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„Ceļojums? Lai top!”

Valsts svētku priekšvakarā Ļaudonas kultūras namā piedzīvojām spilgtu, emocijām bagātu ceļojumu, kurā aplūkojām 
dzimtās zemes āres, kā arī daudzas pasaulslavenas vietas, kuras kopā vieno mūzika.

Kristapa Šķēla teksts un foto

Šķiet, ka sen nav pieredzēta tāda ābeļu ziedēšana kā 
šogad, kad gandrīz vai katra ābele, neņemot vērā to, vai 
tā augtu koptā ābeļdārzā, vai vientulīga ceļmalā, ir pilna, 
pilna ar krāšņiem ziediem. Visapkārt redzamas lielas 
kupenas. Ziedu kupenas. 

Maija mēnesis bijis bagāts ar dažādiem notikumiem 
ne tikai pagasta dzīvē, bet arī visā Latvijā. Maijs mūsu 
tautai iesākās svinīgā noskaņojumā. Plīvojot karogiem, 
sagaidījām Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas 25. gadadienu. Pāris dienas vēlāk 
suminājām savus vismīļākos cilvēkus  - māmiņas - ļoti 
skaistos, mīļos un īpašos svētkos - Mātes dienā.

Maijā steidzām arī lūkot, ko varam paveikt, lai savu 
pagastu padarītu skaistāku, gaišāku un dzīvošanai 
patīkamāku  mums katram. Tāpēc aicinājām ikvienu 
pagasta iedzīvotāju, labvēli un draugu uz Lielo pagasta 

talku, lai šoreiz dotos uz  topošo parku, kas nākotnē iecerēts 
kā gaišs un patīkams stūrītis, kur varēs pastaigāties un 
atpūsties no ikdienas steigas un baudīt patīkamus mirkļus 
kopā ar mīļiem cilvēkiem vai  arī vienatnē. 

Pavasarī no siltajām zemēm mājup atgriežas gājputni. 
Taču izglītības iestādēs šis ir laiks, kad no savām 
ligzdām izlido mācību iestāžu absolventi. Savu pēdējo 
skolas zvanu jau nozvanījuši devīto un divpadsmito 
klašu skolēni, bet PII „Brīnumdārzs” audzēkņi 
iezvanījuši savu pirmo skolas zvanu. „Skola, dzirdi? 
Mēs jau nākam!” Tagad mīļās audzinātājas un ierastās 
spēļmantas nomainīs jauki skolotāji un zinību pilnas 
mācību grāmatas.

Lai mums visiem priecīgs un gaišs lielās ziedēšanas 
un lielās rosības laiks! 

Kristaps Šķēls, redaktors

Turpinājums 9. lpp.
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MĒNEŠA JUBILĀRE

16. maijā  85 gadu jubileju atzīmēja 
Inta Zepa

Aleksandrai Zvaigznei – 100
(1915. gada 14. aprīlis – 1979. gada 27. aprīlis)

„Krīti, kamēr tu vēl spīdi!Vēlāk vairs neticēs, ka tu 
esi zvaigzne.

Aizej, pirms nodzisusi.
Cik daudz spīdekļu debesīs nodziest noteiktā laikā un 

tos neievēro. Bet pie krītošas zvaigznes piesauc laimi, 
pie krītošas zvaigznes...

Aizej, zvaigzne, laikā!
Nenokavē!
Saskandini, atstāj kristāla skaņu gaisā un aizej!”

 Tā epifānijās vēstīja Imants Ziedonis - spoža zvaigzne 
pie latviešu literatūras  debesīm. 

 Dzidru, spēcīgu, neaizmirstamu skaņu Ļaudonas 
sabiedrībai atstājusi Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas  
Nopelniem bagātā skolotāja, mācību pārzine, aktīva 
sabiedriskā darbiniece Aleksandra Zvaigzne. Liktenis  
Mētrienas  meiteni bērnībā bija smagi traumējis, tomēr 
apveltījis ar asu, skaidru prātu, veselu sirds un prāta garu, 
izpratni par visu un visiem sev apkārt. Redzēt, dzirdēt, 
domāt, just - cilvēkam būt - tāda bija Aleksandra, tādus 
skolotāja veidoja savus audzēkņus un darbabiedrus.

Aleksandra vienmēr vēlējusies  iegūt labu izglītību, 
daudz mācījusies ar labām un teicamām  atzīmēm. 
Beigusi Viļa Olava komercskolu, strādājusi dažādās 
darbavietās.Viņas sirdij tuva vienmēr bijusi literatūra, 
tāpēc neklātienē beigusi LVU Filoloģijas fakultāti. Trīs 
gadus viņa strādājusi Mētrienas skolā, bet  no 1948. līdz 
1976. gadam Ļaudonas vidusskolā - skolotāja, mācību 
pārzine, ārpusskolas darba vadītāja, prasībās stingra, bet 
arī atsaucīga palīdzēt darbā. 

 Stāsta Aleksandras māsasdēls Austris: „Viņa bija 
apveltīta ar absolūto dzirdi un atmiņu. 1960. gadā tika 
noorganizēts Ļaudonas pagasta koris un diriģentes 
pienākumus uzņēmās Aleksandra. Kori nodibināt 
palīdzēja  toreizējā Ļaudonas pagasta vadītāja Biruta 
Upeniece - pati arī koriste. Vīru balsīs stūrakmeņi bija 
skolotāji  Pēteris  Mihailovs un Valdis Balodis. Koris 

vairākkārt piedalījās Dziesmu svētkos, guva panākumus.
Arī kā diriģente Aleksandra no visiem prasīja disciplīnu, 
kārtību, sapratni. Ar savu personību viņa spēja suģestēt 
cilvēkus sev apkārt.”

Ļaudonas vidusskolā mācījās Aleksandras māsu bērni. 
Viņa rūpējās par viņiem un gādāja, palīdzēja apgūt 
dažādus mācību priekšmetus. Ar lielu sirsnību viņu 
atceras māsasdēls Austris - 1961.gada absolvents.

Aleksandras darba dzīve pagājusi vēl vecajā skolā. Viņa 
centās ap sevi veidot skaistu, sakoptu  vidi, ļoti rūpējās 
par vecās  skolas parku, par visu, kas tur atradās, sekoja 
līdzi darbam. Katru dienu pēc stundām skolēnus darbā 
vadīja bioloģijas un ķīmijas skolotāja Ausma Dārziņa. 
Visi viņi uzklausīja Aleksandras domas un norādījumus. 

Skolotāja A.Zvaigzne ap 1975. gadu.

Vēlam jubilārei labu veselību, dzīvesprieku, 
prieka  pilnu katru dienu!

Pienāca 1979.gada 5. maija saulainā diena. Skola 
un visa Ļaudonas sabiedrība pēdējā gaitā pavadīja 
Aleksandru Zvaigzni uz  Mētrienas  kapukalnu. Cilvēki 
izjuta, ka aizgājēja atvadās ar Sent-Ekziperī vārdiem:

„Mana zvaigzne ir tik maziņa,
Ka nevaru tev parādīt...
Tu naktī raudzīsies zvaigznēs, 
Bet es dzīvošu vienā no tām.” 

Ārija  Mūrmane,
 A. Zvaigznes darbabiedre
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SOCIĀLĀ  DIENESTA  INFORMĀCIJA
Maijā tiek uzsākta Eiropas Atbalsta fonda  pārtikas komplektu 

izdale.
Fonda atbalsta komplektus varēs saņemt tikai ģimene vai 

persona, kurai pašvaldības sociālais dienests izdevis:
• izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam;
• izziņu (lēmumu), kas apliecina, ka ģimene (persona) ir 

nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā, un kas izsniegta sakarā 
ar to, ka ģimenei (personai) piešķirts vienreizējais pabalsts 
ārkārtas situācijā.

 
Fonda ietvaros atbalsta komplektus nevarēs saņemt 

maznodrošinātas personas.
 
Pārtikas preču komplektu izdale mērķa grupai tiks uzsākta 

ar 2015.gada 5. maiju. Higiēnas un saimniecības preču 
komplektu izdali plānots uzsākt ar 2015. gada jūniju. Mācību 
piederumu komplektu (vai skolas somas) izdale tiks uzsākta 
2015.gada vasarā.

Atbalsta komplektu katrai personai var izsniegt tikai par 
kārtējo mēnesi (nevar izsniegt par iepriekšējo mēnesi, nevar 
par nākamo mēnesi).
Lai saņemtu atbalsta komplektus, obligāti jābūt līdzi izziņai par atbilstību statusam.
Pārtikas komplektu izdales diena  - pirmdiena no 900 līdz 1700.

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

P rtikas 
pre u
komplekts

Higi nas un 
saimniec bas pre u
komplekts

Individu lo m c bu
piederumu 
komplekti vai skolas 
soma

Izzi a uz 1 
m nesi

1 paka katrai 
personai

1 paka katram 
bērnam, kas nav 
sasniedzis 18 gadus 

Viens komplekts vai 
skolas soma kalendārā
gada ietvaros katram 
bērnam vecumā
no 5-16 

Izzi a uz 3 
m nešiem

Kopā 2 pakas 
katrai 
personai uz 
izziņas
periodu

Kopā 1 paka uz 
izziņas periodu 
katram bērnam, kas 
nav sasniedzis       
18 gadus 

Izzi a uz 6 
m nešiem

Kopā 4 pakas 
katrai 
personai uz 
izziņas
periodu

Kopā 2 pakas uz 
izziņas periodu 
katram bērnam, kas 
nav sasniedzis       
18 gadus 

Lai saņemtu atbalsta komplektus, oblig tijābūt līdzi izziņai par atbilstību
statusam. 

Pārtikas komplektu izdales diena  -pirmdiena no 900 līdz 1700

Aija Zablocka,  sociālā  darbiniece  Ļaudonas  pagastā   

V STIS NO IZGL T BAS IEST D M

szi as no Andreja Egl ša audonas vidusskolas 

Aprīļa  pēdējās  dienās - 29.,30.- mūsu  skolas 40 labākie pārstāvji  no 4. 
līdz 11. klasei  astoņu  skolotāju  pavadībā devās uz Igauniju pie 
draugiem, konkrētāk, uz Juuru  ģimnāziju. Skolēni  tika  izraudzīti pēc
skolas noteikta  nolikuma. Un tie, kuri to bija pelnījuši, ar  lepnumu 
pārstāvēja Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolu gan  sagatavotajā
draudzības  koncertā, gan vakara pasākumā, gan sporta sacensībās.  

Aija Zablocka,  
sociālā  darbiniece  Ļaudonas  pagastā

Īsziņas no Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas
Aprīļa  pēdējās  dienās - 29.,30.- mūsu  skolas 40 labākie 

pārstāvji  no 4. līdz 11. klasei  astoņu  skolotāju  pavadībā devās 
uz Igauniju pie draugiem, konkrētāk, uz Juuru  ģimnāziju. 
Skolēni  tika  izraudzīti pēc skolas noteikta  nolikuma. Un tie, 
kuri to bija pelnījuši, ar  lepnumu pārstāvēja Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolu gan  sagatavotajā draudzības  koncertā, 
gan vakara pasākumā, gan sporta sacensībās. 

 Ar satraukumu sirdīs un priecīgu prātu devāmies 8 stundu 
braucienā. Pēc igauņu  skolotāju  stāstītā, viņu skolēni ar 
nepacietību mūs esot gaidījuši jau no agra rīta, kaut gan 
norunātais  ierašanās laiks bija pēcpusdiena. Tā, lūk, ir draudzība! 
Tiklīdz  mēs  ieradāmies, tā mūs lapni  jau sagaidīja gan klašu 
pārstāvji ar klašu uzrakstu plāksnītēm, lai aicinātu viesus (mūs) 
nelielā ekskursijā pa klašu telpām un kultūras namu, kur bija 
paredzēti  kopīgie pasākumi un nakšņošana. Katram ciemiņam  
igauņi  bija sagatavojuši  stilīgu draudzības rokas saiti Igaunijas 
karoga krāsās. Protams, gatavojāmies jaukajam draudzības 
koncertam, kur mēs gan dziedājām, gan dejojām tautiskās dejas, 
gan mūsdienu. Arī igauņi muzicēja, dziedāja, stāstīja par savu  
Eduarda Vildes  skolu. Vakara cēlienā  - popzvaigžņu  modes 
šovs, kur tika veidots priekšnesums ar ukraiņu dzietātājas Verkas 
Sedjučkas un viņas dejojošās pavadgrupas uzstāšanos  (vecāko 
klašu pārstāji), kā arī mūsdienu deju grupas “Lindo” meiteņu  
uznāciens. Mūsējie  spēja iekarot  visu  simpātijas, tāpēc žūrijas 
vērtējumā - godpilnā 1. vieta, diploms un saldā balva! Vakara 
izskaņā - kopīga diskotēka.    Turpinājumā - negulēta nakts un 
piedzīvojumu pilns noskaņojums! 

 Otrā diena iesākās ar kopīgām klašu stundām, kurās tika 
pagatavots taurentiņš  (iecienīta igauņu prezidenta  kaklasaites 
forma) valstu  karogu  krāsās, kā arī tika lasīts  pasakas  
fragments gan igauņu, gan latviešu valodā, šoreiz tikai mainītās 
lomās - jocīgi jau skanēja. Jautru mirkļu nudien netrūka! Stundas 
izskaņā - kopīgs foto skolas pagalmā.Pēc tam devāmies uz 
stundām - igauņu valodu, angļu valodu, krievu valodu, bioloģiju, 
matemātiku. Dīkā  nesēdēja  neviens, jo vajadzēja nopietni  
darboties  stundu laikā. Dienas  turpinājumā - došanās sportot 
- kopīga diskgolfa spēlēšana  un orientēšanās. Nemanot pienāca 
laiks mājupceļam, vēl mirkli pirms - mūs pavadīja raganiņas un 
mošķi, kuri bija saradušies pirms Valpurģu nakts notikumiem. 
Uz tikšanos jau nākamajā gadā, bet šoreiz - Ļaudonā! 

Paldies  Ļaudonas pagasta pārvaldei par sagādāto braucienu!
8. maijā  aicinājām  vecākus, it īpaši māmiņas, uz  Mātes 

dienai veltītu  gada atskaites koncertu, kurā savas prasmes 
un iemaņas rādīja gan 1.-2. klases  deju kolektīvs  (vadītāja 
A. Pētersīle), gan 3.-4. klases, 5.-6. klases deju kolektīvs  
(vadītāja E. Macijevska), gan zēnu koris (vadītāja I. Biķerniece, 

A. Melnupa), mūsdienu deju grupa “Lindo” (vadītāja A. 
Ostrovska), 1.-4. klases  ansamblis, 5.-9. klases  koris (vadītāja 
L. Antanoviča), 2. klases dziedošis kolektīvs  ( klases audzinātāja  
S. Bašķere), kā arī  visus klātesošos ar skanīgo dziesmu priecēja 
8. klases  skolēns Artūrs  Biķernieks. 

2. stāva gaitenī bija apskatāma meiteņu mājturības stundās 
izgatavoto darbiņu izstāde  (skolotāja A. Driksna). Paldies 
visiem interešu izglītības skolotājiem par koncertu!

11. maijā skolā notika tikšanās vidusskolēniem ar Rēzeknes 
robežsardzes koledžas pārstāvjiem, bet jaunāko klašu skolēni 
ar prieku varēja vērot kinologa pavadībā dresētā sargsuņa 
priekšnesumus. Skolēni ar interesi vēroja gudrā sargsuņa 
izdarības, novērtēja, cik nepieciešams  ir robežsardzes 
dienests. 

12. maijā skolēnu pašpārvaldes pārstāji devās kopīgā talkā 
ar „Latvijas valsts meži”pārstāvjiem. Šādi talkojam jau vairāk 
nekā 10 gadus, esam secinājuši, ka atkritumu mežos un tā 
apkārtnē kļūst mazāk. Tas priecē. Iespējams, cilvēki kļuvuši 
apzinīgāki un atkritumus izmet konteineros, nevis mežā. Paldies 
par ilgstošo sadarbību!

15. maijā skolā izskanēja tradicionālais Skolas zvans četriem 
12. klases    un  sešpadsmit  9. klases  skolēniem. Katra klase 
bija sagatavojusi apsveikumus divpadsmitajiem, bet īpašu 
stundu un apsveikumu 8. klase bija sarūpējusi devītajiem. Lai 
veiksme mūsējos pavada eksāmenos!

26. maijā skolā nu jau tradicionālais pasākums čaklākajiem 
mūsu skolas skolēniem  “Panākumu kliņģeris”,  kurā tika 
izsniegti  2. un 3. pakāpes skolas diplomi par sasniegumiem 
olimpiādēs, konkursos. 2. pakāpes diplomus saņems 16 
skolēni, bet 33 skolēni - 3. pakāpes diplomus. Tika sumināti 
arī 18 skolotāji, kuri  šī mācību gada garumā ir gatavojuši  
skolēnus  olimpiādēm un  konkursiem. Un, protams, pasākuma 
neiztrūkstošā sastāvdaļa - garšīgais kliņģeris!

28. maijā savu balvu Rīgā „Latvijas valsts mežu”birojā  
saņēma 6. klases  skolēns  Renārs  Bērziņš  (sagatavoja  
skolotāja  S. Sīle), jo viņš  iekļuva finanšu pratības Biznesa 
pasaku konkursa laureātu pulkā. 

28. maijā  skolā plkst. 9.30  noritēja Svinīgā līnija, kurā 
tika godināti 2. semestra  labinieki, kā arī nosauktas klases  - 
titula “Labākās klases” ieguvēji  (balvā - autobuss kopīgajai 
ekskursijai), kā arī individuālās prēmijas ieguvēji  4.-8. klases, 
9.-12. klases  grupās, bet turpinājumā - sportiskas aktivitātes.

Uz tikšanos  izlaidumā - 13. jūnijā - Andreja Eglīša  
Ļaudonas vidusskolā!

Sarmīte Sīle, direktora vietniece audzināšanas darbā



                    “Ļaudonas Vēstis” Nr. 5 (248)                                     MAIJS  20154

Zēnu korim panākumi skatē
Dziedot dzimu, dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzīvoju....

Ar šādiem vārdiem Madonas 2. vidusskolas un Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidusskolas zēni šajā mācību gadā dzīvoja 
vai katru dienu. Visa mācību gada garumā mācījāmies apgūt 
XI Skolēnu dziesmu un deju svētku repertuāru. Ar lielu 
entuziasmu un dziedāt gribu zēni otrdienās un ceturtdienās  
plkst. 8.15 devās uz kora nodarbībām Dažs vēl aizmidzis, 
dažs pamodās nodarbības laikā, taču tas netraucēja skanēt 
dziesmai.

Tā kā Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā ir 12 dziedāt 
griboši zēni, tomēr kori no viņiem izveidot nesanāk. Nācās 
meklēt vēl kādus zēnus ar skanošām balsīm. Tā mēs kopā ar 
Madonas 2. vidusskolas zēniem apvienojāmies un izveidojās 
zēnu koris.

Dziedāt nav viegli. Ja vēl nevar dziedāt to, ko grib, bet to, 
ko liek. Lai kopā labāk skanētu, nācās pāris mēģinājumus 
braukt uz Madonu. Rezultāti bija pārsteidzoši. Malači zēni, 
viņi ir stipri, spēj paveikt lielas lietas, par spīti tam, ka 12 zēni 
dzied Ļaudonā un 11 Madonā.

7. maijā startējām skatē, kur dziedājām 3 dziesmas. Žūrija 
bija ļoti apmierināta un izteica atzinīgus vārdus. Ieguvām 1. 
pakāpi - 41punktu.

Ar lielu nepacietību gaidījām 20. maiju, kad paziņos 
rezultātus, vai esam tikuši uz Dziesmu svētkiem. Darba pūliņi 
tika atalgoti: urrā, mēs brauksim uz Rīgu!

Puiši, jūs esat paši labākie!
Paldies jāsaka arī Madonas 2. vidusskolas skolotājai, 

diriģentei Anitai Melnupai, arī Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas direktoram Guntim Lazdam par transporta 
izgādāšanu braukšanai uz mēģinājumiem Madonā.

Lai iesāktais darbs nepazūd, lai vairāk ir dziedošu zēnu gan 
Madonā, gan Ļaudonā!

 
Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā,
 Lai mana balstiņa skanēja tālu...

Iluta Biķerniece,
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas  

zēnu dziedāšanas skolotāja

„Uzvar draudzība”
20. maija rītā desmit „Kaķu” grupas bērni kopā ar 

skolotājām Dinu Simsoni un Iritu Akmentiņu devās 
uz Degumniekiem, kur notika pirmsskolu mazā sporta 
olimpiāde „Uzvar draudzība”. Pasākumā piedalījās 
pirmsskolu iestāžu bērni no Madonas, Cesvaines 
un Varakļānu novada pašvaldības. Diena sākās ar 
komandu reģistrēšanos, tad visi devās uz olimpiādes 
atklāšanu un rīta vingrošanu. Un tad jau sportiskā 
azartā sākās aktivitātes: Lokanā čūska-līšana pa solu  
un izlīšana caur tuneli,  Zaķis  ātrskrējējs sagaidīja ar 
burkānu lasīšanas sacensībām, Varde tāllēcēja - lēkšana 
maisā un atpakaļ  pāri šķēršļiem, Papagailis domātājs  
gribēja, lai sameklējam krāsainas spalvas astei, 
Kustīgā pīle - veiklības attīstīšana, bumbas nešana 
starp ceļiem, Stārķis garkājis - maisiņa pārvietošana 
uz galvas, Alnis tālmetējs  pārbaudīja, kurš var iemest bumbu grozā. Pēc kārtīgas izsportošanās sekoja sātīgas pusdienas un 
olimpiādes noslēgums ar apbalvošanu. Mūsu iestādes komanda ieguva titulu „Spicākā komanda”.  

Irita Akmentiņa, 
PII „Brīnumdārzs” skolotāja

Ģimenes diena „Brīnumdārzā”
Pavasaris atnāk ar krāsām, sauli un gaismu, tāpēc nav 

nejaušība, ka Ģimenes dienu svin pavasarī. Ģimenes 
vārdam ir īpaša skaņa. Šim vārdam piemīt spēks, kuru 
caurvij bezgalīga mīlestība. Ejot cauri bērnībai, katru bērna 
soli pavada māmiņas un tēta mīļais skats. Fantastiska ir šī 
dzīvības ķēde:mazais ķipars ar vienu roku turas pie tēta, ar 
otru pie māmiņas rokas.

15. maijā PII „Brīnumdārzs”notika Ģimenes dienai 
veltīts pasākums. Uz šo notikumu tika aicinātas visas 
mūsu audzēkņu ģimenes. Pasākuma pirmajā daļā bērni 
sūtīja sveicienus savām ģimenēm ar dziesmām un dejām 
koncertā  „Vienīgi  Jums!”.  Koncerts šoreiz notika mazliet 
neierastā vietā  -  iestādes pagalmā. Otrajā daļā visus 
priecēja un saliedēja sportiskās aktivitātes ar nosaukumu 
„Pavasarīgs sportiņš”. Katras grupas skolotājas savos 
rotaļlaukumos bija noorganizējušas dažādas aizraujošas 
sporta disciplīnas, kuras gan bērnos, gan vecākos radīja 
patiesu prieku. Vislielāko sajūsmu izraisīja kopējā ģimeņu stafete, kurā vecāki ar ķerru vizināja savus bērnus. Ģimenes 
dienas mērķis -piedalīties visiem un kopā ar bērniem jaukā noskaņā pavadīt pēcpusdienu-  tika īstenots veiksmīgi. Par 
piedalīšanos šajā pasākumā visas ģimenes saņēma Pateicības rakstus no iestādes vadītājas. Pēc sportošanas notika neliels 
pikniks bērniem kopā ar vecākiem, kur varēja mieloties ar dažādiem gardumiem un pavadīt laiku sarunās.

Pateicamies visām ģimenēm, kuras piedalījās šajā pasākumā, par atsaucību un jauki pavadīto Ģimenes dienas 
pēcpusdienu.

Mīlēsim savus bērnus patiesi, bez nosacījumiem, jo tā mēs palīdzēsim viņiem justies droši, pieņemtiem un novērtētiem. 
Un, augot pozitīvi emocionālā un mīlestības piepildītā gaisotnē, ikvienam bērnam radīsies sapratne par to, ka ĢIMENE IR 
VĒRTĪBA.

Judīte Gūte, PII „Brīnumdārzs” mūzikas skolotāja
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turpinājums 6. lpp.

Mana mīļa grāmatiņa…
Ļaudonas pagasta PII „Brīnumdārzs” „Rūķu” grupa aprīlī 

saņēma  ielūgumu uz pasākumu  ,,Iepazīsti bibliotēku!”.
Visu nākamo nedēļu mēs ar bērniem pārrunājām, kas ir 
bibliotēka un ko tur varēsim redzēt.25. aprīlī  Ļaudonas 
pagasta bibliotēkā  mūs laipni sagaidīja iestādes vadītāja 
Ieva Skušķe. Mēs apskatījām jaunākās grāmatas, kur tās 
atrodas, kur ir bērnu grāmatiņas un kā tās var paņemt līdzi 
izlasīt.

Bibliotekāre mums  uzdeva jautājumus, mīklas, atjautības 

uzdevumus, kurus atminot, varēja iegūt saldas balviņas. 
Bērni arī zīmēja, rakstīja savu vārdiņu. Laiks pagāja 
interesantās nodarbēs.

Pasākuma nobeigumā pārsteigums - multenīte par 
begemotiņu, kas baidījās no potēm, un saldumi visiem.

Paldies  Ievai par interesanto un izzinošo pasākumu!

Dace Zepa, 
Ļaudonas PII ,,Brīnumdārzs” „Rūķu” grupas skolotāja

„Bibliotēku nedēļa 2015” Ļaudonas pagasta bibliotēkā

„Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam 
tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību” /Jāņa 3:16/

 Ar šo vadmotīvu š.g. 7. maijā Ļaudonas pagasta PII 
„Brīnumdārzs” norisinājās līdz šim nebijis pasākums - 
kristīgās mācības pulciņa noslēguma nodarbība, uz kuru kopā 
ar bērniem, kas apmeklē šo pulciņu, tika aicināti arī viņu 
vecāki. Visa pasākuma laikā valdīja pozitīva, nepiespiesta 
gaisotne. Bērni ar rotaļām, spēlēmun dziesmām skolotājas 
Sintijas Bašķeres vadībā centās mums, vecākiem, parādīt to, 
ko jau ir apguvuši, apmeklējot kristīgās mācības nodarbības.  
Skolotājas Sintijas nesavtīgais darbs ir apbrīnas vērts - ar 
kādu mīlestību viņa uzrunā un uzlūko ikkatru klātesošo un 
bērnos rada interesi par visu notiekošo. Lai pasākums būtu 
īpaši izdevies un jauks, skolotāja sev līdzi bija uzaicinājusi 
dažus palīgus - A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 2. klases 
skolnieces Lauru un Tanitu Paulu, kas ar bērniem gāja 
rotaļās, kamēr skolotāja rotaļu pavadījumu pati spēlēja uz 
klavierēm,un arī mums visiem labi zināmo skolas bibliotekāri 
Dzintriņu (tā bērni viņu sauca arī pasākuma dienā), kura 
izpalīdzēja ar tehniskajām lietām, jo visu pasākuma laiku 
viss tika vizualizēts iepriekš sagatavotā prezentācijā, darot 
visu vēl saprotamāku un skaidrāku. 

Veidojot pasākumu, skolotāja Sintija bija parūpējusies arī 
par to, lai vecākiem būtu interesanti, ne tikai vērojot bērnus 
darbībā, bet gan iesaistoties arī pašiem. Tā, piemēram, tikai 
no bērnu kustībām bija jāatmin mīkla - vārdi, kas rakstīti 
Bībeles pirmajā pantā „Iesākumā Dievs radīja debesis un 
zemi”. Uzdevums vecākiem izrādījās pietiekami sarežģīts, 
ar kuru tikt galā palīdzēja paši bērni.

Vai esam liels, vai mazs - daba iekārtojusi tā, ka ikviens 
priecājamies par citu sagādātiem pārsteigumiem. Arī šajā 
reizē neiztikām bez tiem. Īpašais skolotājas pārsteigums 
vecākiem - Vēstule no mīlošā Tēva. To noklausījāmies un 
noskatījāmies sagatavotajā filmiņā, kā arī saņēmām drukātā 
veidā - tie ir patiesi vārdi, ikkatrs teikums atrodams Bībeles 
rakstos..., vien atliek tiem noticēt.

Savukārt bērni pirms sava lielā pārsteiguma saņemšanas, 
ko skolotāja Sintija solīja jau pašā sākumā, vēl noklausījās 
kādu stāstiņu par vistiņu, kas gāja bojā ugunsgrēkā, 

upurējoties savu cālēnu labā, tādējādi labāk izprotot Jēzus 
būtību...

Un nu lielais pārsteiguma mirklis klāt - liela dāvanu 
kaste katram bērnam un patiess, neviltots prieka mirdzums 
bērnu acīs. Izrādās, ka arī tas ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs - 
šīs dāvanas ceļojušas gan ar lidmašīnu, gan kuģojušas, līdz 
beidzot skolotājas mašīnā atceļojušas pie bērniem. Tās nāk 
no daudzām valstīm, ko ar lielu gādību un labām domām 
sarūpējušas kristiešu ģimenes. Tādēļ katra dāvana ir unikāla. 
Skolotājas Sintijas mudināti, katrs bērniņš savu dāvanu 
atvēra savā mājā - varbūt kādam ir paveicies ar atgriezenisko 
saiti, lai personīgi no sirds pateiktos labajiem  cilvēkiem...  
Diemžēl mūsu ģimenei šis pateikšanās prieks gājis secen. 
Un tomēr milzīgs paldies visiem labvēļiem un skolotājai 
Sintijai, kas dāvanas novirzījusi tieši pie mūsu bērniem!

Pasākuma noslēgumā, protams, arī pateicības vārdi un 
pavasara ziedi skolotājai. 

Kristīgās mācības pulciņš Ļaudonas PII „Brīnumdārzs” 
burvīgās skolotājas Sintijas Bašķeres vadībā notiek jau kopš 
šā gada janvāra katram vecumposmam atsevišķi. Par šādu 
doto iespēju mūsu bērniem lielu paldies  saku, pirmkārt, jau 
pašai skolotājai Sintijai un, protams, arī bērnudārza vadītājai 
Inārai Krasnovai par šīs domas apsvēršanu un īstenošanu.   

Gribētu iedrošināt arī tos vecākus, kas šajā gadā savas 
atvasītes nebija pieteikuši kristīgās mācības pulciņā, to 
noteikti darīt nākamajā mācību gadā. Te māca patiešām tikai 
labas lietas - visu to, ko mēs kā vecāki gribam dot saviem 
bērniem, vien nostiprinot to ar Dieva vārdiem. Bērniem tiek 
dota sapratne par to, kas ir labs un kas nē, un ka visa pamatā 
ir mīlestība. Te ir arī iespēja uzzināt, kā radusies Zeme pēc 
Bībeles skaidrojumiem, un daudzas citas interesantas lietas.

Skolotājai Sintijai Bašķerei vēlu izturību, darot šo svētīgo 
darbu, un neapstāties pie iesāktā. Domāju, ka ieguvēji 
esam mēs visi - gan bērni, gan vecāki, gan arī sabiedrība 
kopumā.

Paulas Esteres  mamma

Pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības 
ierosinājuma Bibliotēku nedēļa Latvijā 
notiek kopš 1997. gada. Šogad Latvijā 
Bibliotēku nedēļa norisinājās no 20. līdz 
25. aprīlim. Bibliotēku nedēļas laikā, 23. 
aprīlī, tika atzīmēta arī Pasaules grāmatu un 
autortiesību aizsardzības diena.

22. aprīlī Bibliotēku nedēļas ietvaros 
Ļaudonas pagasta bibliotēkā notika pasākums 
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 2. klases 
skolēniem „Laipni lūgti DINOZAURU 
ērā!”, nu jau var teikt tradicionāli, gūstot 
atbalstu no 2. klases audzinātājas Sintijas 
Bašķeres un skolas bibliotekāres Dzintras 
Viļevičas. Kaut arī Bibliotēku nedēļa šogad 
tika veltīta pārmaiņām, visam jaunajam, kā 
arī novatoriskajiem aspektiem sen zināmās 
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turpinājums no 5. lpp.

nozares tradīcijās, mēs centāmies būt radoši un vadmotīvu 
„Pastāvēs, kas pārvērtīsies” nedaudz interpretējām un 
sasaistījām ar dinozauru tematiku, jo viss mazliet mistiskais 
un nereālais bērnus ļoti uzrunā. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai 
bērni nāktu uz bibliotēku ar prieku un saprastu, ka bibliotēkā 
var iepazīties ar daudz un dažādām aizraujošām, interesantām 
lietām, var piedalīties konkursos, skatīties filmiņas, lasīt un 
pat klausīties grāmatas...

Pasākuma laikā bērni uzzināja par to, kā cilvēki vispār 
zina par dinozauru eksistenci, ja to izmiršana notikusi pirms 
vairāk nekā 65 miljoniem gadu. Uzzināja, ka ir tāda zinātne, 
kas pēta izmirušos dzīvniekus. Pārrunājām par dinozauru 
daudzveidību, uzzinājām, cik liels bijis lielākais un mazākais 
no dinozauriem, kā arī to, no kā viņi pārtika un kas bija par 
iemeslu to izmiršanai. Tika pieminēta arī „akmens grāmata”, 
kas bērniem šķita ļoti interesants stāsts, kas tika papildināts 
ar reāliem zemes iežu akmens paraugiem, un daudzas citas 
interesantas lietas. Uzzinājām, kur mūsdienās var apskatīt 
gandrīz īstus dinozaurus, kā arī noskaidrojām, kuri dzīvnieki 
mūsdienās varētu būt dinozauru pēcteči. Kā izrādās, vieni 
no pēctečiem ir putni, tādēļ bērniem tika prezentēta viena no 
bibliotēkas jaunākajām un skaistākajām grāmatām - „Putnu 
dziesmas”. 

Pasākums, protams, neiztika bez bērnu radošas darbošanās. 
Pēc visa redzētā un dzirdētā bija uzdevums izveidot pašiem 
savu dinozauru parku. Ar šo uzdevumu bērni arī veiksmīgi 
tika galā. Bija konkursiņi gan bērniem, gan skolotājām, 
skatījāmies filmas uz lielā ekrāna. Noslēgumā cienājāmies 
ar saldumiem un bērni tika apbalvoti par konkursu 
rezultātiem.

Arī paši bērni, nākdami ciemos, bija cītīgi pastrādājuši 
- savas audzinātājas Sintijas Bašķeres vadībā iemācījušies 
skaistas un skanīgas pavasara dziesmiņas. Mūsu jaukā 
tikšanās beidzās ar nelielu koncertiņu.

Paldies Dzintrai Viļevičai par jauko mirkļu iemūžināšanu!
Bibliotēku nedēļas laikā līdzīgi pasākumi notika arī 

PII „Brīnumdārzs” visām grupiņām. 
23. aprīlī bibliotēkā ciemojās paši mazākie  - „Zaķu” 

grupas bērni (1-3 g.v.). Kopīgi apskatījām izstādi „Zudusī 
pasaule”, uzzinājām pašu svarīgāko par dinozauriem, no 
jaunās grāmatas paklausījāmies putnu dziesmas - mēģinājām 
atpazīt pazīstamākos putnus. Bērni mēģināja atrast dinozauru 
iztrūkstošo daļu (divdaļīgās puzles). Ar audzinātāju palīdzību 

uzdevums tika veiksmīgi izpildīts, par ko bērni saņēma 
veicināšanas balviņas.

24. aprīlī ciemos bija „Rūķu” grupas bērni. Tāpat kā 
pārējiem bērniem, arī viņiem bija vienkāršots stāsts par 
dinozauriem, cītīga grāmatu apskate, radoša darbošanās, 
filmiņu skatīšanās, putnu dziesmu klausīšanās. 

Un 28. maijā bibliotēkā viesojās bērnudārza lielākie- 
„Kaķu” grupas bērni.

Paldies „Rūķu” un „Kaķu” grupas bērniem par 
pašdarinātajiem, vieniem no pirmajiem pavasara vēstnešiem, 
sniegpulkstenīšiem, kas vēl joprojām zied uz mana galda un 
atgādina par jaukajiem kopā būšanas mirkļiem.  

Savukārt visa mēneša garumā ikvienam bibliotēkas 
apmeklētājam bija iespēja apskatīt izstādi „Zudusī pasaule”, 
kas tika veidota sadarbībā ar Madonas novada bibliotēkas 
Bērnu un jauniešu literatūras nodaļu, kā arī bērni varēja 
piedalīties radošajās darbnīcās - likt puzles, zīmēt, krāsot un 
spēlēt dažādas tematiskas spēles, ko viņi arī labprāt darīja.

Tāpat mēneša garumā bija apskatāmi Bibliotēku nedēļas 
pasākumu laikā tapušie Dinozauru parki.

Bildes par pasākumu norisi var apskatīt Madonas novada 
bibliotēkas mājaslapā (www.madona.lv/biblioteka), sadaļā - 
pašvaldību bibliotēkas.

Cerot uz turpmāku sadarbību un tikšanos citos bibliotēkas 
rīkotajos pasākumos: 

 Ieva Skušķe, 
Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja

Vai lasīt ir stilīgi?
Kad ar brīnišķīgu noslēguma pasākumu šī gada 

6. februārī noslēdzās ,,Bērnu/jauniešu žūrijas 2014” 
lasīšanas maratons mūsu skolā, aicinājām turpināt… 
turpināt lasīt grāmatas ar tikpat lielu aizrautību un 
piedalīties jaunā lasīšanas veicināšanas konkursā ,,Lasīt 
ir stilīgi”. Konkurss tapa sadarbībā ar Ļaudonas pagasta 
bibliotēku un Ļaudonas pagasta pārvaldi. Konkursam bija 
vairāki mērķi - rūpēties, lai neapsīkst skolēnu lasītprieks; 
veicināt bērnu lasītprasmes un literārās gaumes izkopšanu; 
veicināt gan skolas bibliotēkas, gan pagasta bibliotēkas 
pakalpojumu izmantošanu jauno lasītāju vidē. Iespēja 
bija pilnīgi visiem!

Bet…
Ļoti jau gribētos ar milzīgu pozitīvismu ziņot, ka 

konkursa rezultāti ir fantastiski. Bet ne šoreiz! Mums 
nācās pārliecināties, ka skolēni ir ļoti kūtri un slinki. Šis 
lasītāju dalībnieku kopskaits pilnīgi noteikti neatpaliktu 
no bērnu/jauniešu žūrijas dalībnieku skaita, ja vien katrs 
skolēns, kurš izlasīja kaut vienu daiļliteratūras grāmatu, 
aizpildītu un iesniegtumums nepieciešamo anketu. Bet 
izrādās, ka lielai daļai skolēnu tas ir par grūtu. Mēs 
uzrunājām visus, bet atbildē bieži saņēmām dīvainu plecu 
raustīšanu vai muļķīgu smaidu, vai savādu - nē.

Mēs sakām paldies visiem 14 skolēniem, kas piedalījās 
šajā lasīšanas konkursā. Paldies par piedalīšanos - Kristai 

Zālītei 2. kl., Nikolasam Kretovam 1. kl., Kristīnei 
Hohlovai 5. kl., Justīnei Kalniņai 5. kl., Kristai Solovjovai 
4. kl., Kristapam Cīrulim 3. kl., Laurai Pelsei 11. kl. 
Pateicības par dalību skolēni saņēma skolas līnijā.

Savukārt čaklākie  konkursa dalībnieki saņem 
ATZINĪBAS un balvas par dalību lasīšanas veicināšanas 
konkursā ,,Lasīt ir stilīgi!”. Un tie ir - Natālija Šmeisa 8. 
kl., Egita Rizga 11. kl., Madara Kuprane 3. kl., Viktorija 
Korlaša 5. kl., Kadrija Zālīte 4. kl., Emīlija Dreimane 2. 
kl., Agris Pavlovskis 2. kl. Atzinības šie skolēni saņēma 
kopīgā skolas pasākumā ,,Panākumu kliņģeris”.  Liels 
paldies par atzinību un pateicību dizaina izveidi Elvijam 
Viļevičam, par balviņām -  Ļaudonas pagasta pārvaldei 
un par jauko sadarbību Ļaudonas pagasta bibliotekārei 
Ievai Skušķei.

Tas arī viss. Patiesībā man ir skumji, jo esmu tik daudz 
runājusi un rakstījusi par lasīšanas nepieciešamību. Un 
šoreiz esmu vīlusies gan skolēnos, gan viņu ģimenēs. 
Jo visa sākums ir ģimene. Jo tieši ģimenē mēs bērnos 
liekam pamatus tam, kas ir labs, kas slikts, kas pareizi, 
kas nepareizi, un iemācām saprast pašu galveno vērtību 
- MĪLESTĪBU! Mīlestību it visā!

Dzintra Viļeviča, 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas bibliotekāre
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„Svarīgi ir apdomāt katru soli pretī nākotnei”
Jau astoņus gadus pēc kārtas Latvijā norisinās akcija 

„Atpakaļ uz skolu”. Akcijas laikā Eiropas Savienības 
(ES) institūciju darbinieki, valsts amatpersonas, 
nevalstiskajā sektorā strādājošie un citi ES jautājumu 
eksperti tradicionāli dodas uz skolām  laikā no 23. marta 
līdz 22. maijam, lai ar jauniešiem dalītos savās zināšanās 
un darba pieredzē par ES. Akcijas mērķis ir tuvināt 
ES institūcijas jaunajai paaudzei un sniegt skolēniem 
unikālu iespēju pārrunāt ES jautājumus ar cilvēkiem, 
kuri ikdienā saskaras ar dažādām ES politikas jomām. 

Š.g. 17. aprīlī Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā 
viesojās Uldis  Šalajevs, 1999. gada vidusskolas 
absolvents, ļaudonietis, Eiropas Komisijas darbinieks 
Briselē. Tikšanās laikā ar Uldi Šalajevu pārrunājām 
jautājumus, saistītus  gan  ar šo akciju,  gan lai uzzinātu 
paša Ulda ceļu uz darbu  Eiropas galvaspilsētā - Briselē.

Kristaps: Lūdzu, pastāsti par šo akciju, kurā šogad arī 
tu esi nolēmis piedalīties.

Uldis: Tā ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas Latvijā 
norisinās jau astoto gadu. Galvenā pamatdoma ir, ka skolas 
absolventi atgriežas savās absolvētajās skolās un stāsta par 
savu pieredzi darbā kādā no ES institūcijām, pārrunā dažādus 
ar ES saistītus jautājumus un atbild uz skolēnu uzdotajiem 
jautājumiem. 

Kristaps: Skolēnu  vecums, kuri  klausās  tavas  
prezentācijas, noteikti  ir dažāds. Vai prezentāciju saturs 
un stāstījums atšķiras pēc formas un satura?

Uldis: Tika sagatavotas prezentācijas gan pamatskolas, 
gan vidusskolas skolēniem atbilstoši vecuma grupām ar 
atšķirīgu grūtības  pakāpi un aptveramajiem jautājumiem 
par ES. 

Lekcijas laikā tika izmantoti gan zināšanu testi par dažādām 
skolēniem interesējošām ES  jomām, gan arī atsevišķos 
slaidos interesenti varēja iegūt papildu informāciju par, 
iespējams, mazāk sabiedrībā dzirdētām jomām, kas tiešā 
veidā ietekmē    mūsu  ikdienu. Man bija patiess prieks, 
ka prezentācijas laikā klātesošie skolēni bija ļoti zinoši un 
ka vairums mācēja pareizi atbildēt uz jautājumiem.Lekciju 
beigās bija īss kopsavilkums zināšanu  atkārtošanai par 
iepriekš dzirdēto. Šeit vēlētos arī uzsvērt, lai lekcija būtu 
interaktīvāka, skatījāmies arī dažādus video materiālus par 
ES jautājumiem, piemēram, ko ES mums ir līdz šim sniegusi 
un kādas ir mūsu katra kā ES pilsoņa iespējas tajā. 

Mans mērķis bija radīt klausītājiem vispārēju  kopskatu 
par ES, tās ieguvumiem un ietekmi, kā arī uzsvērt galvenās turpinājums 8. lpp.

atšķirības starp nozīmīgākajām ES iestādēm.
Kristaps: Kādēļ nolēmi piedalīties šajā projektā? 
Uldis: Man liekas, ka nekad nav par daudz iegūt aktuālo 

informāciju par to, kādā vidē un kā mēs dzīvojam. Šī projekta 
„Atpakaļ uz skolu” ietvaros es papildus vēlējos pastāstīt arī  
par noieto ceļu no skolas sola līdz pašreizējai darbavietai 
Briselē. Vēlējos dalīties ar zināšanām, ko pats esmu ieguvis 
un uzkrājis savā profesionālajā darbībā, tāpat sniegt arī to 
informāciju, ko papildus ieguvu, gatavojoties šīm lekcijām, 
izmantojot kolēģu padomus no citām ES institūcijām, 
piemēram, par prakses iespējām.

Kristaps: Daudzi ļaudonieši  noteikti  zina, ka viss, ko 
tu esi sasniedzis, lielākoties ir tevis paša nopelns un nekas 
tev rokās tāpat vien nav bijis ielikts.

Uldis: Izsenis ir zināms, ka „viens nav arājs”. Skaidrs, ka 
viens pats cilvēks sevis pilnveidošanā faktiski neko daudz 
nevar izdarīt. Te ir nepieciešama arī citu cilvēku klātbūtne, 
piemēram, pedagogu akadēmiskais ieguldījums un rakstura 
rūdījums studiju gados, līdzcilvēku un paziņu padoms. Tomēr 
tiesa, balstoties uz apkārt pieejamo informāciju un iespējām, 
katram pašam jāpieņem lēmumi, kādus ceļus vēlamies iet un 
arī kad.

Mācību laikā skolā  tas ieguldījums, protams, lielākoties 
ir no skolotāju puses. Arī skolas laikā es uzdevu mūžīgo 
jautājumu: „Kam tas viss vajadzīgs?” Tas parasti bija brīžos, 
kad pietrūka atbilžu uz „kāpēc” jautājumiem. Manuprāt, 
ja skolā pedagogi veltītu kaut vai minūti laika atbildēt uz 
šo jautājumu, varētu ietaupīt laiku šī jautājuma uzdošanai 
atkārtoti.

Mācīšanās ir katra jaunieša darbs, pienākums un galu 
galā tiesības. Īstermiņā redzamākais rezultāts atspoguļojas 

Ziņas no BJIC„ACS”
Maija mēnesis jauniešu centrā ir bijis 

pasākumiem bagāts. 
2. maijā bija pavasara talka, kurā bērni un 

jaunieši sakopa sava centra apkārtni.
Maija sākumā spēlējām spēli „Brīnumu 

lauks”,kura bērniem  ir ļoti gaidīta. Spēles 
tēma šoreiz bija veltīta Mātes dienai. Panākumi 
bija mainīgi, taču uzvaru guva  ANDRIS 
MUGUREVIČS.

Maijā notika  mūsu  kārtējais pasākums „Tēja 
pie kamīna”. Šoreiz Aiviekstes  ielas  iedzīvotāju 
dalība  šinī pasākumā nebija  tik  aktīva, jo mūsu 
pasākums notika vienlaicīgi ar pasākumu skolā. 
Svētku koncertu par godu Mātes dienai sniedza 
„Brīnumdārzs” mākslinieki. Par savu vasaras 
ceļojumu  stāstīja skolotāja  Biruta Bokta.

Laikā no 20. līdz 28. jūlijam novadā tiks realizēts jauniešu projekts „Trīssoļi - 2015”. Jaunieši tiek aicināti pieteikties dalībai 
šai pasākumā, aizpildot pieteikuma  anketu un motivācijas  vēstuli. Nosacījumi dalībai projektā ir stingri: jāprot peldēt, jābūt  
vakcinētam pret ērču encefalītu un jābūt velosipēda vadītāja apliecībai .  Pieteikšanās līdz 15. jūnijam.  Nenokavējiet, jo šis  
projekts ir ļoti interesants. 

Vasara ir atvaļinājumu laiks, un arī Centriņa darbinieki dosies  atvaļinājumā.  Centriņš netiks slēgts, taču var tikt mainīts 
darba laiks, tāpēc sekojiet informācijai.

Biruta Calmane, BJIC „Acs” vadītāja
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turpinājums no 7. lpp.

atzīmēs. Ilgtermiņā - kā rakstura audzināšana. Piemēram, 
no rīta piecelties, sagatavoties, doties uz skolu, klausīties 
lekcijas, nokārtot ieskaites utt. Tas ir darbs, kas faktiski 
audzina mūsu raksturu nākotnes mērķiem.

 Katram cilvēkam  ikdienā  ir izvēles iespējas, pa kādu ceļu 
doties. Ir jaunieši, kuri apzinās, pa kuru ceļu iet, ir tādi, kuri 
mazāk apzinās un kuriem, iespējams, nepieciešams padoms  
un palīdzība. Mans mērķis bija mācīties pēc iespējas labāk, 
sasniegt  arvien augstākus rezultātus, lai brīdī, kad beidzot 
izdomāšu, kas būs mans dzīves tālākais aicinājums, man 
būtu visas iespējas to realizēt.

Mācīties - tas ir liels, patstāvīgs un nu jau pēc mūsdienu 
metodēm - grupas - darbs, liels darbs ar sevi un arī ar 
iesaistītajiem kolēģiem. Pedagogs var piedāvāt apgūt 
zināšanas, savukārt skolēnsvar  apgūt tās vai  ignorēt. 
Rezultāti ne vienmēr ir redzami uzreiz, bet vēlāk - noteikti.

Kristaps: Kā tu sevi motivēji darbam un kā motivēt 
mūsdienu skolēnu? 

Uldis: Man bija diezgan liela iekšējā motivācija, taču es 
domāju, ka katram ir nepieciešamsdzīvē tāds  kā talismans, 
labais piemērs, kam sekot. Man tāds bija - skolotāja Olga 
Grundmane, gudra un pieredzējusi. Viņa ir cilvēks, kuru 
vienmēr interesanti klausīties un ar ko konsultēties.  

Ja ir izglītoti vai zinoši vecāki, kuru viedoklim var 
uzticēties un uz to paļauties, tad arī tas varētu būtu atspulgs, 
kurā ieskatīties.

Es arī savu ikdienu nevēlējos saistīt ar darbu  uz lauka 
drēgnā, lietainā laikā vai strādāt mežā aukstās ziemas 
dienās. Tiesa gan, visi šie brīži ir piedzīvoti, tāpēc arī maizes 
garozas biezums ir vieglāk novērtējams.

Tā kā bērnībā man bieži nācās doties mežā pēc malkas, 
(šobrīd to var atcerēties ar tādu kā romantisku pieskaņu), 
tas nebūt nelikās jauki, vēl ņemot vērā to, ka ziemas agrāk 
tomēr bija salīdzinoši bargākas. Darbs birojā tomēr ir daudz 
motivējošāks. 

Kristaps: Ar ko sākt, lai jaunietis labāk saprastu, ko 
viņš/viņa savā dzīvē vēlas darīt?

Uldis: Vajadzētu bērniem  un  jauniešiem kopā ar vecākiem 
padomāt par to, kādā vidē potenciālais darba darītājs vēlētos 
atrasties, darboties un dzīvot - vai tā ir biznesa vide, vai 
tas ir darbs, kurā būtu nemitīga komunikācija ar cilvēkiem, 
vai tā ir starptautiskā  diplomātija  utt. Skolas laikā ir 
diezgan viegli „noiet no ceļa”, iesaistoties dažādās šaubīgās 
kompānijās. Gan vecākiem, gan pašam jaunietim vajadzētu 
izvērtēt potenciālos riskus. Un tad sekos jautājums, kā to 
visu sasniegt…

Man bija vēlme iestāties Vīnes Diplomātiskajā  akadēmijā. 
Lai to īstenotu, protams, jābūt ne tikai attiecīgām svešvalodu 
zināšanām, bet arī finansiāliem līdzekļiem. Bija dažādi  
apstākļi, kas traucēja, lai studijas tur varētu notikt. Līdz ar 
to jāskatās, kādas ir alternatīvas kāda mērķa sasniegšanai. 
Man darbā ir kolēģi, kas pabeiguši prestižas augstskolas, 
universitātes, bet dara līdzīgu darbu kā es, nākot no 
vienkāršas provinces skolas. 

Provinču izglītības iestāžu ieguvums ir individuāla pieeja 
skolēniem, kas nav raksturīgi lielajām skolām. Tātad šī 
individualitāte ir jāizmanto savā labā. 

Kristaps: Ko darīt tālāk pēc pirmās izglītības 
iegūšanas?

Uldis: Es domāju, ka svarīgi apdomāt katru soli uz nākotni. 
Es izvēlējos studēt programmēšanu, kas ir inženierzinātne. 
Un tai pamatā ir fizika un matemātika.

 Lai arī man Ērgļu arodvidusskolas laikā pamatkursā 
fizikas nebija un, iestājoties augstskolā, uzreiz bija jāapgūst 
augstākā fizika, man viena semestra laikā bija jāiemācās 
vidusskolas fizikas kurss…, kas parasti ir vairāku gadu 
tēma. Šajā gadījumā mums bija īsais fizikas atkārtošanas 
kurss, kurā man viss bija pilnīgi jauns. Lielākā daļa no laika, 
studiju laikā pagāja, mācoties augstāko fiziku un augstāko 
matemātiku, respektīvi, inženierzinātņu priekšmetus. 

Studijas pierādīja, ka jebkurš ar lielāku vai mazāku piepūli 
var apgūt inženierzinātnes. Cits jautājums gan par to, vai 
tas patīk un interesē. Praktiski tas ir iespējams, un tas 
ir pārbaudījums sev (varbūt arī kādam citam), ka pat ar 
minimālām vai nekādām zināšanām ir iespējams apgūt visu, 
kas jāapgūst, bet tas, protams, prasa lielāku piepūli un laika 
patēriņu.

Kristaps: Principā ar savu viesošanos skolās, arī tu 
varētu būt motivators kādam jaunietim?

Uldis: Ja kādam liekas noderīga mana pieredze vai 
konkrētais zināšanu posms, tad es esmu priecīgs dalīties ar 
savām zināšanām un atvērts jautājumiem.

Kristaps: Kāds bija tavs ceļš uz ES institūcijām?
Uldis: Pabeidzot studijas Latvijas Lauksaimniecības 

universitātē, es sāku strādāt Finanšu ministrijā saistībā ar 
ES fondiem un tā bija pirmā pieredze valsts pārvaldē.

2009. gadā, kā jau zināms, iestājās ekonomiskā krīze, kura 
aizsākās ASV, populārs kļuva teiciens, ka krīze ir iespēju 
laiks - izvērtēt savas iespējas, un faktiski tas bija tāda kā 
zināma riska uzņemšanās laiks pamēģināt kaut ko nedaudz 
pāri saviem spēkiem. Riskējot un piekrītot stažēties Eiropas 
Parlamentā, zināms pārbaudījums bija doties uz svešu valsti. 
Pēc stažēšanās jau sākās darba meklēšanas process darbam 
ES institūcijās. 

Kristaps: Vai tu savu nākotni saisti ar Briseli un ES 
institūcijām?

Uldis: Grūti pateikt. Tas atkarīgs no turpmākajām 
iespējām. Es zinu galveno vadlīniju, bet nezinu galamērķi, 
uz kuru tā ved. 

Kristaps: Kāda ir tava panākumu atslēga, ko varētu 
nodot tālāk jaunajai paaudzei?

• Apgūt vairākas svešvalodas, piem., EN, DE, FR.
• Prasme komunicēt ar cilvēkiem, tolerance, pieklājības 

normas, faktiski lietišķā etiķete.
• Sevis disciplinēšana, citu cilvēku paveiktā novērtēšana 

un mācīšanās no savām un citu līdzcilvēku kļūdām.
• Konfliktus, ja tādi uzrodas, risināt diplomātiskā veidā. 

Mēģināt iemācīties, ka ne vienmēr, viss, kas ir uz mēles, 
jāpasaka publiski - jāsaprot kurā brīdi nepieciešams paturēt 
savas domas sevī.

„Nākotnes durvis uz pārtikušu valsti atvērs izglītoti, 
sabiedriski aktīvi, radoši un toleranti bērni un jaunieši. 
Nevilcinieties, dodiet viņiem atslēgas tieši tagad!”

/Uldis Šalajevs/

Uldis Šalajevs uzsāka savu starptautisko karjeru Briselē kā 
stažieris Eiropas Parlamentā (2009-2010), pēc tam strādāja 
vairākos Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātos, t.sk., Eiropas 
Ārējas darbības dienestā (EEAS; 2011-2013). 2013.gada nogalē 
U.Šalajevs pieņēma darba uzaicinājumu Eiropas Komisijā, lai 
strādātu Eiropas Savienības komisāru kabinetos Briselē.

Ar š.g. 1.jūniju, U.Šalajevs tika uzaicināts strādāt par 
preses sekretāru „Deputy Chief Spokesperson Mr. Alexander 
Winterstein” Komunikācijas ģenerāldirektorātā Eiropas 
Komisijā Briselē, ikdienā komunicējot angļu, vācu, franču un 
krievu valodās.

Ar Uldi Šalajevu sarunājās Kristaps Šķēls
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 Mazpulku vadītāji viesojas Eiropas Parlamentā
Saulītē neizcelti un iespējams pat daudzu 

nepamanīti, darbojas bērnu un jauniešu 
organizācija Mazpulki, visā Latvijā apvienojot 
čaklākos un darbīgākos dalībniekus.

Galvenā mazpulku ideja ir mazpulku dalībniekiem 
iemācīt saprast, ka, strādājot lauksaimniecībā 
un mājsaimniecībā, audzējot dažādus augus un 
dzīvniekus, vērojot to attīstību, redzot savus 
sasniegumus un materiālos ieguvumus, cilvēks 
aug, attīstās un izveidojas stiprs miesā un garā.

Pēc deputātes Ivetas Grigules ielūguma pašas 
mazpulku saknes, 33 visilgāk nostrādājušie vadītāji 
no visas Latvijas, 4.-6. maijā devās braucienā uz 
Briseli(Beļģija). Grupas plānā bija gan Eiropas 
Parlamenta apmeklējums, gan brīvais laiks, lai 
tuvāk redzētu pašu pilsētu.

Viena no grupas dalībniecēm ir 117. Ļaudonas 
mazpulka vadītāja Līga Grāvīte, kura no šī gada 
ir pensijā, taču mazpulkos pavadījusi daudzus 
savas dzīves gadus un dzīvo joprojām, sekojot līdzi viņu 
aktivitātēm. Briselē Līga bija pirmo reizi un iespaidi palikuši 
vislabākie.

Briseles braucienā grupai bija brīvais laiks, ko katrs 
izvēlējās pavadīt pēc saviem ieskatiem. Līga kopā ar dažiem 
citiem mazpulku vadītājiem brīvo laiku izmantoja, braucot 
ekskursijas autobusā, ar kuru nepilnu trīs stundu laikā 
apbraukā 14 skaistākās Briseles vietas un objektus, sniedzot 
par tiem papildu informāciju. “Ja vēl gadīsies būt Briselē, 
tad tagad zināšu, kur jāiet un kas jāredz, jo šai reizē to visu 
kārtīgi apskatīt nepietika laika.” Tāpat arī izstaigāja pilsētas 
centru un vecpilsētu, apskatot pasaules slaveno čurājošo 
puisīti un pilsētas laukumu.

   Otrā dienā grupai bija Eiropas Parlamenta apmeklējums, 
kura ietvaros bija neliela lekcija par Parlamenta darbību, tās 
vadītājiem un citām aktualitātēm. Pēc tam sekoja deputātes 

Ivetas Grigules uzruna grupai un atskats uz jaunākajiem 
notikumiem pēdējo nedēļu laikā, tai skaitā nedaudz par 
to, ka deputāte Eiropas Parlamentā nesen pievienojusies 
Eiropas liberāļu un demokrātu apvienībai. “Iespaidīgi ir būt 
tur uz vietas un būt aculieciniekam  -  redzēt to visu uz vietas 
ir daudz savādāk nekā tad, kad redzam to televīzijā. Turklāt 
vēl bija tikšanās ar deputāti Ivetu Griguli, kas bija patīkami. 
Iveta ir bijusi ļoti daudzās vietās Latvijā, apbraukājusi 
rajonus, tai skaitā bijusi pie mums Ļaudonā. Viņa ir atklāts 
cilvēks ar pozitīvu attieksmi pret dzīvi!” teic Līga. Pēc 
Eiropas Parlamenta apmeklējuma grupa kopā ar deputāti 
devās vakariņās, kur, skaļi dziedot latviešu dziesmas, tika 
pavadīts sirsnīgs un visus saliedējošs laiks.

Kaiva Anna Vilnīte, 
Ivetas Grigules preses sekretāre

Mums tapa ceļojums!
„Spēlēt dūdas Eifeļa tornī, jodelēt Gaiziņkalnā, traukties 

pa Amerikāņu kalniņiem ar pastalām kājās... Ceļojumam 
nevajag ne prāmi, ne pasu kontroli, ne lidmašīnas biļetes 
vai ostas, ja vien paši sev esam ceļojums.”

Maija pirmajā svētdienā Ļaudonas pagasta jauktā kora 
„Lai top!” dziedātāji posās savam muzikālajam ceļojumam, 
lai kopā ar klausītājiem atzīmētu kora pastāvēšanas 16. 
jubileju. Taču patiesībā koncerts nebija tikai dzimšanas 
dienas svinības - tas bija īpaši izlolots uzvedums, kurā 
dziedājām mūsu mīļākās dziesmas un dalījāmies stāstos par 
sevi, mūsu sapņiem mūzikā un emocijām dzīvē. Mēs kopīgi 
meklējām veidus, kā parādīt skatītājiem, ko mums nozīmē 
koris un kādas sajūtas, kādus tēlus un asociācijas spēj raisīt 
katra dziesma. Jo koris nav tikai trīs rindas vienādi ģērbtu 
cilvēku, bet var būt arī viens veselums, kas sapņo, rada un 
izdzīvo stāstus. Un tā radās mūsu ceļojums mūzikā caur 

dziesmām, dejām un noskaņu video, kurā ņēmām līdzi mūsu  
klausītājus. Prieks, smiekli un sirsnīgā kopā būšana bija 
kā apliecinājums nonākšanai galamērķī: apmetot muzikālu 
riņķi apkārt pasaulei, mēs atgriezāmies mājās.  

Lielu paldies sakām mūsu iedvesmai un mugurkaulam 
- diriģentei Anitai Melnupai, mūsu koncertuzveduma 
režisoram un kora basam Rolandam Radionovam par viņa 
radošo enerģiju un spēju radīt un savīt kopā daudzās idejas, 
mūsu kora basam Kārlim Kumsāram par veidotajiem video, 
lieliskajam instrumentālajam ansamblim Artura Kloppes 
vadībā, Aijas Kreiles vadītajam Ļaudonas deju kolektīvam 
„Divi krasti” un dejotājiem Rolandam Radionovam un 
Jeļenai Rudzītei par spēju noskaņu izdzīvot kustībā, mūsu 
kora tenoram Dzintaram Bērziņam par gaismu un skaņas 
sinerģiju, aizkadra balsij Mārcim Ancānam un kora sirdij 
Aijai Driksnai, kā arī visiem, kuri iesaistījās un palīdzēja 
tapt mūsu ceļojumam. 

Ieva Melnupa, kora „Lai top!” 2. soprāns

Raksta turpinājums no 1.lpp.

Runā kora prezidente Aija Driksna.

Dejo senioru deju kolektīvs “Divi krasti”.
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APSVEICAM!

KĻūDAS LABOJUMS
Avīzes aprīļa mēneša numurā  4(247) rakstā 

„Aizvadīta Madonas deju apriņķa skate” 
ieviesusies kļūda.

Pareizi jālasa: „Deju kolektīvs „Divi krasti”  
no žūrijas saņēma 41,8 punktus un ieguva I 
pakāpi.”

Tici nākotnei un dzīvei,
Tici tam, ko stāsta sirds.
Tici zvaigznei debess tālē,
Kas virs tavas galvas mirdz.

SVEICAM MAIJA MĒNEŠA JUBILĀRUS

A/S „Madonas ūdens” ūdens un 
kanalizācijas sniegšanas pakalpojuma līgumu 
iedzīvotājiem var parakstīt Ļaudonas pagasta 
pārvaldes kasē, līdzi ņemot Zemesgrāmatas 
apliecību.

13. jūnijā 
plkst. 18:00 

Andreja Eglīša 
Ļaudonas 

vidusskolas 9. 
un 12. klases 

izlaidums 
(muzeja 
telpā).

Vasaras sezonā Ļaudonas pagasta apvienotā 
virtuve ierobežotā daudzumā iepirks ogas, 
dārzeņus.

Interesēties darba dienās līdz plkst. 14:00  
pa telefoniem: 26415847; 64860908

Sākot ar jūniju, Ļaudonas pagasta „Bielēs” 
(Pupuros) varēs iegādāties dažādus suvenīrus 
(arī ar Ļaudonas simboliku), amatnieku 
izstrādājumus, rokdarbus, kā arī „Ražots 
Madonā” produkciju. 

Aicinām Ļaudonas pagasta iedzīvotājus 
piedāvāt pārdošanai dažādus rokdarbus, 
amatniecības izstrādājumus un citas 
interesantas lietas. Gaidīsim jūsu zvanu pa 
tālruni 29454458  (Inese).

Ļaudonas pagasta 
bibliotēka būs slēgta 
no 15. līdz 19. jūnijam 
bibliotekāres  mācību 
noslēdzošo kursu dēļ 
(1 nedēļu).


