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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORA  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 2 (255) FEBRUĀRIS 2016. G.

Aizvadīts XVII Starptautiskais masku tradīciju festivāls

Ja  puteņu mēneša pilnmēnesim tuvojoties iestājas sniegputeņi, tas jau ir likumsakarīgi. Jo 
īpaši Latvijas ziemas galvaspilsētā Madonā. Ka puteņu mēneša vidū notiek Starptautisks mas-
ku tradīciju festivāls, tā ir jau tradīcija septiņpadsmito gadu.

Turpinājums 4. lpp.

Metens kaktā sukājās,
Pelnu dienas gaidīdams;
Nu atnāca pelnu diena,
Bēdz, meteni, aizkrāsnē!

Esiet sveicināti laikā, kad pavadām ziemu un sagaidām 
pavasari!

Varētu teikt, ka ziema jau gandrīz ir pagājusi, īsti pat ne-
atnākusi. Tādu īstu ziemas bardzību šogad nemaz tā  neiz-
jutām. Tā ik pa brīdim mijās ar pērējiem trīs gadalaikiem. 
Cerams, ka pavasaris būs patstāvīgāks un nepielaidīgāks un 
par ziemas klātbūtni neliks manīt.

Februāris - gada īsākais mēnesis. Lai arī pats mēnesis ir 
īss, dienas paliek arvien garākas, un domas, kas vedina sap-
ņot par pavasari, paliek arvien spilgtākas. 

Februārī - sveču mēnesī - svinam gan latviskos Meteņus, 
gan visu Mīlētāju dienu. Šogad Metenis mūsu novadam un 
pagastam garām nav gājis, jo Starptautiskā  masku tradīciju 
festivāla dalībnieki ar Meteņdienas  un maskošanās tradīci-

jām ir iepazīstinājuši daudzus novada iedzīvotājus.
Pieskaroties mīlestības tematikai, šomēnes  mūsu avīzītē 

sarunājamies ar cilvēku, kas visu savu darba mūžu ir veltījis 
cilvēkiem - mācījis un palīdzējis viņiem  mīlēt sevi un savu 
veselību, iespējams, brīžiem aizmirstot par sevi.

Pavisam drīz svinēsim arī lielākos, nozīmīgākos svētkus 
kristīgajā pasaulē - Lieldienas. Parasti Lieldienu tuvošanās 
laikā nākas iziet cauri dažādiem dzīves pārbaudījumiem, sa-
skarties ar skumjiem notikumiem, pēkšņām un negaidītām 
cilvēku dzīves iziršanām… Un neviļus nākas secināt, ka 
esam nokļuvuši tādā kā pārdomu laikā, citādākā laikā. Iespē-
jams, ka šis ir īstais brīdis, lai rastu atbildes uz kādu sev sen 
uzdotu jautājumu, ko ikdienas steigā aprokam un aizmirstam  
kā negribētu un nevajadzīgu.

Novēlu, lai Lieldienas - Kristus Augšāmcelšanās svētki - 
arī jums ir kā jaunas dzīves sākums, kurā tiktu rastas atbildes 
uz visiem jautājumiem, kas nolikti tālākajā dvēseles stūrītī.

Kristaps, redaktors
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Mēneša jubilāreS

Vēlam jubilārēm stipru veselību, možu garu un daudz tuvinieku mīlestības.

21. februārī 85 gadu jubileju atzīmēja 
VELTA SMIRNOVA

21. februārī 75 gadu jubileju atzīmēja 
OLGA SIĻMANOVIČA

28. februārī 85 gadu jubileju atzīmēja 
SKAIDRĪTE ANDERSONE

Normatīvais regulējums paredz, ka līdz 2016. gada 1. jū-
lijam suņa īpašniekam savs mīlulis ir jāapzīmē ar mikro-
shēmu un jāreģistrē Lauksaimniecības datu centrā. Līdz šim 
suņus ir reģistrējusi tikai neliela daļa to īpašnieku. Lielāko-
ties ir reģistrēti tādi suņi, kas piedalās izstādēs vai uz laiku 
izbrauc ārpus valsts. Dzīvnieku saimniekus, ja viņu suņiem 
nav implantētas mikroshēmas un tie nav reģistrēti, šobrīd 
nesoda. Taču situācija mainīsies no šī gada 1. jūlija - par 
dzīvnieka nereģistrēšanu normatīvajos aktos ir paredzēts 
naudas sods.

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību nosaka 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 491:

 
Reģistrācijas nosacījumi: 

• 1. Sunim jābūt 
mikročipētam un ar 
pasi.

• 2. Reģistrētam 
datu bāzē, ja suns 
tiek izvests ārpus 
valsts robežām vai 
piedalās izstādēs.

• 3. Suņa reģis-
trācija ir maksas 
pakalpojums.

• 4. No 2015. gada 1. jūlija suņa īpašnieks (turētājs) 
suņa atsavināšanas gadījumā nodrošina, lai sunim tiktu im-
plantēta mikroshēma un tas tiktu reģistrēts datubāzē uz atsa-
vinātāja vārda (izņemot suni, kas tiek atsavināts pastāvīgai 
turēšanai ārvalstīs - norāda tikai valsti).

• 5. No  2016. gads 1. jūlija  ir noteikta obligāta suņu 
reģistrēšana centrālajā datu bāzē.

Pirmreizējo suņa reģistrāciju var veikt klātienē 
vai elektroniski.
Dokumenti, kas nepieciešami, lai reģistrētu mājas 
(istabas) dzīvnieku:
  
• 1. Mājas (istabas) dzīvnieka pase.
• 2. Aizpildīta un parakstīta Mājas (istabas) dzīvnieka re-

ģistrācijas veidlapa: A sadaļu aizpilda un paraksta dzīvnieka 
īpašnieks (persona, kura kā īpašnieks ierakstīta dzīvnieka 
pasē); B sadaļu aizpilda, paraksta un ar zīmogu apliecina 
praktizējošs vetārsts. Ja B sadaļu nav aizpildījis vetārsts, to 
no dzīvnieka pases aizpilda īpašnieks, bet neparaksta.

• 3. Personu apliecinošs dokuments (pase vai personas 
apliecība).

• 4. Maksājumu  apliecinošs dokuments – 7,11 eiro par 
viena dzīvnieka reģistrāciju (maksājumu var veikt klātienē 
ar maksājumu karti).

Sportistu sasniegumi, 
ar ko lepojamies

30. janvārī Sarkaņu pagasta tautas namā „Kalnagravas” 
ikgadējā pasākumā „Sporta laureāts 2015” par panākumiem 
aizvadītajā gadā tika godināti Madonas novada un Madonas 
Bērnu un jaunatnes skolas sportisti un treneri.

Īpaši lepojamies, ka laureātu vidū arī vairāki ļaudonieši 
un ar Ļaudonu saistīti cilvēki:

Krišjānis Beļaunieks - Latvijas čempions septiņcīņā tel-
pās, 60 m barjerskrējienā, desmitcīņā, 110 m barjerskrējie-
nā, kārtslēkšanā un mazajā zviedru stafetē  (treneri Lana 
Līcīte, Anita Krauklīte);

Salvis Krusietis - Latvijas čempions mazajā zviedru sta-
fetē (trenere Lana Līcīte);

Volejbola komanda „Madona” -  iegūta 3. vieta Latvijas 
čempionāta 1. līgā (treneris Guntis Lazda). Interneta bal-
sojumā volejbols ar krietnu balsu pārsvaru tika atzīts par 
populārāko sporta veidu novadā.

30.-31. janvārī Rīgas Sporta manēžā notika Latvijas zie-
mas čempionāts daudzcīņā. Junioru (U-20) septiņcīņā zelta 
medaļu izcīnīja Krišjānis Beļaunieks.

LAD informē
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar 2016. 

gadu, pieteikties  platību maksājumiem varēs tikai elektro-
niski, izmantojot LAD  Elektroniskās pieteikšanās sistēmu 
(EPS).

Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā iesnie-
gumu,  lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD elek-
troniskās pieteikšanās  sistēmas pakalpojumu izmantošanu. 
LAD aicina visus lauksaimniekus, kuri nav kļuvuši par EPS 
lietotājiem līdz šim, noslēgt lietotāja līgumu  tuvākajā lai-
kā, lai pavasarī savlaicīgi varētu sākt lietot EPS un iesniegt 
iesniegumu maksājumu saņemšanai. Līguma forma ir pie-
ejama gan elektroniski LAD mājaslapā www.lad.gov.lv  iz-
vēlnē “Kā kļūt par EPS lietotāju”,  gan arī jebkurā LAD 
klientu apkalpošanas centrā. Aizpildītu līgumu var iesniegt 
gan personīgi LAD klientu centros, gan elektroniski, izman-
tojot elektronisko parakstu. 

Pirms doties uz LAD noslēgt līgumu par EPS lietošanu, 
jāizveido elektroniskā pasta konts, uz kuru tiks nosūtīts EPS 
lietotāja vārds un pirmreizējā parole.

turpinājums 3. lpp.

Obligātā suņu apzīmēšana un reģistrācija
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turpinājums no 2. lpp.

Ja persona nav dzīvnieka īpašnieks, jāuzrāda notariāli 
apstiprināta pilnvara par tiesībām reģistrēt mājas (ista-
bas) dzīvnieku. 

 
Kur var reģistrēt: 
• 1. Pie veterinārārsta, ja viņam ir noslēgts līgums ar 

Lauksaimniecības datu centru  par tiesībām ievadīt datus par 
dzīvnieku;  (MK noteikumi Nr.491, 2. sadaļa).

• 2. Vietējā pašvaldībā saskaņā ar tās saistošajiem notei-
kumiem var reģistrēt datubāzē mājas (istabas) dzīvniekus, 
kam implantēta mikroshēma. (MK noteikumi Nr.491, 3. sa-
daļa).

• 3. Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas 
centros  (ZM KAC)  (04.11.2013. ZM Rīkojums Nr.178 un 
11.07.2012. ZM Rīkojums “Par vienotu nozares klientu ap-
kalpošanas ieviešanu”). 

• 4. Lauksaimniecības Datu centrā,  piesakoties uz kon-
sultāciju laiku (MK noteikumi Nr.491, 4. sadaļa).

I. Elektroniski pirmreizējai suņu reģistrācijai jāie-
sniedz uz e-pastu: ldc@ldc.gov.lv

Aizpildītu un parakstītu ar drošu elektronisko parak-
stu Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapu: A sada-
ļu aizpilda un paraksta dzīvnieka īpašnieks (persona, kura 
kā īpašnieks ierakstīta dzīvnieka pasē); B sadaļu aizpilda, 
paraksta un ar zīmogu apliecina praktizējošs vetārsts. Ja B 
sadaļu nav aizpildījis vetārsts, to no dzīvnieka pases aizpilda 
īpašnieks, bet neparaksta. 

Jāpievieno arī: 
• 1. Mājas (istabas) dzīvnieka pases kopija.
• 2. Maksājumu  apliecinošs dokuments – 7,11 eiro par 

viena dzīvnieka reģistrāciju.

II. Izmantojot portāla www.latvija.lv  pakalpojumu 
“Iesniegums iestādei”: 

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts

Lai e-pakalpojums būtu pieejams, ne-
pieciešams autentificēties ar elektroniskā 
paraksta, ID kartes vai internetbankas 
palīdzību. 

• Pakalpojums nodrošina dažāda vei-
da elektronisko iesniegumu nosūtīšanu. 
Iesniegumam jāpievieno mājas (istabas) 
dzīvnieka reģistrācijai nepieciešamie do-
kumenti - aizpildīta reģistrācijas veidla-
pa, dzīvnieka pases kopija un maksājumu 
apliecinošs dokuments.

• Atļautais pievienojamo datņu skaits 
ir 10. Maksimālais vienas datnes izmērs 
ir 15 MB. Atļautie datņu formāti: .pdf, 
.doc, .docx, .odt, .ods, .odp, .jpeg, .jpg, 
.png, .tiff, .tif, .edoc, .xlsx, .pptx, kuras 
var pievienot  e-iesniegumam.   

• Iestādes pakalpojuma pieprasīšanai 

iesniedzamā veidlapa ir pieejama: http://www.ldc.gov.lv/lv/
veidlapas/veidlapu_paraugi/ Nr. 31. 

Turpmākos notikumus (izņemot pirmreizējo reģistrā-
ciju) var reģistrēt bez maksas: 

Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieki, kuru suns, kaķis vai 
sesks ir jau reģistrēts vienotajā valsts reģistrā, šādus turp-
mākos notikumus paziņo ar ziņojuma lapu vai izmantojot 
Lauksaimniecības datu centra  e-pakalpojumus portālā 
www.latvija.lv:

• 1. Mani reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki.
• 2. Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesību 

maiņas  reģistrācija.
• 3. Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka nāves vai eitanā-

zijas reģistrēšana.
• 4. Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka pazušanas vai 

atrašanas reģistrācija.
• 5. Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas adreses 

maiņas reģistrācija.
•  6. Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turētāja maiņas 

reģistrācija.

Norēķināties par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāci-
ju var:

• ar maksājumu kartēm (Maestro, MasterCard, American 
Express, VISA un VISA Electron) Rīgā un centrālajos reģio-
nu punktos;

• veicot apmaksu internetbankā;
• izmantojot banku vai pasta nodaļu pakalpojumus.

Rekvizīti:
Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
PVN maks. Nr. 90001840100 
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs 
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000 
Ieņēmumu kods: 21499 
BIC kods: TRELLV22

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda dzīvnieka īpašnieka 
vārds, uzvārds un personas kods (vai uzņēmuma nosaukums 
un reģistrācijas numurs), kā arī, par ko tiek maksāts, piemē-
ram, suņa reģistrācija.

ĪSZIŅAS  no BJIC „ACS”
Janvāra nogalē Jauniešu centrā Ļaudonā viesojās Madonas jauniešu centra darbinieki - 14  speciālisti, kuri Madonas 

jauniešu centrā vada dažādus pulciņus, koordinē Centra darbu.   Vizītes mērķis bija  iepazīties ar mūsu centra darbību, 
pasākumiem, izzināt mūsu problēmas un vajadzības.  Vizītes noslēgumā relaksācijas nolūkā visi draudzīgi spēlējām prāta  
spēli „Zini vai mini”.

Februāra sākumā, 2. februārī - Sveču dienā, jaunieši  radošajās darbnīcās lēja sveces, tās dekorēja un izgreznoja. Jāatzīst, 
ka šogad sveces izdevušās tiešām lieliskas. Tās var apskatīt Jauniešu centrā.

Par godu Valentīndienas svētkiem  nu jau tradicionāli gatavojām Mīlestības salātus.  Lai gan šogad atsaucība nebija visai 
liela, salāti izdevās un garšoja lieliski.  

No 14. līdz 19. martam Centriņā  norisināsies galda tenisa turnīrs. Aicinām piedalīties visus interesentus. Uzvarētājus 
sagaida patīkamas pārsteiguma balvas. B. Calmane, BJIC „Acs” vadītāja 
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“Joka pēc alfabēts”
25. februāra rītā 

mans ceļš aizveda uz 
“Brīnumdārzu”. Ie-
ejot pa parādes dur-
vīm, pamanu jauku 
afišu. Iepazīstoties ar 
tās saturu, saprotu, ka 
šeit tiks uzburts brī-
nums no alfabēta, jo 
pasākuma nosaukums 
skan: “Joka pēc alfa-
bēts”. Tad nu dodos 
uz zāli, ieņemu ska-
tītāju rindas, un sir-
sniņa trīc patīkamās 
gaidās.

Zālē dziedādama 
ienāk Burtu meitiņa 
(skolotāja Dina), tik 
ļoti mīlīga, ar divām 
biželēm un burtu svār-
ciņiem. Burtu meitiņa 
pastāsta, kas viņa ir, 
no kurienes nāk. Viņa vēlas pārbaudīt, kā bērniem veicas ar 
burtiņu pazīšanu. Un, kā jau tas pieņemts, alfabēts sākas ar 
A un B. Visas grupiņas dzied dziesmiņu par burtiņiem A un 
B. Tad lielāko bērnu grupiņa “Kaķi” uzstājas ar Burtu teātri. 
“Rūķi” savā iznācienā mūs priecē ar dziesmiņu par grāmatu 
tārpiņu. Tavu brīnumu! Uz skatuves iznāk arī pats tārpiņš! Tad 
nu kārta mazajiem “Zaķu” grupas bērniņiem. Viņi bija tik ļoti 
centušies, mācoties burtiņus, ka pat putniņiem tos bija iemā-
cījuši! Pēc “Zaķu” uzstāšanās Burtu meitiņa  dalījās ar piedzī-

voto Circeņmuižā. Stāstu atdzīvināja “Kaķu” grupas bērni. Un 
tas patiesi bija interesants notikums! Tad Burtiņu meitiņa vi-
sus pārbaudīja ar ātrrunas vingrinājumiem, piemēram, “Rīgā 
rati ripo raiti”, “Pieci vilki vilku vilka”. Pamēģini, vai tev tas 
izdosies? Pēc raitās runātprasmes Burtiņu meitiņa pārbaudīja 
arī lasītprasmi. Bērni malači! Viņiem varen labi izdevās! Bēr-
ni ne tikai lasīja, bet arī sarežģītus dzejoļus no galvas skaitīja. 
Tad puisis, vārdā Māris, mums demonstrēja rakstītprasmi ne 
jau tā vienkārši, bet moderni, viņš rakstīja telefonā īsziņas. 
Tad Burtu meitiņa redzēdama, ka atnākusi pie čakliem, mī-
ļiem un talantīgiem bērniem, piedāvāja viņiem iet kopīgā dejā 
“Joka pēc alfabēts”.

Paldies par atjautību, atraktivitāti, teatralitāti visiem, vi-
siem, kas piedalījās!

Marijas Gabrielas mamma

Aizvadīts  Žetonvakars
12. februārī Ļaudonas kultūras namā noritēja Andreja 

Eglīša  Ļaudonas vidusskolas 12. klases  Žetonvakars. 
Četras darba dienas pirms Žetonvakara aizritēja sa-
springtos mēģinājumos Ļaudonas kultūras namā un sko-
lā. Pasākuma svinīgo daļu palīdzēja organizēt Signe Pru-
šakeviča. Žetonu vakarā  izskanēja skolēnu paldies vārdi 
skolotājiem un kopīga dziesma, veltīta vecākiem, kā arī 
ikviens no skolēniem saņēma žetongredzenu kā piemiņu 
un piederības zīmi A. Eglīša Ļaudonas vidusskolai.  Pa-
sākumā  bija  redzami dažādi nopietni un ne tik nopietni  
skolēnu safilmēti video par sevi un klasi. Taču vislielā-
kais izaicinājums bija vakara otrā daļa -  skolēnu teātra 

izrāde “Ne gluži kā pasakās”, kurā tika izspēlēts stāsts 
ar dažādiem pasaku tēliem. Uztraukums bija liels, vārdi 
aizmirsās,  taču tomēr viss izdevās. 

 Man kā klases audzinātājai vislielākais prieks, ka 
skolēniem kopīgi izdevās realizēt gandrīz visas iecerē-
tās idejas, ka visu nedēļu 12. klase darbojās un pavadīja 
laiku kopā. Paldies Signei, paldies vecākiem, kas aktīvi 
iesaistījās pasākuma gatavošanā, paldies skolas vadībai 
un skolotājiem par atbalstu!

Elīna Macijevska, 
12. klases audzinātāja
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Projektu nedēļa Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā
Kā jau ierasts, katru gadu februāra mēnesī skolā notiek 

projektu nedēļa. Šajā mācību gadā projektu nedēļa norisinā-
jās no 8. līdz  12. februārim. Skolas projektu nedēļas kopīgā 
tēma - FOLKLORA. 

Otrās klases skolēni kopā ar klases audzinātāju skolotāju 
Ilutu un sporta skolotāju Anitu, trešās klases skolēni kopā 
ar klases audzinātāju Sintiju un skolotāju Ilonu un ceturtās 
klases skolēni kopā ar audzinātāju skolotāju Ivetu un skolo-
tāju Aiju veidoja projektiņus par latviešu tautas pasakām un 
savus darbiņus prezentēja piektdien.

Piektās, sestās, septītās, astotās un devītās klases skolē-
ni izstrādāja pētnieciskos darbus par dažādām tēmām. Kat-
ra klase izvēlējās sev tīkamāko tēmu no latviešu folkloras 
un izstrādāja pētniecisko darbu par konkrētu tēmu. Sestā 
klase skolotāju Birutas un Sarmītes vadībā izzināja latvie-
šu  tautasdziesmas, septītā klase kopā ar skolotājām  Liliju 
un Annu izpētīja latviešu godus un gadskārtas. Astotā klase 
skolotājas Antras vadībā izstrādāja darbiņus par dažādām tē-
mām. Devītās klases skolēni kopā ar skolotājām  Leldi un 
Emeritu un skolotāju Uldi rakstīja pētnieciskos darbus par 
dažādiem folkloras novirzieniem.

Vienpadsmitās klases skolēniem zinātniski pētnieciskie 
darbi šīs nedēļas laikā bija jānoformē, jāsagatavo aizstāvē-
šanai un jāprezentē vidusskolas grupai un žūrijai. Šajā mācī-
bu gadā skolēnu izstrādātos darbus vērtēja: skolotāja Ligita 

Oskara Kalpaka volejbola kauss

24. februārī  Madonas sporta hallē notika Oskara Kalpa-
ka volejbola kauss jauktajām komandām. Piedalījās dažādas 
komandas no Madonas rajona.

Ļaudonas Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas komanda 
pārliecinoši izcīnīja pirmo vietu, uzvarot Lubānas vidussko-
las komandu ar 25:13, Praulienas pamatskolas komandu ar 
25:0, Barkavas vidusskola komandu ar 25:16, Degumnieku 
pamatskolas komandu ar 25:7, Varakļānu vidusskolas ko-
mandu  ar rezultātu 25:13. 

Komandā spēlēja: Agnese  Madžule, Diāna Cīrule, Alise 
Avotiņa, Ralfs Miškinis, Emīls Zemītis, Ivo Bilaničš, Jānis 
Krasnovs un Markuss Gābers.

Ļaudonas vidusskolas komanda izcīnīja ceturto vietu, 
uzvarot Ērgļu vidusskolu - 25:18 ,  bet zaudējot Lubānas 
vidusskolai ar 25:22,  Madonas 1.vidusskolai ar 25:17, Ma-
donas 2. vidusskolai ar 25:21.  

Komandā spēlēja: Lelde Petrovska, Viktorija Jaudzema, 
Sintija Svirska, Ričards Strods, Ilvars Gābers, Dmitrijs 
Šmeiss, Lauris Baranovs, Ivans Biļevskis. 

Ļaudonas vidusskolas skolotāji Anita Kidala un Guntis 
Lazda novēl visiem volejbolistiem turpināt trenēties un ga-
tavoties nākamajām skolu sacensībām. Lai veicas!

Rakstu sagatavoja 12. klases skolniece Lelde Petrovska

Elksnīte, skolas direktors Guntis Lazda, skolotāja Emerita 
Beļauniece un skolotāja Alda Ostrovska.

Desmitās klases skolēni projektu nedēļā sāk izstrādāt zi-
nātniski pētniecisko darbu, kuru aizstāvēs nākamajā  mācību 
gadā. Taču arī desmitās  klases skolēniem, tāpat kā vienpa-
dsmitās klases skolēniem, savs iesāktais pētījums bija jāpre-
zentē skolotāju komisijai.

Projektu nedēļā atskaites par paveikto gatavoja  arī SMU 
(skolēnu mācību uzņēmumi). Šajā mācību gadā skolā darbo-
jas četri mācību uzņēmumi, no tiem trīs vidusskolas posmā: 
Starrope  - vadītāja Egita Rizga, Baltā roze - vadītāja Elvita 
Kalniņa, Pipariņi - vadītāji Niks Vilciņš un Ilvars Gābers un 
viens pamatskolas posma uzņēmums: LEV rotas - vadītāja 
Lāsma Pommere.

12. klases skolēni  šajā nedēļā, gatavojoties centralizēta-
jiem eksāmeniem krievu un angļu valodā, apmeklēja kon-
sultācijas, kā arī     gatavoja  Žetonu vakara pasākumu.

Šī nedēļa ļāva lielākajai daļai skolēnu nedaudz atvilkt 
elpu, jo mācības notika līdz  vieniem, bet pēc tam savas 
prasmes un iemaņas skolēni papildināja un nostiprināja in-
terešu izglītības nodarbībās.

Paldies skolotājiem, skolēniem par ieguldīto darbu, kā arī 
vecākiem par atbalstu!

Alda Ostrovska, 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolotāja
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Svecēm piestāv dzeja, ziedi un romantika
Februāris ticis pie  sveču mēneša nosaukuma, pateicoties 

Sveču dienai, kuru svinam 2. februārī. Tas tādēļ, ka senos 
laikos ap šo laiku kauti jēri un no to taukiem darinātas sve-
ces. Pašreiz aitiņas ir retās saimniecībās, un sveces lielāko-
ties pērkam veikalā. Sveču diena ir viena no Zemes mātes 
jeb Māras dienām, ko dēvē arī par Ziemas Māru. Visbiežāk 
mūsu tāltālie senči šo dienu saukuši par Sveču dienu vai 
Svecaini, bet Latgales pusē par Gromņīcu. Par godu Pērkona 
sievai, jo Svecaine ir sieviešu svētki. Svecainē ziema satie-
kas ar pavasari un daba sāk mosties jaunam auglības ciklam. 
Svecaine veicina sievietes skaistumu, tāpēc sievietēm šajā 
dienā jāpucējas un jāgavilē. Sveču dienā jāsmejas, lai gads 
būtu jautrs un labs. Meklējot informāciju par Sveču dienu, 
uzdūros informācijai sociālajos tīklos, kur par Sveču dienu 
minēts kāds ļoti interesants fakts. Daudzām no darbībām, ko 
senie latvieši veica Sveču dienā, ir arī kristiānisma ietekme. 
Kristīgās baznīcas liturģijā Sveču diena tiek saukta par Kun-
ga priekšā stādīšanas jeb prezentācijas dienu, jo tajā atcera-
mies, ka Jēzus vecāki Vissvētākā Jaunava Marija un Jāzeps 
nesa bērnu Jēzu uz templi, lai viņu veltītu debesu Tēvam. 
Šajā dienā baznīcās tiek svētītas sveces. Svece simbolizē ga-
rīgo gaismu, kas apgaismo ticīgo sirdis, un to, ka Kristus ir 
ar mums.

Mūsdienās februārī klāt nākuši vēl vieni svētki -  roman-
tikas un mīlas apdvesti svētki - Valentīndiena. 14. februārī 
jeb Valentīna dienā tiek svinēta visu mīlētāju diena. Diena ir 
nosaukta par godu Valentīnam, mīlētāju aizbildnim un vie-
nam no trim svētajiem, kuri 14. februārī mira mocekļa nāvē. 
Bet kā tad īsti radās šie svētki? Leģenda vēsta, ka diena 
nosaukta priestera  svētā Valentīna vārdā, kas 3. gadsimtā 
dzīvoja Romā. Valentīndienas rašanās vēsture, tāpat arī zi-
ņas par Svēto Valentīnu, ir visai neskaidras un neprecīzas. 
Leģendu ir daudz un dažādas, taču viens ir zināms, šī diena 
apvieno Senās Romas un arī kristīgās pasaules tradīcijas.  

Viena no zināmākajām leģendām vēsta, ka Valentīns 
esot bijis Senās Romas priesteris. Imperators Klaudijs II 
(3.gs.m.ē.) nonāca pie secinājuma, ka neprecēti vīrieši ir 
labāki karotāji nekā tie, kam ir sieva un ģimene. Tādēļ viņš 
aizliedza jauniem vīriešiem precēties. Savukārt priesteris 
Valentīns, kas saprata šī lēmuma netaisnīgumu, nepakļāvās 
imperatora pavēlei un turpināja slepus salaulāt mīlniekus. 
Kad Valentīna pārkāpumu atklāja, Klaudijs piesprieda vi-
ņam nāvessodu, kas tika izpildīts 270. gada 14. februārī.

Cietumā priesterim esot atļauts satikties ar kādu jaunu 
meiteni, iespējams, viņa bija cietuma uzrauga meita. Viņš 
viņā iemīlējies. Pirms nāves Valentīns atstājis viņai vēstuli, 
ko parakstījis ar vārdiem „Tavs Valentīns”. Līdz pat mūs-
dienām šī frāze tiek lietota kā paraksts Valentīna dienas ap-
sveikumiem.

498. gadā pā-
vests Gelasijs 14. 
februāri pasludi-
nāja par Valentīn-
dienu. Viduslaikos 
šo dienu uzskatīja 
par Putnu  pāroša-
nās dienu, tādējādi 
piešķirot šai dienai 
papildu romantiku. 
Svētā Valentīna 
diena līdz 1969. 
gadam, kad pā-
vests Pols VI to no 
kalendāra izsvīt-
roja, bija baznīcas 
atzīti svētki.

Vecāko zināmo 
Valentīndienas ap-
sveikumu, roman-
tisku poēmu, ko 
rakstījis Ažēnkoras 

kaujā gūstā kri-
tušais un Londo-
nas Tauerā ieslo-
dzītais Orleānas 
hercogs Šarls sa-
vai sievai 1415. 
gadā, šobrīd ap-
skatāms Londo-
nā, Britu muzejā.

Viens no Va-
lentīndienas sim-
boliem ir sarka-
nas rozes, kuras 
pēc kādas senas 
leģendas parādī-
jās, pateicoties 
grieķu mīlestības 
dievietei Afrodī-
tei. Leģenda vēs-
ta, ka viņa, stei-
dzoties pie sava 
iemīļotā Adonī-
sa, iekāpa baltā 
rožu krūmā, tieši 
ērkšķos. Afrodī-
tes asinis pārvērtušas baltās rozes sarkanās.

Valentīndienas ticējumi 
- Velsā bija paraža grebt koka karotes un pasniegt tās kā 

dāvanas 14. februārī. Izplatītākie greznojumi uz grebtajām 
karotēm bija sirsniņas, atslēgas un atslēgas caurumi. Šo 
greznojumu nozīme bija: “Atslēdz manu sirdi!”

Gadu gaitā Valentīndienas tradīcijas dažādās valstīs un 
apgabalos veidojušās atšķirīgi. Anglijā kopš 1476. gada 
svin “Valentīna pāru dienu”, kas ar lozēšanu saved jaunie-
šus kopā. Turpretī Vācijā un Austrijā Valentīna dienu sāku-
ši svinēt tikai pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados.Tur 
Valentīndienas ieviesēji bija puķu pārdevēji. Viņi ar savām 
reklāmām, piemēram, “Runā ar sirdi caur puķēm”, uzrunāja 
pircējus, tādējādi arī palielinot ienākumus. Taču mūsdienās, 
tāpat kā Ziemassvētki ar pārspīlētām reklāmām un dāvanu 
uzbāzīgo pārdošanu, daudzviet ir pazaudējuši sava pirmsā-
kuma Kristus dzimšanas dienas svinīguma patieso nozīmi, 
arī Valentīndiena komercializācijas rezultātā sāk pazaudēt 
savu mīlestības apliecināšanas un īstas draudzības vērtību.

Atcerieties, ka šī diena ne ar ko daudz neatšķiras no pārē-
jām mīlestības dienām. Sava mīlestība un rūpes par mīļoto 
cilvēku ir jāizrāda katru dienu un, lai dāvātu ziedus, saldu-
mus un mīļus vārdus, nav vajadzīga  īpaša diena. Galvenais, 
lai tas nāk no sirds!

Cik daudz un kurus svētkus svinēt, ir katra paša ziņā. Lai 
gan manis veidotajai nelielajai izstādītei skolas bibliotēkā 
galvenais vadmotīvs bija sveces un svečturi, vēlējos to pa-
pildināt ar tādām romantiskākām notīm  kā dzeju par svecēm 
un nelielu Valentīndienas klātbūtni. Lai arī Sveču dienu atzī-
mējam februārī, sveces piestāv visām dienām.

Kas par brīnumainu spēku piemīt šai trauslajai sveces lies-
miņai! Taču, uzlūkojot gaišo liesmiņu, laiks sāk ritēt it kā 
lēnāk, harmoniskāk, un sirds sajūt neparastu mieru. 

Sveču daudzveidība un pielietojums ir milzīgs. Dzimšanas 
dienas svecītes. Četras Adventa vainaga svecītes. Skaistais 
Ziemassvētku laiks ar svecēm. Mazās tējas svecītes. Sveces  
dievnamos pie altāra un svētbildēm. Īpašu romantisku gai-
sotni var radīt ar mazajām peldošajām svecītēm skaistā stikla 
traukā kopā ar ziedlapiņām, ziediņiem vai citiem dekoratī-
viem elementiem. Ir svecītes, kuras es neatbalstu, ja tā drīkst 
teikt. Un tās ir svecītes dažādu zvēriņu vai eņģelīšu formā. 
Skaisti, bet ...  Iedomājos, kā tas ir noskatīties, kā izkūst eņ-
ģelītis, cālītis vai kāds cits mīļš veidojums. Tam es saku - nē! 

turpinājums 7. lpp.



   FEBRUĀRIS 2016                         “Ļaudonas Vēstis” Nr. 2 (255)                             7

turpinājums no 6. lpp.

turpinājums 8. lpp.

Daba ir saskaņā ar mums, 
un mēs esam saskaņā ar dabu. 

Madonu un tās tuvākas un 
tālākas apkārtnes pagastus 
bija pārņēmušas maskošanās 
tradīcijas.

Pāri Madonas novada pa-
kalniem virpuļoja daudzvei-
dīgu maskoto tēlu un grupu 
pulki. Te bija sapulcējušies 
visu gadalaiku un teju visu 
Latvijas novadu maskotie - 
no rimtajiem un viedajiem 
rudens vecīšiem, jautrajiem 
Ziemassvētku čigāniem un 
azartiskajiem miežvilkiem 
līdz neizsmeļamas enerģijas 
pārpilnajiem pavasara modi-
nāšanas maskotajiem - ķeka-
tām un budēļiem. 

Mēs allaž sakām, ka mas-
kotie vietā, kur tie nonāk, nes 
ne tikai mirkļa prieku un līk-
smi ar savu aizrautīgo darbošanos, bet arī svētību, auglību 
un veselību  ilgākam laika  posmam. Un tā ir tiesa - ikkatrs, 
kam maskotais tā vai citādi  pievērsis uzmanību, ir teju iz-
redzēts, jo caur maskām mēs saņemam lielu devu to labo 
lietu, ko katrs pats sev vēlamies un kas mums nepieciešams. 
Vietas, kur maskotie bijuši, top svētītas, un cilvēki, ar tiem 
saskārušies, arī gūst īpašu labumu tālākai dzīvei. Maskotos 

   Aizvadīts XVII Starptautiskais masku tradīciju festivāls

ļaudis gaida, un nemaskotais ir ļoti ieinteresēts nonākt sa-
skarsmē ar maskoto. Tādās noskaņās notiek ikgadējie Starp-
tautiskie  masku  festivāli Latvijā - katru gadu citā novadā.

Šogad Masku festivāls norisinājās Madonā, no kurienes 
maskotie tēli devas arī uz novada pagastiem. 

Un, protams, dedzinot sveces, vienmēr ir jāatceras par 
ugunsdrošību.

Svece spēj ne tikai darīt omulīgu vidi, bet arī kaut kādā 
īpašā veidā sasildīt sirdi. Svece var būt arī kā lūgšana. Kopā 
ar ticību. Īpaši, ja jūs kaut kas nomāc. 

Dažas sveču gudrības:
Sveces iedarbība sākas tūdaļ pēc sveces aizdegšanas. Jā-

ļauj svecei izdegt līdz galam, lai labais darbs netiktu atstāts 
pusdarīts. 

Sveci vajag aizdegt tikai ar dzīvu uguni - sērkociņu, ska-
liņu vai citu sveci.

Lai svece ilgāk degtu, to uz kādu stundiņu var ielikt le-
dusskapī.

Veselībai un noskaņai piemērotākas ir dabīga materiāla 
sveces -vislabāk, ja tās darinātas no vaska. Tām ir arī attīro-
ša iedarbība.

Tāpat kā krāsai telpā vai apģērbā ir nozīme, tāpat ir ar 
sveču krāsu. Katrai krāsai ir sava enerģētika. Variāciju par šo 
tematu ir daudz. Katrs var atrast sev vistuvāko. Piemēram, 
pēc Austrumu paražām sveces violetā, zilā, gaišzilā, zaļā, 
dzeltenā, oranžā un sarkanā krāsā tīra un paplašina cilvēka 
enerģētiskos centrus. Vēl uzskata, ka violeta svece varētu 
veicināt darījumus, dzeltenā - kliedēt negatīvo enerģiju, 
tumši zilā - līdzēt atrisināt konfliktus, zaļā -  sekmēt finanšu 
darījumus, bet gaišzilai svecei esot nomierinoša iedarbība.

Daži ticējumi:
Spogulim priekšā aizdegta svece atbrīvo no visa, ko spo-

gulis gadu gaitā ir ,,saskatījies” un glabā sevī.
Sveci nedrīkst nopūst -  tā varot aizpūst savu laimi.
Svece ,,raud” uz to pusi, kur jāsadedzina stress. Kad tas 

sadedzināts, svece deg līgani.
Sprakšķoša svece liecina, ka telpā ir daudz negatīvas ener-

ģijas.
Ja svece deg vienādi un bez sprakšķiem, gaidāms jauks 

laiks.
Tā kā ir ļoti daudz dažādu veidu, formas, krāsu un nozī-

mes sveces, tad arī svečturi ir visdažādākie. Ja cilvēks ir ra-
došs, tad pats var radīt dažādu noskaņu un dažādās tehnikās 

veidotus svečturus. Un ļoti jauka un radoša ir darbošanās arī 
sveču liešanas vai sveču dekorēšanas darbnīcās. Atliek novē-
lēt katram atrast sev tuvākās lietas šajā plašajā un daudzvei-
dīgajā sveču un svečturu pasaulē. 

Meklējot dzeju, kurā ir ietverta sveču tematika, atradu 
kādu ļoti īpašu Līvas Keitas dzejoli:

Aiz sveces liesmiņas
Eņģelītis klusi lūdz.
Par Tevi un mani,
Par mums visiem.

Viņš neskatās,
Vai Tu nabags vai bagāts,

Viņš nejautā,
Vai lūgt vai nelūgt.

Aiz sveces liesmiņas
Eņģelītis mīļi raugās,

Kā mums iet un kā klājas,
Mums visiem - Tev un man.

Viņš sargā
Katru mūsu ģimenīti,

Viņš silda
Katru mūsu sirdi.

Aiz sveces liesmiņas
Eņģelītis paņem plaukstās
Mūsu sāpes un ciešanas

Un ļauj mums dzīvot laimē.
Viņš paslēpj skumjas,

Viņš klusē,
Viņš mūs mīl,

Viņš mūs gaida.
Aiz sveces liesmiņas
Eņģelītis klusi lūdz
Par Tevi un mani,
Par mums visiem.

Patiesā mīlestībā Dzintriņa,
/Dzintra Viļeviča/

A. Eglīša  Ļaudonas vidusskolas 
bibliotēkas vadītāja
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turpinājums 9. lpp.

turpinājums no 8. lpp.

20. februārī 
daudzus Ļaudonas 
iedzīvotājus no-
teikti pārsteidza 
dažādi maskoti tēli, 
kas devās gājienā 
no “Dīvaru lauku-
ma” uz pagasta es-
trādi, kur pēc tam 
sekoja dažādas iz-
darības, rituāli un 
skanēja dziesmas, 
simboliski pavadot 
šī gada ziemu, kas 
gan ar īpašu bardzī-
bu neizcēlās. 

Dienas ieskaņā 
maskotie tēli vie-
sojās arī Ļaudonas 
pagasta netradicio-
nālajā saimniecībā 

Darba mūžs ļaudoniešu veselībai
Pērnā gada izskaņā savas darba gaitas beidza ilggadē-

jās Ļaudonas medicīnas darbinieces Valda Dimbele, Ma-
ruta Zagorska un Vivita Kukaine, kas gadu desmitiem 
bija rūpējušās par ļaudoniešu veselību.

Par savām darba gaitām pastāstīt piekrita Ļaudonas 
ģimenes ārste Valda Dimbele.

Kāds laiks jau pagājis, kopš beidzies  aktīvais darba 
periods. Kādas sajūtas ir tagad, esot pelnītā atpūtā, un kā-
das tās bija toreiz kā jaunai ārstei, uzsākot darba gaitas?

-Darba bija tik daudz, ka pat īsti nespēju aptvert un sa-
prast tā brīža sajūtas. Nebija laika nodoties sajūtām un pār-
domām, bija jāstrādā, daudz jāstrādā. Darbavietu Ļaudonā, 
kā jau toreiz daudzi citi, ieguvu sadales rezultātā. Tiku no-
sūtīta strādāt uz Ļaudonas slimnīcu par galveno ārsti. 1978.  
gada 1. augustā uzsāku savas darba gaitas Ļaudonas slim-
nīcā. Jāatzīst, ka toreiz man šeit nepatika, jo darba bija ļoti, 
ļoti daudz. 25 gadu vecumā biju galvenā  ārste slimnīcā ar 
25 gultasvietām. Slimnīcā tika nodrošināta plaša profila 
ārstniecība - bija onkoloģijas, neiroloģijas, bērnu un terapi-
jas nodaļas. Devos  arī mājas vizītēs. Uz Ļaudonas slimnīcu  
ārstēties brauca arī pacienti no Madonas, lielākoties tādi, 

kam bija smagas un ilgstošas slimības, piemēram, onkolo-
ģijas slimnieki. 

Vēlāk talkā nāca arī dakteris Kārlis Zvērs un daktere Mai-
ja Zandberga. 

“Bieles”, kur, stiprinot maskošanās tradīciju, apdziedāti un 
apsvētīti tika arī mājas saimnieki.

Bija arī cienāšanās, bez kuras  šādās reizēs nekādi neiz-
tikt.  Īpašu paldies sakām Inesei un Elmāram Bielēm, kas 
savā sētā uzņēma maskotos tēlus, kā arī parūpējās par viņu 
labsajūtu. Paldies SIA “NG Līnija” un “SIA Burkānciems” 
ļaudīm, kas parūpējās par to, lai maskotie tēli būtu ne tikai 
paēduši, bet arī apdāvināti.

Maskošanās tradīcijas ir viens no nemateriālās kultūras 
mantojuma savdabīgākajiem un interesantākajiem izpaus-
mes veidiem, kam arī laikmetīgajā kultūrvidē ir pievērsta 
īpaša uzmanība. Maskošanās tradīcijas nāk no tāliem lai-
kiem un joprojām arī 21. gadsimta cilvēku sabiedrībā  ir 
nozīmīgas. Visām tautām viņu senajās kultūras tradīcijās 
dzīvo daudzveidīgi, noslēpumaini, neikdienišķi masku tēli. 
Maskas mūs sasaista ar citu pasauli, ļauj sazināties ar sen-
ču un dabas gariem. Maskošanās mērķis ir palīdzēt pārvarēt 
krīzes brīžus, atjaunoties, iegūt spēku. Maskotie tēli mājai 
un tajā mītošai saimei nes svētību, veselību, aizsardzību, 
nodrošina auglību un ražu, izdošanos darbos. Gan masko-
to uzņemšana, gan pati tērpšanās kādā tradicionālā masku 
tēlā  dod to, kas svarīgs ikvienam visos laikos un laikmetos.

Arī latviešu kultūrtelpā maskām 
un maskošanās tradīcijām ir ļoti 
nozīmīga vieta. Mūsu nacionālā ba-
gātība ir gan daudzveidīgie dažādo 
novadu tautas tērpi un dziesmas, gan 
arī dažādie masku gājieni, maskoto 
izdarības un arī pašu maskoto ļaužu 
nosaukumi. Latvijā to ir vairāk nekā 
70 - čigāni, vastlāvji, kōzu čigani, 
ķuļi, budēļi, ķekatas, kurcumi, miež-
vilki, galenkas, dādi, tatari, kaitys, 
spokstiņi u.c.

Tā nu ziemas beigas nosvētītas go-
dam, skaļi un lepni. Varam sākt pava-
sara gaidīšanu.

Sīkāka informācija pieejama Lat-
vijas Folkloras biedrības mājaslapā: 
www.folklorasbiedriba.lv

Kristapa Šķēla teksts un foto
Izmantota informācija no 
www.folklorasbiedriba.lv
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Ja salīdzinām ārsta darbu toreiz un tagad...
-Šobrīd darba laiks ir normēts. Ir saprotams, kurā brīdī  

pieņemšanas, kurā vairāk darbs ar dokumentiem, kad pare-
dzētas mājas vizītes utt., bet toreiz nekā tāda nebija. Bija 
jāstrādā tad, kad bija nepieciešams. Toreiz slimība vairāk 
bija jānosaka pēc simptomiem, savukārt tagad daudz ko pa-
rāda analīzes un dažādi izmeklējumi. Savā ziņā  toreiz bija 
vairāk jādomā un jāmeklē likumsakarības. Šobrīd ir daudz 
un dažādu atklājumu medicīnas jomā, taču, manuprāt, me-
dicīnas pakalpojumi cilvēkiem nav tik labi pieejami. Toreiz 
cilvēku varēja ārstēt tik, cik vajadzēja. Un tad bija īstā gan-
darījuma sajūta, kad tas bija paveikts. Līdz ar to arī strādāt 
bija patīkami.

Kā noritēja pārmaiņas, kad slimnīcu slēdza?
-Bija traki. Sākot jau ar to, ka deviņdesmito gadu sāku-

mā bijām spiesti pārcelties uz ēku, kur atradās pirmsskolas 
izglītības iestāde, jo slimnīcas ēka bija avārijas stāvoklī un 
tā bija jāpamet. Sabiedrībai un mediķiem to bija ļoti grūti 
pieņemt. Daļa šo faktu uztvēra ar dalītām jūtām. Pēc vai-
rākiem gadiem sekojošais lēmums par Ļaudonas slimnīcas 
slēgšanu bija ļoti nepopulārs, taču toreiz citas iespējas ne-
bija, jo, saņemot tikai pusi no finansējuma, nebija iespē-
jams nodrošināt slimnīcas darbību. Nesu atbildību gan kā 
slimnīcas galvenā ārste, gan kā pagasta padomes deputāte. 
Daudzas citas slimnīcas organizēja parakstu vākšanu pret 
finansējuma samazināšanu - tomēr bez rezultāta. Mēs savu-
kārt izveidojām sociālās aprūpes centru, kas funkcionē arī 
šobrīd. Daudzu ļaudoniešu skatījumā es ar Dzintaru (pagas-
ta padomes priekšsēdētāja  Dz. Birne, aut. piez.)  bijām tās, 
kuras likvidējām slimnīcu. Visvairāk gan vaimanāja un pro-
testēja tie, kas paši ne reizi tur nebija griezušies pēc palīdzī-
bas. Vienkārši bija jāsaprot, ka tāda slimnīca pastāvēt nevar. 
Ļaudonieši bez medicīniskās palīdzības nepalika ne dienu, 
jo līdz ar Ļaudonas slimnīcas slēgšanu  1997. gadā atvēru 
savu ģimenes ārsta praksi. Ir reizes, kad pārmaiņas nepie-
ciešamas, lai kas noritētu uz labu. Šobrīd mums ir sociālās 
aprūpes centrs, visa bērnudārza ēka ir apdzīvota un nestāv 
tukša. Arī apkārtējā vide sakārtota un iestādes cilvēkiem ir 
pieejamas. Un tas viss - pārmaiņu rezultātā. Uz vietas dzī-
vojot, mēs gan paši daudz ko nenovērtējam, tikai paskatoties 
no malas,  tās daudzas labās lietas ir redzamas. 

Prieks, ka gadu laikā, ko pavadīju, strādājot arī par pagas-
ta padomes deputāti, kopīgi ir izdarītas daudzas labas lietas 
pagasta attīstībā. Prieks, ka iestādes ir pieejamākas un vide 
sakārtotāka. Skumji gan, ka iedzīvotāju paliek arvien ma-
zāk, bet tā, šķiet, ir visas Latvijas lauku pagastu problēma. 

Kā kopumā var raksturot  ļaudoniešu veselību, attiek-
smi pret to? 

-Kopumā šobrīd cilvēki, šķiet, ir uzņēmīgāki pret dažā-
dām slimībām, vairāk noguruši. Ļoti cilvēku veselību ie-
tekmē mūsdienu pārtika, vide, gaiss, ko elpojam, arī katra 
ikdienas paradumi - uzturs, fiziskās aktivitātes.

Dominē saaukstēšanās slimības, astmas, bronhīti. 
Noteikti vairāk vajadzētu  domāt par profilaksi, lai veselī-

ba būtu stiprāka -  par veselīgu dzīvesveidu, veselīgu uzturu. 
Veselības  stiprums ir ļoti atkarīgs no cilvēku paradumiem. 
Liela nozīme ir tam, ar kādām emocijām  ikdienā  dzīvojam, 
kā  attiecamies  pret sevi, apkārtējiem un pasauli  kopumā. 
Bieži cilvēki  atnāk tikai parunāties, jo vajag, lai viņa bēdu 
uzklausa un sadzird. Daudzas  vainas  rodas  cilvēka galvā. 
Lai šīs vainas novērstu , jāsāk ar domu sakārtošanu, lai arī 
tas nemaz nav tik viegli. Ir jāiegulda nopietns darbs. Sāku-
mā jāatrod un jāatzīst problēma, lai zinātu, ar ko cīnīties. Tas 
ir pirmais lielais solis, lai viss izdotos.

Ir prieks un gandarījums, ja pacients ņem vērā ārsta no-
rādījumus un veic nepieciešamās darbības savas veselības 
uzlabošanā. Es vienmēr esmu centusies darīt zināmas iespē-
jamās sekas, ja ārstēšanās netiek veikta pienācīgi. Jāatzīst, 
ka esmu ne reizi vien arī šo to pārspīlējusi, lai pacientam 

liktu saprast situācijas nopietnību. 

Padalieties ar kādu kuriozu atgadījumu no ārsta 
dzīves.
-Tādu ir bijuši diezgan daudz, ne visus varu stāstīt, lai 

nesanāktu tā, ka kāds tiek aizvainots.
Ļaudonas slimnīcā nebija iespējas veikt rentgenoloģiskos 

izmeklējumus, līdz ar to pacientus ar šādu nepieciešamību 
sūtīju uz Madonu. Tā nu uz šādu izmeklējumu nosūtīju arī 
vienu daudzbērnu tēvu. Gaidu, gaidu, bet sagaidu no Mado-
nas atbraucam tikai nākamajā dienā. Stāsta man, ka esot bi-
jis bērnus Sāvienā apciemot. Izrakstīju darba nespējas lapu. 
Te vēlāk man zvana kolhoza arodbiedrības priekšnieks un 
saka: „Dakterīt, kā tad nu tā!? Zīme no atskurbtuves un biļe-
tens, ja?” Izrādās, šis ņēmis un piedzēries, ticis atskurbtuvē, 
bet man stāsta pasakas. Tad nu man nācās rakstīt paskaidro-
jumu par ārsta režīma pārkāpumu. 

Diezgan kuriozs ir arī  atgadījums no maniem studiju lai-
kiem, faktiski par manu ceļu uz ārsta profesiju. 

Divas reizes iestājos Medicīnas institūtā. Pirmoreiz iestā-
jos, bet man uznāca slinkums mācīties. Tā nu es tur loderē-
ju. Kādā reizē, aizbraucot uz mācību iestādi, uzzināju, ka 
esmu atskaitīta. Nu neko - nācās gadu strādāt, un bija iespēja 
pārdomāt dzīvi. Nākamajā mācību gadā nodomāju, ka Me-
dicīnas institūtā es vairs netikšu, tāpēc iesniedzu dokumen-
tus Daugavpils pedagoģiskajā institūtā ar domu, ka tur nu 
es noteikti tikšu uzņemta. Pēdējā dienā tomēr dokumentus 
izņēmu un otro reizi iesniedzu Medicīnas institūtā. Tur uz 
mani paskatījās kā uz lielu dīvaini, bet tomēr tiku uzņemta. 
Tā kā gandrīz kļuvu par skolotāju. Visiem savi maldu ceļi 
bijuši, bet tie ir jāiziet, lai savu īsto ceļu atrastu. 

Liela nozīme mediķa profesijas izvēlē bijusi grāmatai -  V. 
Veresajeva “Ārsta piezīmes”. 

Ja būtu iespēja sākt visu no jauna, vai savu profesiju 
mainītu pret ko citu?

-Nē, darītu tieši to pašu. Man nav ne mazākās nožēlas 
par savu izdarīto izvēli. Zināma interese par medicīnu jau 
radās piecu, sešu gadu vecumā. Atceros notikumu, kad tra-
ģiski mūžībā bija aizgājis mans vectēvs un mammas brālis. 
Mamma ar tēti aizbrauca uz kapusvētkiem un atveda man 
cepumus. Un es kā bērns prasu, kur jūs cepumus ņēmāt? 
“Piecēlās Vilītis un iedeva mums,” vecāki man atbildēja. Un 
tad es izdomāju, ka es izmācīšos par ārstu un izgudrošu ko 
tādu, ka neviens vairs nevarēs nomirt. Un tā es ar to domu 
dzīvoju. 

Garš un ražens darba mūžs ir aizvadīts. Vai nav nožēla 
par pieņemto lēmumu beigt profesionālās darba gaitas?

-Savu pacientu man ļoti pietrūkst, jo bijām kā viena ģime-
ne, bet strādāt laikam gan vairs negribētu. Ir jāsaprot, kad ir 
laiks aiziet un dot vietu citiem, jauniem speciālistiem. Ta-
gad, cerams, būs vairāk laika arī sev un kādai sen kārotai 
nodarbei, piemēram, vairāk laika varēs veltīt puķkopībai. 
Katrā ziņā esmu ļoti pateicīga savam vīram Jānim, kas mani 
visus šos gadus ir atbalstījis un pacietis, jo zinu to, ka nav 
viegli, ja ģimenē jādzīvo ar cilvēku, kurš nemitīgi ir darbā 
arī tad, kad fiziski tur neatrodas. Pacientu problēmas, pār-
dzīvojumus un rūpes aiz kabineta durvīm atstāt nevar, tās, 
tāpat kā kartītes un dokumenti, nāk līdzi arī uz mājām. 

Katrā ziņā priecājos, ka man ir bijusi iespēja strādāt kopā 
ar labiem, atbalstošiem, saprotošiem kolēģiem un ceru, ka 
arī sapratne un savstarpēja uzticība valdīs starp jauno ģime-
nes ārsti un viņas pacientiem. 

Sakām dakterēm Valdai Dimbelei, Marutai Zagorskai 
un medmāsai Vivitai Kukainei paldies par darba mūžu, 
kas aizritējis, rūpējoties par lielo un mazo ļaudoniešu ve-
selību. Vēlam prieka pilnu un interesantiem notikumiem 
bagātu godam nopelnīto atpūtu.

Ar ārsti Valdu Dimbeli sarunājās 
Ilze Dreimane un Kristaps Šķēls 
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JAUNĀKĀS GRĀMATAS
Nozaru literatūra
Kārlis Kangeris / Aiz šiem vārtiem vaid zeme: Salas-

pils nometne, 1941-1944.
Monogrāfija stāsta par Salaspils nometnes rašanos, 

celtniecību, pārvaldi, ieslodzītajiem, dienas kārtību, dar-
bu, represijām un nometnes likvidēšanu. Bagātais atmiņu, 
dokumentu un liecību, kā arī fotomateriālu klāsts ļauj kat-
ram ieskatīties tā laika notikumos.

Nikolajs Žuļņevs / Ceļu satiksmes noteikumi Latvijā. 
Ceļu satiksmes likums.

2016. gada 1. janvārī spēkā stājas jaunie Ceļu satiksmes 
noteikumi. To mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes drošību, 
īpašu uzmanību pievēršot mazaizsargātajiem satiksmes 
dalībniekiem; ieviestas jaunas satiksmes drošības uzlabo-
šanai nepieciešamas normas; saskaņotas Ceļu satiksmes 
noteikumu normas ar grozījumiem Valsts standartos par 
ceļa zīmēm un ceļa apzīmējumiem. Izdoti saskaņā ar LR 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.279, izdoti 2015. gada 
2. jūnijā. Komplektā 2 grāmatas - „Ceļu satiksmes notei-
kumi. Ceļu satiksmes likums” un „Ceļa zīmes un apzīmē-
jumi”.

Līga Blaua / Zemgalietis. Uldis Dumpis.
“Notikumi un cilvēki - apcerīgos, jautros un arī skum-

jos Ulda dzīves stāstos,” grāmatu raksturo autore.
Latviešu tautas mīklas
Grāmatā apkopotas ne vien tradicionālās mīklas, bet arī 

šarādes, burtu un zilbju mīklas, anagrammas, kā arī dažā-
di joku un atjautības uzdevumi.

Latviešu tautas teikas
Izdevniecība „Avots” piedāvā jaunumu tautisko vērtī-

bu cienītājiem – „Latviešu tautas teikas”. Teika ir daļēji 
pasaka, daļēji - leģenda, ar kuras palīdzību cilvēki izsenis 
centušies izskaidrot dažādu notikumu un parādību cēloni. 
Krājumā apkopotas teikas par Latvijas dabas objektiem 
un parādībām, vēsturiskām norisēm un celtnēm. Teikas ar 
savu vienkāršumu un nevainību, šķiet, atjauno ticību la-
bajam un nesarežģītajam, tāpēc šis izdevums labi noderēs 
gan kā atsvaidzinoša un pārdomas rosinoša lasāmviela, 
gan, protams, kā kultūrmantojuma vācele.

Mana angļu - latviešu - krievu vārdnīca
Šī lieliskā bilžu vārdnīca ataino situācijas, vietas un 

priekšmetus bērnam zināmās vietās un vidē: ģimenē, 
skolā, mājās, laukos, pilsētā, rotaļlaukumā... Vārdi zem 
attēliem atspoguļoti angļu, latviešu un krievu valodā, tā-
dējādi atvieglojot vārdu krājuma bagātināšanu visās trijās 
valodās. Zinātkārajiem mazajiem lasītājiem noteikti būs 
interesanti aplūkot un pazīt attēlus, vienlaikus arī apgūstot 
un nostiprinot atmiņā vārdus. Vārdnīca ieteicama bērniem 
no 4 līdz 10 gadiem. 

Latviešu daiļliteratūra
Dzintra Žuravska /Labirinta sindroms  
Romāns. Kā vienas traģiskas nakts laikā tiek izmainīta 

divu ģimeņu dzīve.
Monika Zīle /Sapnis par Heidelbergu
Pārbraukusi mājās pēc draudzenes sabiedrībā klusi pa-

vadītas Ziemassvētku nakts, Ilze Liepāre savā pastkastē 
atrod anonīmu apsveikumu. Tiesa, rokraksts labi pazīs-
tams un pastiprina jau dzirdēto - pēc Austrālijā pavadītiem 
gadiem dzimtenē atkal redzēts Konrāds - viņas pirmā lielā 
mīlestība.

Labs darbs, uzticamas draudzenes, mīļa māsa, talantīga 
meita, vīrs - ko tad vēl? Negaidot viens posms šķietami 
drošajā ķēdē satrūkst, un Ilzes dzīve sāk atgādināt krāčai-
nu upi.

Ārzemju daiļliteratūra
Filipa Gregorija / Karaļa lāsts
Filipa Gregorija ir izcilākā mūsdienu vēsturiskā romāna 

rakstniece, autore romāniem Otra Boleinu meita, Dzimusi 
karaliene, Henrija VIII meitas, Boleinu mantojums, Bal-
tā karaliene, Fortūnas rats, Jaunavas mīļākais un Baltā 
princese. Gregorijas vārds vēsturiskās literatūras žanrā ir 
zīmols, kas neprasa komentārus.

Henrija VIII stāsts nesākas ar Otru Boleinu meitu, un 
Plantagenetu dinastijas stāsts nebeidzas ar Balto prince-
si. Karaļa galmā ir sieviete, kas savām acīm pieredzējusi 
vienas dzimtas galu un otras uzplaukumu. Mārgarita Pola, 
Plantagenetu dinastijas meita, pēdējā Baltā roze pasaulē, 
vēlas tikai mieru un drošību saviem bērniem. Tomēr Tjū-
doru galmā miers un drošība ir retums. It īpaši tad, kad 
karalis Henrijs iemīlas un ir gatavs uz visu, lai iegūtu kā-
roto…

Nora Robertsa / Ilūziju gūstā
Tikai neilgu brīdi Šelbijai bija lemts izbaudīt laimīgi 

precētas sievietes dzīvi. Kad viņas vīrs iet bojā neskaid-
ros apstākļos, Šelbijai negaidot pietrūkst laika sērām un 
asarām. Iedomātā laimes un reālās dzīves nesakritība ir tik 
dramatiska, ka Šelbijai nepieciešams savākties, lai aptver-
tu notiekošā patieso dramatismu. Savas sievas atstāšana 
ar parādu slogu ir tikai prelūdija izdomas bagātā ļaundara 
paņēmienu arsenālā...

Džeimss Osvalds / Dabiskā nāvē
IZMEKLĒ INSPEKTORS MAKLĪNS
Aizmūrētā pagrabā tiek atrasts sakropļots jaunas meite-

nes ķermenis, kas tur nogulējis vismaz sešdesmit gadus. 
Tā rūpīgais novietojums liek aizdomāties par kādu draus-
mīgu rituālu. 

Nesen Edinburgas policijā darbu uzsākušais inspektors 
Maklīns nekādi nespēj aizmirst šo noziegumu, jo meitene 
ir tik jauna un viņas nāve - tik šaušalīga.

Tikmēr pilsētas mieru iztraucē vairākas asiņainas slep-
kavības, kurām nav nekāda acīmredzama iemesla un kuru 
upuri ir cienījami un sabiedrībā zināmi cilvēki. Policisti 
nespēj tās atklāt.

Maklīns ir pārliecināts, ka jaunie noziegumi ir saistīti ar 
meitenes rituālo slepkavību, lai gan pierādījumu tam nav. 
Un šī pārliecība viņu aizved līdz senam un šausminošam 
noslēpumam...

Čingizs Abdullajevs / Zilie eņģeļi
Viss, kas saistās ar šiem cilvēkiem, ir noslēpumā tīts. 

Uzdevumi, kurus viņi pilda visā pasaulē, ir visaugstākajā 
pakāpē slepeni. Viņi ir ANO speciālās komitejas aģenti, 
un viņus dēvē par “zilajiem eņģeļiem”. Viņus atrast faktis-
ki nav iespējams, un dažkārt šķiet, ka viņi ir neievainoja-
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mi. Taču tā tikai šķiet... Pēkšņi cits pēc cita iet bojā vairāki 
“zilie eņģeļi”, kuri nodarbojas ar starptautisko narkomafi-
ju. Tas var nozīmēt tikai vienu - pasaulē slepenākajā orga-
nizācijā darbojas nodevējs. Neliela speciālo aģentu grupa 
sāk izmeklēt šo lietu. Viņi pat nenojauš, ka tiek vilināti 
velnišķīgi izliktās lamatās.

Džess Volters / Skaistās drupas
Romāns ļauj būt neticami dārgās filmas “Kleopatra” 

uzņemšanas laukumā, līksmot kopā ar laiskiem jaunie-
šiem Edinburgas festivālā “Fringe Festival” un ieskatī-
ties mūsdienu Holivudas aizkulisēs. Romāns nepārtraukti 
pārsteidz gan ar notikumu norisi, gan ar tēlu raksturiem. 
Tas ir stāsts par dzīves akmeņainajiem krastiem, izmisīgi 
turoties pie saviem sapņiem, kuri, iespējams, tā arī nekad 
nepiepildīsies. 

Lūsinda Railija / Pusnakts roze
Romānā “Pusnakts roze” meistarīgi savērptas pagātnes 

un tagadnes sižeta līnijas, veidojot aizraujošu vēstījumu 
par draudzību un mīlestību, traģiskiem likteņa pavērsie-
niem un intriģējošiem pagātnes noslēpumiem, aizvedot 
lasītāju gan uz greznām Indijas mahārādžu pilīm, gan uz 
nomaļu Anglijas muižu Dārtmūras tīrelī.

Viktorija Hislopa / Sala
Stāvēdama lielu dzīves izmaiņu priekšā, Aleksa Fīldin-

ga ilgojas izzināt savas mātes pagātni. Bet Sofija nekad 
par to nerunā. Viņa atzīst tikai to, ka pirms pārcelšanās 
uz Londonu uzaugusi nelielā ciematā Krētā. Tomēr, kad 
Aleksa nolemj turp doties, Sofija uzraksta vēstuli senai 
draudzenei un apsola, ka meita no šīs sievietes uzzinās 
ko vairāk. 

Ieradusies Plakā, Aleksa jūtas pārsteigta, redzot, ka ak-
mens sviediena attālumā no ciema jūrā atrodas mazmazī-
tiņā, pamestā Spinalongas sala - agrākā Grieķijas lepras 
kolonija. Aleksa satiek Fotini un beidzot dzird stāstu, 
ko viņas māte Sofija visu mūžu glabājusi dziļi paslēptu: 
stāstu par Aleksas vecvecmāmiņu Eleni un viņas meitām, 
traģēdiju un kaisles postīto ģimeni. Aleksa atklāj, cik per-
soniska ir viņas saikne ar šo salu, un uzzina, cik spēcīgi 
pagātnes noslēpumi ietekmējuši viņas ģimeni...

Liana Fašingere / Ņešķiramie
Bērinieku pulkā iesper zibens; jauna sieviete bez pēdām 

pazūd Neapoles līcī, un viņas vīrs pārguļ ar viņas labāko 
draudzeni...

Sava tēva bērēs tiesu mediķe Sisija pēc ilgiem lai-
kiem sastop bijušo studiju biedru Štefanu. Vīnē viņi abi 
un Regīna, kura vēlāk kļuvusi par Štefana sievu, ir bijuši 
nešķirami draugi, līdz laulātais pāris pārcēlies uz Štīrijas 
dienvidiem, un Štefans sācis tur strādāt par bērnu ārstu. 
Štefans uzaicina Sisiju ciemos un pastāsta, ka atvaļināju-
ma laikā Itālijā, Pročidas salā, Regīna ir noslīkusi, taču 
viņas līķis palicis neatrasts. Pēc garas atmiņu nakts Štefa-
nam un Sisijai sākas romāns.

Tomēr Sisijai no prāta neiziet Regīnas pazušana, un viņa 
nolemj pati doties uz Pročidu…

Lilianas Fašingeres romāns aizraujoši stāsta par pēdu 
dzīšanu no visdziļākās austriešu provinces līdz pat itāļu 
organizētās noziedzības perēkļiem. 

Tas ironizē par pašieceltām autoritātēm, un piedevām 
tam piemīt asprātīga detektīvromāna spriedze.

Pīters Džeimss / Nāvējoši dzīvs
Trīs slepkavības. Viens aizdomās turamais. Neviena 

pierādījuma.
Naktī, kad Braiena Bišopa sieva tika noslepkavota, pats 

Bišops sešdesmit jūdžu attālumā savā dzīvoklī gulēja gul-
tā. Vismaz tā šķiet detektīvam Rojam Greisam, kuram 
uztic izmeklēt skaistās, jaunās Braitonas augstākās sa-
biedrības dāmas Keitijas Bišopas slepkavību... Drīz vien 

Greiss ir spiests secināt, ka Bišops paveicis neiespējamo 
- atradies divās vietās vienlaikus. Vai kāds uzdodas par 
viņu? Vai arī viņš ir ļoti gudrs melis? Pūlēdamies atklāt, 
kas slēpjas aiz Bišopu ārēji respektablās dzīves fasādes, 
Greiss drīz noprot, ka ne viss ir tā, kā sākumā šķitis. Brīdī, 
kad izmeklētājs uzzina vairāk, viņa paša privātās pasaules 
vārīgā stabilitāte traucas pretī iznīcībai.

Pīters Svonsons / Meitene ar pulksteni sirds vietā
Tādas sievietes mēdz satikt vien reizi mūžā. Viņas ie-

brāžas tavā dzīvē kā spēcīga vētra, liek tev neprātīgi ie-
mīlēties, aicina likt uz spēles pilnīgi visu - un to zaudēt. 
Tad viņas pazūd uz visiem laikiem. Liāna Dektere ir šāda 
sieviete. Viņa ir ne tikai skaista, bet arī bīstama. Un viņa 
izdara kaut ko satriecošu - atgriežas. 

Pīters Svonsons raksta ledaini fascinējošus romānus. 
Autors, kura rokrakstu pielīdzina Alfrēdam Hičkokam, ir 
īsta zvaigzne psiholoģiskā trillera žanrā. Romāns “Mei-
tene ar pulksteni sirds vietā” vienā mirklī padarīja viņu 
slavenu. Rakstnieks Lī Čailds nosaucis Pītera Svonsona 
romānus par moderno klasiku. 

Literatūra bērniem
Mazais romāns / Ledus sirds. Māsu draudzība.
Kopīgas atmiņas - tā ir īsta burvestība. Pēc daudziem 

gadiem Anna un Elza beidzot iepazīst viena otru un kļūst 
par nešķiramām draudzenēm. Tomēr Anna ļoti vēlas, kaut 
spētu atcerēties kopā pavadīto bērnību - māsas uzburto sli-
dotavu un jautru sniegavīra celšanu pat pašā vasaras kar-
stumā! Kāds mazs, draudzīgs kalnu trollis apgalvo, ka spēj 
atjaunot atmiņas, kuras izdzēsis Pabijs, tomēr Elza nolemj 
atgādināt senos notikumus ar aizraujošiem stāstiem.

Kino stāsts / Labais dinozaurs
Tonijs Volfs / Zoslēni mācās labu uzvedību
Šajā košajā, krāsainajā grāmatiņā asprātīgi aplūkotas 

dažādas ainiņas no zosu ģimenes ikdienas. Draiski dzejo-
līši, sirsnīgas ilustrācijas un vienkārši uzdevumi atklāj, kā 
zoslēni uzvedas savā istabā, pie pusdiengalda, skolā, plud-
malē, uz ielas, mežā un citur. Grāmata būs palīgs katram 
mazulim labu manieru apgūšanā. 

Džefs Kinnijs / Grega dienasgrāmata
Kas tad ir šis tādu popularitāti iemantojušais varonis? 

Gregs Heflijs ir parasts un reizē arī neparasts sestās klases 
puika. Parasts tāpēc, ka jūtas tāpat kā vairums skolēnu, kas 
no mierīgās sākumskolas pēkšņi nonākuši pavisam citā 
skolas dzīves posmā. Neparasts tāpēc, ka Grega piedzīvo-
jumi skolā un mājās, kurus viņš atspoguļo paša (ar autora 
roku) rakstītā dienasgrāmatā ar atjautīgiem zīmējumiem, 
rada neskaitāmus pārpratumus un liek lasītājam gan just 
Gregam līdzi, gan skaļi smieties.

Šobrīd Grega cienītājiem ir iespējams izlasīt visas 10 
(izņemot 3.) iznākušās Grega dienasgrāmatas.

Materiālu sagatavoja bibliotēkas vadītāja 
Ieva Skušķe
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aPSVeiCaM!

Kāds man šodien milzīgs prieks
Apsveikt to, kas gaviļnieks.
Ziedi, bučas straumēm plūst, 
Un pats gaviļnieks tik kūst!

SVEICAM 
FEBRUĀRA MĒNEŠA JUBILĀRUS

 55 gadu jubilejā
Māri Iesalnieku              24. februārī

 65 gadu jubilejā
Marutu Zagorsku           4. februārī
Nelliju Madžuli               9. februārī
Aivaru Kalniņu               18. februārī

 70 gadu jubilejā
Zentu Stumpi                 10. februārī
Viju Rukmani                 12. februārī
Zentu Skušķis                28. februārī

             75 gadu jubilejā 
Olgu Siļmanoviču          21. februārī

              85 gadu jubilejā
Veltu Smirnovu             21. februārī
Skaidrīti Andersoni       28. februārī

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājuši:
ILMĀRS KALNIŅŠ 

31.01.2016. 68 gadu vecumā;
ĀRIJA MĪLGRĀVE 

03.02.2016. 79 gadu vecumā;
INTA ZEPA 

08.02.2016. 85 gadu vecumā;
VALDIS BARANOVS 

12.02.2016. 63 gadu vecumā;
MĀRIS KRĒSLIŅŠ 

13.02.2016. 53 gadu vecumā;
DAINIS KĻAVIŅŠ 

19.02.2016. 75 gadu vecumā;
ČESLAVA REKSE 

20.02.2016. 78 gadu vecumā.

Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem.

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Lai vienmēr visskaistākās rozes
Tev dzīves ceļmalā zied,
Lai mūžam Tev laime pa priekšu 
Kā nemaldīgs ceļvedis iet!

ELIZABETE  PANDARE 
dzimusi 27.01.2016. 

vecākiem Karīnai  Mačai 
un  Ģirtam Pandaram.

Lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar aktualitātēm Ma-
donas novadā, atskatītos uz paveikto un informētu par 

nākotnes iecerēm, Madonas novada pašvaldības vadība, 
deputāti un nozaru speciālisti dosies uz sanāksmēm 

pagastos un Madonas pilsētā.
Tikšanās Ļaudonas pagastā norisināsies 

24. martā plkst. 17:30 Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas muzeja zālē

PaSāKuMu aFiša
  10. martā  plkst. 17.30 Andreja Eglīša Ļaudonas 

vidusskolā skolēnu vecāku kopsapulce 
Par bērnu drošību skolā, mājās, uz ielas stāstīs 
Iveta Vāvere, Madonas RPP Kārtības policijas 

vecākā inspektore.
Runāsim par skolas veiksmēm šajā un plāniem  

nākamajam mācību gadam.

12. martā plkst. 10.00 Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas sporta zālē  galda tenisa sacensības  

vīriešiem, sievietēm, bērniem 
līdz 15 gadu vecumam (ieskaitot).

20. martā plkst. 15:00 Mētrienas amatierteātra 
izrāde – Aivars Banka “Visi radi kopā”. 

Ieeja – EUR 1,00

24. martā plkst. 13:00 Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena. Pēc tam dokumentālās filmas 

“Tālā  zeme Sibīrija” sērijas “Amūras apgabals 1949. 
Tigda, Vozžajevka, Belogorska, Blagoveščenska” 

seanss Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā.

27.martā plkst. 10:00 Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas sporta zālē 

volejbola turnīrs MIX komandām 
(komandā četri vīrieši un 2 sievietes).

Komandas sacensībām var pieteikties iepriekš pa 
telefonu 26532395 vai rakstot uz e-pastu: 

laudonassk@inbox.lv

9. aprīlī  plkst. 22:00 Ļaudonas kultūras namā  
Pavasara balle kopā ar grupu “Kamēr jauni”. 

Ieeja - EUR 2,00

25. aprīlī  Lieldienu  pasākums lieliem un maziem.
Sīkāka  informācija par pasākuma norisi   mājaslapā: 

www.laudona.lv

Sīkāku informāciju par kultūras un sporta pasākumu 
norisi meklējiet  mājaslapā: www.laudona.lv
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