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ĻAUDONASĻAUDONAS
REDAKTORA  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 11 (242)            OKTOBRIS 2014. G.

Aizritējušas 12. Saeimas vēlēšanas

Nu jau gandrīz mēnesis  pagājis, kopš izdarījām savu izvēli, ievēlot 12. Saeimu, kas  nākamos  četrus  
gadus strādās, lai attaisnotu savu vēlētāju cerības, alkas un visbeidzot - uzticību. 

Arī  ļaudonieši  izdarījuši  savu izvēli, aktīvi svītrojot un liekot plusiņus partiju deputātu  
kandidātiem. 

Tagad  patiesi  varam teikt - ir atnācis rudens! Tas 
paspējis atnest ne tikai rudens  veltes, auksto laiku un 
spēcīgas lietavas, bet  paguvis  arī  aiznest - aiznest 
nebūtībā sārtotās rudens lapas, vasaras ceļa putekļus 
un gaismu, kas pavadīja vēlos vasaras vakarus.

Šajā rudenī  kā jau katru gadu  mainās ne tikai 
laiks un daba, bet mainās arī mūsu valstsvīri. Mainās 
valsts.  Jaunā Saeima - 12. Saeima - solās nest tikai 
pilnu, pārticības pilnu grozu un, pateicoties mūsu 
izdarītajai  izvēlei, jau gatavojas uzsākt darbu, kas 
sniegtu tautai labklājību.

Oktobrī, kamēr domājam, kur glabāsim visu 
bagātīgo rudens ražu, īpaši atceramies par kādu citu 

- diženu - ražu, ko jau novācis un rūpīgi noglabājis, 
lai nesasalst, mūsu dzejnieks Andrejs Eglītis. 
Rūpīgi krāta un glabāta, lai paaudžu paaudzēs spētu 
barot latvisko tautas garu, tā īpaši mums atgādina 
savu vērtību, kad atceramies un pieminam mūsu 
tautas dižgaru Andreju Eglīti, kam šoruden apritēja 
jau 102. dzimšanas diena.

Lai arī asie rudens vēji un lielās lietavas ir 
aizkavējuši „Ļaudonas Vēstu” nonākšanu  jūsu 
pastkastītēs, tas, cerams, nemazina vēlmi ielūkoties 
mūsu pagasta notikumos...

 Lai silti šie rudens vakari!
Kristaps, redaktors

Kristapa Šķēla teksts un foto
Raksta turpinājums 2. lpp.
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MĒNEŠA JUBILĀRE

Sveicam jubilāri skaistajā dzīves jubilejā, vēlot 
veselību, dzīvesprieku un gaišas domas!

28. septembrī 85 gadu jubileju atzīmēja 
Emīlija BuKovsKa

aizritējušas 12. saeimas vēlēšanas
Raksta turpinājums no 1. lpp.

2014. gada 4. oktobrī  Latvijā  notika 12. Saeimas  vēlēšanas. 
Tajās piedalījās 58,85 procenti balsstiesīgo pilsoņu, bet 
iekļūšanai parlamentā nepieciešamos  ne mazāk  kā 5 procentus 
no nodoto balsu kopskaita ieguva sešas partijas un partiju 
apvienības - “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija, partija 
“Vienotība”, Zaļo un zemnieku  savienība, nacionālā apvienība 
“Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Latvijas 
Reģionu apvienība un  „No sirds Latvijai”.

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 12. Saeimā ieguva 24 
deputātu vietas, partija “Vienotība” - 23, Zaļo un zemnieku 
savienība - 21, nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK” - 17, Latvijas Reģionu apvienība - 8, bet 
„No sirds Latvijai” - 7 deputātu vietas.

Ar oktobra mēneša jubilāriem iepazīstināsim 
„Ļaudonas Vēstu”  novembra numurā.

12. Saeimas vēlēšanās tika saņemtas 912553 derīgas vēlēšanu 
aploksnes, kurās bija 906538 derīgas vēlēšanu zīmes. No 
visām derīgajām vēlēšanu zīmēm 565237 jeb 62,35 procenti 
vēlēšanu zīmju bija grozītas, t.i., tādas, kurās vēlētāji ar „+” 
bija atzīmējuši tos kandidātus, kuru ievēlēšanu  īpaši atbalsta, 
vai svītrojuši tos kandidātus, kuru  ievēlēšanu  neatbalsta.

Balsot ar tukšu vēlēšanu aploksni 12. Saeimas vēlēšanās 
izvēlējās 2078 vēlētāji, kas veido 0,23 procentus no derīgo 
aplokšņu kopskaita. 97 vēlēšanu aploksnēs  atrastas  saplēstas 
vēlēšanu  zīmes, 6 aploksnēs - cita vēlēšanu apgabala zīmes, 
bet 3834 vēlētāji aploksnē bija ievietojuši vairākas dažāda 
satura vēlēšanu zīmes. 

vēlēšanu aktivitāte Ļaudonā

Savu izvēli izdarījušas Aija Driksna un Zenta Bērziņa.
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VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola

Ekskursija uz Tērvetes dabas parku
26. septembrī Andreja 

Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
5. un 7. klases skolēni devās 
ekskursijā uz Tērveti. Mūsu 
mērķis bija iepazīties ar 
Latvijā lielāko un bērniem 
draudzīgāko dabas parku. 
Parka  kopējā  platība ir 
1200 ha, un trešdaļu no šīs 
teritorijas aizņem Pasaku 
pasaule.

Pirmo mēs apskatījām 
Rūķīšu mežu. Bijām pārsteigti 
par daudzajām, mazajām un 
dažādajām rūķu mājiņām. 
Visi izmēģinājām ielīst un 
apskatīt gandrīz katru mājiņu. 
Pabijām arī Rūķu dzirnavās. 
Rūķu  sētā apmeklējām 
darbnīcu, kurā Rūķu tētis 
izrādīja seno galdniecības un 

kokapstrādes darbarīku kolekciju, ko 
viņš pats mīļi dēvē par ,,instrumentu 
ģimenīti”. Tālāk mūsu ceļš veda uz 
Sēņu mežu ar dažāda izmēra sēnēm 
tajā. Dažas bija pat garākas par cilvēku. 
Izejot cauri Sēņu mežam, nonācām pie 
skatu torņa, kas lepni izslējies virs 
priežu galotnēm. Uzkāpām tornī, no 
kura pavērās skats uz Tērveti no putna 
lidojuma. Visapkārt bija redzami priežu 
meži un milzīgi lauki. Tad devāmies pa 
Anneles taku uz Pasaku mežu. Tur mūs 
sagaidīja dažādi pasaku tēli: varenais 
Meža  ķēniņš,  klīrīgā princese Zeltīte, 
Sila raganiņa, bet kokos bija sasēduši 
sikspārņi un zirnekļi. Pēc iespējas ātrāk 
centāmies nokļūt  Lutauša pļavā, kurā 
atrodas atrakciju laukums. Šī  ir parka  
aktīvākā un rosīgākā vieta. Arī mēs 
devāmies kāpelēt, šūpoties, pārvarēt  
šķēršļus un lēkāt. Mums visvairāk 

patika iespaidīgā  Pasaku pils un maldīšanās  Labirintā. Pēc aktīvas rosības bijām noguruši, bet priecīgi par dienā uzzināto un 
izbaudīto.

Ceļš uz mājām pagāja ļoti ātri, jo  neizpalika tradicionālais lielveikala apmeklējums un jautras spēles autobusā. Vakarā  
jutāmies  piekusuši pēc tik aktīvas atpūtas  svaigā  gaisā. Diena kopumā bija ļoti izdevusies un ar emocijām un iespaidiem 
bagāta. 

 viktorija  Korlaša, 5. klases skolniece
lāsma Pommere,  7. klases skolniece

makulatūras vākšanas konkurss
Ir sācies makulatūras vākšanas konkurss ,,Tīrai Latvijai”,  kuram ir 

pieteikusies arī  A. Eglīša Ļaudonas vidusskola. Šāda veida konkursā 
piedalāmies jau sesto reizi. Aicinām mūs atbalstīt visus  ļaudoniešus.  Ja jums 
mājās ir vecu avīžu, žurnālu, grāmatu uzkrājumi, kurus vairs neizmantosiet, 
nododiet  to visu makulatūrā. Varat atbalstīt kādu konkrētu klasi vai skolēnu. 
Par makulatūras vešanu uz skolu  būtu vēlams iepriekš sazināties ar mani (mob. 
tālr. 29420165) vai direktora vietnieci saimnieciskajā darbā - Aigu Reinbahu 
(mob. tālr. 28348598). Makulatūras vākšanas konkurss ilgst līdz 2015. gada 
martam. Ar pilnu konkursa nolikumu varat iepazīties skolā vai  mājas lapā 
www.zalajosta.lv

Dzintra viļeviča,
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas bibliotekāre
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ir jubilejas klāt!
14. oktobrī  PII  „Brīnumdārzs”   bērni pulcējās 

kopā,  lai  sveiktu  oktobra  jubilārus.  Negaidīti  
ieradās  arī  pasaku  Feja (skolotāja  Dace), kura stāstīja  
pasaku  par  Ežuka  katliņu, kuru apbrīnoja viņa 
draugi  -  lācēns (skolotāja  Dina),  lapsēns  (skolotāja  
Valentīna),  zaķēns  (skolotāja  Vita).  Pasaka  beidzās  
laimīgi,  Ežuks  (skolotāja Irita)  izvārīja katliņā  gardu  
kompotiņu, pacienāja  draugus  un  iedeva pagaršot 
arī visiem bērniem. Cienasts bija gatavs,  un draugi  
varēja sumināt gaviļniekus. 

Šajā mēnesī mums bija četri jubilāri  -  Jānis Krišs  
- 7 gadi,  Keita - 6 gadi, Guntis - 4 gadi un  Kerija  - 4 
gadi.

D. Zepa,  Ļaudonas  
PII  „Brīnumdārzs”  „Rūķu”  grupas skolotāja

PII „Brīnumdārzs” Rudens svētki „Brīnumdārzā”
29. septembra  rīts PII „Brīnumdārzs” 

audzēkņiem un skolotājām sākās ļoti  
rosīgs. Tieši  Miķeļdienā iestādē  tika svinēti 
Rudens svētki.  Jau  visu  iepriekšējo nedēļu  
varējām priecāties par bērnu, vecāku un 
skolotāju sarūpēto jauko izstādi „Rudentiņš 
- bagāts vīrs”.  Paldies  par to! Kopā ar 
Sēņotāju (V. Mincāne), kuram šajā dienā 
nemaz neveicās ar sēņošanu,  un Mušmiri 
(J. Gūte), vienīgo atrasto sēni, bērni satikās 
ar čaklo Rudens Rūķi ( I. Krasnova), 
kurš cītīgi gādāja par ziemas krājumiem 
un gatavojās doties ciemos pie bērniem, 
divām Vāverēm (V. Stradiņa un V. Venere),  
Ezi (I. Akmentiņa),  Zaķi  (D. Zepa), kuri 
strīdējās par vienīgo atrasto  beciņu, un  
Lāci (D. Simsone), kurš izšķīra lielo strīdu.  
Rudens  Rūķa uzrunāti,  arī visi meža 
zvēri devās ciemos pie  „Brīnumdārza”  

bērniem. Sagaidot ciemiņus,  bērni arī 
bija čakli gatavojušies -  „Zaķu” grupa 
dziedāja dziesmu „Rudens lapiņas”,  
„Rūķu” grupa  -  dziesmu „Sēņotāji”  
un „Kaķu”  grupa - dziesmas „Rudens 
rūķis”  un „Miķelītis”.   Rudens  Rūķis 
katrai grupiņai bija sarūpējis arī dāsnas 
dāvanas - grāmatas.  Svētku  noslēgumā  
minējām mīklas,  gājām jautrās atrakcijās 
un rotaļās.  Bērni nu ar nepacietību gaida 
jau nākamos svētkus.

judīte Gūte, 
PII „Brīnumdārzs”  mūzikas skolotāja

Dzied „Zaķu” grupas bērni.

LĀCIS (Dina Simsone), ZAĶIS (Dace Zepa), EZIS (Irita Akmentiņa), VĀVERES (Valentīna 
Venere, Vita Stradiņa), SĒŅOTĀJS (Vanda Mincāne), RUDENS RŪĶIS (Ināra Krasnova).

Dzied „Kaķu”  un  „Rūķu”  grupas  bērni.
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Nezinu, vai mani dzīvie gaidīs,
Varbūt kāds labu vārdu bildīs,
Bet zinu, ka tēvzemes mīlestība mani sildīs.

Dzīvie gaidīja. Un turpina atcerēties arī šodien. Atceras 
un piemin ar labu  mūsu  novadnieku, dzejnieku un  Latvijas 
dižgaru Andreju Eglīti.

Neatkarīgi no nedēļas dienas, neatkarīgi no laikapstākļiem  
ik gadu 21. oktobrī  pieminam mūsu Andreju Eglīti. 

KULTŪRAS DZĪVES NORISES
Dzejnieka andreja Eglīša atceres diena

„Rūķu”  grupas bērni pie A. Eglīša kapa.
Andreja Eglīša Nacionālā fonda priekšsēdētāja 

Māra Strautmane.

„Kaķu”  grupas bērni pie A. Eglīša kapa.

Andreja Eglīša kaps.

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēni runā dzeju - savus 
radošos darbus. 

Pieminam un apdomājam Andreja Eglīša dzīves veikumu, 
tautai  atstāto sirds bagātību. Iespējams,  ka pat  cenšamies 
turpināt Andreja Eglīša iesākto. 

Piemiņas brīdī Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēni 
lasīja savus radošos darbus, skolotājas  Iluta  Biķerniece 
un  Aija  Driksna  izpildīja  Artūra  Reinika  dziesmu ar A. 

Eglīša vārdiem „Es gribu ziedēt”. Tradicionāli neiztrūkstoša 
bija arī Andreja Eglīša  Latviešu  Nacionālā fonda valdes 
priekšsēdētājas Māras  Strautmanes  uzruna. 

Mirkli pirms tam nolikt ziedus un pieminēt Andreju Eglīti 
bija ieradušies PII „Brīnumdārzs” audzēkņi. 

Lai arī laiks, kad  Tēvzemes puķes atraksta savā smaržu 
valodā, kad taisās ziedēt, jau garām, tomēr Andreja Eglīša 
dzeja turpina ziedēt. 

Kristapa Šķēla teksts un foto

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēni, skolotāji un viesi 
pie Andreja Eglīša kapa.
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turpinājums 7. lpp.

VĒSTIS NO KLUBIŅA „MEŽROZĪTE”

Klubiņa „mežrozīte” darbotiesprieks
Katrs  gadalaiks  ik gada garumā mums atnes savu 

skaistumu - pavasaris atnāk ar  sniegpulksteņu zvaniem, 
vasara ar saulainajiem pieneņziediem, rudens ar savu košumu 
un daudzkrāsainību un ziema ar savu baltumu un sniegpārslu 
dejām.  Šo skaistumu jāprot saskatīt dabā mums ikvienam, bet 
arī cilvēka dzīve ir līdzīga gadalaikiem. Tuvojoties rudenim, 
arī mūsu pagasta  klubiņš  „Mežrozīte”  gatavojas jaunajai 
darba sezonai. Nu jau esam iesoļojuši rudenī, un mūsu klubiņa 
pirmā tikšanās notika pēdējā oktobra svētdienā. Tā bija 
atkalredzēšanās - tikšanās ar mums jau pazīstamo stilisti Andu  
Bicāli, kas šoreiz mūs iepazīstināja ar šīs sezonas jaunākajām 
modes tendencēm. Runājām par krāsām apģērbā, stilu, un katrai 
no mums individuāli tika doti padomi, kurus mēs noteikti arī 

ievērosim. Aktīvi darbu ir uzsācis sieviešu vokālais ansamblis 
„Mežrozīte”  ar tā jauko vadītāju  Judīti  Gūti.  Esam saņēmuši 
jau pirmo uzaicinājumu no mūsu draugiem Meirānos - uz 
tautas nama tradīciju kopas  „Sietiņš”  10 darba gadu jubilejas 
pasākumu, uz kuru arī noteikti brauksim ar pagasta pārvaldes  
atbalstu.  9. novembrī  ieplānota arī maza ekskursija uz vietējo 
minizoodārzu tepat  Ļaudonā.   Daudzām no mums tas bija 
pārsteigums:  vai tad pie mums arī kaut kas tāds ir!  Aiziesim 
un noteikti redzēsim daudz ko interesantu.  Aicinām līdzi arī 
citus interesentus, iepriekš sazinoties ar mani. 

VĒSTIS NO ĻAUDONAS PANSIONĀTA

veco ļaužu diena Ļaudonas pansionātā

Aktīvi novecot nozīmē dzīvot ar piederības, līdzdalības un 
noderīguma sajūtu, ar prieku par dzīvi un sevi. Pieņemiet sevi, 
apkārtējo pasauli un esošo dzīvi sev par labu esam. Tas dos 
mieru, ļaus saskatīt jēgu un kopsakarības savā dzīvē.

1. oktobrī tāpat kā visā pasaulē arī Ļaudonas pansionātā 
tika svinēta Veco ļaužu diena. Veidojām rudens kompozīcijas. 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas sākumskolas skolēni 
un skolotājas priecēja mūs ar dzejoļu rindām, dziesmām un 
ziediem, sveicot pansionāta iemītniekus. Mūsu tuvākie kaimiņi 

-„Brīnumdārza” audzēkņi  ar savām skolotājām sagādāja 
ābolu grozu  un sagatavoja  jauku  koncertiņu, vecie cilvēki 
ar mirdzošām acīm vēroja mazos māksliniekus, jūtīgākiem  
pat noripoja prieka asara. Pārsteiguma grozu saņēmām arī  no 
pagasta pārvaldes. 

 Paldies visiem par siltajiem sveicieniem! 

Tatjana Kriškāne,
Ļaudonas pansionāta vadītāja 

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēni ar savu skolotāju un pansionāta iemītniekiem.
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Laiks rit ātri, un nemanot pienāks arī 
klusais Adventa laiks, tāpēc mēs jau 
laikus esam padomājuši par pasākuma 
organizēšanu. Tas būs 30. novembrī.  Tā 
ir sena tradīcija - klubiņam „Mežrozīte” 
iedegt adventes vainagā pirmo svecīti  
un mums visiem kopā izdzīvot skaistus 
mirkļus mūzikas, mākslas un dzejas 
pasaulē.

Plānojam  arī citus interesantus 
pasākumus,  jo arī dzejniece Inese Tora 
novēl:

 
„Uzziedi domās, uzziedi sirdī,
Aizdzenot drēgnumu projām no sevis,
Uzziedi spītējot, rudenim atnākot,
Dzīvo ar ābeļu ziediem sirdī!”

Lai mūsu klubiņš  ”Mežrozīte”  
ziedētu  arī turpmāk, mums pašām jābūt 
vēl aktīvākām,  jāiesaistās  arī pagasta  
sabiedriskajā  dzīvē, kultūras  jomā 
jāiesaistās pasākumu organizēšanā, 
lai tie būtu interesanti, izdomas bagāti, lai tie notiek sirsnīgā 
atmosfērā, lai cilvēki justos gandarīti un laimīgi, baudot īstu 
svētku prieku.

Kāds gudrinieks  teicis, ka var būt nezin cik skaista  pils 
celta, bet,  ja tai nebūs dvēseles, tā  stāvēs tukša  un  auksta.  
Mēs, “Mežrozītes”,  aicinām  visus ļaudoniešus  aktīvi  
piedalīties pagasta kultūras dzīvē, apmeklēt visus rīkotos 

pasākumus,  protams,  arī  tos,  uz kuriem aicina mūsu klubiņš,  
jo mēs par to tikai priecāsimies, tāpēc jau mēs esam, lai jums 
visiem sagādātu kādu prieka mirkli pelēkajā ikdienā.

 
Uz tikšanos pasākumos!

Nellija, klubiņa  „Mežrozītes” vadītāja

ĻAUDONA VĒSTURĒ  Vērtīgs priekšlasījums
 Progresīvās apvienības Ļaudonas  nodaļa  sarīkoja 24. augustā Tautas namā priekšlasījumu. Runāja 

žurnāliste Milda  Salnais  „Modernā  laulība un tautas vairošanās”.  Apmeklētāju ap 250 - 300, vairumā 
sievietes. Dziļā pārliecībā, viegli ritošā domu gājienā un asprātīgās atzīmēs  runātāja godam veica savu 
uzdevumu. Maz vēl latviešu sieviete domā par savu stāvokli vecāku, līgavaiņa un savās mājās. Viņa maz 
ko zina  par  savu tiesisko stāvokli.  Daudzos  gadījumos viņa  it kā neatliekamību saņem pazemojumus 
un  pārestības. It  kā  bēdzin  bēg  no  sabiedrības un atklātības, slēpjoties aiz laidara, virtuves un citiem 
līdzīgiem pienākumiem.  Kā sekas visam ir sievietes neatzītais sabiedriskais stāvoklis, vāji atalgotais darbs  
un  vispār vārgais mūža ceļš. 

  Priekšlasījums  atstāja paliekošu un ļoti audzinošu iespaidu un turpmāki  Mildai Salnais  ir Ļaudonā 
nodrošināta  auditorija.  

Vera
/”Patiesais vārds”, Nr.1 04.09.1930 /

Ļaudoniešu  lūgums
 Visos laikos cilvēks pēc nedēļas darbiem svētdienas dienā ir gribējis atpūsties un katra vēlēšanās ir, lai tad 

arī varētu izjust svētdienas mieru, lai to netraucētu skaņas un trokšņi, kas nav piedienīgi svētdienai. Liksies, 
ka laukos neviens arī neiedomāsies rībināt trumuļus, lai līdziedzīvotāji nevarētu mierīgi justies. Lauku sētās 
jau tā ir, bet mūsu mazajā Ļaudonā, kur ebreji skārdnieki apmetušies galvenās ielas katrā galā, svētdienas 
rītos, kad kristīgie dodas uz baznīcu, sit skārdus tik sirsnīgi, ka katram  kristīgam gribot negribot ir par to 
jāuztraucas un jārunā. 

Ja Ļaudonas ciems būtu lielāks un skārdnieku darbnīcas ārpus galvenās ielas, tad varbūt troksnis neliktos 
tik  skaļš, bet tagad, kur satiksme norit pa galveno ceļu, skārdnieku trokšņošanu nevar nedzirdēt, lai 
iebrauktu Ļaudonā pa kuru ceļu gribētu. Viens skārdnieks iebraucēju vienā galā saņem ar troksni, un  neesi 
vēl noklausījies tā rībināšanu, kad otrs ielas otrā galā to pašu turpina.

Tā dzird iebraucēji, bet ko lai dara ebreju kaimiņi, kam jāklausās skārda dauzīšana visu svētdienu? Vai 
tiem ir kaut daļa no svētdienas miera? Liekas, ka skārdnieki paliek  vistrokšņaināki  dievkalpojumu laikā 
un īsi pirms tam, kad  dievnamu zvani aicina dievlūdzējus. Tad arī troksnis visvairāk  derdzas un ikviens 
kristīgais tiek dziļi aizvainots.

Ļaudona ir ciems, kur lielākais iedzīvotāju procents ir kristīgie, tāpēc, šķiet, tiem ir dibināts pamats prasīt 
ebrejiem piemēroties ciema iedzīvotāju vairumam,  sevišķi  tagad, kad  latvietis ir noteicējs savā zemē.

 Ļaudoniešu  liels lūgums ir visām iestādēm, kas domā un rūpējas  par  kārtību, neatļaut  skārdniekiem 
trokšņot kristīgo  svētkos un svētdienās vismaz līdz pēcpusdienai. 

                                                                                Vairāki  ļaudonieši  
/”Madonas Ziņas”, Nr.30 08.08.1939 /
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PASĀKUMU AFIŠA

APSVEICAM!
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt 
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
Kā melodijai, kura sirdī šalc.

SVEICAM OKTOBRA MĒNEŠA JUBILĀRUS
	 50 gadu jubilejā
Dzintaru		Deksni																										18. oktobrī
Daigu  Lakotko                            23. oktobrī
Ivanu  Abramovu                        29. oktobrī

	 60 gadu jubilejā
Skaidrīti  Hermani                        5. oktobrī

	 70 gadu jubilejā
Martu	Priticku																													 24. oktobrī
Mariju Āboliņu                             30. oktobrī

	 80 gadu jubilejā
Ainu	Buividi																																	 23. oktobrī
Laimonu Dreimani                       29. oktobrī

	 85 gadu jubilejā
Venerandu Zaļo                          25. oktobrī

	 90 gadu jubilejā
Veltu Eiholci                                31. oktobrī

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājuši:
ANDRIS  BĒRZIŅŠ 

miris 30.09.2014. 
61  gada vecumā;

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

 ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMS
Izdevējadrese: Ļaudonas pagasta pārvalde, LV 4862, Madonas novad.Reģ. apl. Nr. 1426

Redaktors - Kristaps Šķēls. Redkolēģija - Ruta Vizāne. Redaktora tālruņu nr.: 64823464, mob. t. 26590186, e-pasts: laudonas.vestis@inbox.lv
Iespiests: SIA „Erante” Madonā, Saieta laukums 2, LV4801, Madona

Metiens 500 eks. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Avīzi var lasīt internetā: www.laudona.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī. Materiālus avīzei iesniegt līdz katra mēneša 10. datumam.

Vēlam jubilāriem veselību, dzīves sparu, 
visu sapņu piepildījumu!

11. novembrī  plkst. 17:30 lāčplēša dienai 
veltīts lāpu gājiens

16. novembrī  plkst. 19:00 latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums

Novembrī  Ļaudonas  pagasta bibliotēkā būs 
apskatāmas šādas  izstādes:

- izstāžu cikla „Es kolekcionēju...” 2. izstāde 
„Zilonīšu kolekcija” - viss par ziloņiem - nopietni un 
nenopietni;

- Rutas  Bērziņas rokdarbu izstāde  ”...no manu 
modeļu kolekcijas...”

Sīkāka informācija par pasākumu norisi sekos

Līdzjūtība
Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek
Un atmiņas kā saules zieds...

jaunieši aicināti piedalīties foto, video un 
stāstu konkursā “Tu Esi laTvija”

Kāds ir tavs stāsts? Kas ir tas, ko tu vēlies pastāstīt citiem? 
Dalies savā pieredzē,  pārdzīvojumos  un sajūtās  ar citiem 
jauniešiem!

līdz 19. novembrim  jaunieši  aicināti  piedalīties video, 
foto un stāstu konkursā “Tu Esi laTvija”, lai parādītu 
un izstāstītu  savu stāstu par savu latviju. Konkurss  
norisinās  interneta vietnē www.Draugiem.lv/TuEsilv .

Konkursa  galvenajā  balvā  ir Latvijā ražots “Blue Shock 
Bike” elektrovelosipēds. Papildus tiks piešķirtas 3 konkursa 
žūrijas simpātijas balvas katrā no kategorijām (video, foto, 
stāsts) - “Blue Shock Bike” elektrovelosipēda noma viena 
mēneša garumā bez maksas.  Bet katrs konkursa dalībnieks 
saņem dāvanā “Blue Shock Bike” elektrovelosipēda  nomu 
1h bez maksas.

“mēs  katrs  nākam no  dažādām vietām, un  ikvienam  
no  mums  ir savs stāsts par savu tuvējo apkārtni un 
cilvēkiem. Vienlaikus mūs visus vieno vēsture, valoda, 
karogs un vērtības par Latviju. Ar konkursu “Tu esi Latvija” 
vēlamies turpināt  bloga “TUESI.LV” aizsāktos pozitīvos 
iedvesmu stāstus par jauniem cilvēkiem dažādos Latvijas 
reģionos. Tādēļ aicinām ikvienu stāstīt savus stāstus un 
dalīties  savā  redzējumā fotogrāfijās un video par to, kāda 
ir mūsu Latvija!” stāsta Sanda Brūna, Izglītības un zinātnes 
ministrijas politikas iniciatīvu un attīstības departamenta 
direktores vietniece jaunatnes jomā.

Novembra beigās konkursa žūrija atlasīs tos darbus, kas 
tiks virzīti konkursa finālam. Konkursa fināla uzvarētāja 
darbs tiks noteikts portāla Draugiem.lv lietotāju balsojumā 
decembra sākumā.

Kampaņa  “TU ESI LATVIJA”  tiek organizēta  ar  
mērķi  veicināt  jauniešos piederības apziņu Latvijai un 
motivāciju aktīvi līdzdarboties sava novada, pilsētas un 
valsts dzīvē. Kampaņu “TU ESI LATVIJA” ar Izglītības un 
zinātnes ministrijas  atbalstu  organizē  biedrība “NEXT” 
sadarbībā  ar  portālu Draugiem.lv, radio  Pieci.lv  un Latvijas 
elektrovelosipēdu  ražotāju “Blue Shock Bike”.

Papildu  informācija - Biedrība “NEXT”              
Tālr. - 22382139
info@nextyouth.org

Izsakām līdzjūtību ausmai veisai, no dzīvesbiedra 
atvadoties. Ojāra  bijušie klasesbiedri  - 

aivars Podnovs,  aina Pusplatā, Nora Barkovska

KĀRLIS LAIMONS ZUITIŅŠ 
miris 26.10.2014. 
87  gadu vecumā.

	 	


