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Viss  
projām dotais 

vienmēr  atgriežas…

Aizvadīts Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
65.jubilejas salidojums.

Ir noslēdzies septembris 
Arvien patīkamāk nu kļūst 

uzturēties iekštelpās. Uz sil-
ta mūrīša ar siltu tējas krūzi 
rokās. Lauka darbi nu lielā-
koties jau apdarīti un nu var 
mazliet arī palaiskoties. Vec-
vecāki var uzelpot mierīgāk, 
jo nebēdnīgie mazbērni  do-
das savās zinību gaitās.

Septembris ir tas laiks, kad 
sāk veidoties, pilnveidoties  
mūsu tautas nākotnes licē-
ji - nākamie skolotāji, ārsti, 
ugunsdzēsēji, politiķi, savas 
zemes kopēji. Septembrī tiek 
iesēta pirmā sēkla turpmākai 
zinību apguvei un turpmākai 
nākotnes veidošanai - savas 
un Latvijas.

Zinību dienas  gaidās  nu 
jau tradicionāli svētku rotā 
pārvērsts tika arī ceļu krusto-
jums. Šoreiz to rotāja stilizē-
ta, dekoratīva Zinību dienas 
svētku torte, lai raisītos sal-
dākas domas zinību apguvei.

Šis septembris Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidusskolai 
bija īpaši nozīmīgs. Pēc ne-
skaitāmu šķēpu laušanas un 
izglītības reformas  apsprie-
šanas mācības skolā uzsāka 
lielāks skolēnu skaits nekā 
pagājušajā mācību gadā, sa-
vukārt skolas absolventi,  bi-
jušie skolas pedagogi un dar-
binieki satikās, lai 65. skolas 
jubilejā atskatītos uz kopīgo 
pagātni un ieskatītos nākotnē.

Savu zeltainuma virsotni 
rudens lapas vēl tikai solās 
sasniegt, tāpēc nepalaidiet to 
garām. Tveriet šo mirkli! 

Kristaps Šķēls, redaktors
turpinājums 3. lpp.
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MĒNEŠA JUBILĀRI

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

Jaunais mācību gads Andreja Eglīša vidusskolā
Šogad mūsu vidusskola svin 65 gadu jubileju. Tāpēc esam 

gandarīti, ka, neņemot vērā  nemitīgo izglītības sistēmas re-
formēšanu valstī un Madonas novadā, turpinām būt vidussko-
la. Un laikā, kad daudzās  skolās skolēnu skaits katastrofāli 
samazinās, mūsu skolā jau trešo mācību gadu pēc kārtas 178 
skolēni mūsu skolu sauc par savējo. Sapnis par 200 skolēniem 
pagaidām ir nesasniegts, bet mums vēl ir daudzas iespējas sko-
lēnu skaitu palielināt. Esam gandarīti, jo 10. klasē mācās 13 
skolēni. Un 1. septembrī mācības uzsākuši arī 12 pirmklasnie-
ki, kuriem, skolas gaitas uzsākot, skolas formu vestes dāvināja 
Andreja Eglīša Latviešu nacionālais  fonds. Skaitliski lielākā 
ir 6. klase, kurā šogad mācības turpina 29 skolēni. Lai nodro-
šinātu labāku  mācību darba kvalitāti valsts pārbaudes darbu 
priekšmetu stundās latviešu, angļu, krievu valodā, matemāti-
kā, klase tiek dalīta divās grupās. Pašlaik pamatskolas 9. klasē 
mācās 20 nākamā mācību gada vidusskolēni. Ar katru jaunu 
mācību gadu skolotāju kolektīvs kļūst vienotāks. Visi skolotāji  
ir  gatavi  cits  citu  aizstāt, strādā nopietni, kvalitatīvi un at-
bildīgi. Nav viegli, jo skolā jau nav tikai mācības vien, bet arī 
došanās ekskursijās, pārgājienos, klases vakaru organizēšana, 
skolēnu gatavošana koncertiem, konkursiem un olimpiādēm 
un vēl daudz citu pienākumu. Novērtējot šodienas skolotāju 
grūto darbu, saku paldies, ka viņi spēj ar visu tikt galā.

Ko plānojam paveikt nākotnē? 
Visi pasākumi mūsu skolā tiek veidoti ar domu un nozīmi, 

tāpēc turpināsim atbalstīt  latviskuma apziņas veidošanu un 
valsts svētku pasākumu svinīgumu. Viens no mūsu galvena-
jiem mērķiem ir nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, jo no 
tā, cik labi akadēmiski un emocionāli tiks sagatavots skolēns, 
ir atkarīga viņa visas dzīves turpmākā darbība. Veicināsim sko-
lotāja un skolēna, kā arī skolas un ģimenes  radošu sadarbību, 

Jānis dzimis Daugavpils pusē. Vēlāk ģimeni ceļi aizvedu-
ši uz Priekuļu pusi. Tēvs strādājis pie ģenerāļa Berķa Vaives 
dzirnavās par melderi. Līdz ar kara iestāšanos no ģimenes 
tiek izrauts tēvs.  Jānis ar dvīņubrāli un mammu paliek tri-
jatā.

Pamazām dzīves ceļš ģimeni atveda uz šo pusi - Kalsna-
vu, Kalnvirsu, Ļaudonu. Skolas gaitas uzsācis  Jāņukalna  
skolā. Vēlāk mācības turpina Ļaudonas skolā. 

Meklējot arodu, Jānis  sāk mācīties šoferu kursos Rēzek-
nē. Gandrīz viss turpmākais darba mūžs  pavadīts  šeit  - 
Ļaudonā, strādājot par šoferi. Ilgi gadi pavadīti kā vieglās 
automašīnas šoferim, vadājot  kolhoza priekšniekus, agro-
nomus, vetārstus. Pāris gadus strādājis arī par smagās auto-

iemācot skolēnu  mācīties. Skolotāji  ir apņēmības pilni arvien 
vairāk skolēnus iesaistīt projektos un konkursos,  akcentējot  
tieši  praktisko un pētniecisko  darbību, ejot kopsolī ar laiku, 
izmantot mūsdienīgas, mūsu skolā pieejamās informāciju teh-
noloģijas. Nodrošināsim  atbalstu  talantīgajiem, kā arī skolē-
niem ar mācīšanās grūtībām, jo katram skolēnam ir kas tāds, 
kas viņu atšķir no pārējiem - prasmīgs  pedagogs  pamanīs un 
centīsies  attīstīt tieši šīs īpašības. Aicinu vecākus arī šajā mā-
cību gadā būt vēl tuvāk skolai, būt kopā ar mums, skolotājiem, 
un skolēniem, apmeklējot, bet vēl labāk - piedaloties skolas un 
klašu organizētajos pasākumos, vecāku sapulcēs, vecāku die-
nās vai vienkārši  atnākot uz skolu katram sev izdevīgā laikā. 

Guntis Lazda, skolas direktors

1.klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Aiju Driksnu.

9. septembrī 75 gadu jubileju atzīmēja 
JānIs REInbAhs

mašīnas šoferi.  Pēc autokrāna  kursu pabeigšanas  33 gadus 
strādājis par tā vadītāju. 44 sezonas pavadītas, strādājot arī 
par kombaina vadītāju. 

Brīvā laika prieks esot bijušas medības, kā arī alus da-
rīšana, ko vēl turpina darīt, lielākoties gatavojot  alu  Jāņu  
svinībām.

Ar  sievu  laulībā  nodzīvoti jau teju 50 gadi. Izaudzināti 
trīs bērni - divas meitas un dēls, ko diemžēl nācās pāragri 
zaudēt. Dzimtu turpina  divas mazmeitas. 

Jānis seko līdzi jaunākajām norisēm Latvijā un pasaulē, 
lasa laikrakstus, kā arī skatās televīzijā dažādu ziņu pārrai-
des. Ik dienas tiek turēta rūpe par mājas darbiem, gan gādā-
jot malku, gan kopjot piemājas zemīti. 

30. septembrī 90 gadu jubileju atzīmēja 
MILdA stRodE
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Viss  projām dotais vienmēr  atgriežas… 
Ļaudonas vidusskolai - 65!

Skolas  salidojums, 12. septembris, rudens saules apspī-
dēts, sasildīts…  Tik satrauktus, brīžiem biklus, brīžiem  ne-
uzticīgus, tad  atkal  pārliecības pilnus  skatienus  skola  nu  
jau ilgāku  laiku  nebija saņēmusi. Skolotāj, vai mani pazīsi? 
Kā skudriņas  uz lielo  skudrupūzni  devās  skolas  absolventi, 
bijušie  skolotāji, darbinieki, visi, kuri piederēja un aizvien  
pieder  savai  skolai. “Paldies par uzticību savai skolai!” tā  
vēstīja  speciāli  izveidotais  skolas buklets, kuru  saņēma  
visi  dalībnieki. Skola - neredzēti  grezni  uzposta  -  sagaidīja  
ikkatru  kā kino filmu festivāla īpašos viesus. 

Skolas  salidojuma  programma - katrai gaumei un patikša-
nai. Skolas svinību  iesākumā - pārdomu ieskauts  svētbrīdis, 
kuru vadīja mācītājs  V. Strazdiņš,  muzicēja R. Lapkašs. Pēc 
tam katrs dalībnieks  varēja  piedalīties  “Zīmogs nākotnei” 
-mūžam  zaļojošā skolas saimes koka veidošanā, atstājot  savu  

pirksta nospiedumu  ar parakstu, kā arī speciālajā  salidojuma 
dalībnieku  kartē  atzīmēt  savu  pašreizējo  dzīvesvietu. Savu-
kārt  skolas pagalmā no ziediem skolas bērni bija izveidojuši 
skolas logo, kuru varēja izmantot   kopbildei. Bet īpaši bija 
izveidots  fotostūrītis  skolas  priekšplānā, zem nojumes. Tas 
darbojās visa pasākuma laikā. Skolas  gaiteņos  bija skatāmas 
dažādas izstādes. Īpaši  salidojumam  tika vizuāli  noformēts  
skolas foajē ar Andreja Eglīša vārdiem, kā arī speciāli izgata-
vots  lielais  skolas logo, kas  rotāja pasākuma svinīgo  daļu. 
Vakara  gaitā  tika  demonstrēti  klašu sagatavotie  videosvei-
cieni.  Bet  nozīmīgākais mirklis  -  kopā  būšana  skolas  spor-
ta zālē - audzināšanas  stunda.  Ir  skolotājs  (Kristaps  Šķēls) 
un skolēns  (Kristīne  Kuprane, 10. kl.), un visi klātesošie. Ir  
stundas  tēma  - “Septembris skolas mēnesis Ļaudonas vidus-
skolā jeb kas ir septembris”, ir stundas mērķis un uzdevumi. 
Ir! Un, protams, ir aktīva  sasveicināšanās, ir svētku  uzrunu 
teikšana, pieredzē dalīšanās - Madonas novada domes priekš-
sēdētājs  A. Ceļapīters, Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja  
I. Dreimane, skolas direktors G. Lazda, bijušās skolas direk-
tores  A. Urža, L. Kaufelde, kā arī  LIZDA  Madonas nodaļas 
vadītāja D. Caune. Stundas  gaitā - muzikāli atelpas brīži, 
kurus bija sagatavojuši skolas absolventi - kora “Lai top!” 
skanīgo balsu īpašnieki, kā arī deju kolektīva “Divi krasti “ 

turpinājums 4. lpp.
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turpinājums 5. lpp.

Pirmajās  septembra  nedēļās  5.-12. klases sko-
lēni iesaistījās aktīvā darbā, gatavojoties skolas 
salidojumam,  tas ir, izteica laba vēlējumus un 
domas  vidusskolai 65. gadadienā  radošu  darbu 
formā. Veidoja  krāšņus apsveikumus - vārdu un 
teksta spirāles kā atjaunotnes zīmi, kā zīmi mū-
žīgai attīstībai. tikai uz augšu, tiekties tikai uz 
augšu! Lūk, ieskats tajos: 

Lai vienmēr daudz skolēnu, kuri pastāvīgi slavēs sevi par 
to, cik labā skolā viņiem gods mācīties!

daniels, 10. kl.

Lai šeit mācās pēc iespējas vairāk skolēnu un lai viņi ne-
dodas mācīties nekur citur, jo tepat ir ļoti patīkami!

Rolands, 7. kl.

Lai skolā daudz bērnu, vairāk jautru  skolotāju! Lai skola 
rīb!

Rihards s., 6. kl.

Lai izdodas viss iecerētais un ieplānotais! Lai nepazustu 
ceļš zem kājām un vienmēr pavadītu prieks! Lai neveiksmes 
skrien garām aši un labais ilgāk  turas  klāt! Lai pastāv 
skola...

Irbe, 6. kl.

Lai skolai vēl ilgs mūžs! Lai skolā vienmēr būtu kā mājās! 
Lai skola būtu vienmēr skaista un nekad nenovecotu! Lai 
skolā vienmēr būtu brīvpusdienas un lai tās kā aizvien būtu 
garšīgas!

Mariss, 6. kl.

Lai skola turas mūžīgi! Lai mūžam plīvo Latvijas karogs 
pie Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas!

Renārs o., 7. kl.

Sveicieni 65 gadu  pastāvēšanā! Lai vidusskola pastāv ilgi 
un lai tur ir dzīvība, un lai gadiem mūžīgi mācās skolēni!

Kristiāna,6. kl.

lustīgie dejotāji. Un stundas noslēgumā - aicinājums  paņemt  
izlaiduma gadus simbolizējošos  balonus, pildītus ar jaunības 
sapņiem un cerībām, un doties skolas pagalmā, lai kopīgi tos 
palaistu vējā.

Mūsu  plašās  skolas  saimes vārdā  vēlreiz  sakām  lielu  
paldies  Ļaudonas  vidusskolas absolventei  Lindai  Smirnovai  
par  skolas ietērpšanu svētku drānās, par pasākuma apskaņo-

šanu - Ļaudonas vidusskolas absolventam Mārim Kriškānam, 
kā arī mīļu paldies  sakām kora “Lai top!” diriģentei A. Mel-
nupai, koncertmeistarei  I. Tomsonei, deju kolektīva “Divi 
krasti” vadītājai A. Kreilei par atbalstu koncertprogrammas 
veidošanā.

sarmīte sīle, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
direktora vietniece  audzināšanas  darbā
Aigas Reinbahas un daces stūres foto

turpinājums no 3. lpp.

Lai vienmēr mūsu skola pastāvētu un lai skolu apspīd 
veiksmes stars! Viktorija K.,6. kl.

Lai skola vēl simtiem gadu ir aktīva un lai kļūst tā arvien 
populārāka! Lai mūsu skola kļūst lielāka un bagātāka! Lai 
vienmēr ir iespēja iegādāties to, ko vajag, lai nekad nekā 
netrūkst!

Rihards b.,6. kl.
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turpinājums no 4. lpp. Lai skola vienmēr būtu un zināšanas sniegtu! Lai visi 
vienmēr uz skolu ar prieku jautri ietu, lai gan daudziem to 
šobrīd negribas, bet pēc gadiem viņi teiks skolai - paldies!

Raivis, 6. kl.

Lai daudzus jo daudzus gadus pastāvētu skola! Lai skolā 
ir daudz mīļu, sirsnīgu skolotāju! Un lai skolai būtu gādīgs 
direktors! Lai skola būtu moderna un skaista! Lai skolā mā-
cītos paši foršākie un labākie skolēni pasaulē!

Valters, 6. kl.

Lai skolai panākumu daudz! Lai pirmās vietas olimpiādēs 
un gudri skolēni! Vēlu, lai skola populāra kļūst, lai attīstība 
skolai strauja un skolēnu daudz jo daudz! Lai skolai saule 
uzsmaida! Lai  neveiksmes un grūtības pārvarēt ir viegli! 
Lai arī turpmāk skolēniem un skolotājiem saprašanās laba!

Kristīne, 10. kl.

Lai vienmēr veiksme pasniedz roku! Lai piepildās sapņi, 
tie lielie un mazie! Lai katru dienu visiem skolā mītošajiem 
acīs prieks un uz lūpām smaids! Lai izdodas sasniegt mēr-
ķus! Lai negatīvais izgaist! Lai nākotne sniedz vispozitīvā-
kās emocijas! Lai izdodas!

Linda, 10. kl.

Vēlu daudz labu panākumu un notikumiem bagātu mācī-
bu gadu, kā arī ilgstošu pastāvēšanu un daudz labu darbu 
izdarīšanu gan skolas, gan skolēnu labā! Daudz interesantu 
pasākumu plānošanu un organizēšanu!

Kristaps, 10. kl.

Lai Tev, skola,  izturība liela ilgus gadus pastāvēt, dau-
dzas  paaudzes vēl pārdzīvot! Lai gaisma vienmēr Tevī spīd 
un tumsa  lai neiekrīt! Lai prieks Tev būt Ļaudonā!

Verners, 7. kl.

septembris - dzejas dienu mēnesis
Kad  septembris  as-

teres un dālijas pušķos 
sien  un kļavu lapas 
sārtojas, klāt svētki    
DZEJAI. Šogad tie aiz-
rit  mūsu  tautas dižga-
ru - Raiņa un Aspazijas 
- 150 gadu jubilejas 
zīmē. 

Katram  mazam  cil-
vēciņam izteiksmīgās 
lasīšanas un deklamā-
cijas pasaulē pirmie 
soļi sākušies ar dzejoļu 
mācīšanos. Kurš gan 
no mums nav mācījies 
vārsmas par rudeni? 
Man pašai ausīs jop-
rojām skan: -Jau kļavu 
lapas sārtojas un rindā 
dzērves kārtojas... Ma-
nuprāt, dzeja ir visgud-
rākā valoda pasaulē, 
jo tajā atklājas cilvēka 
dvēseles dziļums. Tā 
aicina cilvēku uz pasauli  paraudzīties savādāk, saskatīt ie-
priekš nepamanīto, iekšēji bagātināties. Jāteic, dzejniekam 
piemīt Dieva dots talants pārvaldīt vārda mākslu.   Arī Ļau-
donas pagasta bibliotēkas vadītāja Ieva Skušķe  sadarbībā ar 
PII „Brīnumdārzs” aicināja visus lasīt mīļotājus un dzejas 
cienītājus uz Dzejas dienām veltītu pasākumu „Astainīši, 
ausainīši”.

16. septembra lietaino dienu gaišu darīja atraktīvā vadītā-
ja Kaķenīte  (Ieva Skušķe), „Rūķu” un „Kaķu” grupas  au-
dzēkņu  Raiņa runātā dzeja, „Zaķu” grupas deja „Mākonītis 

un Mākonīte” un A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas  3. klases 
skolēnu dziedātās  dziesmas. Kaķenīte visiem bērniem sarī-
koja arī konkursu, kurā katrai grupai tika dots viens Raiņa 
dzejolis, kuru bija jāattēlo zīmējumā. Visi bērni ar šo uzde-
vumu tika veiksmīgi galā, par ko saņēma arī žūrijas piešķir-
tās nominācijas un balvas. Pasākums noritēja jaukā un sirs-
nīgā gaisotnē. Liels paldies bibliotēkas vadītājai Ievai par šo 
radīto svētku brīdi gan lieliem, gan  maziem  ļaudoniešiem!

Judīte,  PII  „Brīnumdārzs” mūzikas  skolotāja                                              
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turpinājums no 5. lpp.

/Artūrs  Biķernieks/

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

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!” 

/Lāsma  Pommere/

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!

/Irbe  Karlsone/

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.

/Rihards  Saliņš/

Citādais rudens
Rudens lapu zelts -
kā vasaras saule.
Drūmie miglas rīti -
kā tvaiks no rīta kafijas.
Aukstais vējš -
kā ziemas putenis.
Skaistie pīlādžzari -
kā vizuļojoši spīdumiņi.
Lapu karuselis -
kā bērnu spēlītes brīvā vaļā.
Ozolzīļu  birums -
kā lietus lāses no debesīm.
Visu jau nevar nosaukt, 
kas rudenī ir skaists,
bet rudens ir skaists
tik un tā!

/Kristiāna  Mozga/

bagātais rudens
Rudentiņš  krāšņs kā sārtā saulīte,
vēja trakais skrējiens pa visu pasauli ir sācies!
Un tad nāk bargas debesu asaras,
brūnie kastanīši  mājās  jau siltumā sēž groziņā.
Bet dzērvju klaigas jau dzirdamas aukstajos vakaros.
Jau rudens klāt?
Jā, redzi, tur gājputnu kāsis lido,
un redzi, tur, zem lielā ozola,-
ozolzīļu klājiens!

/Valters  Biķernieks/

Rudens rīts
Kad rudens rīti ir pelēki un drūmi
un lietains ir laiks,
un laiks ir auksts un drēgns,
tad pat grūti iedomāties,
ka rudens ir tik bargs.

Tik drūms ir rudens,
bet ļoti skaists
tas lapu zelts
ar ozolzīļu  paklāju.

/Dāvis  Mareks  Kapturs/

Rudens
Krāšņas lapas griežas vējā,
lapu karuselis iznāk vien.
Pelēcīgie miglas rīti,
nu tik sākas rudentiņš!
Ar kādu prieku eju uz skolu,
skatos - lapas krīt,
nu tās vēja spēles vien!
Gājputnu klaigas...
Tumšpelēkie mākoņi,
lietainās debesis,
lapu zelts -
ir rudens zelts!

dzejas mēneša noskaņas Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā
    Dzejas  mēneša  izskaņā  piedāvājam “Ļaudonas Vēstis”  lasītājiem  ie-

lūkoties  Andreja  Eglīša Ļaudonas vidusskolas 6.-9. klases  skolēnu darbos.

***

***

***

***

***
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Kad  kļavas lapu plaukstās sāk zīmēt sārtus un dzeltenus 
rakstus, klāt ir rudens. Septembra rītos katrs zāles pudurī-
tis un krūmiņš zirneklīšu tīmeklī auklē rasas pērlītes. Tās 
noskatās, kā garām aiziet cilvēki.  Katrs ar savām domām, 
priekiem un bēdām. Vasara  savu darbu ir beigusi. Klāt sep-
tembris ar gladiolām, kuras garākas par pirmklasniekiem, un 
jautrām, spurainām asterēm kā bērnudārza bērni. Arī vasara 
pirmsskolas izglītības iestādē „Brīnumdārzs” ir bijusi dar-
bīga. Bērnudārzā visu vasaru  darbojusies viena apvienotā 
grupiņa. Iestādes deju kolektīvs A. Kreiles vadībā  jūnija 
sākumā  piedalījās Deju svētkos  Madonas  estrādē. Tas ma-
zajiem dejotājiem bija liels notikums un iespēja sevi parādīt 
ārpus pagasta. 1. augustā  deju kolektīvs bija arī Ļaudonas 
pagasta svētku koncerta dalībnieku vidū. Prieks, ka „Zaķu” 
grupiņas telpas  ieguvušas jaunus vaibstus. Ar pagasta pār-
valdes finansiālu atbalstu tās ir izremontētas. 

Sākas jauns mācību gads. Arī Zinību dienas rītā visi mūsu 
iestādes audzēkņi un viņu vecāki saņēma jauku muzikāli  te-

…no kļavas pirmā lapa ris,
nāk „brīnumdārzā” septembris...

atralizētu dāvanu - izrādi „Astainīšu  draiskā  diena”, kuru 
dāvināja iestādes pedagogu kolektīvs. Kāds būs jaunais dar-
ba cēliens, tas lielā mērā atkarīgs no mums katra. Svarīgi, 
lai mūs vada kāds mērķis, kaut arī pirmajā mirklī mēs to 
nesaskatām, īsti neapzināmies. Mēs esam tik dažādi  -  gan 
atvērti, gan sevī noslēgušies, gan augstprātīgi un cienīgi. 
Taču sirds dziļumos visi pazīstam biklumu, skumjas un šau-
bas, kad  nepieciešams drauga plecs un kāds saules stariņš 
sirdī. Vēsos septembra rītos sastapto cilvēku smaids un laba 
rīta vēlējums īgnumu aizpūš kā vējš. Tas ir maz un reizē tik 
daudz, tas ir vienkārši un reizē tik nepieciešami. Smaids ir 
kā saulesstars, kas  saista ar neredzamiem pavedieniem  mūs 
visus. Tad pelēka diena var kļūt par varavīksni labiem dar-
biem, jo vislielākā vērtība ir tam, ko mēs darām no sirds, pat 
tad, ja citi to neievēro. Lai mums pietiek pacietības, iecie-
tības, vēlmes un veiksmes labiem darbiem jaunajā mācību 
gadā!

Judīte,  PII „Brīnumdārzs” mūzikas  skolotāja

2015. gada vasaras PALDIES…
Esam pateicīgi par izremontēto “Zaķu” grupu.  
• Paldies  Anitai  dundurei  par  aizrautīgo darbu,  

gādājot par grupas remontu, sadarbojoties ar palīgiem un 
izpalīgiem.

• Paldies Jakovam  Kretovam  un  viņa palīgiem  par 
paveikto. 

• Paldies  Linardam  dunduram un Mārim smete-
lim  par tik daudz dažāda veida darbiņiem, kuru veikša-
nai vajadzīga ne tikai akurātība, bet arī laiks.

• Paldies čaklajiem, atsaucīgajiem un nenogurstoša-
jiem Krusiešiem  -  šoreiz salvim, Jānim un naurim.

• Paldies par  atsaucību  un radošumu  vasaras palī-
giem dmitrijam  Šmeisam un diānai Cīrulei. 

• Paldies par atsaucību  darbiņos  Kristīnei Mincānei.
• Paldies visiem iestādes  darbiniekiem, kuri darīja, 

palīdzēja un izpalīdzēja. 

Šajā dzīvē mēs nespējam paveikt lielus darbus. 
Taču mēs spējam paveikt mazus darbus ar lielu 

mīlestību. 
/Māte Terēze/

Ināra  Krasnova, PII  “Brīnumdārzs” vadītāja Izremontētā “Zaķu” grupa.



                    “Ļaudonas Vēstis” Nr. 8 (251)                        SEPTEMBRIS  20158

turpinājums 9. lpp.

Jaunumi Ļaudonas pagasta bibliotēkā
Aldis Bukšs /Parādu piedzinēji 
Notikumi, kuros  mūs ieved autors, sākas pavisam vien-

kārši. Mazā māsa Krista, noraizējusies par vecāku saspīlē-
tajām attiecībām, piezvana Ritvaram uz Birmingemu, kur 
viņš jau vairākus gadus dzīvo un strādā, un lūdz atbraukt. 
Kad Ritvars ierodas dzimtajos  Pļavniekos, atklājas skaudra 
īstenība: tēvs jau ilgāku laiku nav spējis atmaksāt kredītu un 
Leidumu ģimene teju, teju pazaudēs bankā ieķīlāto dzīvokli. 
Ritvars saprot, ka viņam kaut kas jādara lietas labā...

Jaunākā  ārzemju literatūra dažādām gaumēm:
Anita Amirrezvani /Saulei līdzīgā
Stāsts par varu, uzticību, intrigām un mīlestību 16. gad-

simta Irānas  galmā.

 Meiva Binčija /Nedēļa viesu namā
Stounbridža ir maza pilsētiņa Rietumīrijā, kur visi cits 

citu pazīst. Čikija Stāra, vīlusies mīļotajā vīrietī, pamet 
Ņujorku, atgriežas mājās un ļaujas savas dzīves lielākajam 
izaicinājumam - atjaunot māsu Šīdiju nolaisto namu. Viņa 
vēlas to pārvērst par mājīgu un viesmīlīgu viesnīcu Atlanti-
jas okeāna vēju plosītajā  piekrastē, kaut visi ir pārliecināti, 
ka viņai tas neizdosies.

Visai drīz Stounhausa - jaunā viesnīca uz klints - ir gatava 
uzņemt iemītniekus.

Lai gan satikušies šajā šķietami skarbajā nomalē, pirmie 
Stounhausas viesi, miera un viesmīlības apņemti, ātri vien 
rod sirdsmieru un spēju paskatīties uz savām problēmām no 
malas.

Varbūt Stounhausa sniedz ne vien atpūtu un mierinājumu, 
bet spēj piepildīt arī ikkatra kvēlākos sapņus.

Lūsinda Railija /Meitene uz kraujas
Grenija Raiena atgriežas Īrijā pie savas mīlošās ģimenes, 

jo pārdzīvo  nesenu  zaudējumu. Un tieši tur viņa uz krau-
jas malas sastop Auroru - mazu meitenīti. Tikšanās pilnībā 
maina viņas dzīvi, un Grenija atklāj, ka meitenītes un viņas 
pašas ģimenes gaitas vēsturiski savijušās ciešā kamolā...

Lūsija Railija arī “Lavandu dārzs” un “Orhideju nams” 
autore…

Džūda Devero / Jasmīna smarža
Čarlstona, 1799. gads.
Lēdijai Ketrīnai Edilīnai Hārkortai netrūkst pielūdzēju. 

Ketrīnai piemīt izteikts piedzīvojumu gars, kas attīstījies, 
meitenei uzaugot līdzās ar trim brāļiem, un tas arvien at-
tālina viņu no došanās pie altāra. Kad krusttēvs lūdz Keju 
izpalīdzēt izbēgušam noziedzniekam Aleksandram Makdau-
elam, viņa nešauboties piekrīt... Šoreiz piedzīvojums izvēr-
šas par ekstrēmu pārbaudījumu. Kejai ir jāuzticas Aleksam 
vai jāiet bojā...

Nina George /Lavandu istaba
Uz sava skaisti atjaunotā kuģa Žans Pardū vada grāmatu 

veikalu vai, precīzāk sakot, “literāru aptieku”, jo viņam pie-
mīt īpašas spējas dziedēt savu pircēju dvēseles sāpes. Tikai 
pats sevi, šķiet, viņš nespēj dziedināt. Pagājuši jau divdes-
mit gadi, kopš Žanu pameta viņa dzīves mīlestība, atstājot 
vien vēstuli, kuru viņš tā arī nekad  nav uzdrošinājies iz-
lasīt... Līdz šai vasarai, kas visu maina. Un Žans ar savu 
“grāmatu kuģi” dodas uz Provansu, meklējot savu pagātni 
un mīļoto sievieti.

Reičela Hora / Vētra ved mājup
Iespaidīgs stāsts par drosmi un nodevību, par draudzības 

un mīlestības pārbaudi, Dramatiski divdesmitā gadsimta 
sākuma notikumi aptver Kornvolu, Londonu un okupēto 
Franciju, un atstāj paliekošas pēdas vairāku paaudžu mūžos. 
Ierauti negantā notikumu virpulī, romāna varoņi atrod katrs 
savu ceļu uz laimi, mieru un piepildījumu. 

Pīters Džeimss / Mirušajiem pa pēdām 
2001. gada 11. septembrī Ņujorkā Ronijam Vilsonam ir 

iespēja sākt savu dzīvi no jauna. Dvīņu torņu drupas glabās 
viņa tumšos noslēpumus mūžīgi… Kāds būs jaunā Ronija 
turpmākās dzīves scenārijs? 

Jū Nesbē /Spoks
Pēc triju gadu prombūtnes Harijs Hols atgriežas Oslo. At-

griežas, lai slepeni izmeklētu kādu jau atklātu slepkavību. 
Harijs ir pārliecināts, ka neviens nezina par viņa ierašanos. 
Taču jau no lidmašīnas trapa viņam seko modras acis...

nozaru literatūra: 
Velta Līvija Miķelsone /Atrodi sevi
Izlasot šo grāmatu, tu atradīsi atbildes uz gandrīz visiem 

savas personības izzināšanas jautājumiem. Sadaļā “Socio-
nika” atklāsies, kā dzīves garumā tu uzņem, pārstrādā un 
nodod citiem informāciju. Tu sapratīsi, ko dzīvē var mainīt 
un kam savu laiku labāk netērēt. Sadaļā “Psihosofija” tu uz-
zināsi, kā veidojas  tavi enerģijas krājumi un kā tu  viņus 
sadali. Tu uzzināsi, kāpēc daudziem izdodas izveidot veik-
smīgu biznesu un labi nopelnīt, bet dažiem, pat pieliekot 
lielas pūles, tas neizdodas. Ja esi ceļā uz savas karjeras iz-
vēli, sadaļā  “Es, vecāki, skolotāji” tu  sapratīsi, kuru ceļu 
izvēlēties. Sadaļā “Laimei vajag divus” tu uzzināsi vairāk 
par intīmas dabas jautājumiem. Tu uzzināsi, ka katram no 
16 sociotipiem ir atšķirīga sapratne par partnera valdzināša-
nu, tuvošanos tam un seksuālām baudām. Grāmata “Atrodi 
sevi” kalpos tev kā rokasgrāmata, kuru nepieciešamā brīdī 
varēsi palasīt, lai ielūkotos savos un citu dvēseles dziļumos.

Sanita Reinsone/ Meža meitas
Otrā pasaules kara beigas Latvijā mieru neatnesa - gluži 

pretēji, te sākās jauns karš, kas dramatiski pārmainīja dzīvi 
daudziem cilvēkiem un viņu ikdienā ienesa teroru un bailes. 
Meži un purvi kļuva par militāras pretošanās vietu un reizē 
pajumti tūkstošiem cilvēku. Mežs kļuva par politisku jēdzie-
nu, nepakļaušanās un pretstāves apzīmējumu.

Sieviešu piedzīvotais mežos un purvos nacionālo partizā-
nu kara laikā līdz šim ir bijusi neizzināta Latvijas vēstures 
lappuse. Divpadsmit sieviešu - meža meitu - pieredzēto un 
pārdzīvoto uzklausījusi un grāmatā apkopojusi LU LFMI 
pētniece Sanita Reinsone.

Karla Bardi/ Smūtiji & sulas
Grāmatā “Smūtiji & sulas” iekļautas vairāk nekā 100 re-

ceptes ātrai veselīgu brokastu, desertu un vieglu maltīšu pa-
gatavošanai. Ja virtuvē ir blenderis, turpmāk nebūs problē-
mu uzņemt dietologu ieteikto dārzeņu un augļu dienas devu.
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bērniem un jauniešiem:
Arī bērniem un jauniešiem tiek piedāvāti latviešu autoru 

oriģināldarbi.
Iluta Plotņikova /Salas rēgs
Vientulīgā sala, uz kuru sešpadsmitgadīgo Tomu pārau-

dzināšanas nolūkos atved viņa vecāki, glabā visai baisu 
leģendu. Un tieši Toms kļūs par vienīgo no visiem salinie-
kiem, kam būs lemts līdz galam atklāt kādu tālas pagātnes 
noslēpumu.

Arvien  jaunas pārsteidzošas atklāsmes pārvērš citkārt  
nepaklausīgā un lecīgā jaunieša prātu un sirdi, līdz viņa  
skatījums uz dzīvi pilnībā mainās. Taču Tomam ir jāuzzina 
arī pats galvenais par tagadējo dzīvesvietu...

Toma nesavtīgajai rīcībai beigu beigās ir izšķiroša nozīme 
mistiskās salas turpmākajā dzīvē un ne tikai...

Elizabete Eglīte / Tikšanās laikā
Uzsākot mācības desmitajā klasē, sešpadsmitgadīgajai 

Eleonorai viss ir jauns: jauna skola, jauni draugi, jauna ie-
mīlēšanās... Tikai pastaigu vieta - Krustpils baznīcas sēta 
- paliek tā pati vecā. Tieši tur viņa pirmoreiz ierauga no-
slēpumaino svešinieku. Svešinieku, kurš negaisā sēž, lietus  
neskarts, runā un ģērbjas vecmodīgāk par citiem jauniešiem 
un nepamet baznīcas teritoriju...

   Drīz vien tikšanās ar savādo puisi kļūst par Eleonoras 
pastaigu neatņemamu sastāvdaļu un gaismas stariņu sarež-
ģītajās attiecībās ar skolasbiedriem. Tomēr viņa nespēj ne 
iedomāties, cik tālu jaunā draudzība viņu aizvedīs - un kāda 
būs tās cena...

Linda Šmite /Aušas un tiepšas
“Vai zini trīs lietas, kas nepieciešamas laimīgai dzīvei?
 Čiekurmeitiņa Trilla un citi draiskie brūnīši tās atklāj tad, 

kad aušojoties izripo no Zemes Zem Zilajām  Debesīm un 
nonāk  Zaļspīdā - svešzemē, kur plešas zaļas debesis, līst 
zaļš lietus un ietiepīgajiem iedzīvotājiem par visu svarīgāka 
šķiet dzīve uz zaļa zara.

Kas notiks ar aušīgajiem brūnīšiem un viņu dzimtenes 
mīlestību tiepšu zemē, kur brūnie aušas īsā laikā padarīti 
zaļgani un gurdeni? Vai Trillai, Vējbiksim, Skribastei un 
Draišķim izdosies neiesakņoties Zaļspīdas auglīgajā zemē?”

 Lindas Šmites aizraujošais un emocionāli piesātinātais  
stāsts  ļauj izdzīvot  Trillas  satraukumu, greizsirdību, skum-
jas un priekpilnu izbrīnu, atklāt draudzības un mīlestības 
spēku, apjaust pamatvērtības, kas ļauj  šajā pasaulē justies 
laimīgam, noderīgam un pašpietiekamam.

Šī grāmata būs interesanta kā maziem, tā lieliem.

Jānis Rainis / Puķu lodziņš
Atzīmējot izcilā dzejnieka 150. jubilejas gadu, atkārtoti 

tiek izdots bērnu dzejas krājums “Puķu lodziņš” ar krāšņām 
mākslinieka Induļa Zvagūža ilustrācijām, kas iepriecinās 
gan mazos lasītājus, gan viņu vecākus.

Džons Grišams / Teodors Būns - aktīvists
Teodors Būns atkal ir klāt, un atkal viņam jātiek galā 

ar grūtu un arī bīstamu situāciju. Pilsētai aktuāla politiska 
problēma un vides apdraudējums ir sadalījis Stratenburgas 
iedzīvotājus divās karojošās nometnēs, un šīs cīņas pašā vi-
ducī nonāk Teo. Turklāt viņš atklāj vēl vienu, apslēptu šīs 
cīņas līmeni -  korupciju. Šis atklājums, ja Teo sāktu rīko-
ties, var apdraudēt gan viņu pašu, gan vecākus. Tomēr Teo 
nedomā  atkāpties un atrod veidu, kā panākt taisnības uz-
varu.

Deivids Valjams / Žurkburgers
Grāmata satver lasītāja uzmanību un interesi, sākot ar 

pirmo rindiņu, un notur līdz pat pēdējai zilbei. Šī atkal ir 
tāda grāmata, kuru bērniem un vecākiem būs grūti sadalīt. 
Lai arī romāna  galvenajai varonei ir divpadsmit gadu, viņas 
piedzīvojumi un pārdzīvojumi nebūs sveši jebkura vecuma 
lasītājam.

dāvinājumi
Pateicoties Lauku bibliotēku atbalsta biedrībai, grāmatu 

autoriem, lasītājiem u.c. atbalstītājiem, regulāri tiek saņemti 
dažādi dāvinājumi, starp kuriem nereti ir arī vērtīgas grā-
matas. Šodien, kad grāmata nav lēts prieks un pašvaldības 
līdzekļi grāmatu iegādei ir stipri ierobežoti, tas ir liels at-
balsts. Milzīgs paldies ikvienam dāvinātājam! Starp dāvi-
nātajām grāmatām ir atrodama gan nozaru literatūra, gan 
ārzemju un latviešu daiļliteratūra: 

Valdis Zatlers/ Kas es esmu
Katrs cilvēks nodzīvo mūžu. Taču ne katrs cilvēks  kļūst  

par Valsts prezidentu. Kā paveikt savu darbu, lai daudz cil-
vēku tev sacītu paldies? Kā kļūt par prezidentu? Kādus dar-
bus paveikt, kļūstot par prezidentu? Latvijas Valsts prezi-
dents Valdis Zatlers no 2007. līdz 2011. gadam savā grāmatā 
“Kas es esmu” stāsta par savu darbu Valsts prezidenta ama-
tā, vēloties parādīt dažas mazāk zināmas prezidenta darba 
aizkulises, atklāt varas cinisko un reizē arī cilvēcisko dabu.

Nils Sakss / Nāve - tās nav beigas
Debija Makombera /Sākt šajā brīdī
Anita Amirrezvani / Ziedu asinis 
Tods Bērpo / Debesis ir!
Agata Kristi / Mana dzīve
Evita Sniedze / Par saknēm, upēm un debesīm
Daina Tabūna / Pirmā reize
A II Pozitivs / Policista  blēņu stāsti. 3. grāmata “
Būs aitas, būs cirpēji”
un daudzas citas grāmatas…

Joprojām notiek sadarbība arī ar citām, bibliotēkām un 
veiklākajiem lasītājiem ir iespēja izlasīt grāmatas, kas nav 
pašu krājumā.

Arvien lasītājus turpina iepriecināt kāds jauns žurnāls 
- katrs var izvēlēties atbilstoši savai gaumei un vēlmēm.

Diemžēl prieku par jaunajām grāmatām aizēno negodprā-
tīgi lasītāji - tie, kas nesaprot vai nevēlas saprast, ka no bib-
liotēkas izņemtās grāmatas ir jāatdod, lai tās varētu turpināt 
ceļu pie citiem lasītājiem.

Atgādinu, ka bibliotēkas grāmatu lietošanas termiņš ir 
4 kalendārās nedēļas. Ja grāmatas nepieciešams paturēt 
ilgāk, pastāv termiņa pagarināšanas iespēja, ko var izda-
rīt, ierodoties personīgi bibliotēkā vai zvanot uz šādiem 
tālruņiem - 64860916, 25620017.

Lasītāju apkalpošanas laiks bibliotēkā joprojām nemai-
nīgs - P.o.C.P. no 9:00 - 16:30 

Cerot uz saprati un drīzu tikšanos,
Ieva skuške, Ļaudonas  pagasta  bibliotēkas  vadītāja



                    “Ļaudonas Vēstis” Nr. 8 (251)                        SEPTEMBRIS  201510

Jaunumi sāvienas bibliotēkā
Ir aizvadīts septembris - Raiņa dzimšanas dienas mēnesis, 

kam šogad īpaša nozīme. Šīs Dzejas dienas var uzskatīt par 
sava veida kulmināciju Aspazijas un Raiņa gadam.

Bibliotēkas  darbs  šoruden  sācies ar jaunu grāmatu klāstu. 
Ir iepirktas  jaunas grāmatas, kā arī, pateicoties Ļaudonas bib-
liotēkas lasītājiem, papildināts grāmatu krājums.

Latviešu  rakstnieces  Veras Volkēvičas  romāna “Pļauka” 
pirmā un otrā grāmata. V. Volkēvičas romāns savulaik pie-
dzīvojis pirmpublikāciju turpinājumos laikrakstā, vēlāk iz-
dots grāmatās, ticis kāri lasīts un mīlēts. Lasītāja acu priekšā 
uzzied skaistā  20. gadsimta 30. gadu Rīga, tās cēlie nami, 
pagalmi, ieliņas, parki…

Ārzemju literatūras cienītājiem šādas grāmatas: Luīze  
Begšeiva  “Kaislība” -  spraigs divu cilvēku ceļojums - cīņā 
ar jūtām, par dzīvību...cerībā uz laimi.

Mārgareta  Dikinsone  “dženijas  karš”- lielisks laikmeta 
un vides  atspoguļojums  uzbur  dvēseliski tuvu un bezgala  
romantisku  mīlasstāstu.

Millija  Džonsone  “Rudens dēka” -  pēc dramatiskas  šķir-
šanās  Dž. Millere  sapratusi, ka vīriešiem  uzticēties  nevar. 
Viņa iegādājas dzīvokli un  sameklē  sev dzīvokļa biedreni. Šī 
satikšanās kļūst par sākumu lielām dzīves pārmaiņām...

Santa  Montefjore  “bākas noslēpumi” - aizraujošs  stāsts  
par sašķeltu  ģimeni, slēptu pagātni un mīlestību, kas ir bez-
galīga...

Toms Vuds  “Mednieks” - neapturams, elpu aizraujošs  
trilleris ar izcili noslīpētām cīņas ainām.

Tāpat papildinu ar jaunām grāmatām Lata romānu sēri-
ju. Šie un vēl citi interesanti romāni ir bibliotēkas grāmatu 
plauktos.

Drīz sāksies jaunā preses abonēšana. Aicinu lasītājus izteikt 
savas domas par saviem  iecienītākajiem  žurnāliem.

Un kā vienmēr, gaidu ikvienu apmeklētāju bibliotēkā.

Gunta, Sāvienas bibliotēkas bibliotekāre

olimpiskā diena 2015

  25. septembrī  notika Latvijas Olimpiskās komitejas orga-
nizētā „Olimpiskā diena 2015”.

Šogad „Olimpiskās dienas 2015”devīze Latvijā bija „Ne-
brīnies. Piedalies!”

Arī Andreja Eglīša vidusskolas skolēni piedalījās Olimpis-
kās dienas sacensībās  Madonā,   7.- 9. klašu grupā izcīnot 1. 
vietu.  Komandā startēja  - A.  Avotiņa, D. Cīrule, A. Madžule,  
N. Šmeisa, A. Kasparoviča, R. Miškinis, E. Zemītis, Ē. Aļo-
šins, R. Ostrovskis, M. Gābers.

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā šajā dienā notika olim-
piskās jūdzes skrējiens.

1. - 3. klases grupā meitenēm 1.vietu ieguva N. Solovjova, 
2. vietu - E. Džeriņa, 3. vietu - E.Dreimane.     Zēniem 1.vietu  
ieguva K. Kalniņš, 2. vietu - G. Bērziņš, 3. vietu - D. Strods.

4. - 5. klases  grupā meitenēm 1. vietu izcīnīja L. D. Kre-
mere, 2. vietu - K. Zālīte, 3. vietu -  I. Pīpkalēja.     Zēniem 
1. vietu ieguva M. Bērziņš, 2. vietu - A. Kalniņš, 3. vietu - Ņ. 
Bobrovs.

6. - 9. klases  grupā meitenēm 1. vietu ieguva V. Brutāne, 
2. vietu  - I. Karlsone, 3.  vietu - S. Bizune.  Zēniem 1. vietu iz-
cīnīja A. Biķernieks, 2. vietu - I. Bilaničs, 3. vietu - J. Kalniņš.

A. Kidala, sporta skolotāja

Lats veikals “KAtRAM” atzīmējis septiņu gadu jubileju
Jaunā mācību gada pir-

majā dienā, 1. septembrī, 
savu septiņu gadu jubile-
ju atzīmēja katram Ļau-
donas  iedzīvotājam zinā-
mais veikals “KAtRAM”. 
Atskatoties uz veikala 
septiņu gadu darbību, 
sarunājos ar veikala īpaš-
nieci  Indru Vīksnu.

Kristaps: Kā radās ideja 
par veikala izveidi Ļaudo-
nā?

Indra: Mana darba pie-
redze daudzu gadu garumā 
pirms tam saistījās ar darbu 
Madonas patērētāju biedrī-
bā. Daudzi darba gadi pa-
vadīti, strādājot Madonas 
vairumtirdzniecības bāzē 
par prečzini. Līdz ar otrās 
meitas piedzimšanu un pār-
maiņu gadu sākšanos 1991. 

gadā uzsākām savu biznesu. Sākumā sākām strādāt Madonas 
patērētāju biedrības ēkas otrajā stāvā, izveidojot mazu pārtikas 
veikalu. Pēc tam izveidojām veikalu-kafejnīcu  toreizējā  sa-
dzīves pakalpojumu veikala ēkā. Pirmajā  septembrī  apritēja  
septiņi  gadi, kopš atrodamies šajā ēkā. Daudzi  noteikti atceras, 
ka  sākumā veikals  bija daudz mazāks, bet nu  jau pirms  pāris 
gadiem  esam  paplašinājušies, un veikals ieguvis lielākas tel-
pas. Attiecīgi arī preču sortiments lielāks.

K.: Kā aizsākās jūsu sadarbība ar veikalu tīklu Lats 
(Latvijas tirgotāju savienība)?

I.: LaTS ir veikalu  tīkls, kurā apvienojušies tikai Latvijas tir-
gotāji. Pievienoties šim tīklam tikām uzaicināti no LaTS. Bija 

vairāki noteikumi,  kuriem bija  jāatbilst, kā arī bija dažādi kri-
tēriji, pēc kuriem vērtēja  mūsu  atbilstību, vai esam piemēroti 
dalībnieki  šim tīklam. Piemēram, tika izjautāti daudzi mūsu 
sadarbības partneri - par līgumu noteikumu ievērošanu,  par 
maksātspēju, par savstarpēju attieksmi pret sadarbības partneru 
pārstāvjiem u.c. Izvērtēja  arī  veikala  apkārtni un atrašanās 
vietu.

K.: Cik ilgi jau esat veikalu tīkla Lats dalībnieki?
I.:  Nu jau laikam gadus piecus veikals “KATRAM” nes arī 

LaTS zīmi. 
K.: Kādi ir galvenie ieguvumi, esot šī tīkla dalībniekiem?
I.: Ir lielāka aizsardzība juridiskajos jautājumos. Ir iespē-

jams  veiksmīgāk  komunicēt ar piegādātājiem, vieglāk  risināt 
domstarpības ar tiem, ja tādas radušās. Esam informēti arī par 
visām izmaiņām likumdošanā, kas skar mūsu darbu, kā arī ir ie-
spējams izteikt un aizstāvēt savu viedokli dažādos jautājumos. 
Jūtamies drošāki - ar tādu kā “lielo brāli” aiz muguras.

Tiek organizēti arī dažādi  kopīgi pasākumi. Šogad  LaTS  
tīkla darbinieku svinības norisinājās Ikšķilē. Katras svinības ir 
tematiskas,  un šī pasākuma temats bija kantrī stils. 

K.: Esmu dzirdējis, ka veikals “KAtRAM” var lepoties 
ar labāko pārdevēju.

I.: Jā, tā ir. Veikalu  tīklā ir apmēram 700 veikali. No tiem 
tika izvēlētas 30 labākās pārdevējas. Mūsu veikala pārdevēja  
Diāna  Strode bija viena no tām. Par to esam ļoti priecīgi un 
gandarīti. Un tādi par Diānas darbu  noteikti ir arī mūsu veikala 
apmeklētāji.

K.: Kā ir strādāt Ļaudonā, ņemot vērā to, ka Madona 
ar lielo, starptautisko veikalu tīkliem ir vien 20 kilometru 
attālumā?

I.: Mēs esam konkurētspējīgi, un bieži vien mūsu cenas ir 
pat zemākas nekā lielajos  starptautiskajos veikalu  tīklos. Pre-
ču sortiments ir pietiekami liels. Un katru dienu  nemaz nav 
jātriecas uz Madonu, lai izdevīgi iepirktos. Regulāri  notiek  

turpinājums 11. lpp.
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dažādas akcijas. Piemēram, kat-
ru mēnesi  apmēram  300 dažā-
du nosaukumu precēm ir akcijas 
cenas, ar kurām pircēji var iepa-
zīties, ieskatoties LaTS izdotajā 
avīzītē, kas ar “Latvijas Pasta” 
starpniecību  tiek piegādāta  ļau-
doniešiem.

 Starp citu, varu šajā sakarā 
palielīties, ka šovasar  saņēmām  
diplomu no “Latvijas maiznieka”  
par izciliem darba rezultātiem šī 
gada pirmajā  pusgadā. “Latvi-
jas maiznieks” pasniedza diplo-
mu, balvas un savu jauno medus 
kūku, kas ir gatavota  no  īsta 
krējuma un ir ļoti garšīga. Tas, 
protams, pateicoties Ļaudonas 
iedzīvotājiem, jo tādu baltmaizi 

- “Rudens baltmaize” -  tikai par 26 centiem  nav iespējams  
nopirkt nekur citur kā tikai mūsu LaTS veikalos, un mēs to savā 
veikalā iztirgojam  ļoti lielā daudzumā.

K.: Cik ļaudoniešus  ikdienā  te nodarbināt?
I.: Esam darba devēji septiņiem ļaudoniešiem. Ja pierēķinu 

klāt sevi un vīru Imantu, kas arī pie manis strādā, tad kopā no-
darbināti ir deviņi Ļaudonas iedzīvotāji.

K.: Kā raugāties uz valsts un pašvaldības darbu?
I.: Sadarbība ar valsts iestādēm ir izcila. Ja strādā godīgi un 

atbildīgi, tad nekādas problēmas nemēdz būt. Tāds secinājums 
radies arī kārtējo, regulāro pārbaužu laikā. Ļoti laba sadarbība 
ir arī ar pagasta pārvaldi. Iespēju robežās cenšamies atbalstīt 
jauniešus, kā arī kultūras dzīves norises.  

K.: Vai pašai patīk un dod gandarījumu tas darbs, ko 
dari?

I.: Man ļoti patīk šis darbs, jo ir iespēja  strādāt ar cilvēkiem. 
Prieks, ka cilvēki nāk ar savām ierosmēm. Cenšamies  tās iespē-
ju robežās ņemt vērā un uzklausīt pircēju vajadzības. Vienmēr 
jādara tā, lai būtu labāk. Šad un tad atvedam arī būvmateriālus  
- ruberoīdu, cementu, jo, ja cilvēkam ir vajadzība, bet nav ie-
spējams to citādi īstenot, tad vienmēr cenšamies nodrošināt arī 
ar šāda veida precēm.

K.: Kāda ir kopējā gaisotne  tevis vadītajā kolektīvā?
I.: Kolektīvs ir ļoti jauks. Meitenes ir čaklas un strādīgas, nav  

bikstāmas un bakstāmas. Viens taču nav darītājs un lielus kalnus 
neapgāzīs. Prieku sagādā, ja līdzās ir tādas čaklas un izdarīgas 
rokas. Regulāri  rīkojam  arī kopīgus pasākumus. Katra mēneša 
beigās ir tā saucamie īsie burziņi, kuros izvērtējam iepriekšējā 
mēnesī paveikto. Es parasti iepazīstinu ar  LaTS  sapulcē  dzir-
dētiem  jaunumiem, jo katru mēnesi braucu uz Rīgu, lai pieda-
lītos  LaTS  tīkla  apspriedēs.  Rīkojam apaļo jubileju balles, kā 
arī katru gadu norisinās lielais Ziemassvētku  pasākums, kur 

turpinājums no 10. lpp. kolēģu un ģimeņu 
lokā kopīgi svinam 
šos gaišos svētkus.

K.: Veikala ju-
bileja  pircējiem 
nepaslīdēja ga-
rām nepamanīta.

I.: Jā, cienājām 
savus pircējus ar 
kūkām un citiem 
labumiem. Mūsu 
klienti to bija pelnī-
juši, jo, tikai patei-
coties viņiem, vei-
kalam ir iespējams 
pastāvēt gadu no 
gada un atzīmēt tā 
dzimšanas svētkus. 
Jāsaka, ka daudzi 
veikala apmeklētā-
ji bija pārsteigti par 
to, cik ātri skrien 
laiks un ka veikals 
svin jau savu septī-
to jubileju.

K.: Kā zināms, 
anekdotes, kas 
nāk no dzīves, ir tās smieklīgākās. Pastāsti  kādu interesan-
tu atgadījumu no veikalnieka  dzīves. 

L: Kāds  piegādātāju  šoferis, ne latvietis,  sajaucis Ļaudonu 
ar Lubānu. Izrādās, Lubānā ir tāda pati iela un ielas numurs kā 
mums, tikai tajā adresē nav veikala. Viņš man zvana un saka, ka 
nekādi nevar mūs atrast tajā norādītajā adresē, bet es brīnos un 
nesaprotu, kā nevar  atrast. Beigās pārpratums noskaidrojās, un 
mēs savu preci saņēmām.

K.: Vai arī  šobrīd norisinās kādas nozīmīgas akcijas?
I.: Šobrīd norisinās īpaša akcijas tiem, kas norēķinās ar 

Swedbank norēķinu kartēm. Ir iespējams laimēt iztērēto naudu 
dubultā, kā arī lielo laimestu 5000 EUR. Savukārt visiem pā-
rējiem pircējiem 15. oktobrī sāksies LaTS organizētā loterija, 
kuras galvenā balva -  Peugeot automašīna. Savā īpašumā ie-
spējams iegūt arī kādu no sešām lielajām balvām -  LG televizo-
ru. Sīkāka informācija  pirms akcijas sākuma būs pieejama gan 
veikalā, gan TV, gan presē.

Piemēram, pagājušajā gadā automašīnu vinnēja kāda  Māl-
pils iedzīvotāja. Kāpēc gan lai šogad tā nenokļūtu kāda ļaudo-
nieša īpašumā?!

K.: Vai ir kāds novēlējums veikala “KAtRAM” apmeklē-
tājiem, “Ļaudonas Vēstis” lasītājiem?

I.: Gods Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem 
labs prāts!

Ar veikala “KATRAM” īpašnieci 
Indru Vīksnu  sarunājās Kristaps  Šķēls

Informācija par pasākuma ieejas maksu sekos www.laudona.lv
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PASĀKUMU AFIŠA

Vismelnākā šķiršanās stundā
Tik maz varam līdzi Tev dot...

Izsakām līdzjūtību ALbERtA MInCānA tuviniekiem.

 Alberta bijušie klasesbiedri Ļaudonas vidusskolā

21. oktobrī  plkst.14:00 dzejnieka 
Andreja Eglīša 103. jubilejas atceres 

pasākums Ļaudonas kapsētā
Piemiņas mirklī būsim kopā ar: 
-Latviešu Nacionālā fonda priekšsēdētāju 
Māru Strautmani;
-Stokholmas latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes 
prāvesti;
-Pilnveidotā Andreja Eglīša pieminekļa autoriem u.c.

APSVEICAM!
Šī diena lai tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai viena gadā aust.
Lai spēka pietiek katram dienas rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

SVEICAM SEPTEMBRA MĒNEŠA 
JUBILĀRUS

Liels paldies Āboliņu, Stepanovu, Aleksejevu, Kļaviņu, 
Kalniņu, Pommeru, Iesalnieku ģimenēm, Maldai Eglītei un 
citiem ļaudoniešiem, kuru uzvārdus mēs nezinām, par ziedo-
tajām dārza veltēm un siena ruļļiem mini zoodārza „Bieles” 
dzīvnieciņiem. 

Zoodārzs vēl ir atvērts apmeklējumam līdz novem-
brim. Iepriekš lūdzam pieteikt savu  ciemošanos pa tālruni 
29454458, jo dažreiz neesam mājās. 

Elmārs un Inese bieles

 50 gadu jubilejā
Inesi Šumsku                              7. septembrī

 55 gadu jubilejā
Jāni Zavalu                                 27. septembrī

 65 gadu jubilejā
Ēriku Tomu                                 23. septembrī

 70 gadu jubilejā
Vilhelmu Strogovu                      17. septembrī
Valiju Rudzīti                              21. septembrī
Zigrīdu  Baumani                        27. septembrī                                              

             75 gadu jubilejā 
Jāni Reinbahu                             9. septembrī

              90 gadu jubilejā
Mildu Strodi                                30. septembrī 

Sakām lielu PALDIES ļaudoniešiem, kuri piedāvāja savus 
brīnišķīgos rokdarbus, suvenīrus un ēdamlietas pārdošanai 
tūristiem suvenīru  mājā „Bielēs”. Kopā mēs esam nesuši 
Ļaudonas vārdu  ārpus pagasta robežām. 

Ceram, ka arī nākamajā tūrisma sezonā mūsu sadarbība 
turpināsies. Aicinām pārējos ļaudoniešus būt aktīviem, no-
ticēt saviem talantiem un nākamgad papildināt Ļaudonas 
pagasta suvenīru klāstu ar skaistām un praktiskām lietām.   

Elmārs un Inese bieles

Tā sacīja meža māte,
Pa siliņu tecēdama:
Pūt, vējiņ, nelauz koku,
Mans bērniņš šūpulī.

 Saulaini sveicieni jaunajiem vecākiem!

ALDIS SEĻMS 
dzimis 23.07.2015. vecākiem 

Viktoram Seļmam un Ritai Mincānei;

APSVEICAM!

MANS PALDIES

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājuši:
INTA PORUKA 

mirusi 21. 07. 2015. 81gada vecumā;
HELĒNA RUSIŅA 

mirusi 25. 07. 2015. 86 gadu vecumā;
BRIGITA  RŪTENBERGA 

mirusi 30. 07. 2015. 63 gadu vecumā;
ALBERTS  MINCĀNS  

miris 02. 09. 2015. 50 gadu vecumā.

Patiesa  līdzjūtība  tuviniekiem.

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

VADIMS DARANDA dzimis 
01.08.2015. vecākiem 

Jurijam un Anželai  Darandām.


