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q Novada domē,
          pagasta pārvaldē

q Jaunais mācību 
gada sākums pagasta 
izglītības iestādēs

q Suņu izstāde

Vēstis

Aiviekste pie Driķiem.  
R. Vizānes foto

q Es nāku no Ļaudonas

SEPTEMBRIS. Laiks, kad rudens sep-
tembri tur pie rokas, ejot cauri rudenīgajām miglām un 
zirnekļu tīmekļiem, pielijušajiem laukiem, mežiem, caur 
krāsaino lapu paklāju. Laiks ar gājputnu kāšiem debesīs, ar 
sarkanajām dzērvenēm un dzērvju klaigām purvos un lau-
kos.

 Dārzos savus pirmos ziedus ver krāsainie rudens ziedi – 
miķelīši, vēl savu ziedu dāsnumu dāvā mārtiņrozes. Un vēl 
ikvienam no mums gribas saņemt vasaras sauli un siltumu, 
bet dabā jau mums parāda, ka diena sarūk aizvien īsāka un 
vakara krēsla nemanot piezogas.

 Arī šogad, kā visus gadus,  mūsu pagasta ielas uzziedēja       
1. septembra ziedos. Ar ziediem rokās uz skolu devās skolēni 
un ar ziediem rokās no skolas atgriezās skolotāji. Kaut arī 
pilns skarbu pārmaiņu un neziņas, tomēr ir sācies jaunais 
mācību gads. Mūsu skola 1. septembrī skolēnus sagaidīja ar 
smaidošiem skolotājiem, skolas tehniskajiem darbiniekiem, 
renovētu skolas pagalmu un sporta zāli.

Septembris – ražas laiks zemniekiem, kad tiek iavākts 
izaugušais un domāts jau par nākamā gada ražu.

Septembris – Dzejas dienu laiks. Un jāsāk arī mums 
domāt, kā vasaras atmiņās staigāt, jo dabā jau iestājies 
astroloģiskais rudens.

q Informācija

q Volejbola sacensības
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Madonas  novada domes sēdēs 
izskatīti jautājumi par Ļaudonas pagastu

• Novada dome neizmantoja pirmpirkuma tiesības uz nekus-
tamajiem īpašumiem Ļaudonas pagastā.

• Apstiprināja noteikumus “Par minimālo un maksimālo izglī-
tojamo skaitu Madonas novada pašvaldības vispārējās izglītības 
iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, speciālās 
izglītības iestādēs un sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs 
un interešu izglītības grupās”.

• Apstiprināja Ļaudonas vidusskolas nolikumu. 
• Atzīt par spēku zaudējušu Ļaudonas pagasta padomes       

27.06.2007. lēmumu (Prot. Nr.7, 5.p.).
• Noteica atalgojumu skolu direktoriem.
• Apstiprināja novada pašvaldības budžetu.
• Nolēma:
• 1.Piedalīties Vides ministrijas izsludinātajā Klimata pārmai-

ņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā 
„Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”.

• 2.Iesniegt projektu “Energoefektivitātes paaugstināšana 
Madonas novada izglītības un pašvaldības iestāžu ēkās”.

• 3.Apstiprināt projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana 
Madonas novada izglītības un pašvaldības iestāžu ēkās” kopējās 
attiecināmās izmaksas, ieskaitot 21% PVN, LVL  2121464,36  
apmērā.

• 4.Nodrošināt  projekta attiecināmās daļas līdzfinansējumu 
15,01% apmērā ar kopējām attiecināmajām izmaksām, kas, ie-
skaitot 21% PVN, sastāda LVL 320341,12 .

• Uzdot Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūras ie-
sniegumā paredzēto darbību veikšanai.

• (projektā ietilpst Ļaudonas pagasta PII ēka, pagastmāja)
• Izveidoja būves “Ļaudonas vidusskolas rekonstrukcijas 1. 

un 2. kārta” pieņemšanas komisiju šādā sastāvā:
• komisijas priekšsēdētāja;
• pašvaldību apvienotās būvvaldes būvinspektore – Iveta 

MEĻEHOVA;  
• komisijas locekļi:

• pašvaldību apvienotās būvvaldes arhitekte – Jeļena IDRE-
SALA;

• pasūtītāja pārstāvis – Ilze DREIMANE, Ļaudonas pagasta 
pārvaldes  vadītāja.

• Komisijas priekšsēdētājai  komisijas darbā pieaicināt  
būvuzraugu, autoruzraudzības un būvuzņēmēja pārstāvi.

• Reorganizējot Madonas novada teritorijā esošās bāriņtie-
sas, izveido Madonas novada bāriņtiesu, jur. adrese – Parka 
iela - 4, Madonā, Madonas novadā,  nosakot darbības  teritori-
ju– Madonas novada administratīvā teritorija. Madonas novada 
Bāriņtiesa darbību uzsāk ar 01.09.2009.

• Par Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju uz pieciem 
gadiem ievēl Iritu KIELBICKU. 

• Par Madonas novada bāriņtiesas locekļiem uz pieciem ga-
diem ievēl:

• Ļaudonas pagastā Rutu Vizāni; 
• Apstiprina Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu 

štatu sarakstus. 
• Piešķir biedrībai “Sporta centrs Samuraji” Ls 100,00 no 

Ļaudonas pagasta pārvaldes  budžeta līdzekļiem un lūdz Ma-
donas rajona padomes administrāciju izskatīt iespēju finansiāli 
atbalstīt biedrības “Sporta centrs Samuraji” audzēkņu Sanitas 
MŪRMANES  un Jāņa MŪRMAŅA dalību Pasaules karatē 
čempionātā.

• Ievēlēja  Madonas novada vēlēšanu komisiju 7 cilvēku sa-
stāvā, tai skaitā ļaudonieti Aiju Zablocku.

• Pamatojoties uz Ļaudonas pagasta iedzīvotāju iesniegu-
miem,  novada dome piešķīrusi nosaukumu vienam nekusta-
majam īpašumam, samazinājusi samaksu par izpērkamo zemi.

• Atļāva makšķernieku klubam “Savieši” veikt licencētās 
makšķerēšanas organizēšanu Sāvienas ezerā Madonas novadā.

• Nolēma piedzīt  caur tiesu izpildītājiem  nekustamā īpa-
šuma parādu vienam Ļaudonas pagasta  nekustamā īpašuma 
īpašnieka.

• Nepiekrita slēgt zemes nomas līgumu ar vienu Ļaudonas 
pagasta iedzīvotāju.

• Izveidoja Madonas novada būvvaldi, vadītājs Andris Rieba.
Materiālus apkopoja Ruta Vizāne

Ļaudonas pagasta pārvaldē septembrī
Kaut arī jau pagājuši divi mēneši kopš Madonas novada pa-

gastu pārvalžu vadītāju apstiprināšanas  darba organizācijas un 
informācijas aprites sistēmas starp novada lēmējvaru – novada 
domi un izpildinstitūcijām – novada administrāciju, pagastu 
pārvaldēm – izveides darbs vēl joprojām ir procesā. Tā kopu-
mā var raksturot jau aizvadīto darba cēlienu. Nereti tas nozīmē 
arī situāciju, ka atbildi uz uzdoto jautājumu vai palīdzību kā-
das problēmas risināšanā nākas meklēt ilgāk. Lielu daļu ne-
skaidrības veicina arī haotiskais Ministru kabineta darbs – gan 
vilcināšanās ar nākamā gada valsts budžeta apstiprināšanu, 
gan straujās lēmumu maiņas. 

 Madonas novada pašvaldība sagatavoja un 24. augustā ie-
sniedza projekta pieteikumu par energoefektivitātes pasākumu 
īstenošanu pašvaldības ēkās. Kopumā no novada projektam 
pieteikti 24 objekti, no Ļaudonas pagasta – divi – PII ēka un 
administrācijas ēka. Projekta apstiprināšanas gadījumā šīs 
ēkas tiks siltinātas, paredzamais ieguvums – vismaz par 25% 
mazāks siltumenerģijas patēriņš ēku apsildīšanai. Tiek plānota 
arī pieteikuma gatavošana projektu konkursa otrajai kārtai.

Ļaudonas pagasta pārvalde noslēdza līgumu ar SIA Projek-
tēšanas birojs “Ē.Tilgalis un partneri” par ūdenssaimniecības 
tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizāciju. Pakalpojuma 
sniedzējs tika noskaidrots, organizējot iepirkuma procedūru, 
kuras rezultātā tika saņemti trīs piedāvājumi. Visi bija atbil-

stoši izvirzītajām tehniskajām prasībām, konkrētā uzņēmu-
ma piedāvājums bija par zemāko cenu – 1870 LVL. Tehniski 
ekonomiskais pamatojums nepieciešams kā pavaddokuments 
projekta iesniegumam par Ļaudonas ūdenssaimniecības infra-
struktūras attīstību, kas jāiesniedz Vides ministrijā līdz 2009. 
gada 30. novembrim.

Septembrī sadarbībā ar Ļaudonas vidusskolu tika sagata-
vots un iesniegts projekta pieteikums Sorosa fonda Latvija 
izsludinātajā projektu konkursā “Pārmaiņu iespēja skolām”. 
Konkursā kopumā iesniegti 170 pieteikumi no visas Latvijas, 
no Madonas novada – 11. Projekta apstiprināšanas gadījumā 
tas tiks īstenots tikai par Sorosa fonda Latvija līdzekļiem, ne-
prasot līdzfinansējumu ne no pārvaldes, ne novada budžeta.

Septembra vidū Madonas novada iedzīvotāji savās pastkas-
tēs saņēma pirmo “Novada Vēstnesis” numuru. Ir izskanēju-
šas bažas, ka šis izdevums aizstās “Ļaudonas Vēstis”. Šādām 
raizēm pamata nav – “Ļaudonas Vēstis” būs arī turpmāk. Vie-
nīgi iespējama šo izdevumu kopīga izplatīšana.

Ar 17. septembri darbu uzsākuši bezdarbnieki, kas izteikuši 
vēlmi piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras vadītā pro-
jekta “Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašval-
dībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”. Pasākuma ie-
tvaros līdz 2010. gada beigām pagasta teritorijā tiks izveidotas 
12 prakses vietas. Šobrīd darbu uzsākuši četri bezdarbnieki. 

Ilze Dreimane
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Atgādinājums par sauso sadzīves 

atkritumu savākšanu
16.martā Ļaudonas pagasta padome izskatīja iesniegumu, 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par SIA „Madonas namsaim-
nieks” atkritumu izvešanas grafiku.

Lēmuma pieņemšana saistīta ar pašvaldības finansiālo stāvokli.
Izvērtējot Ļaudonas pagasta padomes rīcībā esošo informāci-

ju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus un pamatojoties uz pagasta 
padomes finanšu komitejas lēmumu, pagasta padome nolēma:

1. atteikties no SIA „Madonas namsaimnieks” sniegtā atkri-
tuma izvešanas pakalpojuma katru nedēļu vasaras sezonā;

2. saglabāt atkritumu izvešanas pakalpojumu pārnedēļām 
visa gada garumā.

Vasarā sadzīves atkritumu apjoms ir samērā liels, un atkri-
tumu konteineri ir pārpildīti. Atkritumi, kas ir novietoti ārpus 
konteinera, SIA „Madonas namsaimnieks” savākt atsakās, jo 
grūti sarēķināt atkritumu daudzumu.

Lai konteinera vietas nebūtu piemēslotas ar sadzīves atkri-
tumiem, lūdzam atkritumu maisus nelikt zemē blakus kontei-
neriem, bet tos uzglabāt un ievietot iztukšotajos konteineros. 
Saprotam, ka tas nav ērts risinājums, bet tāda ir reālā dzīves 
situācija. Būsim saprotoši!

Atgādinu tiem pagasta iedzīvotājiem, kuri veic māju lielās tī-
rīšanas, ir jāiegādājas speciālie atkritumu maisi par samaksu SIA 
“Madonas namsaimnieks” aģentūrā Augu ielā 29, Madonā.

Lūdzu ievērot sanitāro tīrību ap konteineru vietām!
J.Simsons, komunālās daļas vadītājs           

Patiesībā, es jau nekur neesmu 
aizgājusi. Kopš piedzimšanas Ļau-
donas slimnīcā “Ruķos” līdz šim 
brīdim manas dzīves dienas rit te, 
Ļaudonā. 

Esmu dzīvojusies bērnudārzā 
“Pupuros”, kura vadītāja bija mana 
mamma. Tolaik tas bija diennakts 
bērnudārzs. Dienā es tur dzīvoju 
labprāt, bet naktīs negribēju palikt. 
Es zināju, ja mani mājās, tolaik vēl 
“Jaunzemos”, ar velosipēdu ne-
aizvedīs mamma, tad noteikti pa-
kaļ atbrauks tētis. Tas bija arī ļoti 
smags laiks manai ģimenei, jo pra-

sīja daudz rūpju par mani, kad vairāk nekā triju gadu garumā 
mani ārstēja Rīgā Traumatoloģijas un ortopēdijas institūtā, lai 
salabotu dzemdībās izmežģīto gūžas locītavu. Šī paša iemesla 
dēļ man nebija pirmās skolas dienas kopā ar citiem klasesbied-
riem, bet manu pirmo skolotāju Skaidrīti Ozoliņu tētis vairākus 
mēnešus veda pie manis uz mājām. 

Vēlāk skolā man ļoti patika. Mācījos labi, biju diezgan val-
donīga un strauja un, kā jau visi bērni, neiztiku arī bez blē-
ņām. Tās gan vairāk iznāca nejauši. Tētim ir nācies pat stiklot 
loga rūti. Mācību ziņā gan maniem vecākiem kaunu pieredzēt 
manis dēļ nekad nav nācies. Varēju visu, tikai ne piedalīties 
fizkultūras stundās, jo tas man bija liegts, toties ļoti bieži biju 
tiesneses vai sekretāres lomā. Mums bija labi skolotāji, jo visi, 
kas mācījās, skolu pabeidza, un daudzi  iestājās augstskolās. 
Mūsu klase bija pēdējā, kas 1977. gadā absolvēja Ļaudonas 
vidusskolu vecajā skolas ēkā. 

Tad sākās jaunās skolas laiks. Un tajā 1977./78. m. g., direk-
tores Rasmas Lencbergas pierunāta, es iegāju jau kā skolotāja, 
veicot pionieru vadītājas, mazajās klasēs krievu valodas skolo-
tājas un bibliotekāres darbu. Nostrādājusi vienu gadu, devos uz 
pilsētu pie jūras, lai studētu V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģis-
kajā institūtā un kļūtu par sākumskolas skolotāju. Skolā gūtā 
darba pieredze studiju laikā ļoti noderēja, bija vieglāk kontak-
tēties ar skolēniem, kuru man klasē bija 38, un vadīt prakses 
stundas. 

Pavadītais laiks Liepājā vienmēr paliks dziļi sirdī, jo tā bija 
jaunība, aizrautīga darbošanās studentu saimē, pilsētas deputā-
tes pienākumi, dziedāšana vokālajā ansamblī „Līga” un Tau-
tas korī „Atbalss”, daudzie koncerti ar ansambli, braucieni pa 
Latvijas skolām un ciemošanās arī Ļaudonas vidusskolā, 18. 
Latviešu dziesmu un deju svētki 1980. gadā, studentu dzies-
mu svētki „Gaudeamus” 1981.gadā Rīgā TK „Atbalss” sastā-
vā, ansambļa divu nedēļu garais koncertbrauciens 1979. gada 
vasarā pa Baikāla-Amūras maģistrāli. Lieliskie pasniedzēji: 
J.Mencis, J. Vanags, V.Kronbergs, M.Liepa u.c.

Pēc augstskolas absolvēšanas 1982. gadā man tika piedāvāta 
iespēja palikt strādāt LVPI Pedagoģijas un psiholoģijas kated-
rā, bet tas likās tik tālu no mājām... Un es atgriezos Ļaudonā, 
lai turpinātu strādāt kopā ar saviem bijušajiem skolotājiem, ti-
kai nevis kā sākumskolas skolotāja, bet gan ārpusklases darba 
organizatore. Viegli nebija, jo darbs atbildīgs un apjomīgs, un 

svešs... Pamazām apguvu savus pienākumus un centos strādāt 
ļoti apzinīgi, vēlāk, pēc skolotājas Līvijas Brutānes, mācīju arī 
darbmācību meitenēm. Tomēr ļoti priecājos, kad radās iespēja 
sākt strādāt sākumskolā, un tā no 1986. /87. mācību gada esmu 
sākumskolas skolotāja un turpinu meitenēm mācīt mājturību un 
tehnoloģijas. 

Manas dienas vadīt man vienmēr ir palīdzējusi dziesma. Sko-
las laikā dziedāts dažādos vokālajos ansambļos un koros, kā arī 
deju ansamblī kopā ar Juri, Tāli, Sergeju un Guntu, vidusskolas 
klasēs Kirova padomju saimniecības sieviešu vokālajā ansam-
blī V. Baloža vadībā. 

Liepājā ansamblī “Līga” un Tautas korī “Atbalss”. 
Pēc atgriešanās Ļaudonā atkal sieviešu vokālajā ansamblī un 

jauktajā ansamblī. Sākumā kopā ar R. Lencbergu, B. Upenieci, 
S. Balodi, P. Mihailovu un V. Balodi, izcīnot pat godalgotas 
vietas republikas skatēs, izdziedot simtiem dziesmu gan priecī-
gos, gan skumjos brīžos. Vēlāk sastāvs mainījās, un ansamblī 
dziedāja arī A. Urža, L. Calmāne un G. Balodis. Dziedāju arī 
Madonas rajona skolotāju un kultūras darbinieku korī J. Zirņa 
un E. Lipšāna vadībā. 

Un kur tad aizrautīgā muzicēšana Kirova padomju saimnie-
cības estrādes  deju ansamblī! “KEDA”, kā to sauca un atceras 
ļaudonieši, kopā ar vīru Dzintaru, Līgu, Imantu, Valdi, Jāni, 
Sandri un skaņu operatoriem. 

Kad 1999. gadā Ļaudonā tika dibināts jauktais koris, sapra-
tu – man tajā jādzied! Un tā esmu kora „Lai top!” dalībniece, 
prezidente un darbības hronikas apkopotāja jau vienpadsmito 
gadu. Ļoti priecājos, ka mūsu korim atkal ir diriģente – Anita 
Melnupa, un visi kora dziesmas mīļotāji Ļaudonā var turpināt 
jau sen šeit uzsāktās kora dziesmas tradīcijas. 

Dziedāšana nav mans vienīgas vaļasprieks. Es ļoti labprāt 
lasu grāmatas, risinu krustvārdu mīklas, darinu dažādus rokdar-
bus, kopju puķes, darbojos seno amatu un senvēstures biedrībā 
„Gerdene” (tā sauca mūsu apkaimē esošo seno pilsnovadu). 

Esmu Ļaudonas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes locekle. 
Man patīk  Ļaudona. Šī ir ļoti skaista vieta, kuru rotā Ai-

viekste ar savu rimto plūdumu un mākoņu atspulgiem tumša-
jos ūdeņos, mežu zaļums un pļavu daudzkrāsainība. Ar prieku 
vēroju, kā pie mājas izaug pašu stādītie koki un košumkrūmi, 
zied puķes. Priecē arī tas, ka arvien vairāk Ļaudonā ir sakoptu 
ielu, sētu, pagalmu un dārzu Ir atjaunots skolas pagalms un res-
taurēta sporta zāle.

Ļoti žēl, ka no Ļaudonas aiziet jaunie cilvēki, dzimst maz 
bērniņu, un skolēnu skaits mūsu skolā arvien sarūk. Apbēdina, 
ka joprojām atrodas kādi, kas, tumsas slēpti un savas aprobežo-
tās dzīves uztveres vadīti, spēj postīt, piesārņot apkārtējo vidi 
un apgānīt citu cilvēku darbu. 

Tā nu es dzīvoju Ļaudonā. Priecājos par saviem lielajiem 
bērniem Nauri un Ilzi un ceru, ka situācija Latvijā uzlabosies 
un viņi spēs izveidot savu dzīvi atbilstoši savām iecerēm. Dalu 
ikdienas ģimenes rūpes kopā ar vīru Dzintaru. Rūpējos par 
savu mammīti, kura ir palikusi viena. Katru darbadienu dodos 
uz skolu pie saviem mīļajiem nerātņiem, godprātīgi strādāju, 
cenšos darīt visu, ko spēju, un negaidu debesmannu no debesīm 
krītam, kā to par skolotājiem domā dažs ļaudonietis. 

Aija Driksna, Ļaudonas vidusskolas skolotāja

ES NĀKU NO ĻAUDONAS                                                               

Aija Driksna.
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PAGASTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS                            
No skolas dzīves                            

1. septembris Ļaudonas vidusskolā
Ļaudonas vidusskolā pirmais zvans iezīmēja jaunā mācī-

bu gada sākumu 140 skolēniem. Pirmajā klasē pie skolotājas 
Ilutas Biķernieces  mācības uzsāka 11 pirmās klases skolēni. 
Skolā šogad būs arī vidusskolas 10. klase ar sešpadsmit skolē-
niem, kuru audzinās skolotāja Antra Punovska. 

Šajā mācību gadā mūsu skolā nebūs apvienoto klašu un arī 
paralēlklašu. Pateicoties pagasta padomei un bijušajai priekš-
sēdētājai Līgai Calmānei, vasarā tika labiekārtota skolas ap-
kārtne un atjaunots pagalms, kā arī 1. septembrī durvis vēra 
skolas renovētā sporta zāle.

Uzrunā skolēniem, pedagogiem un vecākiem Ļaudonas vi-
dusskolas direktore Lidija Kaufelde vēlēja: “Lai skolēniem 
netrūktu zināšanu kāres, darba prieka, kā arī savstarpējās at-
tiecības veidotos veiksmīgas. Īpašu izdošanos gribu vēlēt tiem 
maziņajiem, kas tikai šogad uzsāk skolas gaitas. Lai zināšanu 
apguves process viņiem šķiet interesants! Skolotājiem lieti 
noderēs pacietība, un vecākiem, neraugoties ne uz ko, vēlu 
atrast laiku saviem bērniem, jo viņiem ir nepieciešami  jūsu 
padomi un palīdzība.”

Pavasarī valsts pārbaudījumi un skolas absolvēšana sagaida 
tikai 9. klases skolēnus, taču tas, ka ir izdevies nokomplektēt 
10. klasi, vieš cerības, ka arī nākotnē vidusskolas klases būs. 
Topošajiem absolventiem jau laikus tika vēlēts plānot nākot-
ni un izvēlēties tālāko ceļu, iespējams, to turpināt Ļaudonas 
vidusskolā.

Valsts karogu skolas pagalmā direktore aicināja pacelt de-
smitās klases skolēnus Elvu Sakni un Jāni Jakubjaņecu, sko-
lēnus, kuri 9. klasi beidza ar vislabākajiem mācību sasniegu-
miem.

1. septembrī neizpalika arī pa kādam skumjākam brīdim, jo 
darbu skolā vairs neturpinās sākumskolas skolotāja un deju 
pasniedzēja Anita Pētersone un mūzikas skolotājs, pūtēju or-
ķestra vadītājs Valdis Balodis, kuri ir devušies pelnītā atpūtā. 
Viņu ieguldītais darbs skolēnu izglītošanā un skolas dzīvē tika 
augstu novērtēts, par to lie-
cināja klātesošo aplausi.

 Arī informātikas sko-
lotāja Aija Sīle, gan citu 
iemeslu dēļ, vairs skolā 
nestrādās, viņas vietā šo 
priekšmetu pasniegs Rita 
Avotiņa.

Skolas direktore pateicās 
bijušajai pagasta padomes 
priekšsēdētājai Līgai Cal-
mānei, jo viņas atbalsts, 
darbs un uzņēmība bija par 
pamatu tam, ka projekta īs-
tenošanai izdevās piesaistīt 
arī papildu līdzekļus. Tādē-
jādi spējām veikt ne tikai 
pirmo, bet arī otro remonta 
kārtu skolas sporta zālei un 
pagalmam.

 Jaunajai pārvaldes vadī-
tājai Ilzei Dreimanei vēlē-
tos pateikties par to, ka viņa 
veiksmīgi veica ar remonta 
pabeigšanu un pieņemšanu 

Pagasta pārvaldes vadītāja un skolas administrācija.

1. klases skolēni ar audzinātāju Ilutu Biķernieci.

9. klases skolēni ar audzinātāju Annu Iesalnieci.

saistītos darbus. Vēlam izdošanos grūtajā darbā arī 
turpmāk!

Madonas novada domes vārdā Ļaudonas vidus-
skolas skolēnus un pedagogus jaunajā mācību gadā 
sveica deputāte Ruta Vizāne, kas pirmklasniekiem 
vēlēja pilnveidot sevī izzinātāja garu un 9. klases 
skolēniem – nekļūdīgu tālākā ceļa izvēli. Uzrunājot 
vecākus, Ruta Vizāne norādīja, ka vecākiem jāsadar-
bojas ar skolu un pagasta pārvaldi, un šī sadarbība 
lieti noderēs šajos laikos.

Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Dreima-
ne atzina: Elva Sakne un Jānis Jakubjaņecs.
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“Kā vēl nekad iepriekš šī mācību gada sākumā no skolotā-
jiem un vecākiem tiek prasīta radoša pieeja darbam. Taču es 
ticu, ka, par spīti visām grūtībām, mēs kopā darīsim visu, lai 
nākamo gadu sagaidītu vēl saulaināku un veiksmīgāku. Man 
pašai šī ir pirmā reize pēc ilgāka laika posma, kad atkal esmu 
Ļaudonas vidusskolā, tāpēc īpaši vēlētos sveikt savas mīļākās 
skolotājas, audzinātājas Selgu Balodi un Aiju Driksnu.” 

Pēc svinīgā brīža skolas pagalmā svinīgi tika pārgriezta 
lente, un visi skolēni, vecāki devās aplūkot renovēto skolas 
sporta zāli. Skolēnu emocijas bija lielas, kas izpaudās ar iz-
saucieniem: “Super!”, “Kolosāli!”, “Vai cik skaisti!” u.c.

Drīz vien skolēnus uz pirmo stundu aicināja skolas zvans, 
bet vecākus uz kopēju vecāku kopsapulci.

Veiksmīgu jauno mācību gadu!
 R. Vizānes teksts un foto

“Latvieši, mums atkal ir jābūt kopā! Aiz cieņas pret vēsturi. 
Aiz pienākuma pret rītdienu. Aiz mīlestības pret savu zemi.” 
Šādu aicinājumu mēs dzirdējām plašsaziņas līdzekļos augustā.

Atzīmējot Baltijas ceļa 20. gadadienu, 2009. gada 22. un 23. 
augustā notika Baltijas vienotības skrējiens „Sirdspuksti Bal-
tijai“. 

Startu  skrējienam, kas sākās 22. augustā, deva Igaunijas 
prezidents Ilvess un Lietuvas prezidente 
Grībauskaite.

Skrējiens finišēja 23. augusta vakarā 
pie Brīvības pieminekļa Rīgā. Kopējais 
skrējiena garums bija  678 km.

Lai nodrošinātu distances veikšanu 
24 stundās  un lai uzturētu noteikto āt-
rumu un nodrošinātu plašāku līdzdalību 
skrējienā, maršruts tika dalīts 1 km sta-
fetes posmos. Akcijā “Sirdspuksti Bal-
tijai” Latvijā piedalījās vairāk nekā 17 
tūkstoši dalībnieku, tajā skaitā arī vairā-
ki ļaudonieši.

Šoreiz uz sarunu aicināju Ļaudonas 
vidusskolas 6. klases skolnieces Lienu 
un Laumu, kuras piedalījās skrējienā „Sirdspuksti Baltijai”.

„Tā mums bija kopīga vecāku dāvana, jo vasarā mums ir 
daudz jubileju. Lienas mamma ierosināja doties uz Rīgu 23.au-
gustā un piedalīties skrējienā, jo viņa pati pirms 20 gadiem 
bija piedalījusies Baltijas ceļā akcijā netālu no Strenčiem. Uz 
Rīgu devāmies jau iepriekšējā dienā. Apmeklējām Brīvdabas 
muzeju, piedalījāmies Rīgas svētkos, noskatījāmies brīnišķīgo 
uguņošanu un koncertu Daugavmalā. 23.augustā mēs bijām 
pieteiktas skrējienam pēdējā kilometrā, prezidenta kilometrā, 
tas ir, pār Akmens tiltu līdz Brīvības piemineklim. Atmosfēra 
bija ļoti jauka, bijām arī nedaudz uztraukušās. Mums visiem 

“Sirdspuksti  Baltijai”
dalīja uzlīmes ar  logo „Sirdspuksti Baltijai”.  Uz tilta skrējē-
ju bija ļoti daudz. Kā vēlāk rakstīja presē, šo kilometru skrēja 
vislielākais skrējēju pulks. Skrējienu pavadīja policisti ar mo-
tocikliem. Skrējiena sākumā bijām ļoti tuvu prezidentam. Visa 
kilometra garumā skrējēji saņēma uzmundrinošus saucienus 
no skatītājiem. Pēc skrējiena palikām pie Brīvības pieminekļa 
uz koncertu. Mums bija ļoti pacilāta sajūta un šo sajūtu mēs 

atcerēsimies ilgi,” tā man pastāstīja abas 
meitenes

Akcija “Sirdspuksti Baltijai” notika, lai 
atkal sajustu Baltijas valstu vienotību, at-
sauktu atmiņā kopīgo cīņu par brīvību un 
lai pierādītu mūsu nacionālās apziņas dzī-
votspēju.

Paldies meitenēm par sarunu!
R. Vizānes teksts un foto

Par mazpulcēniem
Jau  iepriekšējos avīzes numuros esat lasījuši par Ļaudonas 

vidusskolas 4. klases skolēnu – mazpulcēnu – aktivitātēm va-
sarā. Arī šajā mācību gadā turpināsim strādāt, un  skolēni tuvāk 
iepazīs mazpulku organizācijas vēsturi,  latvisko svētku tradīci-
jas, iesāksim veidot  sava mazpulka dienasgrāmatu, izzināsim 
Ļaudonas  mazpulka vēsturi.

Man ir zināms, ka 1939. gadā Ļaudonas 6. gadīgajā skolā  
aktīvi darbojies Ļaudonas 117. mazpulks. Mazpulcēnus tolaik 
vadījis skolotājs, mācību pārzinis J. Osītis. 

  Jaunie mazpulcēni  ir  nolēmuši  atjaunot  117. mazpulku un 

uzzināt tuvāk  par agrākā mazpulka darbību. Tādēļ  lūdzu  at-
saukties šī mazpulka vecbiedrus, kas darbojušies ne tikai 1939. 
gadā, bet vispār Ļaudonas mazpulkā.  Lūdzam arī vecbiedru 
tuviniekiem   ieskatīties ģimeņu albumos, varbūt varat mums 
kaut ko interesantu pastāstīt savās  atmiņās.

Rakstiet, zvaniet! Būsim pateicīgi par jebkuru atmiņu  un 
sarunu.

4. klases jauno  mazpulcēnu vārdā Līga Grāvīte  
tālr. darbā 64807552, mob. 26598403

Ļaudonas pag. “Kaibēni”

Renovētā sporta zāle.

Liena un Lauma.

Skrējiens prezidenta kilometrā.
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No pirmsskolas izglītības iestādes                            

Ar svētku noskaņu, ziedu pušķiem rokās, smaidu sejās un 
laba vēlējumiem šogad iesākās 2. septembra rīts Ļaudonas pa-
gasta pirmsskolas izglītības iestādē. 

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Ināra Krasnova svei-
ca klātesošos svētkos un katrai grupiņai pasniedza sarūpētas dā-
vaniņas, kuras noderēs, ikdienā darbojoties ar bērniem.

Sapulcējušos bērnus un vecākus iepriecināja skolotāju un 

Septembris jau klāt!

Ļaudonas pagasta PII septembrī reģistrēti 56 audzēkņi, dar-
bojas 3 apvienota vecuma grupas. Individuāli un apakšgrupās 
ar audzēkņiem 20 stundas nedēļā darbojas skolotāja logopēde. 
Medmāsa darbojas ar bērniem, kuriem nepieciešama koriģējošā 
vingrošana.  Esam sākuši aktīvās darbošanās laiku, jo papildus 
ikdienas rotaļnodarbību apmācībām:

• veselu nedēļu acis priecēja “Ziedu balle’’ lielajā zālē (pal-
dies ģimenēm par atsaucību!); 

• “Zaķu” grupas laukumiņā tika uzburti īsti ,,burbuļbrīnumi’’;
• “Rūķu” grupā viesojās Rūķis Mākslinieks ar dažādiem uz-

devumiem un pārsteigumiem;
• “Kaķu” grupas laukumiņā  notika eksprespārvērtības– “pa-

zuda gadsimta celtne’’ (Paldies par atsaucību un paveikto 
Amandas un Viktorijas vecākiem, Irbes, Katrīnas un Ernesta 
māmiņām!), bet smilšu kastē uzradās smilšu pilsēta, kurā katrs 
pils būvētājs pastāstīja par iztēles vīziju pilī…;

• laikā no 21. septembra veidosim dārzeņu, augļu, dabasmate-
riālu izstādi “Kaut kas neparasts’’;

• 24. septembrī sveiksim visus septembra mēneša jubilārus;
• 29. septembrī notiks Miķeļdienas tirgošanās.

Neviens sapnis nav par lielu, neviens sapņotājs – par mazu! 
2009. gada augustā palika 30 gadi, kopš uzcelta  Ļaudonas 

bērnudārza ēka. Par godu šai gadadienai Ļaudonas pagasta 
pirmsskolas izglītības iestāde 2009. gada oktobrī rīkos 
CIEMIŅU DIENAS. Tādēļ aicinām:

pirmdien, 19. oktobrī, audzēkņu vecākus, vecvecākus, 
krustvecākus;

otrdien, 20. oktobrī, bijušos audzēkņus;
trešdien, 21.oktobrī, bijušos  darbiniekus;
ceturtdien, 22. oktobrī, kaimiņus no bērnudārza ēkas; citas 

pagasta iestādes, sadarbības partnerus, sponsorus un labvēļus;
piektdien, 23. oktobrī, pasākums darbiniekiem.
Pasākumi plānoti no plkst. 9.30. līdz 19.00
Piedāvāsim iespēju apskatīt iestādi, piedalīties dažādās akti-

vitātēs, aplūkot vēsturiskos materiālus, saņemt audzēkņu svei-
cienus, dalīties savās atmiņās, izpaust savus un novērtēt citu 
talantus.

Ierosinājumus, priekšlikumus lūdzam izteikt personīgi vai 
pa tālr. 64860915, 29389577.

Lai mums izdodas!
Ināra Krasnova, Ļaudonas PII vadītāja

Ir beidzies atvaļinājumu laiks. Pēc vasaras mazliet klusāka 
perioda sākusies ierastā darbība bibliotēkās.

Bibliotēkās bez maksas var izmantot internetu. Valsts aģen-
tūra “Kultūras ministrijas sistēmas’’ turpina atbalstīt datu bāzes 
letonika.lv abonēšanu Latvijas bibliotēkām. Pilnu Latvijas nor-
matīvo aktu kopumu atradīsiet datu bāzē nais.lv. Visās biblio-
tēkās portālā filmas.lv var noskatīties Latvijas filmas. Internetā 
pēc dažādām adresēm var atrast daudz noderīgas un interesantas 
informācijas, diemžēl bērniem vairāk patīk spēles un draugiem.
lv. Datori ir ļoti noslogoti. Jo tos izmanto ne tikai atpūtai un 
izklaidēm, bet arī mācībām, darījumu veikšanai, informācijas 
iegūšanai un apmaiņai. Priecājos, ka Gaismas tīkls ir sasniedzis 
arī pagastus, jo lauki tomēr ir vieta, kur rīcībā un iespējās pa-
saule attālinās. 

Pagasta bibliotēkas piedāvā
Taču netiek aizmirstas arī sen pārbaudītas un par labām atzī-

tas vērtības – uz papīra iespiestās grāmatas un preses izdevu-
mi. Grāmatu iegādei un preses izdevumiem diemžēl līdzekļu ir 
kļuvis stipri mazāk. Ja vēl gada sākumā kaut ko nopirkām, tad 
šobrīd vairs nevaram atļauties neko, lai cik tas skumji nebūtu. 
Es piedāvāju izmantot arī varbūt “treknajos” gados nepamanītu 
vai vīzdegunīgi atraidītu piedāvāto izdevumu. Tagad strādājot 
ar “Alisi”, tas ir grāmatu ievadīšanu noteiktā programmā, atro-
das tādas grāmatas, kuras varbūt izlasījuši viens vai pāris lasī-
tāji.  Lasītāji, atlicināsim vairāk laika un pameklēsim grāmatas 
arī tālākos plauktos!

Izmantojiet bibliotēkas piedāvātās iespējas un jūs noteikti at-
klāsiet sev jaunus apvāršņus, jaunus draugus un sabiedrotos!

Aija, bibliotēkas vadītāja

skolotāju palīgu sagatavots īss uzvedums. Tas bija veidots pēc 
V. Sutejeva pasakas motīviem “Kas teica ņau?”.

Sirsnīgi novēlējumi un krāšņu ziedu pušķi tika pasniegti šī 
gada Daugavpils Universitātes absolventei Dacei Zepai.

Klātesošos jaunajā mācību gadā sveica arī pagasta pārvaldes 
vadītāja Ilze Dreimane, vēlot bērniem būt zinātkāriem, skolo-
tājām kļūt vēl radošākām, cerot uz veiksmīgu turpmāko sadar-
bību ar pagasta pārvaldi. 

Jaukus vārdus teica arī Madonas novada domes deputāte 
Ruta Vizāne.

Skolotāja Valentīna, R. Vizānes foto

Krāsaino vasaru savos zīmējumos 
atceras “Rūķu” grupas bērni.

Svinīgā pasākuma laikā. 
Priekšplānā Dace Zepa.
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Agrā 16. augusta rītā Ļaudonā pie Aiviekstes tilta notika 
Madonas rajona, ko jau var uzskatīt par novada, pirmās mak-
šķerēšanas sacensības. Uz sacensībām bija ieradušās 11 ko-
mandas. Tālākās komandas bija no Jaungulbenes un Jēkabpils. 
Kopējais dalībnieku skaits 39. Protams, neiztika arī bez līdzju-
tējiem un skatītājiem. Pēdējā laikā aktīvāki palikuši jaunieši. 
Sacensības vadīja kalsnavietis Viktors Ūdris. Pēc instrukcijas 
saņemšanas sacensību dalībnieki devās uz nolūkotām vietām 
abos Aiviekstes krastos, lai ap pulksten vienpadsmitiem ar lo-
miem atgrieztos pie tilta.

Apkopojot rezultātus, pirmo vietu izcīnīja Jēkabpils koman-
da, otro vietu Ļaudonas  makšķernieku klubs „Savieši”, bet 
trešajā vietā komanda „Mētriena” no Mētrienas pagasta. Uz-
varētāju komandas tika apbalvotas ar diplomiem un piemiņas 
kausiem. Pēc nolikuma nākamgad sacensības jārīko novada 
spēcīgākajai  komandai, un tie būs mūsu pagasta makšķernie-
ku klubs „Savieši”.

Individuālajā vērtējumā sieviešu konkurencē bija tikai viena 
dalībniece no Cesvaines novada – Laila Saveļjeva, kura saņē-
ma diplomu un balvu.

Toties cīņa starp jauniešiem bija sīva. Ļaudonas jauniešiem 
bija pat sava komanda, kas manā makšķernieka mūžā bija pir-
moreiz Ļaudonā. Tomēr jauniešu konkurencē pirmo vietu izcī-
nīja Mareks Silakovs no Jaungulbenes, otrajā vietā Nils Marti-
novs no Jēkabpils, trešājā vietā ļaudonietis Daniels Briedis.

Vīru konkurence bija sevišķi sīva. Pirmajā vietā Agris Dau-
ģis no komandas „Mētriena”, otrajā vietā  Jānis Viļevičs no 
komandas „Savieši”, trešajā vietā Jānis Skrejāns no Jēkabpils.

Šogad tika sumināti arī makšķernieki-veterāni –  Konstantīns 
Martinovs un Vairis Viļevičs, kuriem tika pasniegtas piemiņas 
balvas par ieguldīto darbu makšķerēšanas sporta attīstībā un 
popularizēšanā. Vairim Viļevičam no Jēkabpils sporta centra 
tika izteikta pateicība par ieguldīto darbu makšķerēšanas spor-
tā un pasniegta grāmata „Jēkabpils”.

SPORTS                                                               
Atklātais čempionāts pludiņa makšķerēšanā

Mūsu pagastā ir arī  sievietes  makšķernieces, bet vasaras 
sacensībās viņas ne visai vēlas piedalīties. Vēlams, lai viņas 
būtu aktīvākas un piedalītos arī vasaras sacensībās. 

Paldies sacensību sponsoriem – Madonas rajona padomei, 
SIA „Aiviekstes būvnieks”, „Madonas CMT”SIA!

Vaira Viļeviča teksts un foto

 Pludmales volejbola sacensības
5. septembris pie mums Ļaudonā un daudzviet Latvijā at-

nāca ar spēcīgu lietu. Līdz ar nelabvēlīgajiem laika apstākļiem 
Ļaudonas pagasta kultūras nama vadītājas un Tatjanas un Māra  
Kriškānu  organizētās pludmales volejbola sacensības nācās 
atlikt uz dienas otru pusi, jo radio vēstīja, ka lietus mitēsies. Tā 
arī notika, un sacensības sākās pulksten 14.00.

Sacensībās dalību pieteica piecas komandas, pārsvarā ļau-
donieši, sāvēnieši un arī kalsnavieši. Netrūka arī līdzjutēju un  
komandu atbalstītāju.

Pēc sīvām spēlēm sacensību organizatori  sveica uzvarētā-
jus: 

1. vieta un ceļojošais kauss komandai “Īsie”– Andris Ser-
žāns un Edijs Simsons;

2. vieta komandai “Mīkstie”– Jurģis Seržāns  un Mareks 
Rukmanis;

3. vieta komandai “Niknais Dzenis”– Edijs Dzenis un Intars 
Nikanovs;

4. vieta komandai “Akmens”– Jānis Žmuidins un Edgars 
Āboliņš;

 5. vieta komandai “Sāviena”– Kristaps Sirmais un Sandris 
Jakubjaņecs.

Vakarā visiem sportistiem un līdzjutējiem sacensību organi-
zatori kultūras namā rīkoja diskotēku.

R. Vizānes teksts un foto

Sacensību dalībnieki.

Komanda “Mētriena”.

Sacensību dalībnieki.

Spēles laikā.
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22. augusta rītā jau iztālēm Ļaudonā varēja saklausīt skaļu 
suņu riešanu, jo šajā dienā mūsu parka estrādē notika Latvijas 
Mednieku kinoloģiskās apvienības (LMKA) reģionālā šķirnes 
suņu vasaras izstāde.

Jau trešo gadu pēc kārtas ļaudoniešiem ir dota iespēja aplūkot 
medību suņus, ko uz Ļaudonu atveduši mednieki no vairākiem 
Latvijas novadiem.

Vasaras izstādē piedalījās mednieki kopā ar saviem četrkā-
jainajiem palīgiem no Madonas, Ludzas, Rēzeknes, Jēkabpils, 
Preiļu un Gulbenes novada. Suņu izstādē stingri vērtētāji bija 
LMKA valdes priekšsēdētājs, ilggadējais galvenais kinologs 
Mintauts Kalniņš, 1. kategorijas eksperti kinologi – Aldis Bon-
dars un Agris Akmentiņš no Madonas rajona, Nikolajs Varga-
novs, Aigars Remess no Rīgas rajona, Gints Žeigurs no Valkas 
rajona, Monvīds Šteinerts no Alūksnes rajona. 

Izstādes tiek organizētas, lai noteiktu suņu atbilstību šķirnī-
bai, saņemtu eksterjera vērtējumu, atvieglotu saimniekiem me-
dību palīgu reģistrāciju, dokumentu sakārtošanu.

Suņu izstādi atklāja un klātesošos uzrunāja 1. kategorijas eks-
perts kinologs Aldis Bondars, Madonas novada domes priekšsē-
dētājs Andrejs Ceļapīters. 

Pārsvarā izstādē piedalījās jaunākās grupas šķirnes medību 
suņi. Kā jau katru gadu, visplašāk pārstāvētās bija krievu-Eiro-
pas laikas – 35 suņi, bet ringā vērtēja arī 5 Rietumsibīrijas lai-
kas, 7 gludspalvainos takšus, 8 Latvijas dzinējus, 7 vācu medību 
terjerus jeb jakterjerus, 3 velšterjerus, vienu bīglu, kā retumu 
vērojām vācu asspalvaino putnu suni – drachāru. 
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26. septembrī plkst. 9.00 
laukumā pie kultūras nama –

 rudens tirdziņš

Dzīve
nodara sāpes,
tomēr
jāmāk ir ziedēt,
likteni veidot
ar darbiem,
ar vārdiem,
tumsu pušu kas cērt;
noslēpt vājuma brīžus,
iegūtās rētas dziedēt,
palikt pie pārliecības,-
grūtais-
ir dzīves vērts.

SVECĪŠU VAKARI
Ļaudonas pagasta kapsētās notiks:

26. septembrī
Pārupes kapos plkst.16.00;

Mētrienas kapos  plkst. 17.00;
Ļaudonas kapos  plkst. 18.30. 

Iedzīvotāju zināšanai
Madonas novada pašvaldības sociālā dienesta dar-

biniece Ļaudonas pagasta pārvaldē AIJA ZABLOCKA 
apmeklētājus pieņem:

pirmdienās 9.00-12.00 un 14.00-17.00
trešdienās 13.00 – 17.00

VAĻASPRIEKS               

Mintauts Kalniņš skaidroja, ka laikām vasaras izstādes ne-
būtu piemērotākās: – Uz laiku izstādēm vajag braukt ziemā, 
kad suns ir ar kažoku, kad ir medību kondīcijā. Vasarā žēl su-
nīšu– nomainījuši spalvu, labi neizskatās, tomēr gadās kādi, 
kas saglabājuši kažoku. Tas ir tāpat kā tērpu konkursā, ja viena 
dāma atnāks pufaikā, otra – kā karaliene. Suņu eksterjera vērtē-
jumam tas ir svarīgi, bet katrs saimnieks jau grib dabūt medaļu. 
Slikts ir tas zaldāts, kas negrib būt ģenerālis. Suņiem kā medību 
palīgiem ir citas – darba pārbaudes, bet izstādē novērtējam eks-
terjeru, atbilstību šķirnei. Nepārprotami krievu-Eiropas laikas 
jau četrdesmit gadu tomēr ir populārākie medību suņi. 

Medību suņu izstādē ar saviem medību suņiem piedalījās arī 
mūsu pagasta mednieki.

Paldies Aldim Bondaram par iniciatīvu, rīkojot medību suņu 
izstādes pie mums Ļaudonā!

R. Vizānes teksts un foto

SVEICAM

50 gadu jubilejā
Valentīnu Brutāni  16. septembrī

55 gadu jubilejā
Gunti Zagorski 6. septembrī

Zinaīdu Kalniņu  18. septembrī

60 gadu jubilejā
Valentīnu Bērziņu  3. septembrī

Arnoldu Grīsli  20. septembrī
Mirdzu Šilinsku  28. septembrī

65 gadu jubilejā
Andu Plato 8. septembrī

Zitu Dunduri 10. septembrī
Aleksandru Čiršu 15. septembrī

70 gadu jubilejā
Klaudiju Krivoguzovu 5. septembrī

Vandu Petrovsku 6. septembrī

80 gadu jubilejā
Emīliju Bukovsku 28. septembrī

85 gadu jubilejā
Leonīdu Kreili 26. septembrī

DAUDZ BALTU DIENIŅU LAIMIŅA DODI!

KULTŪRAS AFIŠA                

Pie Ļaudonas kultūras nama ir atrasta sudraba ķēdīte 
(vīriešu). Interesēties pie kultūras nama vadītājas.

Centrā Ļaudonas mednieki ar saviem suņiem.


