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Ļaudonā atzīmēta Vispasaules 
Sniega diena

 „Būs vai nebūs” - ar tamlīdzīgām 
domām gaidījām 7. februāri  - dienu, kad 
paredzēts atzīmēt Vispasaules Sniega 
dienu. Dabas mātes viltīgās izturēšanās 
dēļ un meteorologu  neviennozīmīgo 
prognožu dēļ nebija skaidri paredzami 
laika apstākļi, kādos vadīsim Sniega dienu 
un vai pieminētā sniega klātbūtne nebūs 
izrunāta tikai dienas nosaukumā vien...  
(par Sniega dienā paveikto lasiet 4. lpp.)

Esiet sveicināti februārī!
Februāri mūsu senči dēvēja 

par puteņu mēnesi, taču  ja viņi 
tagad redzētu to, kas notiek 
apkārt, noteikti aiz šausmām 
saķertu galvas - pašā ziemas 
kulminācijā līst lietus, veidojas 
dubļu straumes un daba, 
šķiet, iet pret pulksteņrādītāja 
virzienu.

Jā, februāra sākumā jutām 
karalisku ziemas elpu, 
kas nu jau kļuvusi daudz 
maigāka un drīz ar savu 
silto dvašu modinās pirmos 
sniegpulkstenīšus. Bet tas 
taču savā ziņā saprotami - 
tuvojas  Sieviešu diena.

Pateicoties  dabas mātes 
labvēlībai, arī šogad atzīmējām 
Sniega dienu, kas Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
sporta laukumā pulcēja ziemas 
un ziemas sporta mīļotājus. 
Dažiem šogad šī, iespējams, 
bija pirmā un pēdējā reize, kad 
patiesi varēja baudīt ziemas 
priekus.

Lai pavasara tuvošanās jūsu 
mājās ienes siltu pavasara 
smaržu...

Kristaps, redaktors
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Jau  vairākus  gadus  Ļaudonā  
viesojas draugi no Zviedrijas  
un vienmēr viņiem ir līdzi  
humānās preces, kas sarūpētas  
tieši ļaudoniešiem.  Februāra 
nogalē laime uzsmaidīja arī 
Jauniešu centriņam -  zviedru 
delegācija sadarbībā ar Andreja  
Eglīša Nacionālo fondu atveda 
mums  četrus datorkomplektus. 
Kaut arī datori ir lietoti, tie ir 
labā kvalitātē. Jaunieši jau  
izmēģinājuši  atvestos datorus 
un atzinuši, ka tie ir daudz 
labāki par mūsu pašu vecajiem. 
Delegācijas vadītāja  Kerstina 
(Stokholmas priekšpilsētas 
vidusskolas medmāsa)  kopā ar 
vīru  Beugutu (sporta pasākumu organizētājs)  un  Elenore (ekonomiste)  ziedoja savu laiku un savus līdzekļus,  lai sarūpētos 
datorus nogādātu Latvijā.  Kā paši stāstīja,  viņi uz Latviju atveduši dažādām  skolām un iestādēm   250 datorus. Ne attālums, ne 
valodas barjera nav šķērslis šo cilvēku dāsnumam un sirds siltumam. Mīļš un silts paldies! Paldies arī Rutai, ka viņa šo sūtījumu 
novirzīja tieši uz Jauniešu centru.

                        Birituta Calmane, BJIC  ”ACS” vadītāja

Par publisko apspriešanu
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde, pamatojoties 

uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumiem  Nr. 309 
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, Madonas novada 
pašvaldības 12.11.2014. saistošo noteikumu  Nr. 19 „Par 
koku ciršanu ārpus meža Madonas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā” 9. punktu, izsludina publisko 
apspriešanu par šādu koku ciršanas ieceri:

• 7 parastās liepas un 2 gobas īpašumā „Parks” (pagasta 
estrādes teritorija).

Ar ieceres  materiāliem var iepazīties Ļaudonas pagasta 
pārvaldē Dzirnavu ielā 2, 2. stāvā darba laikā no 2015. gada 
24. februāra līdz 2015. gada 6. martam.

Plašais materiāls ietver pagasta dārznieces izstrādātu projektu 
estrādes teritorijas tālākai attīstībai. Tādēļ pagasta iedzīvotāju 
priekšlikumi, papildinājumi tiek ļoti gaidīti.

Priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami rakstveidā 
Ļaudonas pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 2, Ļaudonā darba 
laikā līdz 2015. gada 6. martam plkst. 16.00.

Ieceres apraksts estrādes 
teritorijas labiekārtošanai

Esošās situācijas novērtējums
Pēc vējlauzēm un parka kopšanas darbiem ir palicis samērā 

maz koku - pārsvarā kļavas, ozoli, baltalkšņi. Ir atstāts 
diezgan daudz lielu celmu. Koku vainagi ir neproporcionāli, 
neraksturīgi sugai. Tā kā tie auguši sabiezinājumā, tad zari 
ir tikai galotnēs, pats koks izstīdzējis garš. Ļoti lielu daļu 
pameža aizņem seno parku krūms pīlādžlapu sorbārija - 
agresīvs augs, kas izplatās ar sakņu atvasēm. No senajiem 
stādījumiem vietām saglabājušās baltās spirejas laukumi. 
Arī šis krūms vairojas ar sakņu atvasēm, bet ne tik strauji. 
Parka austrumu pusē aug 5 jaunas baltegles, kas pie mums 
savvaļā nav sastopamas  - tātad ir stādītas vai iesējušās 
no vecas parka baltegles. Vēl ir sastopamas gobas, egles, 
priedes, bērzi, ievas. Kopumā parks ir samērā tukšs un sugu 
daudzveidība nav liela.

Iecere
Piedāvāju  šo parku veidot kā meža parku un vietējās 

nozīmes kolekcijas parku. Tas nozīmē, ka parks vairāk 
līdzināsies koptam mežam nekā tradicionālam pilsētas 
parkam. Parkā būs ievērojama kokaugu dažādība. Ar laiku, 
kad tie paaugsies, varēs izvietot etiķetes ar sugu un šķirņu  
nosaukumiem, tādējādi veicot arī sabiedrības izglītošanas 

BJIC  ”ACS” saņem dāvinājumu

funkciju. Apkārt parkam būs pastaigu taka. Jau šobrīd parkā 
redzama takas vieta, kur ir ar meža frēzi izveidotas joslas. 
Taka noslēdzas kā neregulārs aplis, tās garums ir 670 metri. 
Tur varēs arī nūjot, skriet, bērni braukt ar velosipēdiem, 
ziemā slēpot. Ja šādas aktivitātes būs pieprasītas, tālākā 
nākotnē var risināt jautājumu par takas apgaismošanu 
un labiekārtošanas turpināšanu. Ņemot vērā pieejamos 
resursus, parka kopšana varētu notikt šādi: vasarā vairākas  
reizes pļauj zāli un augošās koku, krūmu atvases tuvākajā 
pārskatāmajā attālumā apmēram 3 metrus no celiņiem. Vienu 
reizi rudenī izpļauj visu parku, pēc projekta atstājot tikai 
augošos un jauniestādītos kokaugus. Projekta zīmējumos 
vairākās vietās redzams zāliens arī parka vidū starp kokiem. 
Iespējams, ka, pļaujot to, kas tur augs, tomēr nevarēs 
ieviest zāles pamatni, varbūt tur vietām būs dabisks avenājs 
vai vēl kāds sorbāriju laukums. Vietām mēģināsim stādīt 
kumeļpēdu, zeltnātrīti, kuri ir zemsedzes augi un dabiski 
jau ir šajā parkā. Vietām arī sēsim zāli - sevišķi tur, kur ir 
nofrēzēts. Pēc pieredzējušas dendroloģes Aijas Kaškures 
ieteikuma, celmus parkā nolemts atstāt, tiem blakus stādot 
ātri augošus un kuplus kokaugus. Celmi ar laiku sadalīsies 
un būs augiem labs mēslojums. Parka vidū būs arī pļavas tipa 
lakstaugu dobe, zālājs, soliņi pie laternu apgaismotā celiņa. 
Ar laiku te varētu būt vieta arī kādai skulptūrai, mākslas 
objektam. Šobrīd parkā aug arī tādi koki, kuru vainagi ir ļoti 
nedekoratīvi, ir arī kļavas ar stipri bojātu mizu, pārāk tuvu 
cita citai augošas. Šos kokus nepieciešams nozāģēt vēl pirms 
pavasara stādīšanas darbiem. Kopā tie ir 9 koki teritorijā, 
kuri pārsniedz 15 cm diametru. Ir arī apmēram 30 mazi 5-15 
cm diametrā nevietā augoši kociņi, sevišķi  kļavas, jo tās 
diezgan  plaši izsējas un labi ieaug. Parkā kļavu pietiek un ir 
pat par daudz. Jānozāģē arī pie tualetes bojātās liepu alejas 
atlikušās liepas. Tā kā pārāk lielā vecumā šīm liepām ir bijuši 
taisni apzāģēti stumbri, nevis pakāpeniski veidots vainags, 
tad stumbros ir trupe, resnie zari jebkurā brīdī var lūzt. Lai 
norobežotu auto stāvlaukumu no estrādes zonas, piedāvāju 
iestādīt blakus celmiem vienā rindā amūras ceriņus. Tie aug 
gan kā krūmi, gan var veidot vainagkociņus, lapas ir lielas, 
ziedi smaržīgi, zied vēlāk nekā parastie ceriņi, nedod sakņu 
atvases kā parastie ceriņi. Norobežojošā  rinda  nebūs blīva. 
Diemžēl ļoti ātru rezultātu gaidīt nevaram. Kamēr kociņi 
paaugsies, paies vismaz 5 gadi.

Jāņem vērā, ka pirmos gadus vai pat gadu desmitus parks 
vēl nesniegs tādu baudījumu un atpūtu, kā tas būs koku 
pieaugušā vecumā, pilnbriedā. Šis ir darbs un ieguldījums 
nākotnei. 

Inga Zālīte, Ļaudonas pagasta dārzniece
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MĒNEŠA JUBILĀRI

19. februārī 75 gadu jubileju atzīmēja 
ARTŪRS REKSIS

Artūrs dzimis Kalnvirsā. Kad Artūram bija vien pusotrs 
gads, no ģimenes mūžības ceļos aiziet tēvs. Māte ar Artūru un 
māsu paliek trijatā. 

Zinību takas mītas gan Kalnvirsas skolā, gan Ļaudonas 
skolā. Darba mūžs pavadīts, strādājot kolhozā   lauku brigādē. 
Par kārtīgu un apzinīgu darbu saņemti arī dažādi apbalvojumi.

Kopā ar kundzi izaudzinātas divas meitas, sagaidīti 3 
mazbērni - 1 mazdēls un divas mazmeitas.

Brīvajā laikā patīk kopt piemājas dārziņu, sekot līdzi 
notikumiem Latvijā un pasaulē, kā arī tiek apgūtas iemaņas 
darbam ar datoru.

Vēlam jubilāriem veselību, dzīvesprieku, prieka 
pilnu katru dienu.

19. februārī 80 gadu jubileju atzīmēja 
DZIDRA  ČEIRĀNE

”Ļoti saulaina, bet trūcīga bērnība Balvu rajona „Jāņusalā”. 
Vislabākie  jaunības un darba gadi Madonas novada Grostonā 
un Ļaudonā. Satikti daudzi labi cilvēki un kaimiņi. Iegūti 
uzticami draugi, kuri cieta līdzi gan  priekos, gan bēdās un 
neveiksmēs. Paldies tiem daudzajiem labajiem draugiem! 

Ja Dievs dos prātu, spēku un veselību, gribētos turpmākajos 
man atvēlētajos gados vasarās rušināties dārzā, kopt puķes, bet 
ziemās - adīt un lasīt žurnālus.

Paldies visiem par sveicieniem un laba vēlējumiem!
Lai saulaina un laimīga dzīve maniem bērniem un 

mazbērniem!”

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
Aktivitātes  „Brīnumdārzā”

Jaunā gada pirmie divi 
mēneši mūsu iestādē ir 
aizritējuši ļoti darbīgi.

23. janvārī   PII 
„Brīnumdārzā” notika vēl 
nebijis pasākums - jauno 
talantu parāde „Ko tu proti?”.  
Kas tad ir talants? Prasme 
saskatīt to, ko nesaskata citi, 
sadzirdēt to, ko nesadzird citi, 
saprast to, ko nesaprot citi… 
Piedalīties šajā pasākumā 
tika aicināti gan iestādes 
audzēkņi  ar savām ģimenēm, 
gan darbinieki, atklājot 
sevī kādu no talantiem: 
dziedāšanā, instrumentu spēlē, 
dejošanā, runas mākslā, tērpu 
demonstrēšanā, sportā un 
vingrošanā, triku rādīšanā, 
zīmēšanā u.c. jomās. Atsaucība bija ļoti liela gan no audzēkņu 
un viņu ģimeņu, gan  no darbinieku puses. Pasākumu  atraktīvi 
vadīja  pasaulē  visjaukākais  Karlsons  (skolotāja D. Simsone) 
un Bokas jaunkundze ( skolotāja  I. Barūkle). Mums atklājās 
vairāki līdz šim nezināmi talanti, tā saucamie „klusie ūdeņi”.  
Redzējām gan uzstāšanos grupās, gan arī individuālos 
iznācienus. Paldies visiem dalībniekiem par nopietno 
gatavošanos šim pasākumam!

Skaistais un saulainais 30. janvāris bija veltīts ziemas sporta 
izpriecām. Pie bērniem bija ieradies viens no ziemas simboliem 
- Sniegavīrs ( skolotāja  V. Venere). Sniegavīrs bija sagatavojis 
dažādas  aktivitātes - stafetes ar ragaviņām, pazudušo cimdiņu 
meklēšanas labirints, atrakciju  „Trāpi mērķī!” u.c. Bērni visā 
iesaistījās ar interesi un prieku. Šī  ziemas sporta diena gan 
bērniem, gan pieaugušajiem izvērtās arī jautra un skanīga, 
pateicoties  mūzikas skolotājas Judītes akordeona spēlei visa 
pasākuma garumā. Noslēgumā  Sniegavīrs visus apbalvoja ar 

īpaši šim notikumam veidotām medaļām.
13. februārī  tika sumināti februāra mēneša jubilāri. Ciemos 

bija ieradies Pelēkais Vilks ( skolotāja I. Akmentiņa),  kurš 
pastāstīja pasaku  „Trīs sivēntiņi”. Pelēkais Vilks vairs nevēlējās 
būt ļauns kā pasakā, un bērni  piekrita ar viņu draudzēties, 
dāvinot  tam pašu gatavotas sirsniņas. Šajā mēnesī sveicām 5 
jubilārus: Lindu - 2 gadi, Lieni - 2 gadi, Paulu Esteri - 3 gadi, 
Itu -3 gadi, Arvilu  - 5 gadi. Divas šī mēneša jubilāres, kuras 
bija saslimušas, sveiksim marta mēneša jubilāru pasākumā. 
Turpinājumā  sekoja Pelēkā Vilka sagatavotas jautras atrakcijas 
un rotaļas, kā arī neiztrūkstošā fotosesija.

 Pašreiz  iestādē cītīgi gatavojamies  Teātra svētkiem, kas 
notiks ne tikai iestādes ietvaros, bet marta beigās uzņemsim  
ciemiņus arī no citām Madonas novada pirmsskolas  izglītības 
iestādēm. Lai mums visiem jauks pavasara gaidīšanas laiks!

                Judīte, PII „ Brīnumdārzs”  mūzikas  skolotāja
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Sniega diena Ļaudonā
Ses td i en ,  7 .  f eb ruā r ī , 

Ļaudonā  a t z īmē jām 
Vispasaules sniega dienu. 
Dažādas ziemas sporta 
aktivitātes iemēģināja teju 
100 dalībnieki. Viskuplākais 
dalībnieku skaits (57) bija  1,5 
km slēpojumā. Tajā labākos 
rezultātus vīriešiem uzrādīja: 
Kārlis Āboliņš, Mārtiņš 
Kalniņš, Edmunds Janbergs. 
Sievietēm ātrākās bija Emīlija 
Rizga, Inese Urtāne, Lāsma 
Pommere. Pirmo reizi tik 
garu distanci slēpoja Sniega 
dienas jaunākie dalībnieki - 
pirmsskolnieki  Jānis Avotiņš 
un Jānis Drava. 

Notika sacensības “Svētku 
biatlona stafete”, kurā katram 
komandas dalībniekam 
bija jāslēpo viens aplis 
stadionā un ar gaisa 
šauteni jāsašauj trīs baloni. 
Veiksmīgākās komandas 
pieaugušo grupā: 1. vietā 
komanda ”Vietējie” - Kārlis 
Āboliņš, Jānis Dreimanis, Mārtiņš Kalniņš; 2. vietā -  HK 
“Ļaudona”- Kristaps Kantāns, Ivans Biļevskis, Raivis 
Veners, bet godpilnajā 3. vietā  -  “Glābēji”- Sarmīte Sīle, 
Iluta Biķerniece, Guntis Lazda. No „Glābējiem” tikai vienu 
sekundi atpalika komanda “Lēnās mammas”- Arita Lācīte, 
Inese Urtāne, Gita Bērziņa. Jauniešiem labāko laiku uzrādīja 
komanda „Čilī” - Kristaps Pusplatais, Niks Vilciņš, Ilvars 
Gābers. Otrie - komanda “Melnie buļļi”- Daivars Bērziņš, 
Ernests Jonāns, Artūrs Gurskis. Trešie - komanda „Astotie” 
- Ivo Bilaničs, Artūrs Biķernieks, Ēriks Aļošins.

Slidotavā jaunieši izrādīja savas slidošanas prasmes. 
Tur ātrākie un veiklākie izrādījās: Gints Vizāns, Sandis 
Ozoliņš, Kristaps Kantāns. No viņiem pavisam nedaudz 
atpalika Rovens Miškinis, Sergejs Plaunovs, Lauris 
Grābers, bet trešajā vietā - Verners Šveds, Markuss 
Demkovs, Sigita Bizune.

Neizpalika arī tradicionālās ģimeņu stafetes, tās allaž 
izceļas ar jautrību, emocijām un cīņas sparu. Pirmajā vietā  

ģimeņu apvienotā komanda „Trakās vāveres”, otrajā vietā - 
Skušķu ģimene, trešajā vietā - Āboliņu ģimene, bet ceturtajā 
vietā - ģimeņu apvienotā komanda „Foršie”. Pārsteiguma 
balvu par uzcelto sniegavīru saņēma Skušķu ģimene.

Prieks, ka šajā dienā kopā ar saviem bērniem, slēpojot vai 
vienkārši dienu pavadot, bija daudzi vecāki, un, protams,  
savus  audzēkņus uzmundrināt un atbalstīt bija atnākuši 
klašu audzinātāji, skolotāji.

Katrs dalībnieks varēja sasildīties pie ugunskura, nobaudīt 
karstu tēju vai īpaši garšīgu, uz ugunskura vārītu  pusdienu 
zupu.

Skolas sporta zālē notika sniegavīru zīmējumu izstāde 
- konkurss. Pavisam bija apskatāmi 48 skolēnu zīmētie 
sniegavīri. Skatītāji ar krāsaino uzlīmīšu palīdzību nobalsoja 
par labāko. Par tādu tika atzīts Martas Dreimanes  zīmējums 
“Sniegavīrs Olafs”.

Ikviens slēpojuma dalībnieks saņēma karodziņu, bet 
apliecinājumus par dalību Sniega dienā saņēma visi 

dalībnieki. 
Par šīm un citām balvām 

paldies Ļaudonas pagasta 
pārvaldei un Latvijas 
Slēpošanas savienībai. 

Īpašs paldies deju 
grupai „Lindo”, Edijam  
Simsonam, Linardam 
Dunduram, Andrim 
Jermakovam, Jurim 
Simsonam, Jānim Zavalam, 
Kristapam Šķēlam, 
Kristapam Kantānam, 
kuri rūpējās par šo svētku 
sagatavošanu un norisi.  

Galvenais, ka visi kopā 
pavadījām jauku, ziemas 
priekiem pilnu dienu. Uz 
tikšanos nākamgad!

Guntis Lazda, 
Andreja Eglīša 

Ļaudonas vidusskolas 
direktors
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Projektu nedēļa Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā
No 9. līdz 13. februārim Andreja Eglīša Ļaudonas 

vidusskolā notika projektu nedēļa. Šogad projektu nedēļas 
mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar pētniecisko darbu 
izstrādes pamatprincipiem. Tā kā šobrīd Latvija ir Eiropas 
Savienības prezidējošā valsts, skolēni izvēlējās tēmas, 
kas saistītas ar Eiropu un Eiropas Savienību. Šajā nedēļā 
skolēniem bija gan jāapgūst jaunas, gan jānostiprina jau 
esošās prasmes.

12. klases skolēni šajā nedēļā gatavojās valsts pārbaudes 
darbiem. 

11. un 10. klases skolēni izstrādāja zinātniski pētnieciskos  
darbus. Projektu  nedēļa noslēdzās piektdien ar darbu 
prezentēšanu. 5.-9. klase savus darbus prezentēja klases 
kolektīvam, bet vidusskolēni savus darbus aizstāvēja skolas 

muzejā, kur tos vērtēja stingra žūrijas komisija: Ļaudonas 
pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Dreimane, skolotāji: 
Ainis Krišāns, Anna Iesalniece, Emerita Beļauniece, Alda 
Ostrovska un skolas bibliotekāre  Dzintra Viļeviča. 

Šī nedēļa bija lieliska iespēja skolēniem uzzināt ko 
jaunu, organizēt savu laiku un apgūt kādas jaunas iemaņas. 
Gribētos atzīmēt, ka mūsu skolēniem  šādas nedēļas ir ļoti 
nepieciešamas, lai pārliecinoši spētu aizstāvēt savus darbus, 
jo auditorijas priekšā ir ļoti grūti pārvarēt satraukumu un 
bailes.

Lielu  paldies saku skolēniem un skolotājiem  par ieguldīto 
darbu, vecākiem par atbalstu.

Alda Ostrovska, 
direktora vietniece mācību darbā

Ar dabaszinātnēm un tehnoloģijām saistītas viktorīnas
Laikā no 26. līdz 28. janvārim  Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā norisinājās ar dabaszinātnēm un tehnoloģijām saistītas 

viktorīnas. Vidusskolēni pasākumu uzsāka ar cepuru locīšanu. Savu erudīciju komandu dalībnieki varēja demonstrēt, 
risinot uzdevumus matemātikā, ģeogrāfijā un bioloģijā. Sacensību gars parādījās arī, risinot  informātikas loto. Visu klašu 
skolēniem  bija jāizdomā, kā cauri papīra lapai var izlīst skolotājs un vesela klase. Jautrus brīžus sagādāja arī atjautīgā  
skaitīšana. Fizikas skolotājs demonstrēja eksperimentu  - smagu priekšmetu pacelšanu. Skolēni ar aizrautību pildīja dažādos 
uzdevumus, demonstrējot sacensību garu un komandu saliedētību.

Rita Avotiņa, informātikas skolotāja

Muzikāli izklaidējošs pasākums „Izklausies redzēts”

30. janvārī 9. klase organizēja un vadīja pasākumu 
„Izklausies redzēts”  4.-12. klašu skolēniem, par kārtību 
atbildīga bija 11. klase. Pasākumā katrai klasei bija 
jāatdarina grupa vai atsevišķs dziedātājs, kuri tika laicīgi 
izlozēti. Lai sagatavotu priekšnesumus, klases skatījās 
video, mēģināja, mācījās deju soļus. Priekšnesumus iesāka 
9. klase ar dziesmu  „Tikai tā”. Pirmo reizi pamatskolas 
- vidusskolas pasākumā piedalījās 4. klase ar dziesmu 
„Spārni un vējš”.  Paldies viņiem par drosmi! Ļoti jauki un 
pārdomāti priekšnesumi bija 5. klases komandām  - Olgas 
„Lielā zivs” un  „Prāta vētras” „Lidmašīnas”.  Interesants  
bija 6. klases priekšnesums - “Bermudu  divstūris” ar 

dziesmu  „Rajončiks”. Tajā uz skatuves  parādījās arī suns! 
Vēl varēja redzēt  Dvīnes, Lauri  Reiniku, Sabīni Berezinu, 
Britniju Spīrsu, Gagnam style. 1. vietu ieguva 8. klase ar 
Laura Reinika dziesmu „Es skrienu”, 2. vieta 12. klasei, 
izpildot dziesmu PSI - Gagnam style, 3. vietu ieguva 6. 
klase. Katra klase saņēma saldu balvu. 1.vietas ieguvējiem 
tika Naura veidotā konfekšu torte.

Priekšnesuma  starplaikos varēja piedalīties dažādās 
atrakcijās, pēc pasākuma diskotēkā visiem bija iespēja 
rādīt savu deju soļus. Pēcpusdiena skolā bija jautra un 
izdevusies.

Rita Avotiņa, 9. klases audzinātāja
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Kopīgs sadarbības risinājums no konflikta līdz mīlestībai 
Ineses Zīles lekciju ciklā

Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolā š.g. janvārī un 
februārī vecāki tika aicināti uz 
nodarbību ciklu „Kā veiksmīgi 
risināt konfliktus ar bērniem?”. 
Nodarbību laikā tika meklētas 
atbildes uz jautājumiem: 

• Kā justies un būt labam 
vecākam?

• Kā rīkoties manipulāciju 
situācijā?

• Kāpēc bērns neklausa pārāk 
bieži?

• Kurš mājās ir galvenais 
- vecāks vai bērns?

Nodarbības vadīja pasniedzēja 
Inese Zīle. Klausītāju uzmanība 
tika vērsta uz ģimeni kā saskaņotu, 
harmonisku komandu: „mēs visi 
- ģimene - esam uz viena kuģa”. 
Lai arī galvenokārt tika runāts par 
attiecībām ģimenē, to tikpat labi 
var attiecināt arī uz sociālajām 
attiecībām darba kolektīvos un sabiedrībā kopumā. 
Attieksmes jautājumi var tikt risināti, gan darot ikdienišķus 
sadzīves darbus, gan analizējot vispārcilvēciskas vērtības. 

Lekcijas interesantas darīja gan aktuālā tematika, gan 
lektores oriģinālais materiāla pasniegšanas veids. Inese Zīle 
savas nodarbības vadīja atraktīvi, plaši pielietodama uzkrāto 
pieredzi improvizācijas teātrī (šobrīd vada Madonas BJC 
teātra studiju „Pilnpiens”). Tēmu ietvaros sadzīves situāciju 
improvizācijās aktīvi tika iesaistīti arī lekciju klausītāji. 
Nodarbību vadītāja atklāja, kā atbilstoši situācijai var 
pielietot dažādas konfliktu risināšanas tehnikas: „runā par 
to, kā tu jūties”, „„Es piekrītu” -atbildot uz manipulatīvo 
kritiku”, „saplīsusī plate”, „saki „nē””, „kā izvairīties no 
„āķiem”” u.c.

 Analizējot sadzīves situācijas un raksturojot konfliktus, 
nodarbībās I. Zīle atgādināja, kā sociālās attiecības var 
ietekmēt dažādi  temperimenta tipi. Tika arī norādīts,  cik 
svarīgi ir izprast un atbilstoši respektēt vecumposmu  
īpatnības. Vērtīgas bija norādes uz situāciju atpazīšanu. 
Piemēram, „Kad žēlsirdība, labestība un izpalīdzība nāk no 
tavas gribas un sirdsgudrības, bet tad, kad tu sāc regulāri 
pildīt tikai citu iegribas, tu esi manipulatora varā.” (I. Zīle). 

Tika analizēta arī uzslavu un sodu atbilstība un efektivitāte.
Nodarbību apmeklētājiem tika ieteikti arī mājas uzdevumi, 

kuros lekcijās gūtās atziņas varēja pārbaudīt praksē. Katrs 
dalībnieks saņēma arī bagātīgu izdales materiālu. 

Patīkami, ka lekciju cikls bija kupli apmeklēts. Diemžēl 
pārsvarā klausītājas bija maigā dzimuma pārstāves. Vai 
tiešām attiecības ģimenē interesē tikai mammām? Kur tad 
vienotā komanda? 

Nodarbības bija interesantas un noderīgas turpmākajai  
darbībai un, kā norādīja I. Zīle, kāds uzzināja ko jaunu, kādam 
tā bija atkārtošana un palūkošanās  uz lietām un norisēm no 
cita punkta, citam - pārmaiņas ikdienas dzīvē. Izskanēja 
ieteikumi līdzīgu nodarbību turpināšanai. Nobeigumā dažas 
atziņas no izdales materiāliem:

• Ja bērnu pastāvīgi kritizē, viņš mācās neieredzēt.
• Ja bērnam apkārt naidīgums, viņš mācās agresivitāti.
• Ja bērnu atbalsta, viņš mācās cienīt sevi.
• Ja bērnu saprot un viņš aug garīgā labvēlībā, viņš mācās 

atrast MĪLESTĪBU pasaulē.

Māris Karlsons, lekciju apmeklētājs

Paldies Inesei Zīlei!
Nodarbību cikls deva iespēju izprast dažādos iemeslus, 

kādēļ bieži rodas konflikti starp skolēnu un viņa vecākiem, 
skolēnu un skolotājiem, kā rezultātā mēdz pasliktināties 
skolēna sekmes, rodas nevēlēšanās doties uz skolu.

Attiecībā uz vēlmi mācīties jāņem vērā skolēnu, skolotāju 
un vecāku savstarpējā sadarbība. Nenoliedzami, lai bērns 
labi un ar interesi mācītos, būtiskas ir viņa attiecības ar 
skolotāju, savstarpējā saikne. Ja šī saikne būs, arī sekmes 
bērnam būs labas, mācīšanās process šķitīs saistošs. Jo  nevis 
skolotājs atrodas zināšanu kalngalā, bet skolotājs tajā uzkāpj 
kopā ar bērnu. 

Kā bērnam var palīdzēt vecāki? 
Ļoti svarīgi ir vecākiem iesaistīties bērna izglītībā. 

Vecākiem būtu jāmāca bērnam mācīties. 
Kā būtu jāsāk  mājasdarbu pildīšana, bērnam atnākot 

mājās no skolas? 
Pirmkārt, jāsakārto darba vide, jāatver dienasgrāmata, 

jāparūpējas, lai nekas netraucētu. Process, kas ievada 
mācības, ir ļoti svarīgs. 

Otrkārt, vecāki var palīdzēt, parādot skolas uzdevumu 
saistību ar reālo dzīvi. 

Treškārt, bērnu vēlēšanās mācīties ļoti ir atkarīga no 
vecāku attieksmes pret bērna skolotājiem, skolu kopumā. 
Bērnam ir svarīgi dzirdēt un sajust, ka vecāki ciena 
skolotājus, apzinās skolotāja profesijas prestižu. Arī skaļi 
savus uzskatus nepaužot, daudz skaidrāk tie tiek demonstrēti 
ar savu attieksmi, rīcību ikdienas situācijās.

Bērna motivācija ir cieši saistīta ar pašu vecāku aktivitāti. 
Vai vecāki uzskata, ka mācīšanās ir vērtība? Ja viņi paši ir 
aktīvi, turpina izglītoties (apmeklē kursus, seminārus u.tml., 
atsāk vai turpina studijas), tad parasti arī viņu bērni labprātāk 
mācās. 

Noteikti jāņem vērā, ka bērns ļoti bieži pārņem vecāku 
uzvedības modeli. 

 Ja skolotājs un vecāki savus bērnus mīlēs, zinās, kā pareizi 
rīkoties konkrētajā situācijā skolā vai mājās, panākumi 
neizpaliks.

   Paldies skolēnu vecākiem, kuri tik kuplā skaitā apmeklēja 
šīs nodarbības. 

Guntis Lazda, 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktors
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„Bērnu/jauniešu žūrijas 2014” lasīšanas maratons ir noslēdzies
,,Grāmatu laiks, tāpat kā mīlestības laiks, pagarina mūžu”

 /Daniels Penaks, franču rakstnieks un skolotājs/
Ar ļoti jauku un sirsnīgu noslēguma pasākumu A. Eglīša 

Ļaudonas vidusskolā noslēdzās ,,Bērnu/jauniešu žūrijas 2014” 
lasīšanas maratons. Klātesošos uzrunāja A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas direktors Guntis Lazda un Ļaudonas pagasta 
pārvaldes vadītāja  Ilze Dreimane. Jauku priekšnesumu visiem 
sniedza paši  Bērnu/jauniešu žūrijas dalībnieki, kas runāja 
dzeju no dzejas grāmatiņām, kas bija iekļautas bērnu/jauniešu 
žūrijas 2014. gada kolekcijā. Savukārt par muzikālo pusi 
parūpējas skolotājas Sintija Bašķere un Iluta Biķerniece ar 
2. klases skolēniem un 8. klases skolnieks Artūrs Biķernieks 
ar savu oriģināldziesmu. Paldies visiem! Savukārt es pati 
nelielā prezentācijā iepazīstināju ar Bērnu/jauniešu žūrijas 
rezultātiem mūsu skolā, kā arī pievienoju tam  lirisku noti ar 
citātiem par grāmatām un lasīšanu. Pavisam nemanot pienāca  
ilgi gaidītais brīdis - dalībnieku apbalvošana un svētku 
kliņģeris.       Bērnu/jauniešu žūrijas dalībnieki saņēma ne tikai 
īpaši veidotu LASĪTĀJA  SERTIFIKĀTU (paldies par dizainu 
Elvijam Viļevičam), bet arī dāvaniņu no Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas - uzlīmju albumiņu. Vēl viena no Bērnu/jauniešu 
žūrijas aktivitātēm bija zīmējumu konkurss ,,Mana ilustrācija 
interesantākajai bērnu/jauniešu žūrijas grāmatai”.  Bērnu 
veikumu atalgoju ar ATZINĪBU vai PATEICĪBU un mazām 
balviņām. Kopā Bērnu/jauniešu žūrijā mūsu skolā iesaistījās 
61 dalībnieks - 52 skolēni un 9 pieaugušie.

    Bērnu/jauniešu žūrija ir valsts mēroga lasīšanas 
veicināšanas  programma. Jauniešu žūriju Latvijā ieviesa 
Bērnu literatūras centrs (LNB). Jauniešu žūrija savu 
nosaukumu ieguva 2011. gadā. Var teikt, ka Jauniešu žūrija 
darbojas kopš 2001. gada, kad aizsākās grāmatu lasīšanas 
un vērtēšanas projekts - Bērnu žūrija. Izlasītās grāmatas  
jānovērtē īpašā anketā. No 2013. gada anketa ir elektroniska. 
2012. gadā lasīšanas maratonam pievienojās arī Vecāku 
žūrija. Tas mudina arī pieaugušos lasīt un vērtēt grāmatas. 
Tagad aizraujošā lasīšanas maratonā var piedalīties visa 
ģimene.

Noslēguma pasākumā kā galveno akcentu noformējumam 
izmantoju Bērnu/jauniešu žūrijas 2014. gada kolekcijas 
grāmatas un krāsainus taureņus, jo mēs visi esam tik dažādi, 
tik atšķirīgi un īpaši  kā šie krāsainie taureņi. Un arī grāmatas, 
kuras mēs visi kopā lasījām, ir tieši tikpat atšķirīgas, dažādas 
un īpašas.  It īpaši jāuzsver  Vecāku žūrijai uzticētās grāmatas. 
Par vislabāko viennozīmīgi tika atzīta grāmata - Māra Zālīte 
,,Pieci pirksti”. Taču pārējās grāmatiņas bija diezgan liels 
izaicinājums. Katra savā ziņā savdabīga. Bet tas arī šai pasaulē 
ir tas interesantākais - dažādība. Ja mēs visi būtu vienādi 

domājoši, vienādi ģērbušies utt., pasaule būtu garlaicīga.  Ir 
brīnišķīgi, ka pasaule ir tik krāsaina! 

,,Nomirstot cilvēki izzūd. Viņu balsis, viņu smiekli, viņu elpas 
siltums... Visas dzīvās atmiņas par viņiem pārtrūkst. Tas ir gan 
baisi, gan dabiski. Tomēr daži ir izņēmumi šajā iznīcībā. Jo 
savās uzrakstītajās grāmatās viņi turpina dzīvot. Mēs varam 
viņus atklāt no jauna. Viņu humoru, viņu balss toni, viņu 
noskaņas. Caur uzrakstīto vārdu viņi spēj jūs sadusmot vai 
iepriecināt. Viņi spēj jūs mierināt. Viņi spēj jūs mulsināt. Viņi 
spēj jūs mainīt. Viņi spēj to visu... Tā ir mazliet burvestība.”  
/Diāna Seterfīlda ,,Trīspadsmitais stāsts.”/

Tik tiešām - tā ir mazliet burvestība. Paldies visiem, kas 
palīdzēja mums - A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēniem 
un pieaugušajiem - par iespēju būt Bērnu/jauniešu žūrijas 
dalībniekiem un par atbalstu noslēguma pasākumā. No sirds 
vēlu visiem piedzīvot vairāk jauku un patīkamu brīnumu gan 
dzīvē, gan dažādajā grāmatu pasaulē.

Dzintra Viļeviča,
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas bibliotekāre

Ļaudonas mazpulcēnu ziņas
Februāris  mazpulcēniem  aktīvs  mēnesis 

- radošo darbiņu laiks. 
2. februāris - Sveču diena jeb Svecaine, 

kad lejam sveces. Valda uzskats, ka Sveču 
dienā lietās sveces ilgi deg un nekvēpst. Šajā 
dienā lietajām svecēm piemīt īpašs sargājošs 
spēks. Lejot sveces, vajag smieties, tad 
sveces gaiši degs. Arī mēs nodarbībā 
izvēlējāmies darboties ar svecēm. Šoreiz  
sveces  marmorizējām. Visi bijām pārsteigti 
par sveču krāšņumu.           Februārī ir arī 
Valentīndiena, un paši pulciņa dalībnieki 
vēlējās izgatavot apsveikumus. Tos arī 
veidojām.

13. februārī notika Latvijas mazpulku 
konference ,,Augsim Latvijai!”. Kopīgi 
gatavojām prezentāciju - veidojām plakātu 
par mūsu mazpulka darbošanos. Šogad uz 
konferenci devās Amanda Nagle un Viktorija 
Korlaša.                                      

Sandra Zavale, mazpulku vadītāja
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Piedāvātās iespējas Ļaudonas pagasta bibliotēkā 2015. gadā
Ļaudonas pagasta bibliotēkā 2015. gadā pieejamas un 

bez maksas izmantojamas tiešsaistes datubāzes:
news.lv - Lursoft Laikrakstu bibliotēka ir Latvijas 

periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu 
apkopojums internetā. 

letonika.lv -  Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas 
sistēma internetā, kuras galvenais mērķis ir sniegt 
sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas 
informāciju. Letonika enciklopēdiskie un vārdnīcu 
resursi: enciklopēdijas un citi uzziņu resursi, vārdnīcas 
un citi tulkošanas resursi, multivide (attēli, audio un 
video), Latvijas interneta lapu katalogs, Latviešu valodas 
uzziņas.

nais.lv – NAIS (Normatīvo aktu informācijas sistēma) 
ir visaptveroša likumdošanas informācijas sistēma ar 
vairāk nekā 100 000 likumiem un citiem tiesību aktiem.

  Tajā ir pieejams pilnīgs Latvijas Republikas un Rīgas 
pašvaldības tiesību aktu kopums un to konsolidētās 
redakcijas, kā arī Latvijai saistošie starptautiskie 
dokumenti.

  NAIS datubāzē uzkrātie dokumenti ir sasaistīti ar citiem 
tiesiskās informācijas avotiem. Tas dod iespēju NAIS 
lietotājiem piekļūt Saeimas likumprojektiem, valdībā 
akceptētajiem politikas plānošanas dokumentiem, tiesas 
spriedumiem, Eiropas  Savienības normatīvajiem aktiem, 
kā arī krievu valodā tulkotiem Igaunijas Republikas 
tiesību aktiem.

nais.lv – vairāk nekā likumi
Portāls piedāvā ne tikai ātru un efektīvu darbu ar tiesību 

aktiem, bet vairākas papildu iespējas - sekot tiesvedības 
gaitai interesējošajās lietās, kā arī iegūt tekstu no attēla, 

Skolas volejbolistu panākumi

Šogad ar labiem panākumiem dažādās Madonas novada 
volejbola sacensībās piedalās mūsu skolas volejbola  
komandas. Vispirms Madonas novada skolēnu spartakiādes 
sacensībās 9. -12. klašu grupā otro vietu izcīnīja mūsu 
skolas zēnu komanda. Otrā vieta arī  „Lāses kausa 2015” 
atlases sacensībās. 

Komandas sastāvā spēlēja: Ričards Strods, Ilvars Grābers, 
Dmitrijs Šmeiss, Kristaps Pusplatais, Arvis Spuriņš.

Pamatskolu grupā piedalījās desmit skolu komandas. 
Mūsu zēnu un meiteņu komandām atkal otrās vietas. 

Zēnu komandā spēlēja: Ivans Biļevskis, Ralfs Miškinis, 

Raivis Veners, Jānis Krasnovs, Ivo Bilaničs, Emīls Zemītis, 
Artūrs Aļošins, Markuss Gābers. 

 Meiteņu komandā spēlēja: Linda Āboliņa, Lineta Kārkla, 
Diāna Cīrule, Alise Avotiņa, Sigita Bizune, Agnese Madžule, 
Natālija Šmeisa. Skolēni apsolīja turpmāk trenēties vēl labāk 
ar mērķi nākamajā gadā piedalīties “Lāses kausa 2016” 
finālsacensībās Rīgā, kur vienuviet  pulcējas gandrīz 1000 
jaunie skolu volejbolisti no visas Latvijas. 

  
Materiālu sagatavoja Diāna Cīrule un Ralfs Miškinis,

8. klases skolēni

kas satur tekstuālu informāciju, piemēram, fotografēta 
dokumenta.

Ar 2015. gadu apmeklētājiem tiek piedāvātas 
jaunas tehnoloģiskas iespējas - A3 formāta krāsainā 
kopēšana, printēšana, skenēšana.

Bez minēto tehnoloģiju pieejamības  joprojām 
bibliotēka piedāvā 8169 vienību apjomīgu krājumu, t.sk., 
grāmatas un periodiskie izdevumi dažādām interesēm. 
Iespēju robežās tiks piedāvātas jaunas grāmatas - gan pašu 
iegādātas, gan uz laiku aizgūtas no citām bibliotēkām.

Tāpat kā līdz šim, arī šogad tiks organizētas dažādas 
izstādes un pasākumi - tematiski, literāri, veltīti svētku 
un atceres dienām.

Šobrīd bibliotēkā ir ienākusi Valentīndienas noskaņa. 
Par noskaņas  radīšanu paldies Dzintrai Viļevičai, Ivetai 
Tropai un Vitai Stradiņai.

Laiks skrien vēja spārniem, un jau laikus jādomā par 
svētkiem, kas tuvojas. Tāpēc vēršos pie Ļaudonas pagasta 
iedzīvotājiem  ar lūgumu būt atsaucīgiem, radošiem un 
līdz 30. martam iesniegt bibliotēkā dažādas lietas (olas, 
cāļi, zaķi - floristikas darbos, zīmējumos, veidojumos 
u.c.), kas kopīgi veidos izstādi “Lieldienu brīnums”. Var 
atsaukties arī kolekcionāri, ja tiek veidota kolekcija, kas 
sasaucas ar šo tematiku.

Saku paldies visiem tiem, kas bija atsaucīgi iepriekšējā 
gadā, iesniedzot savus darbiņus, daloties ar idejām, 
piedaloties bibliotēkas rīkotajos pasākumos. Ceru uz 
atbalstu un sadarbību arī turpmāk! 

                                      Ieva Skušķe, 
Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja

7. - 9. klašu meiteņu komanda. 2. vieta „Lāses kausā 2015”.
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Iz vēstures apcirkņiem

 Ļaudonas nodaļa nodibināta 1939. gada 12. februārī un apstiprināta 23. 
februārī. 1939. gadā nodaļā bija 32 biedri. 1. oktobrī Sarkanā Krusta Galvenā 
Valde atļāva ierīkot Ļaudonā veselības palīgpunktu, kas apkalpotu Ļaudonas, 
Sāvienas un Mētrienas pagastus. Pēc atļaujas saņemšanas nodaļa stājās pie 
punkta ierīkošanas, vācot nepieciešamos līdzekļus, sagādājot telpas un punkta 
inventāru. Telpas izbūvēja pēc Sarkanā Krusta Galvenās Valdes techniskā biroja 
skices. Visi priekšdarbi palīgpunkta  ierīkošanai noslēgušies 1940. gada marta 
pirmā pusē. Palīgpunkta  ierīkošanai pagastu pašvaldības sazīmējušas Ls 431,58, 
Madonas un apkārtnes pašvaldību veselības aizsardzības savienība Ls 868, 
42 un saimnieciskās organizācijas Ls 330. 1940. gadā nodaļa vāks līdzekļus 
kalna saules kabineta iekārtošanai un propagandēs sabiedrībā veselības punkta 
darbu, sarīkojot priekšlasījumus. 1939. gadā nodaļas darbību vadīja valde šādā 
sastāvā: priekšnieks - mācītājs Vilis Goba, viņa vietnieks lauksaimnieks Jānis 
Avotiņš, kasiere - skolotāja Emma Nesaule, sekretārs -  pagasta sekretārs Eduards 
Kuršinskis, locekļi -  skolotāja Skaidrīte Rubenis un pagasta vecākais Oskars 
Apsītis. Valde noturēja trīs sēdes. Revīzijas komisijā darbojās Jēkabs Lācis, Jānis 
Lācis un pagasta vecākā vietnieks Pēteris Smalkais. Revīzijas komisija noturēja 
vienu sēdi.

„Apskats. Latvijas Sarkanā Krusta žurnāls”, Nr. 35 /01.01.1940./

Sarkanā Krusta Ļaudonas nodaļa

Veselības koptuve Ļaudonā
     Ļaudonas ciemā uzsācis darbību Sarkanā Krusta Ļaudonas nodaļas veselības 

kopšanas punkts. Veselības koptuve apkalpo Ļaudonas, Sāvienas un Mētrienas 
pagastus, un šajā apkārtnē par veselības koptuvi ir liela interese. Uzticību 
jaunajai iestādei pavairo arī labi un glīti iekārtotās telpas un izraudzītais 
ārstnieciskais personāls. Pirmās veselības koptuves darbības dienā pēc padomiem 
un norādījumiem griezās vairāk nekā 90 bērni. Veselības koptuve darbojas katru 
trešdienu. Ārstniecisko palīdzību bez maksas sniedz ārsts J. Dzirkalis  no Madonas. 
Rūpējoties par veselības koptuves ēkas apkārtnes izdaiļošanu, Ļaudonas pagasta 
pamatskolas audzēkņi Meža dienās ēkas apkārtni plānveidīgi apstādīja.

„Daugavas Vēstnesis”,  Nr. 111 /18.05.1940./

INFORMĀCIJA
Ļaudonas pagasta bibliotēka būs slēgta laikā no  9. līdz 13. martam bibliotekāres  

profesionālās pilnveides apmācību kursu dēļ.

 Lai labāk izprastu novada iedzīvotāju vajadzības, kas attiecas uz pašvaldības darbu, un gūtu 
priekšstatu par to, kas katrā pagastā ir aktuālākais, Madonas novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Agris Lungevičs februārī - maijā apmeklēs visus 14 Madonas novada pagastus. 
Apmeklējumu laikā tiks organizētas iedzīvotāju pieņemšanas.

   Iedzīvotāju pieņemšanas laiks Ļaudonas pagastā  š.g. 23. martā laikā no plkst. 16.00 
līdz 18.00 pagasta pārvaldē.
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APSVEICAM!

Ir katram ziedam sava rasas pērle,
Kas visās varavīksnes krāsās mirdz.
Kā gribētos to satvert saules starā
Un dāvināt to tev no sirds!

SVEICAM  FEBRUĀRA MĒNEŠA JUBILĀRUS
 50 gadu jubilejā
Dinu  Simsoni                         16. februārī
 
 60 gadu jubilejā
Gunti  Matīsu                         5. februārī
Vitāliju  Bērtuli                       14. februārī
 
 75 gadu jubilejā
Artūru  Reksi                          19. februārī
 
 80 gadu jubilejā                              
Dzidru  Čeirāni                      19. februārī

 85 gadu jubilejā
Aleksandru  Laizāni              22. februārī

Košu ziedu, dziesmu klusu -
Nav ko citu dāvināt.
Vieglas smiltis, saldu dusu
Kapu kalnā, māmulīt.

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājusi
ĀRIJA ELSTIŅA 

09.02.2015. 
77 gadu vecumā.

Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem.

RALFS SEŅKOVS dzimis 
12.02.2015. vecākiem Edgaram  
Seņkovam un  Evijai  Zariņai.

APSVEICAM!
Māci mani, māmulīte,
Visādos darbiņos,
Izmācīsi darbiņos,
Māci gudru padomiņu!

Sveicam vecākus ar bērniņa 
nākšanu pasaulē.

7. martā plkst. 22:00 Ļaudonas kultūras namā 
Starptautiskajai sieviešu dienai veltīta balle „Uzlūdz 
dāmas” kopā ar grupu „Kamēr jauni”. Ieeja: EUR 1,50, 

pēc plkst. 23:30 - EUR 2,00

Sīkāka informācija par šiem un citiem pasākumiem 
sekos www.laudona.lv

PASĀKUMU AFIŠA

Vēlam jubilāriem veselību, dzīves 
sparu, prieka pilnu katru dienu!

Jo  vairāk  mūzikas dzirdam un arī paši 
dziedam, jo krāsaināka un bagātāka ir pasaule 
ap mums, jo vairāk tā mūs uzrunā un pilnveido

Ļaudonas pagasta senioru sieviešu vokālais 
ansamblis „Mežrozīte” aicina savā pulkā 
dziedātājas ar skanīgu balsi un mīlestību uz 
dziesmu.

Mēģinājumi not iek Ļaudonas kultūras 
namā katru trešdienu plkst.13.00.

Īpaši   t iek gaidītas dziedātājas altu balsu 
grupā.

                                        Vadītāja Judīte Gūte  
(tālr. 26633621)


