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Mēneša jubilāri

Augusts. Atnākušas tā augusta piepildījuma dienas, kad 
vasara atvadoties vēl uzliesmo ar siltajiem saules stariem, ka 
rudens jau tuvu, vēsta pirmie sārtie pīlādži, gatavie āboli, rītos 
zirnekļtīkliem pilnās rasotās pļavas, novāktie labības lauki. Cik 
tomēr īss ir vasaras laiks… tikko vēl ziedēja pļavas, bet tagad daba 
sāk pietauvoties rudenim un liekas, ka vasara bija tikai mirklis. Vēl 
gan nebūtu pieklājīgi runāt par vasaru pagātnes formā.  Augusts 
vēl ir vasaras mēnesis, tomēr, sevišķi vakaros, var jau just rudens 
elpu. Dārzos zied asteres, gladiolas, dālijas, burvīgi vakaros smaržo 
flokši, mežmalās uzzied pirmie virši. Zemnieki gatavo zemi nākamā 
gada ražai. Mācību iestādes gatavojas jaunajam darba cēlienam, 
jo 1. septembris vairs nav aiz kalniem. Vidusskolas absolventi jau 
kļuvuši par studentiem, bet 9.klases skolēni izvēlējušies jaunas 
mācību iestādes, lai kāptu augstāk zināšanu kalnā.

Kā katru gadu, tuvojoties Dievmātes svētkiem, svētceļnieku 
kājas ir uzsākušas skaisto, bet grūto ceļu uz Aglonu. Arī šogad 
svētceļnieku ceļš uz Aglonu divām grupām veda caur Ļaudonu. 
Katram svētceļniekam ir sava motivācija, kāpēc viņš ceļu uz 
Aglonu vēlas veikt kājām: vienam svarīga ir garīgā izaugsme, ceļā 
personīgi piedzīvojot Dieva mīlestību, citam – kopā būšana ar citiem 
kristiešiem, lai viņu liecības iespaidā stiprinātos ticībā. 

Izbaudīsim vēl dabas dāvāto vasaru un dārza ziedu skaistumu, 
jo varbūt pavisam drīz var atnākt pirmās rudenīgās salnas. 
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PAGASTA PADOMĒ
Padomes sēdē

 2008. gada 23. jūlijā
1. Atļāva atdalīt no īpašuma „Kaugu-

ri” zemes vienību, piešķirot tai nosauku-
mu „Vārnas”.

2. Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projek-
tu īpašumam „Kauguri” un „Dziļgravas”. 

3. Atļāva mainīt nosaukumu īpašu-
mam: no „Avotiņi” pret „Lielie Avotiņi”.

4. Nolēma anulēt 25.06.2008. gada 
sēdes (protokols Nr.9) lēmumu Nr.6. par 

samazinājuma piešķiršanu aprēķinātajai 
samaksai par zemes izpirkšanu īpašumam 
„Vītoli”. 

5. Nolēma piešķirt finansiālu atbalstu 
24,33 Ls apmērā Aldim Bondaram LMKA 
organizētās suņu izstādes uzvarētāju ap-
balvošanai nepieciešamo dāvanu iegādei.

6. Piekrita vienam pagasta iedzīvotājam 
apmaksāt SIA „Slokas slimnīca” sniegto 
pakalpojumu izmaksas.

7. Piešķīra adresi  ēkām: „Sāvienas lau-
ki”, Sāvienas ciems, Ļaudonas pagasts, 

Madonas rajons, LV-4862.
8. Atļāva transformēt īpašumu „Brūk-

lenes” un „Sidrabiņi” zemes vienības par 
meža zemi.

9. Noteica zemes lietošanas apgrūtinā-
jumus īpašumam „Rāvas”.

10. Nākošā pagasta padomes 
sēde notiks 2008.gada 27. augustā, 
plkst.14.00.

 
 Sēdes materiālus apkopoja 

sekretāre I. Berķe

Labdien, ļau-
donieši! Jau 
lasām augusta 
avīzīti. Gads 
steidzas uz savu 
otro pusi. Gribas 
šajā  man dotajā 
iespējā uzrunāt 

lasītājus, pastāstot par padarīto, par labo 
un ne tik labo mūsu dzīvē pagastā.

Labais
 Pabeigtas bērnudārza ēkas rekons-

trukcijas projekta ieceres un vizualizā-
cijas  projekts, kam izlietoti  11764,00 
lati.
 Nomainīta elektroinstalācija sociālās 

aprūpes centrā, kam izlietoti 2 000 lati.
 Vidusskolai ar rajona padomes at-

balstu iegādāta un uzstādīta viena inter-
aktīvā tāfele, kam izlietoti 3 646 lati.
 Notiek darbi pie pašvaldības kar-

jera ,,Kalnieši’’ jaunas pases sagatavoša-
nas, kam nepieciešami robežu nosprau-
šanas darbi, tehniskā projekta izstrāde 
(1888 Ls) u.c.
 Izgatavotas un izvietotas pašval-

dības ielu norādes zīmes, plāksnītes pie 
mājām par 1107 latiem.
 Notiek pašvaldības īpašumu iemē-

rīšanas darbi un to ierakstīšana zemes-
grāmatā, piemēram, ,,Sāvienas lauki’’, 
,,Vecā Sāvienas skola’’, kas izmaksā 
2500 lati, šobrīd pasūtītas ēku inventari-
zācijas lietas.
 Nomainīti logi kultūras namam, 

kas izmaksāja 4 377 latus.
 Notiek darbi pie Avotu katlu mājas 

renovācijas darbiem, tiek celta malkas 
novietne, kas kopumā izmaksās 73 390 
latus, no kā 30 000 Ls ir Valsts dotācija 
un 40 000 Ls ir pašvaldības  ņemts kre-
dīts.
 Iegādātas trīs pārvietojamās tuale-

šu kabīnes par 1 280 latiem.
 Vidusskolā tiek veikta karstā 

ūdensvada  sistēmas sakārtošana, kas iz-
maksās 2 367 lati.
 Vasaras brīvlaikā dots darbs 7 sko-

lēniem, no pašvaldības budžeta tam atvē-

Atskatoties uz 2008. gada padarītajiem darbiem
DEPUTĀTA VIEDOKLIS

lot  ap 800 Ls, no Nodarbinātības valsts 
aģentūras saņemot 764 Ls.
 Nomainīta gaisa elektrolīnija pret 

kabeļlīniju bērnudārza ēkai un Avotu kat-
lumājai par 3900 latiem.
 Nomainīts jumts pašvaldības admi-

nistrācijas ēkai par 2498 latiem.
 Notiek darbi pie Avotu ielas trotuāru 

remonta, izmaksājot 11 489 latus.
 Saņemta novadu mērķdotācija       

200 000 Ls, kas tiks izlietota vidusskolas 
sporta zāles renovācijas darbiem.
 Vides ministrijā esam uzņemti rin-

dā ar 33.numuru pēc Eiropas finansējuma 
ūdenssaimniecības sakārtošanas darbiem 
Ļaudonas ciemā.

Te nav uzskaitīts viss. Ir jau sākušies 
darbi pie Aiviekstes ielas katlu mājas 
pārveidošanas. Tiks uzstādīts katls, kas 
darbosies automātiski un ,,ēdīs’’ granulas. 
Kurinātāju nevajadzēs. Daudz līdzekļu ie-
guldīts pašvaldības ceļu uzturēšanā.
 Prieks par Bērnības svētku tradīci-

jas atjaunošanos, paldies visiem vecākiem, 
kuri atbalstīja Bērnības svētku norisi, pal-
dies kultūras nama vadītājai Aijai Kreilei.
 Ļaudonas pagasts lepojas ar jauktā 

kora startu Latvijas Vispārējos dziesmu un 
deju svētkos, ar kora uzvaru tautas tērpu 
skatē. Paldies visiem kora dalībniekiem, 
viņu vadītājai Ainai Miezītei, Aijai Drik-
snai, Agitai Cerukai! Paldies dziedātāju 
ģimenes locekļiem par sapratni un līdzju-
šanu!
 Prieks par labajiem darbiem, ku-

rus veica skolēni savā vasaras darbā. Īpašs 
paldies Edijam Simsonam un Jānim 
Punovskim!

Sliktais
 Pietrūkst naudas, lai izdarītu 

visu iecerēto.
 Atteikta Valsts investīcijas 

piešķiršana Avotu katlumājas reno-
vācijas 2.kārtai 2009.gadam.
 Atteikta Valsts investīcija 

bērnudārza ēkas rekonstrukcijai 
2009.gadā.
 Ļaudonas pagastā 2008.gadā 

mirušo skaits uz 18.augustu ir 16 

cilvēki, dzimuši – divi.
 Arvien mazāk laika paliek strādāt 

iedzīvotāju labā, arvien vairāk laika un 
finanšu līdzekļu jātērē dažādu atskaišu 
rakstīšanai, atbilžu gatavošanai uz apme-
lojošām sūdzībām.
 Valdības princips ,,Cilvēks cen-

trā’’ valsts pārvaldē netiek pildīts, valsts 
pārvalde strādā pēc principa –,,Birokrāts 
centrā’’. Birokrātiskie šķēršļi darbību 
gan sadārdzina, gan paildzina.  

Bet nebeigsim uz bēdīgas nots. Ir ra-
žas ienākšanās laiks un ne tikai dārzos. 
Pieliksim daudz darba, lai raža neietu 
zudībā, lai tiek sagatavota laba augsne 
nākamā gada dzīvei!

Līga Calmāne,
pagasta padomes priekšsēdētāja

 

Avotu ielas katlumājas rekonstrukcijas darbus 
veic SIA ”Belss” no Rīgas.

SIA „Madonas ceļu būve SIA” sagata-
vo ietvi bruģa ieklāšanai Avotu ielā.

R. Vizānes foto
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MĒNEŠA JUBILĀRS

Vēlēšanu komisijas 
informācija

Tautas nobalsošanā 2008. gada 
2.augustā par Satversmes grozīju-
miem Ļaudonas vēlēšanu iecirknī 
piedalījās 471 balsotājs, no tiem 456 
balsoja „PAR”, 13 „PRET”, bet 2 bal-
sotāju  griba nebija saprotama.

Dzintra Seržāne, 
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Balsotāji ierodas vēlēšanu iecirknī Ļaudonas kultūras namā.

Jūlijā skaistu dzīves jubileju svinēja 
skolotāja – pensionāre Ausma Dārziņa, 
kad  vasaras vidū gadi dzīves pavedienā 
jau iesēja mezglu – astoņdesmito.

Piedzīvotais un pārdzīvotais daudz-
krāsainā pavedienā satīts raženajā dzīves 
gājumā. Un, kad jūlijs jau dziļi paslēpies 
kādā puķainā pļavā,  mēs patīsim skolo-
tājas dzīves kamoliņu un ieklausīsimies 
dzīves stāstā. 

Ausma Dārziņa dzimusi 1928.gada 
21. jūlijā Madonas pilsētā amatnieku 
ģimenē. Viņi bijuši trīs bērni ģimenē. 
Tēvs – kalējs, māte – mājsaimniece. Va-
ļasprieks bērnībā – grāmatu lasīšana un 
rotaļas kopā ar draugiem. Vienmēr pie-
saistīja dziedāšana, piedalīšanās drama-
tiskajos uzvedumos, patika būt sabiedrī-
bā un būt aktīvai. Mācīties jau bērnībā 
mudināja tēvs.

Skolas gadi pagāja Madonas pilsētas 
sešgadīgajā pamatskolā. Un 1938.gads 
ienāk ar pārmaiņām ģimenē, jo vecāki 
pārceļas dzīvot uz lauku sētu Ļaudonas 
pagastā  „Joksti”. Un skolas gaitas tiek 
turpinātas Ļaudonas sešklasīgajā pamat-
skolā, kas tiek pabeigta 1943. gadā. Tad 
mācības turpinās divgadīgajā lauksaim-
niecības skolā, bet tēva nāves dēļ tās uz 
laiku tika pārtrauktas, jo smagie darba 
un materiālie apstākļi neļāva izglītību 
turpināt.

Dzīves pulkstenis steigai par spīti
Zvana Jums šobrīd svētku brīdi.
Ik gads Jūsu gaitā nav bijis par lieku,
Nesis gan rūpes, gan dzīvesprieku.
Tīrumam līdzīgs Jūsu darbīgais mūžs-
Ražens gan svelmē, gan vēji, kad pūš.
Atcerieties, priecājieties, rītdienu sveiciet,
Ieklausieties – visi Paldies Jums teic!

Jaunības gadi sakrita ar tautas smaga-
jiem notikumiem – karš, represijas. Un tā 
laika viskvēlākā vēlēšanās bija izkļūt no 
smagajiem dzīves apstākļiem.

Sekoja mācības lauksaimniecības tehni-
kumā Gulbenes rajonā. Materiālie apstāk-
ļi ģimenē vēl arvien bija ļoti smagi, tāpēc 
skolas vadība uzticēja vadīt izmēģinājumu 
lauksaimniecības darbu skolēnu kolektī-
vā. 1954. gadā pēc tehnikuma beigšanas 
Ausma uzsāka strādāt par skolotāju un 
zinātnisko darbu vadītāju tehnikumā. Tad 
neklātienes studijas Lauksaimniecības 
akadēmijā Agronomijas fakultātē. Divus 
gadus strādāja par agronomi Ļaudonā 
– sovhozā „Kirovs”. Zemes darbi, daba 
ir Ausmas aicinājums un sirdslieta mūža 
garumā.

Pēc tam sākās jauns dzīves pārbaudī-
jums – darbs Ļaudonas vidusskolā. No 
1960. gada Ausma uzsāk skolotājas gaitas 
Ļaudonā, kur strādā par bioloģijas un ķī-
mijas skolotāju līdz 1987. gadam.

Skolotāja atzīstas, ka nebija domājusi 
strādāt par skolotāju, bet nākotni gan sais-
tīt ar dārzniecību. Liktenis izrīkojās sa-
vādāk, bet par to skolotāja ļoti pateicīga, 

jo tie bija skaisti darba gadi. Skolotājai 
darbs ļoti patika, viņa strādāja ar deg-
smi un atdevi. Pēc skolotājas vārdiem, 
stundās bieži vien bija aktrises lomā, jo 
no dzimšanas esot ļoti emocionāla. Ļoti 
lepojās ar darbīgiem, zinātkāriem, godī-
giem skolēniem, ar tiem, kuri ir uzkāpuši 
augstos zinību kalnos un atrod laiku ap-
ciemot skolasbiedrus Ļaudonā.  Un sirds 
sāpēja par tiem skolēniem, kuri dažādu 
iemeslu dēļ nevarēja pabeigt skolu. Sko-
lotāja ar siltumu atceras tos laikus, kad 
skolēni, strādājot vasarā un kartupeļu 
talkās rudeņos, nopelnīja sev līdzekļus 
ekskursijai uz Ļeņingradu. Darba tikums 
nebija svešs.

 Ļoti spilgti atmiņā palicis 1. septem-
bris – jaunās skolas atklāšana, kā arī 
skolēnu entuziasms, pašatdeve skolas 
sakopšanas darbos. Bijušie audzēkņi iz-
auguši, nodibinājuši ģimenes un audzina 
savus bērnus. Kaut arī viņu bērni būtu 
tik enerģiski, izpalīdzīgi, apzinīgi un 
darbu mīloši!

Pensijas gados patīk ogot, sēņot. Kad 
ekskursijas ir pašreiz ierobežotas veselī-
bas dēļ, mūsu Ausma meklē dabā mieri-
nājumu, garaspēku un dzīvotprieku.

Paldies sakām skolotājai Ausmai Dār-
ziņai par ieguldīto darbu skolas apzaļu-
mošanā un par panākumiem naturālistu 
pulciņa vadīšanā, par dzirkstelīti ikdie-
nas darbā un prasmi veidot lieliskas at-
tiecības ar kolēģiem un skolēniem!

Vēlam šajā skaistajā dzīves jubilejā 
daudz baltu dieniņu, ikdienā veselību, 
saules gaismu, dzīvesprieku, brīnišķīgu 
omu un tuvu cilvēku atbalstu, smelties 
dzīvei spēku!  Svētību Jums, cienījamo 
jubilār, mūža garumā!

Avīzes lasītāju, bijušo kolēģu vārdā 
skolotāja Lilija Jakubjaņeca

Līgas Calmānes foto

2008.gada 23.augustā notiks 
Tautas nobalsošana par 

Grozījumu likumā “Par valsts 
pensijām”

Sestdien, 2008.gada 23.augustā, no-
tiks tautas nobalsošana par likumprojektu 
„Grozījums likumā „Par valsts pensi-
jām””. Tautas nobalsošanā vēlētājiem būs 
jāatbild uz jautājumu „Vai jūs esat par 
likumprojekta „Grozījums likumā „Par 
valsts pensijām”” pieņemšanu?”. Iespēja-
mie atbilžu varianti būs „Par” un „Pret”.

Tautas nobalsošanas dienā vēlēšanu 
iecirkņi būs atvērti no pulksten 7 rītā 
līdz 10 vakarā, un vēlētāji varēs balsot 

jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ār-
valstīs. 

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ ne-
varēs ierasties vēlēšanu iecirknī, desmit 
dienas pirms tautas nobalsošanas dienas 
var pieteikties balsošanai  savā atrašanās 
vietā Ļaudonas vēlēšanu iecirknī kultūras 
namā Dzirnavu ielā-7, iesniedzot iesniegu-
mu vēlēšanu komisijai, kurš var būt rakstīts 
brīvā formā vai uz veidlapas. Iesniegumu 
var iesniegt arī vēlētāja uzticības persona. 
Iesniegumus var iesniegt arī 23.augustā 
līdz plkst.12oo, pēc plkst.12.oo iesniegtos 
saņemtos  iesniegumus par balsošanu dzī-
vesvietā  nodrošinās iespēju robežās.

Lai piedalītos tautas nobalsošanā, vē-
lētājam nepieciešama derīga Latvijas 
pilsoņa pase, kurā tiks izdarīta atzīme 
par dalību tautas nobalsošanā. Atzīme 
pasē ir veids, kādā tautas nobalsošanā 
tiek reģistrēti vēlētāji un nodrošināts 
princips „viens vēlētājs – viena balss”.

Lai likumprojekts iegūtu likuma spē-
ku, tautas nobalsošanā jāpiedalās vis-
maz 453 730 vēlētājiem jeb pusei no 
pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalīju-
šos vēlētāju skaita un vairākumam jā-
balso par  likumprojekta pieņemšanu.

Dzintra Seržāne, vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja

Ausma Dārziņa.
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DARBI PAŠVALDĪBĀ

Bibliotēka ir tā vieta, kur ikviens var 
gūt emocionālo un garīgo labumu, tur-
klāt, kas ir ļoti svarīgi, bez maksas. Ne-
vienam nav noslēpums, ka viss ir kļuvis 
dārgs un kļūst vēl dārgāks, arī grāmatas, 
laikraksti un žurnāli nepaliek lētāki. Nu 
jau tikai retais atļaujas veidot savu mā-
jas bibliotēku. Tādēļ daudziem vienīgā 
iespēja gūt „ garīgo maizīti ”( kā mēdz 
teikt daudzi lasītāji ) ir bibliotēkā, kur 
ikkatrs savai gaumei un vēlmēm var 
atrast sev vēlamāko un piemērotāko, 
jo bibliotēkā ir liels grāmatu krājums, 
kas regulāri tiek papildināts ar jaunām 
grāmatām. Šogad bibliotēka palielina 
savus grāmatu krājumus vidēji ar 10- 15 
grāmatām mēnesī. Šeit ir jāizsaka liela 
pateicība Ļaudonas pagasta pašvaldībai 
par atbalstu grāmatu iegādē, ko novēr-
tē arī visi Ļaudonas pagasta bibliotēkas 
lasītāji un apmeklētāji. Un lai arī šajā 
„aizņemtības un stresa  laikmetā” lasītā-
ju kļūst aizvien mazāk, ir liels gandarī-
jums par tiem, kuri vēl lasa un priecājas 
par bibliotēkas sniegtajām iespējām.

Kaut arī lasītāju kļūst aizvien mazāk, 
jāsaka gan, ka apmeklējums bibliotēkā 
strauji ir audzis. Ja pagājušajā gadā uz 
1. augustu  Ļaudonas pagasta bibliotēkā 
apmeklējums bija 1371, tad šogad uz 1. 
augustu tas jau ir audzis par 1725 un sa-
sniedzis 3096. Diemžēl tas nav saistīts 
ar lasītāju skaita pieaugumu, bet gan ar 
to, ka bibliotēka daudz plašāk piedāvā 
tādu pakalpojumu, kā datoru un interne-
ta bezmaksas izmantošana. Un salīdzi-
noši mēs to atkal varam redzēt ar statis-
tikas skaitļu palīdzību. Tā, piemēram, 
2007. gadā uz 1. augustu bija reģistrēti 
1128 datorlietotāji, bet šogad uz 1. au-
gustu jau reģistrēts par 1052 vairāk – tas 
ir 2180 datorlietotāji.

Bibliotēkā datoru skaits ir audzis, pa-
teicoties diviem projektiem – „Publiskie 
interneta pieejas punkti Madonas rajona 
pašvaldībās” projektam, kura rezultātā 
2008. gada sākumā tika izveidots „Pub-
liskais interneta pieejas punkts” ar 5 jau-
niem datoriem, un „Trešais tēva dēls” 

projektam, pēc kura īstenošanas jau šī 
gada aprīļa beigās bibliotēku papildināja 
vēl 5 jauni datori ar kvalitatīvu un ātru in-
terneta pieslēgumu. Projektu ietvaros bib-
liotēkā ir arī pieejamas 2 jaunas kopēšanas, 
printēšanas un skenēšanas iekārtas. Tagad 
ar gandarījumu var secināt, ka datortelpa 
tiek novērtēta – skolēniem un studentiem 
ir iespēja netraucēti rakstīt darbus, meklēt 
informāciju, izprintēt, kopēt un ieskenēt, 
ir iespēja atpūsties un izklaidēties, vārdu 
sakot, ir iespēja izmantot visus piedāvātos 
pakalpojumus. Patīkama ir arī pieaugu-
šo interese par datortelpu, pieaugušo un 
gados vecāku cilvēku vēlme iemācīties 
darboties un izmantot šos resursus. Šeit 
gan arī gribētos piebilst, ka bibliotekāri ir 
ieguldījuši ne mazo darbu savu zināšanu 
palielināšanā mācībās, kuras bija ļoti in-
tensīvas un apjomīgas, lai varētu palīdzēt 
datorlietotājiem un lasītājiem neskaidrību 
gadījumā, konsultēt un veikt „mācības” ie-
sācējiem. Bibliotekāru mācības tika veik-
tas „Trešā tēva dēla” projekta ietvaros. 
Saku lielu PALDIES tiem, kuri izprata to 
nozīmīgumu un atbalstīja šos centienus. 
Tas patiešām prasīja lielu pacietību, jo, kā 
jau iepriekš minēju, mācības bija ļoti in-
tensīvas un apjomīgas. 

2008. gada janvārī Ļaudonas pagasta 
bibliotēkā tika nomainīti logi un apgais-
mojums. Tika iepirktas arī jaunas mē-
beles– datorgaldi, datorkrēsli, vairāki 
plaukti. Protams, vēl jau ir nepieciešams 
remonts – griestu atjaunošana un, kā šo-

gad atklājās, arī grīdas seguma maiņa, 
lai arī 2007. gadā daļēji tika izremontē-
ta datortelpa. Griestu remonts gan bija 
ieplānots jau šogad, bet sakarā ar to, ka 
nepieciešams atjaunot arī grīdas segumu, 
prātīgākais remontu būtu veikt nākošgad, 
apvienojot grīdas un griestu remontu, jo 
bibliotēkā ir sarežģīti īstenot pārmaiņas– 
grūtības sagādā lielie grāmatu krājumi, 
kuru uzglabāšanai nepieciešamas piemē-
rotas telpas. 

Nu jau ir aizritējis gads, kopš strādāju 
Ļaudonas pagasta bibliotēkā par biblio-
tēkas vadītāju. Gads ir bijis raibu raibais, 
bet par to jau var spriest arī no visa ie-
priekš minētā. Un tomēr, lai arī cik daudz 
vajadzību, uzdevumu un mērķu būtu, kā 
pašu svarīgāko varētu minēt tieši šo mēr-
ķi: PALIELINĀT GRĀMATU LASĪTĀ-
JU SKAITU. Un visgrūtākie uzdevumi 
ir piesaistīt bērnus un jauniešus, kā arī 
pieaugušos grāmatu lasīšanai, ieinteresēt 
viņus. Patiešām ir grūti pārvilināt jaunie-
šus no datora pie grāmatu plauktiem, bet, 
diemžēl tieši datorus izvēlās gandrīz visi 
jaunieši. Taču man gribētos uzrunāt arī 
visus bērnu un jauniešu vecākus: vai Jūs 
domājat, ka datorspēles un izklaides spēj 
dot jūsu atvasēm jaunas zināšanas? Vai 
grāmata nebūtu labāks līdzeklis, lai bēr-
ni paplašinātu savu redzesloku, gūtu kaut 
ko jaunu, uzlabotu savas sekmes? Varbūt 
arī mums pašiem ir jārāda piemērs sa-
viem bērniem, ka lasīšana ir ne tikai inte-
resanta, bet arī ļoti noderīga. Atliek vien 
vēlēties, lai mēs visi kopā varētu pievērst 
mūsu jauno paaudzi kaut vai mazliet vai-
rāk lasīšanai. Būšu ļoti priecīga saņemt 
jebkuras jaunas idejas, domas un iero-
sinājumus. Apkoposim savus spēkus un 
idejas, lai veiksmīgi varētu turpināt sas-
niegt savus mērķus.

Mīļi gaidīšu visus lasītājus – gan jau 
esošos, gan arī topošos. Uz tikšanos Ļau-
donas pagasta bibliotēkā!!!

Sarmīte Bārbale, 
Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja 

Šomēnes avīzītes lasītājus uzrunā un par savu iestādi stāsta Ļaudonas bibliotē-
kas vadītāja Sarmīte Bārbale un bāriņtiesas priekšsēdētāja Ruta Vizāne.

Ļaudonas pagasta bibliotēka

1996. gada 
martā Ļaudo-
nas pagasta 
padomē tika 
izveidota pa-
gasttiesa, kura 
no 2007. gada 
1. janvāra tika 
pārdēvēta par 
b ā r i ņ t i e s u . 

Bāriņtiesa ir Ļaudonas pagasta paš-

valdības izveidota aizbildnības un aiz-
gādnības iestāde. Savā darbā bāriņtiesa 
balstās uz Bērnu tiesību aizsardzības 
likumu, Latvijas Republikas Civilliku-
mu, Bāriņtiesu likumu, MK 19.12.2006. 
noteikumiem Nr. 1037 “Bāriņtiesas dar-
bības noteikumi” un citiem normatī-
viem aktiem. Civillikumā paredzētajos 
gadījumos sniedz palīdzību mantojuma 
lietu kārtošanā, gādā par mantojuma ap-
sardzību, kā arī izdara apliecinājumus 

un pilda citus šajā likumā noteiktos 
uzdevumus. Bāriņtiesas sastāvā ir 
priekšsēdētājs, priekšsēdētāja viet-
nieks un ne mazāk kā trīs locekļi, ku-
rus pagasta padome ievēl uz pieciem 
gadiem. Ļaudonas pagasta bāriņtiesā 
ievēlētas– priekšsēdētāja Ruta Vizāne, 
bāriņtiesas locekles Ināra Krasnova, 
Emerita Beļauniece, Aija Zablocka.

Bāriņtiesas tiesības: Pieprasīt un 
bez maksas saņemt no valsts un paš-

Ļaudonas pagasta bāriņtiesa
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valdību iestādēm, komercsabiedrībām 
un organizācijām ziņas, kas nepiecie-
šamas, lai izvērtētu bērna vai citas 
rīcībnespējīgas personas tiesību ievē-
rošanas likumību vai izlemtu  bāriņ-
tiesas kompetencē esošos jautājumus. 
Pieprasīt un bez maksas saņemt no 
kredītiestādēm ziņas par fiziskās per-
sonas – mantojuma atstājēja – kontu 
atlikumiem, lai sastādītu mantu sa-
rakstu (mantojuma inventāra sarak-
stu), kā arī ziņas par mantojuma masu, 
bērna vai citas rīcībnespējīgas perso-
nas vārdā veiktajiem darījumiem un 
kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbild-
nis vai aizgādnis nesniedz bāriņtiesai 
pieprasīto informāciju par bērna vai 
citas rīcībnespējīgas personas mantas 
pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, 
ka sniegtas nepatiesas ziņas. Veikt 
amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, 
lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas 
aizbildnības, aizgādnības, adopcijas 
vai ar aizgādību saistīto jautājumu iz-
lemšanai. Uzaicināt personas uz pār-
runām un pieprasīt no tām paskaidro-
jumus par bērna vai citas rīcībnespējī-
gas personas personisko un mantisko 
tiesību aizsardzību. Iesniegt tiesā pra-
sības pieteikumus un pieteikumus bēr-
na vai citas rīcībnespējīgas personas 
interesēs. Veikt pārrunas ar bērnu bez 
citu personu klātbūtnes. Lūgt psiho-
logu veikt personas vai ģimenes psi-
holoģisko izpēti un saņemt psihologa 
atzinumu par izpētes rezultātiem. Pār-
baudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas 
personas dzīves apstākļus. Aizstāvēt 
bērna vai citas rīcībnespējīgas perso-
nas personiskās un mantiskās intere-
ses un tiesības.  Izskatīt iesniegumus 
un sūdzības, tai skaitā iesniegumus un 
sūdzības par vecāka, aizbildņa, aiz-
gādņa vai audžuģimenes rīcību. Veikt 
riska novērtēšanu, aizpildot noteik-
tas anketas un ņemot vērā noteiktus 
kritērijus, kas nepieciešami lēmumu 
pieņemšanā par bērna aprūpes tiesību 
atņemšanu vecākiem. Piedalīties lie-
tas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinu-
mu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst 
bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatī-
šanā par nepieciešamu. Sadarboties ar 
citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas in-
stitūcijām, veselības aprūpes un izglī-
tības iestādēm, sociālajiem dienestiem 
un policijas iestādēm, lai nodrošinātu 
bērna vai citas rīcībnespējīgas per-
sonas tiesību un interešu aizstāvību. 
Informēt pašvaldības sociālo dienestu 
vai citu atbildīgo institūciju par ģime-
nēm, kurās netiek pietiekami nodroši-

nāta bērna attīstība un audzināšana un 
kurām nepieciešama palīdzība. Ja bērns 
atrodas veselībai un dzīvībai bīstamos 
apstākļos, tad bāriņtiesas  priekšsēdē-
tājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks 
vai bāriņtiesas loceklis vienpersoniski 
pieņem lēmumu par bērna izņemšanu 
no ģimenes.  Kriminālprocesa likumā 
noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu 
vai citu rīcībnespējīgu personu krimi-
nālprocesā.

Darba lauks bāriņtiesai pašvaldībā ir 
plašs. 

Bāriņtiesa apliecina darījumus, ja 
to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības 
teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar 
citām personām un darījuma summa ne-
pārsniedz 6000 latu; apliecina līdzman-
tinieku un kopīpašnieku vienošanos par 
mantojuma vai kopīpašuma sadali (ne-
atkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalā-
mā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās 
bāriņtiesas darbības teritorijā; 

ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās 
bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvo-
tāju testamentus, pieņem glabāšanā to 
privātos testamentus (neatkarīgi no no-
vēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem 
bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu 
atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzī-
vesvietas); 

apliecina attiecīgās bāriņtiesas dar-
bības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras 
(izņemot universālpilnvaras) un pieņem 
pilnvaru atsaukumus; 

apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbī-
bas teritorijas iedzīvotāju paraksta īs-
tumu uz dokumentiem;  apliecina tāda 
dokumenta noraksta, kopijas vai izrak-
sta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto 
personu; 

pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas 
izsniedz paziņojumu par līguma grozī-
šanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pu-
sēm, ja tās dzīvo attiecīgās bāriņtiesas 
darbības teritorijā; apliecina parakstu 
uz nostiprinājuma lūguma zemesgrā-
matai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), 
ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās 
bāriņtiesas darbības teritorijā; sagatavo 
dokumentu projektus. 

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā 
spēka ziņā pielīdzināms notariālajam 
apliecinājumam un ir daudz lētāki nekā 
pie notāriem, jo bāriņtiesa iekasē valsts 
nodevu par veikto darījumu.

Plašs darba lauks bāriņtiesai ir ar ris-
ka ģimenēm, kuras diemžēl mūsu pa-
gastā vēl joprojām ir. Šo darbu parasti 
veicam kopā ar sociālo darbinieci. Pa-
gastā joprojām ir ģimenes, kurām nav 
pat mazdārziņa, ģimenes, kuru bērni 
regulāri neapmeklē skolas, neievēro pa-

gasta saistošos noteikumus, pārkāpj 
likumus un nonāk līdz tiesas zālei. 
Daudzi jaunieši, skolēni lieto alkoho-
lu, smēķē, izposta ceļazīmes pagasta 
centrā.

Bieži vien vecāki nezina, kur atro-
das viņu mazgadīgie bērni. Šajā gadā 
jau daudziem vecākiem sastādīti ad-
ministratīvie protokoli (sodīti admi-
nistratīvi) par bērnu aprūpes tiesību 
pienākumu nepildīšanu, tas ir, par ne-
attaisnotu skolas kavēšanu, alkohola 
lietošanu, klaiņošanu un uzturēšanos 
ārpus mājas pēc plkst. 23.00, bez ve-
cāku klātbūtnes. Te gribu vērst vecāku 
uzmanību, jo Bērnu tiesību aizsardzī-
bas likumā ir izdarītas izmaiņas un 
noteiktais laiks, kad bērnam jābūt mā-
jās, jau ir plkst. 22.00.

Šajā gadā jau vairāki mūsu pagas-
ta nepilngadīgie bērni ir nonākuši uz 
apsūdzēto sola par zādzībām. Nepiln-
gadīgajiem piespriests audzinoša rak-
stura sods.

Satraucošs ir fakts, ka katru gadu 
mūsu pagasta jauniešu pulkam pie-
vienojas jaunieši ar nepabeigtu pa-
matizglītību, tas ir, skolā sagaida savu 
pilngadību un ar 7 vai 8 klašu izglītību 
dodas lielajā dzīvē. Skumji, bet tāda ir 
dzīves realitāte.

Runājot par riska ģimenēm pagastā, 
nevar nepieminēt tās ģimenes, kuru 
bērnu vecāki ir draugos ar alkoholu 
un piemirst pašu galveno – savus bēr-
nus. Vairākiem vecākiem bāriņtiesa 
ir pārtraukusi bērnu aprūpes tiesības, 
bērni nodoti aizbildnībā, bet vecākiem 
nāksies stāties tiesas priekšā.

Pagastā ir izveidotas trīs audžuģi-
menes, divās no tām jau ir ievietoti 
bērni no citām pašvaldībām uz no-
teiktu laiku.

Atvaļinājumu laiks jau pamazām 
tuvojas beigām un sāksies atkal jauns 
darba cēliens. Gribētos, lai ikviens 
mūsu pagasta bērns iegūtu izglītību 
attiecīgi savām spējām, vismaz 
pamatizglītību, jo turpmākā dzīve bez 
zināšanām būs grūta un smaga, bet 
bērni to savā pusaudža vecumā negrib 
un negrib saprast.

Vēlu visām pagasta ģimenēm sau-
lainas un jaukas atlikušās šīs vasaras 
dienas! Lai ikvienam skolēnam 1.sep-
tembris būtu priecīgs jaunā darba cē-
liena sākums un vasarā sakrātā ener-
ģija dotu spēku mācībām visa mācību 
gada garumā!

Ruta Vizāne,
bāriņtiesas priekšsēdētāja 
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XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki 
ar emocionāli piestrāvoto noslēguma koncertu Mežaparka 
estrādē un sadziedāšanos vēl ilgi pēc tautas lūgšanas 
„Dievs, svētī Latviju!” sevi ir piepildījuši un uz Latvijas 
novadiem līdz ar dalībniekiem atveduši vienotības un 
mīlestības spēku. 

–Tik laimīga sen nebiju jutusies,– apliecina Ļaudonas 
pagasta kora „Lai top!” dziedātāja Anete Karlsone.  
Noslēguma koncerta izskaņā sevi ieraudzīju pilnu ar 
mīlestību un neizsakāmu kopības izjūtu. Mūsu koristus 
Dziesmu svētku nedēļa vēl vairāk satuvināja, un, kaut 
mājās devāmies salīdzinoši ātri, nesagaidot sadziedāšanās 
izskaņu (respektējām tos kora „Lai top!” 
dalībniekus, kam svētdiena bija darba diena), 
esam gandarīti un netverami laimīgi. Dziesmu 
un deju svētku ietvaros Rīgas Latviešu 
biedrības namā svētku noslēguma dienā– 
12. jūlijā – notika vēl kāds pārbaudījums – 
tautastērpu laureātu skate. Uz to tika aicināts 
arī Ļaudonas pagasta jauktais koris „Lai top!”. 
Skatei kolektīvs bija gatavojies pamatīgi 
un nopietni, tomēr rezultāts pārsteidza arī 
pašus koristus – XXIV Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XIV Deju svētku tautastērpu 
skatē Ļaudonas pagasta koris „Lai top!” 
ieguva īpašo balvu, apsteidzot visus pārējos pretendentus 
un aiz sevis atstājot Ogres novada kultūras centra jaukto 
kori „Ogre” (1. vieta), AS „Latvijas finieris” jaukto kori 
„Trejkola” (2. vieta), Alūksnes skolotāju kori „Atzele” 
un „Hansabankas” kori (abiem – 3. vieta).–Emocijas, to 
uzzinot, bija milzīgas, – skates laikā gūtajās izjūtās dalās 
koriste Anete Karlsone (tieši Anete bija tā,kas ar savām 
zināšanām, idejām un iniciatīvu kaldināja šo uzvaru. – aut.). 
– Ir milzīgs gandarījums par ieguldīto darbu un pāri visam 
pacilātība, ka esam varējuši nest Ļaudonas vārdu tālāk. 
Skates noslēgumā Rīgas Latviešu biedrības namā uzrunu 
teica eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga, balvā kora 
„Lai top!” pārstāvji – Anete un Māris Karlsoni– saņēma 
bronzas stopsaktu, kas ir autentiska arheoloģiska kopija, uz 
paliktņa. Kādi tad izskatījās Ļaudonas pagasta jauktā kora 
dalībnieki aizvadītajos Dziesmu svētkos? Viņi reprezentēja 
Austrumvidzemes tērpu novadu (19. gs. pirmā puse-vidus). 
Tā kā Ļaudonas pagasts atrodas apmēram vienādā attālumā 
no Madonas un Jēkabpils –Vidzemes sēliskās kultūras zonā, 
korim izvēlētajā19.gadsimta pirmās puses tērpa variantā 
atspoguļojās gan Austrumvidzemei kopumā raksturīgās 
iezīmes, gan tuvā Krustpils tērpu novada ietekme. Meitu 
un sievu tērpu būtiskā atšķirība ir galvassegas – meitām 
tie ir sarkani plaukstas platuma auduma vainagi ar stikla 
zīlīšu izšuvuma joslām. Sievu tērps sastāv no balta 
tunikveida linu garā krekla ar virsū šūtiem uzplečiem un 
nelielu izšuvumu uz aprocēm un apkakles. Krekli šūti 

ar nelielām individuālām 
variācijām, par paraugu ņemot 
Austrumvidzemes tērpu 
novada, netālā Praulienas 
pagasta krekla rekonstrukciju. 
Krekla krūšu daļas aizdare ir 
ar vienu vai vairākām nelielām 

saktiņām. Brunču veids 
izvēlēts Austrumvidzemei raksturīgie garensvītrotie brunči 
tumšā pamatā. Tā kā tumši zilās krāsas lietojums apģērbā ir 
hronoloģiski senāks par melnās krāsas izmantojumu, brunču 
pamatkrāsa izvēlēta tumši zila. Lai kora koptēlu veidotu 
niansēs bagātāku, sievu brunči austi, izmantojot četru 
svītru salikuma paraugus. Aužot sākotnējos četrus variantus 
vēlreiz, lai papildinātu brunču skaitu, dabiski izveidojušies 
deviņi nedaudz atšķirīgi svītru salikumi. Tumši zilā krāsa kā 
senā godu tērpu sastāvdaļa redzama arī kora sieviešu jakās. 
Ziņas par Austrumvidzemes jaku piegriezumu saglabājušās 
pārsvarā no Cesvaines apkārtnes. Tāpēc kora tērpam sieviešu 
jaku piegriezums veidots atbilstoši vienam no šo tumši zilo 
jaku variantiem ar vaļējām „austiņām” mugurpusē. Sievu 
galvassegas ir Austrumvidzemes jeb Vidzemes vidienes 
izšūtās sievu cepures. Tās ir hronoloģiski senākas par 
baltajām, tā saucamajām „torņa” cepurēm ar izšūto tilla 
mežģīni, Latvijas teritorijā valkātas jau kopš 16./17.gs. un ir 
atbilstošas arī 19.gs. I pusei. Tāpat kā brunčos un jakās, arī 
cepurēs tumšā krāsa ir zilā. Cepurēm izmantoti visi publicētie, 
kā arī Madonas muzeja fondos esošie rakstu varianti. Katra 
cepures kompozīcija veidota individuāli, sekojot muzeju 
paraugos redzamajām izšuvuma tradīcijām. Kāju āvums 
sievām, atbilstoši kopējai tērpa hronoloģijai, ir vilnas 
zeķes ar četrās krāsās adītu vaļņa daļu. Zeķēm par paraugu 
ņemti publikācijās atrodamie, Vidzemes sēliskajai kultūrai 
raksturīgie, 11 šī tipa zeķu rakstu varianti veidojot nelielas 
individuālas variācijas. Tā kā kora tērps ir koncerta tērps, 

apavi ir nevis hronoloģiski atbilstošās pastalas, 
bet salīdzinoši jaunāka tipa, tas ir, melnas ādas 
kurpes. Vīru tērps sastāv no balta tunikveida 
linu krekla ar virsū šūtiem uzplečiem un nelielu 
baltu izšuvumu uz aprocēm un apkakles. 
Atbilstoši citiem Austrumvidzemes vīriešu 
tērpa rotāto kreklu skaitliski nedaudzajiem 
paraugiem, kuru rotājums būtiski neatšķiras 
no vienkāršajiem sieviešu kreklu izšuvumiem, 
arī kora vīriešu krekla izšuvums veidots līdzīgs 

Kora „Lai top!” uzvara tautastērpu laureātu skatē

Kora “Lai top!” dziedātāji 
tērpu skates laikā.

Anete un Māris Karlsoni ar saņemto balvu.

Visi tērpu skates laureāti pēc apbalvošanas.
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sieviešu krekla izšuvumam (tikai 
salīdzinoši nedaudz vienkāršāks). 
Krekla krūšu šķēluma aizdare ir ar 
vienu nelielu, vienkāršu ripas saktiņu. 
Tautas tērpa biksēm un īsajiem 
svārkiem par paraugu ņemts Ļaudonas 
tērpa vīriešu lina uzvalka (bikses ar 
klapi un īsie svārki ar divrindu pogām) 
piegriezums, šujot tos no pelēka vilnas 
auduma. Vīru tērps papildināts ar 
vienkrāsainu pelēka vilnas auduma 
vesti, kam ir līdzīgs piegriezums kā 
Ļaudonas īsajiem svārkiem (vestes 
paraugs no Rembates pagasta) un 
divrindu pogas. Vesti paredzēts vilkt 
karstā laikā bez svārkiem. Biksēm, 
svārkiem un vestei izvēlēti tonāli 
atšķirīgi, bet savstarpēji saskanīgi 

pelēki audumi. Kāju āvums līdzīgs kā 
sieviešu tērpam, ir baltas vilnas zeķes ar 
rakstainu, četrās krāsas adītu, vaļņa daļu 
un melnas ādas kurpes. Tā kā muzejos 
saglabātajos zeķu paraugos nav būtiskas 
atšķirības starp vīriešu un sieviešu zeķu 
rakstiem, kas visi kopā atbilst Vidzemes 
sēliskās kultūras iezīmēm, gan sieviešu, 
gan vīriešu zeķēm izmantoti vieni 
un tie paši rakstu paraugu varianti, 
akceptējot tērpu hronoloģisko periodu 
un papildinot stilistiski.

Daļa kora sievu tērpu tapa jau uz 2003. 
gada Dziesmu un deju svētkiem, kurus 
šuva Madonā par pagasta līdzekļiem. 
Pateicoties Madonas rajona padomes 
finansiālam atbalstam, pagasta jaukto 
kori „Lai top!” pilnībā varēja nodrošināt 

ar tautastērpiem. Vīriem svārkus, 
bikses un vestes šuva un sievām daļu 
no brunčiem auda Rīgā, tērpu darbnīcā 
„Muduri”; kreklus šuva pašas, kora 
dziedātājas, no valsts pirkta auduma, 
papildu skaitu sievu jaku šuva pagasta 
šuvēja Aiga Reinbaha, zeķes adīja 
Valkas rajona Palsmanes un Lazdonas 
pagastā, sievām cepures šuva rokdarbu 
meistare Vanda Podiņa Cesvainē, 
kurpes šuva kurpnieku darbnīcā 
Rēzeknē, saktiņas (papildu esošajām)  
gatavoja rotkalis Māris Braže Bauskas 
rajona Ceraukstē. 

Materiāla pirmpublicējums 
Madonas rajona laikraksta STARS 

2008. gada 15. jūlijā
Līgas Calmānes foto

12. jūlijā Ļaudonas estrādi pieskan-
dināja desmitiem suņu balsis, kas pie-
saistīja arī daudzus ļaudoniešus, jo jau 
trešo gadu pēc kārtas Ļaudonā notiek 
gadskārtējā Latvijas Mednieku kinolo-
ģiskās apvienības (LMKA) reģionālā 
šķirnes suņu vasaras izstāde.

Vasaras izstādē piedalījās mednieki 
kopā ar saviem četrkājainajiem palī-
giem no Madonas, Ludzas, Rēzeknes, 
Jēkabpils, Preiļu un Gulbenes rajo-
na. Suņu izstādē stingri vērtētāji bija 
LMKA valdes priekšsēdētājs, ilggadē-
jais galvenais kinologs Mintauts Kal-
niņš, 1. kategorijas eksperti kinologi–
Aldis Bondars un Agris Akmentiņš no 
Madonas rajona, Nikolajs Varganovs, 
Aigars Remess no Rīgas rajona, Gints 
Žeigurs no Valkas rajona, Monvīds 
Šteinerts no Alūksnes rajona. 

Izstādi organizēja un atklāja Ļaudo-
nas pagasta padomes deputāts, 1.kate-
gorijas eksperts – kinologs Aldis Bon-
dars. Aldis Bondars uzrunāja Ļaudonas 
pagasta padomes priekšsēdētāju Līgu 
Calmāni un klātesošos. 
Izstādes dalībniekus 
iepazīstināja ar eksper-
tiem. Ļaudonas pagasta 
padomes priekšsēdētāja 
sveica izstādes dalībnie-
kus un pateicās Latvijas 
Mednieku kinoloģijas 
apvienībai par iespēju 
šo izstādi organizēt Ļau-
donā.

Pārsvarā izstādē pie-
dalījās jaunākās grupas 
šķirnes medību suņi. Kā 
jau katru gadu, visplašāk 
pārstāvētās bija krievu–
Eiropas laikas – 35 suņi, 

bet ringā vērtēja arī 5 Rietumsibīrijas 
laikas, 7 gludspalvainos takšus, 8 Latvi-
jas dzinējus, 7 vācu medību terjerus jeb 
jakterjerus, 3 velšterjerus, vienu bīglu, 
kā retumu vērojām vācu asspalvaino 
putnu suni – drachāru. 

Mintauts Kalniņš skaidroja, ka laikām 
vasaras izstādes nebūtu piemērotākās. 
Uz laiku izstādēm vajag braukt ziemā, 
kad suns ir ar kažoku, kad ir medību 
kondīcijā. Vasarā žēl 
sunīšu – nomainījuši 
spalvu, labi neizska-
tās, tomēr ir kādi, kas 
saglabājuši kažoku. 
Tas ir tāpat kā tērpu 
konkursā, ja viena 
dāma atnāks pufaikā, 
otra – kā karaliene. 
Suņu eksterjera vēr-
tējumam tas ir sva-
rīgi, bet katrs saim-
nieks jau grib dabūt 
medaļu. Slikts ir tas 
zaldāts, kas negrib 

Medību suņu izstāde

Ringā krievu-Eiropas laikas.

Medību suņi ar saviem saimniekiem svinīgajā izstādes 
atklāšanas brīdī.

1.kategorijas eksperts – kinologs Aldis 
Bondars atklāj medību suņu izstādi.

būt ģenerālis. Suņiem kā medību palī-
giem ir citas – darba – pārbaudes, bet 
izstādē novērtējam eksterjeru, atbilstī-
bu šķirnei. Nepārprotami krievu-Eiro-
pas laikas jau četrdesmit gadu tomēr ir 
populārākie medību suņi. 

Paldies Aldim Bondaram par orga-
nizēto pasākumu un iespēju ļaudonie-
šiem iepazīt medību suņus!

R. Vizānes teksts un foto
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19. jūlijā Preiļu novada dome, turpi-
not pirms 8 gadiem Gulbenē aizsākto 
tradīciju, uzņēma tās Latvijas pašvaldī-
bas, kuru ģerboņos attēlots putns. Jau 
pierasts, ka šīs pašvaldības tiek dēvētas 
par Putnu pilsētām un pagastiem.

Salidojuma programma bija balstīta 
pārsvarā uz kultūras pasākumu baudīša-
nu, jo – kā gan citādi – 19. jūlijs ieskandē-
ja Preiļu pilsētas astoņdesmitajai jubilejai 
veltīto svētku nedēļu, kas noslēdzās 26. 
jūlijā. Vispirms Preiļi patīkami pārsteidza 
ar savu sakoptību, izaugsmi un topošām 
iecerēm: tiek sakārtotas ielas, namu fasā-
des, rekonstruētas Valsts ģimnāzijas un 
bibliotēkas ēkas, norisinās unikālās koka 
arhitektūras ēku un citu arhitektoniski 
vērtīgu celtņu atjaunošana, notiek jaunas strūklakas izbūve 
Preiļu parkā. 

Salidojumā piedalījās 11 pašvaldības no visas Latvijas. 
Ļaudonas pagastu pārstāvēja padomes priekšsēdētāja Līga 
Calmāne un deputāti Gundega Apša un Aldis Bondars.

Putnu pašvaldību salidojums Preiļos

Nākamgad Putnu pašvaldību salidojums notiks tepat ne-
tālu – Lubānā, un Miķelis Gruzītis tika kronēts par nākamā 
saieta namatēvu.

R. Vizānes teksts, L. Calmānes foto

Lielo paldies par piedalīšanos Andreja Eglīša Latviešu 
Nacionālā fonda rīkotajā eseju konkursā saņēmuši Ļaudo-
nas vidusskolas skolēni, skolotājas Lelde Elijāse un Sarmīte 
Sīle. Dažu skolēnu domrakstu un eseju rindas tiks ievietotas 
Fonda gadskārtējā izdevumā 2008 gada novembrī.

Saulainajā maija pēdējā dienā un skolas pirmajā brīvdienā 
vairāki skolēni no visas Latvijas mēroja ceļu uz Rīgu, lai sa-
ņemtu balvas  un naudas prēmijas par uzvaru A. Eglīša Lat-
viešu Nacionālā fonda rīkotajā radošo domrakstu konkursā. 
Konkursā piedalīties tika aicināti pamatskolu un vidusskolu 
skolēni, iesūtot savus darbus, kas veltīti Latvijai un dzim-
tenes mīlestībai. Vidusskolas skolēniem bija jāizvēlas viena 
no divām dotajām tēmām:„Ir tikai viena Latvija” vai „Dievs, 
Tava zeme deg!”. Savukārt pamatskolas skolēni varēja brīvi 
izvēlēties konkursa tēmu, iedvesmojoties no A. Eglīša dze-
jas.

Pavisam tika iesūtīts 71 darbs, kas ir daudz, 
ņemot vērā, ka mācību programmā par dzej-
nieka daiļradi runā tikai 12. klasē. Konkursa 
organizētājus pārsteidza gan dalībnieku atsau-
cība, gan skolēnu dziļās domas un patiesums, 
kas strāvoja no sacerējumiem, kā arī orģinālais 
izklāstījums. Darbi tika sūtīti anonīmi ar paro-
lēm, lai žūrijai būtu vieglāk ievērot objektivitā-
ti, vērtējot darbus. Visi darbi bija ļoti labi, ļoti 
jauki ar cieņu pret Latviju, pietāti pret dzimto 
zemi un sajūsmu par Andreja Eglīša darbiem, 
par to, ko viņš ir darījis Latvijas labā.

Darbus vērtēja LNF valdes locekļi Rīgā un 
Stokholmā. Tika plānots godalgot trīs labākos 
vidusskolēnu darbus un trīs pamatskolas skolē-
nu darbus, bet žūrijas locekļi bija aizkustināti 
par dažiem darbiem, tāpēc pamatskolas grupā 
apbalvošanai tika izvirzīti četru skolēnu darbi, 
daži autori saņēma specbalvas. Skolai adre-
sētajā vēstulē tika atzīmēts, ka žūrijas locekļi 

daudz nestrīdējās par to, kuri ir labākie darbi, un domas par 
tiem saskanēja gan Rīgā, gan Stokholmā.

Pamatskolas laureātu balvu un naudas prēmiju 150Ls 
vērtībā saņēma Ļaudonas vidusskolas skolniece Diāna 
Jakubjaņeca par eseju „Andrejs Eglītis – mans 
novadnieks”. Diemžēl uz laureātu apbalvošanas pasākumu 
Rīgā Diāna nevarēja doties, jo piedalījās Madonas svētkiem 
rīkotajā koncertā, tāpēc pēc nedēļas Ļaudonā ieradās Fonda 
locekle un konkursa idejas autore Sandra Ķivliniece, lai 
pasniegtu balvu un naudas prēmiju.

Laureātu skolotāji saņēma grāmatu veikala „Valters un 
Rapa” dāvanu kartes pateicībā par to, ka veicinājuši savus 
skolēnus lasīt un interesēties par Andreja Eglīša dzeju, kā arī 
par piedalīšanos konkursā.

Šogad šāda veida konkurss norisinājās pirmo reizi un ar 
cerību, ka būs vēl citi konkursi. Zīmīgi, ka konkurss norisi-

nājās gadā, kad Latvija atzīmēs savu 
90. dzimšanas dienu. Laureātu dom-
raksti tiks publicēti AELNF topošajā 
mājas lapā.

(Informācija iegūta no informatī-
vās vēstules, kas tika nosūtīta Ļaudo-
nas vidusskolai).

Paldies skolotājām par iespēju sko-
lēniem piedalīties konkursā un gūt 
panākumus, kā arī par to, ka dažas 
rindas no mūsu skolēnu radošajiem 
darbiem tiks publicētas Fonda gad-
skārtējā izdevumā rudenī!

Ar darbiem bagātu un radošu ik-
dienu, optimismu un veiksmi turp-
mākajās aktivitātēs!

Lilija Jakubjaņeca, 
skolas muzeja vadītāja

Andrejam Eglītim veltītais konkurss

LNF pārstāve Sandra Ķivleniece un 
Diāna Jakubjaņeca.

Līga Calmāne kopā ar Preiļu 
pilsētas simbolu “Kraukli”.

Ļaudonas pagasta delegācija (no kreisās): 
Gundega Apša, Aldis Bondars, Līga Calmāne.
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Arī augustā bibliotēka ir palie-
linājusi savus grāmatu krājumus 
ar jaunām, interesantām un skais-
tām grāmatām.

Bibliotēkā ir pieejamas „Sibī-
rijas bērni” abas grāmatas daļas. 
Vēl vēstures cienītājus „uzrunās” 
V. Pikuļa „Parīze uz trim die-
nām”. 

Asu izjūtu cienošus lasītājus 
iepriecinās Dž. Maklartija „Cil-
pā”, R. Dībella „Sātana Bībele”, 
M.Gārdineres „Pastarā diena”, 
H.Kobena „Klubs JAGUĀRS”, 
S. Borna „Armagedons”, kā arī 
K. Moretona „Notriekt un bēgt”.

Pārdomām un sapņiem mu-
dinās M. Martellas „Holivudas 
blūzs”, Dž. Grīna „Otrā iespēja”, 
Š. O`Fleneganas „Viņš vienī-
gais”, kā arī A. Pārksas „Randiņš 
līdz brokastīm” un S. Dinānas 
„Veneras dzimšana”. P. Koelju 
cienītājus priecēs „Pjedro upes 
krastā es sēdēju un raudāju”, 
Mairitas „Smiltis uz kurpēm”. Kā 
arī ļoti neparasta D. Rossa grāma-
ta „Eņģeļi- atklāsme”.

Ceļotmīļus izklaidēs Š. Endrū-
za „Atlantīda”, L. Grīnlo „Izsal-
kušais okeāns”. 

Arī mazajiem lasītājiem par 
prieku klāt ir nākušas divas skais-
tas un ļoti krāsainas grāmatiņas: 
„Fabulas bērniem” un „Savā 
vaļā”. 

Bet humora cienītāji no sirds 
varēs izsmieties kopā ar V. Artava 
„Tiem, kas netaisās uz čuču”. 

Arī augusta prese gaida savu la-
sītāju: „Mājas Viesis”, „Praktiskā 
Būvniecība”, „Ilustrētā Pasaules 
Vēsture”, „Burda RUS”, „Zint-
nieks”, „Ilustrētā Zinātne”, „Ve-
selība”, „Una”, „Santa”, „Mūs-
mājas”, „Dārza Pasaule”, „Dari 
Pats”, „Вышитые картинки”, 
„Lene GER”, „Latvijas Avīze”, 
kā arī „Stars”. 

Lasīsim un vērtēsim! Uz tikša-
nos!

Sarmīte Bārbale, Ļaudonas 
pagasta bibliotēkas vadītāja

Bibliotēkas 
jaunumi 
augustā

Pēc daudzu gadu pārtraukumu mūsu 
pagastā 19. jūlijā notika Bērnības svētki, 
kurus organizēja pagasta dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja Līga Calmāne un kultū-
ras nama direktore Aija Kreile

Bērnības svētkos piedalījās desmit ģi-
menes ar četrpadsmit bērniem. Ļaudonas 
pagasta padomes dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja Līga Calmāne uzrunāja ģimenes 
un ciemiņus: „ Bērnības svētki ir svētki 
ģimenei, kas rada prieku un bērnības at-
miņas bērniem, vecākiem, krustvecākiem 
un mīļajiem līdzcilvēkiem. Ar šo dienu 
krustmāte un krustēvs kļūst par svētku 
gaviļnieka – bērna – uzticamajiem drau-
giem, padomdevējiem vai vienkārši, kā 
tautā saka, kļūst par otro māmiņu un tēti. 
Bērnības svētki rada prieku gan bērniem, 
gan vecākiem. Šis ir viens no pasāku-
miem, kas stiprina ģimeni.”

Bērnu vecākiem dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja izsniedza apliecinājumus par to, 

Atjaunoti - Bērnības svētki

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Līga 
Calmāne un Rozā pele (Aija Kreile).

Pirmajā rindā no kreisās: 
Linda Rūtenberga, Daniela Pī-
gozne, Lāsma Pommere, Loreta 
Ducena, Gatis Pētersons, An-
nija Asmuss. Otrajā rindā no 
kreisās: Valters Krišķāns, Atis 
Krišķāns, Edgars Pētersons, 
Jānis Krasnovs.
Kopējā foto nav Ervīna Herber-
ta Kaufelda, Leonarda Ducena, 
Armīna Jāņa Gaidlazdas un 
Laumas Gaidlazdas.

19.jūlijā pēcpusdienā Ļaudonas estrādē viesojās Tra-
penes kultūras nama bērnu vokālie ansambļi “Cietie riek-
sti’’ un “Skabargas’’(vadītāja Ina Java), Sarkaņu deju gru-
pa “Geizeri’’ (vadītāja Līga Kuba) un ļaudonietis Artūrs 
Biķernieks (skolotāja Iluta Biķerniece).

Paldies skatītājiem, kas atnāca un atveda savus bērnus!
R. Vizānes un A. Kreiles foto

ka no šīs dienas viņu bērniem ir kūmas. 
Kūmas ar savu parakstu apliecināja, 
ka labprātīgi uzņemas šo pienākumu. 
Kūmas šādi apliecināja, ka palīdzēs 
mazajiem viņu turpmākajā dzīves ceļā. 
Kūmas mazos gaviļniekus izšūpoja zie-
du šūpolēs, vēlēja laimi turpmākajā ga-
viļnieka dzīves ceļā vecvecāki, ģimeņu 
radi un draugi.

Kopā ar mazajiem gaviļniekiem bija 
Rozā pele (Aija Kreile).

Dzied 
Artūrs Biķernieks.

Dejo “Geizeri”.

Koncerta dalībnieki.
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Lai mākoņi izklīst,
Saule laistās,
Lai cerību koki debesis skar,
Lai visu labo,
Cēlo un skaisto
Dzīvē vēl izbaudīt var.

SVEICAM

	 55 gadu jubilejā
Māri Grāvīti     6. augustā

 60 gadu jubilejā
Marutu Zagorsku 
„Mežsētās”      8. augustā

 65 gadu jubilejā
Juri Cvetkovu  10. augustā 
Vissiju Krūzi     20. augustā                                            

 70 gadu jubilejā
Ināru Upāni       1. augustā
Jadvigu Mutori    3. augustā
Zentu Siliņu-Mazjāni  17. augustā
Aleksandru Kļimoviču 21. augustā
Andreju Strogovu        28. augustā

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

APSVEICAM!
Dzīvo bites vieglumiņu, 
ābeļziedu baltumiņu!

 AGRIS ĀBOLIŅŠ 
dzimis 5. augustā

Larisas un Jāņa Āboliņu ģimenē.

Š.g. 13. septembrī 
Madonas tirgus laukumā  

lielais rudens 
gadatirgus. 

Laipni aicināti visi pirkt un 
pārdot gribētāji.
Mob.t. 26444608

Kafejnīca „Rumba” Ļaudonā 
Dzirnavu ielā 7 klāj viesību galdus 

visiem dzīves gadījumiem. 
Sīkāka informācija pa tālruni 

29460798

Tev liksies, ka durvīs kāds stāv,
Bet tēta tur nebūs.
Viņš - akmenī, puķē un papīra lapā...

Edīt, esam kopā ar Tevi un izsakām 
patiesu līdzjūtību, tēti pavadot mūžībā.

Tavi bijušie klasesbiedri

Un tomēr – nebeidzas, tēt,
Tava dzīvības taka.
Jo dzīvībai tavai
Bērnos un mazbērnos būt.
 /K. Apškrūma/

Esam bēdās ar Tevi, Lelde, un Tavu 
ģimeni, tuviniekiem, tēti mūžības ceļā 

pavadot.
Draugi un kaimiņi

Reiz pienāk diena,
Nelūgta un skarba,
Kad dziļi, dziļi
Daudziem sirdī sāp.

Kad zaudējuma sāpes ir tik smagas, ka 
pat vārdi nelīdz, ar klusuma brīdi esam 

kopā ar Aini un Imantu,  no tēta uz 
mūžu atvadoties.

Jūsu bijušie klasesbiedri, audzinātājas

Kā putni zeltainā rudenī
Laižas uz dienvidu malu,
Tā mūsu mīļie aiziet
Uz klusu mūžības salu...

Izsakām patiesu līdzjūtību MĀRIM 
ANDRIKSONAM, tēvu aizsaules 

ceļos aizvadot.
Vidusskolas bijušie klasesbiedri 

un audzinātāja

Mēs redzējām, kā šorīt tavā takā
Raudāja rasa dimanta lāsēm.
Mēs gribējām satikt vēl tevi un pateikt
Par tavu mūžu klusu paldies.

Mūžības ceļos aizgājuši:

Mārtiņš Tomiņš
 miris 30.jūlijā 69 gadu vecumā;

Andris Hohlovs 
miris 2.augustā 23 gadu vecumā;

Rolands Andriksons
 miris 8.augustā 56 gadu vecumā.
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SĒRU VĒSTS

LĪDZJŪTĪBAS

APSVEIKUMI

Sirsnīgi sveicam novadnieku, LZA 
un LLMZA akadēmiķi profesoru 
Dr. habil. Boil. MĀRTIŅU BEĶERI  

dzīves skaistajā jubilejā!

Ļaudonas pagasta padome

SLUDINĀJUMI

Tuvi cilvēki nemirst,
Tikai pārstāj būt līdzās, būt....

Klusus līdzjūtības vārdus sakām Intai 
Bērziņai ar ģimeni, pavadot Rolandu 

mūžības ceļos.

Bijušie darbabiedri Ļaudonas 
bērnudārzā
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Gadi kā rudzu kūļi
Sakrauti statos.
Dzīve kā rugaine,
Saule, kur salnas jau sien.
Rudzu ziedu
Sudrabs ievijies matos,
Taču sirds kā
Uzarta zeme arvien.
Sirds joprojām
Gaida aprīļa vējus,
Gājputnus gaida,
No tālumiem mājās, kas nāk.
Gaida gadiem ierasto
Pļauju un sēju,
Dvēselei atdot kas
Allaž jaunību māk.
Veltīgi laiks kā spgulis
Gadskārtas skaita,
Stiprāks par viņu
Ir zemē iesēts grauds.
Asnu zelmenī 
Ievīta Tava gaita,
Mūžīgi jaunam
Tāpēc palikt būs ļauts.


