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Madona ielūdz!

14. maijā Ļaudonas kultūras namā izskanēja koncerts, kas ikvienu pagasta iedzīvotāju aicināja 
doties uz Madonu, lai kopā ar madoniešiem un citiem novada ļaudīm svinētu svētkus Madonai - 
“Madonai - 90”

Kristapa Šķēla teksts un foto
Turpinājums 11. lpp.

Maija mēnesis nu jau ir izskanējis! Cerams, ka visi pa-
vasara darbi apdarīti un ir iespēja arī izbaudīt tā skais-
tumu, jo visur, kur vien veries, pavasaris savu paveicis. 
Ābeles zied kā trakas. Nez vai tas nozīmē arī to, ka tikpat 
traka būs arī ābolu raža? 

Maijs mūsu tautai iesākās svinīgā noskaņojumā. Plīvo-
jot karogiem, sagaidījām Latvijas Republikas Neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas gadadienu, savukārt mazliet 
vēlāk suminājām savas māmiņas īpašos svētkos - Mātes 
dienā. 

Maijs ir arī mēnesis, kurā skolotāji un skolēni atskatās 

uz mācību gadā paveikto. Arī Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas skolēni un skolotāji to jau ir izdarījuši un arī 
jums, lasītāji, šīs avīzes lappusītēs būs iespēja uzzināt, kā 
tad veicies mūsu skolēniem šajā mācību gadā.

Maijā  esam paspējuši ne tikai sēt un stādīt savos tīru-
mos, bet arī parūpēties par to, lai mūsu kopīgais īpašums 
būtu tīrs un sakopts, dodoties talkot - šoreiz uz Sāvienu. 
Cerams, ka paveiktais mūsu ikdienu padarīs gaišāku!  

Izbaudiet skaisto ziedēšanas laiku! 

Kristaps, redaktors

Madonas kultūras nama dāmu deju grupa “Madonas dāmas”  spēj aizraut, iejūtoties dažādos tēlos. 
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Mēneša jubilāres

Vēlam jubilārēm pavasara sauli, siltumu un skaisto 
ziedēšanas laiku saglabāt  sirdī ik dienu.

8. maijā 75 gadu jubileju atzīmēja 
Helēna Priedīte

17. maijā 75 gadu jubileju atzīmēja 
SKaidrīte StePanova

2. maijā sācies meža 
ugunsnedrošais periods

Valsts meža dienests informē, ka visā valsts teritorijā ar 2. 
maiju tiek noteikts meža ugunsnedrošais laikposms. Meža 
īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsnedro-
šā laikposma iestāšanos ir jānodrošina ugunsdrošības notei-
kumu prasību ievērošana mežā.

Meža ugunsnedrošajā laikposmā, šogad tas ir no 2. maija,  
uzturoties mežā, visiem iedzīvotājiem ir jāievēro ugunsdro-
šības prasības. Lai mazinātu meža ugunsgrēku izcelšanās ie-
spējas, ir noteikti daži aizliegumi un ierobežojumi, par kuru 
neievērošanu var piemērot administratīvo, civiltiesisko un 
arī kriminālatbildību. 

Uzturoties mežos un purvos,  aizliegts:
• nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus 
vai citus priekšmetus;
• kurināt ugunskurus (izņemot īpaši ierīkotas vietas, 
kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas);
• atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
• dedzināt atkritumus;
• braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa 
mežu un purvu ārpus ceļiem;
• veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.

Esmu dzimusi Aronas pagasta Lauterē četru bērnu ģime-
nē. Vecākais ir brālis un mēs - trīs māsas. Tēvs bija būvinže-
nieris, bet mamma vadīja saimniecību. Tēvs Madonā uzcēla 
māju, un bērnība man pagāja pilsētā. 1965. gadā appre-
cējos un pārcēlos uz dzīvi Ļaudonā. Strādāju sakarniekos, 
sabiedriskajā ēdināšanā, slimnīcā. 1992. gadā nopirkām 
māju „Birzumniekus” un nodibinājām zemnieku saimniecī-
bu „Papardes”. Māja bija veca un nekopta. Daudz darba 
pielikām, lai to sakoptu. 

Ar mums kopā dzīvo jaunākā meita Sanita ar vīru Egilu. 
Viņi mums ir lieli palīgi visos darbos. Vasarās, kad ir atva-
ļinājuma laiks, pie mums ciemojas mazbērni un mazmaz-
bērni, tad kopā esam četras paaudzes. No mūsu divu savie-
nības ir izveidojusies 17 cilvēku liela saime. Mums ir divas 
meitas, pieci mazbērni un četri mazmazbērni. Vecākā meita 
ar ģimeni dzīvo Anglijā jau 12 gadus. Gadā reizi lidojam 
ciemos. Brīvajos brīžos lasu grāmatas. Piedalos un atbalstu 
sieviešu klubu „Mežrozīte”, braucu ekskursijās. Visu dzī-
vi mana stiprā aizmugure ir mans vīrs Sašiņš. Pagājušajā 
gadā nosvinējām 50 gadu - zelta kāzu - jubileju. 

Paldies visiem, kas mani sveica 75 gadu jubilejā: manām 
draudzenēm, manai ģimenei par skaisto pārsteigumu  un 
pagasta vadībai.  

 Ar cieņu  -   Skaidrīte

6. maijā 80 gadu jubileju atzīmēja 
anna MūrMane

14. maijā 85 gadu jubileju atzīmēja 
taMilla Petrova

15. maijā 90 gadu jubileju atzīmēja 
velta Gaida Sala

Līdz ar meža ugunsnedrošā laikposma iestāšanos, Valsts 
meža dienests organizē dežūras ugunsnovērošanas torņos. 
No šiem torņiem tiek novērots mežs, un, ja virs koku galot-
nēm var redzēt dūmus, tad ir iespējams noteikt,  kurā vietā 
deg mežs. Tāpēc svarīgi ir, lai bez saskaņošanas ar adminis-
tratīvajā teritorijā esošo Valsts meža dienesta struktūrvienī-
bu netiktu veikti nekādi dedzināšanas darbi, kas rada lielus 
dūmus, lai netiktu maldināti ugunsnovērošanas torņu dežu-
ranti un lai netiktu izsludināta viltus trauksme. 

Meža izstrādātājiem ir jāievēro prasība, ka meža uguns-
nedrošajā laikposmā cirsmā dedzināt ciršanas atlikumus 
atļauts tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju raks-
tisku atļauju. Savukārt meža īpašniekiem ir jāparūpējas, lai 
meža ceļi un stigas būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem un 
krūmiem, lai nepieciešamības gadījumā meža ugunsdzēsī-
bas automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties. Tāpat 
meža īpašniekiem ir jāzina, ka pēc meža ugunsgrēka likvi-
dācijas viņa mežā meža īpašnieka pienākums ir veikt meža 
ugunsgrēka vietas uzraudzību.
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informācija vecākiem, kuru bērni vasarā strādās
Valsts  ieņēmumu  dienests (turpmāk - 

VID) atgādina, ka vienam no vecākiem ir tie-
sības saglabāt nodokļa atvieglojumu par bēr-
nu, kurš ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās 
vispārējās, profesionālās, augstākās vai spe-
ciālās izglītības iestādē, ja viņš strādā vasaras 
brīvlaikā  (no 1. Jūnija  līdz 31. augustam). 

Ņemot vērā, ka daudzi skolēni vasaras mē-
nešos  (no 1. jūnija līdz 31. augustam) strādā 
algotu darbu, VID informē par nosacījumiem, 
kas  jāievēro  gan  vecākiem, kuru bērni vasa-
rā strādā, gan pusaudžiem, kas devušies darba 
gaitās.

Attiecībā  uz  bērnu  (izglītojamo  līdz 19 
gadu vecumam), kurš strādās tikai vasaras 
brīvlaikā, vecākam saglabājas nodokļa at-
vieglojums par bērnu kā apgādājamo un at-
rašanās vecāka apgādībā netiek pārtraukta 
automātiski. 

Vecākam  saglabājas atvieglojums  par  ap-
gādībā  esošu personu 175 eiro mēnesī, un bērnam vasaras 
brīvlaika darba laikā tiek piemērots neapliekamais mini-
mums 75 eiro mēnesī, izņemot gadījumu, ja bērns strādā pie 
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja. 

Savukārt  tiem  vecākiem, kuru bērni  (izglītojamie līdz 
19 gadu  vecumam)  paralēli mācībām strādā mācību gada 
laikā, bērna atrašanās vecāka apgādībā tiek pārtraukta au-
tomātiski - tiklīdz  skolēns  uzsācis  darba  attiecības. Pēc 
tam, kad skolēns pārtraucis  strādāt vai skolēna ienākums ir 
mazāks par 175 eiro mēnesī, vecākiem pašiem bērns jāat-
jauno apgādībā. Ja skolēna mācību gada laikā saņemtie al-
gotā darba ienākumi mēnesī nepārsniedz 175 eiro, skolēns 
var atrasties apgādībā vienam no vecākiem.

Skolēni, kuri nolēmuši sākt darba gaitas, var saņemt algas 
nodokļa grāmatiņu. To var izdarīt klātienē, vēršoties VID 
ar iesniegumu algas nodokļa grāmatiņas piešķiršanai, vai 
elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas 
sistēmu (EDS). Skolēniem, kuri strādās vasaras mēnešos un 
maksās nodokļus vispārējā režīmā, algas nodokļa grāmati-
ņā jāatzīmē galvenā ienākuma gūšanas vieta  (t.i., jāatzīmē  
attiecīgo  darba devēju, pie kura bērns strādās), un bērna 
gūtajiem ienākumiem darba devējs būs tiesīgs piemērot ne-
apliekamo  minimumu 75 eiro mēnesī.

Algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama tikai elektroniski un 
visas darbības, kas saistītas ar apgādības noformēšanu, ir 
veicamas elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās dek-
larēšanas sistēmu (EDS) (algas nodokļa grāmatiņas sadaļā 
“Apgādājamie”, nospiežot spiedpogu “Pievienot apgādībā 
esošu personu”).

Nodokļu nomaksas nosacījumi
Nodokļu nomaksas nosacījumi ir atkarīgi no tā, kāds no-

dokļu maksāšanas režīms ir skolēna darba devējam:
- vispārējais nodokļu maksāšanas režīms; 
- darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs; 
- darba devējs ir lauksaimnieks.
Vispārējā nodokļu maksāšanas režīma gadījumā  skolē-

nam, sākot strādāt:
- darba devējs no algas maksā iedzīvotāju ienākuma no-

dokli 23 % un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās ie-
maksas 34,09 %; 

-10,50 % darba ņēmēja sociālo iemaksu daļu darba devējs 
ietur no skolēna algas, savukārt 23,59 % sociālo iemaksu 
daļu darba devējs maksā no saviem līdzekļiem. Sociālās ie-
maksas neveic, ja skolēns ir jaunāks par 15 gadiem;

- skolēnam, kurš ir nodarbināts vasaras mēnešos, ir tiesī-
bas algai piemērot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neaplie-
kamo minimumu 75 eiro apmērā, ja algas nodokļa grāmatiņa 
ir iesniegta darba devējam.

Atgādinām, ka VID mājaslapā ir pieejams algas kalkula-
tors, ar kura palīdzību ikviens ātri un ērti var aprēķināt darba 
algas apmēru pēc nodokļu nomaksas.

Ja  skolēns  (neatkarīgi no viņa vecuma) vasarā strādā pie 
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja:

- no skolēna ienākuma darba devējs  - mikrouzņēmumu 
nodokļa maksātājs  - neietur  sociālās iemaksas un iedzīvo-
tāju ienākuma nodokli, bet tie veido daļu no mikrouzņēmu-
mu nodokļa, ko darba devējs maksā no sava saimnieciskās 
darbības apgrozījuma;

- laika periodā, kamēr skolēns ir mikrouzņēmumu nodok-
ļa maksātāja darbinieks, viņš nevar atrasties vecāku apgā-
dībā un vecāku gūtajam ienākumam nevar tikt piemērots 
atvieglojums par apgādībā esošu personu 175 eiro apmērā; 

- tiklīdz skolēns uzsāks darba attiecības mikrouzņēmumā, 
apgādība tiks automātiski pārtraukta.

Ja skolēns vasarā saņem sezonas laukstrādnieku ienāku-
mu, strādājot lauku darbos (augļkoku, ogulāju un dārzeņu 
sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas no-
vākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā):

- gūtajam  sezonas laukstrādnieka ienākumam tiek piemē-
rota nodokļa likme 15 %, bet ne mazāka kā 0,70 eiro katrā 
nodarbinātības dienā;

- vecāki saglabā tiesības piemērot atvieglojumu par apgā-
dībā esošu bērnu 175 eiro apmērā, ja bērns ir jaunāks par 18 
gadiem un saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu, kā arī, 
ja bērns ir vecumā no 18 līdz 19 gadiem,  mācās vispārējās, 
profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē  un 
vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam) saņem se-
zonas laukstrādnieku ienākumu. 

Plašāka informācija gan par skolēnu darbu vasarā, gan 
par elektroniskajām  algas  nodokļa  grāmatiņām  pieejama 
VID mājaslapas  sadaļā “Elektroniskā algas nodokļa grā-
matiņa”, bet par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli  
- metodiskajā materiālā “Sezonas laukstrādnieku ienākuma 
nodoklis”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz 
VID informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā 
VID klientu apkalpošanas centrā vai arī sūtīt savu jautāju-
mu, izmantojot VID mājaslapas  sadaļu “Uzdot jautājumu 
VID”.

Jaunieši, kuri iecerējuši vasaras mēnešos strādāt, var sa-
ņemt informāciju vai konsultēties arī:

Valsts nodarbinātības aģentūrā (NVA) -  par vakantām 
darba vietām un jauniešu vasaras darba programmu; www.
nva.gov.lv;

Valsts darba inspekcijā (VDI) - par darba tiesībām un dar-
ba drošību, t.sk., obligātajām veselības pārbaudēm un citiem 
ar darba vidi saistītiem jautājumiem; www.vdi.gov.lv; 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā  (VSAA) - par 
slimības pabalstu vai apdrošināšanas atlīdzību www.vsaa.lv

Informāciju sagatavoja
vid Sabiedrisko attiecību daļa
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“Panākumu kliņģeris”
Piektdien, 20. maijā, pateicoties 

mūsu skolas čaklākajiem skolēniem, 
pēc stundām plkst. 14.00 skolas mu-
zejā tika sveikti A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas goda un slavas kaldinātāji 
2015./2016. mācību gadā. 

Kopumā tika sveikti 45 skolēni, kuri 
saņēma diplomus par piedalīšanos un 
godalgoto vietu iegūšanu valsts mēro-
ga konkursos un starpnovadu mācību 
priekšmetu olimpiādēs. Kopā ar skolē-
niem tika godināti skolotāji un skolēnu 
vecāki, bez kuriem šādi panākumi ne-
būtu iespējami. 

Ar svētku kliņģeri visiem klāteso-
šajiem un ziedu pušķiem skolotājiem 
paldies par ieguldīto darbu teica pagasta pārvaldes vadītāja Ilze 
Dreimane. Ar svētku uzvedumu “Gotiņa” skolēnus, skolotājus 
un vecākus sveica Daces Caunes vadītā leļļu teātra grupa. 

1. pakāpes diplomu par atzinību Vidzemes reģiona skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbu konkursā un piedalīšanos Latvijas 
40. skolēnu zinātniskajā konferencē Rīgā saņēma 12. klases 
skolniece  Elvita Kalniņa; skolotāja L. Elksnīte.  

2. pakāpes diplomu saņēma Marta Dreimane par iegūto 2. 
vietu starpnovadu angļu valodas olimpiādē un par 1. vietu I. 
Indrānes sestajā literārajā konkursā; skolotājas B. Bokta un 
S. Sīle; Artūrs Biķernieks par 2. vietu starpnovadu vēstures 
olimpiādē un 2. vietu konkursā “SuperMikrofons”; skolotājas 
E. Beļauniece un I. Biķerniece; Anita Sindija Skrupska par 2. 
vietu starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē; 
skolotāja L. Elijāse; Loreta Ducena par 2. vietu starpnovadu 
vizuālās mākslas olimpiādē; skolotāja I. Kaļinova; Agris Pav-
lovskis par 3. vietu starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē; 

skolotāja S. Bašķere; Rovens Miškinis par iegūto atzinību 
starpnovadu matemātikas olimpiādē; skolotāja A. Punovska; 
Emīlija Dreimane par iegūto atzinību starpnovadu latviešu va-
lodas olimpiādē; skolotāja S. Bašķere; Ilmārs Gatis Kapturs par 
iegūto atzinību starpnovadu olimpiādē matemātikā; skolotāja I. 
Tole; Niklāvs Veikšāns par iegūto atzinību starpnovadu angļu 
valodas olimpiādē; skolotāja B. Bokta; Renārs Ostrovskis par 
iegūto atzinību starpnovadu bioloģijas olimpiādē; skolotāja L. 
Elksnīte; Reinis Veikšāns  un Irbe Karlsone par iegūto atzinību 
dzejniekam Robertam Mūkam veltītajā radošo darbu konkursā; 
skolotāja S. Sīle. Šie skolēni un viņu skolotāji tika sveikti arī 
Madonas novada mācību priekšmetu olimpiāžu apbalvošanas 
pasākumā Madonas kultūras namā. 

3. pakāpes diplomus par piedalīšanos starpnovadu mācību 
priekšmetu olimpiādēs saņēma: Aleksis Ikaunieks, Laura Pav-
lovska, Kaspars Bute, Elīna Džeriņa, Laura Varsegova, Lau-
ra Zommere, Kadrija Zālīte, Matīss Calmāns, Verners Šveds, 
Rolands Šimonis, Lāsma Pommere, Alise Avotiņa, Natālija 
Šmeisa, Krista Elksnīte, Dmitrijs Šmeiss, Egita Rizga, Kris-
tīne Deksne, Arvis Spuriņš, Lelde Petrovska, Sintija Svirska, 
Lineta Kārkla, Linda Āboliņa, Lauris Baranovs, Ilvars Gābers, 
Ričards Strods, Viktorija Brutāne, Jānis Krasnovs, Agnese 
Madžule, Ivo Bilaničs, Ralfs Miškinis, Emīls Zemītis, Daniels 
Guntars Krūmiņš. Paldies skolotājiem, kuri ikdienā izglīto šos 
skolēnus: A. Driksnai, I. Kaļinovai, I. Biķerniecei, S. Bašķerei, 
I. Tolei, A. Iesalniecei, A. Punovskai, L. Elksnītei, A. Ostrov-
skai, E. Beļauniecei, L. Elijāsei, J. Dārziņam, E. Macijevskai, 
L. Jakubjaņecai, A. Kidalai.

Pēc manām domām, šogad esam padarījuši ļoti daudz un tā 
strādāt turpināsim arī nākamajā mācību gadā. 

Vēlreiz gribu uzslavēt skolēnus un skolotājus, pateikt paldies 
vecākiem par uzticēšanos un vēlmi palīdzēt. 

Guntis lazda, A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktors 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programma
Lai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās veicinātu energoefek-

tivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu, daudzdzīvokļu māju dzīvokļu 
īpašniekiem ir pieejams valsts atbalsts - grantu, aizdevuma 
garantiju vai aizdevumu veidā - Daudzdzīvokļu māju energo-
efektivitātes programmas ietvaros. Programmu finansē Eiro-
pas Reģionālās attīstības fonds un Latvijas valsts.

Programmas mērķa grupa un gala labuma guvēji ir 
dzīvokļu īpašnieki. Programmas mērķis ir daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās veicināt energoefektivitātes paaugstinā-
šanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu.

Programmas atbalstu var saņemt dzīvokļu īpašnieki ar piln-
varotās personas starpniecību (Pilnvarotā persona ir juridiska 
persona, kuru dzīvokļu īpašnieki pilnvarojuši dzīvokļu īpašnie-
ku vietā un vārdā īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumus, kā arī slēgt līgumus un ar tiem saistītos darījuma 
dokumentus par aizdevumu, garantiju un grantu saņemšanu un 
veikt šo līgumu izpildi).

Bezmaksas konsultācijas par programmas noteikumiem un 
par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskās 
dokumentācijas sagatavošanu var saņemt ALTUM Madonas 

konsultāciju birojā Saieta laukumā 1 otrdienās un ceturtdienās 
laikā no plkst.10.00 līdz 14.00.

AS “Attīstības  finanšu  institūcija Altum”  ir valstij piedero-
ša attīstības finanšu institūcija, kas finanšu instrumentu veidā  
(ar aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem  riska kapitāla 
fondos u. c.) sniedz valsts atbalstu noteiktām mērķa grupām.

Arī  Madonas novada pašvaldība ir paredzējusi atbalsta pa-
sākumus daudzdzīvokļu  mājām, kuras plāno īstenot māju sil-
tināšanas jeb energoefektivitātes projektus.

 Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības saistošo noteiku-
mu Nr. 9 “Madonas novada pašvaldības palīdzības piešķir-
šanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājās” 5. punktu  pašvaldība  atbalsta  
līdzfinansējuma veidā:

1) dzīvojamās  daudzdzīvokļu  mājas  energoaudita  veikša-
nai līdz 50 % no izmaksām;

2) tehniskās apsekošanas veikšanai līdz 50% no izmaksām;
3) energoefektivitātes  pasākumu veikšanas tāmes sastādīša-

nai līdz 50% no izmaksām;
4) vienkāršotās  renovācijas tehniskās dokumentācijas iz-

strādāšanai līdz 50% no izmaksām.



   MAIJS 2016                                   “Ļaudonas Vēstis” Nr. 5 (258)                             5

Juuru (igaunija) skolas  skolēnu ciemošanās andreja eglīša  Ļaudonas vidusskolā
2016. gada 5. maijā A. Eglīša Ļaudonas 

vidusskolas skolēni un skolotāji sagaidīja 
34 skolēnu un 6 skolotāju grupu no Juuru  
skolas Igaunijā. 

Ciemiņi Ļaudonā pavadīja divas dienas. 
Šis laiks tika veltīts mūsu skolas iepazī-
šanai, kā arī kopējam draudzības pasāku-
mam skolas muzejā. Šajā pasākumā  sko-
lēni uzstājās vienojošā koncertā, bet vēlāk 
dejoja draudzības vakara diskotēkā. 

Otrajā dienā Igaunijas skolēni un skolo-
tāji piedalījās audzināšanas stundā, gūstot 
iespaidus par mācību procesu. Nedaudz  
vēlāk  igauņi  kopā ar mūsu skolas sko-
lēnu un skolotāju grupu devās iepazīties 
ar vienu no Latvijas un Madonas  novada  
labākajām  slēpošanas bāzēm ”Smeceres  
sils”. Tur izveidojām jauktās komandas, 
kurās bija gan mūsu skolas, gan igauņu 
skolēni, un tad katra komanda sacentās 
foto stafetē, orientēšanās stafetē pēc atmi-
ņas, kā arī veica vairākus braucienus pa trošu celiņiem. Pie-
daloties šajās aktivitātēs, katrs skolēns varēja parādīt savas 
zināšanas un prasmes orientēties dabā, drosmi braucienos pa 
trošu celiņiem. 

Divas  kopā  pavadītas dienas radīja iespēja abu skolu sko-
lēniem un skolotājiem gūt pieredzi kontaktēties, iepazīt ci-

tādo, iegūt jaunus draugus, gūt iespēju uzlabot un papildināt 
savas valodas zināšanas. 

Tagad mūsu skolas skolēni ar nepacietību gaida nākamo 
pavasari, kad varēs doties ciemos pie draugiem uz Igauniju.

G. lazda, A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktors

Mazā sporta olimpiāde degumniekos
2016. gada 7. maijā  Degumnieku pamat-

skolas  stadionā  jau otro  reizi pēc kārtas 
pulcējās apmēram 170 pirmsskolas vecāko 
grupu  (6-7 gadi) audzēkņi  no Madonas 
novada, lai kopīgi aizvadītu  Mazo sporta 
olimpiādi. Ļaudonas  pirmsskolas izglītības  
iestādi  “Brīnumdārzs”  pārstāvēja 11 ma-
zie sportisti, kuru  piedalīšanos  olimpiādē  
apstiprināja bērnu vecāki ar saviem parak 
stiem.  Tātad  lieta  nopietna.  Bērnus spor-
tošanai sagatavoja  skolotājas Dina  Simsone 
un Irita Akmentiņa. 

Pasākuma mērķis ir veicināt bērnu interesi 
par sportu un attīstīt  fiziskās  spējas, radīt 
bērniem dzīvespriecīgu noskaņojumu, kā arī 
aktivizēt sadarbību starp novada pirmssko-
las izglītības iestādēm. 

Dalībniekus  uzrunāja  novada domes  
priekšsēdētāja vietnieks Agris Lungevičs, 
izglītības nodaļas vadītāja Solvita Seržāne, izglītības nodaļas vadītājas vietniece Sarmīte Jansone, Degum-

nieku pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls un Valsts policijas 
Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa Kārtības polici-
jas nodaļas inspektore Iveta Vāvere.

Kopā bērni piedalījās septiņās dažādās aktivitātēs, piemēram, 
Septiņu  rūķīšu  veļas diena, Buratīno deguns apļu mešanai, 
Alise  apmaldās  Brīnumzemē - skriešana pa labirintu, Kaķim  
jāgādā malka, pa divām pagalītēm vedot ar tačku, Tautu mei-
tas kamolīša tīšana un ritināšana aplī, Sprīdītis iet laimi meklēt  
(foto orientēšanās un koku pazīšana).

 Pasākums ritēja raiti. Ar īpašām ovācijām notika darbošanās 
ar tēliem lielās maskās - Lapsu, Suni, Ezi, Vardi. Pasākuma no-
slēgumā katram izglītojamam tika medaļa par dalību, koman-
dām diplomi un dažādas dāvanas. Gaisā tika palaisti  baloni, 
kas vēstīja par bērnu prieku un vēlmi nākamgad atkal tikties un 
sportot kopā. 

Mūsu pateicība Ļaudonas pagasta pārvaldei par iespēju iegā-
dāties vienādus T krekliņus ar iestādes  simboliku un  paldies 
šoferītim Vitoldam  Smelterim   par vizināšanu. 

 
Klāt  bija, visu vēroja un fotografēja  

Ļaudonas PII “Brīnumdārzs” vadītāja ināra Krasnova
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ieteikumi lasītprasmes apgūšanai caur mūziku
laba  lasītprasme  ir  viena  no 21. gadsimta sabiedrības 

sociālajām un ekonomiskajām  pamatprasībām. rakstītais 
vārds ir sastopams it visur, tāpēc lasīšana ir pamatprasme, 
kas nepieciešama gandrīz katrā dzīves jomā.             

Valodai ir būtiska nozīme bērna intelektuālajā, emocionāla-
jā un sociālajā  attīstībā. Tā ir domāšanas un saziņas līdzeklis, 
ar kuru izsaka pārdzīvojumus. Tā ir viena no svarīgākajām 
prasmēm, kuru bērns  izmanto sadzīvē, mācību procesā un 
pašizpausmē. Tiem, kuriem lasītprasme ir nepietiekama, iz-
augsmes izredzes mūsdienu sabiedrībā ir ierobežotas. Tomēr, 
uzsākot mācības 1. klasē, ne visiem skolēniem ir pietiekama 
lasītprasme. Bērni lasa lēnā tempā, neuztver  izlasīto, kas ap-
grūtina arī dziedāšanas prasmes apguvi. Muzicēšanas  procesā 
svarīgu vietu ieņem  simultānā  uztvere, bez tās nav iedomā-
jams muzikālā materiāla loģisks izklāsts. Šo faktoru attiecinot 
uz mūzikas mācību, rodas situācija, kurā  nepietiekamā lasīt-
prasme neļauj bērnam veiksmīgi sintezēt melodiju ar vārdiem, 
viņš koncentrējas uz dziesmas vārdu lasīšanu, nevis skaņas un 
melodijas  reproducēšanu noteiktā ritmā un augstumā. Dzie-
dātprasmes  apguve ir svarīga mūzikas nodarbības sastāvdaļa. 
Tāpēc, aizvietojot skolēnu nepietiekamo lasītprasmi ar dzies-

mas tēliem un tēlu darbību imitējošām kustībām, bērns visu 
savu uzmanību var veltīt dziedātprasmes  attīstīšanai. Māco-
ties izteiksmīgi kustēties un imitēt pieaugušā darbību,  bērni 
apvieno vārdu un kustību valodu. Skaņu saklausīšana un ritma 
izjūta arī ir ļoti svarīgs elements lasītprasmes apgūšanā. Labs 
papildu materiāls burtu un lasītprasmes apgūšanai ir atrodams 
mūzikas diskā  „Burtu rotaļas” , kurās komponists Atvars  Sir-
mais  piedāvā  caur rotaļu un dziesmu apgūt un atpazīt burtus. 
Šo dziesmu  teksta  autore  ir Leontīne  Apšeniece. Albumā 
iekļautas 12 dziesmas no koncertuzveduma  „Burtu rotaļas”, 
kuras izpilda bērnu vokālais ansamblis  „Palāsītes”.  Cik da-
žādi skan katrs burtiņš, tik dažādi ir dziesmu stili un raksturi. 
Visām lietām ir sava kārtība. Arī burtiem ir jāsastājas rindā, lai 
tos būtu vieglāk atcerēties. Tādēļ  pēdējā  dziesma šajā diskā  
ir  „Alfabēts ”  ar Kristīnes  Dinas  Bitēnas- Sirmās tekstu. Šis 
materiāls mūsu iestādē jau ir palīdzējis pasākuma  „Joka pēc 
alfabēts” tapšanā.  Ja ir interese par šo materiālu, tad varat 
griezties pie mūzikas skolotājas. Lai mums visiem veicas!

         
Materiālu sagatavoja PII „Brīnumdārzs” 

                                        mūzikas skolotāja  Judīte Gūte

lielākā vērtība - ĢiMene
Katram no mums ir savas vērtības  - lietas 

vai cilvēki, kas mums vajadzīgi, lai dzīvē 
kaut ko sasniegtu un justos laimīgi. Vairu-
mam cilvēku pirmā un galvenā vērtība ir ģi-
mene. Bez ģimenes ir grūti kaut ko sasniegt. 
Ģimene vienmēr tevi atbalsta un palīdz tikt 
galā ar dažādām problēmām. Šī vērtība ir 
paliekoša.

13. maijā, godinot šo lielo vērtību  -  ĢI-
MENI, arī PII „Brīnumdārzs” audzēkņi un 
darbinieki aicināja savus mīļos vecākus un 
vecvecākus uz kopīgu pasākumu  - Ģimenes 
dienu. Pasākuma ieskaņā ar vecākiem tikās 
vieslektore, metodiskās apvienības vadītāja, 
Cesvaines vidusskolas  sākumskolas skolo-
tāja  Ginta Libeka. Viņa sniedza vecākiem 
izsmeļošu informāciju par to, cik sagatavo-
tus bērnus skola vēlas sagaidīt, uzsākot  mā-
cību  gaitas 1. klasē. 

Pasākuma turpinājumā iestādes audzēkņi  
sniedza nelielu apsveikuma koncertu savām 
ģimenēm svētkos. Pēc koncerta visi tika aicināti do-
ties „Brīnumdārza” pagalmā, lai kopā ar vecākiem 
ietu jautrās rotaļās. Pasākuma nobeiguma daļa nori-
sinājās grupiņu laukumiņos, kur ar vecāku gādīgajām  
rokām tapa dažādas aktīvās sienas bērnu radošajām  
izpausmēm ikdienā. Noslēgumā, kā jau svētkos pie-
nākas, notika pikniks ar desiņu cepšanu. Iestādes 

vadītāja Ināra Krasnova ar Pateicības rakstiem teica paldies 
ģimenēm par piedalīšanos iestādes teritorijas labiekārtošanā. 
Paldies ģimenēm par atsaucību un piedalīšanos pasākumā!  
Paldies  iestādes darbiniekiem par ieguldīto darbu pasākuma 
organizēšanā! 

Judīte Gūte, PII „Brīnumdārzs” mūzikas skolotāja
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“Kur balss lido, un lido pat čuksti”

Artūrs izpilda paša sarakstīto dziesmu 
“Kas var būt labāks par parastu dienu”.

Koris savā būtībā ir daudzas balsis ar vienu 
seju, kas stāsta vienu stāstu. Kora spēks atve-
ras tajā brīdī, kad katrs dziedātājs, joprojām 
būdams unikāls un īpašs, labprātīgi caurvij 
savu balsi ar dažiem desmitiem citu, jo tajā 
brīdī daudz patiesāk un svarīgāk ir kļūt par 
daļu no vienas balss, no viena vārda. 

Mūsu Artūrs runā ar mums kora valodā. 
Grūti atsaukt atmiņā mēģinājumus, kuros 
viņa nav bijis. Protams, tas ne tuvu nav bū-
tiskākais, taču iezīmē ceļu, kā cilvēks tostarp 
iemācās būt daļa no citiem -  kā saplūst, ie-
kļauties, kopā būt un būt atbildīgam  pret  
pienākumu. Taču  mans  pārsteigums bija 
brīdis, kad  šķietami  kluso, pieklājīgo, ārē-
ji atturīgi dziļo Artūru pirmo reizi dzirdēju 
dziedam solo. Diriģente Anita apliecinās, ka 
koris mēģinājumos dažkārt mēdz „aizklausī-
ties” viņa dziedāšanā, aizmirstot, ka jādzied 
arī pašiem. Artūrs atveras, paliekot viens ar 
dziesmu. Un man šķiet, ka atveras, arī jūtot 
kori aiz muguras, kas ir kopā ar viņu.

Tieši tāpēc, Artūra aicināti, mēs nešaubīgi gribējām doties 
viņam līdzi uz „Mikrofona ierakstu” rīkoto konkursu „Super-
Mikrofons”, kura viena no kārtām 30. aprīlī notika Rēzeknes  
koncertzālē  „GORS”. Artūrs bija izturējis priekšatlasi. Tā 
kā Madonas konkursa laikā viņš kopā ar mums viesojās pie 
Stokholmas latviešu kora Zviedrijā, tad pavērās iespēja sa-
censties ar Latgales reģiona jaunajiem izpildītājiem Rēzeknē. 
Kurš gan dziedātājs  negribētu  uzstāties  šajā brīnišķīgi akus-
tiskajā koncertzālē, kur balss lido, un lido pat čuksti. Gais-
mas, kameras, uztraukums, žūrija un darbs, kas koncentrētā 
veidā kļuva taustāms uz skatuves. Mēs, Ļaudonas jauktais 
koris „Lai top!” kopā ar diriģenti Anitu Melnupu, saksofonis-
tu   Robertu  Gotlaufu un koncertmeistari Jolantu Grasi, bijām 
Artūra mūris, piebalsojot viņa dziedājumam U. Marhileviča  
un G. Rača dziesmā  „Tava sirds ir tavas mājas”. Šai dziesmai 
pateicoties, viņš ar maksimāli iegūstamo punktu skaitu, sum-
mētu kopā ar augstu skatītāju balsojuma novērtējumu, iekļuva 
starp trīs konkursa finālistiem. Žūrija Ievas Kerēvicas, Aijas 
Andrejevas, Olgas Rajeckas un Guntara Rača sastāvā  uzsvēra  
viņa izaugsmi, muzikalitāti, skaisto balss tembru un veiksmī-
go dziesmas izvēli, uzteicot arī jūtamo kora atbalstu. Mums 
bija milzīgs gandarījums starpbrīdī dzirdēt skatītāju  atzinību, 
prieku un uzslavas par priekšnesumu. Tas bija ne tikai jūtams, 
bet arī skaitāms daudzajos žetoniņos, ko skatītāji kā simbolis-
ku atbalstu atdeva tieši par Artūru. Kora uzdevums beidzās, 
taču Artūram sākās nākamais pārbaudījums. Otrajā kārtā viņš 
izpildīja  paša sacerētu dziesmu, daloties enerģijā caur vijoli 

rokās, ko žūrija uzsvēra kā spēcīgu jauna izpildītāja 
priekšrocību. Žūrijas viedoklis dalījās, tāpēc kon-
kursā tika piešķirtas divas otrās vietas - tostarp arī 
mūsu Artūram. Pelnīts novērtējums un gandarījums 
par paveikto.

Ir cilvēki, kuri necīnās ar elkoņiem, zobiem un 
nagiem, skaļumu un nekaunību, lai izrautos priekšā. 
Ir cilvēki, kuri prot blakus būt, kopā būt, saplūst ar 
pleciem, kas stāv līdzās trīs rindās pretī diriģentam 
un skatītājam, raidot vienu balsi, vienu vārdu, vienu 
domu - taču vienlaicīgi arī brīnišķīgi uzplaukst un at-
raisās uz skatuves ar savu klusināto starojumu, gau-
mi un muzikalitāti, patiesumu un atklātību mūzikā. 
To sapratīs un nolasīs  katra  atvērta sirds. Koris ir 
stiprs savā vienotībā un stiprs savos talantos un dau-
dzajās personībās. Mēs ļoti lepojamies ar tevi, Artūr!

Ļaudonas jauktā kora „Lai top!” soprāns 
ieva  Melnupa -ancāne
ritvara Stankeviča foto
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vēstis no Ļaudonas grāmatu mājām - bibliotēkām
Jau atkal viens darba cēliens noslēdzies… Devītajiem un 

divpadsmitajiem  atbildīgs brīdis - izlemt par nākotnes plā-
niem, kas nav tikai likteņa rokās, bet gan pašu mērķtiecīgi iets 
ceļš. Kas zina, varbūt kādam izvēles pamatā ir kāda izlasīta, 
iedvesmojoša grāmata…

Arī  šobrīd  bibliotēka piedāvā  daudz jaunu  grāmatu dažā-
dām gaumēm - kā lieliem, tā maziem. Nāc, ieskaties biblio-
tēkas plauktos un izvēlies sev lasāmvielu vasaras vakariem!  

JAUNĀKĀS GRĀMATAS
daiļliteratūras cienītājus iepriecinās gan latviešu, gan 

ārzemju - jau iepazītu un mazāk zināmu autoru darbi:
Bērziņš, Māris. Svina garša./2015
Roze, Guna. 101. kilometrs./2015
Margēvičs, Tālivaldis. Šķērsiela 13./2016
Eglīte, Biruta. Zvēri un cilvēki./2015
Žuravska, Dzintra. Kad bumerangs atgriežas./2016
Svīre, Māra. Ar vakardienu kabatā. [Lieldruka]./2016
Tora, Inese. Tā tikai mīlestība prot…[dzeja]./2016
Kokle-Līviņa, Vēsma. Būt savā tuvumā.[dzeja]./2015
Liepiņš, Imants. Nāvējošie gaisa dārzi./2016
Lāgerkrancs, Dāvids. Meitene zirnekļa tīklā./2016
Stīga Lārsona Millennium sērijas turpinājums
Railija, Lūsinda. Septiņas māsas [1.grām.]./2016
Bisī, Mišels. Meklējot spāri./2016
Petersons, Džeimss. Otrā iespēja./2016
Vasmu, Herbjorga. Šie mirkļi./2015
Stepnova, Marina. Bezdievju iela./2015
Kriss, Bodžaljans. Tuksneša meitenes./2015
Šepetis, Rūta. Papīra sapņi./2015
Frīmena, Kimberlija. Evergrīnas ūdenskritumi./2015
Boida, Hilarija. Atgriešanās./2014
Montefjore, Santa. Medus garša./2015
Pataki, Elisone. Nepakļāvīgā imperatore Elizabete./2016
Eljota Ketrina. Vēlos būt tev līdzās./2016
Makoja, Sāra. Maiznieka meita./2014
Berijs, Stīvs. Karaļa viltība./2013
Mariņina, Aleksandra. Eņģeļi uz ledus neizdzīvo./2016
Abdullajevs, Čingizs. Ačgārnā realitāte./2016
Fainders, Džozefs. Bezdibeņa malā./2016
Gunels, Lorāns. Dievs vienmēr ceļo anonīmi./2016
Raundinga, Virdžīnija. Aleksa un Nikijs./2013
Hokinsa, Paula . Meitene vilcienā./2016
Noihausa, Nele. Dusmīgais vilks./2016
Doda, Kristīna. Kārdinājums./2016
Teilore, Katrīna. Daringemhola. [1.grām.]
Mantojums./2016
Heiere, Džordžeta. Frederika./2016
Gross, Endrū. 15 sekundes./2016
Špinnens, Burkhards. Caharijs Kacs./2016
Moja, Džodžo. Viens plus viens./2016
 
Bērnus un viņu vecākus iepriecinās interesantas, skais-

tas un izglītojošas grāmatiņas:
 Štelmahere, Vita. Es dzīvoju zaļajā Latvijā./2016
Kukare, Linda Aldersone. Lielmeža iemītnieku 
piedzīvojumi pilsētā./2016
Šteinberga, Ināra. Burtus mežā meklējam./2016
Apškrūma, Kornēlija. Soliste./2016
Gulbe, Evija. Koko un Riko jaunie piedzīvojumi./2016
Auseklis, Uldis. Bante un tante./2016
Latviešu klasiskās fabulas./2016
Pasaules atlants bērniem./2016
Skerijs, Ričards. Ko ļaudis augu dienu dara?/2013
Lāgerkranca, Rūse. Kad pēdējoreiz es biju 
vislaimīgākā./2016

Vislandere, Juja. Mūmamma un vārna./2016
Medousa, Deizija. Burvju meža iemītnieki./2016
 
Pateicoties mūsu lasītāju Maijas Prāmas un elitas osta-

šovas dāvinājumam, bērniem vidējā vecumposmā grāma-
tu krājums ir papildināts ar daudz interesantām un vēr-
tīgām grāmatām:

 Brinkbeimers, Klauss. Kristofa Kolumba pēdējais 
ceļojums.2007
Hokinga, Lūsija. Džordža slepenā atslēga uz 
visumu./2009
Binga, Džordžija. Mollijas Mūnas hipnotiskais 
ceļojums laikā./2010
Blaitona, Enida. Piedzīvojumu pils./2003
Vaits, E.B. Mazais Stjuarts./2005
Blaitona, Enida. Brīnumu veikals./2008
Bisets, Donats. Sarunas ar tīģeri./2009
Blaitona, Enida. Pīpiņa piedzīvojumi./2005
Frīdrihs, Joahims. Četrarpus draugi/2002.
Rūmnieks, Valdis. Atnācēju noslēpums./2012
Thilo. Senās Romas gūstā./2008
Roulinga, Dž.K. Dziesminieka  Ķestera pasakas./2009
Verns, Žils. Kapteiņa granta bērni./2006
Aljende, Izabella. Briesmoņu pilsēta./2008
Aljende, Izabella. Zelta pūķa karaļvalsts./2008
Aljende, Izabella. Pigmeju mežs./2008
Braiens, Frānsiss. Džims Houkinss un bagātību 
salas lāsts./2007
Martins, Sems. Piedzīvojumu grāmata zēnam./2008
Sabatīni, Rafaēls. Kapteiņa Blada odiseja./2002
Rungulis, Māris. Zaļā menca./2014
Tvens, Marks. Haklberija Fina piedzīvojumi./2007
Deila, Anna. Raganu čuksti./2008
Lēvenbruks, Anrijs. Meitene un vilcene./2007
Pulmans, Filips. Ziemeļblāzma./2005
Pulmans, Filips. Dzintara tālskatis./2005
Kers, P.B. Lampas bērni. 1.grām./200 
 
īpaša lasāmviela sievietēm
Blūma, Inta. Latvietes karma. Sievišķā enerģija 
tuvplānā./2015
Šī ir pirmā Intas Blūmas izdotā grāmata, kurā viņa ir apko-

pojusi savu personīgo un daudzu citu Latvijas sieviešu piere-
dzi, izejot transformācijas ceļu, dziedinot sevi, atgūstot savu 
sievišķības spēku, atverot savu sirdi un sākot dzīvot savu pa-
tieso dzīvi. Visi grāmatā skartie jautājumi tiek apskatīti no ga-
rīgās psiholoģijas jeb Dvēseles uzdevumu un mērķu viedokļa, 
kas ļauj ieraudzīt pasauli no taureņa, nevis kāpura redzējuma. 
Autore savā grāmatā runā par sievišķību un sievišķo enerģiju, 
par sievišķā spēka avotiem, partnerattiecībām, seksualitāti, 
par attiecībām ar vecākiem un bērniem, par sievietes būtību 
un sūtību, kura var atklāties vien tikai, iepazīstot sevi ārpus 
materiāli fiziskās pasaules robežām.

Bišu audzētājiem
Šteiselis, Juris. Bites piemājas dravā./2016
Latvijā pazīstamais biškopis Juris Šteiselis sarakstījis prak-

tisku grāmatu, kura noderēs visiem, kas nodarbojas ar biško-
pību. Šajā izdevumā atbildes uz jautājumiem par bitēm, to ie-
radumiem un kaprīzēm varēs atrast gan profesionāli biškopji, 
gan tie, kas aizraujas ar biškopību prieka pēc.

esošajiem un topošajiem autovadītājiem
Žuļņevs, Nikolajs. Ceļu satiksmes noteikumi Latvijā. 

Ceļu satiksmes likums./2015

Materiālu  sagatavoja bibliotēkas  vadītāja ieva Skušķe
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lūgums atsaukties
Vasarai vārti vaļā - viss zaļo un zied. Ikvienam no 

mums kāds  jau sen izsapņots  vasaras plāns, kas nupat 
varēs tikt īstenots. Tomēr savā aizņemtībā centīsimies 
paturēt prātā, ka Ļaudonas pagasta svētku  norises  laiks  
šajā gadā sakrīt ar 31. Vasaras olimpiskajām spēlēm Rio-
dežaneiro, Brazīlijā, kas noritēs no 5. līdz 21. augustam. 
Arī Ļaudonas pagastā vienmēr ir bijuši un ir ļoti talantī-
gi, sportiski jaunieši, gūstot panākumus ne tikai pagasta, 
rajona, novada, bet visas Latvijas mērogā un pat aiz tās 
robežām, par ko ne vienmēr informācija  plaši  izskanē-
jusi sabiedrībā. Manuprāt, šī ir īstā reize, kad varam di-
žoties ar saviem sporta talantiem un par viņu veiksmēm 
un panākumiem pastāstīt arī citiem - gan ļaudoniešiem, 
gan Ļaudonas pagasta viesiem. Tāpēc aicinu ikvienu 
ļaudonieti (esošo, bijušo) būt atsaucīgiem, nekautrē-
ties un padalīties ar saviem sasniegumiem  sporta jomā, 
veidojot kopīgu izstādi, ko varēsim aplūkot Ļaudonas 
pagasta svētku reizē Ļaudonas bibliotēkā. Īpaši lūgums 
atsaukties ģimenēm, kas jau vairākās paaudzēs ir bijuši 
lieli sportisti - būtu ļoti interesanti redzēt apbalvojumus  
no dažādiem laikiem  dažādos sporta veidos.  Tie var 
būt diplomi, medaļas, kausi, arī fotogrāfijas un apraksti 
no kādām jums nozīmīgām sacensībām. Minētos mate-
riālus izstādei var iesniegt Ļaudonas pagasta bibliotēkā, 
iepriekš sazvanoties (mob.25620017; 26517666), lai 
vienotos par eksponējamo materiālu iesniegšanas laiku  
(līdz 2.08.) Izstādes atklāšana paredzēta 6. augustā. Da-
rīsim sev svētkus krāšņākus!

Cerot uz jūsu atsaucību un atbalstu,
ieva Skušķe, Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja 

Beigusies  izstāde  - 
viSS Par roZēM …

,,Labi vārdi var būt īsi un viegli izrunājami, taču to atbalss ir bez-
galīga.” /Māte Terēze/

Ļoti siltā un saulainā  10. maija pēcpusdienā uz skolas bibliotē-
ku aicināju ciemos izstādes - VISS PAR ROZĒM - dalībnieces, kas 
mani atbalstīja izstādes veidošanā, lai no sirds teiktu PALDIES par 
atsaucību. Par spīti saspringtajam dzīves ritmam, gan Iveta, gan Ani-
ta atrada laiciņu radošumam  un savu talantu izpausmei. Tā jau saka: 
ja vēlies, lai kaut kas noteikti tiktu izdarīts, palūdz to aizņemtam cil-
vēkam. Lai gan mans aicinājums  piedalīties  izstādē  ar saviem dar-
biņiem  bija saistīts ar Ivetas un Anitas radošumu un talantiem, kurus 
novērtēju un cienu. Man bija patiess prieks, ka uz manu aicinājumu 
atsaucās arī 12. klases skolniece Lelde Petrovska. Viņas darbiņš pra-
sīja daudz pacietības un rūpības. Skaisti! Leldei dāvaniņu pasniedzu 
pirmdien skolas līnijā.

Dāvaniņas, saldumi, kafijas tase, pozitīvs noskaņojums, neliela fo-
tosesija un jaukas sarunas … reizēm nevajag daudz, lai mēs sajustos 
labi.

Paldies   Ivetai Tropai, Anitai Namatēvai, Svetlanai Berģei un 12. 
klases skolniecei Leldei Petrovskai! 

Mans vēlējums meitenēm un ikvienam, kas lasa šīs rindas:
Uztaustīt saulstaru pelēkā dienā,

Saklausīt strauta čalu caur ziemas miegu,
Uzlidot līdz ar cīruļtreļļiem ikdienai pāri,

Pamanīt laimi …
Un atcerieties  -   vislabākās lietas pasaulē ir par brīvu …

Patiesā  mīlestībā  -  dzintra viļeviča,
A.  Eglīša Ļaudonas vidusskolas bibliotēkas vadītāja

noslēdzies  2. lasīšanas veicināšanas konkurss  ,,lasīt  ir stilīgi!”
Labas grāmatas, tāpat kā labi draugi, ir grūti atro-

damas, bet nekad nepievils un ar tām var labi pavadīt 
laiku. Grāmatas atver prātu, paplašina redzesloku un 
iedvesmo mainīt kaut ko savā dzīvē un apkārtējā pa-
saulē. Grāmatās vienmēr var atrast risinājumu kādai 
personīgai problēmai, kā arī jebkurā brīdī nokļūt jau-
nā domu, fantāziju un iztēles pasaulē. Pareizā grāma-
ta var sniegt motivāciju un vajadzīgo iedrošinājumu 
turpināt iesākto.

Lai gan pirmā lasīšanas konkursa “Lasīt ir stilīgi!” 
rezultāti nebija iepriecinoši, es tomēr vēlējos mēģināt 
vēlreiz. Lai gan dalībnieku skaits ir nedaudz lielāks, 
skumji  tas, ka lielākā daļa skolēnu apstājās tikai pie 
vienas grāmatiņas izlasīšanas. Bet es saku PALDIES 
visiem konkursa dalībniekiem! Rezultātā pateicības 
par labo gribu saņem: 1. klases skolēni  - Elīna Ka-
napecka,  Keita Kretova, Natālija Solovjova; 2. klases 
skolnieks Kaspars Bute; 3. klases skolēni - Emīli-
ja Dreimane, Dāvis Strods, Laura Āboliņa, Amanda 
Demkova, Adrija Rācenāja; 5. klases skolniece Krista 
Solovjova; 12. klases skolniece Egita Rizga. Ar kriet-
ni lielāku centību, un tāpēc arī nopelnītas atzinības un balvi-
ņas, izcēlās šādi skolēni: 1. klases skolnieks Kaspars  Zālītis, 
3. klases skolniece Krista Zālīte, 4. klases skolniece Ilze Bār-
bale, 5. klases skolnieces -  Ilze Pīpkalēja un Kadrija Zālīte, 
9. klases skolniece Natālija Šmeisa. Esmu patiesi priecīga 
par jums! Taču esmu pieņēmusi lēmumu lasīšanas konkursus 
vairs nerīkot. Man ļoti gribētos, lai katrā bērnā  -  gan lielā, 
gan mazā - būtu  apziņa, ka  grāmatas  lasu sev, savam prie-
kam, savai gudrībai, sevis pilnveidošanai. Un dariet to sevis 
dēļ patiesi un ar prieku, nevis mammas, tēta, skolotājas vai 
kāda cita dēļ!    Dzīvojiet patiesi, esiet drosmīgi un klausiet 
savai sirdij!

Liels paldies Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājai Ilzei 
Dreimanei par atbalstu balvu sarūpēšanā!

Šoreiz ļaušu jums izlasīt un apdomāt dažu dižgaru domas 
par lasīšanu:

,,Ja jūs lasāt tikai tās grāmatas, ko lasa visi pārējie, tad 
arī spējat domāt tikai to, ko domā visi pārējie.” /Haruki Mu-
rakami/

,,Cilvēks, kurš nelasa labas grāmatas, nav pārāks par to, 
kurš tās nevar izlasīt.” /Marks Tvens/

,,Lai kļūtu gudrs, jāizlasa tikai desmit grāmatas - bet, lai 
tās atrastu, jāizlasa tūkstošiem” /nez.aut./

,,Visām labajām grāmatām ir kas kopīgs. Tās ir patiesākas,  
nekā  būtu tad, ja attēlotie notikumi būtu īsti. Pēc izlasīšanas 
tu jūties tā, it kā tas būtu noticis ar tevi - un pēc tam tas viss 
pieder tev. /Ernests Hemingvejs/

Patiesā mīlestībā  dzintra viļeviča,
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas bibliotēkas vadītāja
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dīķītis. Vīri 
grieza vecos ko-
kus un cirta krū-
mus, savukārt 
sievas sakasīja 
pērnās lapas un 
savāca  kāda 
cita atstātos at-
kritumus. 

Talkotāji aktī-
vi darbojās līdz 
pulksten 13.00. 
Pēc kārtīga dar-
ba talcinieki 
mielojās ar gar-
dām un godam 
nopelnītām pus-
dienām. 

Šā gada talkas 
vadmotīvs bija 
“Latvijai būt zaļai!”. Domājams, ka, pateicoties visu aktīvo ie-
dzīvotāju darbam un pūlēm, mūsu mazā, zaļā Latvija ir pada-
rīta vēl zaļāka, tīrāka un skaistāka. Cerēsim, ka talkas tradīcija 
nākamajos gados ne tikai turpināsies un iedzīvotāji iesaistīsies 
vēl aktīvāk, bet arī ikdienā mēs vairāk rūpēsimies par vidi sev 
apkārt, par mājām, kurās dzīvojam. 

Paldies visiem talciniekiem, it īpaši pašiem Sāvienas iedzī-
votājiem, kas pielika mazliet pūļu un darba, lai sakoptu to, kas 
pieder ne tikai sev, bet katram no mums. 

elva Sakne, sāvēniete 

latvijas mazpulku  21. sporta spēles
3. maijā Ļaudonas mazpulka dalībnieki devās uz  21. Latvijas mazpulku sporta spēlēm Līvānos. Mūsu mazpulku pārstāvēja: 

Amanda Nagle, Viktorija Korlaša, Ralfs Gurskis un Dāvis Mareks Kapturs. Mūsu komanda “Ļaudonieši” startēja vidējā vecu-
ma grupā, kur pavisam bija 33 komandas. Sporta spēles tika atklātas stadionā, kur notika lielākā daļa sacensību un disciplīnu. 
Mēs piedalījāmies: lēkšanā ar maisiem, šautriņu mešanā, lēkšanā ar lecamauklu  atmuguriski, līdzsvara stafetē  - ar grāmatu 
uz galvas iziet maršrutu, āmuru vilkšana uz laiku, kā arī lidojošo šķīvīšu mešana. Noslēgumā orientēšanās stafete, kas bija kā 
detektīvstāsts, kurā mums bija jāatrisina noziegums. Pa brīvajiem brīžiem vērojām citu grupu  stafetes, dažas likās interesantas. 
Mēs izmēģinājām iešanu uz koka kājām, kas bija vecākās grupas aktivitāte. Aktivitāšu noslēgumā visi pulcējāmies Līvānu 
kultūras centrā, kur notika svētku koncerts  un labāko sporta spēļu dalībnieku  apbalvošana. Diena bija izdevusies  - saulaina, 
aktivitātēs nostartējām normāli un domājam arī turpmāk piedalīties sporta spēlēs.

dāvis Mareks Kapturs, komandas kapteinis

volejbola spēles Pilvā

Šī gada 7. maijā Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas zēnu 
komanda devās uz sacensībām, kuras norisinājās mūsu kai-
miņvalstī Igaunijā. Lai arī šoreiz negāja tik labi, kā gribētos, 
tik un tā spēļu gaitā bija jūtams cīņasspars un spēlētprieks. 
Zēni sīvā cīņā aizvadīja četras spēles, no kurām vienā guva 
uzvaru, tādējādi kopvērtējumā ieņemot ceturto vietu. Šī diena 
bija bagāta ar jaukām emocijām, jauniem, nepieredzētiem ie-
spaidiem un mazu ekskursiju pa Igauniju.

diāna Cīrule, 9.klases skolniece

lielā talka Sāvienā
Tradīcija rīkot Lielo talku Latvijā aizsākās pirms astoņiem 

gadiem - ar talku 2008. gada 13. septembrī, lai sakoptu Latvi-
ju pirms tās 90. dzimšanas dienas. Ideja bija veiksmīga, un ta-
gad katru gadu aprīlī Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti brīvprā-
tīgi piedalīties Lielajā talkā. Arī Ļaudonas pagasta iedzīvotāji 
ik gadu piedalās apkārtnes sakopšanā, lai padarītu Latviju, 
Ļaudonu - vietu, kur dzīvojam, tīrāku, sakoptāku un veidotu 
to par vietu, kur dzīvot ir patīkami. 

Šogad Lielā talka Latvijā norisinājās 23. aprīlī, savukārt 
Ļaudonas pagasta iedzīvotāji - īpaši Sāvienas iedzīvotāji - 
tika aicināti talkot 29. aprīlī.

Jau no pulksten 9.00 gan sāvēnieši, gan arī citi Ļaudonas 
pagasta iedzīvotāji pulcējās Sāvienas centrā. Vietējos iedzī-
votājus atbalstīja un talkošanā piedalījās arī Ļaudonas pagasta 
pārvaldes darbinieki. Kopīgiem spēkiem tika sakopts centra 

Pludmales volejbola laukums 
gatavs jaunajai sezonai

30. aprīlī tika veikti pludmales volejbola laukuma sakop-
šanas darbi. Galvenie uzdevumi bija nolīdzināt zemes vaļņus 
apkārt laukumam, uzrakt, nolīdzināt smiltis un uzlikt volej-
bola tīklu. Paldies talciniekiem par padarīto darbu un paldies 
traktoristam Jurijam Simsonam par laukuma uzfrēzēšanu!

Ikviens aicināts brīvo laiku pavadīt pludmales volejbo-
la laukumā pie estrādes, trenējoties volejbolā un piedaloties 
Ļaudonas pagasta sporta organizatora rīkotajās pludmales vo-
lejbola sacensībās.

edijs Simsons

Nedaudz darba un pacietības - arī dīķis tiks iztīrīts. 

Volejbola laukums gatavs jaunajai vasaras sezonai
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“Šodien mēs, madonieši,  nākam pie jums ar gaišām domām, 
labu prātu un atvērtām sirdīm. Un  galvenais vēstījums ir, 

ka mēs aicinām svinēt ar mums kopā Madonas 90 gadi”
Ar šādiem vārdiem iesākās 

koncerts, kas Ļaudonas kultūras 
namā skanēja 14. maija pēcpus-
dienā. Pie mums viesojās Mado-
nas kultūras nama pašdarbības 
kolektīvi, kas caur dziesmām un 
dejām aicināja mūs jūnija pirma-
jā nedēļā doties uz Madonu, lai 
kopā ar madoniešiem, citiem no-
vada ļaudīm un pilsētas viesiem 
kopīgi svinētu Madonas pilsētas 
svētkus. 

Par koncerta norisi rūpējās 
Madonas kultūras nama māks-
linieciskās daļas vadītāja Ināra 
Cakule. Viņas vadībā koncerta 
gaitā atskatījāmies uz Madonas 
vēsturi, uzzinājām daudzus interesantus un līdz šim nezinā-
mus faktus par pilsētu, kuras tuvumā dzīvojam. Ļaudoniešus 
priecēja skaisti, skanīgi un pārdomāti priekšnesumi.

“Mazās deju skolas” dalībnieki rādīja latviešu tautas deju 
soli. Savukārt mūsdienu deju grupa “Aliens” mūsdienīgas mū-

zikas ritmos ietērpa modernu dejas soli, katrā dejā izdejojot 
īpašu stāstu, nesot īpašu vēstījumu. Skatītājus īpaši pārsteidza 
deju kopa  “Madonas dāmas”, kas ar saviem aktierspēles, iz-
domas un tērpu dažādības pilnajiem priekšnesumiem lika pa-
smaidīt ikvienam skatītājam. Redzējām gan priekšnesumu par 
politisku tēmu, kas vienmēr ir aktuāla un saistoša, gan vēro-
jām, kā izplatās Madonas klačas. Liriskas dziesmas, arī pašas 
komponētas, ģitāras pavadījumā dziedāja jaunā un talantīgā 
dziedātāja Nadīna Stirniniece, kas ir arī koncertšova  “Super-
mikrofons” Madonas posma otrās vietas ieguvēja. Koncertā 
piedalījās arī mājinieki -vienmēr smaidīgais un lustīgais senio-
ru  deju kolektīvs “Divi krasti”.

Lai arī šis koncerts jau izskanējis, pasākuma vēstījums  - 
“Ielūgums” -, joprojām turpina vēstīt - brauciet, nāciet, prie-
cājieties un lustējieties Madonā, jo Madona ielūdz - svinēsim 
“Madonai - 90” kopā! 

Kristapa Šķēla teksts un foto

Dejotprasmi rāda “Mazā deju skola”.

Ar pārsteigumiem bagātiem priekšnesumiem iepriecina 
“Madonas dāmas”.

Mūsdienu deju grupa “Aliens”, 10.- 12. klašu grupa.

Mūsdienu deju grupa “Aliens”, 3.- 4. klašu grupa.

Mūsdienu deju grupa “Aliens”, 8.- 12. klašu grupa. 
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SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājuši:

MIHAILS SUFEĻAKS 
miris 04.05. 2016. 
67gadu vecumā;

JURIS PĒTERSONS 
miris 14.05.2016. 
74 gadu vecumā.

Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem.

No atmiņām  paliek  tik  starojums  maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas.
Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpe, rūpes un bēdas.

Ziņas no  BJiC „aCS”
Kaut arī jaunieši gatavojas mācību 

gada noslēgumam, eksāmeniem un izlai-
dumam, rosība Jauniešu centrā nerimst. 
Aizvadīta  Lielā talka, kurā sakopām 
sava Centriņa  apkārtni un iekšpusi. Tā 
kā talka ir brīvprātīgs pasākums, talci-
nieku nebija daudz, taču paveicām visus 
plānotos darbus. Šoreiz nevārījām tradi-
cionālo talkas zupu, bet mielojāmies ar 
tēju un cepumiem.

Jauniešu radošajās darbnīcās cepām 
picas. Jau pirms tam jaunieši bija izpē-
tījuši internetā dažādas picu receptes un 
izvēlējušies, kādas paši cepsim. Cepējas 
gan bija tikai meitenes, bet degustācijā 
aktīvi piedalījās arī puiši. Tika izceptas  
dažādas picas, bet visas garšojas lieliski.

Māmiņu dienai veltītajā pēcpusdienā 
spēlējām prāta spēli “Brīnumu lauks”, 
kur jautājumi saistījās ar māmiņām un 
tautas dziesmām par viņām.  Spēlē vis-
labāk veicās Kristīnei  Kupranei,  kura 
sapelnīja  visvairāk  punktu un  visvairāk 
saldumu.

Vēl līdz maija beigām  Centriņā no-
tiek biljarda turnīrs. Ja vari izbrīvēt laiku  
-  nāc un piedalies! Atgādinu, ka ar 1. 
jūniju strādājam līdz pulksten  20.00.

Vasara ir atvaļinājumu  laiks  arī Cen-
triņa darbiniekiem. Centrs netiks slēgts, 
taču strādās saīsinātu darba laiku.

Sekojiet līdzi informācijai!    

B. Calmane,  BJIC „ACS” vadītāja

  18.  jūnijā  plkst. 17:00 
Andreja  Eglīša  Ļaudonas  

vidusskolā 
izlaidums 9. klasei. 

atvaļinājums  Ļaudonas  
pagasta  bibliotēkā:

11. - 31. jūlijs  (3 nedēļas)
22. augusts  - 4. septembris  

(2 nedēļas)

Madonas pilsētas  90 gadu jubilejas  svētku programma 
no 1. līdz 5. jūnijam

trešdiena, 1.jūnijs,
Plkst.18.00 Saieta laukumā „Pirmajiem  

Latviešu  skolēnu  koru  svētkiem  Mado-
nā - 150”. latvijas skolēnu koru koncerts 
“dziesmas tinu kamolā”.

Pēc koncerta danču vakars ar folkgru-
pu “rikši”.

 Ceturtdiena, 2. jūnijs,
Plkst.11.00 Madonas  novadpētniecības  

un mākslas muzeja  izstāžu zālēs  notiks  
lekcija  un diskusija „Garīgās vērtības 
sabiedrībā”, uz kuru aicināts ikviens. Tajā 
piedalīsies Romas Katoļu Baznīcas Rīgas 
arhibīskaps-metropolīts  Zbigņevs  Stanke-
vičs  un citi garīgās un akadēmiskās jomas 
pārstāvji.

Plkst.18.00 Saieta laukumā notiks Ma-
donas romas katoļu baznīcas svētglez-
nas  „vissvētākā  Jaunava Marija - Kris-
tīgo  Palīdzība” kronēšanas  Sv. Mise (ar 
iestiprināšanas  sakramentu), vada  arhi-
bīskaps Zbigņevs  Stankevičs.

Piektdiena, 3. jūnijs,
Plkst.10.00 pie Madonas novada biblio-

tēkas notiks  pasākums „Madona  pasau-
lē, pasaule  Madonā”, kur gaidāmas akti-
vitātes visām vecumu grupām.

Plkst.19.00 Saieta laukumā Sadrau-
dzības koncerts.  Piedalās: Tautas vokā-
lais vīru ansamblis „Boržomi” (Gruzija), 
Marjamma  kultūras  nama deju kolektīvs 
„Hopsani” (Igaunija), vidējās paaudzes tau-
tas deju ansamblis  „Vidzeme”.

Plkst.22.00 Saieta laukumā  uz  zaļum-
balli  ielūdz Madonas pilsētas pūtēju or-
ķestris, diriģents andrejs Cepītis.

Sestdiena, 4. jūnijs,
Plkst.11.00 Saieta laukumā notiks en-

duro motociklu Baltijas čempionāta 
atklāšanas pasākums un motociklu pa-
rāde. Prognozēts, ka divu dienu pasākumā 
piedalīsies  apmēram 180 dalībnieku. Bāzes 
vieta - Smeceres sils un kopējais trases ga-
rums 64 kilometri.

Plkst.12.00 Saieta laukumā notiks „deju  
maratons”, kurā piedalīsies Madonas no-
vada un pārnovadu  tautas  un mūsdienu  
deju  kolektīvi. Pasākuma vadītājs - valters 
Krauze.

Plkst.12.00 Saieta laukumā latvijas 
kausa 10. kārta un Madonas novada at-
klātais čempionāts svaru stieņa spiešanā 
no stāvokļa  guļus.

Plkst.13.00 Saieta laukumā  Simultān-
spēle  (viens  spēlē pret vairākiem) dam-
bretē ar pasaules čempionu Gunti valne-
ri. Pieteikšanās uz vietas, spēlēt var jebkurš 
interesents!

Plkst.14.00 Madonas muzeja izstāžu zā-
lēs tiks atklāta Madonas mākslinieku un 
fotogrāfa andreja Granta izstāde “tik-
šanās”.

Plkst.14.30 Saieta  laukumā  pasākums 
„latvijas spēcīgākā pilsēta”.

Plkst.15.00 laukumā pie Priežu kalna 
pasākumi visai ģimenei „Pazudis un at-
rasts”. Pasākumus rīko Madonas baptistu  
draudze un kristīgo  nometņu centrs „Ērgļa 
spārni”.

Visas dienas garumā:
Madonas kultūras namā tematisks pa-

sākums “Madona laiku lokos līdz 1945”. 
Mīlestības  graviņā  pie  strūklakas  un 

Skolas  ielā: 
izklaides un atpūtas pasākumi  ģimenēm 

- brauciens ar laivu, izjādes ar zirgiem, ra-
došās darbnīcas, ielu aktivitātes u.c. 

Notiks  tradicionālais  amatnieku tir-
dziņš, kurā varēs iegādāties dažādus 
izstrādājumus, kā arī gardi paēst un at-
spirdzināties. Skvēriņā  (zaļā zona) pie 
Madonas kultūras  nama  būs  piknika un 
atpūtas zona ar grila darbnīcu, kā arī brīvā 
skatuve māksliniekiem.

Plkst. 21.00  pasākums “dzīvie logi” 
Raiņa, Blaumaņa un Saules ielas  namu 
logi un skatlogi pārvērtīsies par „skatu-
vēm”, kurās darbosies mākslinieki, notiks 
performances un tiks izstādītas gleznas. 
Šāda veida aktivitāte pilsētā notiks pirmo 
reizi!

Plkst.22.00 Saieta laukumā lielā svēt-
ku ballīte

Spēlēs: normunds Jakušonoks un 
“tipa orķestris”, grupa “Bruģis” .

Ballīti vadīs,  starplaikos  populārāko  
pasaules  un latviešu  mūziku  spēlēs  labi  
zināmais un iemīļotais dJ roberts le-
jasmeijers.

Svētdiena,  5. jūnijs,
Plkst.10.00 Piedzīvojumu pārgājiens 

ģimenēm un draugiem. Pulcēšanās pie 
MVĢ. Organizē  biedrība “Pie Kraujas”. 
Detalizēta informācija šeit. 

Plkst.13.00 Saieta laukumā ratu (ne-
tradicionālo braucamo) sacensības 
„ripo raiti” un atklāšanas parāde. Sa-
censības notiks Skolas ielā.

Aicināti  piedalīties  gan  Madonas, 
gan citu novadu iedzīvotāji ar savu brau-
camrīku uz četriem  riteņiem! Galvenais  
nosacījums - oriģināls ratu noformējums. 
Kas ir rati? Tas atkarīgs no katra izdomas 
bagātības, galvenais, ka  ir  četri  riteņi! 
Sacensības notiks vairākās grupās un dis-
tancēs (50-150 m).

Dalībnieki  jāpiesaka, aizpildot anketu, 
kas  atrodama www.madona.lv

Plkst.18.00 Madonas Daudzfunkcio-
nālajā  hallē  Madonas  pilsētas 90 gadu 
jubilejas  noslēguma lielkoncerts „rai-
mondam  Paulam 80. Madonai 90”.

Lielkoncertā piedalīsies: maestro rai-
monds Pauls, vidzemes augstienes ka-
merorķestris (diriģents Mārtiņš Bergs), 
muzikālais orķestris Kristapa Kriev-
kalna vadībā, ģitārists Mārcis auziņš, 
solisti: jauktais koris „lai top!” (diri-
ģente anita Melnupa),  Žoržs Siksna, 
dainis  Skutelis, Zigfrīds Muktupāvels, 
ingus Pētersons, roberta Kumsāre, 
normunds rutulis, Ginta  Krievkalna, 
aija vītoliņa, dejotāji roldands radi-
novs, Santa linda liepiņa un citi. Kon-
certa vadītājs  aktieris artis robežnieks.

Informācija  pēc  ziņām  mājaslapā: 
www.madona.lv 


