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Vēstis

Aiviekste palieņu pļavā.
R. Vizānes foto

q Es nāku no Ļaudonas

AUGUSTS. Šomēnes pa Latvijas ceļiem svētceļnieku pulki 
devās uz Aglonu, lai piedzīvotu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs 
uzņemšanas svētkus. Daudzi cilvēki Aglonu šajās dienās apmeklēja, lai 
rastu sevī iekšēju mierinājumu  krīzes laikā. Svētki liecina, ka cilvēki 
neattālinās no garīguma, bet tieši šajos apstākļos sajūt lielāku vajadzību 
pēc tā. 

Šogad augustā atzīmējam Baltijas ceļa divdesmitgadi. Pirms divdesmit 
gadiem roka roku, ciems ciemu, pilsēta pilsētu, tauta tautu rokās turē-
ja! Lielpilsētās, laukos uz šosejām stāvēja, rokās sadevušies, baltieši. Tie 
Brīvību nelūdza, bet pieprasīja! Tie, kas mazi toreiz, – tagad lieli. Balti-
jas ceļš ieviesa nozīmīgas izmaiņas pasaules vēsturē. Tas bija iespējams 
vienīgi caur cilvēku vienotību un kopīgu paļāvību, kuru pauda ikviens 
cilvēks kopējā mērķa sasniegšanai. Iespaidīgais nevardarbīga protesta un 
solidaritātes paušanas akts kļuva par miera kultūras dzīvu piemēru, no-
drošinot pieeju informācijai un novedot pie līguma slepeno papildproto-
kolu un tā parakstīšanas seku pasaules vēsturē atzīšanas. Tas palielināja 
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas nacionālās pašnoteikšanās iespējas un 
veicināja demokrātisko kustību darbību Padomju Savienības teritorijā. 
Trīs Baltijas valstis veiksmīgi atjaunoja savu brīvību mierīgā ceļā, radot 
precedentu, kuram sekoja un, cerams, arī sekos citas valstis – cilvēcīgu-
ma uzvaru par totalitārismu. Baltijas ceļā pirms divdesmit gadiem pie-
dalījās arī daudzi ļaudonieši. 

Lai veiksmīgs skrējies visiem tiem ļaudoniešiem, kas piedalīsies 23. au-
gusta Baltijas vienotības skrējienā ”Sirdspuksti Baltijai”. 

Augusts – ražas laiks. Zemnieki laukos novāc jauno ražu. Mežs mums 
dāvina savas dabas veltes – ogas un sēnes. Dārzos ābelēm jau pirmie 
āboli. Bet puķu dobēs zied asteres un gladiolas, kas liecina, ka tuvojas 1. 
septembris.
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PAGASTA PĀRVALDĒ                                             
Madonas novada pagastu pārvalžu vadītāji tika apstiprināti 

domes sēdē 16.jūlijā. Jau 17.jūlijā jaunievēlētie vadītāji tika ai-
cināti uz pirmo kopīgo sanāksmi, kurā piedalījās domes priekš-
sēdētājs, vietnieki, izpilddirektors. Svinīgām apsveikuma ru-
nām tika veltīts pavisam neliels brīdis, jo darāmo darbu saraksts 
plašs, liela daļa no kuriem veicami steidzamības kārtā.

Pirmais uzdevums  – grozījumu veikšana pagastu 2009.gada 
budžetos. Saskaņā ar LR Saeimas pieņemtajiem grozījumiem li-
kumā ‘‘Par valsts budžetu 2009.gadam’’ budžeta grozījumi bija 
jāveic arī Ļaudonas pagasta pārvaldei. Saskaņā ar minētajiem 
grozījumiem Ļaudonas pagasta pārvaldes kopējie ieņēmumi 
samazināti par LVL 22010 jeb 3,2% no pamatbudžeta ieņēmu-
miem, no kuriem:

1)  plānoto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu samazi-
nājums ir LV 13909,00.

2)  ieņēmumu no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ie-
maksām samazinājums par LVL 8101,00.

Pamatbudžeta sabalansēšanas pasākumu ietvaros:
1) sadarbībā ar pagasta iestāžu vadītājiem izvērtētas izdevu-

mu pozīcijas, samazinot remontdarbiem, inventāra iegādei, re-
prezentācijas izdevumiem atvēlētās summas;

2) ir samazināts algu fonds, piemērojot 16,58% samazinājumu 
amata algām virs 200 Ls. Proporcionāli mazāks samazinājums 
piemērots amata algām līdz 200 Ls, ievērojot MK 23.09.2008. 
noteikumus Nr.791 “Noteikumi par minimālo mēneša darba 
algu un minimālo stundas tarifa likmi’’.

PII pedagogiem amata algas plānotas saskaņā ar MK noteiku-
mu projektu ‘‘Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un in-
terešu izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas noteikumi’’.

29.jūlijā kopā ar Ļaudonas vidusskolas direktori Lidiju Kau-
feldi piedalījos domes Izglītības un kultūras jautājumu komite-
jas sēdē, kurā tika izskatīts jautājums par Ļaudonas vidusskolas, 
statusa saglabāšanu. Iespēja, ka tiks slēgta Ļaudonas vidussko-
la, tika apsvērta tādēļ, ka vidusskolā uz š.g. 1.septembri nokom-
plektēta tikai 10. klase ar 15 skolēniem (nav 11.un 12.klases). 
Komisijas locekļi deva iespēju pamatot, ka šāds lēmums nedotu 
nekādu ekonomisko ietaupījumu, turklāt negatīvi ietekmētu pa-
gasta sociālo klimatu, turpmākās attīstības iespējas. Rezultātā 
jautājums tika svītrots no domes darba kārtības, un Ļaudonas 
vidusskola darbu turpinās ierastajā kārtībā.

Madonas novada pašvaldība gatavo projektu pieteikumu ERAF 
finansējuma piesaistīšanai energoefektivitātes pasākumu īstenoša-
nai pašvaldībai piederošajās ēkās. No Ļaudonas pagasta šim pro-
jektam pieteiktas divas ēkas  – PII ēka un administrācijas ēka.

Ar septembri tiks uzsākts nodarbinātības projekts, kura ietva-
ros četriem Ļaudonas pagasta ilgstošajiem bezdarbniekiem būs 
iespēja strādāt dažādus sabiedriski noderīgus darbus, saņemot 
stipendiju 100 Ls mēnesī. Nepieciešamais finansējums tiek no-
drošināts ESF projekta ietvaros, kuru īsteno Labklājības minis-
trija un Nodarbinātības valsts aģentūra.

Paralēli tam strauji savam noslēgumam tuvojas Ļaudonas vi-
dusskolas sporta zāles rekonstrukcijas darbi. 

Ilze Dreimane,  pagasta pārvaldes vadītāja

Ar 2009. gada 24. jūliju Ļaudonas pagastā darbu uzsāka jau-
na pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Dreimane (SCP).

Ar šo dienu savus amata pienākums beidza pildīt  pagasta 
padomes priekšsēdētāja Līga Calmāne. Pagasta dzīvē ir noslē-
dzies atkal viens posms. Pagasta dzīvi astoņus gadus un četrus 
mēnešus  (21.03.2001. līdz 24.07.2009.) vadīja  Līga Calmāne. 
Kopumā pašvaldībā Līga Calmāne darbojās 12 gadus – no 1997.
gada 17.marta, pirmos četrus kā padomes deputāte. Šajos darba 
gados ir pabeigti iepriekšējās priekšsēdētājas uzsāktie darbi un 
īstenoti daudzi citi darbi. Visus darbus nav iespējams uzskai-
tīt– rekonstruēta Avotu ielas katlumāja, mainīti logi Ļaudonas 
vidusskolai un bērnudārzam, veikta vidusskolas sporta zāles 
rekonstrukcija, kas ir lielākais īstenotais projekts, sakārtoti un 
ierakstīti Zemesgrāmatā daudzi pašvaldības īpašumi un padarīti 
daudzi, daudzi citi darbi. Iedibināti pagasta svētki, sporta die-

nas. Pagasts piedalījies putnu pilsētu un pagastu salidojumos, 
piedalījies LPS organizētajā konkursā „Sakoptākais pagasts” 
2007.gadā. Paveikto darbu uzskaitījumu varētu  turpināt, bet 
tagad mums ir jāpasaka PALDIES Līgai Calmānei par ieguldī-
to darbu Ļaudonas pagasta padomē.

„Ļaudonas Vēstis” lūdza pagasta jauno pārvaldnieci Ilzi 
Dreimani iepazīstināt pagasta iedzīvotājus ar sevi.

Ilze Dreimane
Esmu dzimusi 1980. 

gadā ļaudoniešu Maru-
tas un Andra Zagorsku 
ģimenē, kurā kopā bi-
jām pieci bērni (vecā-
kais brālis traģiski gāja 
bojā, tobrīd man bija 
11 gadi), šobrīd man ir 
divi brāļi un māsa. 

Pamatizglītību iegu-
vu Ļaudonā, pēc tam 
iestājos Madonas ģim-
nāzijā, kurā mācījos 
tikai gadu, turpinot vi-
dusskolas gaitas Rīgā, 
Āgenskalna Valsts ģim-
nāzijā. Sekoja studijas 
Rīgas Stradiņa univer-
sitātē Eiropas Studiju 
fakultātē, kurā arī esmu 
ieguvusi bakalaura grā-
du politikas zinātnē. 

Šādu specialitāti izvēlējos, jo biju plānojusi savas darba gaitas 
saistīt ar Eiropas Savienības struktūrām ārpus Latvijas. 

Dzīve ieviesa savas korekcijas, izveidoju ģimeni ar īstenu 
savas dzimtās vietas – Ļaudonas – patriotu, kurš nepieļāva 
domu par dzīvesvietas iekārtošanu citā pilsētā, kur nu vēl ārpus 
Latvijas. Šādu izvēli neesmu nožēlojusi, varbūt tikai dažu reizi 
aizdomājusies, kā būtu, ja būtu, kad kādreiz televīzijā redzu 
kādu no saviem kursa biedriem, kuri veiksmīgi sākuši veidot 
savu karjeru gan Eiropas Savienības struktūrās, gan diplomā-
tiskajā dienestā vai Valsts Prezidenta kancelejā. 

Pēc studiju beigšanas bija iespēja sākt strādāt Madonā, Ma-
donas Biznesa inovāciju un informācijas centrā par projektu 
vadītāja asistenti. Drīz sekoja piedāvājums no privātuzņēmēja 
strādāt par projektu vadītāju. Pēc jaunākās meitas piedzimša-
nas aktīvāk iesaistījos ģimenes uzņēmuma darbā, strādāju par 
grāmatvedi un projektu vadītāju.

Šobrīd kopā ar vīru Jāni ģimenē audzinām divas meitas– 
Martu (6 gadi) un Emīliju (2 gadi), ir daudz plānu un ieceru 
saistībā ar mājas un tās apkārtnes labiekārtošanu. Pagājušajā 
gadā uzsāku jaunas studijas biznesa augstskolā ‘‘Turība’’, kur 
apgūstu grāmatvedību un finanses.

 Šī gada pašvaldību vēlēšanas nesa pārmaiņas arī man perso-
nīgi. Ļoti strauji un neplānoti kopā ar vīru tikām iesaistīti domu 
biedru grupā, no kuras vēlāk tapa arī politiskās partijas ‘‘SA-
BIEDRĪBA CITAI POLITIKAI’’ saraksts Madonas novada do-
mes vēlēšanām. Aktīvi iesaistījāmies priekšvēlēšanu diskusijās, 
notika tikšanās ar vēlētājiem. Jau pēc vēlēšanām sekoja piedāvā-
jums turpināt darbu par Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāju.

Daudz tiek jautāts, kā vērtēju saņemto mantojumu. Atbildē-
šu īsi – tas jāvērtē pagasta iedzīvotājiem, tāpat kā tas notiks ar 
manu paveikto. Ir daudz padarīta darba, ir lietas, ko noteikti 
varēja un vajadzēja darīt savādāk. 

Kopumā iecerēto darbu sarakstu raksturotu ar šādiem mēr-
ķiem: izveidot Ļaudonā patīkamu vidi gan vizuāli, gan satu-
riski, kā arī aktivizēt pagasta iedzīvotājus savu vajadzību un 
interešu aizstāvībai.
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12 608 paraksti PAR Madonas slimnīcas saglabāšanu
Madonas rajona padome no 27. jūlija līdz 4. augustam apkopoja iedzīvotāju viedokli par Madonas rajona pašvaldības “Mado-

nas slimnīca” saglabāšanu. Nedēļas laikā Madonas, Cesvaines, Varakļānu, Lubānas un Ērgļu novadā par slimnīcas saglabāšanu 
parakstījās 12 608 iedzīvotāji. 6. augustā šie paraksti kopā ar pavadvēstuli tika aizvesti uz Valsts Prezidenta kanceleju, Ministru 
prezidenta biroju un Veselības ministriju. 

Ļaudonas pagastā par Madonas slimnīcas saglabāšanu parakstījās 544 iedzīvotāji.

MĒNEŠA JUBILĀRI                                                 
„Aizdriksnēs” 14. augustā valdīja īpaša gaisotne, jo mājās 

pulcējās Lūšu dzimta, lai kopā svinētu māmiņas, vecmāmiņas 
un vecvecmāmiņas LŪCIJAS LŪSES 90. dzimšanas dienu.

Dzīves gājums cienījamai jubilārei aizsācies Veckalsnavā 
pie vecās baznīcas un ģimenē augusi kā jaunākais bērns sa-
viem vecākiem. Dzimtais uzvārds Lazdiņa. Bērnībā, kā jau vi-
siem to laiku bērniem, izbaudīti rasotie ganu rīti, dziedot ganu 
dziesmas. Skolas gaitas uzsāktas Gribēnu skolā un turpinātas 
Ļaudonas skolā. Darba gaitas uzsākusi par kalponi pie saim-
niekiem Lapiņiem, Auleciemiem, Pētersīļiem. Kalpones  pēdē-
jā darbavieta bijusi ‘‘Dupenos’’ pie Beķeriem. No ‘‘Dupenu’’ 
mājām Voldemārs Lūciju pārvedis uz ‘‘Aizdriksnēm’’. 1941. 
gadā nodibināta ģimene ar Voldemāru Lūsi. Vīrs Lūcijai bi-
jis mežinieks, kas visu savu darba mūžu veltījis mežam, tāpēc 
arī mājas, kur ģimene dzīvojusi, ir vietā, kur visapkārt mežs.  
Ģimenē izaudzināti četri bērni – Jānis, Kārlis, Aina un Ligi-
ta. Visi Lūšu ģimenes bērni katru dienu devušies uz Ļaudonas 
skolu caur mežu pa taciņām 3 km, bet pa ceļu 5 km līdz skolai. 
Internātā neviens neesot dzīvojis. Māmuļas sirds sāp par pār-
agri mirušo dēlu Kārli, bet prieks par pārējiem bērniem, kuri 
ir kopā ar viņu. Lūšu ģimenes dzimtas kokam piepulcējušies 
septiņi mazbērni un jau astoņi mazmazbērni.

Ļaudonieši un sāvēnieši cienījamo jubilāri atceras kā izcilu 
kulināri, kas prata izcept brīnišķīgas tortes un garšīgu lauku 
maizi.

Dzīvojot tālu mežā no Ļaudonas centra, Lūcija mēroja ceļu 
daudzus gadus uz kora mēģinājumiem, jo dziedāšana bija 
sirdslieta, bez kuras nebija iedomājama Lūcijas dzīve. Pēdējo 
reizi cienījamā jubilāre piedalījusies ar Ļaudonas kori Dzies-
mu svētku simtgadei veltītajos Dziesmu un deju svētkos Rīgā 
1973.gada jūlijā. Viņai tie bijuši pēdējie Dziesmu svētki kā da-
lībniecei, bet jaunākajai meitai Ligitai pirmie.

Nu jau vairākus gadus kā aizsaulē aizgājis dzīvesdraugs Vol-
demārs. Pēdējos gadus māmuļu aprūpē meita Ligita. Cienījamā 
jubilāre ar lielu interesi lasa grāmatas, klausās radio un seko 
līdzi dzīves notikumiem Latvijā.

Vēlēsim jubilārei labu veselību, dzīvesprieku vēl daudzus, 
daudzus gadus!

R. Vizānes teksts un foto

Bijām sveikt arī jubilāri Veltu Sokolovu, bet diemžēl viņu 
nesastapām.

BĒRNU ROTAĻU UN ATTĪSTĪBAS CENTRĀ ‘‘ĻAUDONA”                          
Centram šovasar bija pienācis sūtījums no tālās Kanādas. 

Saņēmām divas pilnas kastes ar lietotām mīkstām rotaļlietām, 
lellēm, grāmatām un spēlēm. Izkārtojot kastes, atradām vēstuli 
no ģimenes, kas atsūtīja mums šīs lietas:

Jāpiebilst, ka daļa pateicības par šo sūtījumu jāsaka ex. pa-
gasta priekšsēdētājai Līgai Calmānei par to, ka viņa uzturēja 
sakarus ar šo ģimenīti un dalījās ar viņiem domās par pagasta 
priekiem un bēdām. PALDIES!

Pusaudžiem darām zināmu, ka Centra dators atkal ir lietoša-
nas kārtībā, varat nākt un strādāt!

Biedrībā „LAIMĪTE” jau sākusies Latvijas kopienu inicia-
tīvu fonda atbalstītā projekta, ar Ļaudonas pagasta pašvaldības 
līdzfinansējumu 220 Ls, realizācija ar nosaukumu „Veselā mie-
sā – vesels gars”. Šobrīd par projekta līdzekļiem jau iegādāti 
divi trenažieri: velotrenažieris un eliptiskais trenažieris, tie būs 
pieejami lietošanai pēc projekta pilnīgas realizācijas.

Inga Calmāne
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PAGASTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS                           

Šomēnes mūsu avīzītē ciemojas 
Valsts vides dienesta ģenerāldirektors 
VILIS AVOTIŅŠ, kura dzimtā 
puse ir Ļaudonas pagasta Kalnāji. 
Ieguvis vidējo izglītību Ļaudonas 
vidusskolā, pēc dienesta padomju 
armijā izglītību turpinājis Latvijas 
Universitātes Ģeogrāfijas un zemes 
zinātnes fakultātē, maģistra grāds vi-

des zinātnē un pārvaldē. 
 Tas bija neticami sen.  1974. gada izlaidums. Tie  tagad liekas 

gandrīz vai viduslaiki.  Vecā skola ar mazliet čīkstošām koka 
kāpnēm vienā galā, pa kurām  taupības nolūkos drīkstēja staigāt 
tikai skolotāji. Sporta zāle, kura tagad liekas kā palielāka istaba. 
Skolēnu dežūras klasē un virtuvē.

Daudz lielisku un nenovērtētu cilvēku satikts Ļaudonā.  Pali-
ka silti ap sirdi, paskatoties Ļaudonas avīzītes iepriekšējos nu-
muros, kuros par sevi pastāstījuši mani laikabiedri – gan Žeņa 
Kozlova, gan  Kalnāju meitene Elga Apsīte. 

Arī mans ceļš uz skolu veda no Kalnājiem.  Toreiz  tā likās 
atsevišķa republika ar īpašiem cilvēkiem un īpaši siltām attie-
cībām.  Varbūt šīs attiecības Kalnāju bērniem veidoja kopīgie 
rīti pie Kalnāju autobusa pieturas, kur autobuss bieži vien kavē-
jās. Īpaši aukstajos janvāra rītos  gadījās, ka neparādījās vispār. 
Bet tur, pie pieturas, vienmēr bija jautri, līdz grožus rokās ņēma  
Kalnāju skolotāja  Ausma Dārziņa un noorganizēja vai nu kādu 
garām braucošu kravas mašīnu , vai arī kopīgu gājienu uz  vai-
rāku kilometru attālo skolu. Man jau pašam liekas, ka skolotājai 
Dārziņai ir īpaša loma manā tālākajā dzīvē, jo viņa bija tā , kura  
Kalnāju bērnus uzraudzīja, palīdzēja  un arī audzināja.  Audzi-
nāja tā, kā to prata un kā  priekšā pateica pieredze,  intuīcija, arī  
sirdsapziņa.

Skolas gadi pagāja, un izvēle tad  bija ļoti vienkārša – vai nu 
augstskola, vai arī divu gadu dienests padomju armijā .  Man 
krita otrais variants, un tā es divus gadus kalpoju dažādos Krie-
vijas apgabalos. Lai arī šo laiku varētu uzskatīt par zaudētu, to-
mēr arī tas deva pieredzi.  Galvenokārt prasmi veidot attiecības 
ar pilnīgi citu uzskatu cilvēkiem  un prasmi dzīvot viņu vidū, 
nejūtot diskomfortu.  Pēc atgriešanās sāku strādāt  par šoferi. 
Pirms  armijas autoskolā biju ieguvis smagās mašīnas vadītā-
ja tiesības un mazliet jau pastrādājis ar tajā laikā ļoti populāru 
kravas mašīnu –ZIL Madonas autotransporta uzņēmumā.  Taču 

ne mirkli nebija pārliecības, ka šī ir mana vieta, un 1978. gadā 
es kļuvu Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultātes students. 
Tas tiešām nebija viegli, jo skolā nevarēju lepoties ar augstām 
atzīmēm, drīzāk pretēji.  

Par spīti tam, ka tādi lieliski skolotāji kā  Alfrēds Indriksons, 
Velta Dzērve, Pēteris Mihailovs un, protams, arī  Ausma Dār-
ziņa bija pūlējušies no visas sirds ‘‘barot’’ mani ar zināšanām, 
taču  toreiz nebija „apetītes”.  Bet pats  galvenais laikam tomēr 
bija kaut kur  aizķēries. Apziņa, ka es to varu, ka vajag saņem-
ties un piespiest sevi. Mani glāba liela apņēmība un aizrauša-
nās ar literatūru, kas palīdzēja uzturēt šo apņēmību. 

 Iestājoties Ģeogrāfijas fakultātē, šķita, ka esmu nonācis pa-
radīzē ar lieliskiem kursa biedriem, brīnišķīgiem, saprotošiem 
pasniedzējiem un draudzīgiem citu kursu studentiem. Turklāt 
visa šī idille atradās  projām no centra, savā republikā – Anniņ-
muižā. Gan fakultāte, gan kopmītnes. Dīvainākais ir tas, ka šīs 
‘‘rozā brilles” saglabājās visus  piecus studiju gadus. Turklāt 
šeit es atradu sievu. Par kopmītņu dzīvi vien kāds talantīgs cil-
vēks varētu sarakstīt grāmatu.  Bet viss skaistais  kādreiz bei-
dzas. Arī studijas. Universitātē atgriezos vēlreiz maģistrantūras 
studijās deviņdesmito gadu vidū.

Pēc  Universitātes strādāju Meliorācijas projektēšanas insti-
tūtā, kur galvenokārt mans uzdevums bija vides  aizsardzība. 
Tā turpinājums ir tagad Valsts vides dienestā,  kurā jau piecus 
gadus strādāju par ģenerāldirektoru.  

Savādi, bet vēl astoņdesmito gadu sākumā mēs ar kursa 
biedriem spriedām, cik bezcerīgi Latvijai atgūt pilnīgu neatka-
rību. Likās, ka, ja arī kādreiz parādīsies iespēja  iegūt  nosacītu 
suverenitāti,  tad atbrīvoties no padomju armijas klātbūtnes nu 
gan Padomju Savienība nepieļaus.  Pagāja tikai  desmit gadi, 
un nekas vairs nebija neiespējams.

Arī pašlaik Latvijas cilvēkiem ir smagi, uzņēmumi samazina 
ražošanu vai bankrotē. Nav darba, nav drošības par rītdienu, 
par ģimenes labklājību un šķiet, ka neredz galu lejupslīdei un 
negācijām.  Man nesen dāņu kolēģis, kas deviņdesmito gadu 
beigās  dažus   gadus  strādāja un dzīvoja  Latvijā, teica: ‘‘Jūs 
esat pārdzīvojuši  arī sliktākus laikus, jūs tiksiet galā.’’ Viņam 
ir taisnība. Mēs tiksim!

Mēs varam to pārdzīvot, palīdzot cits citam un neatstājot pa-
rādus bērniem. Lai tas  izdodas!  Arī Ļaudonā.

Vilis Avotiņš (skolā pazīstams kā  „pīpeskātiņš”)

Mazpulcēnu konkursā „Kartupeli, kādi tavi brāļi?” iesais-
tījušies arī Ļaudonas vidusskolas 4. klases skolēni. Kādā no 
augusta dienām kopā ar klases audzinātāju Selgu Balodi apcie-
mojām jaunos mazpulcēnus. Skolēniem bija daudz interesanta 
ko stāstīt, īpaši par to, kā „cīnījušies’’ ar ar kolorado vabolēm. 
Katrīnas kartupeļu lauciņu bieži apciemo kurmji, un atkal jā-
mēģina, kā tos nosargāt. Gandrīz visus sarūgtinājusi arī kartu-
peļu lakstu puve. Visus  vērojumus skolēni veic savās kartupe-
ļu audzēšanas dienasgrāmatās. Apciemojām arī Salvi Krusieti, 
kas rūpējas par savu trīs mēneši veco telīti Ventu.

Tuvojas rudens, arī mazpulcēnu rudens skate. Mazajiem ļau-
doniešiem būs, ko stāstīt un rādīt par paveikto, izdarīt secināju-
mus par kartupeli kā vērtīgu un nozīmīgu dārzeni.

Skolēnu vasara

Baiba Dauģe.

ES NĀKU NO ĻAUDONAS                                                               
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kā daba dāvāja jauku laiku, jūrā novērojām brīnišķīgu saulrietu 
un arī saullēktu. 

No rīta uz klāja visus pasažierus gaidīja sātīgas brokastis 
un rīta kafija. Pulksten desmitos piestājām Stokholmas ostā. 
Paviesojāmies pilsētā, tās Rātsnamā, karaliskās ģimenes re-
zidencē Drotingholmas pilī ( tās daļa atvērta apmeklētājiem). 
Apmeklējām Vasa kuģa muzeju. VASA muzejs celts par godu 
vienīgajam 17.gs. kara kuģim, kas saglabāts līdz mūsdienām. 
Dienas gaitā vēl apskatījām JUNIBACKEN, kas ir pasaku 
valstība bērniem – rotaļas Pepijas Garzeķes mājā Vistas kājā, 
tikšanās ar Emīlu, Karlsonu, Trolliti Mumino, Roniju un vēl 
daudziem citiem skandināvu pasaku varoņiem. Dienas noslē-
gumā vēl pastaiga pa Stokholmas vecpilsētu.

Pēc piesātinātās dienas Stokholmā atgriežamies uz prāmja 
„ROMANTICA” klāja, kur atkal valda līksme un jautrība līdz 
pat rītam, kas jau uzaust Rīgā.

Ar vieglām skumjām sirdī dodamies kārtot ceļasomas, jo ce-
ļojuma laikā jau prāmis kļuvis par otrajām mājām. Šis bija arī 
pirmais ceļojums manai māmiņai, kura patiešām jutās laimīga 
un atpūtusies no visām ikdienas rūpēm un ikdienas stresa. Šis 
ceļojums mums patiešām bija jauka dāvana. Novēlu arī citiem 
jaukus un brīnišķīgus ceļojumus!

Evija Blekte

                              5

Laimīgā biļete
12. maijā Ļaudonas vidusskola organizēja braucienu uz 

Rīgu uz rokoperu „OLIVERS”. Biļeti uz šo izrādi iegādājās 
arī mūsu skolas skolniece Evija Blekte. Izrādes skatītājiem 
bija dota iespēja laimēt ceļojumu ar kruīza kuģi uz Zviedrijas 
galvaspilsētu Stokholmu. Izloze notika pēc skatītāju  sēdvietu 
numuriem, un šoreiz laimīgā sēdvieta bija ļaudonietei Evijai 
Blektei, kura laimēja ceļojumu četrām personām.

Laimētajā ceļojumā Evija devās 17. jūlijā kopā ar māmiņu, 
brāli un māmiņas brālēnu no Rīgas, kuru izmantoja kā gidu.

Uzejot uz prāmja „ROMANTICA”, pirmais, ko ierauga pa-
sažieri, ir mirdzošā halle. Omulīgas kajītes ar visām ērtībām 
un kā bonuss brīnišķīgi skati pa kajītes logu visu ceļojuma lai-
ku no Rīgas līdz pat Zviedrijas Karalistes galvaspilsētai. Uz 
prāmja notiek izklaides, iepirkšanās, maltītes jebkurai gaumei 

– no ātrajām uzkodām līdz franču 
virtuvei. Tas viss ietilpst Stokholmas 
minikruīzā.

Jau piecas minūtes pēc prāmja 
atiešanas no Rīgas pasažieru ostas 
aizmirstas, ka esam uz prāmja, un ie-
grimstam tā dzīvē. Pēc iekārtošanās 
mājīgā „A” klases kajītē dodamies 
aplūkot prāmja izvietojumu, pa-
staigājamies pa klājiem, aplūkojam 
veikaliņus. Mazajiem pasažieriem 
uz prāmja paredzēta ne vien īpaša 
programma, bet arī izklaižu istaba. 
Dejas un jautrība uz prāmja sākas 
līdz ar krēslas iestāšanos un beidzas 
tikai rītausmā. Par labu noskaņu 
gādā vesels izklaižu departaments. 
Garlaikoties tiešām nebija ļauts. Tā 

Salvis.
Katrīna Kļaviņa.

Ar mazpulcēniem tikās arī Līga Grāvīte
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„Dārziņš’’ ir tā vieta, kur bērns mācās sadzīvot kolektīvā, 
rūpēties un gādāt par sevi, iegūst prasmes un zinību iemaņas 
skolai. Katrs audzēknis šeit var justies īpaši, jo katru mēnesi ko-
pīgi svinējām bērnu dzimšanas dienas, notika dažādi pasākumi, 
reizēm pat pavisam brīnumainas lietas, izstādes, uzstājās paši 
un labprāt sekoja arī ciemiņu priekšnesumam.2008./2009. gada 
mācību laikā tika organizēti 20 tematiskie pasākumi, koncerti 
audzēkņiem, vecākiem un vecvecākiem; 9 izstādes, 9 dzimša-
nas dienu svinības audzēkņiem; 14 sporta izpriecas un jautrie 
brīži grupās; atbalstījām un piedalījāmies 3 rajona pasākumos, 
kuros uzstājās audzēkņi;  tika organizētas vecāku sapulces, 2 
iestādes padomes sēdes;  notika 4 pedagoģiskās padomes sēdes; 
11 metodiskās apvienības rajona pirmsskolas iestādes skolotā-
jām, 4 skolotāju palīgiem; 15 iestādes vadītāju sanāksmes un 
tikšanās (jūnijā Ļaudonas PII). Katru mēnesi publikācijas ‘‘Ļau-
donas Vēstīs”. Atbalstījām un piedalījāmies dažādos pasākumos 
un sveikšanās: jubilejas koncerti korim ,,Lai top!’’ un ,,Sendie-
nām’’; salona ,,Rēvija’’ atklāšanā; pagasta  iestāžu darbinieku 
apaļajās jubilejās; Ļaudonas vidusskolas Žetonvakarā, izlaidu-
mos; pagasta svētku koncertā. 

Pēc audzēkņu vecāku pieprasījuma visu 2009. gada vasaru 
strādājām, veidojot apvienotu grupu. Tas iestādes budžeta izde-
vumus nepalielināja, jo:

1. tika izveidoti  racionāli darba un atvaļinājuma grafiki dar-
biniekiem;

2. apvienotā virtuve strādā visu vasaru (ēdiena gatavošana 
sociālās aprūpes centram).

Vidējais bērnu apmeklējums mācību gadā bija 45 bērni mē-
nesī.

Maksa par ēdināšanu vidēji 3 ēdienreizēm – 0,73 Ls, 2 ēdien-
reizēm – 0,56 Ls. Attiecīgi mēnesī vidēji 14,00 Ls un 11,00 Ls.

2009./2010. mācību gadā prognozējam darbu 3 apvienota ve-
cuma grupām ar  50 audzēkņiem un piedāvājam:

Dari, ko vari. Ar to, kas tev ir, un tur, kur tu esi. (T. Rūzvelts)
• visus iepriekš minētos pakalpojumus (skolotāja logopēda, 

maksas angļu valodas pulciņš, bezmaksas deju nodarbības);
• pirmsskolas vecuma bērniem apmeklēt iestādi bez samak-

sas, par ēdināšanu gādā vecāki (uzturas iestādē līdz ēdienrei-
zei);

• iespēju arī citur dzīvojošiem, deklarētiem bērniem  apmek-
lēt mūsu iestādi;

• nepieciešamības gadījumā varam veidot apvienoto nakts 
grupu;

• profesionāla pedagoga vadībā veikt ārstniecisko vingro-
šanu bērniem ar stājas traucējumiem ( nepieciešama ģimenes 
ārsta rekomendācija);

Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības iestā-
de aicina audzēkņus un viņu vecākus uz mācību 

gada atklāšanas pasākumu 2009. gada 2. septembrī 
(trešdiena) plkst. 9.30, pēc tam vecāku kopsapulce un 

tikšanās ar Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāju 
Ilzi Dreimani. 

Lūdzu bērnu vecākus jau iepriekš sagatavot ieteiku-
mus un priekšlikums, lai pilnveidotu iestādes darbību.

Lai raits solis, atsaucīga sirds, draudzīgs smaids, zinātkāre 
un darbotiesgriba pavada jūs un mūs visās gaitās! 

    
Ināra Krasnova, PII vadītāja

1. septembrī plkst.10.00 
jaunā mācību gada sākums 

Ļaudonas vidusskolā

KULTŪRAS DZĪVES NORISES                                               
Vasara sniegpārsliņu mīļumā rit,
šis laiks tavās plaukstās tīts un dots,
lidojums debesīs dienā un naktī,
viss kā neticami smalkas
zvanu mūzikas skaņas.
Un apstājies ceļinieks
turpina smaidot iet.
 Vasara sniegpārsliņu mīļumā rit,
 bez vārdiem laiks taktis sit,
 smalkas stīgas tavā plaukstā
 jaunu ceļu citās krāsās dāvā,
 un ceļinieks.....
     un laiks....
        un skaņas.

Ir augusts, un vasara tuvojas beigām. Septembrī sagaidīsim 
Zinību dienu – 1.septembri. Kādam tā būs pirmā skolas die-
na, citam jādomā par pēdējo mācību gadu. Rudens noskaņās ir 
mūsu dārzi un lauki... Arī kultūras nams domā par jauno darba 
sezonu un aicina ļaudoniešus būt aktīviem. Pagaidām ir plānoti 
šādi interešu pulciņi  – jauktais koris, jauniešu  un vidējās paau-
dzes tautisko deju kolektīvi, dāmu deju grupa, bērnu ritma deju  
grupa, sieviešu senioru vokālais ansamblis. Varbūt ar jūsu atbal-
stu un iniciatīvu varētu atsākt darboties dramatiskais kolektīvs. 
Gaidīsim priekšlikumus un ieteikumus!

    
 12. septembrī Mārcienas kultūras nams sadarbībā ar pen-

sionāru biedrības aktīvistiem rīko rajona pensionāru biedrību 
salidojumu. Savu dalību jau pieteikušas ‘‘Sendienas’’ ar Maldu 
Eglīti. Varbūt ir vēl kādi interesenti, kas gribētu piedalīties?

      Cerot uz sadarbību un jūsu aktivitāti – kultūras nama 
vadītāja Aija

1. augustā Ļaudonas kultūras nama dāmu deju grupa ‘‘Mež-
rozītes’’ piedalījās dāmu deju grupu sadancošanā Kalsnavas 
arborētumā. Dalībniecēm par simbolisku samaksu bija iespēja 
izstaigāt ekskursiju gidu pavadībā arborētumā. Pēc tam kon-
certs, kurā piedalījās Mārcienas ‘‘Laima’’, Kalsnavas ‘‘Mag-
nolijas, no Madonas novada, ‘‘Draiskās peonijas’’ no Rube-
ņiem (Jēkabpils novads), ‘‘Jestrās omes’’ no Amatas novada un 
‘‘Bormanītes’’ no Trapenes Apes novadā. Pēc koncerta dāmām 
bija iespēja noskatīties Madonas improvizācijas teātra ‘‘Tin-
te’’ izrādi .Tad kopīga tējas dzeršana un domu apmaiņa starp 
kolektīviem.

Paldies šoferītim Andrim, kas dāmas aizveda un atveda no 
pasākuma, neņemot vērā, ka tā bija viņa brīvdiena.

                     
                                                       Aija,  kolektīva vadītāja
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29.augustā
 pagasta kultūras namā diskotēka 

„ATVADAS SKOLĒNU BRĪVDIENĀM un STUDENTU 
DZĪVES SĀKUMAM”

Sākums plkst. 22.00,
 ieeja Ls 1,50

Vēlams ierasties skolas formas tērpos. Interesantākā tērpa 
īpašnieku sagaidīs pārsteiguma balva

5.un 6. septembrī 
Ļaudonas pagasta estrādē 

ļaudonieši un citi interesenti tiek aicināti piedalīties volejbola 
turnīrā, ko kopā ar pagasta kultūras namu organizē 

Tatjana un Māris Kriškāni
Pieteikties līdz 5. septembra plkst. 10.00 pa tālruni 26350201

Komandā četri cilvēki, dalības maksa 1,00 Ls no personas

5. septembrī plkst. 22.00
 pagasta kultūras namā diskotēka 

Ieeja  Ls 1,50

Ļaudonas kultūras nams un Rasma no Bērzaunes piedāvā 

sievietēm jebkurā vecumā apgūt vēderdejas, nodarbības ga-

rums 1,5 stundas, maksa 2,00 Ls par nodarbību. Ja ir intere-

se, pieteikties kultūras namā.

AFIŠA

26. septembrī plkst 9.00 
laukumā pie kultūras nama – rudens tirdziņš

LŪDZAM  PAGASTA IEDZĪVOTĀJUS  
AKTĪVI IESAISTĪTIES, IESNIEDZOT 

PRIEKŠLIKUMUS PAGASTA PĀRVALDĒ 
PAR SKOLAS SPORTA ZĀLES 

IZMANTOŠANU SPORTA NODARBĪBĀM 
PIEAUGUŠAJIEM.
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APSVEICAM!                
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Ja noticis brīnums,
un zvaigzne,
ko kāroji, 
rokās tev zib,
vien mirkli ļauj
dvēselei liesmot,
jo allaž tai 
jābūt ir ceļā
uz zvaigznēm,
kas debesīs zib.

SVEICAM

 50 gadu jubilejā
Dzintru Seržāni 4.augustā

55 gadu jubilejā
Osvaldu Rozentālu 5.augustā

Josifu Gurski 24.augustā
65 gadu jubilejā

Aiju Admini 4.augustā
Anitu Pētersīli (Dzirnavu iela) 4.augustā

Gaidu Vasiļjevu 6.augustā
Jāni Dauģi 12.augustā

Gaidu Bruņenieci 26.augustā
70 gadu jubilejā

Dzintru Iesalnieci 15.augustā
90 gadu jubilejā

Veltu Sokolovu 3.augustā
Lūciju Lūsi 14.augustā

DAUDZ BALTU DIENIŅU, LAIMIŅA, DODI!

SĒRU VĒSTS
Tajās lapās, ko mūžības
Vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs...

Mūžības ceļā aizgājusi

Valentīna Trofimova – 20.jūlijā 72 gadu vecumā

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem

Nedienas pagasta 
ceļos!

Viegli tecēt celiņā,
Čakli iet darbiņā! 
Tad iedos Laimes māte
Pašas laimes atslēdziņu.

Sveicam

Karīnu Maču un Sergeju Varsegovu 
ar dēla Valtera piedzimšanu 21.jūlijā;

Inetu un Uldi Dravas ar 
dēla Jāņa piedzimšanu  23.jūlijā;

Ludmilu un Andi Brutānus 
ar dēla Markusa Jāņa piedzimšanu 23.jūlijā;

Annu Kļaviņu un Valdi Grundmani
 ar meitas Rēzijas piedzimšanu 25.jūlijā;

Inesi Akmentiņu un Jāni Pavlovski 
ar dēla Kristapa piedzimšanu  31.jūlijā;

Ligitu Lavrenovu un Vjačeslavu Sņetkovu
 ar dēla Kristiāna piedzimšanu 13.augustā.

ATGĀDINĀJUMS                
Lūdzam izņemt māju numuru plāksnes pagasta 

pārvaldē pie Jāņa Zavala.


