet Rasma ar mammu un māsu palika Latvijā. 
Kopš tā laika mammai pasliktinājusies veselība un rūpes 
par mazajām meitenēm uzņēmies vectēvs. 1967. gadā 
Rasmas dzīves ceļš atved uz Ļaudonu. Trīs gadi pavadīti, 
strādājot kolhozā „Ļaudona”. 1972. gadā Rasma sāka no-
darboties ar biškopību  un tas kļuva par viņas sirdsdarbu. 
Vēl šodien Rasmai ir četras bišu saimes. Jubilāres dzī-
ve ir metusi dažādus lokus un likusi Rasmai gana ciest, 
bet, raugoties nākotnē, Rasma teic, ka galvenais, ko viņa 
vēlas, ir  veselība. Ar visu pārējo tad var tikt galā. Dēls 
Jānis un meita Rita dāvājuši divus mazdēlus un divas 
mazmeitas. 

Signes Prušakevičas teksts un foto

MĒNeša jUbilĀre

5. maijā RASMA PUSPLATĀ 
atzīmēja 75 gadu jubileju
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VĒsTis NO a. eGlĪša ĻaUDONas ViDUssKOlas
8. klases pavasara ekskursija

5. maija agrā un saulainā rītā 8. klases skolēni devas 
nopelnītajā ekskursijā. Vispirms mēs braucām uz Jaun-
pils pili. Tur mūs sagaidīja pils atslēgu glabātāja. Barona 
prombūtnes laikā visas atslēgas ir uzticētas viņai, lai ie-
pazīstinātu pils viesus ar bruņinieku pils vēsturi, iekšējās 
kārtības ruļļiem, kā arī baronu un citu galminieku dieviš-
ķajiem un ellišķajiem darbiem. Iepazinām arī viduslaiku 
audzināšanas metodes. Katram bija unikāla iespēja pa-
ņemt rokās viduslaiku ieročus un izdzīt grēkus vīna pag-
rabā. Ekskursijas noslēgumā izšāva zviedru lielgabals. 

Nākamais ceļa mērķis bija Cinevilla, kas atrodas Slam-
pes pagastā. Pirms ekskursijas pa kino pilsētiņu mēs pie-
dalījāmies šovā. Tas bija neaizmirstams piedzīvojums, 
ietērpjoties kādā no filmu varoņu kostīmiem. Mēs tikām 
filmēti un noslēgumā saņēmām disku ar nofilmēto mate-
riālu. Pēc filmēšanās bija ekskursija pa Cinevillu. Kino 
pilsētiņas apmeklējums atgādināja iekāpšanu laika ma-
šīnā - tajā paviesoties, redzēt, kāda izskatījās Rīga pirms 
aptuveni 100 gadiem. Tur ir baznīca, vēsturiski tilti, tir-

gus laukums, militārā tehnika u.c. Cinevillas būvniecība 
tika sākta 2004. gadā, lai uzņemtu kinolenti “Rīgas sar-
gi”. Tagad pilsētiņā ir uzņemtas vairākas latviešu spēlfil-
mas, starp tam “Rūdolfa mantojums”, “Sapņu komanda 
1935”, “Nameja gredzens”, kā arī vairākas ārvalstu ki-
nofilmas. 

Pēc tam mēs devāmies uz boulinga zāli Jelgavā, kur 
visa klase aktīvi piedalījās boulinga spēlē. Tikai daži no 
mums iepriekš bija spēlējuši šo spēli. Pavisam bija seši 
celiņi, kuros spēlēja četri līdz pieci  dalībnieki. Katrs 
centās būt labākais, tāpēc zālē auga spriedze, līdz ar to 
tas pastiprināja spēlētgribēšanu.

Pēc boulinga spēlēšanas iegriezāmies arī veikalā. Kas 
tā būtu par ekskursiju bez veikala apmeklējuma? 

Mājās atgriezāmies vakarā, nedaudz piekusuši, bet ap-
mierināti par dienā redzēto un piedzīvoto.

Uvis Niks Kapturs, 
Rihards Saliņš, 8. klases skolnieki

ĪSZIŅAS NO SKOLAS DZĪVES

26. aprīlī Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas paš-
pārvaldes pārstāvji viesojās Lubānā, kur piedalījās paš-
pārvalžu sadraudzības pasākumā. Šogad vairāk sadrau-
dzējāmies ar Lubānas, Cesvaines un Meirānu skolas 
pašpārvalžu pārstāvjiem. 

Dienas garumā notika dažādas aktivitātes svaigā gai-
sā, kurās tikām sadalīti jauktās grupās, lai vairāk iepazītu 
cits citu un veidotu vienotu komandu. Uzzinājām vairāk 
par senajiem darbarīkiem un to lietošanu, iemācījāmies 
šaut ar loku. Tikām nodarbināti arī praktiski - kopīgi ku-
rinājām ugunskuru un vārījām zupu. 

Paldies Lubānas vidusskolai par uzaicinājumu un no-
derīgo zināšanu iegūšanu!

Kristīne Kuprane, 12. klases skolniece

Pašpārvaldes dalībnieku 
ciemošanās Lubānā 9. maijs ir diena, ko svin ne tikai Latvijā, bet arī 27 

citās Eiropas Savienības valstīs, jo šī diena ir Eiropas 
Savienības diena. Mūsu skolā šī diena tika svinēta ar 
spēļu pēcpusdienu 5. - 9. klasei, ko rīkoja skolas pašpār-
valde. Spēļu pēcpusdienas sākumā skolas pašpārvaldes 
vadītāja Kristīne Kuprane brīvprātīgos interesentus ie-
pazīstināja ar to, kas ir ES, kāds ir tās uzdevums un ar 
citu būtisku informāciju. Skolēni tika sadalīti grupās un 
uzdevums grupām bija sadalīt ES valstu galvaspilsētas 
un, protams, ierakstīt tās kartē. Tālāk sekoja izzinoša 
spēle - Eiropas bingo, kura tika spēlēta vairākas reizes, 
jo spēlētājiem ļoti iepatikās. Šāda veida izzinošais pa-
sākums skolēniem ļoti patika. Arī paši organizatori ir 
patīkami pārsteigti par paveikto.

Kristīne Kuprane, 12. klases skolniece

Eiropas Savienības diena
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turpinājums 7. lpp.

Mana mīļākā grāmata
Aprīļa sākumā bibliotēkā norisinājās pēcpusdiena 

“Mana mīļākā grāmata”. Uz pēcpusdienu ieradās 3 - 7. 
klases skolēni.

Pasākuma gaitā skolēniem vajadzēja izpildīt četrus uz-
devumus:

-Pastāstīt par savu mīļāko grāmatu. 
- Savilkt autorus ar grāmatas nosaukumiem.
-Uzrakstīt savu stāstiņu no izvilktajiem vārdiem.
-Stāsta ilustrācija.
Skolēni bija izvēlējušies dažādas interesantas grāmatas, 

kas galvenokārt bija balstītas uz piedzīvojumiem, fantā-
ziju stāstiem - Kaķu pirātu kuģis, Izidora Mūna svin savu 
dzimšanas dienu, Deizija un nedienas zoodārzā, Grega 
dienasgrāmata, Vinnijs Pūks un viņa draugi, Negantais 
Niks un citas. 

Protams, grāmatām katrai ir savs autors, un skolēniem 
radās interese rakstīt savus stāstus, jo tad viņi būs paši 
autori. Man prieks par skolēnu izdomu, jo pašsacerētie 
stāstiņi bija interesanti, radoši, kā arī tur parādījās bagāta 
fantāzija, plašs vārdu krājums. 

Šobrīd bibliotēku rotā skolēnu izdomāto stāstu ilustrā-
cijas. Novēlu skolēniem būt tikpat radošiem  arī turpmāk.

Nadīne Jefimova, skolas bibliotekāre

Volejbols soļo
Maija svētku brīvdienās A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā 

sadarbībā ar biedrību  ”Volejbola attīstība Madonas nova-
dā”  Olimpiskā čempiona Pāvela Seļivanova vadībā noti-
ka bezmaksas meistarklase klasiskajā volejbolā. 

Apgūt  un pilnveidot volejbola spēles prasmes un iema-
ņas Ļaudonā bija ieradušies divdesmit četri 7. - 11. klašu 
skolēni no Barkavas, Lazdonas,  Bērzaunes, Dzelzavas 
pamatskolas  un A. Eglīša Ļaudonas un Lubānas vidus-
skolas.  

19. maijā Madonā,  pludmales volejbola laukumos pie 
Karjera ezera, notika meistarklase pludmales volejbolā, 
kuru vadīja Latvijā pazīstamais pludmales volejbolists un 
pludmales meistarklašu treneris Toms Šmēdiņš. 

Bija aicināti piebiedroties visi jaunieši, kuri iepriekš 
nav trenējušies pludmales volejbolā. Kas zina, varbūt 
starp jums ir kāds vēl neatklāts talants?

 
Verners Šveds, Mārtiņš Kalniņš, 9. klases skolnieki

Baltā galdauta svētki
Atbalstot akciju 

„Baltā galdauta 
svētki”, arī sko-
las ēdamzālē tika 
klāti balti gald-
auti. Katra klase 
rūpīgi padomāja 
par tematisku gal-
da noformējumu. 
Pirms sēšanās pie 
pusdienu galda 
visi skolēni un 
skolotāji kopīgi 
nodziedāja latvie-
šu spēka dziesmu 
„Pie Dieviņa gari 
galdi” un ar skais-
to kokles spēli 
priecēja skolotāja 
Elīna Macijevska.

Arī pirmsskolas izglītības iestādē tika atzīmēti Baltā 
galdauta svētki – ar rotaļām un skaisti klātu galdu bērni 
tika iepazīstināti ar latviskām vērtībām.

Aigas Reinbahas foto

Katras klases skolēni bija sarūpē-
juši tematisku galda noformējumu.

VĒsTis NO pii „brĪNUMDĀrZs”
IESTĀDES  VECĀKU  PADOMES  ORGANIZĒTI  PASĀKUMI

Šī mācību gada otro daļu PII „Brīnum-
dārzs” vecāku padome, pulcējot aktīvā-
kās mammas un tētus, uzsāka ar apņēmī-
bu katru mēnesi organizēt kādu aktivitāti.

Kopīgi tika izveidots plāns līdz jūli-
jam, lai katru mēnesi būtu kāda aktivi-
tāte, kas izkrāso bērnudārza ikdienu  gan 
pašiem bērniem, gan kopā ar vecākiem. 

Februārī tika atzīmēta Valentīndiena 
jeb Sirsniņdiena. Bērniem bija jāievēro 
dreskods - apģērbā jābūt sarkanai krā-
sai. Mazās, sarkanās sirsniņas pulcējās 
bērnudārza zālē, kur viņus sagaidīja pār-
steigums - Sirsniņmeitene. Kopā ar Sirs-
niņmeiteni bērni devās rotaļās, izspēlēja 
spēles un pats galvenais - kārtīgi izdejo-
jās un iztrakojās.

“Zaķu” grupas bērni kopā ar skolotāju veic uzdevumu – salikt kopā Sirsniņcilvēciņu.
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turpinājums no 6. lpp.

Marta aktivitāte izpalika bērnu 
slimošanas dēļ. 

Taču aprīlī aicinājām bērnus 
un vecākus uz pēcpusdienas ak-
tivitāti „Krāsu virpulis”. Šajā 
aktivitātē ikviens varēja radoši 
izpausties ar krāsām, radot savas 
gleznas gan ar otām uz papīra, 
gan ar netradicionālākām otām uz 
pārtikas plēves. Bija jautri un in-
teresanti - šī nodarbe aizrāva gan 
lielus, gan mazus.

Plānots krāšņi atzīmēt arī mācī-
bu gada beigas un vasaras sākša-
nos  ar pasākumu „Brīnumdārza 
prieki”, kur bērni kopā ar vecā-
kiem, skolotājām un auklītēm va-
rēs priecāties, piedalīties dažādās 
aktivitātēs.

Signe Prušakeviča
Ināras Krasnovas fotoKrāšņa gleznu galerija uz „Brīnumdārza” sētas. Mākslinieki - bērni un viņu vecāki.

Sirsnīga kopbilde.

Interesantā un aizraujošā zīmēšana uz pārtikas plēves. Krāsas aizrauj ikvienu!
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Bibliotēka laika griežos…

Aprīļa nogalē visā Latvijā tika atzīmēta Bibliotēku 
nedēļa. Šā gada bibliotēku nedēļas īpašais vadmotīvs 
“Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība” rosināja sarīkot 
mazos svētkus Ļaudonas pagasta bibliotekāriem, 25. 
aprīlī aicinot gan bibliotekārus, gan lasītājus uz sirs-
nīgu kopā būšanu. Šīs dienas mērķis bija radīt un gūt 
pozitīvas izjūtas, atcerēties mūsu bibliotēku cauri laiku 
lokiem, cik tā ir bijusi dažāda, ar dažādām funkcijām, 
pielāgotām tā brīža situācijām un vajadzībām. Uz pasā-
kumu īpaši tika aicināti visi bijušie un esošie Ļaudonas 
un Sāvienas bibliotekāri, kopskaitā 15. Tikāmies astoņi 
bibliotekāri, kas pārstāvēja visas pagasta bibliotēkas - 
gan Sāvienas, gan Ļaudonas, gan arī Ļaudonas vidus-
skolu. Un kā gan bibliotēka bez saviem mīļajiem lasī-
tājiem, kas apmeklējuši   bibliotēku jau no bērna kājas, 
kuriem vēl dzīvas atmiņas par Ļaudonas pēckara pirmo 
bibliotēku un pirmo bibliotekāru Hariju Lāci. Jādomā, 
ka daļai pasākuma apmeklētāju šī bija jauka atkalredzē-
šanās.

Pasākums tika atklāts ar latviešu izcilā dzejnieka, 
publicista Imanta Ziedoņa savulaik izteiktām sajūtām 
par to, kas viņam ir bibliotēka:  

“… Bibliotēka man liekas vislaimīgākā vieta cilvēka 
dzīvē. Kad es ganos lasīju grāmatu, man likās, ka visas 
govis ir paēdušas. Kad es bibliotēkā lasu grāmatu, man 
liekas, ka to lasa, ir lasījuši visi citi arī un ka nu beidzot 
es tikai kļūstu par cilvēku, tikpat gudru, labu un skaistu 
kā visi citi. Bibliotēkas ir   paātrinājuma vietas. Bib-
liotēkā mēs uzvaram laiku, kļūstam pašskaistāki, daudz 
ātrāk nekā citādi - nekā ģenētiskajā iedzimtības gaitā, 
nekā vēsturiskās pieredzes ceļā, nekā skolu audzināša-
nā. Bibliotēkā mūsu kultūrgriba rod apgarotību lielo 

garu klātbūtnē. Tā realizējas bez dramatiskas piepūles. 
Varbūt šī arī ir - šī gribas apgarotība - tā specifiskās 
laimes izjūta, kas tevi pārņem bibliotēkā….” 

Šie vārdi neatstāja vienaldzīgus pasākuma apmeklē-
tājus. Pensionētā skolotāja Sarma Barkovska atzina, ka 
arī viņa bibliotēkā jūtas īpaši laimīga. 

Pasākuma ieskaņā ar dziesmu un Ineses Zanderes 
dzejoļiem mūs priecēja Ļaudonas pagasta PII “Brīnum-
dārzs” bērni, par ko paldies saku gan bērniem, gan au-
dzinātājām.

Par ieskatu pagasta bibliotēku vēsturē parūpējās šī 
brīža bibliotekāres Gunta Matīsa Sāvienā un Ieva Skuš-
ķe Ļaudonā. Jāatzīst, ka bibliotēku vēsturei ir visai 
sarežģīti izsekot, jo dažādos avotos parādās dažādi da-
tējumi par bibliotēku dibināšanu. Pirmie ieraksti inven-
tāra grāmatā Ļaudonas bibliotēkā parādās 1945. gada 
maijā, Sāvienas bibliotēkā - 1949. gadā. Tomēr atroda-
mas ziņas, ka jau ap 1900. gadu Ļaudonā pie Saviesī-
gās biedrības tiek dibināta bibliotēka. Un 1904. gadā 
pie Ļaudonas lauksaimniecības biedrības nodibināta 
bibliotēka, kas kara laikā gājusi bojā (“Sētā un Dru-
vā” 1938.06.10.). “Latvijas Bibliotēku padomes Gadu 
grāmatā” (I.R.1926. 163. lpp. Kultūras fonda izdevums 
LBT66 3 R. 1932.KF izdevums-137 lpp.) Ļaudonas kul-
tūras biedrības bibliotēkas dibināšanas gads ir minēts 
1923. gads. Savukārt Sāvienas bibliotēkas dibināšanas 
gads - 1912. Tika dots ieskats par bibliotekāriem, kas 
strādājuši Ļaudonā jau no 1945. gada un Sāvienā no 
1949. gada.

Klausoties atmiņu stāstos, varējām salīdzināt bib-

VĒsTis NO paGasTa bibliOTĒKas

Pasākuma dalībnieku kopbilde.

turpinājums 9. lpp.
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turpinājums no 8. lpp.

liotēku dažādos laikos, tomēr nonākot pie atziņas, ka 
bibliotēkas galvenā pamatvērtība visos laiku laikos ir 
nemainīga, un tā ir GRĀMATA, ko nespēj iznīcināt un 
aizstāt pat mūsdienu tehnoloģijas.

Šajā sakarā pasākuma apmeklētājiem tika piedāvāta 
interesanta aktivitāte - spēle, kurā jāatmin grāmatas pēc 
divu attēlu kombinācijas. Ar lielu aizrautību aktivitātē 
iesaistījās visi klātesošie.

Pasākuma laikā netika likts akcents uz darbu bib-
liotēkā šodien. Taču arī tas netika nepamanīts, jo visa 
pasākuma laikā fonā bija vērojamas pēdējo gadu laikā 
bibliotēkā notikušās aktivitātes.

Savās sajūtās un pārdomās pēc pasākuma labprāt da-
lījās ilggadēja Ļaudonas pagasta bibliotekāre Ruta Bēr-
ziņa.

“BIBLIOTĒKA LAIKA GRIEŽOS” - tāds nosaukums 
bija bibliotēkas rīkotajam pasākumam, kurā bijām sa-
nākuši mēs - dažādu paaudžu bibliotekāri.

Ļaudonas pagasta bibliotēka. Sāvienas bibliotēka. 
Mēs - dažādu paaudžu bibliotekāri - dalījāmies pārdo-
mās par darbā  pavadītajiem gadiem, par darba meto-
dēm, par pienākumiem, darba stilu agrāk un tagad.

Es, Ruta Bērziņa, bibliotēkā strādāju  no 1975. līdz 
2007. gadam.

Šobrīd krasi izmainījušies darba apstākļi, salīdzinot 
ar bibliotekāra darbu pagājušajā gadsimtā. Daudziem 
šobrīd liekas jocīgi, ka ar grāmatu somu uz velosipēda 
roktura dažādos laika apstākļos devāmies pie lasītāja 
uz mājām. Tāpat pagasta jeb tobrīd ciema padomes uz-
devumā katru gadu janvāra pirmajā dienā bija jāiet pa 
mājām ar, t.s., lopu skaitīšanu un bija jāiet katrā kūtī, 
lai pārliecinātos, ka saimnieks neslēpj patieso mājlo-
pu skaitu. Piemēram es, Ruta Bērziņa -bibliotekāre no 
1975. gada, - mugursoma ar uzskaites lapām uz mugu-

ras, un savu teritoriju izbraucu ar slēpēm.
Tajā pašā laikā bija jāsagatavo arī atskaite par bib-

liotēkas darbu un 3. janvārī jāiesniedz rajona bibliotē-
kas vadībai.

Ik pēc 10 gadiem bija Vissavienības tautas skaitīšana. 
Atkal, protams, darbs bibliotekāriem.

Rīkojām pasākumus: apspriedām, pārrunājām izlasī-
tās grāmatas. Daudz interesējāmies un vācām materiā-
lus par novadpētniecību, vācām pa mājām interesantus 
unikālus rokdarbus, rīkojām izstādes.

Bibliotēkas bija ēkās ar malkas apkuri. Atveda kravu 
baļķu, un mūsu, bibliotekāru, pašu ziņā bija, kā tos sa-
gatavot malkai.

Bibliotekāram ir jābūt ar labām organizatora spējām. 
Tas gan ir visos laikos un laikmetos. Toreiz man vaja-
dzēja prast noorganizēt gan malkas sagatavošanu, gan 
jauno plauktu saskrūvēšanu. Pasākumu organizēšana, 
darbs ar lasītājiem - tās ir bibliotekāra darbā pašas par 
sevi saprotamas lietas.

Tagad ar patiesu prieku un interesi vēroju Ievas sagla-
bātos attēlus un materiālus par paveikto darbu. Prieks, 
ka ir tādas tehnoloģijas. Mums, pagājušā gadsimta bib-
liotekāriem, nekā tāda nebija. Nebija pat fotoaparāta. 
Protams, piemēram, lielās rokdarbu izstādes iemūžinā-
ja paaicināts fotogrāfs dažās bildēs, bet ikdienas darbu, 
dažādus interesantus faktus saglabāt nesanāca. Rakstī-
ju uz papīra. Glabāju mapēs. Fotoattēlu bija maz.

Kad sākās datoru laikmets, daudz ko saglabāju diske-
tēs, bet šobrīd tās neviens dators vairs nelasa. Kā būs 
tālāk ar šobrīd tik aktuālajiem „flešiem”? Lūk, jautā-
jums, kur un kā saglabāt, iemūžināt paveikto.

Dzīve rit uz priekšu. Ar patiesu prieku vēroju savu 
pēcteču darbību. Priecājos par viņu veikumu.

Ar patiesu cieņu - Ruta Bērziņa.”

Ieva Skušķe, Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja
Signes Prušakevičas foto

“Spēlē un zini!”
No 28. līdz 1.jūnijam nāc uz Ļaudonas pagasta bibliotēku 

un izspēlē mobilās vides spēles “Spēlē un zini!”, ko, patei-
coties nodibinājuma “CEMEX Iespēju fonda” finansiālam 
atbalstam, kā novitāti piedāvā Madonas novada bibliotēka.

Spēļu komplektā ietilpst  spēles “Izzini Madonu”, “Šķiro-
sim kopā” un piecas lielizmēra puzles ar Madonas skatiem. 
Piedāvājumā ir arī lielizmēra (3x3 metri) spēles - iecienītais 
“Riču-raču”  un  ”Trāpi mērķī”.

Spēles piemērotas visu vecumu mērķauditorijai. Tās spē-
lējot, cilvēks attīsta savu radošumu, gūst jaunas zināšanas 
un interesanti pavada brīvo laiku kopā ar ģimeni un drau-
giem.

Izzināsim savu novadu, spēlējot spēles un kļūsim par 
sava novada un Latvijas patriotiem! 

MaNs palDies
  
Saku patiesu pateicību pagasta vadībai un god-

prātīgajiem tiešā darba darītājiem par Mētrie-
nas kapu teritorijas uzkopšanu. Patīkami redzēt 
vienmēr sakoptu kapsētu, kad apciemoju savus 
aizgājušos tuviniekus. Paldies no sirds kapu 
pārraugam Imantam Kalniņam. Prieks, ka manā 
dzimtajā pagastā ir cilvēki, kam darba rezultātu 
nosaka sirdsapziņa par padarīto, ne tikai naudas 
daudzums, kā tas tagad ir daudzviet.

Ar cieņu bijusī ļaudoniete 
no Beļavas Ilma Silasproģe Madonā

  22.jūnijā Ļaudonas pagasta 
estrādē no plkst.17:00

Kļavu lapu cepuru un Līgo ziedu rotu 
darināšanas darbnīca

Ielīgošanas koncerts un pagasta 
vecāko Jāņu sumināšana

Ieeja: bezmaksas
Balle kopā ar grupu „2 PRO miles”
Ieeja: 2Eur

Sekojiet sīkākai informācijai

Ieva Skušķe, Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja
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„Ļaudonas pagasta labākais kūku meistars 2017” – 
Dina Simsone.

BĒRNĪBAS  SVĒTKI
21. jūlijā Ļaudonā
Vecāki aicināti pieteikt savas atvases, lai svinīgā pasākumā 

bērnam ievēlētu krustvecākus.
Pieteikšanās līdz 30. jūnijam pa telefonu 26590186 vai 

e-pastā: laudona_kultnams@inbox.lv,  norādot bērna vārdu, 
uzvārdu un vecumu, vecāku vārdu,  uzvārdu, krustvecāku vār-
du, uzvārdu.

Dalības maksa vienam bērnam - 5,00 eiro

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

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

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

Madonas pilsētas svētku 
AMATNIEKU UN 

MĀJRAŽOTĀJU TIRDZIŅŠ
9. jūnijā plkst. 9.00  - 14.00
Aicinām pieteikties amatniekus, mājražotājus un dažādu 

atrakciju organizatorus.
Tirgus laikā - kultūras programma.
Pieteikšanās: tirgotājiem pa tel. nr. 26346077, atrakcijām 

pa tel. nr. 29130437 līdz 5. jūnijam.
Organizē  - Madonas novada pašvaldība

MADONAS PILSĒTAS 
un novada svētki“ATSPULGI”. 

Latvijai - 100. Madonai - 92
2018. gada 7. - 10. jūnijs

7.jūnijs, ceturtdiena,
MADONAS DIENA
18:00 - 22:00 estrādē un sporta un atpūtas bāzē “Smece-

res sils”
svētku atklāšanas pasākums “Ziema vasarā”:
atklāšana estrādē un piedalīšanās akcijā “Ziemas šalles ceļš” 

ar savu šalli;
ziemas-vasaras atpūtas MIX, Uguns šovs un Ledus “Smece-

res silā”.
DJ Jānis Fabriks, vada Uģis Joksts

8.jūnijs, piektdiena,
MADONIEŠU UN VIESU DIENA
9:30 - 16:00 Madonas novadpētniecības un mākslas 

muzeja Izstāžu zālēs
 konference “Būt vai nebūt varonim?”
22:00 - 01:00 Saieta laukumā
 Strūklaku šovs un zaļumballe ar Madonas pūtēju orķestri. 

Pasākumu vada Ieva Kerēvica
23:00 - 04:00 pie kafejnīcas “Rudzons”
 grupa “Brīvdiena” un DJ Virpulis
23:00 - 01:30 Skolas ielā
 projekcijas “Laika nogriežņi”

9.jūnijs, sestdiena,
NOVADA DIENA
9:00 - 14:00 Saieta laukumā un apkārtnē:
 Amatnieku un mājražotāju tirdziņš;
 kultūras programma ar Madonas novada un viesu kolektīvu 

no Lietuvas un Igaunijas piedalīšanos;
 izklaide un atpūta.
 Aktivitātes bērniem un ģimenēm - par maksu un bez maksas 

(jautājiet):

  Atvaļinājums Ļaudonas pagasta bibliotekārei  no 10. 
līdz 30. jūlijam un no 20. augusta līdz 2. septembrim.

  Pagasta sociālā darbiniece  būs atvaļinājumā no 28. 
maija līdz 10. jūnijam.

  Ļaudonas pagasta apvienotās virtuves vajadzībām  arī  
šovasar  tiks iepirkti rabarberi un sezonas ogas.

Zvanīt 26415847 katru darba dienu līdz plkst.14:00.

iZlaiDUMU laiKs: 
  

PII „Brīnumdārzs”
1. jūnijā plkst.15.00

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas  12. klases 
izlaidums  2. jūnijā plkst.18.00  sporta zālē

9. klases izlaidums
16. jūnijā plkst. 18:00 

 piepūšamās atrakcijas, seju apgleznošana, brauciens ar 
bānīti un citas

 10:00 stadionā
 Tautas skrējiens “Apkārt Madonai”
11:00 pie kafejnīcas “Rudzons”
 Madonas novada čempionāts, Vidzemes kausa posms svaru 

stieņa spiešanā guļus
17:00 stadionā
 Latvijas Jaunatnes čempionāts futbolā U-15 Meistarības 

grupā 
17:30 no Saieta laukuma
 Gājiens uz estrādi
18:00 estrādē
 Tautas mākslas kolektīvu koncerts “Laika pieskārieni”.
 Koncertu vada Ieva Kerēvica un Arnis Miltiņš
22:00 - 03:00 estrādē
 balle. Spēlē grupa “Galaktika”

10.jūnijs, svētdiena,
NĀKOTNES DIENA
12:00 no kultūras nama uz Saieta laukumu
 Jauno ģimeņu gājiens ar ratiņiem
13:00 Saieta laukumā
 “Ripo raiti” ratu parāde, gājiens, sacensības Skolas ielā.
 Piedalās Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas pūtēju 

orķestris “Vivo”
 15:00 un 17:00 Priežu kalna laukumos
 “TOP BUMBA - 2018” U-10 un U-12 grupām
 15:30 - 16:30 kultūras namā
 mūsdienu deju grupas “Aliens” koncertuzvedums “Gribu kā 

bērns vēl just”

Visos svētku pasākumos ieeja bez maksas
Vairāk informācijas par svētkiem: www.madona.lv

 Pasākumu laikā tiks fotografēts un filmēts. Iegūtie mate-
riāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkā

 
Svētkus organizē Madonas novada pašvaldība


