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ĻAUDONASĻAUDONAS
REDAKTORA  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 10 (242)            NOVEMBRIS 2014. G.

Valsts svētku zīmē aizvadīts novembris. 11. novembrī, pieminot brīvības cīnītājus, izgaismota tika  
Ļaudona. Tilts pār Aivieksti nu kļuva par simbolisku gaismas tiltu, kas savieno un apvieno. 

16. novembra vakarā, kad lieli un mazi ļaudonieši, Ļaudonas viesi un  draugi bija sapulcējušies 
Ļaudonas kultūras namā, tika atzīmēta Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadiena. 

 
Kristapa Šķēla teksts un foto

Vēl pavisam nesen oktobra „Ļaudonas Vēstis” 
numurā runājām par rudens iestāšanos, tā atnestajām 
veltēm, kas liekamas  gan pagrabu plauktos, gan 
glabājamas fotoalbumos. Bet te klāt jau novembra 
paša nogale, kas atnākusi tik nemanot. Šķiet, ka 
klusītiņām pielavījusies mums no mugurpuses. 
Iespējams,  ja  novembris līdzi nebūtu nesis balto 
sniega segu, mēs pat nepamanītu rudens rāmo 
nomaiņu uz jau tuvojošos Adventa laiku. Un tad klāt 
jau arī gada gaišākie svētki - Ziemassvētki.

 Aizvadīta gan Lāčplēša diena, kad izgaismojām 
ceļu uz Valsts svētkiem, gan nosvinēta Latvijas 
Republikas 96. gadadiena, kad visā Latvijā tika 
sumināti cilvēki, kas ar savu mūža darbu un tēvzemes 
mīlestību cēluši Latvijas labklājību.

Pavisam neticami, cik ātri skrien laiks... Nemanot 
pagājis gads kopš Latvijas lielākās jaunāko laiku 
traģēdijas - Zolitūdes, kas gada gaišāko svētku 
tuvošanos padara daudz dziļāku. Dziļāku ar 
pārdomām un atmiņām. Joprojām paliek neatbildēti 
jautājumi, nesadzirdētas atbildes… Skumjas, 
izmisums, dusmas un naids joprojām griežas virpulī, 
radot tik vienu vienīgu jautājumu - kāpēc? Sniegs 
pārklāj zemi, solījumus - putekļu kārta, bet gaidas 
pēc atbildes joprojām paliek.

Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir cerību, piedošanas 
un lūgšanu laiks. Lai ne tikai šajā skaistajā laikā, 
bet arvien veidojam savas un citu dzīves gaišākas, 
laimīgākas un cerīgākas!

Kristaps, redaktors

Raksta turpinājums 2. lpp.
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Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājas Ilzes Dreimanes 
uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienā

Vēstures notikumi ir savirknējušies tā, ka Latvijas valsts 
gaišākie un nozīmīgākie svētki tiek svinēti gada tumšākajā 
laikā. Tādēļ vēl jo būtiskāk ir ikvienam šajā laikā meklēt 
un atrast pēc iespējas vairāk saules, sveču un, protams, gara 
gaismas. Vēl labāk - būt pietiekami stipriem šādu gaismu radīt 
un dāvāt to citiem, sildot apkārtējos ar pateiktajiem vārdiem un 
paveiktajiem darbiem.

Gads kopš Latvijas neatkarības 95. gadadienas Latvijā 
bijis trauksmains. Esam piedzīvojuši melnāko dienu Latvijas 
jaunāko laiku vēsturē, pagājušā gada 21. novembrī  Zolitūdes  
traģēdijā zaudējot 54 cilvēku dzīvības. 

Esam pavadījuši pēdējā gaitā arī mūsu novadam, mūsu 
pagastam dārgus un nozīmīgus cilvēkus. Bet dzīve visiem kopā 
rit tālāk, kopīgi mēģinot turpināt šo cilvēku veiksmīgi iesāktos 
darbus, iedzīvināt vēl neīstenotās idejas. 

Esam kļuvuši par vienu nozīmīgu jaunu ēku bagātāki - 
beidzot pabeigta Nacionālās bibliotēkas celtniecība. Tā ir 
celtne, kuras nozīme mērāma ne tikai tās būvniecībā ieguldīto 
finanšu līdzekļu apjomā un tajā izvietoto jaunāko informācijas 
tehnoloģiju sniegto iespēju klāstā. Tas ir nozīmīgs ieguldījums 
Latvijas kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā nākamajām 
paaudzēm. Arī mums, ļaudoniešiem, sava daļa atbildības, 
lai būtu pēc iespējas vairāk to, kam Nacionālās bibliotēkas 
uzkrātās gara bagātības būs nepieciešamas. 

Ļaudonā atzīmējām mūsu novadnieka Teodora Reitera 130 
gadu jubileju, kas diemžēl pulcēja ļoti nelielu dalībnieku  skaitu. 
Varbūt tas tādēļ, ka šo gadu vadām arī Rīgas - Eiropas kultūras 
galvaspilsētas - zīmē, kas visa gada garumā devusi iespēju 
piedzīvot dažāda rakstura un mēroga kultūras pasākumus.

Diemžēl jau kādu laiku arī mums, Latvijas iedzīvotājiem, 
nākas izjust pasaules lielvaru savstarpējo ģeopolitisko spēļu 
ietekmi mūsu valsts ekonomikā, politiskajā dienaskārtībā, 
mediju aktualitātēs un droši vien arī katra individuālajās 
sajūtās par drošu un prognozējamu ikdienu un nākotni sev un 
saviem bērniem. Valsts svētku priekšvakarā šīs sajūtas jo īpaši 
sasaucas ar domām par vēlmi un spēju mums kopā nepazust 
šajās pasaules mēroga milžu cīņās, būt nepārprotami vienotiem 
jautājumos par valsts pamatvērtībām. Ar  2014. gada 19. jūniju 
Latvijas Republikas Satversme ir papildināta ar preambulu 
jeb ievaddaļu, kas vispārīgi formulē Satversmes būtību. Tajā 
teikts: „Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un 
nacionāla valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību, atzīst un 
aizsargā cilvēka pamattiesības un ciena mazākumtautības. 
Latvijas tauta aizsargā savu suverenitāti, Latvijas valsts 
neatkarību, teritoriju, tās vienotību un demokrātisko valsts 

iekārtu.” Daudz un plaši tika diskutēts gan par preambulas 
nepieciešamību, gan saturu, bet, manuprāt, tā  uztverama kā 
aicinājums būt piederīgiem Latvijas tautai ne tikai pēc likuma 
burta, bet arī gara. 

Bet ne jau Satversmes preambula nodrošinās patiesu 
piederību... Tie ir cilvēki, viņu savstarpējās attiecības, viņu 
domas, pateiktie vārdi, padarītie darbi, sapņi, mērķi un ideāli - 
tikai tie var vai nu sekmēt valsts attīstību un izaugsmi vai kavēt 
to. Tāpēc arī katrs ikdienā - nemeklēsim ienaidniekus! Meklēsim 
domubiedrus! Atbalstīsim cits citu! Vairāk koncentrēsimies 
uz to, ko mēs katrs atsevišķi un visi kopā gribam, varam un 
darām! Mēģināsim ne tikai kritizēt, pelt un meklēt kļūmes cita 
darbā, bet tā vietā piedāvāt konstruktīvu kritiku vai vēl labāk 
- savu ideju. Varbūt savu reizi spējam arī izteikt atzinību par 
otra labi paveiktu darbu. Tas, protams, nav tik vienkārši, kā ar 
otra rokām kvēlošas ogles rušināt vai savu personību izcelt, 
nomelnojot otru, bet domāju, ka ir vērts mēģināt. Un mēģināt 
katru dienu - būt par labākiem vecākiem saviem bērniem, 
būt par aizvien labākiem bērniem saviem vecākiem, ar katru 
dienu kļūt par labāku darbinieku, sava aroda meistaru, kolēģi, 
kaimiņu, visbeidzot arī - labāku pilsoni mūsu Latvijai. Citējot 
mācītāju Juri Rubeni: „Robeža starp labo un ļauno nekad nav 
ārpusē. Tā vienmēr ir iekšpusē un iet caur katra cilvēka sirdi.”

Tādēļ saku paldies ikvienam apzinīgam sava darba darītājam, 
ikvienam, kas regulāri sakopj savus īpašumus, līdzdarbojas 
arī pagasta teritorijas labiekārtošanā ar idejām, praktisku 
darbu vai uzmundrinošu vārdu. Ikvienam, kurš  atvēl savu 
brīvo laiku, lai darbotos kādā no pašdarbības kolektīviem vai 
sabiedriskajām organizācijām, vai vienkārši spēj nesavtīgi 
palīdzēt līdzcilvēkiem viņiem grūtā brīdī. Šādi cilvēki Ļaudonā 
ir, un tā ir mūsu patiesā vērtība, bet viņu var būt vēl vairāk.

Maza mana tēvuzeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā.
                  
                       /K. Skujenieks/

Valsts svētkos un ikdienā vēlēsim labu Latvijai, ticēsim 
Latvijas izaugsmei un drošai nākotnei!

Lai sekmīgs un ar augšupeju turpmākais laiks katram no 
mums un Latvijai kopumā!

turpinājums 3. lpp.

Raksta turpinājums no 1. lpp.

16. novembrī Ļaudonas 
kultūras namā izskanēja Latvijas 
Republikas proklamēšanas 96. 
gadadienai veltīts koncerts, 
kurā tradicionāli uzstājās gan 
Ļaudonas pašdarbības kolektīvi, 
gan Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas skolēni, gan arī PII 
„Brīnumdārzs” audzēkņi. 

Šajā svētku laikā ikkatrs no 
mums aizdomājas par savu 
valstisko piederību - ko man 
nozīmē Latvija, ko Latvijai 
nozīmēju es, kā es ar savu 
devumu varu padarīt šo valsti 
labāku. Koncerta laikā tika 
sumināti ļaudonieši, kam 
darba tikums nav svešs, kas ar 
savu neatlaidīgo darbu spējuši 
vairot  savas dzimtās vietas 
labklājību.
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turpinājums no 2. lpp.

2014. gada 21. oktobra Madonas novada pašvaldības domes sēdē ar 
vienbalsīgu deputātu lēmumu tika atbalstīts Apbalvojumu piešķiršanas 

komisijas ieteikums par kopumā 37 apbalvojumu piešķiršanu
Apbalvojumus - Goda diplomu un Goda zīmi, Atzinību un Pateicību - saņēma ārsti, pedagogi, sociālās palīdzības un sabiedrisko 

organizāciju pārstāvji, radošie un kultūras ļaudis, sportisti un sporta veterāni, kā arī sabiedriskie darbinieki, zemnieki no Ļaudonas, 
Barkavas, Mārcienas, Bērzaunes, Sarkaņiem, Vestienas un Madonas par ieguldījumu Madonas novada attīstībā dažādās jomās un 
novada vārda popularizēšanu. Divi apbalvojumi piešķirti Vācijas pilsoņiem.

 Apbalvojumi tika pasniegti svinīgajā Valsts svētku sarīkojumā Madonas kultūras namā 16. novembrī, kā arī svētku pasākumos 
novada pagastos.

Apbalvoto vidū trīs ļaudonieši:
ATZINĪBA Līgai Grāvītei - bijušajai Madonas bērnu 

un jauniešu centra skolotājai, arī ilggadējai Ļaudonas 117. 
mazpulka vadītājai - par ieguldījumu interešu izglītības attīstībā 
un mazpulku tradīciju popularizēšanu sabiedrībā;

PATEICĪBA Vairim Viļevičam - par ieguldījumu 
makšķerēšanas tradīciju saglabāšanā Madonas novadā;

PATEICĪBA Mārim Karlsonam - Madonas bērnu un 
jauniešu centra un J. Simsona Madonas mākslas skolas 
skolotājam, keramiķim, folkloristam - par ieguldījumu  
Madonas novada kultūras, mākslas un interešu izglītības jomā.

Indras Veipas foto

Kā zināms, tēvzemes mīlestību vecāki 
bērnam ieliek  jau šūpulī. Savu attieksmi pret 
tēvzemi izrunāja, izdziedāja un izdejoja PII 
„Brīnumdārzs” audzēkņi un Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas skolēni. 

Latvju tautas deju rakstus izdejoja Ļaudonas 
kultūras nama senioru deju kolektīvs „Divi 
krasti”, kas šogad svinēs piecu gadu jubileju. 
Dzimtenes skaistumu apdziedāja apvienotais 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas un 
Madonas pilsētas 2. vidusskolas zēnu koris, 
bet lūgšanu Latvijai „skaitīja” Ļaudonas 
pagasta jauktais koris „Lai top!”.

Paldies kolektīvu vadītājiem, skolotājiem 
un visiem, kas rūpējās, lai koncerts Latvijai 
izskanētu godam!

Ļaudonas pagasta pārvaldes PATEICĪBA Sigitai  Tropai un 
Kristapam Kantānam par sabiedrisku iniciatīvu un uzņēmību 
hokeja laukuma iekārtošanā un uzturēšanā.



                      “Ļaudonas Vēstis” Nr. 10 (242)                      NOVEMBRIS  20144

turpinājums 5. lpp.

MĒNEŠA JUBILĀRI

23. oktobrī 80 gadu jubileju atzīmēja 
AInA BuIVIDe

25. oktobrī 85 gadu jubileju atzīmēja 
VeneRAnDA ZAĻā

29. oktobrī 80 gadu jubileju atzīmēja pensionēts 
skolotājs LAIMonS  DReIMAnIS

No vēju pilsētas Liepājas puses atpūsts pie mums  šeit - uz 
Ļaudonu.

Bērnība pavadīta Tāšu pagasta “Dreimaņu” mājās. Pastarītis 
vecākajam brālim un māsai. 

Puisim  jau no bērnības bija  interese par tehniskām lietām, 
tādēļ  tika pieņemts lēmums iestāties Liepājas institūta Fizikas 
un matemātikas fakultātē, kur mācībās pagāja  divi gadi.

 Pirmās prakses laikā Dzērves skolā (Aizputes novadā) tika 
apgūtas praktiskās pedagoģiskās iemaņas. Pēc mācībām tika 
pieņemts lēmums doties strādāt uz Ļaudonas vidusskolu, jo 
šeit bija nepieciešams fizikas skolotājs. Pēc diviem pavadītiem 
mēnešiem jaunajā darbavietā Laimons tika iesaukts armijā, 
kur dienēja aviācijas daļā. Tiesa gan, pirms aktīvas darbības 
pusgads bija jāpavada aviācijas skolā. Darbs aviācijas daļā 
galvenokārt bija saistīts ar degvielas uzpildēm, degvielas 
analīžu veikšanu un pārbaudīšanu.

Pēc karadienesta ceļš veda atpakaļ uz jau zināmo Ļaudonu, 
kur turpinājās ne tikai mazo ļaudoniešu mācīšana, bet tika 
atrasta arī mūža mīlestība Vija, ar ko kopā izaudzināti 6 bērni 
un izauklēti 12 mazbērni. 

 Kad jautāju Laimonam par kolēģu savstarpējām attiecībām, 
viņš atcerējās, ka kolēģi esot bijuši draudzīgi un atsaucīgi, 
izlīdzējuši cits citam, kad tas bijis nepieciešams. Tikai pēc 
pārvākšanās uz jauno skolas ēku telpu plašuma dēļ vairs 
neesot bijis tik viegli citam citu „satrenkāt”. 

Palīdzīga roka netika liegta arī vietējiem iedzīvotājiem, 
kuriem bija radušās kādas problēmas ar radiotehniku.

Neņemot vērā cienījamo vecumu, pensionētais skolotājs 
joprojām saglabājis profesionālu un cilvēcīgu interesi par 
jaunākajiem notikumiem, atklājumiem un tendencēm zinātnē. 
Viņš skatās ne tikai populārzinātniskus raidījumus, bet arī 
abonē preses izdevumus par šīm tēmām.

31. oktobrī 90 gadu jubileju atzīmēja 
VeLTA eIhoLce

11. novembrī 85 gadu jubileju atzīmēja 
RASMA FjoDoRoVA 

11. novembrī, kad svinam Lāčplēša dienu, Sāvienas 
iedzīvotāja Rasma Fjodorova atzīmēja 85. dzīves jubileju. 

 Rasmas bērnība aizritējusi Pālē, Limbažu pusē, trīs bērnu 
ģimenē. Viņa bija jaunākā māsiņa diviem brāļiem.  Jau no 
bērnības smagi strādāts, jo ģimenei nācās iztikt bez tēva 
gādīgās rokas. Zinības gūtas Pāles skolā. Pēc skolas beigšanas 
darba gaitas vadītas, strādājot bufetē. Vēlāk Rasmas un viņas  
laulātā drauga ceļš atveda uz Ļaudonas pusi, kur jau dzīvoja  
abu meita. Šeit darba gadi aizvadīti vietējā kolhozā, strādājot 
par lopkopēju.

Izaudzināti divi bērni - meita Inta un dēls Jānis. Sagaidīti 
9 mazbērni un 11 mazmazbērni, kas ir liels prieka avots ik 
dienas.
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turpinājums 6. lpp.

turpinājums no 4. lpp. VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDĒM

Īsziņas no Andreja eglīša 
Ļaudonas vidusskolas

Oktobra izskaņā, Andreja Eglīša vārdu godinot, skolā 
norisinājās tradicionālais 5.-12. klašu skolēnu  radošo 
darbu konkurss “Pa Dzejnieka pēdām”. Šis konkurss ļauj 
skolēniem ieskatīties dzejas radīšanas pasaulē, iejusties 
pašiem dzejnieka “ādā”, būt par tiem, kas rada kaut ko jaunu, 
savdabīgu. Labākie dzejdari, kuri saņēma skolas pateicības: 
Irbe Karlsone (5. kl.), Emīlija Rizga (6. kl.), Lāsma Pommere 
(7. kl.), Artūrs Biķernieks (8. kl.), Linda Āboliņa (9. kl.), 
Viktorija Jaudzema (10. kl.), Arvis Spuriņš (11. kl.), Andis 
Miglons  (12. kl.). Šo autoru darbi tika nosūtīti arī AELNF 
izdevumam. Atzinību  izpelnījās arī  5. kl.- Marks Demkovs, 
Dāvis Kapturs, Uvis Kapturs, Kristiāna Mozga, Amanda 
Nagle, Rihards Saliņš; 6. kl. - Annija Asmus, Verners Šveds; 
7. kl. - Loreta Ducena; 8. kl. - Alise Avotiņa, Natālija Šmeisa; 
9. kl. - Katrīna Kļaviņa; 10. kl. - Dmitrijs Šmeiss; 11. kl. 
-  Kristīne Deksne, Egita Rizga; 12. kl. - Ivita Celiņa. Lūk, 
neliels ieskats darbos: 

Lietus pile
 
Ārā līst lietus.
Es redzu, kā tas tek.
Tek gar loga rūti,
tek gar raupjo koka mizu.
Es gribu būt tur ārā!
Sajust to, ka esmu koks.
Koks, pa kura mizu aizrit
vēsa lietus pile.
Sajust to, ka esmu rudens lapu virpulis,
kas vienubrīd ir te,
bet drīz jau citā lietus ielejā.
Es vēlos sajust lietus dzīvību.
To, ka lietus pile,
kas norit pār manu vaigu,
ir dzīva un varbūt mana vienīgā. 

Irbe Karlsone, 5. kl.

Rudens

Latvija ar rudeņiem tik košiem,
Kā dāliju ziediem pēdējiem.
Un lietus lāsēm pelēcīgām,
Kā kailiem koku zariem.
Un ozolzīlēm brūnām,
Kā zemes pikucīšiem maziem.
Un kastaņu čaulām zaļām,
Kā ezīšiem maziem.
Un gājputnu kāšiem skaļiem,
Kā atvadu sveicieniem man.
Un mākoņkalniem skrejošiem,
Kā pelēcīgiem kuģiem.
Tāda ir mana Latvija,
Tādu es viņu zinu,
Ar rudeņiem tik košiem
Un dabu tik krāšņu!

Lāsma Pommere, 7. kl.

Ar zilajām debesīm,
vētrām un paisumiem,
bet tomēr tā paliks
mana zeme - Tēvzeme.

15. novembrī 80 gadu jubileju atzīmēja 
InTA ZAGoRSKA 

20. novembrī 75 gadu jubileju atzīmēja 
AnDRejS Benne

Andrejs dzimis 1939. gada 20. novembrī  ”Līdumu” mājās. 
Krustīts nu jau vairs neesošajā Ļaudonas baznīcā. Piecu bērnu 
ģimenē bija vecākais brālis divām māsām, kuras šobrīd dzīvo 
Anglijā, un diviem brāļiem. Pirmās zinības apguvis Ļaudonas 
skolā. Vēlāk ieguvis mehāniķa profesiju. Dzīves laikā 
nomainījis dažādas darbavietas un dažādus amatus, jo bijis 
aktīvs savas taisnības cīnītājs. Strādājis gan meliorācijā, gan 
bijis strādnieks darbnīcā. Bijis iecirkņa vecākais inženieris 
Ļaudonas zonā. Darba sakarā bieži nācies ceļot pa Padomju 
Savienību. Trīs vasaras pavadītas, „sēžot” Krustkalnu dabas 
rezervāta tornī. 

Darbojies Tautas frontes Varakļānu nodaļā.
Kopā ar dzīvesbiedri izauklējuši meitu un dēlu. Nu prieku 

sagādā jau arī mazbērni.
Runājot par hobijiem, Andrejs teic, ka kādreiz esot pat 

sanācis spēlēt Rūdolfa Blaumaņa lugā „Salna pavasarī” šeit - 
Ļaudonā. Tagad aktīvi nodarbojas ar meža sakārtošanu, lai arī 
nākamajām paaudzēm paliek šī zaļā bagātība.  Brīvākā brīdī 
dodas medībās vai zvejā.

Vēlam jubilāriem veselību, dzīves 
sparu, prieka pilnu katru dienu!
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tirdziņš. Tajā savu 
dalību pieteica arī 11. 
kl. meitenes, kuras 
nodibinājušas savas 
firmas, lai pārdotu 
i z s t r ā d ā j u m u s , 
tādējādi uzsāktu 
savu biznesa 
projektu. Bija jautra, 
enerģiska, dažādu 
smaržu un skaņu 
pārpildīta gaisotne!

11. novembris 
- Lāčplēša diena! 
Skolā notika dažādas 
aktivitātes - jau no 
rīta  interesenti varēja 
saņemt viktorīnas jautājumu lapas, lai visas dienas garumā meklētu informāciju 
pareizajām atbildēm no 2. stāva gaitenī izliktajiem materiāliem. (Dienas izskaņā 
secinājām, ka piedalījušies ir vairāk nekā 30 skolēnu! Veiksmīgākā izrādījās 
11. kl. skolniece Egita Rizga, kura saņēma arī Pateicību un pārsteiguma balvu.) 
Starpbrīžos tika atskaņotas karavīru dziesmas, rādīti video, prezentācijas par 
latviešu strēlniekiem. Un, protams, lielākais notikums - tikšanās ar Kaujas atbalsta 
bataljona karavīru grupu no Ādažiem, kuri demonstrēja ekipējumu, modernākos 
ieročus, stāstīja un rādīja par to iespējām,  tika demonstrētas nelielas filmiņas par 
karavīru ikdienas dzīvi. Pēc šīs aizraujošās tikšanās - sportiskas aktivitātes 4.-12. 
kl. skolas sporta zālē. Iesākām ar svinīgo līniju un viktorīnu par vēsturiskiem 
jautājumiem. Labākie viktorīnā 4.-7. kl. grupā -   7. kl., bet  8.-11. kl. grupā - 10. 
kl., savukārt  stafetēs 4.-7. kl. grupā - 1. vieta 6. kl., bet 8.-11. kl. grupā 1. vieta  
- 8. kl.  

Savukārt vidusskolas 117. mazpulka dalībnieki  S. Zavales vadībā piedalījās 
Poruka ielas svētkos Madonā, stāstot par veikumu mazpulkā.

Bet šīs dienas finālā - lāpu gājiens, Ļaudonas divu tiltu izgaismošana ar 
gaišajām atmiņu svecēm, piemiņas mirklis - klātesošie ieklausījās vēstures 
skolotājas E. Beļaunieces stāstītajā, un visbeidzot - lukturīšu izgaismotā  skolas 
ozolu jaunā audze, ugunskurs ar siltu tēju nedaudz miklajā, drēgnajā vakarā 
un karavīru dziesmu dziedāšana. Tas ir spilgti palicis skolēnu atmiņā no šīs 
notikumiem pārbagātās dienas.

12. novembrī 1.-
12. kl. skolēniem 
bija noorganizēta 
tikšanās ar 
Valsts policijas 
Madonas iecirkņa 
n e p i l n g a d ī g o 
lietu inspektori I. 
Vāveri, kura vēlreiz 
un vēlreiz skolas 
bērniem atgādināja 
par drošību, tika 
demonstrētas arī 
izzinošas filmas 
par drošības 
jautājumiem. Šajā 
tikšanās reizē 
bija arī ļoti jauks 
pārsteigums - 
atstarotāji. Tos pasniedza Latvijas Tirgotāju savienības Latgales reģiona vadītājs, 
LaTS veikalu tīkla pārstāvis R. Čebotarjovs. Mūsu skola tika izvēlēta, jo Ļaudonā 
ir daudz zemes ceļu, un tumšajā laikā svarīgi, lai būtu redzami gājēji. Mēs tik 
tiešām esam ļoti priecīgi par dāvanu un droši varam apgalvot, ka esam jau likuši 
tos lietā! Paldies par noderīgo un vajadzīgo dāvanu!

Patriotisma pilnās nedēļas mēs noslēdzām ar Latvijas dzimšanas dienas 
svinībām. 22. novembrī  kopīgi godinājām savu Tēvzemi ar skanīgo savas 
valsts himnas dziedāšanu a cappella izpildījumā, ar zēnu kora, 5.-9. kl. kora, 
1.-4. kl. ansambļa uzstāšanos, mūsdienu deju grupas ”Lindo”, teātra pulciņa 
grupu priekšnesumiem, kā arī ar Artūra Biķernieka skanīgo dziedājumu. Paldies  
interešu izglītības skolotājiem par sirsnīgo koncertu! 

Vēl tikai mirklis, un...ziemas asie pirksti skars mūsu pasauli, nāks klusais 
laiks...,un skolas bērniem sāksies saspringts darba cēliens....laiks pirms 
Ziemassvētkiem.

 Sarmīte Sīle, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas
direktora vietniece audzināšanas darbā

turpinājums no 5. lpp.

Mana Tēvzeme ar ozollapu vainagu,
ar sarkandzeltenajām kļavu kleitām,
ar Daugavu, Latvijas sirdi,
un jūru ar dzintara pērlēm.
Tur, kalnā, aiz priežu sila,
Kur netālu dzīvības upe tek,
Zem ozola kuplajiem zariem
Laima savu dzīvību nes.
Pār kraujām un lejām,
Caur mežiem un siliem,
Pa tērcēm un upēm
Sarkanīga migla iet.
Caur cilvēku sirdīm un cilvēku prātiem
Tā aiznes līdz Jums Latvijas dvašu
Un dienā, kad vienojas Latvijas ļaudis,
Tad teic: ”Latvija, Tu mūžam mana!”

Artūrs Biķernieks, 8. kl.

Tas ir tikai sapnis

Kad es paskatos tavās acīs,
Es redzu visas tautas domas.
Kad dzirdu tavu balsi,
Es dzirdu dziesmu, kas mainīja mūs.
Redzot tevi, es jūtos kā princese
Kopā ar tevi būt - tas ir sapnis,
Sapnis, ko sapņojam mēs kopā,
Viss, ko vēlos es, būt ar tevi,
Būt ar tevi un sapņot šo sapni!
Sapni, kas nepiepildīsies šajā dzīvē…

Ja es varētu tev pateikt visu, ko jūtu.
Un - ja vien tu to sadzirdētu,
Saules stari tavās acīs rotātos.
Un tad mani mūžam iemīlētu tu!
 Un mani projām nekad neatlaistu,
Varbūt kādu dienu visā atzīties spēšu es…

Domas par tevi kā tauriņi lido,
Krāsaini sapņi manu nakti spārno;
Rīta blāzmā tie projām dodas,
Un katru nakti atkal jauni rodas.

Šī vairs nebūs sapņu dziesma,
Jo sirdī kvēlo mīlestības liesma.
Ieraugot tevi, kā sastingusi stāvu,
Nespēdama izteikt tavu vārdu.
Tavs vārds ir kā sapnis!
Sapnis, ko nesapņosim mēs…

Viktorija jaudzema, 10. kl.

Novembra sākumā mūsu skolas zēnu koris 
kopā ar Madonas pilsētas 2. vidusskolas  zēnu 
kori uzstājās koru sadziedāšanās koncertā 
Madonas kultūras namā. Patīkams notikums, 
jo zēnu koru nemaz tik daudz nav, un Ļaudonai 
tas ir divtik liels notikums, jo ir atjaunotas 
skolas koru tradīcijas. Paldies skolotājai I. 
Biķerniecei par uzdrīkstēšanos un darboties 
gribu!

Savukārt 10. novembris skolā bija ļoti 
saspringts, jo 10.-12. kl. bija noorganizēta 
tikšanās ar Olaines koledžas pārstāvjiem, kuri 
ar dažādu eksperimentu palīdzību mēģināja 
ieinteresēt jauniešus nākotni saistīt ar 
farmakoloģiju. 7. kl. bija noorganizēta tikšanās 
ar Teiču dabas rezervāta vecāko referenti D. 
Vikšeri. Bet jau ap pusdienlaiku skolā valdīja 
zināma rosība, jo notika 1.-4. kl. Mārtiņdienas 



  NOVEMBRIS  2014                       “Ļaudonas Vēstis” Nr. 10 (242)                               7

noslēdzies konkurss „es mīlu Tevi, Latvija”
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā Valsts svētku 

mēnesī klases audzināšanas stundās norisinājās 
konkurss „Es mīlu Tevi, Latvija”. Šī konkursa mērķis 
bija kārtīgāk iepazīt Latviju, tāpēc spēles jautājumi un 
uzdevumi bija tikai un vienīgi par Latviju. Konkursā 
piedalījās 5.-12. klašu komandas, komandā 4 cilvēki, 
kurus atbalstīja pārējie klasesbiedri un audzinātāji. 

Konkurss tika veidots ļoti līdzīgs televīzijas 
šovam „Es mīlu Tevi, Latvija”, taču saīsinātā versijā 
laika ierobežojuma dēļ. 

Pirmais uzdevums - Latvijas kino; mazākajām 
klasēm - bērnu filmas, lielākajām - latviešu kino 
klasikas pērles. Aiz katra uzdevuma jāatmin 
dziesma pēc melodijas fragmenta vai dziesmu 
teksta. Otrs uzdevums - Latvijas ģeogrāfija; jāatmin 
pilsēta un jānorāda tās atrašanās vieta kartē. Kluso 
telefonu uzdevums, kurā skolēni centās pēc iespējas 
precīzāk atstāstīt dzirdēto tekstu. Spēlējām arī tautā 
iecienīto spēli Aliass, kurā komandu kapteinis 
savai komandai mēģināja precīzi raksturot Latvijā 
atpazīstamus aktierus, sportistus, politiķus, mūziķus. Bija 
arī dzimšanas dienas uzdevums ar dāvanu kastīti, kuru pēc 
iespējas ātrāk vajadzēja padod tālāk, taču to varēja izdarīt 
tikai tad, ja bija atbildēts uz uzdoto jautājumu par Latvijas 
dabu, folkloru, kultūru, literatūru utt. Fināla uzdevumā bija 
iespēja nopelnīt visvairāk punktu, jo skolēniem pēc iespējas 
precīzāk bija jāatbild uz jautājumiem, kuri bija saistīti ar 
konkrētiem skaitļiem no Latvijas statistikas. Precīzākie varēja 
mest šautriņu, tādā veidā palielinot savas komandas punktu 
skaitu. 

5. klases komanda sacentās ar 6. klases komandu. 
Veiksmīgāki bija 6. klases skolēni, kuri skolas kopvērtējumā 
ieguva 2. vietu.

7. klases skolēni sacentās ar 8. klases skolēniem. 8. 
klases komandai labāk veicās fināla statistikas jautājumos, 

7. klases komanda. no kreisās: Markuss Gābers, jānis Krasnovs, Loreta 
Ducena, Anita Sindija Skrupska.

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa  A. eglīša Ļaudonas 
vidusskolas bibliotēkā

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa ir projekts, 
ko Ziemeļvalstīs administrē biedrības Norden 
asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet 
Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs 
sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu 
Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā. 
Ziemeļvalstīs projekts norisināsies jau 18. reizi, 
Latvijā - 17. reizi, mūsu skolā - 9. reizi. Ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļa šogad norisinājās no 10. līdz 
16. novembrim. Nedēļas galvenais uzdevums ir 
Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. 
Nedēļas laikā bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu 
stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi 
un citi pasākumi. 

Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos 
publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un 
Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces 
un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata. Un vai šādu - 
viena fragmenta kopā lasīšanu dažādās valodās vienlaicīgi 
vairāk nekā 2000 bibliotēkās nevarētu uzskatīt par neoficiālu 
pasaules rekordu? 

Šogad Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas tēma ir Troļļi 
Ziemeļos.

Mūsu skolā Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa iesākās ar troļļu 
izstādi skolas bibliotēkā. Tā būs apskatāma visas nedēļas 
garumā. Liels paldies Ļaudonas PII ,,Brīnumdārzs” par 
amizantajiem trollīšiem! 11. novembrī notika bibliotekārā 
stunda visām sākumskolas klasēm skolas muzejā - vispirms 
bērniem īsumā pastāstīju par Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu, 
tad par trollīšiem un visbeidzot kopā lasījām izvēlēto grāmatiņu 
mazākajiem „Briesmonīšu tracis”. Lai arī nosaukums vēsta turpinājums 8. lpp.

par kaut ko baismīgu, stāstiņš ir par draudzību un strīdēšanos, 
un salabšanu. Par to arī ar bērniem beigās parunājāmies. 
Vienojāmies, ka bērni uzzīmēs savu sajūtu zīmējumu par 
dzirdēto stāstiņu. Paldies sākumskolas skolotājām - Ilutai, 
Sintijai, Anitai  un Aijai par atbalstu. Un vēl visas nedēļas 
garumā bērni varēja krāsot krāsojamās lapas par trollīšiem. 
Rezultātā no visiem mūsu radošajiem darbiņiem taps radošo 
darbu grāmata. Šajos lasījumos šogad iesaistām arī skolas 
internātā dzīvojošos bērnus. Pamatskolas vecuma bērniem 
jālasa Tūves Jansones stāsta ,,Tētis un jūra” 2. nodaļa, bet 
vidusskolēniem fragments no Stēfana Spjuta stāsta ,,Stallo”. 

kas savukārt ļāva viņiem kļūt par šī konkursa uzvarētājiem, 
iegūstot godpilno 1. vietu.

9.-10. klašu grupā lielāku punktu skaitu ieguva 10. klase. 
11.-12. klašu grupā ar precīzākām atbildēm uz statistikas 
jautājumiem uzvaras laurus plūca 11. klases komanda, 11. 
klase kopvērtējumā ieguva 3. vietu.

Atskatoties uz paveikto, jāsaka, ka atraktīvāki un aktīvāki 
ir tieši jaunāko klašu skolēni. Paldies visiem skolēniem, 
kas piedalījās, un visiem, kas atbalstīja, tāpat arī paldies 
skolotājiem, kas atzina, ka šāda klases stunda ir vērtīgs 
ieguvums skolēniem.

Lielu paldies saku Katrīnai Kļaviņai, kura palīdzēja 
sagatavot un novadīt šo konkursu, kā arī Artūram Biķerniekam 
par palīdzību konkursa vadīšanā.

Alda ostrovska, skolotāja
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turpinājums no 7. lpp.

Latvijas dzimšanas dienas svinības „Brīnumdārzā”
14. novembrī  PII „Brīnumdārzs” audzēkņi, 

skolotāji un vecāki tika aicināti uz Latvijas 
dzimšanas dienas svinībām. Svinīgi ģērbušies, ar 
sarkanbaltsarkanajām lentītēm pie apģērba visi svētku 
dalībnieki ieradās skaisti sapostajā zālē.

Pasākuma sākumā atskanēja vilciena skaņas. 
Visiem bija liels pārsteigums, kad ieradās ciemiņi 
no Āfrikas - Tīģerēns (skolotāja  Vita) un Pērtiķēns 
(skolotāja  Irita). Viesi ļoti vēlējās uzzināt to, kas 
tā Latvija tāda ir.  Bērni bija cītīgi gatavojušies, 
lai  iepriecinātu ciemiņus: gan dziedāja, gan dejoja, 
gan runāja Raiņa dzeju un atbildēja uz dažādiem 
mūzikas skolotājas  Judītes uzdotajiem jautājumiem 
par Latviju. Audzēkņi bija iemācījušies un svētkos 
dziedāja arī Latvijas un Ļaudonas himnas. Viesiem 
iemācījām arī vienu no daudzajām latviešu tautas 
rotaļām  „Gulēja saulīte”.

Ciemiņiem  ļoti  patika pie mums „Brīnumdārzā”, 
bet  tomēr viņi ļoti bija sailgojušies arī pēc savām mājām 
Āfrikā. Taisnība jau viņiem ir, ka ciemos vienmēr ir jauki, bet 
katrs tomēr ilgojas pēc savām mājām, savas dzimtenes. Lai  

jauno runātāju rīts Raiņa un 
Aspazijas dzejas noskaņā „Dzied 

circenītis aizkrāsnē”

5. novembrī PII „Brīnumdārza” „Kaķu” grupas audzēkne 
Enija Līna Elijāse piedalījās jauno runātāju konkursā „Dzied 
circenītis aizkrāsnē”, kas notika Sarkaņu pamatskolā. Enija 
Līna skaitīja J. Raiņa dzejoli  „Inča ģīmetne”. Kopā ar Eniju 
Līnu pasākumā piedalījās arī skolotāja Dina Simsone.

Dina Simsone,
PII „Brīnumdārzs” skolotāja

ciemiņi  biežāk atcerētos par Latviju, bērni viņiem dāvināja 
Latvijas karodziņus.

Pavadījuši  viesus tālajā ceļā, bērni ar savām skolotājām 
devās uz grupām, kur viņus gaidīja vēl viens pārsteigums - 
saldais svētku cienasts.

  judīte Gūte,  
PII „Brīnumdārzs” mūzikas skolotāja              

Esmu lūgusi bērniem paust savas izjūtas par izlasīto gan caur 
vārdiem, gan zīmējumiem. Un arī internātā dzīvojošie bērni 
visas nedēļas garumā var krāsot trollīšus Muminus. 

Liels paldies skolotājai Selgai par lasījuma realizēšanu 
internātā dzīvojošajiem bērniem.

Ļoti jauks papildinājums Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 
norisē bija Ļaudonas PII ,,Brīnumdārzs” ,,Kaķu” grupas 
ciemošanās skolas bibliotēkā un muzejā. Pastāstīju mazajiem 
„kaķēniem” par to, kas ir Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, 
parunājāmies par trollīšiem un kopā izlasījām grāmatiņu 
,,Briesmonīšu tracis”.  Arī mazie „kaķēni” tika pie krāsojamām 
lapām. Būs jāiet ciemos apskatīt, kā ir veicies. Ceru, ka 
mazajiem „kaķēniem” un viņu audzītēm patika. Man patika. 
Liels paldies par šo jauko apciemojumu!

Mīļais lasītāj, vai tu kādreiz esi redzējis īstu trollēnu? Vai 
tev gribētos tādu sastapt?

,,Ja tu tiešām VĒLIES ieraudzīt trolli, es tev pastāstīšu kādu 
noslēpumu. Tev nepieciešams ,,troļļu skatiens”. Tas nozīmē - 
tev jāskatās tikai caur acu kaktiņiem, acis samiedzot gandrīz 
ciet. Tev, protams, jābūt klusam kā pelītei, jāstaigā sīkiem 
solīšiem un jādomā par troļļiem - visu laiku. Un vēl atceries: 
jāskatās TIKAI caur acu kaktiņiem!” 

Paldies visiem, kas palīdzēja Ziemeļvalstu bibliotēku 
nedēļas norisē mūsu skolā! Lai mums visiem jauki un jautri 
piedzīvojumi grāmatu pasaulē arī turpmāk! 

Dzintra Viļeviča,
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas bibliotekāre
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Svinības novembra jubilāriem!

PII „Brīnumdārzs” audzēkņi mēneša 
sākumā pulcējās zālē, lai godinātu novembra 
mēneša jubilārus.  Ciemos bija atnācis meža 
Zaķis - skolotāja Ilze Barūkle. Viņa izstāstīja 
un parādīja  leļļu teātra izrādi - latviešu 
tautas pasaku  „Ezis un zaķis”.  Zaķa lomā 
iejutās skolotāja  Irita Akmentiņa, eža lomā 
– skolotāja  Dina Simsone.  Pēc tam sekoja 
jubilāru sveikšana.

 Jubilāri novembra mēnesī: Didzis Āboliņš, 
Kaspars Zālītis, Marta Veikšāne, Lolita 
Krūmiņa, Pēteris Stepanovs.

 Ilze Barūkle, 
PII  „Brīnumdārzs” skolotāja

Ziņas no BJIC  „AcS”
Aizejošais gads raksturojas  ar to, ka Jauniešu centrs tiek 

iesaistīts dažādu  projektu īstenošanā. Vēl visiem spilgtā atmiņā 
ir veloekspedīcija Ļaudonā, bet novembrī  mēs iekļuvām 
projekta „SOLI  PRETĪ” realizēšanā.  Šī projekta ietvaros 
Madonas novada jaunieši apciemoja   jauniešus cietumos, 
rīkoja viņiem dažādus pasākumus,  kopā izveidoja kalendāru 
2015. gadam ar pašu jauniešu veidotiem zīmējumiem. Vienu 
šādu kalendāru jaunieši uzdāvināja arī Jauniešu centram. 
Projekta realizēšanas gaitā šie jaunieši viesojās arī pie mums. 
Pasākums bija ļoti interesants. Jaunieši stāstīja par vizītēm 
cietumos, rādīja video un spēlējām dažādas spēles. Tas viss 

AIZRITĒjIS MAZPuLKu RuDenS FoRuMS

rosināja mums padomāt par tiem jauniešiem, kuri ir nebrīvē, 
par to, kā  nenonākt uz šī slidenā ceļa.

Par godu Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai notika 
ikgadējā viktorīna par mūsu valsti. Jautājumi bija saistīti ar 
Latviju, tās cilvēkiem un vēsturi, ģeogrāfiju un kultūru. Tas 
deva iespēju jauniešiem atcerēties savas zināšanas  par Latviju 
un  iegūt jaunas  atziņas.

Centrs atvērts katru darba dienu līdz plkst. 18.00. Esiet laipni 
gaidīti!

Biruta calmane, 
BJIC „ACS” vadītāja

24. oktobrī Ļaudonas 117. 
mazpulks brauca uz ikgadējo 
Latvijas mazpulku rudens 
forumu. Šogad mēs piedalījāmies 
Zemgales - Latgales organizētajā 
forumā, kas notika Līvānu 1. 
vidusskolā. No Ļaudonas šajā 
forumā piedalījās: Nauris Pelsis 
,,Lilijas”, Kristīne Kuprane 
,,Lilijas”, Diāna Podniece ,,Mans 
dzīvais dārzs - sīpoli”, Amanda 
Nagle ,,Auntrusis”, Diāna Cīrule 
,,Mans dzīvais dārzs - sīpoli”, 
Viktorija Korlaša ,,Saulespuķe” 
un Ralfs Gurskis ,,Ķirbis”. 

Diena Līvānos iesākās ar 
mazpulku tirdziņu, kur varēja 
mazpulcēni tirgot izaudzēto 
- ķiplokus, sīpolus, medu, 
tirgot pašgatavotos suvenīrus, 
rotaslietas. 

Šogad mazpulcēni tika aicināti 
uzdāvināt dārzeņus Līvānu 
slimnīcai, arī mūsu mazpulks 
piedalījās šajā akcijā.

Pēc tirdziņa  atklāja rudens 
forumu, visi dalībnieki tika sadalīti pa grupām, un mēs 
devāmies katrs uz savām telpām, lai prezentētu savu 
projektu.

Pēc darbu aizstāvēšanas mums bija iespēja izgatavot 
atstarotājus ar mazpulka simbolu, krāsot akmentiņus. 
Interesanta bija ekskursija uz Līvānu jauniešu centru 
,,Kvartāls”. Tur izstaigājām trenažierzāli, mūzikas zālīti, 
skeitparka trasi. Telpas bija stilīgi iekārtotas, patika dažādās 
galda spēles, ko var uzspēlēt.

Pasākuma noslēgumā visi pulcējāmies aktu zālē, kur 
apbalvoja visus mazpulkus par dalību pasākumā. No katras 

darba grupiņas tika apbalvoti labākie. No mūsu mazpulka 
1. vietu ieguva Nauris Pelsis, pateicību saņēma Viktorija 
Korlaša. Par to liels prieks!  Mēs visi saņēmām dāvanā 
mazpulcēnu somu, kā arī nopelnīto sertifikātu par projekta 
darbu.

Man šis forums ļoti patika, jo iepazinos ar citiem 
mazpulcēniem, pirmo reizi biju Līvānos, un diena bija 
saulaina.

Vislielākais paldies skolotājām Līgai Grāvītei un Sandrai 
Zavalei par atbalstu.

 Diāna Podniece
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Mazajiem ļaudoniešiem dāvina atstarojošās vestes

Pirms svētkiem Ļaudonas pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādē „Brīnumdārzs” notika pasākums „esi 
drošs”, un mazie ļaudonieši saņēma arī kādu vērtīgu 
dāvanu - 60 atstarojošās vestes un dažādus atstarotājus, 
kas komplektā ar vestēm padarīs viņus labi redzamus 
uz lauku ceļiem, kā arī citās nepietiekami apgaismotās 
vietās.

Lai samazinātu „melno statistiku” un bojāgājušo gājēju 
skaitu diennakts tumšajā laikā, no 12. septembra visiem 
gājējiem un velosipēdistiem, pārvietojoties nepietiekami 
apgaismotās vietās, obligāti jānēsā atstarojošās vestes 
vai apģērbs ar labi redzamiem gaismu atstarojošiem 
elementiem.

Gan televīzijā, gan citos plašsaziņas līdzekļos plaši tiek 
popularizēta CSDD uzsāktā satiksmes drošības kampaņa un 
„tumšo gājēju glābšanas misija” „Redzams, tātad dzīvs!”, 
kuras laikā visā Latvijā tiks izdalītas 20 000 atstarojošo 
vestu. Bet, kā iepriekš pārliecinājāmies Ļaudonas pagasta 
bērnudārzā „Brīnumdārzs”, tās dāvina ne tikai CSDD.

Mazajiem ļaudoniešiem atstarojošās vestes pasniedza 
Latvijas Tirgotāju savienības Latgales reģiona vadītājs, 
LaTS veikalu tīkla pārstāvis Raimonds Čebotarjovs.

Vaicāts, kāpēc atstarojošās vestes un atstarotājus dāvina 
tieši Ļaudonas bērnudārza audzēkņiem, viņš uzsvēra, ka, 
pieņemot lēmumu, tika ņemts vērā, ka Ļaudonā ir daudz 
zemes ceļu un tumšajās un miglainajās rudens dienās ir 
ļoti svarīgi, lai neizgaismotās vai nepietiekami izgaismotās 
vietās gājējiem būtu atstarojošās vestes vai apģērbs ar 
apgaismojuma elementiem. Ļaudonas pagasta pirmsskolas 
izglītības iestāde „Brīnumdārzs” Madonas novadā ir 
vienīgā, kas no Latvijas Tirgotāju savienības saņem šādu 
dāvinājumu.

- Nesen Latvijas Tirgotāju savienība atzīmēja septiņu 
gadu darba jubileju, kad piegādātāji tika aicināti ziedu 
vietā dāvināt atstarotājus ar domu, lai mēs tālāk tos varētu 
nodot vienai skolai un vienam bērnudārzam katrā reģionā. 
Sagādāt bērniem prieku mums jau ir tradīcija. Piemēram, 
pērn rotaļlietas dāvinājām bērnunamiem, bet šogad savu 

pastāvēšanas gadadienu atzīmējam ar atstarotāju dāvināšanas 
akciju, - pastāstīja Raimonds Čebotarjovs.

 Arī Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes 
„Brīnumdārzs” vadītāja Ināra Krasnova atzina, ka pirms 
svētkiem ir saņēmuši jauku dāvanu.

- Savā ziņā tas bija negaidīts, bet patīkams pārsteigums. 
Mums piezvanīja un paziņoja, ka esam to bērnudārzu vidū, 
kuriem tiks dāvinātas atstarojošās vestes un atstarotāji. 
Mums tās ļoti noderēs, jo bērni ļoti daudz laika pavada brīvā 
dabā. Atkarībā no bērnu vecuma pastaigām brīvā dabā ir 
izstrādāti 11 maršruti. To, kā konkrēti izmantosim saņemto 
dāvinājumu, tika nolemts iestādes padomes sēdē. Izskatījām 
visus priekšlikumus un vienojāmies,  kā tās izsniedzam 
katram iestādes audzēknim pret vecāku parakstu, ka vestes 
tiks izmantotas šim nolūkam (katru dienu ierodoties un 
dodoties mājās, kā arī ejot grupu pastaigās). Pastaigu maršruti 
mums sniedzas līdz pat Ļaudonas estrādei un jāšķērso arī 
tilts pāri Aiviekstei, - atzīmēja Ināra Krasnova.

Pasākumā „Esi drošs” piedalījās arī Valsts policijas 
Madonas iecirkņa nepilngadīgo lietu inspektore Iveta Vāvere, 
kas savukārt brīvā sarunā ar bērniem pārrunāja daudzus ar 
viņu drošību saistītus jautājumus. Un ne tikai uz ceļiem, 
bet arī to, kā bērniem jāuzvedas mājās un sabiedriskās 
vietās, bērnudārzā, ko drīkst darīt un ko ne, kā jāizturas pret 
svešiniekiem, un citus jautājumus. Bērni uz Ivetas Vāveres 
jautājumiem atbildēja droši, atklāti un zināja atbildes uz 
daudziem jautājumiem - gan to, ka ar atstarotājiem diennakts 
tumšajā laikā vairs nepietiek un ir vajadzīgas atstarojošās 
vestes, kuras pagaidām pārsvarā esot tikai vecākiem, vai arī 
jābūt apģērbam ar labi redzamiem atstarojošiem elementiem, 
gan to, ka svešiniekiem nedrīkst uzticēties. Iveta Vāvere 
uzdeva arī jautājumu, vai starp klātesošajiem ir bērni, kuri 
gribētu kļūt par policistiem, un tādu Ļaudonā, izrādās, ir 
daudz - pacēlās roku mežs. Tas vieš cerības, ka policistu 
trūkums Latvijai nākotnē nedraud...

Žeņa Kozlova

Pirmpublicējums  laikrakstā „Stars”  2014. gada 19. novembrī
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Iz vēstures apcirkņiem
 Oktobra mēneša „Ļaudonas Vēstis” lasītājus pārsteidza interesantas ziņas, ka Progresīvās apvienības Ļaudonas 

nodaļa sarīkojusi priekšlasījumu, bet vairāki ļaudonieši savukārt izteikuši savu viedokli par  skārdniekiem.
 Lasot noteikti varētu šķist, ka tas ir kāds joks! Taču nē! Tie ir notikumi, kas risinājušies mūsu pašu Ļaudonā senāk. 

Iespējams, ka neviens no mums no tā laika notikumiem neko daudz vairs neatceras un, iespējams, ka to laiku nav pat 
piedzīvojis. 

Lai arī laiks ir nežēlīgs un nepielūdzams, tas neliedz mums vērties notikumos, kas reiz risinājušies še, Ļaudonā, un 
bijuši svarīgi ļaudoniešiem.

Lai izzinoša un vērtīga vēršanās Ļaudonas un ļaudoniešu pagātnes takās!

Pieminekļa celšanai Ļaudonā uzsāk līdzekļu vākšanu
Lai cienīgi atzīmētu Latvijas brīvības cīņās kritušo dēlu piemiņu, Ļaudonas ev.-lut. draudze ierosināja 

Ļaudonā celt pieminekli Ļaudonas, Sāvienas, Mētrienas un Saikavas pag. pilsoņiem, kas nolikuši galvas 
cīņās par brīvo Latviju. Pieminekli paredzēts celt pagasta centrā, ev-lut. baznīcas laukumā, kurš pa daļai 
uzkopts un izveidots. Skaistā ierosinājuma realizēšanai 10. jūlijā nodibināja līdzekļu vākšanas komitēju, par 
kuras priekšsēdētāju ievēlēja Ļaudonas ev.-lut. dr. priekšnieku - mežzini K. Muldiņu. Ļaudonas draudzes 
kritušo varoņu piemiņas zīmi cels ar sabiedrības līdzekļiem, kurus paredzēts savākt apm. Ls 15.000 apmērā. 
Komitēja ikvienu laipni lūdz pabalstīt viņu lielajā darbā un paredzētos ziedojumus lūdz iemaksāt komitējas 
priekšsēdētājam - K. Muldiņam - Ļaudonas mežniecībā.

  
‘’Madonas Ziņas’’ Nr.27 13.07.1939.

Ļaudonas-Sāvienas apvienotiem pagastiem Madonas apriņķī ir vajadzīgi ārsts un 2 vecmātes.
 Darbības rajons - daļa Ļaudonas un Sāvienas pagasts ar 4342 iedzīvotājiem.
Ārsta alga naudā Ls 180 un vecmātēm Ls 70 mēnesī katrai, pie brīva dzīvokļa ar apkurināšanu un 

apgaismošanu.
Ārsta un vecmāšu pieņemšana notiks š.g. 22. novembrī  plkst. 12 dienā Ļaudonas pag. namā.
Kandidāti-es, kas vēlētos šās vietas ieņemt, tiek uzaicināti pieteikties pie Ļaudonas pagasta valdes rakstiski, 

iesniedzot dokumentus par izglītību un praksi, līdz š.g. 20. novembrim, vai ierasties personīgi š.g. 22. 
novembrī plkst.12 dienā pie apvien. pag. valdēm uz nolīgšanu pēc Tautas  labkl. ministr.  noteikumiem.

Ārsta dzīvokļa telpas pirmklasīgas.
Tuvākā dzelzceļa stacija - Mārciena, 9 kilometri. Tālrunis 8.
Ārsta centrs Ļaudonā, vecmātes viena Ļaudonā un otra Sāvienā. 

                                                                                Pagasta valde  
/’’Valdības Vēstnesis’’; , Nr.258 13.11.1928./

20. decembrī pulksten 19.00 Ļaudonas kultūras namā senioru deju kolektīvs “Divi 
krasti’’ kopā ar draugiem izdejos 5 gadu garumā mēģinājumos, koncertos un deju 

svētkos uzkrātās emocijas. Visi laipni aicināti!
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uZMAnĪBu! 
Informāciju „Ļaudonas Vēstis” 
decembra numuram iesniegt 

līdz 10. decembrim!

APSVEICAM!

RENĀRS VAIČIKAUSKIS 
dzimis 29.10.2014. vecākiem Aigaram 

Vaičikauskim un Ingūnai Dauģei.

PAULA PRUŠAKEVIČA 
dzimusi 20.11.2014. vecākiem 

Aleksandram un Signei Prušakevičiem!

Ļaudonas kultūras namā

- 6. decembrī Meirānu TN amatierteātra „Zeltrači” 
izrāde - Andris Niedzviedzis „Viņa ir īstā, muterīt”. 
Režisore Gunta Brieze

Ieeja - EUR 1,50
Skolēniem - EUR 1,00

- 12. decembrī Ziemassvētku ieskaņas koncerts un 
egles iedegšanas pasākums 

- 26. decembrī Ziemassvētku pasākums kopā ar 
folkloras kopu „Vērtumnieki”

PASĀKUMU AFIŠA

Sveicam vecākus ar bērniņa 
nākšanu pasaulē!

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


