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q Novada domē,
          pagasta pārvaldē

q Pagasta izglītības  
                 iestādēs

q Kultūras dzīves         
                          norises

Vēstis

q Es nāku no Ļaudonas

q Informācija

Klāt ziedošais maijs ar savu dabas bagātību. Zaļā krā-
sa ņēmusi virsroku pār mūsu mežiem, laukiem un pļa-
vām. Ik dienu tiek papildinātas ziedu krāsu bagātības 
dārzos, pļavās, laukos un mežos. Zied ievas un ceriņi. 
Dzied lakstīgalas un kūko dzeguzes. Pēc pērkona lietus 
visa daba smaržo neaprakstāmās smaržās. Lauku ļaudis 
steidz paveikt pavasara darbus, kaut gan zemes darbiem 
pavasaris šogad nav labvēlīgs, jo ik dienu uzlīst lietus, 
kas neļauj zemei izžūt un veikt pavasara sējas darbus. 
Bet  būsim optimisti, jo zinām, ka atkal būs labvēlīgi laika 
apstākļi un paspēsim apsēt savu zemīti un apstādīt savu 
dārziņu.

Šogad maijā daudz svinamu dienu –
1. maijs – Darba svētki, LR Satversmes sapulces sa-

saukšanas diena
4. maijs – Latvijas  Republikas Neatkarības deklarācijas 

pasludināšanas diena
8. maijs – Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara 

upuru piemiņas diena
9. maijs – Mātes diena, Eiropas diena
15. maijs – Starptautiskā ģimenes diena
23. maijs – Vasarsvētki
Kā jau katru gadu maijā avīzīte paliek par gadu vecāka. 

Šogad pilni sešpadsmit. Ar šo izdevumu sākas septiņ-
padsmitais darba gads. Krīze skārusi arī avīzes izdošanu. 
Laiks rādīs, kas būs tālāk ar vietējām pagastu avīzēm.

Vidusskolā izskanējis pēdējais zvans, kas liecina, ka klāt 
eksāmenu laiks. 
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PAGASTA PĀRVALDĒ                             
Atskatoties uz aizgājušo ziemu, 

jāsecina, ka daba bijusi labvēlīga 
ziemas prieku cienītājiem, savukārt 
krietni palīdzējusi patukšot gan ie-
dzīvotāju, gan pašvaldības, tostarp 
arī Ļaudonas pagasta pārvaldes bu-
džetu. 

Lielākus izdevumus, kas pārsniedz 
piešķirtā finansējuma apmēru, prasī-
jusi pagasta ceļu attīrīšana no sniega. 
Aicinu tos iedzīvotājus, kuriem bija 
noslēgti līgumi par sniega tīrīšanu no 
ceļiem uz privātmājām, norēķināties 
par saņemto pakalpojumu; par sum-
mu un norēķinu kārtību lūgums in-
teresēties pie Ļaudonas pagasta ceļu 
saimniecības pārziņa J.Zavala. 

Tāpat aukstā ziema prasīja papildu 
izdevumus kurināmā iegādei; apku-
res sezona Avotu ielas katlu mājā 
tika pārtraukta tikai ar 1. maiju.  

23. aprīlī arī Ļaudonā tika rīko-
ta sakopšanas talka. Iedzīvotāji tika 
aicināti piedalīties gan estrādes teri-
torijas, gan Sāvienas centra sakop-
šanā. Paldies tiem, kas piedalījās! 
Vairākas pagasta iestādes organizēja 
sakopšanas darbus tieši pie savām 
iestādēm, par to paldies vidusskolas, 
PII “Brīnumdārzs’’ un Bērnu un jau-

niešu iniciatīvu centra darbiniekiem, 
audzēkņiem un apmeklētājiem. Pa-
gasta teritorijā vēl daudz darāmā tās 
sakopšanā, pagastam piederošās teri-
torijas pakāpeniski tiks sakoptas. Sa-
vus īpašumus aicinu sakopt arī pagasta 
iedzīvotājus!

30. aprīlī Ļaudonas pagastā tika gai-
dīti ciemiņi – Meža dienu talcinieki. 
Talkas organizēšanā tika iesaistīti dau-
dzi pagasta iestāžu darbinieki, katrs ar 
savu vienlīdz svarīgu uzdevumu, lai 
kopumā šī diena visiem izdotos. Re-
zultātā pagastam piederošajās platībās 
tika iestādīti 4000 egļu stādu, gūtas 
patīkamas emocijas no kopīgi paveik-
ta darba.

Samērā plaša diskusija aizgājušajā 
mēnesī izvērtusies par lēmumu par 
Bērnu un jauniešu centra izveidošanu 
divu līdzšinējo iestāžu vietā. Likums 
nosaka, ka lēmums par iestāžu reor-
ganizāciju vai likvidāciju jāpieņem 
pašvaldībai, taču šāda lēmuma ini-
ciatīva pieder man. Tā tika uzklausīta 
gan Izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas, gan domes sēdē. Lēmums 
pamatojas uz līdzšinējo abu iestāžu 
darbības izvērtējumu, kas faktiski pie-
rādīja, kuri šo iestāžu pakalpojumi un 

piedāvātās iespējas ļaudoniešiem ir 
nepieciešami. Budžeta iespēju robe-
žās nav iespējama un attaisnojama 
iestādes uzturēšana, kuru faktiski 
neviens neapmeklē.

Paralēli tam vairākās pagasta ie-
stādēs norisinās darbi ārpus ikdienas 
pienākumiem. Ļaudonas vidusskola 
gatavojas 60 gadu jubilejas salidoju-
mam, Sociālās aprūpes centra iemīt-
niekiem iekārtota kopīga ēdamis-
taba. Madonas novada pašvaldības 
izsludinātajā pieaugušo izglītības 
projektu konkursā ar diviem vadītā-
jas Ināras Krasnovas sagatavotajiem 
projektu iesniegumiem startēja PII 
“Brīnumdārzs’’. Atbalstu ir guvis  
projekts “Bērns un datorvide’’, kura 
ietvaros tiks organizēts seminārs, 
par kuru konkrētāka informācija se-
kos.

Arī šogad neizpaliks pagasta svēt-
ki, kuriem jau pamazām sākuši gata-
voties pašdarbības kolektīvi. Jūnija 
sākumā visi tiekat aicināti arī uz no-
vada svētkiem. 

Vēlu veiksmi gala pārbaudījumos 
9. klases skolēniem!

 Ilze Dreimane

20. maijā pagasta kultūras namā 
uz kopēju sanāksmi tika aicināti pa-
gasta daudzdzīvokļu māju dzīvokļu 
īpašnieki un valdītāji, kā arī indivi-
duālo māju īpašnieki.

Sapulces mērķis bija pagasta ie-
dzīvotājiem izskaidrot „Dzīvojamo 
māju pārvaldīšanas likumu”, kas 
stājies spēkā ar 2010. gada 1. jan-
vāri.

Sapulcē piedalījās SIA „Madonas 
Namsaimnieks” valdes priekšsēdē-
tājs Guntars Dzenis, kas klāteso-
šiem izskaidroja šo likumu, kā arī 
ļaudonieši tika iepazīstināti ar jauno 
kārtību, kā turpmāk tiks veikta sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošana 
Ļaudonas pagastā. 

Individuālo māju īpašnieki indi-
viduāli slēgs turpmāk līgumus par 
sadzīves atkritumu izvešanu ar SIA 
„Madonas Namsaimnieks” un par 
konkrēta konteinera tilpumu, kā arī 
vienosies par izvešanas grafiku. Būs 

iespēja individuālo māju īpašniekiem 
atkritumu konteinerus nopirkt vai iz-
nomāt. Cena atkarīga no konteinera 
tilpuma. SIA „Madonas Namsaim-
nieks” piedāvā dažādu tilpumu kon-
teinerus.

Katrai daudzdzīvokļu mājai jāorga-
nizē mājas kopsapulce un jāizvēl mā-
jas pārvaldnieks, kas turpmāk atbildēs 
un veiks daudzdzīvokļu mājas apsaim-
niekošanu. Mājas dzīvokļu īpašnieki 
vienojas par ikmēneša 1 kv.m (mak-
sa aprēķināma no dzīvokļa platības)  
maksu mājas apsaimniekošanai, kā arī 
iegūto līdzekļu izlietošanu mājas kop-
lietošanas telpu vai jumta remontam. 
Maksu par mājas apsaimniekošanu 
katru gadu var mainīt un tā ir atkarīga 
no paredzamo darbu veikšanas mājai. 
Jo lielāks remonts, jo lielāka maksa. 

Ja daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu 
īpašnieki nevienojas un neievēl mājas 
pārvaldnieku, tad to izdarīs vietējā paš-
valdība saskaņā ar pagasta pārvaldi. 

Daudzdzīvokļu mājām (mājas 
pārvaldniekam) būs jāslēdz līgums 
ar SIA „Madonas Namsaimnieks” 
par atkritumu izvešanu daudzdzī-
vokļu mājai, tāpat arī par atkritumu 
konteineru nomu vai iegādi. Katrai 
daudzdzīvokļu mājai var būt vairāki 
konteineri. 

Tāpat daudzdzīvokļu mājā jāuztur 
kārtībā tai piederošā  teritorija – va-
sarā zāles pļaušana, ziemā sniega 
tīrīšana. 

Samaksu par pakalpojumu varēs 
veikt caur banku kontiem vai arī sa-
maksājot pagasta pārvaldes kasē.

Lūdzam daudzdzīvokļu māju dzī-
vokļu īpašniekus un dzīvokļu valdī-
tājus vienoties par katras mājas pār-
valdnieku kopējā mājas sapulcē un 
par to paziņot pagasta pārvaldei.

Sīkāku informāciju pagasta iedzī-
votāji var saņemt pagasta pārvaldē.

Jurijs Simsons

Informācija iedzīvotājiem
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Lielajā talkas dienā
Šopavasar Lielā talka Ļaudonā notika 23. aprīlī. Tal-

cinieki bija aicināti doties uz pagasta estrādes un parka 
teritoriju, lai to sakoptu un iestādītu jaunus kociņus.  

Talkā piedalījās pagasta iestāžu darbinieki un pagasta 
iedzīvotāji, kaut gan no iedzīvotāju puses atsaucība bija 
ļoti maza. Paldies tiem, kuri atsaucās uz aicinājumu un 
talkā piedalījās. 

Paldies kultūras nama vadītājai Aijai Kreilei par gar-
šīgo zupu!

Lielā talka Sāvienā
Sāvienas centra sakopšanā piedalījās septiņi talcēni. Sa-

kopšanas darbus vadīja Ilita Berķe. Kā pirmie uz talku ie-
radās Zita un Arnis  Dunduri ar darba rīkiem– grābekļiem. 
Darbu vadītāja Ilita atveda maisus atkritumu savākšanai, un 
talka varēja sākties. Ieradās Alvis Avotiņš ar zāģi un apgrie-
za dzīvžogu, lai būtu labāk pārredzams ceļš krustojumā un 
sakoptības sajūta ap māju. Šajā mājā ir bibliotēka un būs 
arī makšķernieku kluba birojs. Gar dīķi Ilita ar Zitu vāca 
piekritušās koku lapas, bet Andris Brutāns ar pieredzi meža 
darbos grieza krūmus gar ceļa malu. Gar aleju Valentīna 
Brutāne un Māris Kaufelds vāca dzērāju pamestās pudeles 

un bērnu nomesto čipsu un saldējumu iepakojumus. Tikai 
pašu vainīgo nebija, jo viņi jau nekad “nav vainīgie” un at-
pūšas no bezdarbības– piekusuši. Tā kā bija maz talcēnu, 
makšķernieku klubs “Savieši” atlika Sāvienas ezera krastu 
sakopšanu uz vēlāku laiku. Tāpat kā pagājušajā gadā, visas 
kluba laivas būs talcēnu rīcībā, lai visu savākto varētu sa-
vest vienā vietā. 

Talcēni saka paldies par siltajām un garšīgajām  pusdie-
nām  Ļaudonas pagasta  vadībai un Ļaudonas vidusskolas 
pavārēm.

Vairis Viļevičs

SAC un pagasta pārvaldes darbinieki talkoja parkā.

Pusdienas no lielā zupas katla.

10. klases skolēni talko skolas parkā.

Anete un Māris Karlsoni talko estrādē.

Jaunieši un darbinieki pie Jauniešu iniciatīvu centra.
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Meža dienu talkā iestāda eglītes
Šogad pēc astoņu gada pārtraukumu 

mūsu pagastā 30. aprīlī notika Meža 
dienu koku stādīšanas talka pagastam 
piederošajos īpašumos „Lapupurvs” 
un „Strīduspurvs”. Latvijas Republi-
kas Neatkarības deklarācijas pieņem-
šanas 20. gadadienā Meža dienu pa-
sākumi notika ar devīzi “Par zaļu un 
neatkarīgu Latviju!”. Talcinieki pulcē-
jās pie pagasta pārvaldes ēkas.  Talkā 
piedalījās Madonas novada pagastu 
un pilsētas pārvalžu vadītāji, Mado-
nas virsmežniecības un Valsts meža 
dienesta darbinieki, Ļaudonas vidus-
skolas 10. klases skolēni un Mārcienas 
pamatskolas vides pulciņa skolēni.

To, ka labās tradīcijas ir jāsaglabā, atklājot 2010. gada Meža die-
nu pasākumu, uzsvēra Madonas novada pašvaldības priekšsēdētājs 
Andrejs Ceļapīters. – Pateicoties Madonas virsmežniecības darbi-
niekiem, īpaši virsmežzinim Arvīdam Greidiņam, Meža dienu tradī-
cija – koku stādīšanas talkā iesaistīt arī pašvaldību vadītājus – tiek 
turpināta. Ar Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājas Ilzes Dreimanes 
gādību tika atrastas piemērotas platības meža stādīšanai, un, lai arī 
talcinieku vairums tagad ir no Madonas novada, piedalās gan pagastu 
pārstāvji, gan mežinieki, gan jaunā paaudze. Novadā izcirsto mežu 
vietā ir jāstāda jauni, un lai talciniekiem nepietrūkst darba! – novēlēja 
novada domes priekšsēdētājs. 

Virsmežzinis Arvīds Greidiņš atsauca atmiņā neseno Meža die-
nu 80. jubileju Varakļānos. – Tā ir laba zīme, ka atgriežamies tajā 
pagastā, no kura nāk Meža dienu pamatlicēja Pētera Purviņa senči. 
Ļaudonas pagastā Meža dienu talka notika 2002. gadā. Koku stādī-
šana ir darba svētki, un visiem kopā vienmēr strādāt ir bijis vieglāk. 
Platības ir labi sagatavotas, augsne ir pamitra (kā jau purvā), bet stādi 
ieaugs, ja izdarīsim visu, kā pienākas. Īpašs prieks, ka meža stādīšanā 
piedalās jaunatne. 

Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Dreimane talciniekus uz-
runāja  ar tautasdziesmas rindām “Kas kaitēja nedzīvot diža meža 
maliņā”. Laikam esam viens no mežiem bagātākajiem pagastiem Ma-
donas novadā. Lai mežus atjaunotu, lai nekas neietu mazumā, ir sva-
rīga katra vēlme dot savu ieguldījumu. Paldies visiem talciniekiem, 
kas ieradušies uz darbu mežā, bet īpašs sveiciens Ļaudonas vidus-
skolas 10. klasei un audzinātājai Antrai Punovskai, arī Mārcienas pa-
matskolas jaunajiem talkotājiem – vides pulciņam kopā ar skolotāju 
Sandru Zavalu. Lai patīkami pavadīts laiks Ļaudonā, vietā pie pašas 
pagasta un visa Madonas novada robežas!

Starp Madonas novada pagastu pārvalžu vadītājiem koku stādīša-
nā piedalījās Guntis Ķeveris no Madonas pilsētas pašvaldības, Val-
dis Gotlaufs no Praulienas, Staņislavs Smelters no Barkavas, Aigars 
Šķēls no Ošupes, Artūrs Vīle-Bērziņš no Vestienas u. c. 

Kā pastāstīja Madonas virsmežniecības virsmežzinis Arvīds Grei-
diņš, 4000 eglīšu stādu Meža dienu talkai sagādāts z/s “Kaupres” ko-
kaudzētavā Viesītē, kur tos var iegādāties lētāk. Viņš sacīja: – Meža 
dienu pasākumu ir daudz, kokus stādīsim līdz maija vidum, jo ir pie-
mēroti laika apstākļi stādīšanai. Meža dienās katrs pasākums, katrs 
talcinieks ir svarīgs. Šopavasar akcentu likām uz mežu atjaunoša-
nu. Kad izveidojās novadi, bija jāizvēlas vieta, kur rīkot talku. Tā 
kā Ļaudonas pagastā šī ir platība, kas obligāti jāapmežo, lai dabūtu 
ciršanas atļauju, izlēmām talku rīkot šim pagastam piederošajā meža 
īpašumā.

Talciniekus mežā sagaidīja Māris un Anete Karlsoni ar dūdu ska-
ņām, kā arī  vietējā specbrigāde, „Skaidrīte” un „Mildiņa”, kuras 
talciniekiem pirms darba veica instruktāžu, „profilaktisko potēšanu” 
pret ērču encefalītu un iesildīja darbam ar vingrojumiem. 

Talcinieki pie pārvaldes ēkas.

Iesildīšanās pirms talkas.

Eglīšu stādīšana.

Pusdienas pēc padarītā darba.

A. Ceļapīters un A. Greidiņš 
uzrunā talciniekus.

4000 eglīšu talcinieki sastādīja ātri un visi kopā pēc 
labi padarīta darba devās uz speciāli izveidoto atpū-
tas vietu, lai nobaudītu talciniekiem īpaši pagatavotās 
pusdienas.

R. VIzānes teksts A. Kreiles foto
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MĒNEŠA JUBILĀRS                                               
16. maijā dzīves skaisto 80 gadu ju-

bileju svinēja ļaudoniete INTA ZEPA 
(dzimusi Berķe). Zepu ģimenes mājvieta 
„Kļavu” mājās Svētupes krastā, kur Zepu 
ģimene dzīvo no 1973. gada. Maijs Intas 
kundzes jubilejas mēnesis, šogad īpašs.  
Pašas jubilāres koptais ziedu dārzs šajās 
dienās saplaucis visā krāšņumā, tā sakot 
paldies savai kopējai un sveicot arī viņu 
skaistajā dzīves jubilejā. 

Jubilāres dzīves ceļš sācies arī Svē-
tupes krastā netālu no tagadējām „Upe-
nieku” mājām. Bērnība pavadīta kopā 
ar māsu Ainu. Vecāki vēlāk iegādājušies 
zemes gabalu un uzcēluši savu māju, 
kurai devuši nosaukumu „Ozolnieki”. 
Mājas uzceltas Stopānu pusē, patālu no 
Ļaudonas centra. Ģimenei pārceļoties 
uz dzīvi Ļaudonā, mājas pārdotas, bet ik 
gadu Intas kundze aizbrauc uz „Ozolnie-
ku” mājām, lai smeltu enerģiju no savas 
bērnības un jaunības vietas.

 Skolas gaitas uzsāktas un pamatizglī-
tība iegūta Ļaudonas skolā. Intas sapnis 
bija mācīties tālāk un apgūt zināšanas 

Bulduru dārzkopības tehnikumā. Doku-
menti jau bija iesniegti un Inta ieskaitīta 
pirmajā kursā, bet tā laika vadībai kolho-
zā bija vajadzīgi strādnieki lopkopībā, un 
Intai bija jāizdara izvēle par labu vietējam 
kolhozam. Ar asarām acīs jaunā meitene 
izņēma iesniegtos dokumentus Bulduros 
un devās uz Dzērbenes lauksaimniecības 
skolu. Pēc skolas beigšanas darba gaitas 
uzsāka vietējā „Kirova” kolhozā. Darbs ar 
lopiem bija grūts. Lopiem nebija, ko ēst. 
Slaucējas ziemā pa sniegu meklēja kacen-
kāpostus, lai pabarotu lopus. Darbs bija 
ļoti smags, bet Kalnāju „Kiroviņā” bija 
ļoti draudzīgs kolektīvs, kuru ar labu vārdu 
vēl šodien atceras cienījamā jubilāre.  Vē-
lākos gados mazo Kirova vārdā nosaukto 
kolhozu pievienoja lielajai padomju saim-
niecībai „Toce”, kuru nodēvēja par pa-
domju saimniecību „Kirovs”. Bet arī tajos 
laikos Kalnāju puses ļaudis turējās kopā.  
Kalnājos satikts arī dzīves draugs Antons, 
nodibināta ģimene. Ģimenē audzināti divi 
dēli, bet Laimes māte dēlam Uldim nebija 
bijusi labvēlīga un pašā dzīves plaukumā 

aizsaukusi mūžībā. Vecākiem dēla aiz-
iešana sāp vēl arvien un nekad nebūs 
aizmirstama. 

Dēls Zigurds ieguvis sporta skolotāja 
diplomu un strādā Saldus novada Dru-
vas vidusskolā par fizkultūras skolotāju 
un sporta treneri. Zigurds vecākiem dā-
vinājis divus mīļus mazbērnus –Andu un 
Gati, kuri ir studenti LLU Jelgavā. 

Vēlēsim jubilārei veselību un dzīves-
prieku nākamajos dzīves gados!

 R. Vizānes teksts un foto

ES NĀKU NO ĻAUDONAS                                                               
Šomēnes pie mums ciemojas LĪGA 

GRĀVĪTE, kura atgriezusies uz dzīvi 
Ļaudonā.

Varu teikt, ka visu mūžu esmu bijusi 
ļaudoniete, jo te piedzimusi, uzaugusi.

Uzsākot darba gaitas 1971. gadā Ku-
sas pamatskolā un 1989. gada rudenī 
Madonas Bērnu un jauniešu centrā, 
visus šos  garos gadus katru sestdienu 
un svētdienu, reizēm arī nedēļas vidus 
novakari, vasaras atvaļinājuma laiku 
esmu pavadījusi “Kaibēnos”, līdz pirms 
dažiem gadiem  atgriezos uz pastāvīgu 
dzīvi savu vecvecāku uzceltajās mājās, 
kur savu mūžu nodzīvoja un rūpējās par 
tām  mana mamma un tētis.

Atmiņas par bērnību, skolas gadiem 
ar laiku izzūd, bet prātā paliek spilgtākie 
notikumi. 

Esmu “Kalnāju meitene”,  kur 60.,70. 
gados mūsu pusē pilnā sparā kūsāja dzī-
ve. Lai gan ģimenē biju vienīgais bērns, 
nemaz tā netiku lutināta. Pirmās darba 
iemaņas apguvu mājās, rosoties kopā 
ar vecmāmiņu, vēlāk  strādājot vasaras 
brīvlaikā kolhozā “Kirovs”. Nostrādāju 
noteiktas dienas un nopelnīju brīvpus-
dienas.

Droši vien vēl no mākoņa maliņas 
noraugās kaimiņu  Albertonkulis, kas 
mācīja man vezumu taisīt, Jāņa onku-
lis, kurš prata, darbu darot,  reizē stāstīt 
interesantus, pamācošus dzīvesstāstus, 
mammas darbabiedrenes, kā viņas sevi 
mīļi dēvēja par “sirdsmāsām”, kuras kat-
ru vienkāršo darbu brigādē veica ar lielu 

godaprātu. Aukstajos ziemas rītos, gaidot 
autobusu “Kalnāju” pieturā, sildījāmies  
viesmīlīgajā Kalnājmātes un Kalnājtēva 
nelielajā virtuvītē.  Ar lielu siltumu atceros 
visus šos lieliskos cilvēkus. 

Jaungada eglītes  svētki notika katru 
gadu “Kirova” v. nos.  kolhoza kantorī.

Brīvlaikā visi bērni gatavoja priekšne-
sumus, pasākumu  uzticēja vadīt kādam  
skolēnam, kurš  jau mācījās vecākajās 
klasēs, līdz arī man pienāca kārta vadīt šos 
priekšnesumus un būt atbildīgai par pārējo 
uzstāšanos. 

Daudzus gadus pēc kārtas neliels bariņš 
kaimiņu bērnu pina vainagus, plūca jāņu 
zāles un apciemoja visus apkārtnes Jāņus.

Pamatskolā katrai klasei  bija uzdots rū-
pēties par kādu vientuļu cilvēku, tolaik tā 
saucās – Timuriešu kustība. Mēs pārmai-
ņus divatā  vai vairāk skolēnu devāmies 
viņus apciemot. Zēni skaldīja malku, mei-
tenes  to ienesa istabā, izmazgāja istabu, 
palīdzēja saklāt galdu, lai pēc tam kopīgi 

padzertu tēju. Šīm sirmajām māmuļām 
vairāk  vajadzēja mūsu smieklu un kņa-
das, parunāties, lai nejustos vientuļi un 
būtu, ko gaidīt.

Vēl no skolas gadiem atceros agros 
rītus, kad bija jāceļas pirms  sešiem, 
lai uzspētu uz autobusu, kas gāja uz 
Ļaudonu, jo  plkst. 8.00 notika meiteņu  
ansamblis. Lai gan šai ziņā biju nepa-
klausīga un bieži kavēju, saņēmu pie-
zīmi dienasgrāmatā, tomēr man patika 
dziedāt. 

No vidusskolas gadiem visjaukākās 
atmiņas ir saglabājušās par  savu  drau-
dzīgo klasi.  Klases audzinātājas  Aus-
mas Dārziņas vadībā “Kirova” kolhozā 
pelnījām naudu autobusam, lai kopīgi ar 
klases kolektīvu varētu braukt ekskursi-
jā. Skolas pasākumos  audzinātājas va-
dībā iestudējām nelielus inscinējumus, 
daudzreiz tos izdomāja pati skolotāja. 
Vēl joprojām cenšamies satikties, lai 
gan dažās  tikšanās reizēs no klases-
biedriem jāatvadās uz mūžu. 

Katrs notikums  cilvēka dvēselē  at-
stāj prieka un  sāpju atmiņas. Ar tām 
cilvēks dzīvo visu mūžu.

Esmu priecīga, ka 2009. gada pavasa-
rī  izdevās atjaunot Ļaudonas mazpulku. 
Ceturtdienās ap mani pulcējas  piecpa-
dsmit smaidoši, dzīvespriecīgi  ceturtās 
klases skolēni.  Bez tam katru dienu 
man ceļš ved uz Madonu, kur Madonas 
Bērnu un jauniešu centrā par metodiķi  
būs nostrādāts divdesmit viens gads. 

Līga Grāvīte /Medniece/
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ZIŅAS NO PAGASTA PII “BRĪNUMDĀRZS”                                                 
Ļaudonā ir bērnudārzs.
Mēs to saucam –„Brīnumdārzs”!
Visu gadu plaukst un zaļo,
Jautras bērnu sejas staro... 
  
Ir noslēdzies konkurss ”Ļaudo-

nas pagasta pirmsskolas izglītības 
iestādes „Brīnumdārzs” logo”. Tika 
iesniegti 45 darbiņi, kuri tika izlikti 
aplūkošanai iestādes koridorā. Par 
sev tīkamāko bija iespējas nobalsot 
ikvienam. Paldies visiem, kas bija 
atsaucīgi un piedalījās konkursā 
ar savām idejām.   Atbilstoši kon-
kursa nolikumam darbus izvērtēja 
vērtēšanas komisija – iestādes pa-
dome. Dažas no šo darbu iecerēm 
ir izmantojamas nākotnē ne tikai 
kā logo. Tika vērtēta arī skices pie-
lietojamība – gan zīmogam, veid-
lapām, informatīvām plāksnītēm, 
apdrukām u.c. 

Pirmo vietu un balvu saņems 

Svētki 
māmiņām

7. maijā Ļaudonas PII „Brīnum-
dārzs” varēja baudīt īpašu māmiņām 
veltītu brīnumiņu – bērni piedalījās 
talantu skatē. Ielūgumu uz pasāku-
mu saņēma un pati pirmā ieradās 
Pepija Garzeķe (skolotāja Vita Stra-
diņa). Viņai piebiedrojās arī visvis- 
talantīgākais Karlsons (Dace Zepa). 
Viņi uzmanīgi klausījās dziedošo, 
muzicējošo Karlsonu ģimeni. Ar 
mīļu priekšnesumu māmiņas sveica 
“Zaķu” grupas “cālēni”. Dzirdējām 
arī “Ļaudonas Cāļus 2010” Emī-
liju Dreimani un Ernestu Jonānu. 
Pārsteigumu māmiņām sagādāja 
“Rūķu” un “Kaķu” grupiņas bērni. 
Viņi demonstrēja ne tikai dziedā-
šanas un dejošanas talantu, bet pat 
vingroja!  Sirsnīga bija arī Biķer-
nieku ģimenes kopmuzicēšana. Ar 
māmiņām kopā uzstājās arī Lana un 
Raivis no Sāvienas. Paldies “Brī-
numdārza” darbiniekiem par sirsnī-
go pasākumu! 

 Jāņa māmiņa Rita Avotiņa

* Svētdien, 9. maijā, plkst. 11.00 
Māmiņu dienas rītā Mētrienas tautas 
namā pulcējās piecpadsmit Madonas 
novada mazie vokālisti tradicionāla-
jā konkursā “Cālis 2010”. Ļaudonas 
pagastu pārstāvēja mūsu iestādes 
audzēkņi Emīlija Dreimane (3 gadi)  
un Ernests Jonāns (3 gadi). Paldies 
mūzikas skolotājai Gundegai Apšai 
par bērnu sagatavošanu konkursam! 

Apmeklētājus un dalībniekus sa-
gaidīja Cālis ar konfekšu cienastu. 
Pasākums noritēja jaukā, interesan-
tā gaisotnē, kur par bērnu labsajūtu, 
drosmi rūpējās pasākuma vadītāji 
Skudriņa un Vāvere.

Emīlija Dreimane saņēma titulu 
“Izteiksmīgākais Cālis’’, bet Ernests 
Jonāns “Drošākais Cālis’’. Katram 
dalībniekam tika pasniegts skaists, 

Elīna Simsone, kuras skices visvairāk 
atbilda logo formātam un konkursa 
nolikumam.  Īpašu atzinību par iegul-
dīto darbu saņēma Sanda Celiņa, Va-
lentīna Venere, Zaiga Krēsliņa, Dina 
Simsone, Ieva Trušus, Ilze Barūkle, 
Vita Stradiņa un Anna Karlsone, kuru 
idejas žūrijai likās interesantas un at-
balstāmas. Katrs, kurš piedalījās kon-
kursā, saņēma Pateicību un pārsteigu-
ma balviņas.

Rita Avotiņa, Ļaudonas PII “Brī-
numdārzs’’ iestādes padomes pārstāve

dzeltens balons, apdrošināšanas firmas 
AAS “Baltikums” dāvinājums, mīkstā 
rotaļlieta vai spēļu auto. 

Lai viņu dziedātās dziesmas arī 
turpmāk priecē mūs visus!

* Pateicība Ļaudonas vidussko-
las floristikas pulciņam  un  vadītājai 
Dzintrai Viļevičai  par pavasarīgo dar-
biņu izstādi mūsu iestādē. 

*  27. maijā Ļaudonas PII 19 “Kaķu” 
jeb sagatavošanas grupas audzēk-
ņi sniegs un saņems ,,Brīnumdārza’’  
pārsteigumus, lai 29. maijā (sestdiena)  
Ļaudonas kultūras namā  nosvinētu 
savu izlaidumu. Lai neparedzētu brī-
numu pilna ir šī vasara!

* Apvienotā grupiņa “Brīnumdārzā”  
strādās visu vasaru.

Ināra Krasnova, Ļaudonas PII 
“Brīnumdārzs” vadītāja

Emīlija Dreimane. Ernests Jonāns.

Karlsonu ģimene.

Ineta Drava ar meitu Lanu.
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Ļaudonas vidusskolas 
vizuālās mākslas pulciņa 

veikums 
2009./2010.m.g.

Vadot pulciņu, es kā skolotāja 
vados pēc principa – parādīt sev 
un citiem. Tāpēc, lai kādās tehni-
kās mēs nestrādātu, lai kādas ide-
jas mums nerastos, mēs ar saviem 
darbiņiem cenšamies piedalīties 
dažādos konkursos.

Un tā jau šā mācību gada sāku-
mā mēs sākām strādāt pie grafikas 
darbiem – melns balts, no kuriem 
labākos sūtījām uz Japānu. Šajā 
konkursā piedalījās 4070 skolēnu 
darbi no 67 valstīm, godalgotas 
vietas mēs neieguvām, taču priecē-
ja doma, ka mūsu darbiņus skatās 
arī Japānā.

Uzzinājām, ka Madonas muzeja 
izstāžu zāles organizatori uz Zie-
massvētkiem rīko izstādi „Pašu 
veidota eglīte”. Nolēmām, ka arī 
mēs mēģināsim izveidot savas 
eglītes, šoreiz no krāsaino zīmuļu 
skaidiņām. Darbi iznāca ļoti inte-
resanti. Tas, protams, prasīja lielu 
pacietību, rūpību un izdomu. Izstā-
dei atlasīja tikai labākos , bet mūsu 
sūtītie darbiņi tika visi: 1.kl. Jāņa 
Elijāsa, 2. kl. Lāsmas Pommeres, 
3.kl. Artūra Biķernieka, 4.kl. Kat-
rīnas Melānijas Kļaviņas, 5.kl. 
Māras Karlsones, 5.kl. Krišjāņa 
Beļaunieka, 6.kl. Laumas Iesalnie-
ces, 8.kl. Lienes Dārtas Dumpes 
un 10.kl. Zaigas Krēsliņas darbi. 
Pēc atsauksmēm varējām noprast, 
ka eglītes patikušas arī daudziem 
izstādes apmeklētājiem.

Ļoti labi mums veicās arī Lat-
vijas Republikas lietišķās mākslas 
konkursā “Daba mums apkārt”, tē-
ma – “Latvijas pulkstenīšu dzim-
tas puķes”. Mēs, izmantojot tikai 
plastmasas materiālu, veidojām 
telpiskus objektus – pļavas zvani-
ņus. Konkursā piedalījās 414 sko-
lēnu darbi. No mūsu pulciņa sū-

tītajiem darbiem 
visu mēnesi Rīgā 
Leļļu teātra izstāžu zālē varēja ap-
skatīt Jāņa Elijāsa (1.kl.), Artūra Bi-
ķernieka (3.kl.), Laumas Iesalnieces 
(6.kl.) divus darbus un Krišjāņa Be-
ļaunieka (5.kl.) darbus. Žūrijai ļoti 
patika Krišjāņa Beļaunieka darbs, 
viņš saņēma īpašu atzinību un īpašas 
balvas, bet pārējie skolēni– pateicī-
bas diplomus. Šobrīd darbus var ap-
skatīt Madonas muzeja izstāžu zāles 
foajē. 

Daudz un nopietni dažādās tehni-
kās strādājām pie Madonas novada 
vizuālās un lietišķās mākslas kon-
kursa „Ritmu spēles”. Šoreiz darbus 
nolēmām noformēt kā grāmatu, kur 
katrā lapā attēlots savs ritms. Ma-
donas novada BJC komisija mūsu 
lielo grāmatu (to palīdzēja veidot 
arī 10. klases skolēni un Bērzaunes 
pamatskolas vizuālās mākslas pul-
ciņa skolēni) izvirzīja uz Vidzemes 
reģiona skati, bet diemžēl uz valsts 
skati  Rīgā netikām, lai gan darbs 
bija ieguldīts milzīgs.

Vēl savus darbiņus, eļļas pasteļu 
gleznojumus, esam aizsūtījuši uz 1. 
starptautisko vizuālās mākslas kon-
kursu „Dažādā pasaule– 2010”, zie-
du burvība, ko rīko Balvu mākslas 
skola. Šinī konkursā piedalās 1114 
darbi no ASV, Krievijas, Somijas, 
Indonēzijas, Latvijas, Igaunijas u.c. 
valstīm. Mūsu skolēnu darbi netika 
godalgoti, bet apbalvošanai tika no-
minēta skolotāja (es, Vija Toča) tieši 
par Ļaudonas vidusskolas darbu ko-
lekciju. Izstāde tika atklāta 15. maijā 
Balvu mākslas muzejā.

Šobrīd vēl strādājam pie dažādiem 
maketiem. Protams, tas nav viegli 
nākt agri no rīta uz pulciņa nodar-
bībām, papildus nopietni strādāt, bet 
tad, kad redz, ka darbs ir izdevies, 

ka tas priecē citus un tiek novēr-
tēts, tad visas grūtības aizmirstas 
un rodas idejas jauniem darbiem. 
Tāpēc saku paldies par uzticību 
visa gada garumā Jānim Elijāsam, 
Artūram Biķerniekam, Katrīnai 
Melānijai Kļaviņai, Mārai Karl-
sonei, Krišjānim Beļauniekam, 
Samantai Stradiņai, Laumai Ie-
salniecei, Laurai Pelsei, Lienei 
Dārtai Dumpei, Ērikam Dumpim, 
Zaigai Krēsliņai. Lai jums veicas 
arī turpmāk! 

Vija Toča, 
Ļaudonas vidusskolas 

vizuālās mākslas skolotāja

Sakām “PALDIES!” 
skolotājai Vijai Točai par 

uzņēmību, entuziasmu, 
radošo gara dzirksti, kas 

skolēniem liek neapstāties 
pie jau sasniegtā, bet aizvien 
vēl rast jaunas idejas un tās 
realizēt! Lai netrūkst spēka! 

Paldies! 
Ļaudonas vidusskolas

 administrācija

ZIŅAS NO ĻAUDONAS 
VIDUSSKOLAS IKDIENAS                                               
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Aprīlī notika starpnovadu  tautis-
ko deju skate Madonā. Piedalījās 
arī mūsu skolas 1.-4.kl., 6.-7.kl. 
deju kolektīvi (vad.A.Punovska). 
Priecājamies, ka mūsu deju kolektī-
vi ir nopelnījuši pietiekamo punktu 
skaitu, lai varētu piedalīties šogad 
bērnu un jauniešu Dziesmu un deju 
svētkos Rīgā. Paldies deju skolo-
tajām (palīdzēja sagatavoties arī 
sk.A.Pētersīle) par ieguldīto darbu! 
Lai veicas turpmāk!

23. aprīlī notika skolas sakop-
šanas talka Lielās talkas ietvaros. 
Strādājām ļoti cītīgi, un rezultāts 
bija skatāms acumirklī – tīra vide! 
Paldies gan skolēniem, gan skolo-
tajiem, gan tehniskajiem darbinie-
kiem par aktīvu piedalīšanos un 
prasmīgu strādāšanu!

27. aprīlī skolēnu pašpārvaldes 
dalībnieki, bijām krietns pulciņš– 
17, nu jau desmito sezonu piedalījā-
mies meža sakopšanas talkā kopā ar 
Latvijas Valsts mežu darbiniekiem. 
Šoreiz tīrījām Driksnas sila Velna-
gravu, ka arī ceļmalu gar šo silu. 
Pēc padarītā darba LVM darbinieki 
bija sarūpējuši garšīgas desiņas, da-
žādus gardumus, kā arī ugunskuru 
atpūtas vietā pie Driksnas ezera. 
Skolēniem bija iespēja uzzināt dau-
dzas interesantas lietas saistībā ar 

koku mērīšanu, vecuma noteikšanu 
utt. LVM darbinieki bija sagādājuši 
arī nelielas pārsteigumabalvas, bet tās 
varēja nopelnīt, atbildot uz dažādiem 
jautājumiem. Paldies par ilggadējo sa-
darbību  A. Dauģim, A. Bardovskim! 

29. aprīlī 5.-10.kl. notika tradicio-
nālais pasākums “Popiela – Eirovīzi-
jā”. Šogad to organizēja 9. kl. Katrai 
klasei tika piedāvāts viens Eirovīzijas  
gads, pēc savas izvēles un patikas 
vajadzēja sagatavot priekšnesumu. 
5. kl. attēloja I.Busuli, dziesma “Sa-
strēgums”, 6. kl.– pirātus, “Pirates 
of the sea”, 7. kl. – Verku Serdjučku 
“Lasha Tumbai”, 8. kl.– H.Poprezinu 
“My number one”, 10. kl. – Valteru un 
Kažu,  “The war is not over”, kā arī 
individuāli– 6.,8. kl. jauktā meiteņu 
grupa – Raņetki. Šoreiz uzvarēja (pār-
liecinoši) 7. kl.  ar Verku Serdjučku, 
arī skatītāju simpātijas izpelnījās at-
raktīvais 7. kl. priekšnesums.

29. aprīlī mūsu skolā notika starpno-
vadu matemātikas skolotāju seminārs. 
Skolotājiem tika parādīta prezentācija 
par skolu, ka arī izrādītas mūsu plašās 
skolas telpas, atjaunotā sporta zāle. 
Notika arī matemātikas stundu vēro-
šana 5. kl., to vadīja sk. A.Iesalniece, 
7. kl., to vadīja sk. A.Punovska. Cie-
miņi tika iepazīstināti prezentācijā ar 
dzejnieka A.Eglīša dzīvi, kā arī pēc 

tam izstaigāts ceļš pie dzejnieka 
Ļaudonas kapos. Ciemiņi arī vieso-
jās Teiču dabas rezervāta informā-
cijas centrā.

30. aprīlī Ļaudonas mazpulcēni 
(4.kl.skolēni) piedalījās Latvijas 
Mazpulku 15. sporta spēlēs Ķekavā. 
Mazpulcēni cīnījās braši un ieguva 
atzinības rakstu. Paldies mazpulcē-
nu vadītājai L.Grāvītei par aktīvu 
skolēnu iesaistīšanu dažādos pasā-
kumos!

7. maijā skolā notika Mātes die-
nai veltīts gada atskaites koncerts. 
Uzstājās 1.-4.kl., 6.-7. kl.deju kol. 
(vad.A.Punovska), dziedāja skolas 
ansamblis (vad.S.Balode), kā arī 
3. kl.skolēns A.Biķernieks un sk. 
I.Biķerniece ar veltījuma dziesmu 
visām māmiņām. Tradicionāli šajā 
koncertā tiek sumināti olimpiāžu, 
konkursu uzvarētāji un viņu skolo-
tāji. Paldies visiem par labi padarīto 
darbu!

13. maijā skolā ciemojās akci-
jas “Droša vasara” ietvaros Mado-
nas nepilngadīgo lietu inspektore, 
kā arī policijas darbinieki, kuri ar 
prezentācijas palīdzību skolēniem 
atgādināja ar drošību saistītos jau-
tājumus.

21. maijā izskanēs skolas pēdē-
jais zvans devītās klases skolēniem, 

šo pasākumu organizē 
8. kl. Viņi arī īpaši  ga-
tavos un vadīs stundu 
devītajiem ar dažādiem 
pārsteigumiem, uzde-
vumiem, vēlējumiem.

22. maijā – skolas 
absolventu salidojums.

28. maijā – sporta 
diena! 

Bet no 14. līdz 18. 
jūnijam gaidīsim visus 
tos 9. kl. beidzējus, 
kuri vēlētos mācīties 
Ļaudonas vidusskolā. 
Uz tikšanos!

S. Sīle, direktores 
vietniece 

izglītības jomā

Skolas īsziņas

Skolas pašpārvalde meža sakopšanas talkā.
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Ļaudonas mazpulks XV sporta spēlēs
Latvijas mazpulku Rīgas klu-

biņš un Daugmales mazpulks 
“Dzirkstelīte” sadarbībā ar Ķe-
kavas novada domi aicināja visus 
Latvijas mazpulcēnus uz  maz-
pulku sporta spēlēm, kuru devīze 
“Zaļais starts”.  Spēļu programmā  
tika piedāvātas sportiskas un aiz-
raujošas, veselību veicinošas un 
izzinošas sacensības.

Ļaudonas mazpulks izveido-
ja vienu komandu, kuras sastāvā 
bija Salvis Krusietis, Reinis Aiv-
ars Pusplatais, Viktorija Rajevska 
un Veronika Saruļ. 

Mazpulcēni sacentās  gan indi-
viduāli, gan kā komandas. Inte-
resantākie sporta veidi: strīdbols, 
rallijs “Kekava”, lielā stafete, 
velo, spēks kaulos  u.c.

Vissaspringtākā spēle mūsu 
komandai bija tautas bumbā, kur 
nācās spēlēt vairākas reizes, finā-
lā mazliet pietrūka izveicības. Un 
mūs ar 2 punktu pārsvaru uzveica 
vietējais Daugmales mazpulks.  
Nācās samierināties ar 2. vietu. 
Bet arī tas ir lieliski!

Sacensības bija interesanti  no-
organizētas. Atbraucām mājās 
noguruši , bet apmierināti par pa-
veikto. Tobrīd  vēl nezinājām (ti-
kai  7. maijā), bet mazpulku mājas 
lapā varējām izlasīt, ka kopvērtē-
jumā  jaunākajā grupā no 26 ko-
mandām esam ieguvuši 5. vietu. 

Paldies Ļaudonas pagasta pār-
valdei par sagādāto transportu, lai 
nokļūtu Madonā un atpakaļ mā-
jās, par ieskaitīto dalības maksu! 
Paldies Madonas pilsētas pārval-
dei par  autobusu!

Ar mazpulcēniem kopā bija un 
īkšķus turēja L. Grāvīte

Sacensību laikā.

Sagatavojot ugunskuru.

Ar saņemtajiem apbalvojumiem. 
No keisās: Viktorija Rajevska, Veronika Saruļ, Reinis Aivars Pusplatais, 

Salvis Krusietis.
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JAUNUMI PAGASTA BIBLIOTĒKĀS                               
Ir pagājuši kārtējie Grāmatu 

svētki, kuri šogad tika organizēti 
Madonā. Mūsu lasītājiem, kas bija 
devušies klātienē izbaudīt svēt-
ku noskaņojumu, tagad palikušas 
atmiņas par redzēto un dzirdēto 
svētkos. 

Bez atmiņām tagad arī biblio-
tēkās varēs lasīt tur saņemtās grā-
matas. Tās ir no izdevniecībām 
“Tapals”, “Nordik”, “Jumava”, 
“Lauku Avīze”, “Zvaigzne ABC”.

Dārza mīļotāji varēs iepazīties 
ar tādām grāmatām kā, piemēram 
“400 idejas sētai un mājai’’, “400 
augļi un ogas Latvijā’’.

Grāmata turpina sērijas “400” 
izdevumu klāstu, un šī ir cetur-
tā grāmata. Tās mērķis ir parādīt 
idejas, akcentus, laiku pa laikam 
atgādinot, ka tie pozitīvi iedarbo-
sies tikai kontekstā ar vidi, kopējo 
tēlu.

Vēl kriminālliteratūras  baudī-
tājiem  Mariņinas  grāmata “Skats 
no mūžības. Labie nodomi’’.

Cikla “Skats no mūžības” triju 
romānu nosaukumos “Labie no-

domi” – “Ceļš”– “Elle” iekodēta 
atziņa par padomju realitātes posto-
šo ietekmi uz ģimeni, tradīcijām un 
cilvēcīgumu. Autore veidojusi pla-
šu sadzīvisku panorāmu no 20. gs. 
50. gadiem līdz mūsdienām. Jaunas 
ģimenes un viņu tuvinieku centieni 
dzīvot nevainojami, “kā pieklājas” 
pāraug kompromisos un melos, 
katrs slēpj savu noslēpumu vai pār-
kāpumu, līdz sāk velties traģisku 
notikumu neizbēgamā lavīna... Tul-
kojusi Brigita Strazda. 

Būs grāmatas arī latviešu autoru 
lasītājiem, Lata romāni, Baueres 
grāmata “Lizete, dzejniekam lem-
tā”, kas vēsta par Lizetes un Kārļa 
Skalbes dzīvi.

Lizete, dzejniekam lemtā. Lize-
tes un Kārļa Skalbes dzīvesstāsts. 
“Lizete Skalbe patiešām bija dzej-
niekam lemtā no 16 gadu vecuma, 
un visu kopdzīves laiku viņa Kārlim 
bija gan ēna, gan saule. Viņa sekoja 
Skalbem visos viņa ceļos– šajā ziņā 
varētu teikt, ka viņa bija ēna. No 
otras puses, viņa bija saule, jo sil-
dīja dzejnieku – vispirms kā mūza, 

tad– kā sieva, ģimenes kopēja un 
nereti pat apgādniece.” (Māra Svī-
re) Mākslinieks – Ints Vilcāns. 

Nav aizmirsti arī jaunieši. Viņi 
varēs lasīt Kreslēneres “Šarlotes 
sapnis’’ un Blobelas “Es tevi ne-
varu ciest’’. Tas ir aizraujošs stāsts 
par pirmo mīlestību starp diviem 
ļoti atšķirīgiem pusaudžiem–kār-
tīgo Tesu un negantnieku Noasu.

Grāmatas lasāmas abās mūsu 
pagasta bibliotēkās. Gaidām la-
sītājus, lai kaut mazliet varētu 
iepriecināt ar jaunākajām grāma-
tām.

Aija, bibliotēkas vadītāja 

NO IKDIENAS UN SVĒTKU DIENĀM PAGASTA SAC

Neticiet mīļie, ka veci jūs esat!
Neticiet, mīļie.
Ka veci jūs esat!
Neļaujiet domai
Apstāties jūsos!

Sirdīs iededziet
Jaunības liesmu,
Iekuriet rītos
Dvēseles guni!
 (Dz.Žīgure)

“Es arī kādreiz biju labs zemes 
arājs, labs šoferis, labs sava amata 
pratējs un darītājs. Es arī kādreiz 
biju laba adītāja, laba bērnu aukle, 
laba viras vārītāja, kādreiz pelnī-
tājs un arī citam rikas devējiņš. Es 
neesmu vainīgs, ka esmu palicis 
vecs, bezpalīdzīgs, ka kādam par 
mani tagad vajag parūpēties. Kā-

dam tagad vajag mani apkopt, mīlēt, 
novērtēt, jo katrs cilvēks ir vērtīgs 
un tāpēc rūpju cienīgs.” Ar šādu 
vēstījumu mūsu sociālās aprūpes 
centra iemītniekus uzrunāja mācītājs 
Ingus Dāboliņš 4. aprīlī Kristus aug-
šāmcelšanās svētku dievkalpojumā. 
Kopā sanākšana, piedalīšanās diev-
kalpojumā un pēc tā kopīga vakarē-
šana radīja mūsos un arī mūsu iemīt-
niekos īstu svētku noskaņu. Kopīgās 
pārrunas ar mācītāju pie tējas tases 
pamudināja mūs uz vēl lielāku ap-
ņemšanos radīt mūsu sociālās aprū-
pes centrā visus apstākļus, lai mūsu 
iemītnieki šeit justos ērti, siltumā, 
paēduši, mīlēti un aprūpēti.

Un jau pavisam drīz, pēc Lieldie-
nām, ir sperts liels solis uz priek-
šu. Esam sākuši kopīgi brokastot, 

pusdienot un vakariņot jaunajā 
ēdamzālē. Skaisti, moderni iekār-
tota. Pie jauniem galdiem tagad 
iemītnieki var kopā sanākt paēst, 
patērzēt, paskatīties televizoru. Par 
šo skaisto, ļoti vajadzīgo ēdam-
zāli lielu paldies visi kopā sakām 
strādniekiem Illārijam Bērziņam, 
Linardam Dunduram, kā arī Ritai 
Vecozolai par sagādātajiem jauna-
jiem galdiem un ēdamzāles pro-
jekta ievirzi un Elīnai Pupausei par 
skaisto dekoru pie sienas. 

Ļoti daudz ir dažādu nākotnes 
ieceru un plānu. Nepieciešamākais 
ir lifts, ēkai jauni logi, sienu silti-
nāšana. Ceram, ka visas šīs ieceres 
īstenosies.

Ginta Zenčonoka,
SAC aprūpētāja 
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KULTŪRAS DZĪVE PAGASTĀ                               
25. aprīlī Madonā notika novada 

deju kolektīvu skate. Skatē piedalī-
jās mūsu pagasta  vidējās paaudzes 
deju kolektīvs, vadītāja Aija Kreile. 
Neviltots prieks par mūsu dejotā-
jiem, jo viņi ieguva I pakāpes diplo-
mu.  Prieks par dejotājiem un viņu 
vadītāju, jo zinām, ar kādām grūtī-
bām vadītāja meklēja dejotājus. Mī-
ļie dejotāji, jūs esat MALAČI! Tā 
turpiniet! Lai jums visiem veicas un 
lai ļaudonieši nenobīstas un papildi-
na jūsu kolektīvu! Veiksmīgu vasa-
ru jums visiem!

Pavasara tirdziņš Ļaudonā 
16. maijā laukumā pie „Dīvaru” veikla notika pavasara tirdziņš. Tirdziņā varējām iegādāties sēklas kar-

tupeļus, dažādus stādus, tai skaitā arī ābeles, plūmes, ogulājus un mājās gatavotu alu.

Ļaudonas pagasta vidējās paaudzes 
deju kolektīvs pēc skates Madonā 

kopā ar vadītāju Aiju Kreili.

Tirgotāji piedāvā puķu stādus.

Ļaudoniete Mairita Ducena piedāvā plašu ziemciešu stādu 
klāstu.

Egīla Putniņa stādiem liela ļaudoniešu piekrišana.

Kalsnaviešu Liepiņu ģimene piedāvāja iegādāties dažādu 
pupiņu sēklas.
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SĒRU VĒSTS

APSVEICAM!                
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SLUDINĀJUMI   

Ļaudonas pagasta svētki 2010
26. jūnijā

Ļaudonas pagasta sporta svētki 2010
26. jūnijā

Čuči, guli, mazs bērniņš,
Es tecēšu puķītēs;
Appušķošu šūpulīti
Ar baltiem ziediņiem.
  (L.t.dz.)

Sveicam 
Leldi un Daini Elijāsus 

ar meitiņas  Enijas Līnas 
piedzimšanu 8. maijā!

Nekas nepazūd. Neviena diena,
Neviens gads, ko esi nodzīvojis.
Tie neizgaist pelēkajā ikdienas
tumsā, tāpat kā nepazūd
neviens darbs, ko tu šais
gados esi padarījis...

SVEICAM

50 gadu jubilejā
Gunti Krēsliņu 1.maijā
Nadeždu Jegorovu 3.maijā
Maiju Elmeri  3.maijā
Valdi Beļaunieku 4.maijā
Kārli Šīri 24.maijā
Imantu Vīksnu 25.maijā
 
55 gadu jubilejā
Silviju Lukašinu 10.maijā
Aldoni Gremzdi 23.maijā

60 gadu jubilejā
Gunāru Bunduli 14.maijā

65 gadu jubilejā
Veroniku Drumolti 13.maijā

80 gadu jubilejā
Intu Zepu 16.maijā

Daudz baltu dieniņu, 
Laimiņa, dodi!

Aiz meža pērkons runāt sāks
un bites lips ap skreju;
Lai kur es eju, aizeju, es – 
  projām neaizeju.
             /A.Eglītis/

Mūžībā aizgājis

Leonids Kreilis
10. 05. 2010. 85 gadu vecumā

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem

Lēti pārdod vai iznomā l/s izman-
tojamu zemi 4 ha  platībā Ļaudonā. 

Interesēties pa m.t. 27153766

Tīru skursteņus un ieres ļoti 
kvalitatīvi. Tel. 28652231

Ir iespēja iegādāties biļetes uz izrādi 
“Žurka Kornēlija” 

4. jūnijā Madonas estrādē
Biļetes cena Ls 3,00

Interesēties pie Aijas Kreiles, 
tālrunis 26350201

Nolikums.
1. Mērķis un uzdevums –
   * popularizēt veselīgu dzīves veidu 
un sekmēt sporta attīstību Ļaudonā
* noskaidrot pagasta 2010. gada 
sportiskākos iedzīvotājus
* pulcināt un saliedēt pagasta 
iedzīvotājus, ģimenes
* uzlabot fizisko un garīgo veselību.
2. Sacensību vadība –
 * sporta darba organizators, kultūras 
nams sadarbībā ar aktīvākajiem pa-
gasta iedzīvotājiem.
3. Sacensību laiks un vieta –
   *Ļaudonas vidusskolas sporta 
laukums plkst. 10.00
4. Sacensību dalībnieki –
    *sacensībās var piedalīties visi 
pagasta iedzīvotāji bez vecuma 
ierobežojuma.
5. Vērtēšana un uzvarētāju 
noteikšana –

   * komandas (2 sievietes+ 2 
vīrieši)
   * individuālajos sporta veidos 
vērtē atsevišķi bērnus pusaudžus, 
sievietes, vīriešus.
6. Apbalvošana
   * uzvarētāji tiks apbalvoti pagasta 
svētku koncertā.

Komandu disciplīnas
Minifutbols
Jautrības stafete
Basketbola soda metieni
Mašīnas stumšana u.c.
Individuālās disciplīnas
Orientēšanās
Šautriņas
Svaru bumbas celšana
Skrējiens apkārt Ļaudonai u.c.

Komandu pieteikšanās sacensību 
dienā no plkst. 9.30 līdz 9.55.

Sporta svētki Ļaudonas vidusskolas stadionā plkst. 10.00   
Svētku gājiens no Ļaudonas vidusskolas plkst. 19.00

Svētku koncerts Ļaudonas estrādē plkst. 19.20
Balle Ļaudonas estrādē plkst. 21.00

Ballē spēlē Inga un Normunds, ieeja 2,00 Ls
bērniem līdz 16 gadu vecumam 

(tikai vecāku pavadībā) ieeja 1,00 Ls

Kapusvētki Ļaudonas pagasta 
Ļaudonas kapos 

27. jūnijā plkst. 14.00


