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MAIJS. Dabas mierā iesoļo ziedošais maijs, kaut gan nepareizi, maijā 
nekas nav mierā – ne putni, ne cilvēki. Visi ir darbos, dabā, steigā, lai visu 
varētu paspēt: gan izbaudīt ziedu burvību, gan siltās vēja plūsmas, gan ne-
parasto steigu piemājas dārziņā. Maijā viss ir jāpaspēj! Jāpaspēj sadzirdēt 
pirmo dzeguzes saucienu, ieklausīties lakstīgalas dziesmās ziedošā ievu krū-
mā, atgulties ziedošā pieneņu pļavā un raudzīties dzidri zilajās debesīs ar 
baltajām mākoņu kupenām, klausīties bišu sanoņā ziedošās ābelēs. Viss ir 
jāpaspēj, jo tas laiks ir īss, kad varam baudīt šo dabas krāšņumu. Jāmāk un 
jāpaspēj svinēt svētkus, jo maijā to ir daudz.

1.maijā Darba svētki. Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukša-
nas diena

4.maijā Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena
8.maijā Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru piemiņas 

diena
9.maijā Eiropas diena
10.maijā Mātes dienā
15.maijā Ģimenes diena
31.maijā Vasarsvētki
Kurus svētkus svinēt vairāk, kurus mazāk – ir katra paša ziņā, bet maijā 

mēs nedrīkstam aizmirst pašus tuvākos – mūsu māmuļas, lai kur viņas arī 
būtu – vai būtu starp mums vai kaut kur tālumā, vai arī mūžības tālajos 
ceļos. Tā ir diena, kad viņas pieminam, apsveicam un apciemojam. Atce-
rēsimies senu parunu, kura saka: ‘‘Lai ikviena māte par savu bērnu varētu 
raudāt tikai prieka asaras!” Jā, cik tas būtu labi…
Šomēnes arī īpaši svētki šim izdevumam, jo no tālā 1994. gada maija 

ir pagājuši 15gadi, kopš katru mēnesi jūsu mājās ienāk šī pagasta mazā 
avīzīte „Ļaudonas Vēstis”.
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PAGASTA PADOMĒ                                             
Padomes sēdē 2009. gada 22. aprīlī
1. Nolēma neapstiprināt Madonas novada pašvaldību apvie-

nošanās projekta ziņojuma gala versiju un Madonas novada 
pašvaldības Nolikumu.

2. Nolēma lūgt Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut saņemt 
ilgtermiņa aizdevumu Valsts kasē Ls 29 060,- (divdesmit devi-
ņi tūkstoši sešdesmit lati) kā trūkstošos līdzekļus, lai realizētu 
Ļaudonas vidusskolas sporta zāles rekonstrukcijas 1. kārtu. 

3. Pieņēma pašvaldības grāmatvedības bilancē smilts - grants 
un smilts materiālu karjerā „Kalnieši”, ar bilances vērtību          
Ls 34434,25.

4. Noteica: 
1) Ļaudonas kultūras namu kā vietu, kur rīkot tikšanos ar vē-

lētājiem, nosakot maksu 5,-Ls par 1 stundu;
2) aģitācijas materiālus drīkst izvietot uz sludinājuma dēļiem, 

uz pagastmājas sludinājuma dēļa un citās ar pašvaldību saskaņo-
tās vietās par maksu 2,-Ls par vienu aģitācijas materiālu nesēja 
kvadrātmetru mēnesī, informējot pašvaldību 3 dienas iepriekš.

5. Atļāva izsniegt atkārtotu aktu par ēku pieņemšanu – no-
došanu ekspluatācijā ēkām Ļaudonas pagasta „Dunduros” un 
Ļaudonas pagasta Toces ielā 10. Izveidoja komisiju būves pie-
ņemšanai ekspluatācijā.

6. Nolēma mainīt adresi ēkām no „Aizpurves”, Aburtu ciems, 
Ļaudonas pagasts, Madonas rajons, LV-4862, pret „Pūrīši”, 
Aburtu ciems, Ļaudonas pagasts, Madonas rajons, LV-4862.

7. Nolēma neatļaut meža zemes transformāciju par zemi zem 
ūdeņiem īpašumā „Vecdieviņi” līdz brīdim, kad teritoriālais 
plānojums tiks atvērts grozījumu veikšanai.

8. Nedzēsa vienam pagasta iedzīvotājam īres un komunālo 
maksājumu parādu.

9. Atļāva Aiviekstes ielā 3 nocirst vecos, bojātos kokus, kas 
apdraud dzīvojamo māju.

10. Padome pagarināja trūcīgas personas statusu vienam pa-
gasta iedzīvotājam. 

11. Nolēma piešķirt sociālās palīdzības pabalstus diviem pa-
gasta iedzīvotājiem.

12. Apstiprināja darba koplīgumu ar Ļaudonas pagasta pado-
mes darbinieku arodkomiteju.

13. Piešķīra Līgai Calmānei kārtējā atvaļinājuma daļu laikā 
no 2009. gada 11. maija līdz 24. maijam ieskaitot.

14. Nākamā pagasta padomes sēde notiks 2009. gada 27. 
maijā plkst.14.15. 

 Padomes ārkārtas sēdē 2009. gada 7. maijā
1. Nolēma, ka Jurijs Simsons aizvietos padomes priekšsēdē-

tāju Līgu Calmāni viņas atvaļinājuma laikā no 2009. gada 11. 
maija līdz 24. maijam ieskaitot. 

Sēdes materiālus apkopoja Ilita Berķe,
pagasta padomes sekretāre

Vēlētāju apvienība „Aicinājums”, beidzot savu pastāvēšanu 
līdz ar jaunā Madonas novada vēlēšanām š.g. 6. jūnijā, izbeidz 
savas pilnvaras Ļaudonas pagasta padomē. Ar 2009. gada 1. jū-
liju būsim lielā novadā, būs savādāk. Cerēsim, ka būs mazāk 
birokrātijas, savtīguma un iedomīguma.

Pa šiem gadiem ir daudz redzēts, dzirdēts un arī darīts. Cilvē-
kus jau iepazīst ar gadiem un grūtībās. Par darbu un iespaidiem 
pagasta padomē paliks interesantas atmiņas, vairāk ne jau tās 
labākās. Mūsu apvienība visus šos darbības gadus cīnījās pret 
negodīgumu un savtīgumu. Tāda darbība mūsu ieskatā ar katru 
gadu pieauga. Ar vienu vai divām balsīm rezultātu sasniegt bija 
grūti, kaut dažreiz arī izdevās. Bieži vien deputātu balsojumā 
varēja saskatīt bailes un nevarēšanu. Tas ir kauns.

Nevar jau tikai par slikto vien, bija arī patīkami brīži – dažādi 
svētki, attīstības projekti, sporta pasākumi.

Paldies vēlētājiem!

Vēlēšanu iecirknis Nr.668 atradīsies Dzirnavu ielā 7, Ļaudo-
nas pagasta kultūras nama telpās.

Balsošanas kārtība 
Vēlēšanu dienā, sestdien, 2009.gada 6.jūnijā, vēlēšanu iecir-

kņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 22.00. 
No 3.līdz 5.jūnijam vēlēšanu iecirkņos notiks iepriekšējā bal-

sošana. 3.jūnijā vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 17.00 
līdz 20.00, 4.jūnijā – no pulksten 9.00 līdz 12.00, bet 5.jūni-
jā– no pulksten 10.00 līdz 16.00.

Tāpat vēlētājiem, kuri nevarēs nokļūt vēlēšanu iecirknī ve-
selības stāvokļa dēļ, būs iespēja pieteikt balsošanu savā atra-
šanās vietā. Šo iespēju vēlētāji var izmantot, ja vēlēšanu dienā 
atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā.  Pieteikt balsošanu 
dzīvesvietā varēs no 27.maija.

Piedalīties EP  un pašvaldību vēlēšanās Latvijā drīkst arī citu 
Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pilsoņi. Lai piedalītos paš-
valdību vēlēšanās, šiem pilsoņiem 90 dienas pirms vēlēšanu 
dienas ir jābūt reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. 

Vēlētājiem atgādinājums, ka šajās vēlēšanās varēs balsot 
tikai vēlētāja deklarētajā dzīvesvietā, kura vēlēšanu iecir-
kņa teritorijā tas ir reģistrēts.

6.jūnijā – Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanas

Ar projektiem un renovācijām ir bijis tik daudz nejēdzību, 
ka kauns pat rakstīt, ka mēs kā apvienības deputāti neko ne-
varējām iespaidot. Žēl, ka tas turpinās ar sporta zāles remontu. 
Varbūt šoreiz SIA „Bells” rīkosies godīgāk un nebūs, kas tām 
muļķībām piekrīt.

Iesim uz Madonas novada domes vēlēšanām, izteiksim savu 
viedokli! Varu tikai aicināt nebalsot par līdzšinējās varas parti-
jām. Mēs pat nevaram apjēgt, cik daudz ir jāsavāc vai jānotral-
lina, lai atrastos valsts tur, kur tā pašlaik atrodas. Ir, ko izvēlē-
ties un piedalīsimies vēlēšanās.

Gribu pateikt paldies visiem tiem ļaudoniešiem, kuri šajos 
gados atbalstīja vēlētāju apvienību „Aicinājums”. Paldies jums 
visiem par uzticību!

Normunds Iesalnieks,
 pagasta padomes priekšsēdētājas vietnieks

Sīkāka informācija pa tālruņiem līdz 27.maijam 64869893 
no 27. maija 64823264.

Madonas rajona novada vēlēšanām pieteikti 7 saraksti ar 118 
deputātu kandidātiem.

Madonas novadā tiks ievēlēti 17 deputāti no 7 partijām
Nr.1     Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”
Nr.2    “Tautas partija”
Nr.3    “Jaunais laiks”
Nr.4    “SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI”
Nr.5    “Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija”
Nr.6    “Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība”
Nr.7    Partija “LPP/LC”

Dzintra Seržāne, 
Ļaudonas pagasta vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
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Aldis Bondars un Līga Calmāne –  ,,Centriskās partijas Latvijas Zemnieku Savienība’’ sarakstā.

Jānis Dreimanis un Ilze Dreimane – ,,SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI’’ sarakstā.

Ruta Vizāne – ,,Jaunā laika’’ sarakstā.

Ļaudonas pagastu Madonas novada domes vēlēšanām deputātu 
kandidātu sarakstos pārstāv:

REDAKTORES SLEJA                                              

Labdien, mīļie ļaudonieši un visi „Ļaudonas Vēstis” lasītāji 
tuvumā un plašajā pasaulē! Kā jau redzam, laiks aizsteidzas 
ātri, un šomēnes mazā pagasta avīzīte jau iznāk 181. reizi. No 
pirmās avīzes iznākšanas dienas ir pagājuši 15 gadi. Piecpa-
dsmit gados šajos laikos Latvijas pilsoņi saņem savu pirmo 
pasi, avīzītei pase tika izsniegta 1994.05.05.Latvijas Republi-
kas Tieslietu ministrijas Informācijas lietu departamentā. 

Ideja par pašvaldības avīzes izdošanu radās toreizējai pagas-
ta padomes priekšsēdētājai Dzintarai Birnei. Padomes priekš-
sēdētāja šo ideju lika realizēt pagasta kultūras komisijai, kuru 
tālajā 1994. gadā vadīju es – Ruta Vizāne.

Atceroties to dienu, atmiņā ataust tas brīdis, cik bailīgi es 
vēru šī departamenta durvis Vecrīgā, lai iesniegtu visus ne-
pieciešamos dokumentus pašvaldības laikraksta reģistrācijai. 
Saņemot laikraksta reģistrācijas apliecību, bija jāsāk domāt 
par avīzes sagatavošanu un izdošanu. Teikšu godīgi, pieredzes 
nebija nekādas, bet avīze bija jāsāk veidot. Pirms piecpadsmit 
gadiem nebija ne datora, ne fotoaparāta. Avīzītes teksti tika 
rakstīti ar rakstāmmašīnu un izmantotas tika arhīva fotogrāfi-
jas. Arī tajos laikos pašvaldībai bija smagi finansiālie apstākļi, 
bet tomēr avīzītei naudiņa tika atrasta. Visa 1994. gada avīzītēs 
kopā ir tikai astoņpadsmit fotogrāfijas, šogad divdesmit katrā 
avīzītē. Daži no pirmajiem eksemplāriem jau ir apdzeltējuši un 
patiešām ieguvuši vēsturisku nozīmi. Avīzītes veidošanā pie-
dalījās visi tā laika padomes deputāti – Dzintara Birne, Valda 
Dimbele, Dainis Portnovs, Andrejs Punovskis, Antonija Urža, 
Regīna Vabule, Ruta Vizāne. 

Katru mēnesi viens no deputātiem rakstīja ievadrakstu avī-
zītei pēc senču kalendāra. Man bija visi rakstiņi jāsavāc un 
jāpārraksta mašīnrakstā. Sagatavotais materiāls tālāk aizceļoja 
uz “Madonas poligrāfistu”. Atceros atsaucīgās “Poligrāfista” 
darbinieces, kuras bija un joprojām vēl ir ļoti pretimnākošas. 

Piecpadsmit gadu laikā strauji attīstījušās tehnoloģijas un 
līdz ar to arī avīzes sagatavošanas un izdošanas iespējas. Tagad 
viss pārsvarā notiek elektroniski.

Daudzus gadus esam piedalījušies Madonas rajona paš-
valdību avīžu konkursā „Spicā spalva” un katru gadu esam 
saņēmuši kādu nomināciju, bet 2007. gadā ieguvām galveno 

balvu. 2008. gadā Ļaudonā organizējām un vadījām šo rajona 
konkursu.  Šogad pirmo gadu piedalījāmies konkursā pašvaldī-
bu avīzēm ārpus rajona robežām. Tas notika Gulbenes rajona 
Rankā, kurā mūsu avīzītei tika piešķirtas četras nominācijas. 
Šāda veida konkursi dod iespējas iepazīties ar citu pašvaldību 
izdevumiem, iegūt kolēģu pieredzi, dalīties savā pieredzē.

Protams, ne jau tikai avīze slavēta vien. Šajos gados saņemta 
arī kritika, pārsvarā no padomes priekšsēdētājas vietnieka. Rei-
zēm varbūt pelnīta. Vienmēr esmu centusies visus uzklausīt, 
bet jāatceras, ka visiem pa prātam nekad neko nevarēs izdarīt. 
Ir bijušas kļūdas, bet no kļūdām taču mācāmies mēs visi. Bet, 
veidojot katru avīzīti, es tajā cenšos no savas puses ielikt tikai 
labas domas, jo ļaunums vairo ļaunumu un galā neko labu ne-
dod. Netīro veļu mēs taču varam mazgāt savās mājās. Vai tas 
mums būtu jādara publiski un jāatstāj vēsturei? Šo gadu laikā 
daudz ko esmu iemācījusies un sapratusi, kas ir kas. Katra iz-
nākusī avīzīte ir ierakstīta pagasta vēsturē, un tie, kas šo mazo 
avīzīti lasīs pēc daudziem gadu desmitiem, uzzinās par dzīvi 
Ļaudonā  no 1994. gada maija līdz pat… Man te grūti pateikt, 
kas ar vietējām avīzītēm notiks jaunajā Madonas novadā. Bet 
cerēsim, ka jaunā novada dome atradīs līdzekļus mazajām 
avīzītēm pagastos, jo no 15 pašvaldībām, kas veidos Mado-
nas novadu, avīzītes regulāri iznāk 13 pašvaldībās. Visus šos 
piecpadsmit gadus esmu centusies strādāt tā, lai avīzīte iznāktu 
katru mēnesi, par spīti slimībām vai atvaļinājumiem, jo, ja jau 
reiz man ir uzticēts šis pienākums, tad gribas to paveikt pēc 
labākās sirdsapziņas. Kā nu tas man izdevies, to vislabāk zināt 
jūs – avīzītes lasītāji.

Mīļu paldies šajā svētku reizē saku pašvaldības vadītājai Lī-
gai Calmānei, bez kuras atbalsta mēs nu nekādi nevaram iztikt, 
un padomes deputātiem. Paldies Dzintarai Birnei par šo avīzes 
veidošanas ideju! Ir pagājuši piecpadsmit gadi, un avīze vēl 
dzīvo! Paldies maniem ikdienas darbarūķiem, avīzītes redko-
lēģijai – Inārai Krasnovai, Lidijai Kaufeldei, Gundegai Apšai, 
Lilijai Jakubjaņecai un, protams, vēl paldies visām rakstošajām 
skolotājām pagasta izglītības iestādēs, BRAC vadītājai Ingai, 
jauniešu centra vadītājai Birutai, SAC vadītājai Maijai, kultū-
ras nama vadītājai Aijai, pašvaldības darbiniekiem un visiem 
tiem, kuri esat rakstījuši avīzītei, par sapratni un atbalstu avīzes 
veidošanā. Paldies “Madonas poligrāfista” atsaucīgajam kolek-
tīvam! Paldies kolēģiem no reģionālā laikraksta „Stars”, īpaši 
fotogrāfam Oļģertam Skujam par fotogrāfijām!

Paldies visiem tiem avīzītes lasītājiem, kas man šajos gados 
ir teikuši „Paldies” par vietējās avīzes veidošanu. Esmu jums 
visiem bezgala pateicīga par man sniegto morālo atbalstu. Man 
gribētos teikt, lai mūsu mazā avīzīte piedzīvo vēl daudzu gadu 
jubilejas! Cerēsim!

Runāt maz, bet pateikt svarīgāko! Lai darbs ir dzīves pamats, 
mērķis un mūža galvenā sastāvdaļa! Lai visskaistākais zieds ir 
dvēseles zieds, ko cilvēks cilvēkam sniedz! Lai vienmēr deg 
kāda uguns dzirkstīte, kas liek uz priekšu steigties – neapstā-
ties! Lai no visiem avotiem visdziļākais ir tas, – no kura var 
pasmelt labestību! Lai mums visiem kopā veicas!

 Ruta Vizāne
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SAKOPŠANAS TALKAS                                                            
Lielā talka Ļaudonā 

17. aprīlī mūsu pagasts piedalījās lielajā pagasta sakopšanas 
talkā, kaut visā Latvijā par talkas dienu bija izsludināts 18.ap-
rīlis.

Talcinieki  jau tradicionāli pulcējās laukumā pie Dīvaru vei-
kala, kur saņēma darba cimdus un maisus. Talkas koordinators 
Jurijs Simsons talciniekiem norādīja veicamos darbus pagasta 
teritorijā. Drīz vien Ļaudonas centra ielas tika atbrīvotas no 
nomestajiem atkritumiem. Visvairāk ceļa malās mētājās tukšās 
alus pudeles „Cuba” un „Euro”, kā arī vīru valodā saucamie 
„končiki”, starp atkritumiem bija pa retai limonādes pudelei un 
saldējuma iepakojuma papīram. Par ko tas liecina? Jā, par to, ka 
atkritumus izmet tie, kas šo produkciju lieto, bet paši nekad ne-
piedalās šādās talkās. Visvairāk piegružotas bija abas autobusu 
pieturas. Talcinieki, pabeidzot talku, bija gandarīti par paveikto 
darbu, jo arī šajā talkā atkritumu bija savākts krietni mazāk nekā 
pirmajā talkā pērnā gada rudenī. 

Paldies visiem talciniekiem! Nebaidīsimies aizrādīt tiem, kas 
nomet atkritumus ielas malās, mums taču visā pagasta teritorijā 
ir pieejami atkritumu konteineri. 

Nenoliegsim, ka ikvienam no mums patīk dzīvot sakoptā 
vidē.

Lielā talka Sāvienā
Pavasara lielajā talkā 17.aprīlī Sāvienā piedalījās septiņi tal-

cinieki. Talkas laikā tika salasītas tukšās pudeles, ko pēc sevis 
pa roku galam nomet dzērāji. Man pēc makšķerēšanas sacensī-
bām ir pārmests, ka sacensību dalībnieki piemēslo ezera krastus 
ar tukšām pudelēm. Jā, es to nenoliedzu, jo tā ir taisnība. Tikai 
dažus mēnešus vēlāk šis pats vīrs, kas man aizrādīja par mak-
šķerniekiem, pats  ezermalā dzēra, bet, projām ejot, pa roku ga-
lam aizmeta tukšo pudeli. Es viņam aizrādīju un atgādināju par 
viņa pārmetumiem makšķerniekiem. Otrā rītā šis pats vīrs man 
teica: ”Tās pudeles tur vairs nav!” Arī talkas dienā šis vīrs bija 
pie veikala, un mēs aicinājām pulciņā pastrādāt, bet viņš atteica: 
„Man pie mājas viss ir kārtībā!” Nebija jau arī ilgi jāgaida, pie 
velosipēda turēdamies, ātri vīrs pazuda.

Talkas laikā salasījām pa Sāvienas centru pudeles, plastmasas 
maisiņus, saldējumu un čipsu iepakojumus, ko galvenokārt pie-
mētā bērni. Bērnu uzvedība parāda, ka vecāki viņus neaudzina, 
kā izturēties pret vidi, kurā dzīvojam. Šogad Sāvienas skolēni 

netalkoja Sāvienā, bet gan skolā Ļaudonā un par Sāvienu aiz-
mirsa, kaut gan daudzi atkritumi ir skolēnu radīti arī Sāvienā.

Sakopšanas talkā piedalījās  Sāvienas centra jaunieši –Jānis 
un Uldis Aļeksējevi, Juris Eglītis, Arvis Audriņš, pensionārs 
Edvīns Ieviņš, vīrs kuram jau pāri astoņdesmit, Modrīte Utnā-
ne – veikala darbiniece un 
es Vairis Viļevičs. 

Pagājušajā gadā sakopša-
nas talkā kopā ar skolotāju 
piedalījās skolas bērni, arī 
šogad viņus ļoti gaidījām, jo 
kalns pie vecās pienotavas, 
kur ziemā bērni slidinājās, 
ir piemētāts ar slidināšanās 
palīglīdzekļiem – plēvēm, 
kartona plāksnēm un citām 
lietām. Bet nekā! Vai tiešām 
Sāvienai jāpaliek par Ļau-
donas kūtspakaļu, kā jau 
bija rakstīts „Ļaudonas Vēstīs”.

Makšķernieku klubs „Savieši” rīkos ezera krastu sakopšanas 
talku, par kuru laikus iedzīvotāji tiks informēti. Klubam ir lai-
vas, ar kurām varēs atkritumus savākt no ūdens. 

Makšķerniekiem, kuri nepiedalīsies talkā, būs liegtas laivas 
kā makšķerēšanai, tā arī atpūtai.

Vairis Viļevičs

8.maijā Ērgļos notika pašvaldību darbinieku Meža dienu 
2009’ talka, kuru organizēja Ērgļu novada dome un Madonas 
virsmežniecība. Pasākumu atklāja un talciniekus uzrunāja Ēr-
gļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis un Madonas 
virsmežniecības virsmežzinis Arvīds Greidiņš. Ērgļu novada 
„Meža māte” kopā ar VMD KPC Madonas nodaļas vadītāju 
Mairitu Bondari un VMD Madonas virsmežniecības meža un 
vides aizsardzības daļas vadītāju Māru Vāveriņu vienu talci-
nieku no katras pašvaldības ietērpa dabas tēlu tērpos, lai labāk 
sokas dienas darbi. Mūsu pagasta padomes pārstāvis  Jurijs 
Simsons tika pie skaista sūnas tērpa.

Visi talcinieki devās uz Ērgļu veco parku, lai tur iestādītu 
piecus sarkanos ozolus, kas simbolizēs Madonas rajonā izvei-
dotos piecus novadus. Pēc ozolu iestādīšanas talcinieki strādā-
ja pie celiņu izveidošanas, apstādījumu atjaunošanas un parka 
uzkopšanas.

R. Vizānes teksts un foto

Skolēni sakopj pagasta centru.

Pagasta padomes darbinieki Svētupes krastā.

Iestādīts Madonas novada ozols.

Talkas dalībnieki.

Sāvēnietis Edvīns Ieviņš.
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MĒNEŠA JUBILĀRE                                                 

ES NĀKU NO ĻAUDONAS                                         

Paaudžu dzimtas 
mājās „Ruķos” skais-
to 80 gadu dzīves ju-
bileju 27. aprīlī svi-
nēja Ausma Otvare. 
Īvānu dzimtas mājas. 
Mājas, kur katram 
kokam ir sava vēs-
ture, ozoli ceļa malā 
iestādīti par godu 
jaunizve idota jām 
ģimenēm, par karā 
aizejošiem dēliem un 
citām ģimenes dzīves 
tradīcijām.

Ja vien vecās mā-
jas un koki spētu runāt, 

tie mums stāstītu par paaudžu paaudzēm, kas dzimušas, augu-
šas un pasaulē aizgājušas no šo māju pagalma.

Ausmas kundze rūpīgi krājusi savas dzimtas vēsturi fotogrā-
fijās. Vecās fotogrāfijas vēsta par pēckara gadiem, par jubilāres 
iesvētībām, par darba gaitām un ģimenes dzīvi. Par to, ka viņas 
vectēvs bijis Ļaudonas ev.lut draudzes pērminderis, par to, ka 

jubilāres mamma spēlējusi teātri Ļaudonā un dziedājusi korī, 
par savām skolas gaitām Ļaudonā, pirmajiem grūtajiem darba 
gadiem govju fermā, par ģimenes tradīcijām.

Cienījamā jubilāre stāsta, ka viss dzīves gājums no dzimša-
nas līdz par šodienai aizritējis šeit – vecvecāku mājās Ļaudonā. 
Dzimusi, augusi, skolā gājusi, darba gaitas sākusi un pensiju 
sagaidījusi Ļaudonā. Ausma ģimenē bijusi jaunākā, par viņu 
vecāki bijuši brāļi Valdis un Andrejs. Brālis Valdis mīlējis foto-
grafēt, tāpēc jau to bilžu arī ģimenes arhīvā esot tik daudz, bet 
brālis Andrejs kara gados emigrējis un tagad dzīvo Francijā. 
Andrejs ir rakstnieks un sarakstījis vairākas grāmatas.

Jubilāre jau no bērnības visu dzīvi mīlējusi zirgus. Būdama 
maza meitene, zirdziņu ievedusi grāvī, ieķērusies tam krēpēs 
un uzraususies mugurā, lai dotos izjādē. Kā saka jubilāre, kā 
var tik jaukus dzīvniekus nemīlēt. Arī tagad mums vēl ir savs 
zirdziņš. Ļaudonā nodibināta ģimene un kopā ar vīru Artūru iz-
audzināti divi dēli – Ilmārs un Vilnis. Vecmāmuļu priecē maz-
meitiņa Nelda.

Paldies cienījamai jubilārei par atmiņu stāstījumu! Lai jubi-
lārei laba veselība un daudz, daudz jauku un mīļu brīžu kopā ar 
saviem mīļajiem nākamajos dzīves gados!

R. Vizānes teksts un foto

Lai gan mana dzimtā puse ir Balvu 
rajona Šķilbēnu pagasts, sevi uzskatu 
par ļaudonieti. Uz Ļaudonu pārnācām 
dzīvot, kad man bija 3 gadi. Pirmās bēr-
nības atmiņas saistās ar „Šalku” mājām. 
Divu māju pagalmos kopā skraidījām 
kādi divdesmit bērni. Atmiņā palikušas 
kopējās spēles, peldēšanās Milas upītē, 
vizbuļu un kreimeņu meklēšana mežā 
pie Milas upītes, sēņošana Šalku mežā. 
No šīm mājām man sākās arī pirmās 
skolas gaitas uz 3 km attālo skolu. Tad, 
mācoties ceturtajā klasē, aizgājām dzī-
vot uz „Kaļpiem”. Ar šīm mājām saistās 
tālākās skolas gaitas, tuvākie un tālākie 
kaimiņi, darbs vasarās kolhozā, palīdzī-
ba vecākiem lauku darbos.

Manas skolas gaitas sākās 1971. gadā 
vēl vecajā skolas ēkā. Pirmā skolas die-
na prātā nav palikusi. Vairāk atceros 
jaunās skolas pamatu ielikšanu vecā 
skolas stadiona vietā un jaunās skolas 
atklāšanu, uzsākot mācības 6. klasē. Ma-
nai klasei skolā bija trīs audzinātāji. No pirmās līdz ceturtajai 
klasei mūs mācīja skolotāja Skaidrīte Ozoliņa. Ļoti stingra un 
prasīga skolotāja. Ar viņu kopā katru gadu uz jauno gadu ie-
studējām ludziņas. Piektajā klasē audzinātāja bija Irēna Vilci-
ņa. No sestās līdz astotai klasei, sākot mācības jaunajā skolā, 
izveidojās paralēlklases, jo uz Ļaudonu atnāca Sāvienas skolas 
bērni. Šos gadus mūsu „B” klasi audzināja Pēteris Mihailovs 
– ļoti zinošs skolotājs. Mēs viņu saucām par staigājošo encik-
lopēdiju. Vidusskolas klasēs mūs atkal pārņēma skolotāja Irēna 
Vilciņa. Viņai vienmēr iekšā sēdēja „nemiera gariņš”. Ar viņu 
kopā gājām pārgājienos, braucām ekskursijās. Tālākās vietas 
bija Minska, Maskava, Ļeņingrada. 

No skolas laikiem patīkamākās atmiņas saistās ar sporta ak-
tivitātēm. Skolotājs Ēriks Barkovskis ar savu entuziasmu prata 

mūs piesaistīt sportošanai. Spēlējām 
basketbolu, slēpojām, nodarbojāmies 
ar šaušanu, skrējām. Atnākot uz skolu 
strādāt trenerim Jānim Pomeram, vai-
rāk pievērsāmies vieglatlētikas treni-
ņiem. Neskaitāmas reizes braucām uz 
sacensībām aizstāvēt skolas godu.

Ar vidusskolā iegūtajām zināšanām 
man pietika, lai pēc skolas beigšanas 
iestātos Rīgas Medicīnas institūtā un 
izmācītos, lai kļūtu par ārsti. Mācoties 
Rīgā 6 gadus, katras brīvdienas pava-
dīju Ļaudonā. Mani nepavisam nesais-
tīja galvaspilsētas dzīve.

Pēc Medicīnas akadēmijas beigšanas 
meklēju darbu tuvāk mājām, jo šajā lai-
kā jau bija izveidojusies ģimene. Tādu 
iespēju atradu Madonas slimnīcā. Nu 
jau sešpadsmito gadu strādāju par ārsti 
ginekoloģi. Darbā man daudzkārt ko-
lēģi vaicājuši, kāpēc es nenāku dzīvot 
uz Madonu. Mana atbilde parasti bija, 

ka nevēlos dzīvot pilsētas mūros. Man 
vajadzīgi lauki, plašums, dabas tuvums.

Kas mani šobrīd saista Ļaudonā? Pirmkārt, tā ir mana ģi-
mene. Tā ir izveidojusies Ļaudonā. Te ir dzimuši un auguši 
mani bērni. Te dzīvo mani radinieki, kuri reizē ir arī mani la-
bākie draugi. Ar viņiem kopā ir interesanti pavadīt brīvo laiku. 
Ļaudona piesaista ar saviem skaistajiem mežiem un sēņošanas 
vietām rudeņos. Ļaudonai ir Aiviekste, Svētupe un dambji ar 
klusajiem līčiem makšķerēšanai.

Ļaudona man vienmēr bijusi un būs vieta, kur gribas atgriez-
ties.

Patiesā cieņā – Anita Prušakeviča (dzimusi Circene)

Ausma Otvare. 

Anita Prušakeviča.
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APRĪLIS ĻAUDONAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ                          

Daba mums ir visapkārt, un mēs – cilvēki – esam ļoti atkarīgi 
no dabas. Mēs kā cilvēki nevarētu pastāvēt, ja daba nedotu savu 
dzīvinošo spēku. Tādēļ to, kas mums labu dara, vajag cienīt, 
mīlēt un saudzēt. 

„Ozolzeme – Latvija”– ar šādu devīzi  2008. gadā Valsts jau-
natnes iniciatīvu centrs  sadarbībā ar pašvaldībām, izglītības 
iestādēm rīkoja akciju, veltītu Latvijas 90. dzimšanas dienai. 
Arī mēs, PII, iesaistījāmies šajā akcijā un iestādījām trīs ozo-
liņus. Lai bērniem rastos pilnvērtīgāki priekšstati par ozoliņu 
augšanu, savā ikdienas darbā kopā ar bērniem centāmies iepa-
zīt, izdzīvot šim procesam līdzi dažādos gadalaikos. Vērojām, 
kāds tas izskatās pavasarī, vasarā, rudenī, ziemā. Novērojām, 
kā uzplaukst pirmās lapas pavasara siltajā saulītē, kā maigais 
vasaras vējš šūpo ozoliņa vēl trauslos zariņus, kā rudens košās 
krāsās nokrāsojis tā lapas, kā aukstais ziemeļvējš tās norāvis, kā 
ziemā sarma tam uzsegusi siltu, baltu sedziņu. Attīstot bērnu ra-
došās prasmes, bērni ozoliņu pēc vērojumiem zīmēja, aplicēja, 
veidoja, kopīgi fotografējās.

Šogad, 28.aprīlī, apritēja viens gads kopš ozoliņu iestādījām. 
Iesaistot bērnus pētnieciskajā darbībā, devāmies to apraudzīt. 
Pētījām, kā ozoliņi pārziemojuši, vai zaros jau raisās pirmie 
pumpuri. Mērijām, cik tie ir resni, cik gari, cik zaru vainagā. 
Datus apkopojot, izrādījās, ka visi ozoliņi bija paaugušies un 
resnumā pieņēmušies vidēji par 1cm. Pie ozoliņiem bērni runāja 
tautas dziesmas par ozoliem, gāja rotaļās. Tā bērni mācās būt 
dabā, izprast un saudzēt to.

„Ozolzeme - Latvija”

Sportiskais Pūpēdis (Irita Akmentiņa) visus iestādes audzēk-
ņus un darbiniekus aicināja uz Dvieļu olimpiādi, jo visi zinām, 
cik svarīgi un veselīgi ir sportot. Pūpēdis visus aktīvi iesaistīja 
Rīta rosmē ar dvieļiem. Kopīgi arī piedalījāmies dažādās jaut-
rības stafetēs un olimpiādes spraigākajā un karstākajā daļā – 
Dvieļubolā ar baloniem, kur netrūka emociju un skaļu ovāciju.

Dvieļu olimpiāde

Aprīļa jubilārus sveikt ar savu priekšnesumu šoreiz bija ie-
radušies Ļaudonas vidusskolas pirmās klases skolēni. Paldies 
viņiem par jaukajām dziesmām un dejām, jo pēc viņu priekšne-
suma zālē bija dzirdami patiesas sajūsmas un prieka pilni bērnu 
aplausi. Pasākumā bija ieradusies arī Kāpēcīte (Vita Stradiņa), 
kurai bija milzum daudz dažādu jautājumu par apkārt notieko-
šo, kā jau visiem Kāpēcīšiem, kuri nekad nebeidz uzdot jau-
tājumu – kāpēc? Jubilārus sveica gan grupas biedri, gan arī 1. 
klases skolēni. Pasākuma noslēgumā sekoja lustīgi danči.

Atceroties Lieldienas
Uzreiz pēc Lieldienām iestādē noritēja ļoti raibs pasākums, kas 

bija veltīts nu jau aizvadītajiem pavasara saulgriežiem. Pie bēr-
niem bija ieradusies Vista (Gundega Apša), kura bērnus aicināja 
kopīgās rotaļās un spēlēs ar raibajām Lieldienu oliņām. Olas tika 
gan meklētas, gan ripinātas. Lieldienu Vista bija arī sagatavojusi 
kādu pārsteiguma balvu, kura bērniem bija pašiem jāatrod.

Madara Kļaviņa, skolotāja

Dzimšanas dienu svinības

NO SKOLAS IKDIENAS                                                               

 2.aprīlī mūsu skolas 5 pārstāvji  devās uz skolotāju protesta 
akciju Rīgā, lai paustu savu attieksmi pret notiekošo izglītības 
sistēmā.

16.aprīlī 1. kl.skolēni kopā ar savu audzinātāju A.Pētersīli 
ciemojās ar nelielu koncertu Ļaudonas pirmsskolas izglītības 
iestādē.

Savukārt 3.-12.kl. skolēni gatavojās pasākumam „Popiela-
Skolas ielā!” Katrai klasei tika dots uzdevums attēlot  vai at-
veidot kādu populāru latviešu  dziedātāju vai grupu. 3.-4.kl.
skolēni gatavoja „Oranžo kori” no „Koru kariem”, atveidoja 2 
dziesmas– īru t.dz., kā arī latgaliešu t.dz. 5.kl.meitenes gatavo-
ja Aishas Eirovīzijas dziesmu „Hei, hei, hei!”, bet zēni – Edža 
Niknā dziesmu „Manam zirgam salauztas lūpas”, 6.kl.gatavoja 
I.Busuļa un MeloM kopīgo spoku mednieku dziesmu , 7.kl.mei-
tenes rādīja „Prāta vētras” Veroniku, kā arī L.Šomases „Svešo 
dzīvi”, 8.kl.attēloja „Labvēlīgā Tipa” Lattopu!, bet 12.kl.repo-
tājs Ozols šoreiz neieradās. Pasākumu veiksmīgi vadīja 9.kl. 
skolēni Zaiga Krēsliņa un Dāvis Petrovskis, kuri bija iejutušies 
Baibas Sipenieces un Laura Reinika lomās. Savukārt  žūrija 
pēc katras uzstāšanās deva mutiskus vērtējumus, izteica savus 
spriedumus par redzēto, visbeidzot piešķīra punktus no 5 līdz 
10. Pirmo vietu pārliecinoši ieņēma 3.-4.kl. „Oranžais koris”, 
2.-3.vietu dalīja Busulis+MeloM, Aisha, Labvēlīgais Tips.

17. aprīlī mūsu skolas skolēni, skolotāji, kā arī tehniskie dar-
binieki pēc mācību stundām piedalījās Lielajā pavasara sakop-
šanas talkā. Pēc labi padarītā darba katrs skolēns saņēma nelielu 
pateicību un saldumiņu.

Īsziņas no skolas dzīves

Olu ripināšana.

Sakopj skolas parku un valsts mežus.
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22 .aprīlī  teātra pulciņa dalībnieki ar izrādi „Pieci mazi cil-
vēciņi” viesojās Ļaudonas pansionātā.

28. aprīlī notika Madonas rajona skolu deju kolektīvu ska-
te. Žūrijā bija VJIIC speciālisti no Rīgas, kā arī mūsu rajona 
deju kol. virsvadītājs A. Ezeriņš. Kolektīviem bija jāizpilda 2 
dejas. Kā veicās? Ļoti labi!  1.-4.kl. deju kol. ieguva 1.pakāpes 
diplomu, vadītāja A.Punovska, 5.kl.deju kol. ieguva 2.pakāpes 
diplomu, vadītāja A.Pētersīle.

5. maijā  nu jau tradicionāli Ļaudonas vsk.5.-12.kl. skolē-
nu pašpārvaldes dalībnieki (M.Jakubjaņecs,12.kl., Z.Krēsliņa, 
D.Petrovskis, 9.kl., R.Beļaunieks,8.kl., I.Celiņa, J.Hohlova,6.
kl., L.Iesalniece, L.Pelse, D.Celiņa, K.Zenčonoka, 5.kl.) un 
viņu skolotāja S.Sīle kopā ar LVM pārstāvjiem – A.Dauģi un 
A.Bardovski – piedalījās meža sakopšanas talkā. Šoreiz mēs 
devāmies uz tuvāko silu, kuru kādu laiku (pāris gadus) nebijām 
tīrījuši. Un  bijām patīkami pārsteigti par redzēto, jo savācām 
tikai pāris atkritumu  maisus. Secinājumi?  Varbūt beidzot katrs 
cilvēks, kurš dodas mežā, sāk aizdomāties par apkārtnes tīrību. 
Domāsim pozitīvi!

7.maijā sākumskolas skolēni devās uz Rīgu, lai noskatī-
tos pirmo bērnu rokoperu ”Olivers”. Šī izrāde veidota pēc 
Č.Dikensa romāna ”Olivers Tvists” motīviem. Izrādē piedalī-
jās Liene Šomase, Niks Matvejevs, J.Baltacis, kā arī popgrupa 
„Dzeguzīte”. Savukārt 5.-8.kl.skolēni devās uz šo rokoperu 
12.maijā.

7.maijā mūsu skolā notika Vidzemes novada ģeogrāfijas 
olimpiāde 9.kl. skolēniem. Piedalījās 37 skolēni no 8 rajo-
niem (Rīgas, Valmieras, Limbažu, Ogres, Valkas, Gulbenes, 
Alūksnes, Madonas), kā arī līdzi juta, darbus laboja  28 sko-
lotāji. Jau no rīta plkst. 9.00.mūsu skolā sāka pulcēties jaunie 
ģeogrāfi un viņu skolotāji, olimpiādes atklāšanā nelielu uzru-
nu teica Ļaudonas vsk.d.v.audz.darbā S.Sīle, kā arī Teiču un 
Krustkalnu rezervāta direktors J.Jātnieks. Visu olimpiādes dar-
bību vadīja Madonas rajona ģeogrāfijas skolotāju metodiskās 
apvienības vadītāja L.Jansone. Skolēni devās uz norādītajām 
klasēm, bet skolotāji devās līdzi rezervāta direktoram nelielā 
ekskursijā uz Teiču administrācijas ēku. Jāpiebilst, ka pēcpus-
dienā olimpiādes dalībnieki un viņu skolotāji devās pa Krust-
kalnu rezervāta mācību taku.

8.maijā skolā svinējām Māmiņu dienu. Šoreiz pasākums 
notika skolas muzeja telpās, jo sporta zālē norit renovācijas 
darbi. Pasākumā piedalījās skolas pūtēju orķestris sk. V. Balo-
ža vadībā, kā arī māmiņām tika izrādīta teātra pulciņa sagata-
votā izrāde „Pieci mazi cilvēciņi”, vadītāja S.Balode, izrādes 
starplaikos 3.-4.kl. “Oranžā’’ kora priekšnesumi no Popielas. 
Šajā pasākumā tradicionāli tika sumināti rajona un republikas 
olimpiāžu uzvarētāji, kā arī uzteikti visi tie skolēni, kuri šī mā-
cību gada laikā ieguvuši atzinības un uzvaras sportā, dažādos 
konkursos. Paldies tika izteikts arī skolotājiem par skolēnu sa-
gatavošanu dažādiem konkursiem, pasākumiem, olimpiādēm. 
Skolas muzejā varēja aplūkot floristikas pulciņa dalībnieku 
darbus, vadītāja Dz. Viļeviča.  Savukārt 2.stāva koridorā mā-
miņas varēja izlasīt 5.-12.kl.radošos darbus „Vēstule mā-
tei”. Lūk, ieskats skolēnu radītajos dzejoļos, apcerēs, pār-
domās, literārajās vēstulēs:

„....katru gadu pateicos Tev, māt, par jauko bērnību, par 
skaistajiem brīžiem, par atbalstu un sapratni, vienkārši par to, 
ka esi man! Zinu, ka Tev nav bijis viegli ar maniem niķiem un 
stiķiem, reizēm ar manu nepaklausību un spītību. Bet Tu, mīļo 
māmiņ, esi bijusi pacietīga un saprotoša. Ja reizēm bāri, tad 
maigi, ja reizēm kliedzi, tad klusām, ja teici, ka mīli, tad no 
sirds. Arī es Tev vēlos pateikt, ka mīlu Tevi un no sirds.”

Dace B., 12.kl.

„Šo vēstuli sūtu Tev, māmiņ, par visu labo, skaisto, mīļo, ko 
esi man devusi. Par siltajiem saules stariem, kas it kā kvēloja 
no Tevis manā šūpulī. Par vienmēr žilbinoši baltajām zeķītēm, 
ar kurām izcēlos citu bērnu vidū. Par allaž gudro padomu un 
mīļo vārdu...un vienmēr pieēsto vēderu, ....par.....Par to, ka Tu 
esi man vienmēr līdzās.....”                                Jānis P.,12.kl.

„Jau kopš pirmās dienas, pirmā mirkļa es zināju. Es zināju, 
ka Tu man būsi vislabākā. Tu man esi labākā un citādi nemaz 

nevar būt. Tu esi bijusi mans atbalsts grūtos brīžos. Tu man esi 
iemācījusi to, ko nespētu citi- mīlēt, rūpēties un atbalstīt. Tu esi 
svarīgākais cilvēks manā dzīvē, un tā tas būs vienmēr! Jo Tu 
man  tāda esi vienīgā, labākā, mīļākā- mana mamma!”

Sintija L., 12.kl.

„Pildspalvu es rokā ņēmu,
Vēstuli es rakstīt lēmu.
Burtiņus es lapā sēju
Un ūdeni ar’ vāzē lēju:           
            Es vēlos teikt PALDIES Tev, māt,
            Par visu labo, ko  devusi man esi.
            Par mīlestību, par labestību,
            Par rūpēm, ko man veltījusi esi.
Pildspalvu es lieku malā,
Mana vēstule ir galā.
Bet ziedus, ko plūcu savā vaļā,
Lieku vāzē, kas ir spilgti zaļā!”   

Mareks J.,12.kl.

„Manu, mīļo māmuliņ, 
Nāc uz brīdi, paskaties –
Ārā spoža saule spīd,
Apkārt pilns ar ziediem zied!
Siltā saule sildīs Tevi,
Skaistie ziedi aplenks Tevi!”

 Diāna S., 5.kl.
„Manu mīļo māmiņ, 
Tu man esi tik mīļa,
Tu man esi tik mīļa kā tulpe,
Bet  es Tev  esmu kā mīļa rūpe!
Tu man esi tik skaista kā roze,
Bet es tev esmu kā mazs asniņš!” 

Sindija M., 5.kl.

„Vislabākā uz pasaules
Esi māte Tu.
Vismīļākā uz pasaules
Esi māte Tu.
 Mīļa, laba, uzticīga
 Esi māte Tu.
 Čakla, strādīga un jauka 
 Esi māte Tu!”  

Vladimirs G., 5.kl.

„Es rakstu šo vēstuli savai visvislabākajai, visvismīļākajai 
māmiņai pasaulē! Es visiem gribētu pastāstīt, cik viņa man ir 
laba un mīļa.... Mana māmiņa dod man padomus, kā man rī-
koties, māca strādāt, bet es reizēm to nenovērtēju. Ja es daru 
blēņas, tad viņa mani sarāj. Māmiņa man ļoti daudz nozīmē. 
Viņa ir man dzīves paraugs! Paldies Tev , māmiņ!”  

Lauma I., 5.kl.

„Paldies Tev, mammu,
Par to, ka pacieti mani.
Paldies Tev, kaut vai par mannā putru, 
Ko Tu man vāri.
Paldies par visu labo,
Ko Tu man sniedzi,
Un par baltu pienu,
Kuru lēji manā krūzē.
Bet kas tad Tevī ir tik īpašs?
Tas vien, ka esi mana mamma,
Tas, ka mīlu Tevi es.
Paldies Tev, mammu!”   

tava meita – Agnese S., 6.kl.

„Mīļo mammīt!
Man gribētos Tev dot kaut ko labu, kaut ko ļoti skaistu un 

jauku. Reizēm man ir žēl, ka nesanāk tā, kā gribētos. Citreiz ir 
nelāgi pārpratumi....bet tas nekas. Ne viss ir tā, kā šķiet. Rei-
zēm vienkārši nepaveicas. Es gribu atvainoties par rūpēm un 
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raizēm, kuras reizēm sagādāju gluži lieki.
Tu esi vismīļākā mamma, mammīte! Es zinu, Tu saproti visu. 

Man šķiet, ka tik jaukas, mīļas un labas mammas nav nevie-
nam citam... vislabprātāk es ieritinātos Tavā klēpī un snaustu kā 
mazs kucēns... Tavs Annelēns.’’ 

 Anna K., 8.kl.

„Mēs kopā esam pavadījuši daudz laika. Cik reizes esam gā-
juši  makšķerēt! Daudz laika pavadījuši pie upes! Tavs talants 
ir zīmēšana un puķu audzēšana. Lūdzu, turpini iesāktos darbus, 
iesāktos sapņus! Un atvaino, ja es kādreiz esmu kaut ko negribē-
jis darīt. Un es atvainojos par visām tām reizēm, kurās es esmu 
Tev runājis pretī...” 

Antons Z., 9.kl.

„Mamm, Tu esi vislabākā, sirsnīgākā, jaukākā un interesantā-
kā māte pasaulē. Man ļoti patīk Tavs raksturs un attieksme pret 
dzīvi. Bez Tavas intereses par manu dzīvi es nekad nebūtu sa-

sniedzis to, ko esmu sasniedzis. Paldies par Tavu punktualitāti, 
Tavām dzīves gudrībām un paldies pat par Taviem aizliegu-
miem, ko es ne vienmēr izpildu. Bet tas jau nekas! Tu vienmēr 
būsi mana mīļā mamma un es būšu Tavs mīlošais dēls!”  

Jānis J., 9.kl.

22.maijā tiks ieskandināts pēdējais skolas zvans 9.un 12.kl. 
audzēkņiem. Pasākumu, kā arī vienu pārbaudījumu, vēlējumu 
pilnu mācību stundu vadīs 8.kl.skolēni un viņu audzinātāja 
A.Iesalniece.

23.maijā 1.-4.kl., kā arī 5.kl. deju kolektīvi piedalīsies festi-
vāla „Latvju bērni danci veda” lielkoncertā „Pie gailīša ciemos 
braucu” Madonas estrādē.

28.maijā – Sporta diena Ļaudonas vsk.1.-8.kl.grupām, bet 
9.un 12.kl.gatavosies ieskaitēm un eksāmeniem. Vēlēsim vi-
ņiem veiksmi!

Sarmīte Sīle,
Ļaudonas vidusskolas direktores vietniece 

audzināšanas darbā 

Darām zināmu, ka biedrība „LAIMĪTE” ir atvērta katru darba 
dienu no plkst. 10.00 līdz 14.00, kur jūs šajā laikā varat:

• biedrības telpās sameklēt lietotas drēbītes un apavus savam 
bērniņam (bez maksas);

• strādāt pie datora un lietot internetu (bez maksas).
Jaunumi: 28.04.2009. biedrība ir iesniegusi vienu projektu 

KIF (kopienas iniciatīvu fonds) programmā „Kopā ar ģimeni” 
ar nosaukumu – „Veselā miesā – vesels gars”. Vairāk par šī pro-
jekta ieguvumiem jums pastāstīsim, ja projekts gūs atbalstu.

Atgādinājums! 
Biedrības mērķis:
Veicināt jauno ģimeņu tiesību aizsardzību un ģimenes tradī-

ciju saglabāšanu.
Uzdevumi:
1. Organizēt informatīvus, izglītojošus un atpūtas pasākumus 

Ļaudonas pagasta māmiņām, kuras audzina nepilngadīgus bēr-

Biedrība „LAIMĪTE”
nus.2. Informēt Ļaudonas pagasta ģimenes par izmaiņām LR 
likumos un LR MK noteikumos sociālo pabalstu jautājumos.

3. Veicināt ģimenei draudzīgas vides veidošanu Ļaudonas 
pagastā.

4. Pilnveidot nepilngadīgu bērnu drošas atpūtas iespējas 
Ļaudonas pagastā. 

Šobrīd biedrībā aktīvi darbojas 5 biedri. Ja arī jums biedrības 
mērķis, uzdevumi šķiet svarīgi un jums ir idejas, noteiktas zi-
nāšanas kādā jomā, nedaudz brīva laika un laba griba, mēs jūs 
gaidām pie mums. Biedrībā iestāšanās noteikumus un iesniegu-
ma veidlapu var saņemt biedrības telpās.

Biedrība „LAIMĪTE” atrodas bērnu rotaļu un attīstības cen-
tra „Ļaudona” telpās: Aiviekstes ielā 5, Ļaudonas pagastā, te-
lefona Nr. 28662940.

Inga Calmāne, biedrības valdes priekšsēdētāja

Kārtējais šī pavasara vandālisms Ļaudonas centra puķu do-
bēs.  Šoreiz tie nebija centrā klejojošie suņi, bet gan cilvēki, 
kuri atļāvās noniecināt citu cilvēku darbu. Ziedi tika audzēti ar 
mīlestību un saudzēti, lai Mātes dienā tos varētu aizvest uz mā-
muļas mūža atdusas vietu, bet kādam tie traucēja. Skumji…

R. Vizānes teksts un foto

BEZSIRDSAPZIŅAS RĪCĪBA
9.maija vakarā pagasta kultūras namā sumināja vismīļākos 

cilvēkus – MĀTES. Mātes dienai veltītajā koncertā uzstājās 
Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas  nama sieviešu vokālais 
ansamblis „Sonante” ( vad. Rita Briņķe), Ļaudonas vidussko-
las skolēni un kultūras nama dejotāji.

R. Vizānes teksts un foto

Mātes diena

Dzied vidusskolas ‘‘Oranžais’’ koris.
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„Brenča muzikanti” muzikālajā pavadī-
jumā.
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KULTŪRAS DZĪVE                                                              
Arī šogad, par spīti grūtajiem laikiem, 18.aprīlī Ļaudo-

nas pagasta dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Līga Calmāne 
aicināja kopā pagasta ģimenes, lai kopā svinētu tradicio-
nālo Ģimeņu vakaru, lai suminātu ģimenes, kuras šogad 
svin apaļas un pusapaļas kopdzīves jubilejas, lai  ģime-
nes šajā vakarā atnāktu uz kultūras namu, atcerētos savas 
ģimenes nodibināšanas dienu, lai kopā atcerētos jaukos 
kopdzīves mirkļus, kopā priecātos un atpūstos.

Pasākuma apmeklētājus uzrunāja un sveica pagasta 
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Līga Calmāne. Īpaši go-
dināti šogad trīs pāri: Inga un Atis Calmāni Ceriņu kāzās 
piecu gadu kopdzīves jubilejā; Iluta un Aigars Biķernieki 
Rožu kāzās desmit gadu kopdzīves jubilejā; Laila un Ai-
vars Petrovski Porcelāna kāzās divdesmit gadu kopdzīves 
jubilejā.

Kopā ar ģimenēm šajā vakarā bija Vita Krūmiņa no Ces-
vaines, kas pasākuma apmeklētājus iepriecināja ar dziesmām.

Vakara otrajā daļā ģimenes kopā ar draugiem atpūtās grupas 

Ģimeņu vakars

Tradicionālais pa-
vasara tirgus Ļaudonā 
šogad notika 26. aprīlī 
pie pagasta kultūras 
nama. Tirgū ļaudo-
nieši varēja iegādāties 
košumkrūmus, ābeļu, 
ogulāju, puķu, zeme-
ņu, kāpostu un cita 
veida stādus. Zemnie-
ku saimniecība „Ezer-
nieki, īpašnieki Dzintra 
un Ilgvars Sīļi, piedāvāja saimniecībā gatavotus spilvenus, se-
gas no aitas vilnas, kā arī lauksaimniecības pārtikas produktus. 
Vīri labprāt nobaudīja ļaudonieša Jāņa Reinbaha mājās gata-
votu alu. Netrūka arī rūpniecības preču tirgotāju. Bērni izklai-
dējās piepūšamajā atrakciju pilsētiņā, bet visus tirgus apmek-

Pavasara Tirgus Ļaudonā

lētājus uzrunāja un iepriecināja improvizācijas teātra ‘‘Tinte” 
dalībnieki ( vad. Inese Nagle) no Madonas.

30. aprīlī Gulbenes rajona Rankas pagasta kultūras namā 
noslēdzās Gulbenes rajona pašvaldību avīžu konkurss „Zel-
ta spalvaskāts”, kurā piedalījās Gulbenes rajona pašvaldību 
avīzes, kā arī kaimiņi no Cēsu rajona – Jaunpiebalgas novada 
„Avīze Piebaldzēniem”, Vecpiebalgas pagasta „Vecpiebalgas 
Ziņas”, Valkas rajona Palsmanes pagasta „Palsmanes Pagasta 
Dzīve” un mēs – „Ļaudonas Vēstis” no Madonas rajona. 

Šis konkurss mums deva iespēju iepazīties ar daudzu pašval-
dību darbu, kultūru un ikdienas dzīvi šajos pagastos. Lasot citu 
rajonu pašvaldības avīzes, arī mēs varam gūt pieredzi šajā dar-
bā. Paldies Rankas pagasta padomei par mums doto iespēju!

Gribu pieminēt, ka Rankas pagasta avīze „Rankas Vēstis” 
piedalījās 2008. gada mūsu pagasta organizētajā pasākumā 
„Spicā spalva-2008” un pēc šī pasākuma rancēnieši nolē-
ma organizēt šādu pasākumu arī savā rajonā un to godam arī 
veica. Noslēguma pasākumā pašvaldību avīžniekus uzrunāja 
Rankas pagasta padomes priekšsēdētājs  Jānis Antaņevičs, avī-
zes redaktore Mārīte Maļecka. Visas konkursa avīzes vērtēja 
kompetenta žūrija, kura savā noslēguma sēdē sadalīja nomi-
nācijas, ņemot vērā iepriekš apstiprināto konkursa nolikumu. 
Konkursa dalībnieki noskatījās filmu par Rankas pagastu, jo 
2007. gadā Rankas pagasts bija sakoptākais pagasts Vidzemē. 
Pagasta jaunā paaudze sniedza muzikālu koncertu pasākuma 
apmeklētājiem. Nākamais Gulbenes rajona pašvaldību avīžu 
konkurss „Zelta spalvaskāts” notiks  Lizumā, jo par uzvarē-
tāju, kā paredz konkursa nolikums, var būt Gulbenes rajona 

Gulbenes rajona pašvaldību avīžu konkurss „Zelta spalvaskāts”
pašvaldību izdevums, un šoreiz tās ir „Lizuma Vēstis”. 

Mūsu pagasta avīze „Ļaudonas Vēstis” mājās pārveda četras 
nominācijas – „Kolēģu simpātija”, „Rakstošākā pašvaldības 

vadītāja”, „Cilvēks starp mums” un „Saistošākā intervija”.
Mēs Rankā jutāmies kā īpaši gaidīti ciemiņi. Paldies Rankas 

pašvaldībai un avīzes „Rankas Vēstis” redkolēģijai par mums 
doto iespēju piedalīties konkursā!

Materiālus apkopāja un sagatavoja R. Vizāne

 Inga un Atis Calmāni, Iluta un Aigars 
Biķernieki, Laila un Aivars Petrovski.

Dzintra un Ilgvars Sīļi.

Līga Calmāne.

Jānis Reinbahs.

‘‘Ļaudonas Vēstis’’ redkolēģija kopā ar 
‘‘Zelta spalvaskāta’’ žūriju.
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Izsakām LIELU pateicību Ļaudonas sociālās aprūpes centra 
vadītājai Maijai Zandbergai un visām darbiniecēm, kuras 
bija izpalīdzīgas un gādīgas, rūpējās par mūsu mammu ANNU 
VIĻEVIČU pēdējā viņas dzīves gadā, kā arī pateicamies par 
palīdzību un atbalstu bēru organizēšanā:

Putniņu ģimenei “Ezerlejās”, Zintim Viļevičam, firmai 
‘‘Ozīriss’’ un Sandrai Seržānei ar darbiniecēm kafejnīcā 
”Rumba”.

Paldies! 
Meitas: Marita un Ilze

PATEICĪBA                    

KĻŪDAS LABOJUMS      
„Ļaudonas Vēstis” 2008. gada aprīļa numura 8.lappusē raks-

tā „Ļaudonas pagasta zemledus makšķerēšanas sacensības” 
ieviesusies kļūda. Pareizi jābūt  – Jauniešu grupā  trešā ļaudo-
nietim Danielam Briedim (0,810) kg.

Došu laimi pasaulei!
Došu staru saulītei!
Došu sapni zvaigznītei,
Spēku savai zemītei. 
Mīlestību tētim, māmiņai,
Prieku savai sirsniņai!

Sveicam

Aigu Šūpoli un Jāni Elksnīti 
ar dēliņa MATĪSA  

piedzimšanu 26.aprīlī!

Ritu Bušu un Ritvaru Matešu 
ar meitiņas Samantas
 piedzimšanu 2.maijā!

Pēc pircēju lūguma no 5. maija
tiek pagarināts veikala “Dīvari”

darba laiks:

darbdienās no plkst. 8.30 līdz 20.00,
sestdienās no plkst. 9.00 līdz 20.00,
svētdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00

Mīļie pircēji, paldies par uzticību un
esiet laipni gaidīti arī turpmāk!

INFORMĀCIJA              

Nekas uz šīs zemes nav vienāds,
Ne upe, ne jūra, ne krasts.
Katram mirklim, stundai
Un dienai piemīt kas savs un neparasts.
Katrs smilšu graudiņš, katrs gliemežvāks,
Vētru un viļņu glaudīts, mirdz savādāks.
Katrs cilvēks pasaulē plašā
Ir tik dažāds kā cits neviens.

SVEICAM

 50 gadu jubilejā
Aiju Driksnu 6.maijā

Vizbulīti Grigori 12.maijā
Tatjanu Turkinu 23.maijā
Gunti Krusieti 24.maijā

55 gadu jubilejā
Valentīnu Veneri 8.maijā
Ziedoni Kalniņu 11.maijā
Olitu Aļeksejevu 30.maijā

75 gadu jubilejā
Āriju Mūrmani (Ņācos) 29.maijā

85 gadu jubilejā
Natāliju Apari 1.maijā

Dzidru Driksnu 20.maijā

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

Lai vienmēr dvēsele Tava
Kā brīnumsvecīte zied,
Lai ziedi, zvaigznes un sapņi
Tur savākti vienuviet!
Lai vienmēr ir radoša doma,
Kas apvāršņa tālumos skrien,
Lai esi kā jūra, kā joma,
Kas dzintara pilna arvien! 
                        K. Apškrūma

Sveicam ‘‘Ļaudonas Vēstis’’ un 
redaktori Rutu Vizāni 

15 gadu jubilejā!

Ļaudonas vidusskolas kolektīvs


