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JŪLIJS. Šogad šis mēnesis ienesis pārmaiņas mūsu dzīvē.1. 
jūlijā tika ievēlēta jaunā Madonas novada dome, un mēs visi esam 
jaunu pārmaiņu priekšā. Dabā sācies vasaras otrais mēnesis, kuru 
parasti esam gaidījuši, lai pa īstam izbaudītu šā gadalaika jauku-
mus, jo jūlijā vasara sasniedz savu kulmināciju, un jūlijs ir atvaļi-
nājumu labākais laiks. Droši vien arī šogad vasara ļaus izbaudīt to, 
ko sniedz daba. Un tomēr šogad tam visam pāri klājas rūpju ēna. 
Lai arī cik jauks būtu vasaras vidējais mēnesis, tas ievada laiku, kad 
ekonomiskā krīze jau pavisam bargi klauvē pie mūsu namdurvīm. 
Tā klauvē ar pensiju un algu samazināšanu un klauvē ar neziņu. 
Jaunie novadu vadītāji nezina, cik naudas būs viņu rīcībā, bet no-
vadu iedzīvotāji nezina, kas jaunajos apstākļos mainīsies viņiem. 
Skolotāji nezina, kāda būs viņu alga, un skolu direktori nezina, vai 
rudenī būs skolotāji visos mācību priekšmetos. Slimnīcu vadītāji 
nezina, vai pietiks ārstu, bet slimnieki nezina, vai viņiem pietiks 
naudas, lai ārstētos. Kultūras iestāžu darbinieki nezina, kādas būs 
viņu algas pēc atvaļinājuma un vai vispār būs darbs, bet iestāžu va-
dītāji nezina, kā izbalansēt algas, lai pēc iespējas mazāk ciestu gan 
darbinieki, gan darbs, jo nezina, kā situācija ekonomikā pavērsī-
sies, un šī neziņa par nākotni ir pats drūmākais. Bet tas nenozīmē, 
ka dzīve apstāsies un jūlijā vairs nebūs tās norises. Viss ar laiku 
nostāsies savās vietās.

Jūlijs ir pats labākais laiks, lai ievāktu visu, kas zaļo un zied virs 
zemes: ogas, sēnes, tējas zāles. Iziesim dabā un savāksim tās veltes, 
lai piepildītu savus krājumus ziemai. Atpūtīsimies pie dabas un 
uzkrāsim spēkus.
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PAGASTA PADOMĒ                                             
Padomes sēdē 2009. gada 

17. jūnijā
1. Nolēma apstiprināt saistošos notei-

kumus Nr.3-2009 „Grozījumi saistošajos 
noteikumos Nr.1-2009 „Ļaudonas pa-
gasta pašvaldības 2009. gada budžets””.

2. Nolēma pašvaldības darba samak-
sas un sociālo garantiju nolikumā iekļaut 
šādu normu: 

„Izbeidzoties padomes priekšsēdētāja 
pilnvarām padomes nomaiņas gadīju-
mā, padomes priekšsēdētājam, izpildot 
izpilddirektora pienākumus saskaņā ar 
likuma „Par pašvaldībām” 68. panta 2. 
daļu un Administratīvo teritoriju un ap-
dzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 
14. punktu, kā arī saskaņā ar likumā 
„Par pašvaldībām” 69. pantā noteikto 
izpilddirektora kompetenci un pašval-
dības nolikumā noteikto izpilddirektora 
kompetenci, noteikt amatalgu 80% no 
pašreizējās padomes priekšsēdētājas 
amatalgas”. 

3. Nolēma veikt izmaiņas Jauniešu 
centra „Acs” Nolikuma 3. nodaļas 4. 
punktā un izteikt sekojošā redakcijā:

3.4. Centra apmeklētāji ir Ļaudonas 
pagasta (kā arī citu pagastu) jaunieši ve-
cumā no 13 līdz 25 gadiem. 

4. Nolēma pārņemt Ļaudonas pa-
gasta pašvaldības īpašumā starpgaba-
lu (~430m2) starp esošo pagasta ceļa 
„Kalnāji – Muižnieki” pieslēgumu un 
jaunbūvējamo pagasta ceļa pieslēgumu 
autoceļam V841 Madona (Lazdona) 
– Ļaudona – Jēkabpils. 

5. Atļāva izsniegt atkārtotu aktu par 
saimniecības ēku pieņemšanu – nodo-
šanu ekspluatācijā Ļaudonas pagasta 
„Muižnieki Kalnājos”. Izveidoja komi-
siju būves pieņemšanai ekspluatācijā.

6. Samazināja zemes izpirkuma maksu 
īpašumiem „Apsītes” un „Krastmaļi”.

7. Atļāva atdalīt no īpašuma „Marisi” 
6 zemes vienības, piešķirot jaunizveido-
tajam īpašumam nosaukumu „Lupīnas”.

8. Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamajiem īpašumiem: „Aiviekstes 
iela 6”, „Mazie Stopāni”, „Dzērvītes”, 
„Jokstēni” un „Lupīnas”.

9. Atļāva transformēt lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi un krūmājus uz zemi 
zem ūdeņiem īpašumā „Ūdensrozes”.

10. Atļāva slēgt zemes nomas līgumu ar 
vienu pagasta iedzīvotāju.

11. Nolēma pašvaldības administrācijas 
koplīguma punktu 4.7. precizēt šādā redak-
cijā: „…darbiniekam 
tiek izmaksāts atlaiša-
nas pabalsts, nosakot 
valsts noteikto kom-
pensāciju”.

12. Nolēma atteikt 
finansiālu atbalstu 
komandai „Ļaudona 
– Ķekari”.

13. Nolēma atmak-
sāt ceļa izdevumus 
Lindai Grīslei jūnija 
mēnesī uz Jēkabpils 
3. vidusskolu 50% ap-
mērā.

14. Nolēma norak-
stīt skolēnu ēdināša-
nas parādu 120,06 Ls 
apmērā Ļaudonas vi-
dusskolā skolēniem, 
kuri skolu neapmeklē 
no 2002. un 2003. 
gada.

15. Padome paga-
rināja trūcīgas per-
sonas statusu diviem 
pagasta iedzīvotā-
jiem.

16. Nolēma pie-
šķirt sociālās pa-
līdzības pabalstus 
četriem pagasta ie-
dzīvotājiem.

17. Nolēma reģis-
trēt vienu pagasta 

iedzīvotāju pašvaldības dzīvokļu palī-
dzības reģistrā.

18. Piekrita divu Ļaudonas pagasta 
iedzīvotāju ievietošanai Ļaudonas pa-
gasta sociālās aprūpes centrā.

Sēdes materiālus apkopoja 
Ilita Berķe,

pagasta padomes sekretāre

Ar 1. jūliju beidza pastāvēt Ļaudo-
nas pagasta padome

Ļaudonas pagasta pašvaldība ir pub-
lisko tiesību subjekts, realizējot vietējo 
pārvaldi pašvaldības likumā noteiktajos 
ietvaros, bet privāttiesību jomā tai ir 
juridiskās personas tiesības, reģistrāci-
jas nr.90000054746, pievienotās vēr-
tības nodokļa maksātāja reģistrācijas 
nr.LV90000054746.

Ļaudonas pagasta pašvaldība ir vietē-
jā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pār-
stāvniecības – padomes – un tās izvei-
doto institūciju, un iestāžu starpniecību 
nodrošina likumos noteikto funkciju, 
arī Ministru kabineta doto uzdevumu un 
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpil-
di, ievērojot valsts un Ļaudonas pagasta 
iedzīvotāju intereses.

Ļaudonas pagasta pašvaldības
2008.gada publiskais pārskats

2008.gadā pašvaldībā strādāja pagasta 
padome sekojošā sastāvā:

padomes priekšsēdētāja Līga Calmāne,
priekšsēdētājas vietnieks Normunds Ie-

salnieks,
deputāti: Jānis Dreimanis, Aldis Bon-

dars, Gundega Apša, Lidija Kaufelde, 
Guntis Mozga.

Pašvaldības padomes padotībā ir seko-
jošas iestādes:
 Ļaudonas pagasta Ļaudonas vidusskola,
 Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglī-

tības iestāde,
 Ļaudonas pagasta Sociālās aprūpes 

centrs,
 Ļaudonas pagasta kultūras nams,
 Ļaudonas pagasta Ļaudonas biblio-

tēka,

 Ļaudonas pagasta Sāvienas biblio-
tēka,
 Ļaudonas pagasta pašvaldības ad-

ministrācija,
 Ļaudonas pagasta dzimtsarakstu 

nodaļa,
 Ļaudonas Bāriņtiesa,
 Madonas rajona pašvaldību apvie-

notā būvvalde,
 Bērnu rotaļu un attīstības centrs 

,,Ļaudona”,
 Jauniešu centrs ,,Acs’’.
Pašvaldība ir dalībnieks šādos nodi-

binājumos:
 biedrībā ,,Latvijas Pašvaldību sa-

vienība”,
 ,,Latvijas darba devēju asociāci-

jā”.

Ļaudonas pagasta padomes darbinieki 2009.g. 1.jūlijā.
Alvis Avotiņš,Andris Ozoliņš, Maiga Ozoliņa, Aija 

Zablocka, Valdis Beļaunieks, Ilita Berķe, Līga Calmāne, 
Jānis Zavals, Dzintra Seržāne, Ruta Vizāne, Jurijs Simsons.

Līga Calmāne, Jurijs Simsons un Jānis Zavals noņem 
pagasta padomes uzraksta plāksni.
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Ļaudonas pagasta pašvaldības pārskats par pamatbu-

džeta līdzekļu izlietojumu (latos)
Nr. 
p.k.

2007.
gada 
izpilde

2008.
gada 
izpilde

2009.
gada 
plāns

1. Ieņēmumi (kopā): 792 386 1 042 
505

660 
136

1.1. Nodokļu un  
nenodokļu ieņēmumi

323 792 309 879 255 
437

1.2. Saņemtie maksājumi
1.3. Ieņēmumi no 

budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un 
citi pašu ieņēmumi

65 780 73 914 78 285

1.4. Transferti 402 814 653 652 326 
414

1.5. Ārvalstu finanšu 
palīdzība

- - -

2. Izdevumi (kopā): 854 410 916 653 848 
673

2.1. Atlīdzība 439 016 431 974 368 
087

2.2. Valsts sociālās 
apdrošināšanas 
obligātās iemaksas

81 682 100 183 90 438

2.3. Komandējumi un 
dienesta braucieni

3 851 1 207 136

2.4. Pakalpojumu 
apmaksa

112 982 101 607 67 140

2.5. Materiālu, 
energoresursu, ūdens 
un inventāra vērtībā 
līdz 50 Ls par vienu 
vienību iegāde

86 451 100 449 76 166

2.6. Grāmatu un žurnālu 
iegāde

3 063 4 776 2 282

2.7. Budžeta iestāžu 
nodokļu maksājumi

4 157 3 103 5 360

2.8. Sociālie pabalsti 6 277 7 939 10 902
2.9. Pašvaldību budžeta 

uzturēšanas 
izdevumu transferti

14 859 15 574 23 000

2.10. Pamatkapitāla 
veidošana

181 284 142 425 198 
062

2.11. Procentu izdevumi 2 470 5 094 7 100
2.12. Kredītu atmaksa 11 794

Lielākie debitoru parādi (uz 2009.gada 1.janvāri) ir norēķi-
nos par nekustamā īpašuma  nodokli (NĪN) par iepriekšējiem 
gadiem – LVL 14 928. Ar parādniekiem visa gada garumā tiek 
strādāts, parādus palīdz piedzīt SIA ,,Creditreform Latvija’’.

Pārskats par speciālā budžeta līdzekļu izlietojumu (la-
tos)

Nr. 
p. 
k.

2007.
gada 

izpilde

2008.
gada 

izpilde

2009.
gada 
plāns

1. Ieņēmumi (kopā): 56 128 64 911 35 982
2. Izdevumi kopā 56 382 73 965 37 834
2.1. Atalgojumi 16 028 9 383 11 200
2.2. Valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās 
iemaksas

3 129 2 210 2 700

2.3. Komandējumi 4 48 150 
2.4. Pakalpojumu apmaksa 28 010 48 483 18 484

2.5.  Materiālu, 
energoresursu, ūdens un 
inventāra vērtībā līdz 
50Ls iegāde

8 991 7 448 5 300

2.6. Kapitālie izdevumi 3 349 6 416 -

Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu 
izlietojumu (latos)

Nr. 
p. 
k.

2007.
gada 

izpilde

2008.
gada 

izpilde

2009.
gada 
plāns

1. Ieņēmumi (kopā): 1 364 1 266 -
1.1. Ziedojumi un dāvinājumi 

ar norādītu mērķi no 
iekšzemes juridiskajām un 
fiziskajām personām

1 364 1 266 -

2. Izdevumi kopā 1 064 341 -
2.1. Sociālā aizsardzība 1 064 341 -
2.2. Dotācijas iedzīvotājiem - - -

Pašvaldības saistību un garantiju apjoms
Kreditora 
nosaukums

Atmaksas termiņš Atlikuma 
summa uz 
01.01.2008.

Atlikuma 
summa uz 
31.12.2008.

Valsts kase 2026.gada 
20.novembris

36 860 34 920

Valsts kase 2008.gada 
20.maijs

2 100 0

Valsts kase 2017.gada 
20.maijs

11 777 10 820

Valsts kase 2017.gada 
20.maijs

40 000 36 754

Kopā 94 343 122 494

2008.gadā no jauna ņemtais 40 000 Ls  aizdevumi Valsts 
kasē izmantots Avotu katlu mājas renovācijai.

Pašvaldība nav devusi nevienu garantiju.

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
Nosaukums Kopplatība Tajā skaitā:

Pašvaldības 
īpašumā

149,8ha 0,60ha Upes iela 2,
1,09 ha Miera iela 4,
0,63ha Avotu iela 1,
0,53ha Aiviekstes iela 7,
1,15ha  Rusti 1,
1,18ha Pirmsskolas izglītības 
iestāde,
0,45ha Aiviekstes iela 5,
0,23ha pagastmāja Dzirnavu 
ielā 2,
0,66ha kultūras nams,
5,54ha vidusskola,
0,39ha katlu māja Avotu ielā,
10,0ha Kalniešu karjers,
50,1ha Strīdus purvs,
0,14ha Liepas 2
77,11ha – iznomāti 

Pašvaldības 
lietojumā

362,7ha 8,1ha dabas pamatnes liegums,
81,7ha lauksaimniecībā 
izmantojama zeme,
13,7ha sabiedriski nozīmīga 
zeme,
70,2ha apbūves zeme
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Pašu kapitāls
01.01. 
2007.  
LVL

01.01. 
2008. 
LVL

31.12. 
2008.
LVL

Pamatlīdzekļu fonds 0
Pamatkapitāls vai līdzdalības 
kapitāls

0

Ilgtermiņa ieguldījumu 
pārvērtēšanas rezerve

0

Rezerves 3 746 3 746 3 746
Iepriekšējo budžeta gadu 
rezultāts

366 311 368 556 472 162

Budžeta gada izpildes 
rezultāts

2 245 103 606 336 001

Kopā 372 302 475 908 811 909

Teritorijas attīstība
Saskaņā ar apstiprināto budžetu, Ļaudonas pagasta padome 

realizējusi pašvaldībai noteiktās funkcijas. Ir nodrošināta liku-
mā noteikto funkciju izpilde minimālā, bet ne pietiekamā apjo-
mā, jo valsts finansējums nav pietiekams.

Izglītība
Visvairāk līdzekļu no pamatbudžeta izdevumu daļas tiek pa-

tērēts izglītības jomā – 55,9%, no tiem 21,0% ir mērķdotācija 
pedagogu algām.

Vidusskolai atjaunota karstā ūdens padeves sistēma un no-
mainīta daļa radiatoru (izlietoti 7770 Ls). Pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkai veikta rekonstrukcijas projekta ieceres priekšizpē-
te, nomainīta elektroinstalācija Sociālās aprūpes centra telpās 
(2000 Ls), nomainīts elektrokabelis uz ēku, papildinātas pirms-
skolas izglītības iestādes mēbeles ar jaunām (2000 Ls). 

Vislielākie finanšu ieguldījumi likti Avotu katlumājas reno-
vācijā. Tā apkalpo vidusskolas un bērnudārza ēkas. Būvdarbu 
izmaksas – 86 338 Ls, no kuriem 30 000 Ls Valsts investīcijas 
līdzekļi, 40 000 Ls aizņēmums no Valsts kases.

Strādāts pie  materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas, pedagogu 
tālākizglītības veicināšanas.

Sociālā palīdzība
Sociālās aizsardzības jautājumu risināšanai izlietoti 14,7% 

budžeta līdzekļu, kas tiek izlietoti Sociālās aprūpes centra, Bēr-
nu rotaļu un attīstības centra darbībai, sociālajiem pabalstiem, 
sociālajai aprūpei mājās. 

Bērnu rotaļu un attīstības centra darbību ietekmēja naktī uz 
22.septembri notikušais ugunsgrēks iestādes telpās, kas, domā-
jams, izcēlās ļaunprātīgas dedzināšanas rezultātā. Centrs tika 
atjaunots un turpina savu darbu. No Valsts policijas nav ziņu 
par ierosinātās krimināllietas izskatīšanas gaitu un vainīgā at-
rašanu.

Sociālās aprūpes centra darbības uzturēšanā pašvaldībai ļoti 
svarīgs ir Valsts finansējums, ko saņēmām kā mērķdotāciju no 
Madonas rajona padomes, kas ir 47 474 Ls. 

Pašvaldība, uzsākot 2008./2009.mācību gadu,  atrada iespējas 
piešķirt brīvpusdienas visiem Ļaudonas vidusskolas 2.-4.klašu 
skolēniem, kas ir nozīmīgs devums katrai ģimenei, kuru bērns 
apmeklē sākumskolu.

Kultūra
Pagasta kultūras dzīves attīstībā prioritātes ir kvalitatīvas at-

pūtas iespēju radīšana pagasta iedzīvotājiem, kultūras tradīciju 
veidošana un nostiprināšana, aktivitātes pagasta atpazīstamībai 
republikā un ārpus tās teritorijas. 

Brīvā laika, sporta, kultūras vajadzībām tērēti 9,4% no pa-
matbudžeta. Nomainīti kultūras nama logi, kuru vecums bija 44 
gadi.

Pagasta aktīvākie pašdarbības kolektīvi ir dāmu deju grupa, 
jauktais koris ,,Lai top!”, vokālais ansamblis ,,Sendienas”, vi-
dējās paaudzes deju kolektīvs. Darbojas nevalstiskās organizā-
cijas: Sieviešu klubs ,,Mežrozīte”, Makšķernieku klubs ,,Savie-
ši”,  Mednieku un makšķernieku klubs ,,Ļaudona”, sporta klubs 
,,Ļaudona”, biedrība ,,Laimīte’’, biedrība ,,Jauniešu centrs 
,,Acs’’’’.

 Vidusskolā ir vairāki skolēnu deju kolektīvi, pūtēju orķestris, 

aktīva sporta dzīve. Tas viss no pašvaldības prasa atbalstu. 
Ievērojams notikums bija skolotājas Anitas Pētersīles orga-

nizētais deju koncerts ,,Dejo veci, dejo jauni’’, atzīmējot skolo-
tājas 45 radošā darba gadus kopā ar deju.

Pēc ilgu gadu pārtraukuma pagastā tika atjaunota Bērnības 
svētku tradīcija, kas pulcināja 10 ģimenes ar 14 bērniem.

Jau četrpadsmit gadus regulāri, reizi mēnesī, pagasts izdod 
savu avīzi ,,Ļaudonas Vēstis”. 

Pagasta divās bibliotēkās grāmatas un periodiskie izdevumi 
tiek iegādāti, atvēlot no budžeta līdzekļiem ap 1300 Ls gadā. 

Ļaudonas un Sāvienas bibliotēkās aktīvi darbojas sabiedris-
kie interneta pieejas punkti. No pašvaldības tas prasīja papildus 
finansējumu darbinieku atalgošanai, kuri strādā šajos punktos.

2008.gads dzīvots Valsts 90. dzimšanas dienas zīmē, tāpēc 
organizēti nozīmīgi pasākumi: akcija ,,Ozolzeme – Latvija’’, 
Lielā talka, Gaismas tilti. Dziesmu un deju svētkos Rīgā startē-
ja pagasta jauktais koris, uzvarot tautas tērpu skatē.

Nodarbinātības veicināšanas pasākumi
Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru startēts trīs pro-

jektos:
1) aktīvās nodarbinātības pasākumā ,,Darba izmēģinājumi’’, 

piesaistot 720 Ls un rodot darbavietu vienam cilvēkam uz 3 mēne-
šiem profesijā – celtniecības un ceļu būves mašīnu atslēdznieks,

2) aktīvās nodarbinātības pasākumā ,,Pasākumi noteiktām 
personu grupām’’, piesaistot 11 904 Ls un dodot darbavietas 
trim bezdarbniekiem – invalīdiem uz 2 gadiem,

3) skolēnu nodarbinātības pasākumos, piesaistot 764 Ls, no-
darbinot vasaras brīvlaikā 5 skolēnus.

Izmantotas arī pagaidu algoto sabiedrisko darbu nodarbinā-
tības iespējas.

Komunālais dienests
2008.gadā veikta vērienīga Avotu ielas katlumājas renovāci-

jas 2.kārta, kas minēta Izglītības sadaļā.
Administrācijas ēkai nomainīts jumts, veikta 1.stāva kabine-

tu durvju nomaiņa, kas uzlabo darbinieku darba apstākļus.
Aiviekstes katlu mājā no malkas apkures katliem pāriets uz 

granulu apkures katlu, kas strādā automātiskā režīmā.
Pašvaldībai piederošajā smilts – grants karjerā nozīmīga re-

sursu izstrāde nenotika, kas saistīts ar to, ka tuvākajā apkaimē 
netika būvēti jauni autoceļi. Uzsākts darbs pie karjera ,,Kalnie-
ši’’ izstrādes projekta sagatavošanas.

Ceļi
2008.gadā no Autoceļu fonda līdzekļiem veikti kārtējie ceļu 

uzturēšanas darbi.
Avotu ielā tika ierīkots bruģēts trotuārs gājējiem, izlietojot 

9700 Ls. Uz visām Ļaudonas ielām izvietotas ielu norādes zī-
mes un vienoti māju numuri. Autoceļu fonda līdzekļi nav pie-
tiekoši, lai veiktu pašvaldības ceļu un ielu kapitālu atjaunošanu 
vai asfaltēšanu. Asfalta klājums pagasta centra ielās ir fiziski 
novecojis, bet par jauna uzklāšanu pat nevar sapņot.

Satrauc situācija uz valsts ceļiem, kas šķērso pagasta teritori-
ju. Neviens no tiem nav asfaltēts, braukšanas apstākļi ir nenor-
māli, kas noteikti ietekmē pagasta ekonomisko attīstību, lai gan 
pagasts atrodas stratēģiski nozīmīgu ceļu krustpunktā.

Zeme
2008.gadā turpināts intensīvs darbs pie pašvaldības īpašumu 

sakārtošanas un ierakstīšanas Zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda. Atgūti bijušā Sāvienas pagasta īpašumi.

Vides aizsardzība
Pašvaldības pārziņā atrodošā atkritumu izgāztuve tiek lieto-

ta tikai lielgabarīta atkritumu un būvgružu izmešanai, jo visus 
sadzīves atkritumus centralizēti vāc SIA ,,Madonas namsaim-
nieks’’. Pašvaldības atkritumu izgāztuve gadā reizi tiek sakopta 
aprokot, nolīdzinot. Perspektīvā šo izgāztuvi paredzēts slēgt, 
kad darbu uzsāks Vidusdaugavas atkritumu poligons. 

Sabiedriskā kārtība
Pašvaldība cenšas uzturēt ugunsdzēsēju mašīnu, algot brīv-

prātīgos ugunsdzēsējus par nostrādātajām stundām, ir pirkts 
inventārs par Madonas rajona padomes piešķirto dotāciju 1000 
Ls apmērā. 

Atbalstām Valsts policijas inspektoru, kas apkalpo pagastu, 
izsniedzot ikmēneša 100 litru degvielas normu. 

Laba sadarbība ir ar Valsts probācijas dienestu. Daudz darba 
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dara pašvaldības bāriņtiesa un sociālais darbinieks sadarbībā 
ar Valsts policiju un Valsts probācijas dienestu, strādājot ar ne-
pilngadīgo likumpārkāpumiem.

Daudz darāmā pagasta Administratīvajai komisijai, kuras 
darba apjomam ir tendence pieaugt.

Būtiskas pārmaiņas pašvaldības darbībā, un, kā tas ie-
tekmē finanšu rezultātus

2008.gadā  nav notikuši nekādi gadījumi, kas būtiski ietek-
mētu pašvaldības finansiālo stāvokli. Pašvaldības manta nav 
ieķīlāta vai citādi apgrūtināta. Pašvaldība nav devusi nekādus 
aizdevumus vai galvojumus.

Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt paš-
valdības darbību nākotnē

2009.gada pašvaldību vēlēšanas un administratīvi teritoriālā 
reforma būtiski ietekmēs pašvaldības darbību. Ar 2009.gada 
1.jūliju Ļaudonas pagasta padome kā juridiska persona beigs 
pastāvēt. Tās juridiskās saistības pārņems Madonas novads. Šī 
iemesla dēļ ir daudz neskaidru apstākļu, kas noskaidrosies pēc 
pašvaldību vēlēšanām un iekļaušanās Madonas novadā.

Pašvaldības līdzdalība, sadarbības projekti
Pašvaldības līdzdalība bijusi divu jaunu uzņēmēju darbības 

uzsākšanā: salonam ,,Rēvija’’ un veikalam ,,Katram’’, kam 
tika iznomātas pašvaldības telpas.

Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Vācijas republikas Vai-
jes pašvaldību un misiju ,,Pakāpieni’’ Latvijā, ievērojami tika 
papildināta Sociālā aprūpes centra un Bērnu rotaļu un attīstības 
centra materiāli tehniskā bāze.

Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai
Administrācijā strādā 10 darbinieki, kas ir nepietiekami. It 

sevišķi grāmatvedībai būtu nepieciešama papildus viena amata 
vieta. To kompensēja ar ikmēneša piemaksu galvenajai grā-
matvedei par darba apjoma palielināšanos. Administrācijas uz-
turēšanai (t.sk. deputātu, komisiju darbs) pašvaldība izlietojusi 
10,8% no budžeta izdevumiem. 

Darbinieki regulāri paaugstinājuši savu kvalifikāciju, kopu-
mā 16 cilvēkdienas 126 mācību stundās. 

Pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par paš-
valdības darbību un viņu iespējām lēmumu pieņemšanā

 Iedzīvotāju informēšana par pašvaldības darbu notiek ar 
pašvaldības avīzes ,,Ļaudonas vēstis” starpniecību, kas iznāk 
regulāri, reizi mēnesī, un bez maksas tiek piegādāta visiem pa-
gasta iedzīvotājiem. Par pašvaldības darbu informē arī Mado-
nas rajona laikraksts ,,Stars”. Pašvaldībai ir sava  mājas lapa: 
www.laudona.lv. Deputātiem noteikti iedzīvotāju pieņemšanas 
laiki.

Līga Calmāne,
Padomes priekšsēdētāja un izpilddirektore 

Madonas novada domē

Par Madonas novada domes priekšsēdētāju ievēlēts Andrejs 
Ceļapīters.

Par Madonas novada domes  priekšsēdētāja vietnieku teri-
toriālajos, attīstības, vides un sporta jautājumos – Agris Lun-
gevičs.

Par Madonas novada  domes priekšsēdētāja vietnieku pilsē-
tas saimniecības, novada kultūras, izglītības un sociālajos jau-
tājumos – Daiga Elga Ābola.

Par Madonas novada pašvaldības izpilddirektoru amatā ie-
celts Āris Vilšķērsts.

Madonas novada pašvaldībā Andrejs Piekalns tika iecelts par 
Aronas pagasta pārvaldes vadītāju; Staņislavs Smelters – par 
Barkavas pagasta pārvaldes vadītāju; Ivars Miķelsons – par 
Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītāju; Elmārs Vaskis – par 
Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāju; Vitauts Bartušauskis – 
par Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītāju; Jānis Rieksts – par 
Lazdonas pagasta pārvaldes vadītāju; Jānis Sirmais – par Lie-
zēres pagasta pārvaldes vadītāju; Ilze Dreimane – par Ļaudo-
nas pagasta pārvaldes vadītāju; Ināra Mālniece – par Mārcienas 
pagasta pārvaldes vadītāju; Andris Dzenovskis – par Mētrienas 
pagasta pārvaldes vadītāju; Aigars Šķēls – par Ošupes pagasta 
pārvaldes vadītāju; Valdis Gotlaufs – par Praulienas pagasta 
pārvaldes vadītāju; Andris Simtnieks – par Sarkaņu pagasta 
pārvaldes vadītāju; Artūrs Vīle-Bērziņš – par Vestienas pagasta 
pārvaldes vadītāju; Guntis Ķeveris – par Madonas pilsētas pār-
valdes vadītāju.

Septiņās pagastu pārvaldēs iesāktos darbus turpinās līdzšinē-
jie pašvaldību vadītāji, bet sešās (Bērzaunē, Lazdonā, Ļaudonā, 
Mētrienā, Ošupē, Vestienā) ir notikusi vadības maiņa. Savukārt 
Sarkaņu pagastu pēc 7 mēnešu pārtraukuma atkal vadīs Andris 
Simtnieks.

Madonas novada domes administratīvo komisiju vadīs Ruta 
Vizāne.

Ar. 23.jūliju Madonas novada domē izmaiņas. Sakarā ar ie-
celšanu par Aronas pagasta pārvaldes vadītāju deputāta mandā-
tu noliek Andrejs Piekalns (JL), viņa vietu novada domē ieņem 
ļaudoniete Ruta Vizāne (JL). Sakarā ar iecelšanu par Liezeres 
pagasta pārvaldes vadītāju deputāta mandātu noliek Jānis Sir-
mais (JL), viņa vietu novada domē ieņem kalsnavietis Modris 
Zomerovskis  (JL).

R. Vizāne

PAGASTA SVĒTKI                                                 

27.jūnijā Ļaudonā tradicionālie pagasta svētki. Svētki sākās 
ar koncerta dalībnieku gājienu no Dīvaru laukuma uz pagasta 
estrādi. Tradicionāli gājienā kopā ar pagasta pašdarbniekiem 
katru gadu iet pagasta MMK „Ļaudona” ar medību suņiem. 
Šogad laika apstākļi nelutināja, jo ik pa brīdim uzlija lietus, 
bet tas svētku koncerta dalībniekus nenobaidīja. Svētku gājie-
na dalībniekus estrādē sagaidīja Ļaudonas vidusskolas pūtēju 
orķestris un skatītāji. 

Koncerta dalībniekus un klātesošos uzrunāja Ļaudonas pa-
gasta padomes priekšsēdētāja Līga Calmāne, kura atzīmēja, ka 
šie ir pēdējie Ļaudonas pagasta padomes organizētie svētki, jo 
pavisam drīz – ar 1. jūliju – pagasta padomes vairs nebūs. Bū-
sim jaunajā Madonas novadā, bet tas nenozīmē, ka šādu pagas-
ta svētku vairs nebūs, Ļaudonas pagasts paliks, un ļoti ceram, 
ka šādi svētki arī paliks. No pagasta vēstures avotiem šogad 
aprit 140. gadi kopš Ļaudonā dibināts koris. Tāpēc jo lielāks 
prieks ir par to, ka arī šobrīd Ļaudonai ir savas koris ar vairāk 
kā trīsdesmit dziedātājiem. Pagastā ir pašdarbības kolektīvi, 
kuri savus priekšnesumus sniegs šajā koncertā. 

Astotie pagasta svētki izskanējuši
Pagasta padomes priekš-

sēdētāja pateicās bijušajiem 
pagasta padomes deputātiem, 
kuri atmodas laikā Ļaudonā 
bijuši deputāti vismaz  trīs sa-
saukumus, tas ir 12 gadus. Kā 
izrādās, no visiem deputātiem 
tās ir sievietes – Ļaudonas 
daktere Valda Dimbele, bijusī 
pagasta padomes priekšsēdē-
tāja Dzintara Birne, vidussko-
las direktore Lidija Kaufelde,  
bāriņtiesas priekšsēdētāja Ruta 
Vizāne. Bijušās deputātes sa-
ņēma jauku dāvanu – grāmatu 
”Madonas rajonam 60”. Jāpie-
bilst, ka arī pagasta padomes 
priekšsēdētāja Līga Calmāne 
Ļaudonas pagasta padomes 

Pagasta padomes priekšsē-
dētāja Līga Calmāne.
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deputātes pienākumus veikusi 12 gadus, astoņus  no tiem kā pa-
gasta padomes priekšsēdētāja. Paldies par ieguldīto darbu tika 
teikts arī vidusskolas pūtēju orķestra vadītājam Valdim Balodim 
un deju kolektīva vadītājai Anitai Pētersīlei.

Svētku koncertu vadīja Kultūras koledžas studente, ļaudonie-
te Signe Smirnova. Koncertā piedalījās dziedātāji un dejotāji 
no bērnudārza, vidusskolas pūtēju orķestris, deju kolektīvi un 
vidusskolas „Oranžais koris”, koris “Lai top”, kam bija pēdējais 
koncerts kopā ar diriģenti Ainu Miezīti, ansamblis “Sendienas”, 
dāmu deju grupa „Mežrozītes”, deju grupa “Zvaigznīte”, jau-
niešu deju kolektīvs. Koncerta sniedzēju pulks bija liels. Prieks, 
ka nevienu neaizbaidīja lietus. 

Koncerta starplaikos kultūras nama vadītāja Aija Kreile svei-
ca Sporta dienas sporta spēļu uzvarētājus.

Gan pirms koncerta, gan tā laikā darbojās amatnieki, kas pie-
dāvāja savus darbus. Velta Smirnova bija ieradusies ar saviem 
tamborējumiem un adījumiem, Ilmārs Smirnovs piedāvāja vāzī-
tes no balzama pudelēm, varēja iegādāties arī mākslinieku ga-
tavotus auskariņus, savukārt Mairita Ducena koncerta dalībnie-
kiem un viesiem piedāvāja zemenes, košumkrūmus un dažādus 
stādiņus. Pēc pasākuma visus priecēja ansamblis “Sestā jūdze”, 
bet pulksten 24:00 krāšņs salūts.

R. Vizānes teksts un foto

Koris “Lai top!’’

PII mazie dejotāji.

Mairita Ducena.

Svētku dalībnieki.

Gājienā.

Jauniešu deju kolektīvs.

Dāmu deju grupa ‘‘Mežrozītes’’.

Velta Smirnova.
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ES NĀKU NO ĻAUDONAS                                                               
Šomēnes mūsu avīzītē ciemojas Ma-

donas novadpētniecības un mākslas 
muzeja mākslas nodaļas vadītāja Vita 
Mālniece.

Vita Mālniece darbojas  Latvijas 
Mākslinieku savienībā. Viņai ir perso-
nālizstādes:

2008 „Pa ceļam”. O.Vācieša memo-
riālajā muzejā Rīgā,

2001 Madonas muzeja izstāžu zālēs, 
1995   Vaijes rātsnamā Vācijā,

1990 (Kopā ar G. Mergupi) Tēlnieku 
namā Rīgā,

Izstādēs no 1985. gada regulāri pie-
dalos tēlotājmākslas izstādēs:

2009   Madonas rajona mākslinieku 
Mākslas dienu izstāde Madonas muzeja 
izstāžu zālēs, zīmējumi, oforti. Pedvā-
les brīvdabas mākslas muzejā Sabilē,      

2008 „Māksla 3 km garumā” māks-
las festivālāTranosā Zviedrijā,

2007 „Rudens 2007” Latvijas galve-
nā pasta ēkā Rīgā,

2006   „Rudens” grafikas un tēlniecī-
bas izstāde savienības galerijā Rīgā,

  „Rudens 2006” Latvijas Dzelzceļa 
vēstures muzejā Rīgā,

 Madonas novada mākslinieku Māks-
las dienu izstāde Madonas muzeja iz-
stāžu zālēs,

2005   Mākslinieki – Madonas māks-
las skolas bijušie audzēkņi Madonas 
muzeja izstāžu zālēs,

2004   Rudens 2004 VMM izstāžu 
zālē „Arsenāls”,

 Mazo formu vizuālās mākslas izstā-
de „Mazs ir skaists” Rīgas galerijā,

 Madonas novada mākslinieku Māks-

las dienu izstāde Madonas muzeja izstāžu 
zālēs,

2003 Mazo formu vizuālās mākslas 
konkursa izstāde Rīgas galerijā,

 Mākslas dienu izstāde „Grafika” Sv. 
Pētera baznīcā Rīgā,

2002 „Rudens 2002” izstāžu zālē „Ar-
senāls”,

5. Mazo formu vizuālās mākslas izstāde 
Rīgas galerijā,

Madonas novada mākslinieku Mākslas 
dienu izstāde Madonas muzeja izstāžu 
zālēs,

„Rudens 2001” izstāžu zālē „Arsenāls”
2001 Vita Mālniece. Grafika ZET admi-

nistrācijas ēkā Valmierā,
4. Tēlotājas māks-

las izstāde „Miniatū-
ras” Rīgas galerijā,

„Grafikas seja” Rī-
gas galerijā,

2000 Vidzemes 
mākslinieku mazo 
formu darbu konkur-

sizstāde „Gais-
mas pieskāriens” 
galerijā „Laipa” 
Valmierā,

Madonas no-
vada mākslinieku 
Mākslas dienu 
izstāde Madonas 
muzeja izstāžu 
zālēs.

Darbi kolekcijās
Valsts Mākslas muzejs (6),

Latvijas Mākslinieku savienības muzejs (7),
Madonas novadpētniecības un mākslas 

muzejs (13).
Projekti
2007 Muzeju pārrobežu sadarbības vei-

cināšana kopējā vēsturiskā mantojuma  
izmantošanā. Izstāžu „Latviešu rakstu zī-
mes”, „Godi”, „Senie amati mūsdienās”, 
„Latviešu gadskārtu svētki” digitālais no-
formējums,

2003 III Vidzemes podniecības izstāde,
Datoriekārtas Madonas muzeja izstāžu 

zālēm,
2001 Personālizstāde,
1999 Katalogs „Spārni”.
Veidotie izdevumi
2007 Buklets „Jānis Seiksts. Keramika 

un akvareļi”, izdots Madonā,
2006 Buklets „Vidzemes podniecība”, 

izdots Madonā,
2005 Buklets „Mākslinieki – Madonas 

mākslas skolas bijušie audzēkņi”, izdots 
Madonā,

2003 Katalogs „Vidzemes podniecība”, 
izdots Madonā,

Grāmata – S. Radiņa „No gaismas pal-
sajiem putekļiem”, izdots Madonā,                                                                           

2001 Atklātne – vizītkarte „V. Mālnie-
ce. Grafika”, izdots Madonā,

1999 Katalogs „Spārni” (par tekstil-
mākslinieci I. Jakobi), izdots Madonā,                                                                                          

1998 Mākslas albums – kalendārs 
„Ēriks Caune. Akvareļi”, izdots Madonā,

1997 Buklets „Jānis Seiksts. Keramika, 

akvareļi”, izdots Madonā,
1994 Grāmata – I. Zvirgzdiņš „Ma-

dona senākās fotogrāfijās”, izdots Ma-
donā,

Buklets „Ē. Caune. Akvareļi”, izdots 
Madonā,

Buklets „Valdis Kaprālis. Gleznas”, 
izdots Madonā,

1993 Buklets „Madonas mākslinieku 
darbu izstāde”, izdots Madonā,

1992 Grāmata – dzejoļu izlase „Māju 
svētība”, izdots SIA „Kopa” Rīgā,

1990 Katalogs „Jānis Simsons. Glez-
nas un dzeja”, izdots Madonā,

Buklets „Vita Mālniece. Grafika, Gita 
Mergupe. Tēlniecība”, izdots Rīgā.

Lūk, cik bagāts ir mākslinieces Vitas 
Mānieces darbs! Bet ko Vita pati mums 
stāsta:

      
„Es nāku no Ļaudonas”, atzīstos, 

mani mulsina šis apgalvojums. 
11 gadus esmu gājusi uz Ļaudonu 9 

km, lai mācītos vidusskolā. Skaists ceļš, 
izjusti visi iespējamie laika apstākļi – 
saule, lietus, sals, kupenas. Ceļu izman-
toju, lai mācītos uzdotos dzejoļus, pie-
stāju, lai uz piena galdiņiem pierakstītu 
ejot saprastos matemātikas uzdevumus. 
Ceļš atpakaļ uz mājām, lai ātrāk, lieku 
sev kādus attālumus starp elektrības sta-
biem veikt skriešus. 

Mājas – savrupi, tālu no Ļaudonas, 
pilnīgi pašpietiekama pasaule. Varbūt 
tāpēc vēl tagad man vārds dzimtene 
saistās tikai ar tām – tik „šauri”. 

Vai tolaik iepazinu Ļaudonu? Vai 
pazīstu to šobrīd? Tiešā nozīmē – nē. 
Nezinu vietas, kas raksturo Ļaudonu, 
nepazīstu ļaudoniešus. Un tomēr. 

Pēc studijām Mākslas akadēmijā dzī-
voju Madonā. Ēkā, kur pašlaik atrodas 
mana darbavieta – muzejs – esmu pie-
dzimusi. Zīmīgi.

Madona – vieta, kur iesākās mans ceļš 
uz profesiju ar mācībām mākslas skolā, 
vieta, kur tapuši visi mani darbi – oforti, 
zīmējumi. Dabas izjūta, tēli, ritmi, fak-
tūras. Un mans raksturs. Vai tas ir no 
Madonas? Jā. Vai tomēr no Ļaudonas? 
Jā. Vai varbūt no mājām... 

Vita Mālniece
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MĒNEŠA JUBILĀRI                                                              
Skaisto dzīves 80 

gadu jubileju 18. jū-
nijā svinēja Velta 
Liepiņa. Cienījamo 
jubilāri mēs pazīstam 
kā čaklu rokdarbnieci, 
kuras vaļasprieks ir 
adīšana, tamborēšana. 
Caur Veltas rokām ir 
izgājuši tūkstošiem ki-
lometru dzijas un pār-
tapuši cimdos, zeķēs, 
greznos  džemperos, 
jakās, mēteļos, plecu 
lakatos, šallēs un citos 
rokdarbnieces darbos. 
Pati jubilāre saka: ‘‘Es 

visu savu dzīvi esmu urbusies un gājusi kā pa elli. Esmu kritusi 
un cēlusies, un atkal gājusi.’’ Dzīve jubilāri nav lutinājusi. Ik pa 
brīdim dzīvē ir nācies pārciest zaudējumus un samierināties ar 
skaudro likteni. 

Jubilāres dzīves ceļš aizsācies Sāvienas „Mauriņu” mājās. 
Ģimenē auguši četri bērni, Velta vecākā. Bērnības un skolas 
gadi pavadīti Sāvienā. Jaunības gados spēlēts teātris Sāvienā, 
dziedāts korī. Tagad vecumdienās cienījamā jubilāre priecājās 
par saviem mazbērniem un, tos atbalstot, piedalījusies konkur-
sos „Mis Vecmāmiņa”, „Lieliskā vecmāmiņa”. 

Veltas kundzei bijušas daudzas personālizstādes, sākot jau 
no 1988. gada,  tepat Ļaudonā, Madonā un pat Rīgā. Arī savā 
jubilejas dienā mājās bija viņas rokdarbu izstāde no viņas jaunā-
kajiem adījumiem. Katru brīvo brīdi viņai rokās esot kāds adī-
jums, arī televizoru skatoties, viņa adot. Naktīs nomodā bieži 
izsapņojot jaunus musturus un no rītiem tos cenšoties atcerēties. 
Savos 80 gados viņa vēl adot bez brillēm. Bez adīšanas jubilāre 
mīl ziedus un kopj savu mazo piemājas dārziņu. Savā neliela-
jā piemājas  pļavā priecājās par baltajām margrietiņām, kas tik 
skaisti saziedējušas, laikam  jau par godu jubilārei!

Ar jubilāres adījumiem lepojas daudzi ļaudonieši, madonieši, 
un īpaši pateicīgas ir kaimiņienes, jo Velta viņas nekad neaiz-
mirstot. Arī šodien, skaistajā svētku dienā, ar jubilāri kopā ir 
viņas tuvākās kaimiņienes.

Vēlēsim cienījamajai  jubilārei veselību un vēl daudzus, dau-
dzus dzīves gadus!              

30. jūnijā savās 
dzimtas mājās dzīves 
skaisto 80 gadu jubi-
leju svinēja Ausma 
Bērziņa.

Apciemojot jubi-
lāri dzimšanas die-
nā, to sastapām savā 
mazajā piemājas 
dārziņā pie zemeņu 
dobēm, kā saka jubi-
lāre, bez darba nemaz 
nevarot, vēl jau varot 
kustēties, tāpēc mie-
rā nevarot nosēdēt. 
Iepriekšējos gadus  
gājusi kaimiņiem pa-
līgā dārzus ravēt, bet 
tagad gan vairs to nedarot. Jubilāre saka, ka nevarot pavasarī 
vien sagaidīt to brīdi, kad nokusīs sniegs un rokas varēs iebāzt 
zemē, lai to parušinātu un uzņemtu zemes spēku.

Dzīves ceļš jubilārei sācies „Dupenu” mājās, bijusi vecākais 
bērns ģimenē. Brālis un māsa tagad dzīvojot Rīgā. Vecākiem 
šeit, ‘‘Dupenu’’ mājās, bijusi sava saimniecība. Bērna darbi sā-
kušies ar ganos iešanu vecāku saimniecībā. Zinības apgūtas Ļau-
donas pamatskolā Tocē. Kara laikā vecāki devušies  bēgļu gaitās 
uz Carnikavu. Atgriežoties Ļaudonā, mājas bija sašautas, tajās 
dzīvoja jau piecas ģimenes. Ausma devās uz Rīgu un tur arī da-
žus gadus strādāja un dzīvoja, bet tomēr sirds vilka uz laukiem. 
Atgriezusies Ļaudonā pie vecākiem, uzsāka darba gaitas lopko-
pībā „Reiteru” teļu fermā. Vēlāk arī turpat saimniecība iedeva 
dzīvokli. Dzīvojot un strādājot Ļaudonā, nodibināta ģimene, iz-
audzēti divi dēli, meitiņa mirusi mēneša vecumā. Vecākais dēls 
izvēlējies militārista profesiju, dienējis Afganistānā, atvaļināts. 
Veselības stāvoklis dēlam bijis smags un drīz vien pēc atvaļinā-
šanas  slimība saasinājusies un ārsti nav varējuši viņu izglābt. Tā 
nu tagad māmuļas vienīgais balsts ir dēls Dzintars, kurš dzīvo 
kopā ar māmuļu un palīdz apsaimniekot mājas.

 Cienījamā jubilāre sekojot līdzi visiem politiskiem notiku-
miem Saeimā, Ministru kabinetā un tagad arī jaunajā novada 
domē. Ar interesi skatoties TV raidījumus „Kas notiek Latvi-
jā”, „Skats no malas”, „Jauna nedēļa” u.c.  Kā viņa saka, pār-
cietām karu, arī šos laikus pārcietīsim.

Vēlēsim jubilārei labu veselību, enerģiju un vēl daudzus, 
daudzus dzīves gadus!

‘‘Krūtnieku’’ mājas atrodas pagasta no-
malē, Mētrienas pagasta pierobežā un ta-
jās vairāku gadu desmitus dzīvo vecākais 
pagasta Jānis Mālnieks, kurš šomēnes 9. 
jūlijā svin savu 90 dzīves jubileju. Ceļš uz 
‘‘Krūtnieku’’ mājām ved caur Mētrienas 
pagastu. Meža un pļavu ieskautajās mājās 
mūs sagaida jubilārs.

Dzīves ceļš cienījamajam jubilāram sā-
cies Meirānu pusē, tad par dzīvesvietu kļu-
vusi Prauliena, vēlāk Saikava un Barkava, 
pēc tam atkal Saikava, līdz beidzot 1946. 
gadā nodibinājis ģimeni un palicis uz dzīvi Ļaudonas pagastā. 
Kopā ar sievu Vilmu izaudzināti seši bērni. Tagad stiprajai Māl-
nieku dzimtai piepulcējušies 13 mazbērni un 1 mazmazbērniņš. 
„Krūtnieku” mājas pie dzīvības uzturot meita Vita un dēls Tālis. 
Vitai – dārziņš, Tālim – bišu drava. Mālnieku dzimtas bērni no-
lēmuši  mājas iespēju robežās saglabāt, tāpēc šovasar nomainīts 
jums, atjaunota apkure. Dzimtas mājas paliek dzimtas mājas tās 
atvērtas visiem bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem.   Pie 
mājām esot zvēru paradīze, te mana alni, te stirnu, te cūku bari-

ņu. Dabas klusums pievilina zvērus un, 
protams, arī medniekus, kuri uzcēluši  
savus medību torņus māju tuvumā.

Jubilāra darba mūžs pavadīts gate-
ros, gatavojot logus, durvis, apstrādā-
jot dēļus. Lielākais vaļasprieks ir biju-
šas medības. Medībās iets, kamēr vien 
veselība atļāvusi. Zīmīgi tas, ka zvēri 
vienmēr nākuši uz viņa mastu, reizēm 
pat vairāki. Par medībām jubilārs va-
rētu mums stāstīt īstus mednieku stās-
tus, bet tas lai paliekot citai reizei.

Otrs vaļasprieks ir bites, kuras „Krūtnieku” mājās bijušas jau 
no 1920. gada un vēl ir joprojām. Tagad bišu dravu apsaimnie-
ko dēls Tālis. 

Cienījamā jubilāra veselības stāvoklis vairs neļauj lasīt pre-
si, bet ar interesi viņš klausās radio un seko līdzi notikumiem 
valstī.

Vēlēsim jubilāram vēl daudzus gadus, labu veselību, dzīves-
prieku un neizsīkstošu enerģiju!

 R. Vizānes teksts un foto
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IZLAIDUMU LAIKS                                               
No šī brīža
izvēle dota,
ceļš,
pa kuru pretī
savam
liktenim iet,
vienīgi
pašu varā
savas dzīves
galotnes
rotāt
vai arī gājumu
tukšu vēju
savītā mezglā
siet.
No šī brīža
izvēle brīva
savas debesis
cerību saullēktiem
vērt,
atsaukties gaismai,
lai saulē
starotu dzīve,
zelta graudus
nākotnes apcirkņos
bērt.
/K. Apškrūma/

28. maijā lielie pagasta pirmsskolas izglītības iestādes 
audzēkņi teica ardievas sa-
vam „dārziņam”.

Pirmajā rindā – Annija Asmuss, Daniela 
Pīgozne.

Otrajā rindā – Dainis Kalniņš, Intis 
Aļeksejevs, Juris Iesalnieks, Ralfs Dāboliņš.

Trešajā rindā –  Jānis Elijās, Rolands 
Šīmonis, Renārs Razgalis.

PII vadītāja Ināra Krasnova, grupiņas 
darbinieces Dace Zepa, Nadežda Jegorova, 
Irita Akmentiņa.

20. jūnijā izlaidums Ļaudonas vidusskolas 
9. un 12. klases skolēniem

9.klases izlaidums. 
Meitenes no kreisās puses: Juta Eglīte, Veronika Gurska, Veronika Dona, klases audzinātāja Iveta Tole, Zaiga Krēsliņa, 

Elva Sakne, Sanda Celiņa.
Zēni: pašā priekšā kreisajā pusē: Andris Jermakovs, aiz viņa 2.rindā – Kristaps Blekte, tālāk aizmugurējā rindā no 

kreisās puses: Jānis Jakubjaņecs, Jānis Veikšāns, Jānis Mūrmanis, Mārtiņš Mincāns, Oskars Ķepsis, Sandris Šumskis, 
Dāvis Petrovskis, Antons Zavals, Viktors Stūrainis, tad 2.rindā labajā pusē – Andrejs Aleksandrovs un pašā priekšā labajā 
pusē– Artūrs Dzenis. Fotokartiņā nav (neieradās uz izlaidumu) Ingars Lācītis.

12.klases izlaidums.
1. rinda no kreisās puses: Sintija Lakot-

ko, Kristīne Liepiņa, Zanda Ozola, Saiva 
Butule, klases audzinātāja Biruta Bokta, 
Sintija Petrovska, Signe Tropa, Sanita 
Mūrmane, Dace Baļčūna.

2.rinda no kreisās puses: Jānis Žmuid-
ins, Jānis Punovskis, Mareks Jakubjaņecs, 
Edijs Simsons, Arnis Petrovskis, Dmitrijs 
Abramovs, Edgars Praškevičs, Zigurds 
Krēsliņš, Mareks Rukmanis, Normunds 
Rināss.
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KAS NOTIEK JAUNIEŠU CENTRĀ?                                                      
Vasara ir visā savā plaukumā, jaunieši 

vairāk grib atpūsties pie dabas un ūdens, 
tāpēc Jauniešu centrā darbojas mazāk. 
Taču arī Centrā notiek aktivitātes, tomēr 
tās vairāk ir saistītas ar jauniešu brīvu 
izvēli un darbošanos. Arī vasarā Centru 
apmeklē 5-15 jaunieši dienā.

Papildus ikdienas aktivitātēm Centrā 
norisinās remontdarbi. Centrā izveidotā 
Biedrība piedalījās projektu konkursā, 
ko izsludināja Latvijas Kopienu inicia-

tīvu fonds un projekts ir atbalstīts. Tā kā 
ziemas periodā Centrā ir auksts, pat tikai 
5-7 grādi siltuma, projektā paredzējām ār-
sienu nosiltināšanu ar akmensvati . Veido-
jot šo Centriņu pirms nepilniem trim ga-
diem, ārsienas līdzekļu trūkuma dēļ netika 
nosiltinātas, tagad mēs labojam to, lai zie-
mā nav jāsalst. Projekta ietvaros paredzēts 
arī vienā telpā ieklāt siltināto linoleju un 
papildus esošajiem pieslēgt vēl divus ra-
diatorus. Darbus veic Valda Grundmaņa 

Individuālais uzņēmums. Puiši ir apso-
lījuši darbus beigt līdz 25.jūlijam.  Šajā 
laikā jauniešu aktivitātes Centrā ir ie-
robežotas, tāpēc Centrā varam uzņemt 
mazāk jauniešu.

Novēlu jauniešiem aktīvi izmantot 
atlikušo vasaru, uzkrāt spēkus jaunajam 
darba cēlienam!

B.Calmane, Jauniešu centra vadītāja

Sveiki, es esmu Krišjānis Beļaunieks. 
Šogad man bija tas gods pārstāvēt Lat-
viju Starptautiskajās Bērnu sporta spēlēs 
Polijā.

 Lai tiktu uz šīm sacensībām bija jā-
uzvar „Valmieras spēlēs 2009’’. Šīs sa-
censības notika 5.jūnijā. Tas bija grūts 
pārbaudījums, jo sacensību laikā lija ļoti 
liels lietus un bija tikai +5 grādi pēc Cel-
sija. Bet man paveicās, un es uzvarēju, 
aizmetot bumbiņu 46,66 m.

16.jūnijā 21:00 izbraucām no Rīgas, 
un sākās garais ceļš līdz Polijai. Ceļā 
bija jāpavada aptuveni 12 stundas. Ma-
donu pārstāvēju es, mana trenere Lana 
Līcīte un Madonas 1. v-sk. skolēns Elvis 
Jesajans. Latvijas komandā bija ap 20 
skolēnu vecumā no 10 – 13 gadiem.

Pirmo dienu iesākām, iekārtojoties 
numuriņos. Pēc tam devāmies ekskur-
sijā. Apskatījāmies Varšavas centru. 
Bijām Latvijas vēstniecībā. Mūsu dele-
gāciju uzņēma Latvijas Republikas vēst-

Starptautiskajās Bērnu sporta spēlēs Polijā
nieks Polijā Alberts Sarkanis. Vakarā bija 
treniņš.

18.jūnijā notika sacensības. Tās atklāja 
visu dalībvalstu komandu parāde. Šajās 
sacensībās piedalījās 8 valstis.

 Man sacensības sākās 15:15. Katram 
sacensību dalībniekam bija doti 6 metieni. 
Diemžēl es paliku 4., aizmetot 44:10 m. 
Ja nebūtu pārkāpis līniju pēdēja metienā, 
būtu 3. Pirmā vieta tika Polijas pārstāvim, 
kurš aizmeta bumbiņu 59.00, 2. vietu ie-
ņēma Slovākijas pārstāvis ar metienu 
51.00 m, 3. vietu ieņēma Igaunijas pār-
stāvis ar metienu 46.30 m. Tajā pašā dis-
ciplīnā,1997.g.dz. grupā, piedalījās otrs 
madonietis Elvis Jesajans, kurš palika 6., 
aizmetot 51.00 m. 

Sacensību beigās tika apbalvotas visas 
valstis, un tika saskaitīts, cik katrai val-
stij ir medaļu un vietu. Latvija palika 5. 
Pirmie bija Polijas pārstāvji. Pēc apbal-
vošanas devāmies mājās, un jau pēc 12 
stundām mans pirmais ārzemju sporta pie-

dzīvojums bija beidzies.
Liels PALDIES par iespēju piedalī-

ties šajās sacensībās manai trenerei La-
nai Līcītei un Madonas Bērnu un Jau-
natnes sporta skolai.

 Krišjānis Beļaunieks.

Attēlā no kreisās: trenere Lana Līcīte, 
Krišjānis Beļaunieks, Elvis Jesajans 
Varšavā.            Foto: V. Beļaunieks.

Puiši – 1. Kārlis Pupils – 43 p.
            1. Atis Kiškāns – 43 p.
            2. Saivis Kalniņš – 30 p.
            3. Antons Stepanovs – 23 p.
Sievietes – 1. Sanita Mūrmane – 46 p.
                   2. Ruta Vizāne – 41 p.
                   3. Alda Pupila – 40 p.
Vīrieši – 1. Aivis Zagorskis – 52 p.
               2. Edgars Āboliņš – 45 p.
               3. Rolands Družoks – 44 p.
               3. Rūdolfs Beļaunieks – 44 p.
               3. Jānis Žmuidins – 44 p.
Orientēšanās – piedalās 24 dalībnieki
Mazā distance. 
Puiši –  1. Valters Kriškāns 00:15:00
Lielā distance.
Meitenes – 1. Maija Ceruka 00:23:20
Puiši –    1. Jānis Mūrmanis 00:21:27
         2. Mareks Jermakovs  00:24:17
                 3. Saivis Kalniņš 00:28:11
Sievietes – 1. Agita Ceruka 00:27:19
             2. Tatjana Kriškāne 00:27:30
                  3. Ilze Smalkā 00:34:26

22. jūnijā Ļaudonā valdīja „Sportis-
kais gars”. Šogad pirmo reizi pagasta es-
trādē, jo skolas sporta kompleksā notiek 
lielie renovācijas darbi,  pulcējās aktī-
vākie pagasta iedzīvotāji, lai reizi gadā 
savā starpā mērotos spēkiem komandu 
sporta spēlēs un individuāli. Priecēja 
komandas, kuras bija padomājušas par 
savu vizuālo noformējumu kā, piemē-
ram, SIA „Ausmupe”.

Sacensību dalībniekus uzrunāja kultū-
ras nama vadītāja Aija Kreile un novēlē-
ja veiksmīgus startus. Sportisti varēja iz-
vēlēties desmit piedāvātos sporta veidus, 
komandās un individuāli. Kopā sportot 
un sporta dienu atbalstīt bija ieradušies 
vairāk  kā simts dalībnieku.

Lūk, veiksmīgākās komandas un spor-
tisti:

  Šautriņas –  piedalās 57 dalībnieki.
Meitenes – 1. Baiba Dauģe- 18 p.
                 2. Linda Rūtenberga- 13 p.
                  3. Līvija Biķerniece- 12 p.

Sporta diena
Vīrieši – 1. Rolands Družoks 00:16:40
               2. Jānis Žmuidins 00:16:53
             3. Ģirts Rūtenbergs 00:19:40
Seniori – 1. Valdis Beļaunieks 00:33:59
Svarcelšana – piedalās 22 dalībnieki.
Puiši-  1. Antons Stepanovs 1:06:25
         2. Krišjānis Beļaunieks 1:06:17
           3. Artūrs Klimovics 00:53:28
Sievietes – 1. Ilze Smalkā 00:46:12
          2. Oksana Klimovica 00:43:78
                  3. Zaiga Smalkā 00:37:77
Vīrieši – 1. Rolands Družoks 02:02:07
               2. Edgars Āboliņš 01:54:06
             3. Sandis Pētersīlis 01:37:27
Lēnbraukšana ar velosipēdu – pie-

dalās 12 dalībnieki.
Meitenes – 1.Linda Rūtenberga 00:12:15
Mazie puiši – 1. Jānis Krasnovs 00:31:54
             2. Valters Kriškāns 00:20:28
Puiši – 1. Atis Kriškāns 00:34:72
           2. Antons Stepanovs 00:28:04
       3. Krišjānis Beļaunieks 00:23:20
Sievietes – 1. Ināra Krasnova 00:24:17
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Vīrieši  – 1. Jānis Žmuidins  01:08:02
Skrējiens apkārt Ļaudonai – pie-

dalās 25 dalībnieki.
Mazais aplis.
Meitenes – 1. Baiba Dauģe 00:03:01
            2. Līvija Biķerniece 00:03:10
           3. Linda Rūtenberga 00:03:25
Puiši – 1. Kārlis Kreilis 00:02:41
            2. Jānis Krasnovs 00:02:54
            3. Valters Kriškāns 00:03:05
Lielais aplis (5,3 km)
Puiši – 1. Kārlis Pupils 00:27:26
       2.Krišjānis Beļaunieks 00:30:27
           3. Atis Kriškāns 00:30:36
Sievietes – 1. Arita Lācīte 00:27:43
                2. Zanda Āboliņa 00:27:53
            3. Kristīne Krusiete 00:28:52
Vīrieši – 1. Jevgēnijs Turkins 00:19:51
               2. Jānis Žmuidins 00:20:12
               3. Edijs Simsons 00:22:53
Seniores – 1. Tatjana Kriškāne 00:35:07
                  2. Ilze Smalkā 00:48:39
Komandu spēlēs kopvērtējumā 

(aklais volejbols, jautrības stafete un 
telts celšana).

1.vieta ‘’Opsi” – Ksenija, Ligija, 
Andris, Jurģis –  6p.

2.vieta ‘’Guldze’’ – Santa, Zanda, Ai-
vis, Alvis – 9p.

2.vieta ‘’Ausmupe’’ – Solvita, Oksa-
na, Gatis, Ģirts – 9p.

3.vieta „Teiči Lai top’’ – Agita, Alda, 
Aleksands, Sandis – 9p.

          
Paldies disciplīnu tienešiem Dainim, 

Vēsmai, Madarai, Vijai, Klāvam un vi-
siem, kuri  piedalījās sacensībās.

 R. Vizānes teksts un foto   

Ar zaļu skuju rakstu
Gājums beidzas...

Skaistajā jūlija dienā saņēmām skumju vēsti – mūžībā aizgā-
jis pedagogs un skolas direktors 

ULDIS DZĒRVE.

Ļaudonas vidusskolā Uldis 
Dzērve nostrādāja 17 gadus. 
Darba gaitas Ļaudonas vidus-
skolā uzsāka 1958. gadā kā 
sporta skolotājs, pildījis arī 
klases audzinātāja pienāku-
mus, bet pēc 10 nostrādāta-
jiem darba gadiem skolā tika 
uzticēts svarīgs un atbildīgs 
skolas direktora amats. 1975. 
gadā Uldis Dzērve noslēdz pe-
dagoga darba gaitas Ļaudonas 
vidusskolā.

Uldis Dērve bija Ļaudonas vidusskolas absolvents, bet pēc 
skolas beigšanas studijas uzsāka Rīgas Fizkultūras institūtā.

Bijušie darba kolēģi atzīmē, ka Uldis Dzērve darbā bija 
mērķtiecīgs, objektīvs, taktisks, labs organizators, atsaucīgs 
cilvēks, principiāls un prasīgs vadītājs. Skolas darbs bija rūpīgi 
izplānots, un katram skolotājam darbs tika iedalīts atbilstoši 
skolotāju zināšanām, spējām un prasmēm. Mērķtiecīgs darbs 
bija veikts pie skolas apkārtnes iekārtošanas un uzkopšanas, 
un šo darbu prasmīgi vadīja skolotāja Ausma Dārziņa, kas pēc 
profesijas bija agronome un beigusi Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmiju. Ieguldītais darbs pie skolas apkārtnes iekārtošanas 
un apzaļumošanas tika novērtēts, apbalvojot skolu ar botāniķa 
Ilstera kausu. Šajos gados skolā teicami darbojās naturālisti, un 
šī pulciņa mērķtiecīgās darbības rezultātā skolas plašā apkārtne 
slīka ziedos, īpaši priecēja skolas ķiršu un ābeļdārzs pavasaros, 

kad sarkanbaltas ziedu kupenas sniedza estētisku baudu.
Skolas direktors Uldis Dzērve prasmīgi vadīja mācību un au-

dzināšanas darbu, kontrolējot un koordinējot vietnieku darbu 
(skolotāja O.Grundmane bija mācību darba pārzine un ārpus-
klases darbu skolā vadīja Aleksandra Zvaigzne, pionieru vadī-
tājas pienākumu veica Antonija Urža).

Vidusskolā mācību darbs bija augstā līmenī, jo ap 98 % bija 
sekmīgi skolēni un tikai 1-2 skolēni tika atstāti uz otru gadu. 
Sekmību panāca ar ļoti kvalitatīvu skolotāju darbu, organizējot 
individuālo darbu ar skolēniem pēceksāmenu un konsultāciju 
laikā, izmantojot progresīvas mācīšanas metodes. Skolēniem 
bija iekšējā motivācija iegūt labus darba rezultātus un būt dzīvē 
par veiksmīgiem cilvēkiem.

Skolas direktors Uldis Dzērve labi pārzināja skolotāju darbu, 
jo pats hospitēja skolotāju stundās, vēlāk rūpīgi analizēja sko-
lotāju darbu, izvirzot konkrētus uzdevumus darba pilnveido-
šanai. No skolotājiem prasīja rūpīgu darbu, un skolotāji darbu 
veica ar lielu atbildību, jo bija stingra kontrole, kas nodrošināja 
skolas panākumus rajona un republikas mērogā.

 
Ar Ulda Dzērves darba gaitām Ļaudonas vidusskolā iepa-

zīstināja bijusī Ļaudonas vidusskolas mācību darba pārzine 
un vēstures skolotāja Olga Grundmane. Lasītāju vārdā paldies 
skolotājai par atmiņām, par prasmi novērtēt cilvēkā gaišo, labo, 
kā arī  paveiktos darbus!

Atmiņas pierakstītas 2008. gada 23. februārī Ļaudonā.

Dos, Dieviņ, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā...

Ar gaišām atmiņām un vēlot vieglas smiltis 
Uldim Dzērvem ļaudoniešu vārdā 

Skolotāja Lilija Jakubjaņeca

NEKRALOGS                                                         

Jānis Žmuidins.

Aklais volejbols.

Edijs Simsons met šautriņas.

Telts celšana.

SIA ‘‘Ausmupe” komanda.
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APSVEICAM!                

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 

Jauno studentu uzņemšana

Pamatstudijās līdz 31. jūlija pusnaktij
Maģistrantūrā līdz 15. augustam

Informācijas tehnoloģiju, Sociālo zinātņu, Ekonomikas, 
Lauku inženieru, Pārtikas tehnoloģijas, Tehniskajā, Veterinār-

medicīnas, Meža un Lauksaimniecības fakultātē. 

Pirmkursniekiem pamatstudijās 750 budžeta vietu, 
maģistrantūrā – 255, plašs stipendiju klāsts!

Uzzini vairāk www.LLU.lv, tālr. 63023063, 
e-pasts: informācija@llu.lv

Ir pie Dieva tāds kociņš,
Kas zied zelta ziediņiem;
Ir pie mātes tāds bērniņš,
Kas klausīja viena vārda.

Sveicam 
INGU KLIMOVIČU 

ar dēliņa ADRIANA  piedzimšanu 14. jūnijā;

KRISTĪNI BERGMANI un AGRI VASIĻEVSKI 
ar dēliņa EMĪLA piedzimšanu 20. jūnijā.

Par to, ko zvaigznes cita citai saka-
Vai starp tām ir arī kāda mana?
Par to, kā rodas Piena Ceļš-
Varbūt tas nav Piena, bet gan sapņu ceļš?
Par to, ka lapas dzenā rudens vējš,
Par to, ka salnas sirdi nesaplēš,
Par sapņiem un ilgām,
Par sauli un mājām siltām,
Par zvaigznēm un debesīm zilām.

SVEICAM

55 gadu jubilejā
Ziedoni Pētersonu 25. jūlijā

65 gadu jubilejā
Leontīni Litovniku 8. jūlijā
Kārli Bruņenieku 14. jūlijā

70 gadu jubilejā
Ināru Asarīti 28. jūlijā

85 gadu jubilejā
Jāni Elmeri 5. jūlijā

90 gadu jubilejā
Olgu Apsīti 12. jūnijā
Jāni Mālnieku 9. jūlijā

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

2009. gada 2. augustā
 plkst. 16.00 Ļaudonas estrādē 

grupas ‘’Sandra’’ koncerts, 
ieeja 2,00 Ls

SĒRU VĒSTS
Iziris sapņu puķu vainags,
Zila debess ietīta tumsā –
Nestaigāti guļ tālie ceļi –
Un lietutiņš raud. 
               (Aspazija)

Mūžības ceļos aizgājuši:

 Jānis Barbans  22. jūnijā 45 gadu vecumā;
Jānis Circenis 3.jūlijā 20 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem

VAĻASPRIEKS                

Jāņa Calmāna nošautais vilks 15.jūlijā Volgacos.

INFORMĀCIJA                

KULTŪRAS ZIŅAS               


