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Labdien, oktobri!
Rakstu Tev šo vēstuli, lai pateiktu paldies par 

Tavu klātbūtni. Oktobri, paldies par Tavu draudzī-
bu ar Sauli - jūsu tandēms bija pārsteidzošs un sirdi 
ielīksmojošs. Paldies par Tavām mākslas stundām 
saules rietos un lēktos. Tādas krāsas un noskaņa 
ir sastopama tikai pie Tevis, oktobri! Paldies par 
maģisko saikni ar Miglu! Jūs kopā radāt to īpa-
šo noskaņu, kāda sastopama vien rudenī. Oktobri, 

es nebeidzu priecāties arī par Tavu rudens lapu 
virpuli. Paldies, ka esi tik daudzpusīgs, ka ļāvi 
izbaudīt saulainu atvasaru. Vai zini, ka ne velti 
kāds izcils dzejnieks par savu dzimšanas dienas 
mēnesi ir izvēlējies tieši Tevi, jo tikai Tu proti 
sniegt iedvesmu, sentimentu, lai taptu kas lirisks 
un dzejas vārdos ietērpts. Paldies, ka, no Tevis at-
vadoties, mēs sagaidām novembri. Un novembris 
šogad būs ļoti, ļoti īpašs. Bet tas jau ir cits stāsts.

Signe, redaktore
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turpinājums 3. lpp.

VĒSTIS NO PAGASTA  PĀRVALDES
PĀRVALDNIEKA  SLEJA

Skaisto vasaru jau 
nomainījis vēl skaistāks 
rudens. Dienas paliek 
arvien īsākas, bet ēnas 
- garākas. Āra darbiem 
domāto gaišo stundu 
skaits manāmi sarūk, un 
paša darāmā jau arī pa-
liek mazāk, tāpēc vai-
rāk laika pavadām siltās 
telpās.

Līdz ar tumšāka lai-
ka iestāšanos es vēlē-
tos pievērst uzmanību 
ikdienas aktualitātēm.

Pirmā cilvēkiem sva-
rīgākā ir drošība mūsu 
pagastā un dodoties ār-
pus tā. Es ļoti vēlētos 
katram atgādināt seno 
teicienu: „Ja pats sevi 
sargāsi, arī Dievs tevi 
sargās!” Tāpēc, pār-
vietojoties diennakts 
tumšajā laikā, lūgums 
parūpēties par sevis re-
dzamību, par atstarojo-
šām vestēm, atstarotājiem, lukturīšiem un visu citu, kas 
ļaus jūs pamanīt, kad ārā vairs nav gaišs. Ielu apgais-
mojums turpinās mums rādīt ceļu tumšajā diennakts 
laikā arī turpmāk, bet skaidrs, ka visur laternas neuz-
stādīsim. Lūgums vecākiem pārrunāt mājās, ģimenē ar 
bērniem aktualitātes par ceļu satiksmes noteikumiem, 
gan ejot kājām, gan braucot ar velosipēdu vai kādu mo-
torizētu transporta līdzekli. Ķiveres mopēdu un moto-
ciklu vadītājiem joprojām ir obligāta prasība un div-
riteņiem vēlama (jo īpaši līdz 18 gadu vecumam). Un 
tieši tāpat ievērosim visus citus drošības pasākumus, 
rūpējoties par savu, bērnu un citu cilvēku drošību. Prie-
cē fakts, ka lielākajai daļai mūsu pagasta skolēnu un 
jauniešu ir velosipēda vadītāja apliecība, un tas nozīmē, 
ka noteikumus zinām. Tikai vairāk jāapņemas tos ievē-
rot (braukt pa ceļa pareizo pusi, būt redzamiem, nevest 
ceļa biedru uz stūres utt.). Transporta līdzekļa vadītāja 
apliecība būtu nepieciešama jebkuram tā vadītājam, un, 
kā pieredze rāda, policija ir modra un arī mūsu pagastā 
viesojas ļoti bieži. Bet zināt un saprast noteikumus ir 
svarīgi pašiem savā labā, nevis lai neuzķertos uz poli-
cistiem un nesaņemtu sodu.

Līdz ar īsākām dienām gribētos lūgt vecākus pār-
runāt ar savām atvasēm arī uzvedības normu un 
likumu ievērošanu. Rakstu ar rūgtumu sirdī, jo jau 
vairākas reizes ir bijis jātiekas ar policijas darbinie-
kiem, sevišķi nepilngadīgo lietu inspektoriem, un tas 
ir atsevišķu skolēnu uzvedības dēļ. Šajos divos mācību 
gada mēnešos esam jau cīnījušies ar nekārtībām un uz-
vedības problēmām skolā (cieš bērni, kas grib un vēlas 
mācīties, bet nevar kāda indivīda dēļ), ar nepilngadīgo 

Labdien, mīļie ļaudonieši!
un mazgadīgo jauniešu 
smēķēšanu un pat alko-
hola lietošanu, ar ag-
resīvu izturēšanos pret 
pedagogiem, ar skaļu 
lamu vārdu kliegšanu 
sabiedriskās vietās, ar 
dažādām sastrādātām 
blēņām, sabojātu pa-
gasta infrastruktūru un 
vizuālo tēlu. Bet tas 
vēlāk atainojas pagas-
ta naudas izdevumu 
ailē, remontējot un at-
jaunojot sabojāto. Un 
skumji paliek brīžos, 
kad pārrunās ar vecā-
kiem dzirdam bērnus 
attaisnojošas atbildes 
un problēmas apslā-
pēšanu, noveļot vainu 
uz citiem un piesedzot 
savējos. Mīļie vecāki, 
lūdzu, veltiet vairāk 
uzmanības saviem mī-
ļajiem, jo tieši uzmanī-
bas trūkums visbiežāk 
rezultējas viņu aktivi-

tātēs ārpus mājas.  Arī sarunās ar pašiem bērniem esmu 
dzirdējis, ka vecāki ir aizņemti, lieto alkoholu vai vis-
pār neinteresējas par savu atvašu ikdienu. Atgādināšu, 
ka bērni ir savu vecāku spogulis. Pēc bērniem spriež 
par ģimeni kopumā. Un galu galā mūsu kaimiņi un viesi 
vērtē mūsu pagastu. Lūdzu, strādāsim ar jauniešiem visi 
kopā, viena mērķa vadīti un vienā virzienā skatoties! 
Lai jau savas dzīves pašos pirmsākumos netiek sabojāti 
daudzi likteņi, kā to joprojām redzam ielās ar nolem-
tiem stāviem, kuri gatavi pazudināt sevi sava vājuma 
pēc, kaut arī gan vecums, gan fiziskā sagatavotība un 
dabas dotie talanti būtu pietiekami, lai darītu sabiedrī-
bai noderīgu darbu. Piedodiet, ka tik skumji, bet ticu, ka 
mēs kopā varam. Šai tēmai es jo īpaši vēlētos pievērst 
pieaugušo cilvēku uzmanību, turot  acis vaļā, kad atse-
višķi indivīdi mūsu veikalos slepus iegādājas alkoholu 
un cigaretes  nepilngadīgajiem, kuri paši vēl nedrīkst 
tās pirkt un neapzinās smagās sekas nākotnē. Šāda rī-
cība ir pilnīgi nepieņemama un amorāla, bet diemžēl tā 
pie mums joprojām notiek. Dažas personas jau ir zinā-
mas, par dažām ir aizdomas. Bet skaidrs ir viens - bez 
ievērības nepaliks neviens šāds gadījums un ar policiju 
jau mums ir izveidojusies veiksmīga sadarbība.

Tajā pašā laikā pie mums Ļaudonā notiek ļoti 
daudz kas skaists un labs. Rudens ir izgreznojis visu 
apkārtni, daba ir tik krāšņa, gaiss -  dzestrs. Aicinu vi-
sus sev brīvā un pieejamā laikā doties uz mūsu mežiem, 
pakalniem un lejām, kā arī gar Aivieksti piepildīt dvē-
seli ar skaistumu, kas mums tiek pasniegts bez maksas. 
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turpinājums no 2. lpp.

Tāpat bija liels prieks un gods apmeklēt mūsu pašu ie-
dzīvotāja fotogrāfa Valda Kļaviņa fotoizstādi Madonā. 
Aicinu arī katru ļaudonieti, esot Madonā, rast iespēju to 
novērtēt (Madonas bibliotēkas telpās, ieeja -bez mak-
sas). Visiem nav iespējas uz izstādi doties Madonā, tā-
pēc esam ar Valdi vienojušies, ka viņa darbus redzēsim 
arī vienuviet Ļaudonā. 

Vēl pie mums pašās septembra beigās tika organizēts 
apjomīgs projekts -„Veselības diena”, kas gan lielu in-
teresi iedzīvotāju vidū neizraisīja. Iespējams, pie vainas 
bija daudzu citu pasākumu esamība, varbūt labie laika 
apstākļi lika veltīt šo dienu lauku darbiem. Iespējams, 
mums nemaz šādu pasākumu nevajag… Par to visu do-
māsim, analizēsim un kopā ar jums, ļaudonieši, pieņem-
sim nākotnes lēmumus. 

   Pie mūsu pašu bērnudārza ēkas, pansionāta telpu 
pusē, joprojām turpinās lifta būvniecība. Darbi ir ievil-
kušies, un tie turpinās. Plānots pabeigt lifta būvniecī-
bu līdz ar novembra pēdējo dienu. Kopā ar pansionāta 
vadītāju ikdienā pastiprināti sekojam līdzi būvniecībai 
un pašiem būvniekiem, lai darbi tiktu paveikti laikā un 
pansionāta iedzīvotājiem regulāri būtu iespēja doties 
ārā svaigā gaisā. 

Ikdienā turpinu strādāt arī pie mums tik fundamentāli 
svarīgā jautājuma „Asfaltēts ceļš uz Madonu”. Regu-
lāri sazinos un tiekos ar atbildīgajām amatpersonām, 
runājot par aktuālo situāciju un cenšoties panākt mūsu 
iedzīvotājiem tik būtisko iespēju 21. gadsimtam atbil-
stoši pārvietoties un nokļūt pilsētā. Solīt neko nesolīšu, 
bet pačukstēšu, ka gaismas stariņi ir jau redzami un ne 
viens vien. Tātad drīz jānotiek pārvērtībām. 

Ar lielu nepacietību gaidām valsts svētkus. Ne ti-
kai simtgades noskaņās, bet arī cerot uz mūsu jaunā un 
skaistā kultūras nama atklāšanu. Mūs priecēs kvalitatī-
vas skaņas iekārtas esamība, iespēja izmantot lielo vi-
deoprojektoru kinofilmu izrādēs vai semināru vakaros. 
Kultūras nams gaidīs amatieru kolektīvus un pulciņu 
dalībniekus, te varēs skatīties izrādes, klausīties kon-
certus, aizvadīt balles un baudīt mākslu. Jaunajās telpās 
ir īpaši izbūvēti griesti skaņas akustikas nodrošināšanai, 
un arī par interjeru būsim parūpējušies, lai visi justos 
omulīgi kā mājās. 

Es vēlos jūs informēt arī par jauno autobusu mar-
šrutu, par kuru cīnījāmies visu vasaru un beidzot esam 
sasnieguši rezultātu: nu jau no oktobra  ne tikai Mār-
cienas bērni un pedagogi var no rītiem doties uz skolu 
un vakaros atpakaļ (apmēram 35 bērni), bet arī jebkurš 
iedzīvotājs var šo maršrutu izmantot savām vajadzī-
bām nokļūšanai uz Mārcienu, Sauleskalnu vai Madonu 
(plkst. 8.30 un 16.30 atiet no Ļaudonas) un no Madonas 
caur Sauleskalnu un Mārcienu uz Ļaudonu (plkst. 07.40 
un 15.40 atiet no Madonas). 

Tāpat informēju visus mūsu iedzīvotājus, ka sava 
darba profesionalitātes paaugstināšanas nolūkos reizi 
nedēļā došos uz Madonas novada domes rīkotajām mā-
cībām („Pašvaldības darba vadība un administrēšana”) 
un nebūšu pieejams uz vietas Ļaudonā - 19., 26., 30. 
oktobrī, 9., 23., 30. novembrī un  4., 14. decembrī. Jau 
šobrīd esmu pateicīgs par sapratni. 

Izsaku pateicību mūsu skolas absolventam Mairim 
Dzenim par lieliski noorganizēto, jau otro pēc skaita, 
piemiņas turnīru, kas veltīts sporta skolotāja Ērika Bar-

kovska piemiņai. Priecēja lielais iesaistīto komandu 
skaits un skatītāju pulciņš tribīnēs. Varēja redzēt sa-
vējos atbalstām gan lielus, gan mazus, gan vecus, gan 
jaunus. Priecēja, ka laukumā spēlējošos dēlus bija at-
nākušas atbalstīt mammas tribīnēs, kas pacietīgi visu 
dienu sēdēja un dzīvoja līdzi. Priecēja redzēt Ļaudo-
nu pārstāvam pat divas komandas, no kurām viena arī 
uzvarēja šajā turnīrā. Arī nākotnē gaidām ļaudoniešus, 
gan nākot un atbalstot savējos sporta sacensībās, gan 
pašiem pievienojoties sportotājiem. Ar lielu prieku varu 
teikt, ka pirmdienu vakaros (18.30) mūsu sporta zālē uz 
vingrošanu ir 30 un pat vairāk iedzīvotāju, kuri rūpējas 
par savu ķermeni, kas reizē ir arī mūsu katra templis. 
Prieks redzēt, ka stundu vēlāk pirmdienās  un piekt-
dienās (19.30) sarodas arī basketbola entuziasti, sākot 
no 5. klases audzēkņiem līdz pat 35+ gados esošajiem. 
Šobrīd mēs ierindā regulāri esam apmēram 15-20 dalīb-
nieki un gaidām pievienojamies vēl un vēl. Tieši tāpat ir 
ar volejbolu ceturtdienu vakaros - regulāri esam apmē-
ram 10-15 spēlētāji. Ikkatrs te ir gaidīts un tiks uzņemts 
ar atplestām rokām. Prasmēm un varēšanai nav nozīmes 
- galvenais ir gribēt. Bet, ja starp šīm aktivitātēm neat-
radāt sev piemērotu vai labprāt nodarbotos ar kādu citu 
sporta veidu, droši dodiet ziņu! Zālē atradīsies vieta arī 
tenisa mīļotājiem, futbolam vai jebkam citam - pēc jūsu 
vēlmēm. Visiem pieejama ir arī trenažieru zāle. 

Tāpat uz kopā dejošanu sanāk kolektīvi - vidējās pa-
audzes „Grieze” otrdienu un senioru paaudzes „Divi 
krasti” dejotāji trešdienu vakaros, kā arī kora „Lai top!” 
kolektīvs trešdienu vakaros. Visi šie kolektīvi būs prie-
cīgi par katru jaunu dalībnieku. Un no personīgās pie-
redzes droši varu teikt - nāciet, būs jauki un priecīgi!

Visbeidzot vēlos palepoties ar kādu īpašu ciemiņu 
uzņemšanu mūsu pagastā un tā iemeslu. Mūsu pašu 
Andreja Eglīša vidusskolas 6. klases skolniece Emīlija 
ar panākumiem piedalījās LTV erudīcijas spēlē „Gudrs, 
vēl gudrāks”. Iekļuvusi finālā, Emīlija nopelnīja iespē-
ju Ļaudonā uzņemt visu filmēšanas grupu, pastāstot 
par sevi, par savu skolu un mīļo Ļaudonu, un tapa pat 
vesels sižets. Pateicoties šim sasniegumam, mūsu pa-
gasta vārds pārliecinoši izskanēja nacionālajā televīzi-
jā, un šis sižets bija satriecoši jauks. No smalko viesu 
uzņemšanas ir palikušas labas atmiņas, jo gan slavena-
jam mūzikas dīdžejam un raidījumu vadītājam Tomam 
Grēviņam, gan producentei un visai filmēšanas grupai 
pie mums ļoti patika. Ar mirdzošām acīm viņi baudīja 
mūsu dabas skaistumu, jo īpaši izceļot dziļo mieru un 
klusumu. Viesi ar gardu muti ēda un slavēja mūsu sko-
las apvienotās virtuves sagatavotās pusdienas (jo īpaši 
uzteicot rauga pankūkas), kas vēlreiz apliecina mūsu 
ēdnīcas kolektīva gatavotā ēdiena kvalitātes īpaši sva-
rīgo nozīmi pagastā (paldies visam virtuves kolektīvam 
un vadītājai). Filmēšanas grupa ar acīm un kamerām 
baudīja Aiviekstes skaistos skatus, estrādes parka īpašo 
auru, vecās skolas šarmu, kā arī uzņēma vietējo ābolu 
vitamīnu devas. Pie mums ir daudz jo daudz skaista, 
ko varbūt paši ikdienā neredzam. Prieks par šādu tikša-
nos, un tas bija abpusējs. Paldies skolas direktoram un 
skolotājām par sapratni, atrodot laiku viesus uzņemt un 
saplānojot mācības iesaistītajiem.

Uz tikšanos jau pavisam drīz, atklājot jauno kultūras 
namu un svinot Latvijas simtgadi,

vienmēr jūsu
            
Artūrs Portnovs, Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājs
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13. SAEIMAS VĒLĒŠANAS
6. oktobrī daudz tika ru-

nāts par pilsoņa pienākumu 
- iespēju atdot savu balsi par 
kādu no 13. Saeimas 16 parti-
ju kandidātu sarakstiem.

 Ir iespēja aplūkot vēlēšanu 
rezultātus Madonas novada 
un Ļaudonas pagasta nogriez-
nī.

Madonas novadā nobalso-
juši - 56,35%, tas ir, 10886 no 
19319 balsstiesīgajiem.

Ļaudonas pagasta vēlēšanu 
iecirknī balsojušas 500 perso-
nas (Saeimas vēlēšanās bija 
iespēja balsot jebkurā vēlē-
šanu iecirknī  neatkarīgi no 
deklarētās dzīvesvietas adre-
ses), tostarp 19 nobalsojuši 
savās dzīves vietās (iepriekš 
iesniedzot speciālu iesniegu-
mu par balsošanu mājās). 

No 500 derīgajām aplok-
snēm 493 bija ar derīgām vē-
lēšanu zīmēm.

Balsojuma rezultāti Ļaudonas pagastā:

1 “Latvijas Krievu savienība”           3
2 Jaunā konservatīvā partija   62
3 Rīcības partija    1
4 Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”   44
5 “PROGRESĪVIE”     72
6 “Latvijas centriskā partija”    0
7 “LSDSP/KDS/GKL”    1
8 No sirds Latvijai    2
9 “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija  17
10 Attīstībai/Par!    73
11 Latvijas Reģionu Apvienība   32
12 “Latviešu Nacionālisti”   1
13 Jaunā VIENOTĪBA    22
14 Par Alternatīvu    1
15 Politiskā partija “KPV LV”   67
16 Zaļo un Zemnieku savienība   95

Kopējā vēlētāju aktivitāte valstī:
Balsstiesīgie: 1548100
Nobalsojušie: 844925
Derīgās aploksnes: 843920
Derīgās zīmes: 839000

13. Saeimas vēlēšanu rezultāti (derīgās vēlēšanu zī-
mes un deputātu vietas Saeimā)

9 “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 167117 23
2 Jaunā konservatīvā partija  114694 16
15 Politiskā partija “KPV LV”  120264 16
4 Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”  92963 13
10 Attīstībai/Par!   101685 13
16 Zaļo un Zemnieku savienība  83675 11
13 Jaunā VIENOTĪBA   56542 8
1 “Latvijas Krievu savienība”   27014 0
3 Rīcības partija   1059 0
5 “PROGRESĪVIE”   22078 0
6 “Latvijas centriskā partija”  897 0
7 “LSDSP/KDS/GKL”   1735 0
8 No sirds Latvijai   7114 0
11 Latvijas Reģionu Apvienība  35018 0
12 “Latviešu Nacionālisti”  4245 0
14 Par Alternatīvu   2900 0

Paldies vēlētājiem par aktivitāti!

Informāciju apkopoja Signe Prušakeviča

INFORMĀCIJA  NO  AS „MADONAS  ŪDENS”

  AS “Madonas ūdens” atkārtoti piedāvā iespēju zie-
mas sezonas laikā to privātmāju īpašniekiem, kuri šajā 
periodā neizmantos ūdeni, noņemt ūdens patēriņa skaitī-

tājus, pieņemt glabāšanā un līdz ar siltā laika iestāšanos 
uzlikt atpakaļ. Tas paredzēts, lai pasargātu skaitītājus 
no sasalšanas un iespējamas ūdens noplūdes. Skaitītā-
ju sasalšanas gadījumā par visām sekām atbildību uz-
ņemas privātmājas īpašnieks. Šo pakalpojumu  pēc ie-
priekšējas pieteikšanās veiksim: Barkavas pagastā - 17. 
novembrī; Aronas un Liezēres pagastā - 18. novembrī; 
Ļaudonas pagastā - 19. novembrī; Ošupes pagastā - 
20. novembrī; Praulienas pagastā - 21. novembrī; Sar-
kaņu un Dzelzavas pagastā - 22. novembrī; Madonā - no 
26. līdz 30. novembrim. Par iespēju pieteikt pakalpoju-
mu lūgums sazināties ar “AS Madonas ūdens” pa tālruni 
64807070. Pakalpojuma cena - 5,00 eiro.
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turpinājums 6. lpp.

VESELĪBAS  DIENA  ĻAUDONĀ
2018. gada 29. septembrī Andreja Eglīša Ļaudonas vi-

dusskolā un tās apkārtnē notika pirmā no trīs Ļaudonas 
pagastā organizētajām veselības dienām projekta “Vese-
lības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īste-
nošana Madonas novada iedzīvotājiem”, identifikācijas 
Nr.:9.2.4.2/16/I/092, ietvaros. Dalība pasākumā bez maksas 
ikvienam pasākuma dalībniekam. Šajos pasākumos var pie-
dalīties jebkurš interesents neatkarīgi no vecuma, dzimuma 
un citiem sabiedrības uzliktiem kritērijiem. 

Pasākums slikto laikapstākļu dēļ nepilnu nedēļu pirms 
pasākuma norises tika pārcelts no Ļaudonas estrādes uz 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolu (Skolas iela 2, Ļaudo-
na) un tās apkārtni, kur daļu no programmas varēja realizēt 
siltās telpās. Kopumā atsaucība pasākumam nebija liela - 32 
dalībnieki, kaut arī programma bija ļoti plaša - gan aktīva 
atpūta, gan uztura meistarklases, gan paraugdemonstrējumi, 
gan konsultācijas par slimību profilaksi ar ģimenes ārsti un 
citas interesantas un vajadzīgas lietas. No paša rīta uz perso-
niskās izaugsmes treniņu - praktisko jogas nodarbību - atnā-
ca un piedalījās viens dalībnieks. Dalībniecei tika piedāvāta 
un realizēta individuāla pieeja. Pēc nodarbības šī sieviete 
bija sajūsmā.  Dalībniece atzina, ka pasniedzēja esot bijusi 
profesionāla un viņai esot ļoti paticis. Turpmākās darbības 
pasākumā aizritēja ar krietni lielāku cilvēku apmeklētību. 
Dalībniekiem ļoti patika ēst gatavošanas meistarklase, jo 
pasniedzēja - uztura speciāliste no Rīgas - atļāva visiem in-
teresentiem pamēģināt sataisīt veselīgās uzkodu bumbiņas 
un divu veidu smūtijus - ābolu un persiku. Veselīgās uzkodu 
bumbiņas meistarklasē tika sagatavotas tik daudz, ka pietika 
pagaršot visiem pasākuma apmeklētājiem. Pārējie dalībnie-
ki, kuri nepiedalījās šajā meistarklasē, mēģināja uzminēt, 
kas tur ir sastāvā, bet ne līdz galam varēja to  izdarīt, jo visi 
rieksti, mandeles un citi veselīgi produkti tika ļoti smalki sa-
malti. Tāpat arī smūtijus sagatavoja krietni vairāk, lai varētu 
ikviens pasākuma dalībnieks, kas atradās tajā momentā uz 
vietas, nogaršot. Dalībniekiem ļoti garšoja persiku smūtijs. 

Kamēr citi gatavoja veselīgu maltīti, tikmēr paralēli no-
tika vidusskolas sporta zālē sportiskās aktivitātes – ielu 
vingrošanas paraugdemonstrējumi, ko ļoti gaidīja vairums 
cilvēku, pasākuma dalībnieku. Priekšnesums beidzās ar lie-
lām ovācijām un aplausiem. Tiešām skaists priekšnesums 
puišu izpildījumā. Pēc tam viņi piedāvāja interesentiem pa-
mēģināt pašiem tikt uz stieņa un atbildēja uz interesējošiem 
jautājumiem, kuri bija radušies pasākuma dalībniekiem. 
Paralēli tam sporta zālē notika arī individuālās sacensības. 

Katrās individuālajās sacensībās vērtēja trīs labākos vīriešu 
un sieviešu grupā, par ko beigās pasākuma dalībnieki sa-
ņēma balvās  skaistas medus burciņas ar garšīgu medu no 
vietējiem biteniekiem. No visām individuālajām aktivitā-
tēm tomēr vislielāko dalībnieku interesi radīja šķēršļu josla, 
kura tika izveidota skolas pagalmā. Tas bija kaut kas jauns 
pagasta iedzīvotājiem. Daudzi pat nebija aizdomājušies, ka 
arī šādi var trenēties un aktīvi pavadīt laiku ar velosipēdu. 
Pasākumā vēl tika iesaistīti jaunieši no jaunsardzes. Viņi 
parādīja dažādas aktīvās lietas, ko dara jaunsardzē, kā arī 
varēja ikviens dalībnieks saģērbties kā jaunsargs ar visām 
nepieciešamajām lietām, lai dotos mežā uz vairākām die-
nām. Tika pastāstīts par jaunsardzi un iedrošināti bērni tajā 
iesaistīties. Jaunsardzē var ne tikai aktīvi pavadīt laiku, bet 
arī iegūt jaunas prasmes un zināšanas. Visiem dalībniekiem 
tika piedāvāts sašaut balonus ar plintēm. Bija arī ieradies 
no Madonas bērnu un jauniešu sporta skolas direktors, kas 
interesentiem izstāstīja, kādos sporta veidos un no kāda ve-
cuma var sākt trenēties sporta skolā. Ar skolas direktoru un 
pārvaldes vadītāju tika ieskicēta turpmākā sadarbība. Dalīb-
nieki saņēma mazas nozīmītes ar sporta skolas simboliku, 
kas ļoti uzrunāja tieši bērnus. Jau pēc pusdienlaika mums 
pievienojās vietējā ģimenes ārste Inga Bogdanova, kura 
aprunājās ar pasākuma dalībniekiem par slimību profilaksi. 
Katrs no dalībniekiem varēja nomērīt augumu, nosvērties, 
pārbaudīt asinsspiedienu, pārbaudīt plaušu tilpumu un skā-
bekļa daudzumu asinīs. Daktere katram arī izskaidroja, kas 
ir norma, kas nav, kam būtu jāpievērš uzmanība. Dalībnie-
kiem tas ļoti patika un vairāki pat atzina, ka, šādi satiekoties 
ar ģimenes ārsti, ir daudz patīkamāk, jo ir neformāla gaisot-
ne. Paralēli ģimenes ārstes pieņemšanai un konsultācijām 
par slimību profilaksi sākās iesildīšanās skriešanas treneres 
Andas Irbes vadībā. Skriešanas trenere pastāstīja un prak-

Uzdevumi velo trasītē.

Jaunsargi bija parūpējušies par interesantiem uzskates līdzekļiem.

Veselīga uztura meistarklasē tika interesanti pastāstīts un praktiski 
parādīts, kā gatavot veselīgas uzkodas.
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turpinājums no 5. lpp.

tiski rādīja, kā ir jāiesildās. Tā kā uz skrējienu sapulcējās 
maz cilvēku, tāpēc varēja aptvert plašu vingrojumu spektru, 
lai iesildās katrs no muskuļiem, kas nepieciešams skrieša-
nas treniņā. Pēc iesildīšanās sākās treniņš piecu kilometru 
garumā - sākumā lēnā tempā, pēc tam ātrākā un nobeigumā 
atkal lēnākā tempā, lai organisms saprot, ka drīz beigsies 
skriešana. Pēc skriešanas treniņa vajadzēja visiem atsildī-
ties, lai nesāp kājas un neuzkrājas pienskābes kājās. Spe-
ciāliste katru vingrojumu rādīja ar profesionālu pieeju, kas 
visiem ļoti patika. Viņa izskaidroja, kā labāk veikt noteiktus 
vingrojumus un kāpēc tie ir jāveic. Trenere jau uzreiz pēc 
dažiem vingrojumiem noteica, ar ko sanākušie skrējēji ik-
dienā nodarbojas, sporto. 

Labākie individuālajās disciplīnās netika dalīti pirmā, 
otrā vai trešā vietā, bet gan visas trīs vietas bija līdzvērtī-
gas. Šķēršļu joslā labākie - Kristers Kuprāns, Dāvis Strods, 
Dāvis Āboliņš; volejbola servē (no servēšanas līnijas bija 
jātrāpa otrā laukuma pusē noteiktos laukumos, kuri bija ap-
zīmēti ar noteiktu punktu skaitu) - Mārtiņš Kalniņš, Guntis 
Lazda, Sergejs Plovnovs; florbola metieni (no piecu met-
ru attāluma bija jātrāpa vārtos bumbiņa finiera vārtsargam 
“Koļam”) - Sergejs Plovnovs, Guntis Lazda, Kārlis Kalniņš, 
Dāvis Strods, Mārtiņš Kalniņš, Artūrs Portnovs un Alek-
sandrs Prušakevičs; basketbola metieni (no soda līnijas 
desmit metieni) - Dāvis Strods, Artūrs Portnovs, Mārtiņš 
Kalniņš; futbola spēriens (no piecu metru attāluma bija jā-
trāpa vārtos neliela gumijas bumba, vārti bija sadalīti četros 
segmentos ar punktu skaitu no viena līdz četri) - Mārtiņš 
Kalniņš, Guntis Lazda un Aleksandrs Prušakevičs. Mazliet 
žēl, ka nepiedalījās sieviešu kārtas pārstāves.

Pēc labi pavadītas veselības dienas sekoja neliela apbal-
vošana un veselības dienas noslēgums - individuālo veidu 
pārstāvju apbalvošana. Pārsteiguma balvas tika arī skrējiena 
dalībniekiem un tiesnešiem. Liels paldies Ļaudonas pagasta 
pārvaldes vadītājam Artūram Portnovam, kurš aktīvi iesais-
tījās pasākuma organizēšanā. Liels paldies arī kultūras nama 
vadītājai Signei Prušakevičai par atbalstu un sava laika ie-
guldījumu pasākuma tapšanā. Vislielākais paldies skolas 
direktoram Guntim Lazdam par nesavtīgu darbu pasākuma 
organizēšanā un realizācijā. Paldies lektoriem, ģimenes ār-
stei, jaunsargiem un citiem palīgiem! Uz tikšanos Ļaudonā!

Receptes no „Foodastic!”
Saldās enerģijas lodītes
Sastāvdaļas 1 porcijai (6 gab.):
30 g auzu pārslas
40 g zemesrieksti
25 g saulespuķu sēklas
70 g dateles
10 g maltas linsēklas
Citronu sula, kanēlis, medus pēc garšas
Kokosriekstu skaidiņas lodīšu apviļāšanai
Pagatavošana:
Apgrauzdē cepeškrāsnī auzu pārslas, zemesriekstus, 

saulespuķu sēkliņas, visu atdzesē, sasmalcina, pievieno 
linsēklas, dateles, citronu sulu, kanēli, medu. Masu kārtīgi 
samaisa/samīca, saveļ lodītes. Lodītes apviļā kokosriekstu 
skaidiņās.

Aveņu smūtijs
Sastāvdaļas 1 porcijai:
1 glāze paniņas
1 sauja avenes
1 tējkarote kviešu klijas
Piparmētru lapiņas un medus pēc garšas
Pagatavošana:
Visu blendē.

Ābolu smūtijs
Sastāvdaļas 1 porcijai:
1 banāns
1 salds, neliels ābols bez serdes
1 ēdamkarote auzu pārslas
½ glāze piens
Šķipsniņa kanēlis
Medus un ūdens pēc garšas
Pagatavošana:
Visu blendē.

Lai labi garšo!

Vents Ikaunieks, pasākuma organizators
 (biedrība “Sportiskais gars”)

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktors Guntis Lazda konsultācijā pie 
ģimenes ārstes Ingas Bogdanovas. Bija iespēja noteikt asinsspiedienu, 

plaušu tilpumu, notika arī auguma un svara noteikšana un analīze.

Izturīgākie Veselības dienas dalībnieki sportiskās dienas izskaņā. 
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Madonas novada 
pensionāru konference

2018. gada 3. novembrī Madonas 
pilsētas kinoteātrī “VIDZEME”

09.15-09.50 Ierašanās, rīta kafija, uzkodas

09.50 Konferences atklāšana

10.00-11.00 “Tava mugura un veselība”
Arvien biežāk cilvēki ikdienā saskaras ar muguras sā-

pēm, un bieži vien to cēlonis nemaz nav dzīves laikā gūta 
trauma, bet gan cilvēka bezdarbība. Kā atbrīvoties no šā-
dām sāpēm un saglabāt savu ķermeni funkcionālu visas 
dzīves garumā, SIA “NeuroPhys” valdes locekle, neiroloģe 
Inese Irbe. 

11.00-12.30 “Vingrojiet un es jums garantēju 100 ga-
dus bez insulta!”

Lekciju vada veselīga dzīves veida piekritēja Inese Ziņ-
ģīte. Inese Ziņģīte ir pārliecināta, ka  vingrošana ir galve-
nā panākuma atslēga labai veselībai. Lai gan viņas piere-
dze rāda, ka cilvēki uz staipīšanos skatās ar šķību aci, Inese 
Ziņģīte labprāt dalās savā pieredzē.

 
12.30-13.00 Kafijas/tējas pauze.
13.00-14.00 “Garīgās veselības profilakse, tās nozīme 

ikdienas dzīvē un stresa situācijās”. Lekciju un vizua-
lizācijas vingrinājumus vada profesionāla psihoterapeite 
Ivanda Šūpulniece. Viens no priekšnoteikumiem labai 
veselībai ir ne tikai fiziskā, bet arī emocionālā un psihiskā 
jeb garīgā labsajūta, par kuru bieži vien aizmirstam vai ne-
pievēršam tai uzmanību līdz sajūtamies slikti. Tādēļ lekci-
jas mērķis ir saistošā veidā sniegt zināšanas un izpratni par 
garīgās veselības nozīmi vispārējās veselības kontekstā, 
garīgās veselības veicināšanas iespējām un to pielietojumu 
ikdienā.

14.00-15.00 “Man nav padomu, kā nesaslimt, man 
ir padomi, kā slimību neielaist”. Onkoloģisko slimību 
profilakse un iespējamās pārbaudes. Lekciju vada Latvijas 
galvenā speciāliste onkoloģijā, asoc. profesore Dace Bal-
tiņa.

15.00-16.00 Kad runājam par latviešu starptautiskajiem 
panākumiem, prātā nāk mūsu mūziķi, mākslinieki un spor-
tisti. Bet izrādās, ka mums ir iemesls lepoties arī ar latviešu 
tautas daiļamatu meistariem. Par savu hobiju stāstīs Tautas 
daiļamata meistare, starptautiskā zeķu adīšanas čempionā-
ta uzvarētāja, seno prasmju kopēja Vanda Podiņa.

16.00-16.30 Konferences noslēdzošā daļa.
Paralēli lekcijām konferences laikā būs iespēja iepazī-

ties ar dažādām veselību veicinošām metodēm, literatūru 
un ieteikumiem.

Konferences laikā būs pieejams ārstnieciskās masāžas 
speciālists.

Pensionāru konferences ietvaros ikviens bez  maksas va-
rēs veikt dažādus veselības mērījumus:

• ķermeņa muskulatūras mērīšana;
• asinsspiediena mērīšana - konsultācijas;
• soļu skaitīšana; 
• holesterīna, glikozes un hemoglobīna līmeņa noteikša-

na un konsultācijas;
• pulsa mērīšana un konsultācijas.

Aicinām Madonas un Madonai tuvējo apkaimju pie-
augušos iedzīvotājus, kuri vēlas atmest smēķēšanu, pie-
teikties smēķēšanas atmešanas grupā*. 

Nodarbības būs bez maksas un notiks no 7. līdz 28. 
novembrim Madonas novada sociālajā dienestā (Par-
ka iela 6, Madona, Madonas pilsēta, LV-4801).

Pirmā - informatīvā - smēķēšanas atmešanas atbalsta 
grupas nodarbība notiks trešdien, 7. novembrī, no plkst. 
18.00 līdz 19.30. Tās laikā būs iespēja iepazīties ar gru-
pas vadītāju, kvalificētu psiholoģi Ingu Dreimani, kā arī 
uzzināt vairāk par turpmākām nodarbībām. Pārējās trīs 
atbalsta grupas nodarbības plānotas vienu reizi nedēļā, 
trešdienās, sākot no 14. novembra no plkst. 18.00 līdz 
21.00 turpat Madonas sociālajā dienestā. 

Uz nodarbībām aicinām ikvienu pilngadīgu smēķējošu 
Madonas vai Madonai tuvējo apkaimju iedzīvotāju, kurš 
vēlas atmest smēķēšanu vai ir saņēmis veselības aprū-
pes speciālista rekomendācijas pārtraukt smēķēšanu un 
ir motivēts to darīt. 

Aicinām pieteikties gan tos, kuri pirmo reizi domā par 
smēķēšanas atmešanu, gan arī tos, kuri jau kādreiz mē-
ģinājuši atmest, bet nav izdevies. Nodarbību laikā spe-
ciālista vadībā būs iespēja saņemt palīdzību un atmest 
smēķēšanu, kā arī apgūt jaunas iemaņas, kā veiksmīgi 
pārvarēt vēlmi atsākt smēķēšanu pēc atbalsta grupas no-
darbību noslēguma. 

PIETEIKŠANĀS. Aicinām pieteikties, izmantojot 
interneta vietni: www.nesmekesu.lv vai sūtīt pieteiku-
mus uz e-pasta adresi: atbalsts.atmesanai@gmail.com, 
e-pastā norādot šādu informāciju - vārds, uzvārds, tālr. 
numurs, - Madonas grupa. Jautājumu gadījumā aicinām 
sazināties ar organizatoriem, zvanot uz tālruņa numuru 
- 26180109.

Vairāk informācijas: ESparveselibu.lv, nesmekesu.lv
* Atbalsta grupa notiek Veselības ministrijas projekta 

“Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilak-
ses pasākumi” ietvaros. Līdz 2019. gada martam visā 
Latvijā notiks 50 smēķēšanas atmešanas atbalsta grupu 
nodarbības.

Pilotprojekts smēķēšanas atmešanai norisinās LR Ve-
selības ministrijas ESF projekta “Kompleksi veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (iden-
tifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros. Pilotprojektu 
realizē personu apvienība “Atkarības speciālistu apvie-
nība”.

Informāciju iesūtīja Inga Dreimane,
projekta koordinatore,

personu apvienība ”Atkarības speciālistu apvienība”,
biedrība “Latvijas Atkarības psihologu apvienība”

AICINĀM  IEDZĪVOTĀJUS  
PIETEIKTIES  BEZMAKSAS  
SMĒĶĒŠANAS ATMEŠANAS  

NODARBĪBĀM
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ĒRIKA  BARKOVSKA  PIEMIŅAS  TURNĪRS  BASKETBOLĀ

6. oktobrī A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas sporta zālē 
jau otro gadu norisinājās sporta skolotāja Ērika Barkovska 
piemiņas turnīrs basketbolā, pulcējot vairākas komandas 
uz azartisku spēli.

Šī turnīra idejas autors un organizators ir ļaudonietis 
Mairis Dzenis, kurš aiz cieņas pret sporta skolotāju un viņa 
devumu saviem skolēniem ik gadu oktobrī pulcē sportistus 
no dažādām vietām, lai tiktos sporta laukumā Ļaudonā. 

Šī gada basketbola turnīra rezultāti:
1. Ļaudona
2. BK Barkava
3. BK Lubāna
4. BK Madona
5. Ļaudona
6. Nereta
Konkursu uzvarētājs Edijs Dzenis (Ļaudona), bet turnī-

ra vērtīgākais spēlētājs Dagnis Sakne (Ļaudona).
Paldies turnīra atbalstītājiem - Armīnam Barkovskim, 

SIA „Ausmupe”, Ļaudonas pagasta pārvaldei.

Signe Prušakeviča
Maira Dzeņa foto

Šī gada turnīrā piedalījās 6 basketbola komandas.

Pateicoties atbalstītājiem, balvu fonds ir bagātīgs un krāšņs.

Turnīra organizators Mairis Dzenis (centrā) kopā ar Ļaudonas 
pagasta pārvaldes vadītāju A.Portnovu un skolotāja Ērika 
Barkovska ģimeni - dēls Armīns Barkovskis ar meitām. 

VEIKALS  „KATRAM”  TEIC  PALDIES  PAR  KOPĪGI  
RADĪTAJIEM  SVĒTKIEM

  Paldies  “LaTA” vadībai par veikala jauno logu vizua-
lizāciju, Zīļuku un baloniem.

Paldies  sadarbības partneriem par lieliskajām dāvanām 
lielajam laimes ratam un garajam degustāciju galdam.

Paldies  veikala “KATRAM” meitenēm par ieguldīto 
darbu 10 gadu jubilejas ballītes sagatavošanā, jo īpa-
ši Diānai Strodei par 7 kg smago un ārkārtīgi garšīgo  
svētku torti, ar kuru cienājām visus svētku apmeklētājus.

Paldies  Amandai Naglei un Gatim Strodam, Montai 
un Mārcim Paulovičiem, kuri visas dienas garumā rūpē-
jās par to, lai svētki izdotos.

Paldies  visiem, visiem sveicējiem par skaistajiem zie-
diem, dāvanām, labajiem vārdiem un komplimentiem, jo, 
saņemot šādas atsauksmes no visiem, ir prieks censties, 
virzīties uz priekšu un sadarboties.

Paldies  mūsu mazajiem māksliniekiem ļaudoniešiem 
Pēterim Stepanovam un Paulai Skušķei par pašu zīmē-
tiem apsveikumiem jubilejā.

Paldies, ka jūs esat kopā ar mums!

Lai ar saulainām, pozitīvām domām, jaunām un intere-
santām idejām piepildīta atvasara, tad būs ražīgs un bagāts 
rudens!

Redaktores piezīme: “Ļaudonas Vēstis” septembra nu-
murā publicēta nepareiza informācija, precizējot - Zīļuks 
ir veikalu tīkla “LaTS”  zīmola seja.

SIA ”Ausmupe” un veikala ”KATRAM” vārdā 
Indra un Imants
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2018./2019. m.g. PII “Brīnumdārzs”
VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

Ar 2018. gada septembri  pirmsskolās pakāpeniski ir jā-
sāk ieviest pirmsskolas izglītības mācību satura program-
ma, bērniem jāsāk  nodrošināt pamatprasmju jeb kompe-
tenču attīstība.

Kompetenču pieejas būtība un uzdevumi:
1) veidot bērnos vēlmi mācīties mūža garumā - bērnam 

veidojas zinātkāre un nepārtraukts pamudinājums izzināt, 
pētīt, eksperimentēt;

2) bērns iemācās piemērot un nodot tālāk savas zināšanas 
- spēj izmantot apgūto informāciju, padziļināti izprot jaunus 
jēdzienus;

3) prasme komunicēt un valoda - ko bērns prot pielietot 
komunicējot;

4) domāšanas un problēmu risināšanas prasme - skolotā-
ji vada mācību procesu tā, lai veicinātu aktīvu un kreatīvu 
domāšanu, skolotājs iesaista bērnus interesantās aktivitātēs.

Pirmsskolas izglītības sasniedzamie rezultāti ir aprakstī-
ti septiņās mācību jomās - valodu, sociālās un pilsoniskās, 
kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, 
matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes. 
Ļoti liels uzsvars tiek likts uz bērnu sociālo un emocionālo 
prasmju attīstīšanu, kas ietver sevis apzināšanos, emociju, 
domu, uzvedības vadīšanu, spēju saprast citus un veidot po-
zitīvas attiecības. 

Šis būs pārmaiņu un mācīšanās laiks arī mūsu kolektī-
vam.

 Vēlējums darbiniekiem, jo ,,Brīnumdārza’’ bērni gaida 
tieši… Tavu laipno smaidu, Tavas maigās rokas, Tavas dzī-
vespriecīgās rotaļas, Tavu rūpīgo, atbalstošo un uzmanības 
pilno skatienu… 

Spēku, enerģiju, izturību un daudz mīlestības, savu darbu 
darot!

Iestādes darba laiks  - plkst. 7.00 - 19.00.
Dežūrgrupa   -  plkst 7.00 - 8.00 un no plkst. 18.00 - 19.00
Dežūrgrupa no 7.00 - 8.00 un 17.00 līdz 19.00
Darbojas 3 grupas: 
1. “ZAĶU” - (1-3 gadi) Valentīna, Linda Āboliņa, Nadež-

da Jegorova un Anita Dundure/;
2. “RŪĶU” - (apvienota vecuma grupa 3 -5 gadi) Irita 

Akmentiņa, Elīna Bremšmite, Līga Blekte/;
3. “KAĶU” -  (apvienota vecuma grupa  5-7 gadi) Dina 

Simsone, Dace Zepa,  Ligita Edelberga.
Notiek: 
• Logopēda nodarbības /Vita Stradiņa/piešķirtās slodzes 

ietvaros bērniem ar ģimenes ārsta rekomendāciju, vada arī 
logoritmiku.

• Mūzikas nodarbības divas reizes nedēļā - otrdienās, 
piektdienās un citās reizēs, kad ir plānoti pasākumi  /Aldo-
na Gudrīte/.

• Deju pulciņš /Inga Pujate/ “Rūķu” un “Kaķu”  grupas 
bērniem - pirmdienās, trešdienās un citās dienās, kad gata-
vojamies koncertiem.

• Kristīgais pulciņš /skolotāja Sintija Bašķere / - ceturt-
dienās. Vecāku izvēle bērniem no 4 gadiem.

• Peldēšanas nodarbības  PII “Saulīte”  5 - 7 gadīgiem 
audzēkņiem  1-2 reizes mēnesī  -trešdienās  -   bez maksas. 
Vecāki raksta iesniegumu (veidlapa). Pagasta pārvalde no-
drošina bezmaksas skolēnu autobusu.

Ēdināšana:
• Ēdiens tiek  piegādāts no Ļaudonas apvienotās virtuves 

termosos un tiek sadalīts atbilstoši grupās bērnu vecumam 
un dienas režīmam paredzētajā laikā.

• Ēdināšanas izmaksas par vienu apmeklēto dienu (bro-
kastis, pusdienas, launags) - 1,32 EUR, Madonas novada 
pašvaldība sedz 0,57 EUR par apmeklēto dienu katram 
bērnam, tas nozīmē, ka  VECĀKIEM  jāmaksā (brokastis, 
pusdienas, launags) - 0,75 EUR.

• Maksājumi par audzēkņa ēdināšanu veicami skaidrā 
naudā Ļaudonas pagasta pārvaldes kasē vai ar pārskaitīju-
mu   (informācija Vienošanās veidlapā) par iepriekšējo mē-
nesi no 10. līdz 25. datumam. 

• Informāciju par ēdināšanas maksas pakalpojuma apmē-
ru var uzzināt ,,Ceļojošajā Dienasgrāmatā’’. 

• Ēdināšanu var atteikt atvaļinājuma, slimības un ieplā-
noto brīvdienu dēļ, par to laikus paziņojot (grupās ir veid-
lapas).

Iesaistāmies ,,Skolas piens” un ,,Skolas auglis’’ prog-
rammā - bērniem  no oktobra  tiek piedāvāts bezmaksas 
piens  un augļi.

Paldies par paveikto bijušajiem iestādes darbiniekiem 
- Ilzei Barūklei, Judītei Gūtei, Aijai Kreilei. Novēlam, lai 
ejamais pārmaiņu ceļš ir  labs turpinājums!

 Pateicība iestādes vecāku padomei (personīgi Signei 
Prušakevičai, Gitai Dzenei un Mārītei Āboliņai) par orga-
nizētajām aktivitātēm mūsu audzēkņiem un viņu vecākiem. 

Pateicamies par darbu vasaras mēnešos skolniecēm - Di-
ānai Cīrulei, Amandai Naglei un nu jau mūsu iestādes dar-
biniecei Lindai Āboliņai. 

 Šogad mācības Latvijas Universitātē turpina  Dace Cīru-
le un Elīna Bremšmite. Arī Linda Āboliņa ir viņām pievie-
nojusies un apgūst “Pirmsskolas izglītības skolotāja” prog-
rammu. Vēlam viņām izturību un sapratni.

2018. gada vasarā ir veikts remonts “Rūķu” grupā  -   ie-
betonēta grīda guļamtelpā,  ieklāts linolejs,   veikts sienu 
kosmētiskais remonts, kā arī nomainītas dienas lampas un 
nobetonētas plāksnes pie PII “Brīnumudārzs” ieejas dur-
vīm.

Ļaudonas Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja Jurija 
Simsona vadībā notikuši darbi iestādes laukumiņos. Pēc 
noteikumiem dažām konstrukcijām ir jāsagatavo pamats 
un jāuzstāda 60 mm gumijas flīzes. Madonas pašvaldības 
dome tika piešķīrusi laukumiņiem konstrukcijas  un flīzes 
zem tām, bet pamatnes sagatavošanai un uzstādīšanai finan-
sējums netika piešķirts, tādēļ tika meklēti dažādi varianti, 
kā šo darbu  paveikt. Paldies brīvprātīgajiem palīgiem par 
iesaistīšanos darbos - Edijam Simsonam, Andrim Jermako-
vam, Aleksandram Prušakevičam, Jurim Kārkliņam, Vikto-
ram Timaškovam un SIA “ENC Latvia” par tehniku. 

Lai saule, prieks un gaišas domas pavada mūs  svētkos un 
ikdienas gaitās!

Ināra Krasnova, Ļaudonas 
pirmsskolas izglītības iestādes  “Brīnumdārzs” vadītāja

„Brīnumdārza” dārzeņu Miķeļi, ko veidoja bērni
 kopā ar vecākiem Miķeļdienas pasākumā, aizceļoja uz 
Madonas Kartupeļu svētkiem, kur konkursā - izstādē 

tika novērtēti kā labākie.
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OLIMPISKĀ  DIENA 

21. septembrī visā 
Latvijā, tostarp Ļau-
donas pagasta izglītī-
bas iestādēs, norisinā-
jās Olimpiskā diena.

Šī diena ik gadus 
tiek rīkota, godinot 
Starptautiskās Olim-
piskās komitejas di-
bināšanas dienu. Šī 
gada tēma bija „Iepa-
zīsti tenisu!” un devī-
ze: „Teniss vieno!”.

“Olimpiskā diena 
2018” šogad notika 650 
norises vietās visā Lat-
vijā ar  vismaz 145 000 
dalībniekiem no 95 
pašvaldībām.

Olimpiskās dienas 
atklāšanā dalībniekus 
uzrunāja šīs dienas 
galvenā tiesnese un 
sporta skolotāja Ani-
ta Kidala, A. Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas 
direktors Guntis Laz-
da un pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Portnovs. Skolas 
pagalmā, skanot Latvijas olimpiskās komitejas himnai, 
tika pacelts LOK karogs.

Šajā dienā kopā ar skolēniem sportoja un par savu spor-
tisko dzīvesveidu pastāstīja Diāna Jakubjaņeca un Jevge-
nijs Turkins. Abi mācījušies Ļaudonas vidusskolā, bet nu 
viņu ikdienas lielāko daļu aizņem tieši sports. Abi pie-
dalās maratonos, sasniedzot augtus rezultātus, braukā uz 
treniņnometnēm ārpus Latvijas. Paldies Diānai un Jevge-
nijam par viesošanos Ļaudonā un bērnu  ieinteresēšanu!

Visās norises vietās vienlaicīgi notika arī vingrošanas 
kompleksa atrādīšana  - Olimpiskās dienas dalībnieki bija 
sagatavojušies un kopīgā vingrošana izdevās patiesi izci-
la! Rīta vingrošanas mērķis bija dalībniekus pamodināt 
un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādi-

Jautra un atraktīva rīta vingrošana visiem kopā - gan lieliem, gan maziem.

nāt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā svarīgu ikdienas 
sastāvdaļu.

Tālāk jau skolēni un PII „Brīnumdārzs” audzēkņi de-
vās uz skolas sporta laukumu, lai piedalītos dažādās spor-
ta disciplīnās, kuras bija sagatavojuši 12. klases skolēni 
kopā ar skolotāju Anitu Kidalu. Īpaši azartiska izvērtās 
basketbola spēle, kur komandas pārstāvēja Jevgenijs Tur-
kins un Artūrs Portnovs. 

      Olimpiskās dienas ietvaros tika organizēts arī zīmē-
jumu konkurss „Mana tenisa zvaigzne”. Priecājamies par 
PII  „Brīnumdārzs” audzēkni Paulu Esteri Skušķi, kura 
Latvijas mērogā pirmsskolas izglītības iestāžu grupā ie-
guvusi 2. vietu un dosies uz uzvarētāju apbalvošanu 7. 
novembrī Rīgā.

Signes Prušakevičas teksts un foto
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„GUDRS, VĒL GUDRĀKS” viesojas Ļaudonā

19. oktobrī TV kanālā LTV1 plkst. 19:10 raidījumā 
„Gudrs, vēl gudrāks” piedalījās A. Eglīša Ļaudonas vi-
dusskolas 6. klases skolniece Emīlija Dreimane. Emī-
lija ar savu erudīciju, zināšanām un veiksmi tika līdz 
spēles finālam! Priecājamies un lepojamies! Pateicoties 
tam, ka Emīlija piedalīsies arī fināla raidījumā, raidīju-
ma filmēšanas grupa viesojās Ļaudonā, lai izveidotu vi-
deo sižetu par Emīliju, ko varējāt redzēt jau 19. oktobra 
raidījumā.

Lai Emīlijai veicas arī turpmāk! Lai Emīlijas dros-
me, motivācija un mērķtiecība ir kā pamudinājums arī 
citiem skolēniem pieteikties raidījumam „Gudrs, vēl 
gudrāks!”, parādot savas zināšanas un prezentējot savu 
skolu un pagastu.

Signes Prušakevičas, teksts un foto

Daļa filmēšanas notika A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā. 
Emīlija iepazīstināja ar savu hobiju - dejošanu 

mūsdienu deju grupā „Lindo”.

Ļaudonas parkā nu augs un kuplos Emīlijas Dreimanes 
un Toma Grēviņa stādīts koks - vilkābele.

Raidījuma „Gudrs, vēl gudrāks” filmēšanas komanda 
kopā ar Emīliju pēc pozitīvām emocijām piesātinātas 

dienas, iepazīstot Ļaudonas pagastu.

„Pie  Aiviekstes  Ļaudonā”
Līdz 24. oktobrim Madonas novada 

bibliotēkas konferenču zālē apskatāma 
Valda Kļaviņa foto izstāde „Pie Ai-
viekstes Ļaudonā”.

Visu gadu un katrā gadalaikā, katru 
rītu un katru vakaru  Valdis dodas “ķert 
kadrus”, lai ar krāšņajiem foto priecētu 
gan ļaudoniešus, gan sava talanta cienī-
tājus no visas Latvijas.

Valda foto atspoguļo brīnišķo Ļaudo-
nas ainavu - gleznainos Aiviekstes kras-
tus, rāmo upes plūdumu, putnus, pļavas 
ziedus… Vai tie būtu miglas rīti, vai 
salnas novakari - neviens foto neatstāj 
skatītāju vienaldzīgu. 

Ar Ļaudonas pagasta pārvaldes atbal-
stu Valdis Kļaviņš 4. oktobrī sarīkoja 
savu pirmo fotoizstādi, lai šos mākslas 
darbus redzētu vēl plašāks ļaužu pulks 
un Ļaudonas ainava tiktu novērtēta arī 
ārpus sociālo portālu fotogalerijām.

Lepojamies ar Valda Kļaviņa talantu!
Novembra mēnesī V.Kļaviņa fotoiz-

stāde apskatāma Ļaudonas pagasta bib-
liotēkā.

Signe Prušakeviča
Māra Akota foto
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Pirmajā iepazīšanās nodarbībā Deizija jautri spēlējās kopā ar 
bērniem un pēc tam atpūtās saldā miedziņā, bet tas nemazināja 

bērnu prieku un interesi lasīt kopā ar sunīti.

NOTIKUSI  PIRMĀ  „LASI  AR  SUNI!”  NODARBĪBA 
Ikvienam bērnam ir jāiemācās pareizi, izteiksmīgi un raiti 

lasīt, pilnvērtīgi uztvert izlasīto. Tas ir pamats sekmīgi ap-
gūt mācību saturu, tās ir nepieciešamās prasmes un iemaņas 
skolas vecākajās klasēs. Daudziem bērniem ir grūtības ar 
lasīšanu, tādēļ ar to saistītais zemais pašvērtējums vēl vairāk 
kavē, apgrūtina lasītprasmes apgūšanu, kā arī vispārējo mā-
cību apguves procesu.

Lai iedrošinātu un motivētu bērnus lasīt, Ļaudonas pagas-
ta bibliotēkā tiek īstenots nodibinājuma “CEMEX Iespēju 
fonds” un Ļaudonas pagasta pārvaldes atbalstītais projekts 
“Lasi interesanti, aizraujoši un mūsdienīgi!”, kas paredz 
Madonas novada bibliotēkās ienest ideju par inovatīvu me-
todi - vienu no kanisterapijas virzieniem - lasīšanu kopā ar 
suni, kā arī projekta ietvaros bibliotēkā paredzēts izveidot 
bērnu stūrīti, aprīkojot to ar atbilstošām mēbelēm, kas kopu-
mā radītu mūsdienīgu, drošu un rotaļīgu vidi dažādām bērnu 
aktivitātēm.

Šobrīd ir pabeigta bērnu stūrīša izveide, kā arī ir aizva-
dīta pirmā iepazīšanās nodarbība “Lasi kopā ar suni!”, kas 
norisinājās 3. oktobrī, uz ko tika aicināti visi interesenti, lai 
tiktos ar kanisterapijas asistenti Solvitu Dreimani un mūsu 
galveno varoni - suņu meitenīti Deiziju.

Pēdējos gados programma “Lasi kopā ar suni!”  kļūst 
arvien populārāka. Tā rada bērna interesi par lasīšanu un 
veicina lasītprasmi ar kanisterapijas suņa līdzdalību. Kanis-
terapija (suņu terapija) ir dziedināšana saskarsmē ar īpaši 
selekcionētiem un apmācītiem suņiem kvalificēta speciālista 
vadībā. Tā risina problēmas psihiskajā, fiziskajā, intelektu-
ālajā un sabiedriskajā jomā. Kanisterapijas princips ir vien-
kāršs - bērns, kam ir lasīšanas grūtības, speciāli iekārtotā, 
norobežotā telpā  lasa skaļā balsī grāmatu sunim, kurš ir 
vērīgs klausītājs. Kanisterapiju veiksmīgi pielieto pasaulē 
un arī Latvijā. Tas ir viens no terapijas veidiem, izmantojot 
speciāli šim mērķim sagatavotu suni, kurš testēts uz agresiju 
vairākās paaudzēs. Terapija notiek īpaši apmācīta speciālis-

ta vadībā. Tikšanās ar suni rada pozitīvu emocionālu atbal-
stu - bērns lasot atslābinās, dara to bez stresa, jo emocionāli 
jūt, ka suns viņu nevar nosodīt par viņa neprasmi. Tas dod 
pozitīvu emocionālu atbalstu. Tādējādi zūd psiholoģiskās 
barjeras, bērns atbrīvojas, aug viņa pašapziņa un pārliecība 
par savu varēšanu. Tiešs kontakts ar suņiem māca bērniem 
labestību, rūpes un līdzcietību. Bērns neuztver kontaktēša-
nos ar suni kā terapiju, viņš gūst prieku no saskarsmes - tāda 
ir kanisterapijas būtība.

Projekts ilgs līdz pat 2019. gada janvāra beigām, kura lai-
kā mazajiem lasītājiem gaidāmas vēl četras tikšanās ar mūsu 
jauniegūto draugu Deiziju.

Ieva Skušķe, Ļaudonas bibliotēkas vadītāja
Signes Prušakevičas foto

AIZRAUJOŠA  TIKŠANĀS  AR  BIBLIOKUĢA  KOMANDU
Projekta “Meklē jūras ābeci biblio-

tēkās!”, ko atbalstījis “Latvijas Valsts 
meži”, “Vid-zemes ceļš ved augšup!” 
un Valsts Kultūrkapitāla fonds, ietvaros 
11. oktobrī Ļaudonas pagasta bibliotēkā 
(norises vieta skolas muzejs) viesojās 
bibliokuģa “Krišjānis Valdemārs” ko-
manda trīs cilvēku sastāvā - bibliokuģa 
bocmanis - žurnālists Gints Šīmanis, 
tālbraucējs kapteinis Imants Nartišs un 
Latvijas Jūras akadēmijas 1. kursa stu-
dents Tomass Šakalis, kurš mācās par 
kuģa vadītāju. Atraktīvā bibliokuģa ko-
manda interesentiem pastāstīja par jūr-
niecības arodiem un to priekšrocībām, 
liekot bērniem jau šodien atbildīgi sākt 
raudzīties uz saviem nākotnes plāniem. 
Tika vērsta uzmanība uz to, kas ir tās svarīgās lietas, kas 
sekmīgi būtu jāapgūst jau skolas solā, ja savu nākotni vē-
lētos saistīt ar jūrniecību.  Pasākums bija ļoti interesants un 
vērtīgs, par ko liecināja arī skolēnu vērīgā, ieinteresētā klau-
sīšanās. Par to, cik jūrnieka darbs var būt aizraujošs un tajā 
pašā laikā arī biedējošs, varējām vērot kapteiņa Imanta Nar-
tiša uzņemtajos un elpu aizraujošajos video kadros. Pasāku-
ma gaitā bērniem bija iespēja tikt arī pie jaukām bibliokuģa 
komandas sarūpētām balviņām, kā arī diviem bērniem izlo-
zes kārtībā bija iespēja saņemt ielūgumu uz projekta nos-
lēguma pasākumu janvārī  Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 
Savukārt pagasta bibliotēka saņēma vērtīgu dāvinājumu no 
Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas.

Īpašu paldies gribu teikt A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
lietvedei Lidijai Kaufeldei par palīdzību atbalsta grupas vei-
došanā, skolotājai Leldei Elijāsei, 7. klases skolēniem un 
skolas bibliotekārei Nadīnei Jefimovai par atbalstu. Paldies 
PII “Brīnumdārzs” par iespēju izmantot īpašo “bibliokuģi”, 
uz kura klāja varējām uzņemt mūsu viesus.

Paldies Salacgrīvas novada bibliotēkai, ka no visa lielā 
Madonas novada tieši Ļaudonas pagasta bibliotēka tika ie-
kļauta šajā projektā.

Ieva Skušķe, Ļaudonas bibliotēkas vadītāja
Signes Prušakevičas foto

VĒSTIS NO PAGASTA BIBLIOTĒKAS



   OKROBRIS  2018                       “Ļaudonas Vēstis” Nr. 9 (282)                              13

JAUNUMI  SĀVIENAS  BIBLIOTĒKAS  GRĀMATU  PLAUKTOS
Dace Judina. Uzraksti man…vakar.
Tetraloģijas Latvijas simtgades romāni noslēdzošajā daļā 

savijas Ozolu, Kalēju, Nordenu, Ziemeļu, Balto, Legzdiņu, 
Tillmaņu un Locānu dzimtu likteņu epizodes, apliecinot 
- māju un cilvēku stāstiem nav sākuma un beigu. Laikam 
nav robežu - vakardiena un rītdiena veido šodienu. Laiks 
ir spirāle, kurā ikviens vijums atgriežas tajā pašā vietā, soli 
augstāk vai zemāk. Un mēs pa vidu - tik, cik katram atvēlēts. 

Valdis Atāls. Elles debesis.
Personisks, tiešs un nesaudzīgs vēstījums, kas kārtu pa 

kārtai atsedz četrdesmit gadu senus notikumus, meklējot 
ceļu uz atbrīvošanu.

“Manī ir iedzimušas hroniskas skumjas pēc pazaudētā 
Dieva. Jau dziesmās esmu tās izraudājis. Tagad, gluži kā 
diagnozi, rakstu savas biogrāfijas neredzamās lappuses, cen-
šoties lēkt pāri asins peļķēm, nemēģinot neko tīši izkrāsot”.

Andris Akmentiņš. Skolotāji.
Tā dēvētais Hruščova atkusnis jūtami ietekmējis manu 

dzimtu. Vectēvs Andrejs Akmentiņš pārkarsēja galvu siena 
pļavā un nomira. Mātes brālis Jānis Akmentiņš izskrēja lau-
kā, pārāk plāni ģērbies, un nosala. Kas vēl viņus vienoja, 
izņemot šo sakāvi galvenajā dzīves cīņā pret nebūtību? Viņi 
bija lauku skolotāji. Katru varas maiņu pārdzīvoja vienādi - 
vispirms slēpjoties, tad atgriežoties skolā. 

Dzintra Žuravska. Vieta, kur sirds silst.
Romāna pamatā - stipras latviešu sievietes Ārijas dzīves 

stāsts, ko autore aizsāk jau padomju laikā, kad Ārija appre-
cas un sāk veidot ģimeni un turpina stāstu par Ārijas dzīvi 
neatkarīgajā Latvijā - audzinot bērnus un piedzīvojot gan 
prieku, gan skumjas, gan vilšanos tuvo cilvēku attiecībās - 
skaudību, nenovīdību. Pēkšņi vienā naktī sadeg visa gadiem 
ilgi krātā sadzīve un mantība…

Monika Zīle. Mētelis ar sudrablapsu.
Šis stāstu krājums ir kā spogulis, kurā nevilšus ieraudzī-

sim paši sevi, jo tajā spoguļojas visai raiba personāžu plejā-
de un uzplaiksnī ticamas un ne tik drošas dzīves epizodes. 
Gan Albins, kuram galīgi neveicas ar sievām, gan kāpostu 
griezēja Anna, kas dzīvo bez atkarības no pasaules vērtēju-
ma, gan Silvija, kas pavisam negaidīti ierauga un paceļ pa-
kritušu svešinieku, gan Anete ar neizprotamajām iegribām 
un vēl, un vēl…

Daina Avotiņa. Tāds laimīgs cilvēks.
Šis romāns veltīts rakstnieces audžumātes piemiņai, tāpēc 

tajā ieskanas īpaši emocionālas - gan liriskas, gan skarbas 
- notis.

“Šoziem varbūt palikt tepat Tipaiņos par nolīgtu lielo mei-
tu. Skolā savas sešas klases esmu pabeigusi, par tālāku mā-
cīšanos nav ko sapņot, kaut arī man ļoti gribētos”. Tā spriež 
sešpadsmitgadīgā Zuze, pieņenziedu pilnā pļavā ganīdama 
govis. Kāds būs Zuzes mūžs? Vai viņai izdosies saglabāt 
savus sapņu ziedus vai arī tos nāksies upurēt ikdienībai un 
citu laimei?

Jana Veinberga. Svešais draugs.
Gaišā dienas laikā uz ielas nogalināta jauna studente. Vai 

meitene ir nejauši izvēlēts maniaka upuris? Iespējams, kāds 
tomēr apzināti vēlējies viņas nāvi, jo Ilonas pagātnē var at-
rast ne vienu vien noslēpumu. To noskaidrot cenšas ne tikai 
policija, bet arī izskatīgais privātdetektīvs Stasis.

Inguna Dimante. Nāve Kraukļu ciemā.
Ārēji viesmīlīgajā Kraukļu ciemā nogalināta jauna sie-

viete. Vai seksuāla rakstura noziegums? Vai pietiek pierādī-
jumu, lai celtu apsūdzību? Tas jāizlemj prokurorei Megijai 
Hānei.

Aleksandra Mariņina. Jautājuma cena. 1. un 2. sējums.
Programma pret Sistēmu. Pret visuspēcīgu un caurcau-

rēm korumpētu sistēmu, kurā visam ir sava cena, un turklāt 
tā neko nav spējīga novērtēt pa īstam. Vai kaut kas tāds  ir 
iespējams? Iekšlietu ministrijas ģenerālis Šarkovs cieši tic, 

ka viņa vadītā Programma ir pēdējā iespēja ieviest kārtību 
tiesībsargājošās iestādēs. Bet kādu cenu ir gatavs maksāt ģe-
nerālis Šarkovs par visas savas dzīves uzdevumu?

Kamilla Lekberga. Ledus bērns.
Mīklaini pazušanas gadījumi liek saausīties un lauzīt 

galvu ikvienam. Ziemas spelgonī viena no pazudušajām 
meitenēm piepeši tiek atrasta sirdi stindzinošā skatā. Patri-
kam un viņa komandai ir jāapvieno spēki ar citiem policijas 
iecirkņiem, lai noskaidrotu lietas apstākļus un, iespējams, 
izglābtu pārējās pazudušās meitenes. Vietējo iedzīvotāju 
noslēpumiem atklājoties citam pēc cita, nākas secināt, ka 
nekas nav tā, kā pirmajā brīdī šķiet…

Nora Robertsa. Noķer mani, ja vari.
Tas bija parasts vakars tirdzniecības centrā. Trīs draudze-

nes gaidīja kinofilmas sākumu. Kāds jaunietis pie saules-
briļļu stenda flirtēja ar meiteni. Ģimenes nesteidzīgi iepirkās 
lielveikalā. Un tad ieradās šāvēji. Apšaude ilga tikai astoņas 
minūtes. Veselas astoņas minūtes, kuras izdzīvojušajiem 
nāksies atcerēties visu atlikušo mūžu.

Kati Hiekapelto. Kolibri.
Annas Feketes pirmā darba nedēļa Kriminālizmeklēšanas 

nodaļā izvēršas spraiga - mežā atrasts jaunas sievietes līķis 
ar acteku medaljonu kabatā. Pavisam drīz seko otrs nozie-
gums. Viss liecina par sērijveida slepkavu. Vai Annai izdo-
sies saprast, kurš vai kura ir Kolibri, pirms cietīs vēl kāds? 
Un ko tas viņai maksās?

Laiena Moriartija. Patiesi. Neprātīgi. Vainīgi.
Šajā romānā pakļautas pārbaudījumam pašas svarīgākās 

mūsu dzīves attiecības: laulība, sekss, draudzība, bērnu au-
dzināšana. Parādīts, kā traģiski notikumi spēj iedragāt pat 
visstabilākās attiecības, kā noklusētais var būt skaļāks par 
pateikto un cik bieži mēs nenovērtējam mierīgo ikdienas 
dzīvi, līdz par vēlu…

Džūda Devero. Pagātne tavās plaukstās.
Burvīgajā Samerhilā vasaru pavadīt ierodas trīs dažādas 

sievietes. Katra no viņām šobrīd atrodas savas dzīves krust-
celēs, kas liek pārvērtēt mūža svarīgākās izvēles. Olīvijas 
pirmā laulība bija ilga un neveiksmīga, un tās dēļ sievietei 
tika liegta iespēja būt kopā ar mīļoto. Ketijas šķietami ide-
ālā laulība patiesībā ir uz sabrukšanas robežas: viņas vīrs ir 
iemīlējies kādā citā. Elīza vecāku spiediena dēļ ir apprecē-
jusies ar vīrieti, kuru patiesībā nemīl. Šis ir stāsts par to, cik 
liels ir nejaušības spēks: kā šķietami nesvarīga izvēle, vai 
ielas krustojumā pagriezties pa labi vai pa kreisi, var kļūt par 
mūža pavērsienu…

Laila Hirvisāri. Es, Katrīna.
Pateicoties neticamam gribasspēkam, vācu princese Sofi-

ja Auguste Frederike kļuva par Krievijas ķeizarieni Katrīnu 
otro, taču cena, kādu viņa samaksāja par neierobežotu varu 
un patvaldnieces titulu, bija augsta. Nokļuvusi slimības gul-
tā, Katrīna atceras savu dzīvi tādu, kāda tā bija - greznības, 
galma intrigu, politisko spēļu un baudkāru kaislību pilna.

Bibliotēkā ir Dabas aizsardzības pārvaldes dāvinājums - 
vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā. Tās ir 
apkopotas sešos sējumos:

Piejūra, smiltāji un virsāji. 1.sēj.
Upes un ezeri. 2.sēj.
Dabiskās pļavas un ganības. 3.sēj.
Purvi, avoti un avoksnāji. 4.sēj.
Iežu atsegumi un alas. 5.sēj.
Meži. 6.sēj.
 
Šīs un vēl citas grāmatas gaida savus lasītājus Sāvienas 

bibliotēkā. Paldies lasītājiem un arī Ļaudonas bibliotēkai 
par ziedotajām grāmatām.

Materiālu sagatavoja Sāvienas 
bibliotēkas bibliotekāre Gunta Matīsa
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turpinājums 15. lpp.

ANDREJA  EGLĪŠA  ATCERES  DIENA

19. oktobrī, sagaidot dzejnieka Andreja Eglīša 106. 
gadskārtu, dzejai tika pievērsta īpaša uzmanība.

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā norisinājās radošais 
konkurss, kura rezultātā atklājās daudzi jaunie talanti, 
kuriem bija iespēja „iekāpt dzejnieka pēdās”. Paldies 
jauniešiem par drosmi un radošo dzirksti! Radošo darbu 
tēma „Mana dzimtā puse”. 

Arī  Tev, avīzītes lasītāj, ir iespēja  iepazīties ar dažiem 
no skolēnu darbiem.

Pēc autordarbu lasījumiem skolēni kopā ar A. Eglīša 
Latviešu nacionālā fonda valdes priekšsēdētāju Māru 
Strautmani devās uz dzejnieka atdusas vietu, lai nodo-
tu viņam rudens ziedu sveicienus un būtu kopā atceres 
brīdī.

Rudens rīti Ļaudonā

Zvaigžņotā padebess izgaist
Un pienācis agrs, rudenīgs rīts.
Vējš maigi noglāsta vaigu.
Blakus slejas augsti, stalti koki,
Spēcīgi turoties vēsajā zemē,
Caur to krāšņajām lapotnēm 
Paveras pasakaina aina uz plašo pakalna ieleju.
Tur redzama jau modusies daba.
Rudenīgajās pļāvās ganās stirnas
Un nenovāktās siena gubas
Apvij salta migla savā baltajā segā.
Stiebros ievītajos zirnekļtīklos,
Sasēdušies smalki rasas pilieni
Zaigojas, rīta saules apsīdēti.
Saule, sūtot staru spožo gaismu,
Modina ikkatru, kas vēl dus saldā miegā.
Taču putni jau agri modušies,
Tie, sakravājuši savas ceļa somas,
Dodas tālajā ceļā uz dienvidiem,
Lai vēlāk, pēc bargās ziemas puteņiem,
Atkal atgrieztos dzimtajā pusē.
Oranži sārtajā padebesī tie lido tālu, tālu,
Līdz tos vairs grūti saskatīt,
Un tie kā sīki, mazītiņi punkti
Tuvojas horizontam, līdz pazūd – pavisam.

Loreta Ducena, 11. klase

Saulē spoži iemirdzas
Bronzas lapu plāksnītes,
Vēja plūsmā lieganā
Nedžinkst tās, bet iečabas.
Oļi, ritmā čirkstinot,
Skaita soļus paveiktos,
Katru dienu staigājot,
Zin tie manis, sveicina.
Jautri čalo upīte,
Zāles stiebrus liekdama,
Baltu putu mākoņus
Krastiem pretī sniegdama.
Debess jumā ieslīdot,
Sauli brīžam aizsedzot,
Zosu kāsis aizlaižas,
Atstājot vien sveicienus.
Tos aiz spārna noķeru,
Zilā diegā iesienu,
Palaižu vien brīvībā
Miglas pilnā vakarā.
Mēness sirpis debesīs
Spožs kā ledus iedzalkstās,
Skatam slīdot tālumā,
Klusums domās iezogas
Un pār galvām nolaižas
Grams savdabīgas maģijas.

Irbe Karlsone, 9. klase

Jaunie talanti kopā ar A. Eglīša Latviešu nacionālā fonda valdes priekšsēdētāju Māru Strautmani (centrā).
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turpinājums no 14. lpp.

Signes Prušakevičas teksts un foto

Mana sala

It kā vientuļā nomalē dzīvoju
Un slepus uz pilsētu tīkoju,
Bet nav labākas vietas par šo -
Tik ilgi taisīto un loloto.

Atceros sevi šeit no maza bērna kājas -
Šeit ir manas mājas!
Te tu apsēdies un laiks uz mirkli apstājas,
Viss kā harmonijā, līdzsvarā nostājas.

Ieklausies putnu balsīs,
Mēģini saprast, ko tie tev paudīs,
Ieklausies vēja šalkoņā
Un ieskaties mākoņu zelta maliņā.

To visu jutīsi un dzirdēsi tikai savās mājās,
Jo tur taču tev vislabāk klājas.
Sargā to kā savu mīļāko lietu
Un nekad neaizmirsti savu dzimto vietu!

Verners Šveds, 10.klase

Mana dzimtā puse

Mana dzimtā puse -
Vieta, kuru nekad neaizmirsīšu.
Mājas, kurās uzaugu
Un dzīves gudrības mantoju.

Tur, pie manām mājām,
Gara upe plūst.
Tur es peldēt mācījos 
Un ziemā slidot.

Tur laiks ir labi pavadīts,
Ar labiem cilvēkiem kopā būts.
Kopā esam priecājušies
Un diemžēl arī bēdājušies.

Šeit es vienmēr labi jūtos,
Jo tās ir manas mīļās mājas!

Lauris Gābers, 9.klase

Ļaudona

Manas mājas - mans patvērums -
Ļaudona, kas allaž tik tuva un dārga.
Kaut to novērtēt spētu -
Savu dzimto pusi - mājas.

Ar domu par Ļaudonu
Sliecas ikviens,
Tā katram tik tuva,
Kā māte mums katram.

Mana dzimtā puse -
Tik grezna kā rota -
Spīd un gavilē.
Lai mājojam šeit un nebraucam prom,
Jo Ļaudona vienmēr ir un būs tik vienīgi viena!

Daniela Strode, 10.klase

Ļaudona

Kas ir Ļaudona ar Aivieksti pa vidu?
Es caur zāļu pļavām ļoti tālu bridu.
Tad te rudenī lapas krāšņo kokus.
Un kāds klauns skolā stāsta labus jokus.
Lieli torņi te, jo ļaudonieši braši,
Viņi torņus uzcēla tik ļoti, ļoti aši.
Ziemā meži ierobežo lielo puteni,
Tā kā ledus ierobežo Aiviekst’s ūdeni.
Visi dzīvnieki pa mežu staigā brīvi,
Tā kā ļaudonieši izbauda savu dzīvi.
Tiltam braucu pāri katru dienu,
Un jūs man mājās nepiedabūsiet dzert pienu.
Ļaudona ir viena ļoti skaista vieta.
Man to neatņems, jo atņemšana būs liegta.

Ernests Jonāns, 5.klase

Cesvaine

Vecmammas un vectēva mājas -
Manas dzimtās mājas.
Vieta, kur vienmēr gribu atgriezties.
Atgriezties bērnībā…
Atgriezties rudenī!
Es veros - 
Uz stalto ozolu aleju
Un ar vienu skatienu 
Attopos bērnībā, rudenī un mājās.
Veroties alejā,
Redzu vectēvu,
Karam vienā no ozoliem
Šūpoles man.
Ir rudens.. tā dzeltē…
Paukšķot krītošām zīlēm,
Līdz ar šūpolēm rudens vējš
Atnes dzestras bērnības atmiņas.
Es ilgojos.
Ilgojos pēc šūpolēm,
Pēc mājām,
Ilgojos pēc vecmammas un vectēva un ozolu alejas!
Tā atkal dzeltē,
Bet es tikai ilgojos
Pēc šūpošanās alejā
Kā bērnībā…

Diāna Cīrule, 12.klase
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PASĀKUMU AFIŠA 
11. novembris plkst. 16.00

Vides objekta „Mana sirds ir Latvija” atklāšana  
(pretī veikalam „Katram”)

 16. novembris - 
ĻAUDONAS  KULTŪRAS NAMA  

ATVĒRŠANAS  SVĒTKI
Plkst. 13:00 - svinīga lentes griešana, pateicības 

vārdi, svētku kūka
Plkst. 14.00 - 17.00
Foto izstāde „Kultūras nams ceļā uz atjaunošanu”
Iespēja aplūkot atjaunotās kultūras nama telpas
„Brīvais mikrofons” - izmanto iespēju un esi zvaig-

zne uz jaunās skatuves  (dziedi, dejo, deklamē, dalies 
atmiņu stāstos par kultūras nama dzīvi)

Plkst. 19.00 koncertuzvedums „Latvijas stāsts, ka-
molā satīts”

...Ceļojot caur četriem gadalaikiem, pa pavedienam 
satīsim Latvijas stāstu.

Satīsim kamolā atmiņas, notikumus un sajūtas - 
katrs savas un mūsu Latvijas...

Koncertuzvedumā piedalās: Ļaudonas jauktais ko-
ris „Lai top!”, Ļaudonas SPDK „Divi krasti”, Ļaudo-
nas VPDK „Grieze”, Madonas mūsdienu deju grupa 
„Aliens”, Artūrs Biķernieks, Valters Kriškāns, Zane 
Imša.

Plkst. 22.00 grandiozā svētku balle kopā ar grupu 
„Zelta kniede”

Ieeja pasākumos - bez maksas 
Pasākuma apmeklētājiem lūgums ņemt vērā, ka 

ieeja kultūras nama zālē ar maiņas apaviem. 

DARBA SLUDINĀJUMS
Uzņēmums AS „DAMBIS”, kas dibināts 1992. gadā 

un darbojas metālapstrādes un nekustamo īpašumu 
jomā, darba apjoma palielināšanās dēļ aicina pievieno-
ties uzņēmuma kolektīvam:

METINĀTĀJUS
METĀLA KONSTRUKCIJU ATSLĒDZNIEKUS
PULVERKRĀSOTĀJUS
PALĪGSTRĀDNIEKUS
Prasības:
• specializētā izglītība;
• pieredze ne mazāk kā divi gadi attiecīgajā 
specialitātē.
Kandidātam jābūt:
• precīzam, disciplinētam;
• bez kaitīgiem ieradumiem; 
• ar augstu atbildības sajūtu.
Uzņēmums piedāvā:

DARBA  DEVĒJS  PIEDĀVĀ
 IZMITINĀŠANAS  IESPĒJAS

• Pastāvīgu darbu stabilā, dinamiskā uzņēmumā.
• Labus darba apstākļus un draudzīgus, atsaucīgus 
kolēģus.
• Sociālās garantijas un konkurētspējīgu atalgojumu.
• Iespēju pilnveidot savas profesionālās zināšanas.
• Ir auto stāvvieta apsargātā teritorijā.
Darba laiks: darba dienās 07.00-15.30, S, Sv.- brīvs. 

Pilna slodze.
Darbavieta: Ganību dambis 24a, Rīga

Darbu var uzsākt nekavējoties.
Lūgums sūtīt CV: info@dambis.com vai zvanīt pa 

norādīto telefona numuru - 67381863.

PATEICĪBA
PALDIES Imantam Vīksnam, Maritai Circenei 

un Dinai Simsonei par svētku sajūtu radīšanu mūsu 
Mīlestības svētkos!

Mārīte un Kaspars Cīruļi

  Ļaudonas kultūras namā 22. novembrī plkst. 9:00 
– 13:00 mazlietoti apavi (sieviešu, bērnu) un somas 
no Anglijas.

SB kūpinājumi piedāvā
Iespēja iegādāties dažādu veidu gaļas kūpināju-

mus, gatavojam gaļas plates, pieņemam pasūtījumus.
Tel.nr. 28381992 Sanita

  Ļaudonas pagasta iedzīvotājus 2018. 
gadā Valsts policija pieņem:

15. novembrī, 20. decedmbrī no plkst. 
12:30 līdz 13:30

Pieņemšanas vieta: Madonas nov., 
Ļaudonas pag., Ļaudona, Dzirnavu iela 2

Nepieciešamības gadījumā: Valsts policijas palīdzības 
tālrunis 110

18. novembris plkst. 19.00
Pie Aiviekstes tilta  akcija „Gaišās domas Latvijai”
Būsim kopā valsts svētku vakarā, aizdedzot savu 

līdzpaņemto svecīti, domājot gaišas domas par Latvi-
ju, sildoties pie tējas un sirsnīgi esot kopā!

23. novembris plkst. 19.00 
Ļaudonas kultūras namā kinofilma „Tēvs Nakts”

Sekojiet sīkākai informācijai par pasākumiem!


