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                          norises

Vēstis

Aiviekste rudenīgajos vējos. 
R. Vizānes foto

q Es nāku no Ļaudonas

q Informācija

OKTOBRIS. Krāsainā rudens iedvesma vienmēr 
padara Latviju un cilvēkus krāsainākus... Dzeltens lapu paklājs 
uz ceļiem un ielām izraisa smaidus pat īgnās sejās. Krāsainums 
visapkārt padara iztēli piepildītāku. Ežainie kastaņu bumbuļi krīt 
kopā ar krāsainajām lapām. Nepaiesim garām tiem, pacelsim tos 
un nēsāsim sev līdzi, jo tie dodot spēku un aizsargājot no ļaunām 
enerģijām. Daba katrā gadalaikā nomaina savus tērpus. Tā ar kat-
ru reizi kļūst krāšņāka un rāda, ka tā ir dzīva un spēj vairāk, nekā 
no tās gaida.

Oktobra mēneša pirmajā svētdienā visā Latvijā atzīmē Skolo-
tāju dienu, tā sakrīt ar krāsainību un daudzveidību dabā. Varbūt 
tā ir nejaušība, bet varbūt sakritība, jo skolotāja mūžs ir tikpat 
krāsains un skaists kā šis zeltainais rudens. 

Dabā rudens ir vēju muzikants, kas īpaši izpaužas arī šajā rude-
nī, kad reizēm krāsainais lapu virpulis sagriež īsti rudenīgu lapu 
lietu.

Ar katru dienu tās gaišais laiks mums tiek dāvāts arvien mazāk 
un mazāk, bet mēs taču katrs sevī esam uzkrājuši vasaras sauli 
un spēku, lai smaidot ietu pretim visām grūtībām un ar cerību 
raudzītos jaunā dienā.
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Madonas novada pašvaldības 
domes 24.09.2009. sēdē  

pieņemto lēmumu pārskats

• Piešķir  līdzfinansējumu 10% apmērā 
no projekta attiecināmajām izmaksām:

– biedrībām, tai skaitā.
– biedrības Jauniešu centrs ACS, projek-

tu “Vides kvalitāte jauniešu aktivitātēm”-
1101,- Ls.

• Nolemj negrozīt 2007.gada 4.aprīlī 
noslēgto līgumu starp Mārcienas pagasta 
padomi un SIA „Cementa pārstrāde”.

Nolemj izsniegt  SIA “Cementa pār-
strāde”  derīgo izrakteņu grants-smilts un 
smilts ieguves atļauju  Mārcienas pagasta 
derīgo izrakteņu atradnē “Ielejas-Plieni-
jas”. 

• Nolemj  iznomāt SIA “Halle B”, reģ.
Nr.40003296208, Madonas novada pašval-
dības īpašumā esošā zemes gabalu ar adre-
si Rūpniecības iela 20A, Madona. Noraida 
ierosinājumu Madonas novada pašvaldībai 
iestāties Latvijas Pašvaldību darba devēju 
asociācijā. 

• Atbalsta izmaiņas valsts dotācijas  iz-
lietojumā  infrastruktūras objektu sakārto-
šanai. 

• Atļauj Dzelzavas pagasta pārvaldei at-
savināt pašvaldības kustamo mantu.    

• Pieņem Madonas novada pašvaldības 
saistošos noteikumus Nr.7 “Par pašval-
dības nodevu par būvatļaujas saņemšanu 
Madonas novadā”.

• Izskatīja jautājums par nekustamo īpa-
šumu atdalīšanu un atsavināšanu.

• Apstiprina maksas pakalpojumus Dzel-
zavas pagasta pārvaldes iestādēs. 

• Apstiprina Madonas novada vispāriz-
glītojošo  skolu nolikumus. 

• Apstiprina noteikumus “Kārtība, kādā 
Madonas novada pašvaldība sedz braukša-
nas izdevumus vispārējās pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu iz-
glītojamajiem”.

• Izdara grozījumus  Madonas pilsētas 
domes lēmumā Nr.1 29.01.2009.  (pro-
tokols Nr.1.; 8.p.) “Par Madonas pilsētas 
domes un tās izveidoto iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un samaksas apjo-
miem”:

• Apstiprina noteikumus “Kārtība par 
valsts budžeta mērķdotācijas aprēķinu un 
sadali Madonas novada vispārējās pamat-
izglītības un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai”.

• Apstiprina noteikumus “Madonas no-
vada pašvaldības interešu un profesionālās 
ievirzes izglītības iestāžu audzēkņu maksu 
aprēķināšanas un iekasēšanas kārtība”.

• Sadala Madonas novada pašvaldības vis-
pārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku 
darba samaksai un sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām paredzēto mērķdotā-
ciju LVL 552793,00. 

• Sadala Madonas novada pašvaldības 
interešu izglītības programmu pedagoģisko 
darbinieku darba samaksai un sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemaksām pare-
dzēto mērķdotāciju LVL 21012,00. 

• Iedala Dzelzavas speciālajai internāt-
pamatskolai pedagoģisko darbinieku darba 
samaksai un sociālās apdrošināšanas obli-
gātajām iemaksām un pārējiem izdevumiem 
mērķdotāciju LVL 158042,00.

• Sadala  pedagoģisko darbinieku darba 
samaksai un sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām mērķdotāciju. 

Sastādot  profesionālās ievirzes pedago-
ģisko darbinieku  tarifikāciju, tarifikācijā no-
lemj iekļaut  valsts mērķdotācijas atlikumus 
uz 01.09.2009.

• Piešķir dzīvokļa  īres tiesības.  
• Izskata 4 iesniegumus par pirmpirkuma 

tiesību izmantošanu un pieņem lēmumu ne-
izmantot pirmpirkuma tiesības.

• Pieņem 3 lēmumus par samaksas  apmē-
ra samazināšanu par izpērkamo zemi.

• Nosaka  zemes lietošanas mērķi nekusta-
majam īpašumam.  

• Apstiprina  zemes ierīcības projektus.
• Atceļ  Madonas  novada  domes  

27.08.2009. lēmumu  (prot. Nr.9, 11.p.) „Par 
Madonas pilsētas teritorijas plānojuma 1999. 
– 2012.gadam  grozījumu Nr.2 I  redakcijas  
noteikšanu kā plānojuma galīgo  redakciju”.

• Izdod Madonas novada pašvaldības sais-
tošos noteikumus Nr.8 “Par Madonas nova-
da teritorijas plānojumiem” .

• Apstiprina ar Madonas novada pašvaldī-
bas domes saistošos noteikumus: 

• Uzdod SIA “Ošupes KU” kapitāla daļu 
turētāja pārstāvim iecelt jaunu SIA “Ošupes 
KU” valdes locekli. 

• Aicina Madonas rajona padomes admi-
nistrāciju finansiāli atbalstīt biedrības „Mo-
tosports Racing team” Enduro sacensību 
rīkošanu Liezēres pagastā.

• Apstiprina Madonas novada pašvaldības 
Dzīvokļu komisijas nolikumu. 

• Apstiprina Madonas novada pašvaldības 
Saistošos noteikumus Nr.13 “Pašvaldības 

Ļaudonas pagasta pārvaldē 
septembrī – oktobrī

Pagājušas nu jau vairāk nekā simts die-
nas kopš savu darbu uzsāka Madonas no-
vada pašvaldība. Arī attiecībā uz valdības 
darbu ierasts, ka šis periods tiek vērtēts kā 
pirmais atskaites punkts, kad  skaidri iezī-
mējas darbības virzieni, principi, beidzas 
tā dēvētais “saudzēšanas periods’’. Pilnībā 
piekrītu viedoklim, ka vājākais posms paš-
valdības darbā šobrīd ir informācijas apri-
te, ko nākas izjust gan iedzīvotājiem, gan 
pašvaldībā strādājošiem. Lielu lomu šajā 
situācijā spēlē fakts, ka katram novadu vei-
dojošam pagastam un pilsētai bieži nākas 
atkāpties no ierastās jautājumu risināšanas 
kārtības un pielāgoties jaunajai, kura gan 

vēl ir tapšanas stadijā. 
Vēl joprojām aktuāla ir diskusija par izde-

vuma “Novada Vēstnesis’’ veidošanu un iz-
platīšanu. Vēl nav pieņemts domes lēmums, 
vai “Novada Vēstnesis’’ tiks izdots atsevišķi 
vai kopā ar pagastu avīzēm, vai pagastu avī-
zes tiks veidoti kā pielikumi, aktuāls ir jau-
tājums par izdevuma oficiālu reģistrēšanu li-
kumā noteiktajā kārtībā. “Ļaudonas Vēstis’’ 
vismaz šogad tiks izdotas ierastajā kārtībā, 
pastāv iespēja, ka nākamajā gadā tās saņem-
siet kopā ar “Novada Vēstnesi’’. 

Diemžēl kopīgi ar vidusskolu sagatavotā 
projekta iecere neguva atbalstu Sorosa fonda 
rīkotajā projektu konkursā un netika izvirzīta 
konkursa 2.kārtai. Atteikuma iemesli gan ne-
tika konkretizēti. Projekta iecere gan netiks 
pilnībā nolikta malā, cerot, ka radīsies cita 

sniegto pakalpojumu saņemšanas un sa-
maksas kārtība”. 

• Piekrīt slēgt sadarbības līgumu ar 
Veselības inspekciju un Madonas rajona 
padomi.

• Apstiprina Madonas novada pašvaldī-
bas bāriņtiesas štata vienību sarakstu un 
darba samaksu ar 01.10.2009. 

• Izveido Madonas novada pašvaldības 
bāriņtiesas ekspertu komisiju 3 locekļu 
sastāvā.

• Nolemj slēgt līgumu ar SIA „Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centrs”  
par Lauku attīstības speciālista darba pie-
nākumu veikšanai  nepieciešamās darba 
telpas, transporta un sakaru līdzekļu no-
drošināšanu.

• Izveido būves “Mārciena – Pilskalns 
ceļa rekonstrukcija, Mārcienas pagastā, 
Madonas novadā ” pieņemšanas komisi-
ju.

• Apstiprina saistošos noteikumus Nr. 
14 “Par Madonas novada pašvaldības 
2009.gada budžeta grozījumiem”.

• Piešķir Ls 229,00 no kultūras pasāku-
miem paredzētajiem līdzekļiem 11. “Kar-
tupeļu svētku” organizēšanai.

• Apstiprina nekustamo īpašumu  izso-
les rezultātus.

• Nolemj, ka ūdenssaimniecības sabied-
riskos pakalpojumus (turpmāk – Pakalpo-
jumi) Madonas novada Ļaudonas pagasta 
administratīvajā teritorijā nodrošina Ļau-
donas pagasta pārvalde.

 Pakalpojumi ir:
1. ūdens ieguve, attīrīšana un novadīša-

na pa centralizēto ūdensapgādes tīklu līdz 
patērētājam;

2. notekūdeņu savākšana no patērētāja 
un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām, attīrīšana un novadīšana līdz iz-
tekai ūdenstilpē;

3. pakalpojumu tarifus apstiprina Ma-
donas novada pašvaldības dome. Pagasta 
pārvalde ir atbildīga par pamatojošās in-
formācijas sagatavošanu tarifu izmaiņu 
veikšanai. Lēmuma brīdī pagasta admi-
nistratīvajā teritorijā ir spēkā noteiktie ta-
rifi, kas ir apstiprināti ar Ļaudonas pagasta 
padomes 2006.gada 26.aprīļa, sēdes pro-
tokolu Nr.6, 2.§.

Matreiālus apkopoja R. Vizāne

iespēja to realizēt. Iespēju sagatavot iz-
vērstu projekta pieteikumu un piedalīties 
konkursa 2.kārtā ieguva trīs citas novada 
skolas – Mētriena, Lazdona un Kalsnava. 
Toties sākotnēju atbalstu ir guvis biedrī-
bas Jauniešu centrs “ACS’’ sagatavotais 
projekta pieteikums, un projekta realizāci-
ju veiksmīgi ir pabeigusi biedrība “Laimī-
te’’, sarūpējot jaunas brīvā laika pavadīša-
nas iespējas, kuras aicinu aktīvi izmantot.

Pamazām veidojas interesentu grupas 
sportiskām aktivitātēm vidusskolas spor-
ta zālē darbdienu vakaros un brīvdienās. 
Cerams, ka interesentu pulks pieaugs, jo, 
tikai aktīvi izmantojot rekonstruēto sporta 
zāli, attaisnosies apjomīgo finanšu līdzek-
ļu ieguldījums šī objekta sakārtošanā.

  I. Dreimane
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ES NĀKU NO ĻAUDONAS                                                               
Šomēnes avīzītē viesojas ULDIS 

ŠALAJEVS, dzimis 1982. gada 17. 
novembrī Madonā, Madonas rajonā, 
bērnību pavadījis Ļaudonas pagastā, 
Kalnvirsas pusē.

Savas pirmās skolas gaitas 1990. gada 
1.septembrī uzsācis Mārcienas  deviņ-
gadīgajā skolā līdz 1997.gadam, bet pēc 
tam Ļaudonas vidusskolā. Pēc pamatiz-
glītības iegūšanas 1999.gada 1.septembrī 
nākamo izglītību jaunietis turpināja Ēr-
gļu arodvidusskolas izglītības program-
mā “Mazā uzņēmuma grāmatvedis”. 

Uldis jau pamatskolas laikā pats cen-
ties sagādāt skolas vajadzībām nepiecie-
šamo, sākumā lasot un pārdodot meža 
ogas kaimiņu pagasta iedzīvotājiem, 
kopš 1997.gada vasaras brīvlaikos strā-
dājot SIA “MĒTRA”, SIA “Aiviekstes 
būvnieks” par ugunsdrošības patrulētā-
ju Teiču un Krustkalnu dabas rezervāta 
teritorijās.

Pēc Ērgļu arodvidusskolas absolvē-
šanas topošais students 2003.gadā tika 
imatrikulēts Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Informācijas tehnoloģiju fa-
kultātē  profesionālās augstākās izglītības 
bakalaura studiju programmā „Program-
mēšana”. “Atnākot studēt, man nebija 
nojausma, ko nozīmē programmēt, tomēr 
studijas tika iesāktas par valsts budžeta 
līdzekļiem. Zinu tikai to, ka man arod-
vidusskolas laikā jau padevās un patika 
informācijas tehnoloģijas, datorzinības. 
Kvalificēti informācijas tehnoloģiju spe-
ciālisti vienmēr un arvien vairāk būs ne-
pieciešami darba tirgū gan Latvijā, gan 
arī ārpus tās,” tā domā Uldis.

 2007.gadā ieguvis augstāko profe-
sionālo bakalaura grādu informācijas 
tehnoloģijās Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitātē (kvalifikācija – prog-
rammēšanas inženieris) Jelgavā, kā arī 
2005.gadā studējis Avans Universitātē 
(‘s-Hertogensbosh pilsētā) Nīderlandē 
Eiropas projektu semestra ietvaros. 

Ulda Šalajeva devīze  – “Paveic ik 
dienu vismaz vienu labu darbu sabied-
rībai un Tu būsi paveicis to arī - sev!”– 
radās ārzemēs iegūtās darba pieredzes 
laikā 2005.gadā Nīderlandē un 2006.
gadā Vācijā informācijas, komunikāciju 
un tehnoloģiju, kā arī mārketinga sfērās. 
Uldi draugi raksturo kā atvērtu, uz sa-
darbību vērstu, izpalīdzīgu, mērķtiecīgu, 
neatlaidīgu, komunikablu un sabiedriski 
aktīvu jaunieti ar plašu interešu loku. 

U.Šalajeva hobiji un intereses ir 
starptautiskā politika, ES institūcijas, 
diplomātija, psiholoģija, zinātne, dejo-
šana, tūrisms, riteņbraukšana un dažādi 
sporta veidi (volejbols, slēpošana, slido-
šana, orientēšanās, galda teniss). 

Uldis bija partijas Jaunais laiks Ei-
ropas Parlamenta deputāta kandidāts. 
Lai arī šoreiz diemžēl pietrūka vēlētāju 

atbalsta, Uldis neapstājās ... U.Šalajevs 
pieteicās praksei vislielākajā Eiropas Par-
lamentā pārstāvētajā Eiropas Tautas parti-
jā (EPP Grupa, http://www.eppgroup.eu; 
[piebilde: partija Jaunais laiks ietilpts EPP 
Grupā]) un visu citu Eiropas Savienības 
valstu kandidātu vidū Uldis kā vienīgais 
Latvijas pārstāvis ir apstiprināts praksei 
laika posmam no š.g. 7.septembra līdz 
7.decembrim. U.Šalajevs darbojas Eiropas 
Parlamenta Izglītības un kultūras komite-
jā Briselē, ikdienā gatavojot pārskatus par 
komitejas dokumentiem un uztur dialogu 
ar Eiropas līmeņa organizācijām (piem., 
Eiropas universitāšu asociāciju, Eiropas 
Jaunatnes forumu, Eiropas Studentu aso-
ciāciju utt.), lai kopīgi veidotu labāku iz-
glītības, jaunatnes un kultūras politiku ES.

“Brisele ir Eiropas Savienības galvaspil-
sēta. Tā ir Eiropas biznesa un nevalstisko 
organizāciju centrs, kurā ikdienā iedzīvo-
tāji runā ne tikai 23 oficiālajās ES valodās, 
tā ir dažādu mentalitāšu dzīves vieta... 

Stažējoties Eiropas Parlamentā, dzīvi 
šeit salīdzinājumā ar Latviju un savu dzim-
to pusi Ļaudonu uztveru nedaudz savādāk. 
Manī veidojas eiropeiskāka, atvērtāka do-
māšana, kā arī veidojas citādāks skatījums 
uz dzīvi kopumā. 

Katrai valstij, pilsētai un pagastam ir 
savs skaistums un nozīme, kas izveidoju-
sies dažādu vēsturisku notikumu attīstības 
rezultātā,” piebilst Uldis.

MANI IETEIKUMI TEV, CIEN. 
“ĻAUDONAS VĒSTIS” LASĪTĀJ!
 Devīze: “Paveic ik dienu vismaz vienu 

labu darbu sabiedrībai un Tu būsi paveicis 
to arī – sev!”
 Esi inteliģents! 
● Apgūsti svešvalodas – nemitīgi mā-

cieties, apgūstiet un pilnveidojiet [kaut 
vai pašmācības ceļā] svešvalodas jau pa-
matskolā (no sociālekonomiskā viedokļa 
ieteiktu apgūt: angļu, franču, vācu, krievu, 
ķīniešu valodu). 

● Inženierzinātnes – mācieties inženierzi-
nātnes – fizika un matemātika nav tie vissa-
režģītākie mācību priekšmeti. Ja tev tie vai 
citi mācību priekšmeti sagādā grūtības, ap-
meklē konsultācijas. Ieteiktu apgūt: informā-
cijas tehnoloģijas, nanotehnoloģijas u.tml.
 Esi aktīvs pilsonis!
● Īpaši jauniešus [līdz 30 gadiem] aicinu 

piedalīties sabiedriskajās aktivitātēs, izvei-
dot pašiem un piedalīties nevalstiskajās or-
ganizācijās, tādējādi papildus iegūstot sev 
jaunas iemaņas, prasmes un kompetenci, 
ko nekad nevarēs apgūt ar akadēmisko 
izglītību, jaunus un noderīgus kontaktus, 
draugus un domubiedrus, iespēju apceļot 
dažādas valstis, iegūstot ne tikai Eiropas, 
bet arī globālu domāšanas un lietu uztveres 
dimensiju.

● Veido dzīvi tādu, kādu vēlies! 
● Piedalies daudz aktīvāk Ļaudonas 

pagasta kultūras, ikdienas un politikas 

darbībā, lēmumu pieņemšanas procesā. 
Neļauj citu vietā izlemt savu likteni!

● Tavs pienākums ir izmantot savas tiesī-
bas! Izmantojiet ES sniegtās iespējas izglī-
tības ieguvē (ne tikai jaunieši var mācīties 
par ES līdzekļiem) Latvijā un ārvalstīs!
 Esi mobils! Vairāku svešvalodu zi-

nāšanas, studijas ārvalstīs un NVO pie-
redze būs pamats arī ekonomiskās krīzes 
apstākļos atrast labu, labi atalgotu un 
stabilu darbu.
 Vispirms darbs un tikai pēc tam iz-

klaides –  ir dažādi draugi un viņi “nāk” 
un “iet”, tomēr paliekoša vērtība – esi tu 
pats, tava izglītība, tavs devums citiem!
 Palīdzi ne tikai saviem tuviniekiem, 

bet arī svešiem cilvēkiem! Īpaši šajā 
ekonomiski grūtajā brīdī –, iespējams, tu 
nebūsi paēdis no vienas maizes šķēles, 
tomēr kādam/ai – tas var būt izšķiroši ... 
 Visu šajā dzīvē nevajag uztvert no-

pietni! Notiek lietas, kas ir grūti izskaid-
rojamas pat ar vislabākajām zinātniska-
jām metodēm.
 Smaidiet! Smaids nemaksā neko, tas 

vairo vismaz “pozitīvas” grumbas sejā un 
uzlabo darba un ikdienas klimatu. Smaids 
ir draudzības un labvēlības žests.

PALDIES!
Viens cilvēks šajā pasaulē nevar uz-

augt. Sabiedrību veido katrs indivīds 
atsevišķi un otrādi – katrs indivīds atse-
višķi veido sabiedrību. 

Un tikai ikdienā cits citam palīdzot 
dažādās dzīves situācijās pēc savām ie-
spējām, t.sk. ar gudru padomu, sabiedrī-
ba var attīstīties.... 

Man pašreiz būtu garš saraksts jāveido, 
kam es esmu pateicīgs, ka izaugu tāds 
jaunietis, kāds esmu. Lai neapvainotos 
neviens, es šo sarakstu nerakstīšu, tomēr 
teikšu LIELU PALDIES VISIEM ĻAU-
DONIEŠIEM, t.sk. tiem, kuri man ir pa-
līdzējuši ar gudru padomu ikdienā, snie-
dzot labu izglītību Ļaudonas vidusskolā. 

Mīļie ļaudonieši, ja jums ir kādi jautā-
jumi, lūdzu, nekautrējieties jautāt! Cen-
tīšos jums atbildēt pēc iespējas ātrāk un 
izsmeļošāk par jums interesējošiem jau-
tājumiem. 

Kontakti: www.draugiem.lv, www.fa-
cebook.com, www.uldis-salajevs.lv   

U. Šalajevs Eiroparlamentā.
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MĒNEŠA JUBILĀRI                      
26. septembrī skaisto dzīves 86 gadu 

jubileju svinēja Leonīds Kreilis. Jubilā-
ra dzīves ceļš sācies Rīgā trīs bērnu ģi-
menē, viņš bijis vecākais dēls. Bērnība 
un skolas gadi pavadīti pilsētā. Mācības 
uzsācis un arī pabeidzis Rīgas  klasiska-
jā ģimnāzijā, pabeidzis pilnu apmācības 
kursu. Skolā mācījies grieķu un latīņu 
valodu, kuras viņam arī labi padevušās.

Pēc ģimnāzijas absolvēšanas ģimene 
pārcēlusies uz Valmieras rajonu, taga-
dējo Kocēnu pagastu un tur arī dzīvojuši 
un saimniekojuši. Leonīdu 1944. gadā 
iesauca leģionā  un tajā viņš bija līdz 
kara beigām. Pēc kara sekoja gūstek-
ņu nometnes Polijas teritorijā netālu no 
Daņckas, kurā viņš arī smagi saslima. 
Smagās slimības dēļ viņš tika atbrīvots 
no nometnes un atlaists mājās uz Latviju. 
Atgriežoties Latvijā, Leonīds uzreiz tika 

ievietots Dikļu slimnīcā uz ilgu ārstēšanos. 
Paldies Dievam, slimība stalto jaunekli 
neuzveica. Pēc ārstēšanās Leonīds Kreilis 
uzsāka mācības Lauksaimniecības akadē-
mijā Mežsaimniecības fakultātē, kuru arī 
absolvēja. Pēc akadēmijas beigšanas jau-
nais speciālists tika norīkots darbā uz Kal-
snavas MPS, kurā arī nostrādājis visu savu 
darba mūžu. Kalsnavā nodibinājis ģimeni, 
kopā ar sievu izaudzinājis meitu un dēlu, 
tagad priecājas par trim mazbērniem.

Uz Ļaudonu pie meitas Vijas  Leonīds 
Kreilis atnāca pēc sievas aiziešanas aiz-
saulē 1989. gadā. Būdams jau pelnītā at-
pūtā, viņš mūsu skolas skolēniem mācīja 
šaha spēli. Šī spēle saistīta ar abstrakto 
domāšanu, spēle attīsta atmiņu. Spēlē la-
bākais ir tas, kas uzvarējis spēli. Viņa mā-
cītie skolēni guva labus rezultātus rajona 
un republikas mēroga sacensībās.

28. septembrī dzīves astoņdesmito ju-
bileju svinēja Emīlija Bukovska, kura 
dzimusi un augusi Baltkrievijā vienpa-
dsmit bērnu ģimenē. Bērnības un sko-
las gadi pagājuši dzimtajā Baltkrievijā. 
Mācījusies poļu, krievu un pat vācu sko-
lās. Kara šausmas pārdzīvotas kopā ar 
ģimeni dzimtajā Baltkrievijā. Pēc kara 
uzsākusi strādāt kolhozā dažādus lauku 
darbus. Vairāki no brāļiem dzīvoja Po-
lijā. 1963. gadā dzīve viņu atvedusi uz 
Latviju. Latvijā jau dzīvoja brālis un 
māsa, vēlāk uz dzīvi Latvijā pārcēlās 
arī vecāki, kuri gan pēc tam aizbrauca 

Vēlēsim cienījamam jubilāram labu 
veselību un dzīvesprieku nākamajos 
dzīves gados!

Rutas Vizānes teksts un foto                

atpakaļ uz Baltkrieviju. Dzīvodama šeit, 
Ļaudonā, nodibināja ģimeni, kopā ar vīru 
izaudzināja meitu un dēlu. Strādājusi pa-
domju saimniecībā “Kirovs” lauku brigā-
dē, vēlāk skolā par apkopēju. Dzīve jau  
aizsaules ceļos aizsaukusi vīru. Cienījamā 
jubilāre priecājas par saviem bērniem un 
mazbērniem, kopj savu piemājas dārziņu, 
klausās radio un skatās televīziju. 

Cienījamai jubilārei vēlam labu vese-
lību un dzīvesprieku nākamajos dzīves 
gados.

Rutas Vizānes teksts un foto

NO JAUNIEŠU CENTRA “ACS”                             
Jauniešu sadraudzības pasākumā…

25.septembrī  jauniešu centra 6 jau-
niešiem bija iespēja piedalīties jaunie-
šu sadraudzības pasākumā Madonā, ko 
organizēja Madonas jauniešu iniciatīvu 
centrs „BURBULIS” projekta “Mana 
videofilma rullē!” ietvaros. Pasākumā 
piedalījās tie jaunieši, kuri visaktīvāk 
darbojas centriņā: Oskars Čakāns, Gun-
dars Zelčs, Nauris Andersons, Emīls 
Mincāns, Jānis Lācītis un Sandis Pet-
rovskis. Pasākumā vēl piedalījās jaunie-
ši no Kalsnavas, Vestienas, Bērzaunes, 
Praulienas un Madonas. Vispirms bija 
iespēja iepazīties ar Madonas jauniešu 
centru, izmēģināt viņu spēles un piedā-
vātās aktivitātes.

Pēc tam pasākums turpinājās Mado-
nas kinoteātrī. Katra pagasta jaunieši 
prezentēja savu Centriņu. Tad notika 
paneļdiskusija, kurā piedalījās novada 
speciālisti veselības, kultūras, izglītības 
jomās, viņi dalījās domās un atbildēja 

uz jauniešu jautājumiem par daudzām ak-
tuālām lietām jauniešu dzīvē. Sekoja pus-
dienas kafejnīcā „KORE”. Pēc pusdienām 
turpinājās patīkamākas lietas – rotaļas un 
spēles, kur katra centriņa jaunieši mācīja 
citiem  kādu spēli 
vai rotaļu.  Priecēja 
Vestienas pagasta 
vēderdejotājas. Se-
koja iespēja katram 
jaunietim darboties  
radošās darbnīcās, 
izmēģināt savus ta-
lantus veidošanā no 
plastilīna, papīra  u.c. 
Noslēgumā muzicēja 
jaunieši.  Diena bija 
ļoti piepildīta, neatli-
ka laika garlaikoties. 
Rezultātā iepazinā-
mies ar citu jauniešu 
centru darbu, sadrau-

dzējāmies ar daudziem vienaudžiem.
Paldies Ļaudonas pagasta pārvaldei 

par transportu!
Oskars Čakāns, pasākuma dalībnieks

Jaunieši izmēģina Madonas jauniešu centra gaisa hokeju.

Leonīds Kreilis.

Emīlija Bukovska.
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Bērnu rotaļu un attīstības 
centrā “Ļaudona”

Īsziņas no skolas

Bērnu rotaļu un attīstības centra “Ļaudona” (turpmāk tek-
stā– Centrs) darbinieki ir ļoti pateicīgi Gravas-Gubiņu ģime-
nei no tālās Kanādas par sūtījumu, kas pienāca šī gada vasarā, 
sevišķi par kuplo Bārbiju saimi ar visu garderobi, jo šīs lelles  
iemīļojuši sevišķi mūsu pusaudži.

Centrā pusaudžiem oktobrī un novembrī ir iespēja piedalī-
ties “Prāta cīņās 2009”. Ar cīņas noteikumiem var iepazīties 
Centra telpās. Uzvarētājs, protams, tiks godināts un apbalvots. 
Aizmirsts netiks neviens, jo par piedalīšanos katram ir pare-
dzēta motivācijas balva.

Centrs ir atvērts katru darba dienu:
 maziem bērniem (no 1 līdz 6 gadiem) no plkst. 8.30 līdz 14.00;
 pamatskolas vecuma pusaudžiem no plkst. 14.00 līdz 

18.00. Atceries, lai apmeklētu Centriņu, tev ir godprātīgi jaap-
meklē visas mācību stundas!

Centra telefona numurs uzziņām: 28662940.
Inga Calmāne, BRAC “Ļaudona” vadītāja

Biedrība pilnībā ir realizējusi KIF (Latvijas Kopienu inicia-
tīvu fonda) projektu. Lielu paldies par projekta realizēšanas 
iespēju ir jāsaka arī ex. Ļaudonas pagasta padomes priekšsē-
dētājai Līgai Calmānei un pašvaldības deputātiem par piešķirto 
līdzfinansējumu. Realizētā projekta sakarā biedrība organizē 
ATVĒRTO DURVJU DIENU ikvienam interesentam, kur sa-
vām acīm ikviens varēs apskatīt projektā iegūtos labumus, kā 
arī būs iespēja uzdot jautājumus par biedrības darbību.

Atvērto durvju diena notiks 2009.gada 31. oktobrī no 
plkst.10.00 līdz 12.00 bērnu rotaļu un attīstības centra 
“Ļaudona” telpās (Aiviekstes iela 5, Ļaudonas pagasts), ieeja 
no pagalma puses. Laipni lūdzam ikvienu interesentu!

P.s.: Labāk izvēlēties sportiska tipa apģērbu, lai būtu ērtāk 
izmēģināt trenažieru darbību pašiem!

Uz tikšanos 31. oktobrī!
Biedrība „LAIMĪTE”

NO SKOLAS DZĪVES                                            

Biedrībā “LAIMĪTE”

Septembra otrajā nedēļā veidojām tradicionālo ziedu  pa-
klāju skolas atjaunotajā pagalmā, šogad to darījām neieras-
tāk– pie karoga masta puķu dobēm atvēlētajā vietā. Darinājām 
ar ziediem pildītus apļus, šajās aktivitātēs iesaistījās skolēni no 
1. līdz 10.kl.

Šajā pat nedēļā kopā sanāca jaunā skolēnu pašpārvalde sa-
mērā kuplā skaitā –14, tika sadalīti pienākumi, kā arī ievēlēta 
jaunā pašpārvaldes vadītāja – Zaiga Krēsliņa (10.kl.), jo pagā-
jušā gada vadītājs M.Jakubjaņecs nu jau ir students.

Savukārt 18. septembrī mūsu skolas skolēni devās pārgā-
jienā. Katrai klasei tiek iedots savs maršruts. Šie maršruti no 
1. līdz 10.kl. ir izstrādāti tā, lai mūsu skolēni no gada uz gadu 
izstaigātu un iepazītos ar Ļaudonas pagasta skaistākajām un 
neparastākajām vietām. 1.-3.kl.skolēni iepazina Ļaudonas cen-
tru, pagasta iestādes, Teiču un Krustkalnu INFO centru, 4.kl.–
izstaigāja ceļu pie A.Eglīša, 5.kl.– Aiviekstes kāpas, Velna 
gravu, 6.kl.– ceļoja uz K.Ulmaņa stādīto ozolu, vācu karavīru 
kapiem, kā arī Ubuķu velnakmeni, 7.,8.kl.– Sāvienas pilskalnu 
un mazos ezeriņus, 9.,10.kl.– izstaigāja Teiču purva taku. Pēc 
pārgājiena skolēni veido pārgājienu aprakstus, to izstāde gan 
notiks novembra sākumā.

24. septembrī skolas muzejā 4. kl. mazpulcēni piedalījās 
konkursa “Kartupeli, kādi tavi brāļi” prezentācijā. Mazpulcēni 
stāstīja, kā veicies ar kartupeļu audzēšanu, novākšanu, rādīja 
savu lielāko izaudzēto kartupeli, to žūrijas pārstāvji nosvēra, 
pierakstīja, tika noteikts varenākā kartupeļa īpašnieks. Tika  iz-
veidota neliela izstāde dīvainākajiem kartupeļiem, kuri izaugu-
ši mazpulcēnu dārziņos. Bija arī skolēni, kuri stāstīja par teliņa 
audzēšanu, bišu kopšanu. Nākamajā dienā mazpulcēni un viņu 
vadītāja L.Grāvīte devās uz Bērzaunes skolu, kur notika maz-
pulcēniem pasākums. Paldies Naura un Reiņa vecākiem par 
skolas bērnu nogādāšanu uz pasākumu, kā arī atvešanu!

25. septembrī skolā notika Eiropas valodu dienai veltīts 
starpklašu konkurss. 5.-10.kl. klasēm bija jāizveido komandas 
no sešiem skolēniem. Pēc katra uzdevuma komanda varēja no-
mainīt vienu skolēnu pret citu savas klases skolēnu. Konkursa 
uzdevumi bija gan latviešu, gan angļu, gan krievu valodā. 5.-
7.kl.grupā par veiksmīgāko atzina piekto klasi, bet 8.-10.kl.
grupā – astoto klasi! Pēc pasākuma veiktajā aptaujā “Kas pa-
tika pasākuma laikā” skolēni atzina: 5.kl.– balvās – grāmatzī-

mes, darbošanās grupā, jāsacenšas ar “lielākiem”, piekto uzvara; 
6.kl.– komandu darbs, pasākuma ievaddaļā – dzejoļu skaitīšana 
dažādās valodās, tas, ka uzdevumiem bija laika ierobežojumi; 
7.kl.– atmosfēra, jautrā darbošanās, uzdevumu dažādība; 8.kl.– 
beidzot uzvarējām, sacensību gars; 9.kl.– pasākuma gaisotne, 
organizētība; 10.kl.– visa klase  vienlaicīgi skaitīja dzejoli krievu 
valodā, jautrie uzdevumi, klases saliedētība… Paldies valodu jo-
mas skolotājām par šo pasākumu! Šajā pat dienā skolā ciemojās 
bijušā Madonas rajona skolu ģeogrāfijas un bioloģijas skolotāji. 
Ciemiņus iepazīstinājām ar prezentāciju par A. Eglīti un pēc tam 
devāmies uz Ļaudonas kapsētu, lai izietu “Ceļu pie A. Eglīša”.

2. oktobrī tika sumināti skolotāji viņu dienā – Skolotāju die-
nā! Šo pasākumu gatavoja 10.kl.skolēni. Ļoti jauki, mīļi svētki 
un mierīga atmosfēra. Par to paldies mūsu skolas skolēniem, it 
īpaši 10.klasei.

3. oktobrī Valkā notika Latvijas mazpulku 80. gadadienas 
“Projektu foruma 2009”noslēguma pasākums Vidzemes nova-
dā. Piedalījās arī pieci no Ļaudonas vsk. 4.kl.mazpulcēniem, 
projektā „Audzēsim kartupeļus savā zemē” uzslavu par labu 
darbu kartupeļu audzēšanā saņēma Baiba Dauģe. Paldies sko-
lotājai Līgai Grāvītei par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Skolā no 5. līdz 9. oktobrim notika tikšanās ar Madonas 
novada bāriņtiesas locekli Ļaudonas pagasta pārvaldē R.Vizāni 
1.-10.kl. kolektīvos. Pārrunāja par skolēnu pienākumiem, dro-
šību uz ceļa, diskutēja par atbildību, par pārkāpumiem, iespē-
jamajiem sodiem, par tiesībām un vēl daudziem svarīgiem jau-
tājumiem.

9. oktobrī skolas labākie 4.-10.kl.sportisti piedalījās rudens 
krosā Madonā.

12. oktobrī skolēnu pašpārvaldes vadītāja Z.Krēsliņa (10.
kl.) un viņas vietniece I.Trušus (9.kl.) piedalījās Madonas no-
vada skolu pašpārvalžu līderu seminārā, kurā iepazīstināja ar 
savas skolēnu pašpārvaldes darbību, aktivitātēm, tālākajiem 
nodomiem.

13. oktobrī skolā viesojās aktrise Drulle ar jauku koncertu 
“No dziesmiņas uz sirsniņu”.

14. oktobrī  1.-10.kl. vizītkaršu galerijas svinīga atklāšana. 
Laipni aicināti apskatīt šo galeriju jau tuvākajā laikā – 

Vecāku dienā – 20.oktobrī! Uz sadarbību! 
S.Sīle, Ļaudonas vsk. direktores vietniece 
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Ir mātes, tēva vārds mums visiem svēts,
Bet skolotāja vārds tiem līdzās staro,
 Jo mūsu dvēselēs vislabākais ir sēts,
No sēklām pirmajām nu birzs un druva zaro. 
                                                   /M. Ķempe/
2. oktobrī mūsu skolas skolotāji mīļi tika aicināti 

uz skolas muzeju, kur skolēni viņus sumināja Sko-
lotāju dienā. Skolotāja darbs neaprobežojas, tikai 
pasniedzot savu mācību priekšmetu vai vienkārši 
nostrādājot darba stundas, bet lielu laiku, izturību un 
zināšanas prasa ārpusskolas darbs. Par to varam pār-
liecināties koncertos, mācību olimpiādēs un ikdienā. 

Vispirms pateicības vārdi un rudenīgie ziedi skolas 
administrācijai un skolotājiem no skolēnu pašpārval-
des. Tālāk sekoja sirsnīgs svētku koncerts, ko sniedza 
katra klase, īpaši savām audzinātājām. Koncertā ska-
nēja dziesmas, dejas, skolotājiem bija jāmin mīklas, jā-
zīmē utt. Jaunāko klašu skolēniem koncertu palīdzēja 
sagatavot vidusskolēni. Pēc koncerta visi skolotāji tika 
aicināti uz skolotāju istabu, kur viņus gaidīja saldi pār-
steigumi no skolēniem un pagasta pārvaldes vadītājas 
Ilzes Dreimanes.                R. Vizānes teksts un foto

ĻAUDONAS MAZPULKĀ
Mūsu aktivitātes septembrī un ok-

tobrī
• 24. septembrī konkursa “Kartupeli, 

kādi tavi brāļi” dalībnieku prezentācija 
skolas muzejā.

 Smagākā kartupeļa titulus saņem  
Kristiāns Kalniņš un Baiba Dauģe.

Dīvainākā kartupeļa tituls Katrīnai 
Melānijai Kļaviņai.

• 25. septembrī ciemojamies pie Bēr-
zaunes pamatskolas mazpulcēniem.

Starp pārējiem novada mazpulcēniem  
Kristiāns patur savu smagākā kartupeļa 
titula nosaukumu un saņem balvu.

Kopumā no 90 šķirnes ‘Gala’ kartupe-
ļiem  esam  izaudzējuši 69 kg kartupe-
ļu. Visvairāk kartupeļu izauguši Baibai 
Dauģei, Kristiānam Kalniņam un Edga-
ram Pētersonam. Uz Vidzemes novada 
pasākumu tiek izvirzīti 4 skolēni.

• 3. oktobrī Valkā piedalās kartupe-
ļu audzētāji  Katrīna Melānija Kļaviņa, 
Baiba Dauģe, Nauris Pelsis, Reinis Veik-
šāns, kā arī individuālo projektu realizē-
tāji Reinis Aivars Pusplatais /”Bites”/ un 
Salvis Krusietis /“Telīte Venta”/. Katrs 
dalībnieks par darbu saņem sertifikātu 
un balvas.

Īpaša uzslava un balva Baibai  Dau-
ģei.

Mazpulcēni savās aptaujās raksta
Man patika  nodarbības Bērzaunes 

pamatskolā, Valkas bērnu un jauniešu 
centrā, piedalīties konkursos, Miķeļdie-
nas tirdziņš, ēdināšana abos pasākumos, 
kartupeļu pankūkas.

Es uzzināju  vairāk par kartupeļu 
šķirnēm,  ka man ir konkurents darbā 
ar bitēm, ka Vidzemes novadā ir daudz 
mazpulku.

No visiem projekta darbiņiem vis-
labāk patika vērot, kā aug kartupeļi, un 
pasākums Valkā.

Paldies par palīdzēšanu projektā sa-
kām mammām, tētiem, brālim, māsām, 
vecmammai.

Par novada Projektu forumu Valkā  
stāsta  4. klases skolniece Baiba Dauģe

No Madonas brauciens līdz Valkai ilga 
divas stundas. Valkas bērnu un jauniešu 
centrā iekārtojām izstādi par sava mazpul-
ka darbu, šoreiz tas bija ar fotogrāfijām. 
Visi novada dalībnieki kopīgi izveidoja  
mazpulka simbolu – āboliņa lapu un skait-
li 80, jo šogad mazpulcēni svin 80 gadu 
jubileju.  Mūs sveica folkloras pulciņš ar 
dziesmām un rotaļām.

Pēc tam gājām ēst. Pēc pusdienām mūs 
sadalīja dažādās grupās. Jaunākajā  grupā 
biju es un mani klases biedri Reinis, Kat-
rīna un  Nauris. Prezentējām savu darbu 
– izaudzētos kartupeļus ‘Gala’. Mūsu gru-
pas žūrijā bija profesionāla kartupeļu au-

dzētāja, kura atbildēja uz visiem mūsu 
jautājumiem. Maniem kartupeļiem bija 
laba raža, tādēļ es vienīgā saņēmu Uz-
slavas rakstu. Pēc tam piedalījāmies da-
žādu uzdevumu veikšanā. 

Pasākuma noslēgumā koncertēja Zie-
meļvidzemes kameransamblis. Visus 
apbalvoja ar sertifikātiem, uzlīmēm, 
nozīmītēm un koka lāpstiņu. Mājās  at-
griezāmies tikai vienpadsmitos vakarā. 
Man patika šī diena.

Liela pateicība Salvja Krusieša 
tētim un Reiņa Veikšāna māmiņai, 
kas aizvizināja ar savu transportu uz 
Bērzaunes pamatskolu un atvizināja 
mājās. 

Paldies visiem vecākiem, kas sapo-
sa savus bērnus Projektu forumam  
Valkā, mīļi pavadīja un sagaidīja mā-
jās.  

Paldies Ļaudonas pagasta pašpārval-
dei par atbalstu  Vidzemes novada Maz-
pulku Projekta pasākumā Valkā.

Līgas Grāvītes teksts un foto

Skolotājas svētku dienā.

Ļaudonas vidusskolas mazpulcēni.
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No pirmsskolas izglītības iestādes                            

Saudzēsim grāmatas!
Nu nevarēju nerakstīt! Šī mācību gada 30. septembrī kopā ar 

skolēnu pašpārvaldes pārstāvjiem veicām skolas doto mācību 
grāmatu apvākojumu pārbaudi. Godīgi sakot, biju cerējusi uz 
labākiem rezultātiem. Man jau likās, ka Ļaudonas vidussko-
las skolēniem (un arī viņu vecākiem) bija jābūt tik zinošiem 
un apzinīgiem, ka saņemtās mācību grāmatas ir jāapvāko un 
jāizturas pret tām saudzīgi. Īpaši jau šajos finansiāli smaga-
jos apstākļos. Grāmatas patiešām nav lētas, tādēļ ir ļoti būtis-
ki saglabāt jau esošās sarūpētās grāmatas pēc iespējas ilgāk. 
Pa šiem gadiem esmu centusies sarūpēt visas nepieciešamās 
mācību grāmatas pamatskolas skolēniem (šim mācību gadam 
man tas gandrīz izdevās) un iespēju robežās vidusskolēniem. 
Viņiem ir vissarežģītākā situācija. Valsts naudas līdzekļus pie-
šķir, ņemot vērā katras skolas skolēnu skaitu. Kā paši zināt, ar 
vidusskolas klašu komplektēšanu mums ir bijušas problēmas. 
Diemžēl līdz šim šajā gadā no valsts vēl nebijām saņēmuši ne 
santīma mācību grāmatu iegādei. Brīdī, kad tapa šis raksts, uz-
zināju, ka ir ienākusi valsts dotācija 167,00 Ls mācību grāmatu 
iegādei. Nekas daudz par šo summu, protams, nesanāks, bet tas 
ir vairāk nekā nekas. Tas mazumiņš, ko man ir izdevies sarūpēt 
šogad līdz šim, ir nācis no Ļaudonas pagasta budžeta un arī ne 
viegli. Bet liels paldies arī par to! Noteikti gribu uzslavēt tos 
kārtīgos bērnus un viņu vecākus, kas grāmatiņas apvāko vien-
mēr un arī izturas pret tām saudzīgi. 

Izsniedzot šogad mācību grāmatas, centos no katras kaudzī-
tes izlasīt tās labākās grāmatas. Tur, kur grāmatu trūkst, pro-
tams, nav izvēles. Man vienmēr ir bijis patiess prieks, ja varu 
bērnus iepriecināt ar jaunām vai kārtīgi saglabātām grāmatām. 
Bet, ja mācību gada beigās šīs jaunās grāmatiņas ir pārvērtušās 
par “lupatiņām”, man sāp sirds, jo es zinu, cik grūti mums šīs 
grāmatiņas nāk. Šajā grāmatu pārbaudē nācās piedzīvot to, ka 
sākumskolas klasē laba grāmata ir sabojāta jau pēc viena mē-
neša lietošanas. Biju satriekta! Jājautā, kas būs mācību gada 
beigās. Atcerieties, ka bibliotēkā grāmatu lietošanas noteikumi 
paredz, ja nozaudē vai pilnībā sabojā jaunu grāmatu, lietotājam 
ir jāiegādājas vietā jauna skolas bibliotēkai. 

Pastāv taču ļoti dažādas iespējas grāmatu apvākošanai – ta-
petes vai līdzīgs papīrs, pirkti vāciņi, veikala “Papīrs” piedāvā-
tās apvākošanas iespējas, vāciņus var uzšūt no izturīga audu-

ma, piemēram, veciem džinsiem. Iespējami droši vien arī kādi 
citi risinājumi. Domāju, ka lētāk ir grāmatu apvākot, nekā pirkt 
visas mācību grāmatas pašiem. Jo tā var sanākt, ja attieksme 
pret grāmatu nemainīsies. Un, protams, to var iespaidot arī fi-
nansiālā situācija valstī.

No sirds ceru, ka jūs pareizi sapratīsiet mani un situāciju, 
kādā esam mēs visi. Saudzēsim skolas bibliotēkas grāmatas 
visi kopā un atcerēsimies, ka šīs grāmatiņas būs nepieciešamas 
ne tikai jūsu bērniem, bet arī daudziem citiem. Nebūsim tādi 
egoisti! Man ļoti gribētos, lai arī nākotnē grāmatas skolēniem 
varētu nodrošināt skola, bet kā būs realitātē, es nezinu. Nezinu 
arī, kādus pārsteigumus mums sagādās valsts un jaunā Mado-
nas novada dome. Nezinu arī savu un skolas bibliotēkas likteni. 
Lai gan patiesībā šajā finansiāli smagajā laikā būtu jāsaglabā 
visas bibliotēkas, arī skolas. Ja cilvēkam būs jāizvēlas starp 
maizes kukuli un grāmatu, izvēle noteikti būs par labu pirma-
jam. Un kur tad vēl lai iet cilvēks, ja grib lasīt, mācīties. Vārdu 
sakot, nevēlas dzīvot kā “mucā audzis un pa spundi barots”. 
Arī mūsu nelielajā skolas bibliotēkā bērni ne tikai lasa, mācās, 
pilda mājas darbus, meklē dažādu informāciju. Viņi te arī atpū-
šas, spēlējas, sarunājas, lūdz padomu dažādās dzīves situācijās, 
vienkārši labi pavada laiku. Mūsu skolas bibliotēku izmanto arī 
skolotāji, studenti un citi pieaugušie.

Zinu, ka ir pārdroši cerēt (jo pašlaik nevienam nav viegli), 
bet man ir liels lūgums mūsu uzņēmējiem un visiem, kas var 
palīdzēt. Par to nelielo naudiņu, kas man ir pieejama, es, pirm-
kārt, cenšos sarūpēt mācību grāmatas skolēniem. No valsts 
piešķirtās dotācijas drīkst iegādāties tikai Izglītības un zinātnes 
ministrijas apstiprinātas mācību grāmatas skolēniem. Līdz ar to 
par daiļliteratūras grāmatām pat nav ko sapņot. Bet, ja kāds var 
uzdāvināt Stefanijas Meieres “Aptumsumu” un “Rītausmu”, es 
būtu ļoti pateicīga, jo man izdevās sarūpēt tikai pirmo un otro 
grāmatu no “Krēslas” sērijas, bet interesentu, kas vēlētos izla-
sīt, ir pietiekami daudz. Un varbūt kādam mājās ir divas vienā-
das interesantas daiļliteratūras grāmatas (kuras varētu noderēt 
skolēniem), varbūt vienu varētu uzdāvināt skolas bibliotēkai? 

Patiesi cerot uz jūsu sapratni un visu labu jums vēlot, 
Ļaudonas vidusskolas bibliotekāre Dzintra Viļeviča

Miķeļdiena
Miķelītis labs vīriņš,
Tam svārciņi tumšpelēki;
Labāk svārki tumšpelēki
Nekā balta cepurīte.
                     (L.t.dz.)
Kādā jaukā rīta cēlienā pulcējāmies zālē, kur visus mūs pār-

steidza Miķelis (skolotāja Gundega). Miķelis mūs pārsteidza 
ar skaistām, zaļi raibām „ogām”. Kas tās par ogām, to nu va-
jadzēja uzminēt! Savukārt paši  lielākie “Kaķu” grupas bērni 
sagatavoja dziesmas par Miķeļdienu,  rudens darbiem, bagā-
tīgo rudens ražu.

Bet, kur bija, kur ne, te ieradās čigāniete (deju skolotāja 
Aija), kas meklēja pazudušo Miķeli, jo to nebija atradusi mež-
malā. Tas parasti devās uz mežu pie bērniem, bet šoreiz atnāca 
pie bērniem uz pirmsskolas iestādi. Čigāniete gan zīlēja, gan 
buramvārdus skaitīja, gan ar Miķeli uzdejoja jautru deju.

Tas bija jauki, kad visi devās uz savām grupām un sākās tir-
gošanās ar sagādātajām rudens veltēm, pagatavotajām rotām, 
garšīgajiem našķiem. Iepirkšanās prieks bija gan bērniem, gan 
skolotājām un skolotāju palīdzēm. Bērni iepirkās ar dažādām 
koku lapām, ko izmantoja kā ”naudiņu”. Kā jau tirgū, katrs 

slavināja savu preci. Bet gandarījums bija visiem – prieks un 
emocijas nerimās vēl ilgi. Paši mazākie gāja ciemos pie lielā-
kajiem bērniem gūt tirgošanās pieredzi. To tik vajadzēja redzēt, 
to just.

Paldies vecākiem par atsaucību!
Skolotāja Vita

Miķelis ciemos pie bērniem.
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PATEICĪBA

Paldies Marinai  un Vilnim, kas augustā pie mums SAC 
veica remontu. Mēs ļoti priecājamies par jauki un kvalitatīvi 

izremontēto virtuvi un garo koridoru. 
Lai arī viņiem jauks rudens!

Maija Zandberga, Ļaudonas SAC vadītāja
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“Kaut kas neparasts?”
Rudens brauca sētiņa,
Ražu veda klētiņā...

No 21. līdz 25.septembrim tika rīkota dārzeņu skulptūru iz-
stāde. Šajā dārzeņu skulptūru izstādē piedalījās visu grupu bēr-
ni, iesaistot vislielākos palīgus – savus vecākus. Tika pārdomāts 
un eksperimentēts, izveidots un būvēts, konstruēts....

Tā tapa visneparastākās lietas – āboli un kabacis pārvērtās par 
“Zirnekli”, kur savukārt kabacis un burkāni pārvērtās par  “Vi-
kingu kuģi”, kāds cits dārzenis par “Auto”, “Karalieni”, “Vali”. 
Kāds neparasts burkāns izaudzis dārzā – ar sešām kājām “Seš-
kāji”, tāpat atceļojis no kāda cita dārza Ķirbis – Vitamīns.

Te nu varēja vērot dažādas brīnumainas dārzeņu pārvērtības.
Skolotāja Vita

PAGASTA IESTĀDĒS              

Nāk rudentiņis…
Rudens – ražas novākšanas laiks…
Rudens – cāļu skaitīšanas laiks…
Rudens – pārdomu laiks…
Rudens – lapu krišanas laiks…
Rudens – kāzu laiks…
Jau atkal viens rudens.
Dabā un cilvēku dvēselēs.

Nolēmām, ka šogad, 1.oktobrī, skaistā rudens dienā, mazliet 
vēsā, lietainā un skumjā, sarī-
kosim nelielus svētkus mūsu 
mājās.

Lai tie izskan par godu rudenī 
dzimušajiem un Starptautiskajai 
veco ļaužu dienai, kas oficiāli 
pasludināta šogad, 1.oktobrī, un 
ko svin lielākā daļa Eiropas Sa-
vienības valstu.

Pie mums ciemojās un nelielu 
mīļu koncertu sniedza Ļaudonas 
PII audzēkņi skolotājas Ilzes un 
muzikālās skolotājas Gundegas 
vadībā. Sociālā aprūpētāja Tat-
jana pastāstīja dažādus ticēju-
mus, saistītus ar rudeni, uzdeva 
mīklas, ko vajadzēja atminēt pansionāta iemītniekiem un darbi-
niekiem. Pansionāta vadītāja Maija pastāstīja par zīmīgākajiem 
svētkiem rudens periodā un nolasīja brīnišķīgas rindas no Ed-
varta Virzas „Straumēniem” par rudeni.

Rudens pieskaitāms pie tumšākajiem un skumjākajiem gada-
laikiem (vairāk te domāju novembri un decembra sākumu, kad 
vēl nav uzsnidzis balts sniedziņš), kad cilvēks visvairāk ilgojas 
pēc blakuscilvēka. Ir tik svētīgi pasēdēt pie aizdegtas sveces, 
pārdomāt savu dzīvi, atcerēties savas kļūdas, arī veļu valstībā 
aizgājušos tuviniekus un draugus un gaidīt baltos Ziemassvēt-
kus, kad atkal katra diena mūs tuvinās pavasarim.

Veco ļaužu dienā mūs sveica arī Ļaudonas pagasta pārvaldes 
vadītāja Ilze Dreimane  un sociālā darbiniece Aija Zablocka. 
Bez jaukiem novēlējumiem saņēmām lielu grozu ar rudens vel-
tēm – sārtiem āboliem, vīnogām un banāniem. Arī PII vadība 
bija sarūpējusi milzīgu grozu ar sārtvaidžiem āboliem. Paldies 
visiem mīļajiem sveicējiem! Savukārt no pansionāta puses visi 
tika cienāti ar garšīgu torti. Pasākums izvērtās jauks un mīļš.

Savu rakstiņu gribu beigt ar Edvarda Treimaņa-Zvārguļa 
dzejas rindām:

Sirds aizvien tā pati,
Kāda senāk bij.
Sirmo tikai mati,
Pieri grumbas vij.
Nemirdz vairs tā skati,
Miesu gurdums tver.
Sirds arvien tā pati,
Sapņo, mīl un cer.
Lai jauks jums visiem rudens!

 Maija Zandberga, Ļaudonas SAC vadītāja

Lielais ābolu “zirneklis”.

Aprūpes centra vadītāja Maija un iemītnieki svētku dienā.
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KULTŪRAS DZĪVE          
26. septembrī mūsu pagastā notika 

rudens tirdziņš. Tirdziņā piedalīties bija 
laipni lūgti pagasta iedzīvotāji ar sa-
viem ražojumiem, stādiem, ziediem un 
citām noderīgām lietām.

Ierodoties tirgū, konstatēju, ka pārdot 
un pirkt gribētāju nebija daudz, bet tiem, 
kas bija, tiem bija, ko piedāvāt, un bija 
arī, ko nopirkt. Mani priecēja trīs jau-
nas meitenes, kas tirgoja pašu darinā-
tas rotas lietas un apsveikumu kartītes. 
Uzrunāju tirgotāju Lindu Smirnovu: 
“Ļaudonas Vēstīs” izlasot aicinājumu 
piedalīties rudens tirdziņā, nolēmu tajā 
piedalīties vēl pirms biju izlēmusi, ko 
vispār tirgot. Man nebija būtiska peļņa, 
bet gan iespēja jaukā rudens sestdienā 
sastapt ļaudoniešus, varbūt kādu bi-
jušo skolotāju, klasesbiedru... Dažas 
dienas pirms tirdziņa nolēmu pagata-
vot apsveikuma kartītes. Tādi darbiņi 
man vienmēr ir patikuši, šo to esmu 

Kultūras afiša
Jau otro gadu Ļaudonas kultūras 

namā tiks atklāta fotogrāfiju izstāde 
“Mana Ļaudona’’. Līdz 10. novem-
brim gaidīsim jūsu fotogrāfijas A4 
formātā. Darbus dalīsim nominācijās: 
dabas skats, portrets, notikums. Vēlams 
iesniegt darbus, kuri tapuši šī gada lai-
kā. 

21. oktobrī plkst. 16.00 Ļaudonas 
kapos piemiņas brīdis Andrejam Eg-
lītim.

12. septembrī Ļaudonas kultūras 
nama sieviešu senioru vokālais an-
samblis “Sendienas’’ piedalījās no-
vada pensionāru biedrību salidojumā 
Mārcienā. Piedalījās dalībnieki no Ves-
tienas, Sausnējas, Ļaudonas un Mār-
cienas, dziedot dziesmas, dejojot, lasot 
dzeju. 2010. gadā pasākuma saimnieki 
būs Kalsnavas pensionāri

Bibliotēku ziņas
Arī šajos grūtajos laikos bibliotēka ir 

atradusi iespēju nopirkt kaut pāris grā-
matu mēnesī. Tā šoreiz iegādāta slavenās 
“Krēslas” ceturtā, noslēdzošā grāmata 
“Rītausma’’. Šīs sērijas grāmatas ar lie-
lu aizrautību lasa jaunieši, kas, manuprāt, 
ir ļoti pozitīvi. Grāmata pastāvīgi ceļo no 
viena lasītāja pie otra, plauktā nestāv ne-
vienu brīdi. Tas ir tikai apsveicami. 

Vēl iegādāta tikpat aizraujoša grāmata 
kā iepriekšējā, tā ir slavenās rakstnieces 
Makkalovas  grāmata “Morgana ceļš’’.

Tāpat esmu radusi iespēju mainīties ar 
grāmatām starp bibliotēkām, jo vienā bib-
liotēkā nav tādas grāmatas, kas ir citā bib-
liotēkā. Tā rodas iespēja izlasīt Sāvienas 
bibliotēkā otras bibliotēkas nopirkto grā-
matu un otrādi. Apmierināti ir gan lasītāji, 
gan darbinieki.

Vēl Madonas dome atradusi iespēju 
visām rajona bibliotēkām dāvināt, manu-

arī mācījusies un devu vaļu fantāzijai. 
Zinu, ka ģimenē neesmu vienīgā, kurai 
patīk gatavot pašdarinātas lietiņas, tāpēc 
pierunāju māsu Signi un brāļa draudzeni 
Aneti arī piedalīties tirdziņā. Viņām bija 
jau pāris pagatavoti auskari un brošiņas 
no mammas izjukušajām krellēm, auduma 
atgriezumiņiem un lentītēm. Visa lielā ro-
sība sākās piektdienas vakarā pirms tirgus. 
Māsa pat līdz trijiem naktī darbojās, lai 
viss būtu izdevies. Uz tirgu devāmies kā 
uz izstādi, bet bija arī cerība nopelnīt kādu 
latiņu (mums vispār neviena lieta nebija 
dārgāka par vienu latu). Žēl gan, ka tirgus 
placī bijām tikai pāris entuziastu–tirgotā-
ju. Ļaudoniešu atsaucība vai precīzāk tās 
neesamība mani pārsteidza. Es saprotu, ka 
kādam varbūt ir rudens darbiņi iekrājušies 
vai savi plāni brīvdienai, bet, ja tu, ļaudo-
nieti, reiz esi atbraucis uz tirgu, tad vismaz 
izkāp no sava auto un atnāc paskaties, sa-
sveicinies, nevis izbrauc caur tirgu drūmu 

skatu un dodies projām. Bet zināt tie, 
kas tādi drūmi aizbrauca, varbūt arī tādā 
garastāvoklī pavadīja visu atlikušo die-
nu. Bet mums bija jauka piepildījuma 
sajūta no tiem cilvēkiem, kas atnāca, 
interesējās par darbiem, vēlēja labus 
vārdus, piedāvāja kafiju un dāvāja pat 
ziedus :) Es aicinātu uz nākamo tirgus 
dienu sarosīties ļaudoniešus, jo zinu, ka 
starp mums ir lieliski floristi, keramiķi, 
gleznotāji, pinumu meistari, gardu ievā-
rījumu vārītpratēji, kokmeistari, foto-
mākslinieki...” 

Pie tirgotāja Jāņa Reinbaha galveno-
kārt pulcējās stiprā dzimuma pārstāvji, 
jo mājās gatavotu miestiņu tagad no-
baudīt nākas reti. Vīri cilāja alus kausus 
un slavēja aldari.

Ilze Barūkle tirgoja zemeņu un mār-
tiņrožu stādus, bet Egils Putniņš sīpol-
puķu stādus un grieztos ziedus.

 Rutas Vizānes teksts, 
Lindas Smirnovas foto

prāt, ļoti vērtīgas grāmatas par Madonas 
rajonu. Tās ir “Madonas rajons’’. Šinī 
grāmatā vairāk atspoguļoti dabas, kul-
tūras un vēstures objekti, kas raksturo 
rajona  pilsētas, novadus un pagastus. 

Otra grāmata “Madonas rajonam 
60’’. Atverot šo grāmatu, jūs uzrunā 
dokumentāls stāstījums par Madonas 
rajonu tā sešdesmit gadu pastāvēšanas 
laikā. Katram gadam veltīts savs atvē-
rums, kurā sniegti fotogrāfijās fiksēti 
mirkļi. Mirkļi, kas sniedz informāciju 
par iemūžināto notikumu nozīmību, to 
paliekošo vietu rajona aktivitāšu kopējā 
virknē.

AIJA, bibliotēkas vadītāja

Ilze Barūkle tirgo zemeņu stādus, Egils Putniņš ziedus un 
sīpolpuķes,

Signe, Anete un Linda pašgatavotās rotaslietas un 
kartītes.

Atvainojos LMKA izstādes 
dalībniekiem par pieļautajām 

neprecizitātēm iepriekšējā avīzītē.
R. Vizāne
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SPORTA DZĪVE      
Informācija par 

sporta zāles 
izmantošanu

Nu ir pienācis brīdis, kad 
ne tikai skolēni, bet arī pārējie 
pagasta iedzīvotāji  var sākt 
izmantot atjaunoto sporta zāli 
Ļaudonas vidusskolā. Tāpēc 
tiek aicināti pieteikties sportot 
gribētāji volejbola (vīriešu, sie-
viešu), tenisa, basketbola u.c. 
sporta nodarbībām. Pieteikties 
un izteikt savus ierosinājumus 
var pie vakara nodarbību at-
bildīgā Edija Dzeņa, telefons 
22044029. Pēc izteiktajām vēl-
mēm un priekšlikumiem tiks 
saplānotas konkrētu nodarbību 
dienas. Tiesa gan, mums ne vi-
sām sporta spēlēm ir atbilstošs 
inventārs, tāpēc atsevišķām 
sporta nodarbībām lūgsim ņemt 
līdzi savu sporta inventāru (pie-
mēram, tenisam – nepiecieša-
mas savas raketes un tenisbum-
biņas utt.).

Vienlaicīgi arī informējam, 
ka, izmantojot sporta zāli, būs 
stingri jāievēro sporta zāles kār-
tības noteikumi. Daži no tiem:

• Vakara nodarbības notiks 
laikā no 19.00 līdz 21.00.

• Uz vakara nodarbībām jāie-
rodas laikā no 18.45 līdz 19.00. 
Pēc 19.00 sporta zāles ārdurvis 
tiks slēgtas.

• Sporta zālē drīkstēs atrasties 
un sportot tikai maiņas apavos.

• Nodarbību laikā sporta zālē 
drīkstēs atrasties tikai attiecī-
gās dienas nodarbību dalībnieki 
(piemēram, ceturtdienās tikai 
basketbola nodarbību dalībnie-
ki).

• 1.-9. klases skolēniem vaka-
ra nodarbības atļauts apmeklēt 
tikai kopā ar vecākiem.

• Nodarbību dalībnieki, kas 
atnākuši alkohola reibumā, 
sporta zālē netiks ielaisti.

• Sporta zālē un tās palīgtel-
pās kategoriski aizliegts ienest 
un lietot alkoholiskos dzērienus 
vai psihotropās vielas, smēķēt.

Ar pārējiem sporta zāles kār-
tības noteikumiem varēs iepazī-
ties, ierodoties uz nodarbībām.

Piesakieties un jūs varēsiet 
patīkami un lietderīgi pavadīt 
laiku!

L. Kaufelde, 
Ļaudonas vidusskolas 

direktore 

Pirmās basketbola sacensības renovētajā 
sporta zālē

Pirmās sacensības renovētajā sporta zālē 
notika 20. septembrī. Sacensības organizē-
ja un vadīja pagasta jaunietis Edijs Dzenis. 
Dalību sacensībā pieteica četras komandas. 
Sportisti bija priecīgi par skaisto sporta zāli 
Ļaudonas vidusskolā. Pirmajā basketbola 
turnīrā piedalījās četras komandas – Bar-
kava (Madonas novads), “Tornado” (Jēkab-
pils pilsēta), Lubāna (Lubānas novads) un 
basketbola klubs “Ķekari” (Rīga), bet daļai 
spēlētāju ir saistība ar Ļaudonu.

Visas spēles bija sīvas un interesantas.
Visu spēlētāju vārdā PALDIES pagasta 

pārvaldes vadītājai Ilzei Dreimanei un vi-
dusskolas direktorei Lidijai Kaufeldei par 
atbalstu!

Rezultāti:
“Tornado”:Barkava 56:57
BK “Ķekari”:Barkava 40:41
“Tornado”:Lubāna 49:54
BK “Ķekari”:“Tornado” 46:49
Lubāna:Barkava 43:57
BK “Ķekari”:Lubāna 48:44
Kopvērtējumā uzvarēja:
1. Barkava
2. BK “Ķekari”
3. Lubāna
4. “Tornado”
2.-4. vieta noskaidrojās tikai pēc savstarpējo 

punktu skaitīšanas.
Paldies Edijam Dzenim par sacensību orga-

nizēšanu!

BK “Ķekaru” komandas 
sastāvs.

Jaunajā Madonas BMX trasē startē arī ļaudonieši
26. septembrī sporta bāzē “Smeceres 

sils” vienlaikus ar sacensībām “Madonas 
kauss” tiks atklāta jaunuzbūvētā BMX tra-
se. 

Mums, ļaudoniešiem, ir savi BMX sporta 
cienītāji, jo jau vairākus gadus mūsu pagas-
ta Kupranu un Krasnovu ģimenes saviem 
dēliem neliedza iespēju nodarboties ar šo 
sporta veidu. Katru nedēļu vecāki mēroja 
tālo ceļu uz Cēsim vai Valmieru, lai bērni 
varētu piedalīties treniņos un pēc tam arī 
sacensībās. Puiši ir izcīnījuši ne vienu vien 
godalgu Latvijas mēroga sacensībās. Kopā 
ar vecākiem piedalījušies šo trašu sakopša-
nā talku dienās.

Bija laiks, kad bērnu ve-
cākiem radās ideja par tre-
niņtrases izveidošanu mūsu 
pagastā, bet nedaudz vēlāk 
mērķi kļuva lielāki, jo Jānis 
Kuprans atrada kontaktu ar 
Ivo Lakuču un radās ideja par 
trases izveidošanu Madonā. 
Sapnis īstenojās ar Madonas 
domes, vēlāk novada domes, 
atbalstu. Kupranu un Kras-
novu ģimenes kopā ar citu 
sportistu vecākiem topošajā 
trasē vāca akmeņus, līdzinā-
ja melnzemi, sakopa trasi un 
darīja visu nepieciešamo, lai 

īstenotu trases atklāšanu. 
25. augustā Madonā tika nodibināts arī 

BMX klubs. Par BMX kluba valdes priekšsē-
dētāju ievēlēja ļaudonieti Jāni Kupranu, kurš ir 
tagad BMX Madonas grupas treneris, bet Ināra 
Krasnova ir kluba valdes locekle.

Mūsu pagasta bērni – Kalvis un Kristers  
Kuprani, Jānis Krasnovs – ir aktīvi BMX spor-
tisti un par viņu aktivitātēm sportā priecājas 
vidusskolas administrācija un klasesbiedri. 

Vēlēsim, lai mūsu pagasta sportistiem vei-
cas jaunajā Madonas BMX trasē un arī citās 
trasēs sacensībās!

R. Vizānes teksts, I. Krasnovas foto

BMX Madonas komanda kopā ar treneri Jāni Kupranu.
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Kārtējā uzvara
Sporta centra “Samuraji” sportisti no 

mūsu pagasta sezonu uzsākuši ar panā-
kumiem vairākās starptautiskās sacen-
sībās. 

3. un 4. oktobrī sporta centra “Sa-
muraji” pārstāvji piedalījās karatē sa-
censībās “SANKER CUP 2009” Balt-
krievijā, kur spēkiem mērojās vairāk 
nekā 600 sportistu no 9 valstīm. Savā 
vecuma grupā sporta karatē pirmo 
vietu izcīnīja mūsu pagasta jaunieši                            

Sanita un Jānis Mūrmaņi. Sanita mācās 
Rīgā Medicīnas koledžā, bet Jānis Ļaudo-
nas vidusskolas 10.klasē.

Septembra beigās Igaunijā (Pērnavā) 
piedalījās un par vietām cīnījās 300 spor-
tistu. Savā vecuma grupā Jānis Mūrma-
nis izcīnīja 1. vietu “kumite” disciplīnā, 
“Kata” disciplīnā Jānim  3. vieta. 

21. novembrī mūsu pagasta jaunieši 
piedalīsies pasaules junioru un kadetu 
čempionātā Marokā (Āfikā). 

MUMS RAKSTA      
Vēstule – pārdomām

Jau kopš skolas laikiem zinu – septem-
bris ir Dzejas mēnesis! Īpaša uzmanība 
tika pievērsta dzejai, mūsu novada dzej-
niekiem, viņu daiļradei. Skolotāji arī sko-
lēniem lika mēģināt uzrakstīt ko dzejas 
formā – tad skolas otrais stāvs bija vieta, 
kur visi varēja iepazīties ar jaunajiem, 
tikko tapušajiem dzejnieku darbiem. 

Tagad Ļaudonā sanāk būt retāk. Tomēr 
atbraucot, ar prieku apmeklēju vietējos 
kultūras pasākumus. Tā 12. septembra 
pievakarē, dzirdējusi labas atsauksmes, 
devos uz Dzejas dienas pasākumu mūsu 
pašu kultūras namā. Afišu pat nesanāca 
redzēt, tomēr uzticējos radinieku ietei-
kumam: cik labs būšot dzejas uzvedums, 
ko izpildīs amatierteātris no Sarkaņiem. 
Tomēr mans prieks par gaidāmo pasāku-
mu noplaka jau brīdi, kad iegāju kultūras 
nama zālē. Es tiešām sajutos dīvaini… 
Biju es un vēl 8 kundzes cienījamā ve-
cumā! Līdz pasākuma sākumam bija pa-
likušas 5 minūtes. Ar savu sašutumu ap-
sēdos maliņā. Kundzes pārrunāja pēdējos 
jaunumus, kāds aktīvi skatījās atpakaļ,  
vai tiešām neviens vairāk neieradīsies?! 
Neieradās! Zināt, man bija kauns kultū-
ras nama vadītājas un visu ļaudoniešu 
vietā. Kad dzejnieks Aivars Aivieksts 
piecēlās, lai sāktu savu uzrunu– ko viņš 
ieraudzīja!? Smieklīgi bēdīgu skatītāju 
skaitu– nebija ne puse, ne trešdaļa aiz-
ņemta no skatītāju vietām. Zālē esošos 
cilvēkus varēja saskaitīt uz abu roku 
pirkstiem!!!

Taču par spīti tam, dzejnieks savā mie-
rīgajā balsī interesanti stāstīja par savu 
daiļradi, norunāja pāris mīļākos dzejo-
ļus... Un manī atkal atplauka smaids. Pēc 
tam dzejnieks uz skatuves aicināja aktie-
rus, kas ar viņa paša dzejoļiem izspēlē-
ja uzvedumu– atainojot attiecības starp 
līdzcilvēkiem, katra iekšējās sajūtas.

Taču visu pasākuma laiku mani ne-
pameta domas. Kāpēc tā?! Kāpēc sko-
lā skolotāji mums māca mīlēt, iepazīt 
dzeju? Skandina slavas dziesmas par 
dzejniekiem novadniekiem, par cittau-
tu dzejnieku daiļradi! Liek skolēniem 
izjust dzejas ritmu, izteikt savas sajūtas 

dzejā. Bet tajā pašā laikā – kad pašiem jā-
pierāda, jāparāda sava attieksme pret dzeju 
– tās vienkārši nav! Kur 12. septembra va-
karā bija dzejas mīļotāji skolotāji!? Kā gan 
skolotājs no skolēna var prasīt ko tādu, ko 
pats nedara?! Manuprāt, skolotāji un vecāki 
audzina nākamo kultūras sabiedrību. Bet vai 
tiešām audzina?! Vai iesaka, pamāca?! Pro-
tams, katram var būt savi attaisnojumi. Galu 
galā – ne katrs ir dzejas mīlis. Tomēr kurš 
gan cits rādīs bērniem priekšzīmi, paraugu, 
ja ne vecāki un skolotāji (kuru darbi skolā iet 
pretrunā ar darbiem ārpus skolas dzīves!). 

Savu topošo profesiju esmu izvēlējusies, 
saistītu tieši ar kultūras dzīvi. Ļoti labprāt 
liktu lietā skolā iemācīto šeit – Ļaudonā –, 
attīstot kultūras dzīvi, dažādojot to. Bet vai 
ir vērts? Vai ļaudonieši prot ieteikt, atbalstīt, 
saprast? Vai tikai kritizēt un tukši runāt?!

Ar katru reizi, apmeklējot kādu kultūras 
notikumu savā pagastā, paliek arvien skum-
jāk! Bet tā nevajadzētu būt! Tieši šobrīd ir 
laiks, kad ikdienas rūpes atstāt mājās un vi-
siem kopā doties baudīt ko skaistu un patie-
su. Un vai tas ir tik grūti, ja nemaksā neko, 
bet atstāj aiz sevis tik daudz pozitīva un pa-
tīkama?!

Ļaudoniete

Palīdzēsim 
brīnumam! 

Aigars Pudulis dzimis 1967. 
gada 14 maijā.

Kādam no mums viņš savulaik 
bijis skolasbiedrs, kādam kaimiņš, 
citam draugs.

Pirms pāris gadiem Aigars ar ģi-
meni pārcēlās dzīvot un strādāt uz 
Jēkabpili, un mēs vairs neredza-
mies katru dienu. Tagad ir noticis 
tā, ka Aigars mūs dzird, var paspiest 
roku, bet neredz….

Šī gada 21.maijā viņš cieta sma-
gā autoavārijā. “Ja jūsu draugs iz-
dzīvos, tas būs liels brīnums,” tādi 
bija Aizkraukles slimnīcas ārstu 
vārdi, kur Aigars tika nogādāts pēc 
negadījuma. Brīnumi notiek, un 
pēc daudzu dienu bezsamaņas Ai-
gars pamodās. Sekoja ilgstoša ār-
stēšanās Aizkraukles, Jēkabpils un 
Līvānu slimnīcā. Aigaram ir daudz 
traumu, kas lēnām dzīst, bet pati 
smagākā paliek – viņš joprojām 
neredz!

“Acis ir tik ļoti cietušas, ka tikai 
brīnums var likt tām redzēt,” ska-
nēja ārstu spriedums Jēkabpilī. Bet 
cerība ir spītīga un nepadodas. Ai-
gars ir ārstējies P. Stradiņa klīniska-
jā slimnīcā un izgājis pārbaudi Dr. 
Solomatina acu centrā, kur profe-
sors uzstādīja diagnozi– REDZI 
ATGŪT IR IESPĒJAMS! Nepie-
ciešams veikt radzenes pārstādī-
šanas operāciju, kura maksā divus 
tūkstošus latu. Aigaram tādas nau-
das nav…

Nebūsim vienaldzīgi, katrs no 
mums var palīdzēt notikt brīnu-
mam– palīdzēsim saziedot operā-
cijai nepieciešamo naudu, lai tumsa 
Aigara dzīvē pārvērstos gaismā.

Naudu iespējams pārskaitīt uz 
Aigara kontu:
LV54HABA0551002568963
p.k.140567-11707 vai atstāt Ļaudo-
nas un Sāvienas veikalos novietota-
jās ziedojumu kastītēs.

Jautājumu gadījumā griezties pie 
Anitas, tālr. 29634493.

Vēlam veiksmi turpmākajās sacensī-
bās!

Informāciju apkopoja R. Vizāne

Dzejnieks Aivars Aivieksts.
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“Latvijas Vēstnesis”
Saeima 24.septembrī galīgajā lasījumā atbalstīja Tautsaim-

niecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas saga-
tavotās likumu izmaiņas, tādējādi pagarinot termiņus pastāvīgā 
lietošanā piešķirtās zemes izpirkšanai.

“Daudzi cilvēki, kuri zemi apstrādā un ir izteikuši vēlmi to 
iegūt savā īpašumā, vēl nav spējuši nokārtot visas ar to saistī-
tās formalitātes. Lielā mērā tas saistīts ar straujo ekonomiskās 
situācijas pasliktināšanos, jo gan zemes robežu plānu sagata-
vošana, gan zemes izpirkšana prasa ievērojamus līdzekļus,” 
skaidroja atbildīgās komisijas priekšsēdētājs Vents Armands 
Krauklis. “Valsts nāk pretī saviem iedzīvotājiem, pagarinot ter-
miņus un būtiski atvieglojot zemes nomaksas nosacījumus.”

Saskaņā ar jauno kārtību līdz 2010.gada 31.augustam ir pa-
garināts termiņš, līdz kuram zemes lietotāji, kuri ir samaksājuši 
priekšapmaksu par pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi, bet nav 
veikuši šīs zemes kadastrālo uzmērīšanu, var iesniegt zemes 
robežu plānus un ar iesniegumu vērsties Valsts zemes dienestā 
(VZD), lai lūgtu pieņemt galalēmumu.

Ir pagarināts galalēmuma pieņemšanas termiņš gadījumā, 
ja zeme ir uzmērīta, bet lēmums vēl nav pieņemts. Šīs perso-
nas ar attiecīgu iesniegumu VZD varēs vērsties līdz 2010.gada 
31.maijam.

Ņemot vērā, ka daudzviet zeme ir uzmērīta, bet cilvēkiem 
nav naudas zemes iegūšanai savā īpašumā, ir atviegloti zemes 
izpirkšanas nosacījumi. Turpmāk līgumu ar Latvijas Hipotēku 
un zemes banku par zemes izpirkšanu varēs slēgt uz laiku līdz 
desmit gadiem, netiks prasīta pirmā iemaksa, un zemes lietotāji 
varēs lūgt atlikto maksājumu. Līdz šim spēkā esošā kārtība lī-
gumus ļāva slēgt uz laiku līdz pieciem gadiem un tiek prasīta 
pirmā iemaksa 25 procentu apmērā no līguma kopējās summas. 
Personas, kuras jau ir noslēgušas zemes izpirkšanas līgumus, 
nosacījumus varēs mainīt atbilstoši jaunajām likuma normām.

Likuma izmaiņas nosaka, ka arī tie zemes lietotāji, kuri iekļā-
vās iepriekš noteiktajos termiņos un ir saņēmuši VZD lēmumu par 
zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, varēs zemi izpirkt par 
2010. gadam noteikto kadastrālo vērtību. Lai to izdarītu, viņiem 
būs jālūdz VZD izziņa par jauno īpašuma kadastrālo vērtību. Ga-
dījumā, ja tā būs zemāka par iepriekš noteikto, līgumu ar Latvijas 
Hipotēku un zemes banku varēs slēgt saskaņā ar zemāko vērtību.

Grozījumi vienlaikus ir veikti divos likumos – Valsts un paš-
valdību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu iz-
mantošanas pabeigšanas likumā un likumā “Par zemes reformas 
pabeigšanu lauku apvidos”.

VID informē
Deklarācijas būs jāiesniedz  tikai 

elektroniski
Atgādinām, ka saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un node-

vām”15. panta pirmās daļas 3.punktu ar 2010.gada 1.janvāri 
nodokļu maksātājiem – kā juridiskām, tā arī fiziskām perso-
nām, kas veic saimniecisko darbību, būs jāiesniedz nodokļu 
un informatīvās deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestam (turp-
māk – VID) tikai elektroniskā veidā, izmantojot VID elektronis-
kās deklarēšanas sistēmu.

Savukārt nodokļu maksātājiem, kuru juridiskā adrese vai 
deklarētā dzīvesvieta atrodas administratīvajā teritorijā, kurā 
nav interneta pieejas infrastruktūras teritoriālā seguma, ir tie-
sības iesniegt nodokļu un informatīvās deklarācijas rakstiskā 
veidā līdz 2011. gada 1.janvārim.

VID Vidzemes reģionālās iestādes Madonas nodaļa lūdz no-
dokļu maksātājus, kuri vēl nav noslēguši elektroniskās deklarē-
šanās līgumus, bet kuriem ar 2010.gada 1.janvāri būs obligāti 
jāiesniedz nodokļu administrācijai nodokļu un informatīvās 
deklarācijas elektroniskā veidā, laikus reģistrēties par elektro-
niskās deklarēšanās lietotāju, lai deklarācijas un pārskatus varē-
tu elektroniski iesniegt nodokļu normatīvajos aktos noteiktajos 
termiņos.

Informāciju par elektroniskās deklarēšanas iespējām varat ie-
gūt VID mājas lapā www.vid.gov.lv sadaļā „Elektroniskā dekla-
rēšana” vai VID Vidzemes reģionālās iestādes Madonas nodaļas 
Nodokļu maksātāju Konsultāciju daļā (64807352)  un Nodokļu 
iekasēšanas daļā (64807353) Raiņa ielā 3, Madonā.

Papildus informējam, ka š.g. 26.novembrī plkst.10.00 VID 
Vidzemes reģionālās iestādes Madonas nodaļas 2.stāva Mācību 
telpā Nr.204 tiek rīkots seminārs “Par VID Elektroniskās dek-
larēšanas sistēmas  lietošanas iespējām un priekšrocībām”.

Pagasta pārvalde informē
Pagasta iedzīvotāji! 

Lūdzu pie atkritumu konteineriem nelikt zemē atkritumu 
maisus (melnos u.c.)!

Pagasta pārvaldē var iegādāties speciālos atkritumu maisus, 
kurus drīkst novietot zemē pie konteineriem, tie ir ar speciālu 

Madonas namsaimnieka logo.
Pie konteineriem nedrīkst novietot lielgabarīta atkritumus!

    Uz dienvidiem steidzas gājputnu bari 
    Un gadu no mūža aiznes sev līdz,
    Bet sirdī kā liesmaina uguns kvēlo
    Pīlādžu ogu sarkanais spīts.
    Tas palīdz saglabāt saules gaismu
              Un mīļumu sevī ik dienu nest līdz.
              Lai gaišas domas un vieglu soli
              Tev dāvā ikkatrs austošais rīts!

SVEICAM

60 gadu jubilejā
Gaļinu Barabani      15.oktobrī

65 gadu jubilejā
Martu Priticku         24.oktobrī
Mariju Āboliņu        30.oktobrī

75 gadu jubilejā
Ainu Buividi             23.oktobrī
Laimoni Dreimani    29.oktobrī

80 gadu jubilejā
Venerandu Zaļo       25.oktobrī

85 gadu jubilejā
Dzidru Birznieci        4.oktobrī
Veltu Eiholci            31.oktobrī        

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

Ziedi reiz nobirst – un to
vairs nav.
Tikai smarža saglabājas stipra
Mūsu atmiņu dārzos.
                         (Pāvils Vīlips)

Mūžības ceļos aizgājuši
Edgars Dzenis 18. septembrī 70 gadu vecumā;
Sergejs Aļeksejevs 6. oktobrī 78 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem


