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          pagasta pārvaldē

q Pagasta izglītības  
                 iestādēs

q Kultūras dzīves         
                          norises

Vēstis

q Es nāku no Ļaudonas

q Informācija

Jūnijs. Esiet sveicināti jūnijā – vasaras Saulgriežos! 
Mēnesī, kad sienāži un griezes Aiviekstes pļavās un 
laukos izdzied savas skanīgās dziesmas, kad pļavu 
puķes iepinam Līgo vakara zāļu vainagos, kad dār-
zos un mežmalās noplūcam pirmās zemenes, kad 
balto madaru kupenās līgo lauki un pļavas. 

Vasaras saulgriežu laiks, laiks, kad čaklās bites nes 
medu mājās, ievācam zāļu tējas, zemnieks pļavā 
pļauj pirmo siena vālu.

Jūnijs – eksāmenu un izlaidumu laiks, pamatsko-
lās, vidusskolās un augstskolās. Lai visiem Ļaudo-
nas bērniem un jauniešiem, kas kārto eksāmenus, 
veiksmīgs ir šis laiks! Lai veicas skolu absolventiem 
veiksmīgi izvēlēties nākamo izglītības iestādi! 

14. jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru piemi-
ņas diena.

21. jūnijā iestājas astronomiskā vasara. 
Sveicieni Līgo svētkos un Jāņu dienā visām 14 pa-

gasta LĪGĀM un 98 JĀŅIEM!
Visiem pagasta ļaudīm un avīzītes lasītājiem sau-

lainu un jauku vasaru, kā arī priecīgus Līgo svētkus 
un Jāņu dienu!

ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 6 (194) JŪNIJS 2010. G.
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PAGASTA PĀRVALDĒ                             
Atskatoties uz notikumiem aiz-

vadītajā mēnesī, vēlreiz vēlos teikt 
“Paldies!’’ Ļaudonas vidusskolas 60 
gadu jubilejas salidojuma organizē-
tājiem. Vērtējumi un atsauksmes glu-
ži kā pēc katra aizvadīta pasākuma ir 
dažādas, tomēr nenoliedzami augstu 
vērtējams ir vidusskolas skolotāju, 
darbinieku ieguldītais laiks un darbs, 
lai  pasākums notiktu un daudzus ga-
dus koptā tradīcija netiktu pārtrauk-
ta. 

Gandarījums arī par topošo 1. kla-
si, kura būs viena no lielākajām pēdē-
jo gadu laikā – pirmsskolas izglītības 
iestādi beidza 19 audzēkņi. Nedaudz 
savādāk kuplo topošo pirmklasnieku 
skaitu noteikti vērtē Ļaudonas PII 
“Brīnumdārzs’’, jo audzēkņu skaits 
kļūst ievērojami mazāks. 

14. jūnijā Madonas novada paš-
valdības domes Izglītības un kultū-
ras jautājumu komitejā tika skatīts 
jautājums, vai Ļaudonas vidusskolā 
atļaut veidot 10. klasi. Nolikums par 
izglītojamo skaitu novada izglītības 
iestādēs nosaka, ka vidusskolas kla-
sēs jābūt vismaz 15 skolēniem. Vēl-
mi turpināt mācības Ļaudonas vidus-
skolā līdz 14. jūnijam bija izteikuši 
10 skolēni. Rakstisku lūgumu atļaut 

veidot vidusskolas 10. klasi bija iz-
teikuši 10 skolēni un viņu vecāki. 
Komiteja pauda viennozīmīgu at-
balstu šim lūgumam, kas nozīmē, ka 
Ļaudonas vidusskola turpinās darbu 
tās līdzšinējā statusā.

Ar jūniju palielinājies darba prak-
ses vietu skaits tā dēvētajā “stipendi-
ju’’ programmā. Ļaudonas pagastā 
tiek nodrošinātas 18 prakšu vietas. 
Saskaņā ar vienošanos starp Nodar-
binātības valsts aģentūru un Labklā-
jības ministriju jau no pagājušā gada 
oktobra vidus paplašināts to objektu 
loks, kuros pašvaldības var veidot 
praktizēšanas vietas. Darba prakti-
zēšanas vietas nekomerciāliem mēr-
ķiem pašvaldības var izveidot savā 
administratīvajā teritorijā esošajos:

• pašvaldības struktūrvienībās, 
iestādēs un aģentūrās, izņemot paš-
valdību komercsabiedrībās;

• valsts sociālās aprūpes centros;
• valsts robežsardzes objektos 

iekšējās Eiropas Savienības robežu 
joslas labiekārtošanai;

• Dabas aizsardzības pārvaldes 
teritoriālo struktūrvienību atbildībā 
esošajos objektos. 

• Latvijas Nacionālo bruņoto spē-
ku objektos.

Pamatojoties uz šīm izmaiņām un 
arī papildus piešķirtajām “praktikan-
tu’’ vietām, divi no 18 Ļaudonas pa-
gasta praktikantiem tiek nodarbināti 
Teiču dabas rezervātā.

Diemžēl nav iespējams nodroši-
nāt nepārtrauktu šajā programmā no-
darbināto uzraudzību, kādēļ ļoti bieži 
nākas dzirdēt pārmetumus par pārāk 
vaļīgu attieksmi pret nodarbinātības 
pasākuma ietvaros strādājošajiem. 
Apzinoties, ka šis nodarbinātības pa-
sākums daļai iedzīvotāju dod iespēju 
nopelnīt kaut nelielu naudas summu, 
jo bieži nākas secināt, ka tikai retais 
sev uzticētos pienākumus spēj veikt 
godprātīgi un ar pilnu atdevi.

Aicinu visus pagasta iedzīvotājus 
būt aktīviem dalībniekiem, līdzjutē-
jiem un skatītājiem Ļaudonas pagas-
ta svētku dienā!

Pagasta pārvaldes vārdā īpašs 
sveiciens visiem pagasta Jāņiem un 
visām Ļaudonas Līgām! Latviešu 
tautas ticējums vēsta, ka, “cik tālu 
spīd liesmas no Jāņu ugunīm, tik 
tālu visi lauki paliekot auglīgi un 
labība to gadu labi izdodoties’’. 
Vēlu visiem pagasta iedzīvotājiem 
līksmus un drošus Līgo svētkus!

Ilze Dreimane,
pārvaldes vadītāja

Kur bij’ čaklas mātes meitas,
Tur dārziņi noravēti;
Kur laiskaji tēva dēli,
Papuvītes neapartas. 

                             /L.t.dz./

Cienījamie pagasta iedzīvotāji! 

Lai Līgo vakarā ikvienā ģimenē valda svētku 
prieks, lai smaržo pīrāgi un puto alus! 

Lai spoži deg jāņugunis, lai reibina jāņuzāļu 
aromāts, sagaidot un pavadot gada visīsāko –  

vasaras saulgriežu – nakti. 
Gaišu un priecīgu visiem Jāņu dienu!

Ruta Vizāne,
novada domes deputāte
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Ļaudonas vidusskolai – 60
Šā gada 22. maijā Ļaudonas vidusskola aicināja skolas 

absolventus, esošos un bijušos skolotājus un pārējos skolas 
darbiniekus uz kārtējo skolas un  vidusskolas 60 gadu jubile-
jas salidojumu. Skolas kolektīvs (skolēni, skolotāji, tehniskie 
darbinieki) ar mīlestību un atbildību jau ļoti laicīgi gatavojās 
šim pasākumam, jo gribējām visiem sagādāt jaukus un patīka-
mus atkalredzēšanās brīžus. Jau projektu nedēļas laikā (febru-
ārī) skolēni un skolotāji veidoja absolventu sarakstus, apkopoja 
iepriekšējo salidojumu dalībnieku atmiņas par saviem skolas 
gadiem, novēlējumus skolai, kā arī skolēnu – absolventu sava 
laika nerātnības. Izmantojot muzeja un arhīva materiālus, vāca 
un apkopoja materiālus pa desmitgadēm par dažādiem pasāku-
miem skolā, veidoja dažādu gadu afišu kolāžu, apkopoja ma-
teriālus  par izmaiņām mācību priekšmetos. Salidojuma laikā 
šos materiālus, kā arī muzeja materiālus varēja aplūkot gan  
1. stāva, gan 2. stāva gaiteņos, gan muzejā, gan izveidotajā sali-
dojuma avīzē. Tika domāts arī par skolas noformējumu (biblio-
tekāre Dz. Viļeviča izveidoja jaunus, skaistus sienas dekorus, 
savukārt skolotāja A. Driksna kopā ar skolēniem atjaunoja daļu 
no 1. stāva dekoriem),  veikti daudzi citi lielāki un mazāki or-
ganizatoriski darbi, lai mūsu salidojuma dalībnieki justos labi, 
lai viegli tītos atmiņu kamolītis.

Salidojumā piedalījās ap 260 dalībnieku, starp tiem arī bi-
jušās direktores Ilze Jirgensone un Antonija Urža. Piedāvājam 
I. Jirgensones uzrunu salidojumā: „Cik skaisti ir šādi satikšanās 
mirkļi! Tie raisa atmiņas. Un dīvaini: ar gadiem šīs atmiņas 
nevis pabāl, bet kļūst vēl spilgtākas. Ļaudonā pavadītie gadi 
manā mūžā ir kā skaisti izplaucis zieds ar brīnišķīgu smaržu.

Mēs strādājām aizrautīgi, netaupot spēkus. Aleksandra 
Zvaigzne bija mūsu ideju ģenerators. Ideju viņai vienmēr bija 
apskaužami daudz. Un Ļaudonas vidusskolas skolotāju saime 
kā toreiz, tā šodien ir enerģijas pārpilna, lai pēc tam lepotos ar 
darba rezultātiem.

Tikko Aija atcerējās, ka esmu viņai likusi sagatavot divus 
referātus. Tā tas dzīvē notiek un, kā redzams, arī skolā: kurš 
daudz var, no tā arī daudz tiek prasīts.

Novēlu iet pa dzīvi ar paceltu galvu un veiksminieka sa-
jūtu sirdī, jo pasaulē nav tāda spēka, kas nepakļautos cilvēka 
darbam, ja viņš ar mīlestību to izvēlējies un ielicis tajā savu 
dvēseli.”

Un tagad ļoti nopietni par mums visiem:
„Mans pirmais aizlauztais kliedziens –
sīks punktiņš laikā un telpā
un otru punktu reiz pieliks
mana pēdējā, dziestošā elpa.

Tad starp šiem abiem punktiem
varēs novilkt svītriņu smalku,
šī svītriņa būs mana dzīve,
mans smaids, mana balss, manas alkas.

Bet, kamēr nav otra punkta,
vienalga, cik grūti man klājas,
es līpu pie dzīves kā bite līp
pie zieda medainām kājām.

Un, kamēr nav otra punkta
kā Čurļona zvans es skanu,
pa izbrīnā pavērtām acīm
bars cīruļu ielido manī.

Un, kamēr nav otra punkta,
es gribu zināt, kur esmu,
no kurienes vakaros vēji
ved pelēkos mākoņu vezums.

Un kamēr nav otra punkta,
man jāzin un jāapjauš,
kādi spēki ap mani un manī
kā magma sev ceļu lauž.

Un, kamēr nav otra punkta,
man ir savs lepnums un griba,
sava dzimtene, sava tauta,
savs darbs un mīlestība.

Un, kamēr nav otra punkta, 
es esmu ļoti daudz:
es esmu no mūžības rokām
izkritis dzīvības grauds…

                            (Ārija Elksne)
Skolas drektore L. Kaufelde

Vidusskolas absolventi, salidojuma dalībnieki. Lidija Kaufelde,
vidusskolas direktore

I. Vabules foto
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ZiņAS no PAGASTA iZGLīTībAS ieSTĀDĒm

Tieši tā – izskan. Lielākā daļa skolēnu 
jau bauda vasaras brīvlaiku. Arī 9. klases 
skolēni saņēmuši pamatizglītības aplie-
cību – visi 13, kas izturēja līdz pamat-
skolas pēdējam zvanam.

Kādi tad ir šā gada mācību darba rezul-
tāti? Ir pamats būt apmierinātiem ar pa-
veikto. Mūsu vidusskolēni – 10. klase –  
šo mācību gadu pabeidza bez nepietie-
kamiem vērtējumiem. Arī skolēnu ar 
optimāliem un augstiem rezultātiem ir 
ceturtā daļa klases. Prieks par jums, vi-
dusskolēni. Tā turpiniet!

Pamatskolēni arī uzrādījuši, salīdzinot 
ar iepriekšējiem mācību gadiem, labus 
rezultātus. Kopumā 32 skolēni uzrādīju-
ši optimālus un augstus mācību sasnie-
gumus, kas ir aptuveni 22% no skolēnu 
skaita. Salīdzinoši maz ir arī to, kam mā-
cību darbs vēl turpinās – konsultācijas 
un pēcpārbaudījumi mācību priekšme-
tos, kur iegūti nepietiekami vērtējumi. 
Visā pamatskolas grupā tādu šogad ir 
tikai 20.

Ar mācību darbu saistās ne jau tikai 
ikdienas mācību process. Pavasarī apko-

pojam arī mūsu skolēnu rezultātus mācību 
priekšmetu olimpiādēs. 

Zinātniski pētniecisko darbu konkursā 
piedalījās 8. klases skolniece Liene Dārta 
Dumpe, kas dabaszinātņu sekcijā ieguva 
2. vietu (skolotāja I. Avotiņa). Starpnova-
du bioloģijas olimpiādē 7. un 8. klasēm 
piedalījās 7.klases skolnieces Agnese Sīle 
(2.vieta) un Dana Sūce, kā arī 8. klases 
skolniece Amanda Prušakeviča (1.vieta) 
(skolotāja I. Avotiņa).

4. klašu starpnovadu olimpiādē dabaszi-
nībās startēja Reinis Veikšāns, matemātikā 
Baiba Dauģe, latviešu valodā Katrīna Me-
lānija Kļaviņa ( skolotāja S.Balode).

Starpnovadu angļu valodas olimpiādē 
piedalījās Liene Dārta Dumpe un ieguva 
atzinību (skolotāja B.Bokta).

Starpnovadu vizuālās mākslas olimpi-
ādē piedalījās skolotājas Vijas Točas au-
dzēkņi 9. klases skolniece Anna Karlsone, 
7. klases skolniece Dana Sūce (3.vieta),  
5. klases skolēni Krišjānis Beļaunieks, 
Māra Karlsone, Edmunds Janbergs,  
10. klases skolniece Juta Eglīte (2. vieta).

Ķīmijas olimpiādē piedalījās 9. klases 
skolnieks Rūdolfs Beļaunieks (skolotāja 

I. Avotiņa), bet bioloģijas olimpiādē –  
9. klases skolniece Anna Karlsone (sko-
lotāja I. Avotiņa).

Ar labiem panākumiem atgriezās 
mājās arī skolēni no matemātikas starp-
novadu olimpiādes – Anna Karlsone, 
9. kl., 3. vieta (skolotāja A.Iesalniece), 
Agnese Sīle, 7. kl., - 3. vieta (skolotā-
ja A. Punovska), Liene Dārta Dumpe,  
8. kl.,  - 3. vieta (skolotāja A. Iesalnie-
ce), Krišjānis Beļaunieks, 5. kl., - 2. vie-
ta (skolotāja A.Iesalniece).

Vides projektu olimpiādē startēja 8. 
klases skolniece Liene Dārta Dumpe un 
tika izvirzīta uz valsts olimpiādi. L. D. 
Dumpe bija viena no 5 skolēniem, kas 
tika izsaukti uz valsts olimpiādes otro 
kārtu (skolotāja I. Avotiņa).

Mūsu mazā lauku vidusskola šogad 
sevi ir parādījusi un pierādījusi arī mā-
cību jomā. Tagad priekšā vasara. Vēlu 
visiem jauku un pilnvērtīgu atpūtu! Lai 
ir prieks un spars nākamo mācību gadu 
darboties tikpat veiksmīgi!

Inga Avotiņa, 
direktores vietniece mācību darbā

ĻAUDONAS VIDUSSKOLĀ IZSKAN  
2009./10. MĀCĪBU GADS

1. rindā no kreisās: Rūdolfs Beļaunieks, Ilze Sufeļaka, Anna Karlsone, Intars Krēsliņš, klases audzinātāja Anna Iesalniece.
2.rindā no kreisās: Ieva Trušus, Evija Blekte, Artis Dumpe, Artūrs Pupausis.

3.rindā no kreisās: Uldis Lakotko, Eduards Bukovskis, Mārtiņš Pujāts, Gundars Zelčs, Oskars Čakāns.
R. Vizānes foto

Ļaudonas vidusskolas 9. klases izlaidums
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Nu jau ir aizritējis 12. floristikas pul-
ciņa darbošanās gads Ļaudonas vidus-
skolā. Šajā mācību gadā pulciņā darbo-
jās – Loreta Ducena 2.kl., Alise Avotiņa 
3.kl., Baiba Dauģe 4.kl., Nauris Pelsis 
4.kl., Lineta Kārkla 4.kl., Samanta Stra-
diņa 5.kl., Linda Sūce 5.kl., Māra Karl-
sone 5.kl., Liene Dundure 6.kl., Diāna 
Skušķe 6.kl., Lauma Iesalniece 6.kl., 
Laura Pelse 6.kl., Dana Sūce 7.kl. Otrajā 
pusgadā mums vēl pievienojās 3. klases 
skolēns Raivis Veners, kurš ķērās pie 
darbiņiem ar lielu azartu. Katra skolēna 
darbošanās biežums ir dažāds. Daži ir bi-
juši uz gandrīz visām nodarbībām, daži 
uz dažām. Līdz ar to katra prasmes un 
zināšanas rezultātā ir atšķirīgas. Taču no 
savas puses varu teikt, ka šo darbu darīju 
ar sirdi un dvēseli. Citādi nemaz neprotu 
un nevaru. Bet lai nu kā, darbiņu mums 
bija daudz. Centos arī šogad izdomāt 
darbiņus, kādus vēl neesam darinājuši, 
lai bērni iegūtu jaunas prasmes. Jāteic, 
ka tas nav nemaz tik vienkārši – nemi-
tīgi izdomāt ko jaunu. Mūsu darbošanās 
rezultātā šajā mācību gadā ir tapušas 16 
lielākas un mazākas izstādes. Deviņas 
no tām ir bijušas skolas bibliotēkā par 
dažādu tematiku. Oktobrī skolas foajē 
no mums bija sveiciens skolotājiem Sko-
lotāju dienā. Trīs izstādes bija Ļaudonas 
PII ,,Brīnumdārzs’’ – Ziemassvētku, Va-
lentīndienas, pavasara. Un trīs izstādes 
skolas muzejā – 29. aprīlī, kad izstādi 
apskatīja Madonas reģiona matemātikas 
skolotāji, jo Ļaudonas vidusskolā no-
tika matemātikas skolotāju metodiskās 
apvienības seminārs. Un vēl maijā bija 
apskatāma pulciņa noslēguma izstāde un 
izstāde, kas veltīta skolas salidojuma da-
lībniekiem. Liels paldies tiem nedaudza-
jiem cilvēkiem, kas mums uzraksta vai 
pasaka kādu pozitīvu un uzmundrinošu 
atsauksmi. Lai jums visiem veicas! Tas 
mums visiem (arī man) ir ļoti vajadzīgs, 
jo pozitīvās atsauksmes rada pozitīvas 
emocijas, savukārt pozitīvās emocijas 
palīdz dzīvot un radoši darboties tālāk. 
Uzrakstīšu dažas no jūsu atsauksmēm:

,,Pateicamies par skaisto izstādi! Pa-
tiesi sajūsmināja darbiņu oriģinalitāte. 
Tīkami ir zirneklīši ..., disku otrreizējā 
izmantošana, gleznu greznums, cālīšu 
mīļums, izcili akurāto tamborējumu kop-
skats! Lai veicas arī turpmāk!” – Jāņa 
mamma un omīte.

,,Paldies par jaukajiem, mīļajiem ar 
sirds siltumu bagātajiem darbiņiem! Lai 
netrūkst radošu ideju arī turpmāk dar-
boties! Mīļš paldies par Jūsu sniegtajām 
zināšanām, idejām, darbojoties ar manu 
mazdēlu.” – Raivja omīte.

,,Paldies skolotājai Dzintrai un visiem 
dalībniekiem par izdomu, darba prieku, 
rūpību, precizitāti darbiņu veidošanā! 
Daudz jaunu un radošu ideju turpmāk!”- 
Lāsmas mamma.

Vēlreiz visiem paldies par jaukajiem vār-
diem, tie patiešām palīdz. Varbūt no malas 
kādam liekas, ka tas viss ir ļoti vienkārši, 
bet ticiet, tā nav. Un dažiem liekas, ka flo-
ristikas darbiņi neko nemaksā, bet arī tas 
nav tiesa. Varat paši papētīt cenas veikalos 
dažādiem floristu darinājumiem un mate-
riāliem un parēķināt, cik tas maksā. Un tas 
ir viens no iemesliem, kāpēc pulciņa vairāk 
nebūs. Tas ir pietiekami dārgi skolēniem, 
viņu vecākiem un arī man pašai. Jo, gata-
vojot paraugus uz gandrīz katru pulciņa 
nodarbību, es patērēju ļoti lielus savus ma-
teriālos, finansiālos un citus resursus. 

Tādēļ atvadoties saku paldies visiem 
skolēniem, kas šo 12 gadu garumā ir dar-
bojušies manis vadītajā pulciņā! Vēlu jums 
visiem vislabākos panākumus dzīvē! 

Paldies skolēnu vecākiem, kuri ir at-
balstījuši savus bērnus un reizēm arī mani. 
Visu labu arī jums! 

Paldies Ļaudonas PII ,,Brīnumdārzs” 
par jauko sadarbību! 

Paldies arī tiem, kuri varbūt domās 
atbalstīja un gribēja ko labu teikt, bet 
nepateica. No sirds visiem iesaku – sa-
kiet vairāk labu vārdu saviem mīļajiem, 
tuviniekiem, draugiem un citiem līdz-
cilvēkiem, arī ienaidniekiem, ja jums 
tādi ir, jo nekad nevar zināt, kas notiks 
pēc mirkļa. Un ja nu paliek kādam kas 
svarīgs nepateikts? 

Ļoti liels paldies Loretas mammai 
Mairitai Ducenai par garšīgo picu, izzi-
nošo ekskursiju augu pasaulē un jauko 
uzņemšanu savās mājās mūsu šī mācī-
bu gada pulciņa darbošanās noslēgumā. 
Lai veicas it visā! 

Un nobeigumā nedaudz no poētikas 
pasaules:,, Ik rītu mostieties ar saules 
gaismu acīs, ar ziedu smaidu sejā, ar 
putnu dziesmām ausīs, ar tauriņa vieg-
lumu domās, ar darāmiem darbiem ro-
kās, ar dzīves mīlestību sirdī... Ik rītu 
mostieties un esiet laimīgi.” Un pie-
dodiet, ja kaut kas nebija tā, kā jūs to 
vēlējāties. 

Dzintra Viļeviča, 
Ļaudonas vidusskolas 

floristikas pulciņa vadītāja

Par pulciņa – florista radošās darbnīcas – veikumu 
2009./2010. mācību gadā 

Floristikas pulciņa dalībnieki noslēguma pasākumā (tie, kas bija klāt) ,,Zara-Leitā-
nos” pie Mairitas Ducenas. No kreisās: Liene Dundure 6.kl., Loreta Ducena 2. kl., 

Laura Pelse 6. kl., Linda Sūce 5. kl., Lauma Iesalniece 6. kl., Dana Sūce 7. kl., Diāna 
Skušķe 6. kl., skolotāja Dzintra Viļeviča, Samanta Stradiņa 5. kl., Nauris Pelsis 4. kl.

Zinta Viļeviča foto
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Ir atkal aizritējis viens mācību gads. 
Arī floristikas pulciņam tas aizritējis ne-
manot.

2010. gada 25. maijs nāca kā vēsa (pat 
auksta), drēgna, lietaina diena, bet maza-
jiem floristiem sirdī satraukums, gaidas 
piedzīvot ko skaistu. Jaunie floristi un 
dažas mammas devāmies uz gada noslē-
guma pikniku pie dārznieces, mīļas saim-
nieces, atsaucīgās Mairitas Ducenas. Lai-
ka apstākļi mūs tiešām nelutināja. Tomēr 
tas netraucēja apskatīt daudzveidīgo puķu 
kolekciju. Mairitas zināšanas un mīlestība 
pret augiem ir apbrīnas vērta. Uzzinājām 
daudz jauna. Kad visu bijām apskatījuši, 
varējām iegādāties sev tīkamus stādiņus.

Pulciņa vadītāja Dzintra Viļeviča 
bērniem bija sagādājusi pārsteiguma dā-
vaniņas. Mīļš paldies!

Vecāku vārdā sakām Dzintriņai (tā 
bērni sauc) paldies par sapratni, atsau-
cību, pacietību, jaukajām idejām, rado-
šo garu. Ceram, ka par bērnu darbiņiem 
priecājāmies ne tikai mēs, bet arī citi ve-
cāki, skolas ciemiņi un Dzintriņa.

Bet atgriežoties pie 25. maija. Jā-
pastāsta arī tas, ka bērniem ļoti patika 
Ducenu ģimenes lielais batuts. Lai arī 
stipri lija lietus, bija auksts, visi slapji –  

tika rīkotas pat sacensības par skaistāko 
priekšnesumu uz batuta. Uzvarēja, pro-
tams, draudzība.

Mēs visi pat nepamanījām, cik ļoti 
steidzas laiks un jādodas jau prom. Par 
jauki pavadīto pēcpusdienu mums vēl-
reiz jāpasakās pulciņa vadītājai Dzintrai 

un viesmīlīgajai saimniecei, puķu drau-
gam Mairitai Ducenai. Vēlam, lai vien-
mēr jums tikpat daudz enerģijas, radošu 
domu, saules siltuma un mīļuma.

 Vitas Stradiņas
teksts un foto

Paliec sveiks, mans mazais lāčuk, manu 
ķepainīt,
Savu rotaļmašīnīti atdošu tev rīt,
Varēsi pēc medus poda tu uz mežu 
braukt,
Man vairs spēlēm nebūs laika,
Vajag lielam augt!

Ir pienācis laiks, kad Ļaudonas PII 
„Kaķu” grupas bērni ir izauguši lieli 
un pošas uz skolu. 29. maijā šie „kaķē-

ni” svinēja savu pirmo izlaidumu, sakot 
paldies gan audzinātājām, gan visiem 
pārējiem PII darbiniekiem. Atvadījās no 
lellēm un mašīnām, no visa tā, kas tika 
sniegts šajā „Brīnumdārzā”. Lai mazās 
princeses un prinči, kuri šogad pavisam 
bija 19, varētu brīvi izdejot atvadu dejas, 
izlaidums notika kultūras namā. Katru 
mazo „absolventu” skolotājas izšūpoja 
ziedu šūpolēs, līdzi dodot trāpīgus tautas-
dziesmu vārdus. Zīmīgi tas, ka bērnudār-

za beidzēji savus nākotnes sapņus saista 
ar nopietnām profesijām, kā: policistiem, 
ārstiem, skolotājiem, rakstniekiem...

Kā svētku pārsteigums bija vecāku 
sarūpētais salūts ar baloniem, kuros aizli-
doja bērnu sapņi, vēlmes, ieceres.

Lai saules un vēl daudz jauku pār-
steigumu pilna vasara un drošs solis,  
1. septembrī uz skolu ejot!

Valtera mamma
R. Vizānes foto

Noslēguma pikniks mazajiem floristiem

PII „Brīnumdārza” izlaidums

1. rindā: Justīne Rajevska, Kristiāna Mozga, Karīna Hohlova, Irbe Karlsone, Marta Dreimane, Katrīna Dambeniece, 
Amanda Nagle, Viktorija Korlaša, Viktorija Burceva, Heidija-Hetere Stepiņa, Kristīne Hohlova;

2. rindā: skolotāja Dina Simsone, Valters Biķernieks, Mārtiņš Toms Veikšāns, Rovens Miškinis, Ralfs Gurskis, Rihards 
Bucenieks, Daniels Guntars Krūmiņš, Toms Pētersons, skolotāja Ilze Barūkle, skolotāju palīdze Ligita Edelberga.

Bērni uz Ducenu ģimenes lielā batuta.
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Trīs dienas jūnijā Ļaudonas vidus-
skolā uzturējās Madonas novada maz-
pulku 40 dalībnieki, kas bija pulcējušies 
uz gadskārtējo  mazpulcēnu salidojumu.

Kā atzina paši skolēni, mūs lutināja 
jaukais un vasarīgais laiks, sirsnīgie un 
darbīgie cilvēki, kas dzīvo Ļaudonas pa-
gastā.

Martā  tapa projekts „ Gudri saimnie-
kot”. Tas  tika apstiprināts Madonas no-
vada pašvaldības Izglītības programmu 
projektu konkursā- 2010. 

Rūpīgi  izstrādāju  salidojuma darba 
kārtību. Pateicoties sāvēniešu atsaucībai, 
skolēni  iepazinās ar agro kartupeļu au-
dzēšanu Agra un Anitas Veikšānu saim-
niecībā. 

Mājas saimniece bija sagatavojusi 
lielisku un  atraktīvu nodarbību.

Ilita Berķe rādīja  savu aitu ganām-
pulku. (7 skolēni aitas redzēja pirmo rei-
zi !!). Ilgvara un Dzintras Sīļu saimnie-
cībā  uzzinājām , kā  audzē   lopus, kas 
dzīvo  brīvā dabā – aplokos, cienājāmies 
ar  sieru un jauno medu, nelielajā dīķī  
makšķerējām zivis, kuras pārsvarā  tika 
abiem mājas mīluļiem –kaķiem. 

Radošajās darbnīcās skolotāju Dzin- 
tras Viļēvičas un manu kolēģu Ērikas 
Tropas un Rimas Smoļskas vadībā   gata-
vojām  praktiskus paliktnīšus  no veciem 
diskiem,  gaismas lukturīšus, kurus iz-
mantojām vakara pasākumos, apsveiku-
mus un konfekšu pušķus. 

Interesanta tikša-
nās bija ar Teiču da-
bas rezervāta administrācijas speciālistu 
Andri Avotiņu, kas  mācīja vairāk ieklau-
sīties un ieskatīties dabā. 

Paldies sakām  SIA” Bebru galdnie-
cība” ,   PII” Brīnumdārzs” un  jaunie-
šu centra ” Acs”  ļaudīm , kas neatteica 
mūsu viesošanos.

 Paldies   skolas  direktorei Lidijai 
Kaufeldei  un visam kolektīvam , kas bija 
iesaistīti , lai  salidojuma trīs dienās  mēs 
justos ļoti labi.

Īpašs paldies  direktores vietniecei 
izglītības jomā Sarmītei Sīlei , kas pa-
līdzēja sagatavot un būt kopā ar mums 
visu salidojuma laiku.

L. Grāvīte

8. jūnija rītā Ļaudonas sociālās ap-
rūpes centra stiprākie un drosmīgākie ie-
mītnieki devās ceļā, lai apskatītu novada 
skaistās vietas. Sākumā devāmies pie Rai-
monda Meldera uz kazu fermu, kur varē-
jām kaziņas pabarot, noglāstīt, kā arī no-
baudīt gardo kazas sieru. Pēc ciemošanās 
pie kaziņām devāmies uz Gaiziņkalnu. 
Kalnā augšā devās tikai paši stiprākie, bet 
pārējie pa to laiku baudīja skaisto Gaiziņ-
kalna  apkārtni. Turpat netālu atrodas arī 
Ķirsona muiža, kur mūs laipni sagaidīja 
muižas darbinieki. Muiža mūs pārsteidza 
ar savu diženumu, jutāmies kā īstā pilī. 
Nobaudījuši gardo kafiju un tēju, atpūtu-
šies, sākām ceļu mājup. Bet pārsteigumi ar 
to nebeidzās. Pa ceļam iegriezāmies Bēr-
zaunes trušu fermā “Sveķi”, kur guvām 
daudz patīkamu emociju. Mājās pārbrau-
cot, dalījāmies savos iespaidos, priekā par 
ceļojumu. Un jau aprūpes centra iemītnie-
ki izteica vēlēšanos šādā ekskursijā doties 
uz Zooloģisko dārzu. 

Paldies sakām mūsu šoferītim Valdim 
Eglītim, kurš mūsu vecos ļaudis izvizināja 
un izpildīja visas mūsu kopējās iegribas. 
PALDIES! Paldies arī pagasta pārvaldei.

Jūnijs ir arī saulgriežu mēnesis, kad 
visi Jāņi un Līgas svin savus svētkus. 

Mēs, sociālās aprūpes centra darbinieki 
un iemītnieki, gribam apsveikt visas  pa-
gastā dzīvojošās Līgas un visus pagasta 
Jāņus. Bet īpaši mīļi sumināt Jāņu dienā 
vēlamies savus sociālās aprūpes centrā 

dzīvojošos Jāņus-Jāni Bērtuli, Jāni Dob-
rais, Jāni Melni un Jāni Teilānu. Priecīgus 
svētkus visiem pagasta ļaudīm!

Tatjana Kriškāne,
SAC vadītāja, sociālā aprūpētāja  

Mūsu novada  skaistākās vietas

Madonas novada mazpulku  
salidojumā ”Gudri saimniekot ”

Zemnieku saimniecība “Zemnieki”.Zemnieku saimniecība “Pasilis”.

SAC iemītnieki Ķirsona muižā.
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1. KLASE
1.Ptičkina, Andersone, u.c. Zīle.1.kl., 
Darba lapas, Ābecīte un “Es jau  
protu!” – pārbaudes darbi latv. val. 
(1., 2.daļa) , Zv.ABC.
2.Aut.kol. Mazā zīle. Latviešu valodas 
burtnīca 1.kl. ( 1., 2. daļa), Zv ABC.
3. R.Arājs, V.Drulle, A.Miesniece, 
Andersone Izzini pasauli! Dabaszinības 
1.kl.,pētījumu burtnīca., Zv.ABC.
4. I.Vilkārse  Mūzikas burtnīca 1.kl., 
Zv.ABC.
5. Gita Andersone Sociālās zinības 
1.klasei (1., 2.daļa), Zv.ABC
6. V.Golubova, I. Ikale Ētika. Burtnīca 
1.klasei., Zv.ABC.
7. Ilga Valtasa Matemātika 1.kl., Darba 
burtnīcas – 1., 2., 3., 4. daļa. Pētergailis
 
2. KLASE
1.  Ptičkina, Andersone, u.c. Zīle.2.kl., 
Darba lapas (1.,2.daļa), “Es jau protu!” 
(1.,2.daļa) , Zv.ABC.
2. Ilga Valtasa Matemātika 2.kl., 
Mācību grāmata 1., 2. daļa un 
darba burtnīcas – (1.,2.,3., 4. daļa.), 
Pētergailis.
3. R.Arājs, V.Drulle, A.Miesniece, 
Andersone Izzini pasauli! Dabaszinības 
2.kl., darba burtnīca., Zv.ABC.
4. Kartes 1.-6.kl., ZvABC.
5. I.Vilkārse, I.Čerpinska Mūzikas 
burtnīca 2.kl., Zv.ABC.
6. G.Andersone Sociālās zinības 2.kla-
sei (1.,2.daļa), Zv.ABC
7. V.Golubova, I.Ikale Ētika. Burtnīca 
2.klasei, Zv.ABC

3. KLASE
1. Ptičkina, Andersone, u.c. Zīle 
3.klasei. Darba lapas (1.,2.daļa), Es jau 
protu. 1.,2.d. Zv.ABC
2.J.Mencis (sen.) u.c. Matemātika 3.kl., 
Darba burtnīcas (1.,2.daļa.), ZvABC.
3.R.Arājs, V.Drulle, A.Miesniece Izzini 
Pasauli! Dabaszinības 3.kl., darba 
burtnīca., ZvABC.
4.Vilkārse, Čerpinska  Mūzikas 
burtnīca 3.kl., ZvABC.
5.V.Golubova, I.Ikale Ētika. Burtnīca 
3.klasei, Zv.ABC
6. G.Andersone  Sociālās zinības 3.kl. 
(1.,2.d.) ZvABC
7. Angļu valodai – Excellent 1. Activ-
ity Book. Longman. 

4. KLASE
1. Ptičkina, Andersone, u.c. Zīle 4.kla-
sei. Darba lapas (1.,2.daļa), “Es jau 
protu!” – uzd. krāj. latv. val.(1.,2.daļa)
2. J.Mencis (sen.) u.c. Matemātika 
4.kl., Darba burtnīcas – (1.,2.daļa), 
Zv.ABC.
3. R.Arājs, V.Drulle, A.Miesniece,  
G. Andersone Izzini pasauli! 
Dabaszinības 4.kl., darba burtnīcas 
(1.,2.daļa), Zv.ABC.
4. Imants Vasmanis  Mūzikas burtnīca 
4.kl., Zv.ABC.
5. Angļu valoda – Excellent 2. Activity 
Book. Longman.  
6.G.Andersone Sociālās zinības 4.kla-
sei (1.,2.daļa)

5. KLASE
1. Birzgale, Matesoviča Latviešu 
valoda 5.kl. Buartnīca., Lielvārds
2. I.M. Rubana Sociālās zinības 5.kla-
sei. RaKa. Darba burtnīca.
3. Imants Vasmanis Mūzikas burtnīca 
5.kl., Zv.ABC.
4. Angļu valoda – Project 1., Activity 
Book ., Oxford. (vecais izdevums)  
5. Kusiņa, Mežzīle, Nikolajenko Izzini 
pasauli! Dabaszinības 5.klasei. Darba 
burtnīca ., ZvABC.
6. Pasaules ģeogrāfijas atlants. Jāņa 
sēta.

6. KLASE
1.Birzgale, Matesoviča  Latviešu 
valoda 6.kl. Burtnīca., Lielvārds
2.Angļu valoda – Project 2 ! Activity 
Book. Oxford. (vecais izdevums)  
3.Krievu valoda – Здавствуй, это я! 
6.kl. Mācību grāmata, darba burtnīca, 
pārbaudes darbi., ZvABC., 2007.
4.I.Grauzdiņa, I.Vasmanis Mūzikas 
burtnīca 6.klasei, Zv. ABC.
5.Aut.kol. Izzini pasauli! Dabaszinības 
6.kl. Darba burtnīca., ZvABC 
6.Aut. kol. Sociālās zinības 6.kl. Darba 
burtnīca. RaKa., 2007.
7.Pasaules ģeogrāfijas atlants. Jāņa 
sēta. (tiem, kam vēl nav)

7. KLASE
1. Birzgale Latviešu valoda 7.kl. 
Burtnīca. Lielvārds
2. I.Grauzdiņa, I.Vasmanis   Mūzikas 
burtnīca 7.kl., Zv.ABC.
3. Angļu valoda – Project 3 ! Activity 
Book, Oxford. (vecais izdevums)  
4. Krievu valoda - Здавствуй, это я! 
7.kl.  Darba burtnīca, pārbaudes darbi. 
ZvABC
5. Anna Aizpure Bioloģija. Botānika 
7.kl. Darba burtnīca., ZvABC, 2008.
6..S.Januma, I.Lude Vingrinājumu 
burtnīca ģeometrijā 7.kl., Lielvārds.
7. Aut.kol. Sociālās zinības 7.klasei. 
Darba burtnīca., RaKa.
8. Anita Biseniece  Kontinentu 
ģeogrāfija 7.kl. Praktiskie darbi un 
uzdevumi. 1., 2. burtnīca., ZvABC.
9.  Pasaules ģeogrāfijas atlants. Jāņa 
sēta.(tiem, kas nav vēl nopirkuši)

8. KLASE
1.A.Lipsberga  Ģeogrāfijas burtnīca. 
8.kl., Lielvārds.
2.Grauzdiņa, Vasmanis  Mūzikas 
burtnīca 8.kl., Zv.ABC.,2006.
3.E.Šilters, M.Gribuste  Fizikas 
burtnīca 8.kl., Lielvārds.
4. Krievu valoda - Здавствуй, это я!  
8. kl.  Darba burtnīca, pārbaudes darbi. 
ZvABC
5.Aut. kolektīvs Vēsture pamatskolai. 
Jaunie laiki. Darba burtnīca, Zv.ABC.
6. Angļu valoda – Project! 4., Work-
book., Oxford. (vecais izdevums)  

7. S.Januma, I.Lude Vingrinājumu 
burtnīca ģeometrijā 8.kl., Lielvārds.
8.Jurijs Kuklis Ķīmijas burtnīca 8. 
klasei., Zv ABC.
9.E.Nagle, R.Gribuste Bioloģijas uzde-
vumi 8.kl., Lielvārds.
10.Birzgale  Latviešu valoda 8.kl. 
Burtnīca., Lielvārds
11. Aut. kol. Sociālās zinības 8 klasei. 
Darba burtnīca. RaKa.

9. KLASE
1.S.Grosberga  Uzdevumi un praktiskie 
darbi Latvijas ģeogrāfijā 9.kl., Zv.ABC.
2.E.Šilters, U.Dzērve  Fizikas burtnīca 
9.kl., Lielvārds.
3.I.Grauzdiņa  Mūzikas burtnīca 9.kl., 
Zv.ABC.
4. Angļu valoda – Project Plus! Work-
book. Oxford. (vecais izdevums)  
6.Ģeogrāfijai - Latvijas ģeogrāfijas 
atlants. Jāņa sēta.
6.  Nagle, Gribuste  Bioloģijas uzde-
vumi 9.kl., Lielvārds
7. Goldmane, Klišāne, Kļaviņa, 
Misāne, Straube Vēsture pamatskolai. 
Jaunākie laiki. Latvija 20.gs. Darba 
burtnīca. ZvABC, 2007.
8. Aut. kol. Sociālās zinības 9.klasei. 
Darba burtnīca. RaKa., 2007.
9. Latviešu valoda 9.klasei. Darba 
burtnīca. Lielvārds., 2008.
10. Par nepieciešamo krievu valo-
dai būs informācija septembrī, jo 
izdevniecība grāmatas sola tikai 
augustā. 

10. KLASE
1.V. Klišāns  Vēsture vidusskolai. 
I.daļa., Zv.ABC.
2.Krievu valoda - Марченко, 
Савелъева  Путъ  1, mācību grāmata, 
darba burtnīca, pārbaudes darbi  (jaun-
ais komplekts) Zv.ABC.
3.N.Buile Uzdevumi un praktiskie 
darbi pasaules ģeogrāfijā vidusskolai., 
Zv.ABC.
5. E.Šilters, V.Reguts, A.Cābelis Fizika 
10.klasei. Mācību grāmata, Lielvārds.
6. Angļu valodai – Tim Falla, Paul 
A Davies  Solutions Intermediate. 
Students book un workbook. Oxford 
University Press, 2008.

11. KLASE
1. Kārlis Veiss Informātika vidusskolai 
2. daļa., Zvaigzne ABC., 2009.
2. V. Klišāns Vēsture vidusskolai. 2. 
daļa., Zvaigzne ABC
3. E. Šilters, V.Reguts, A.Cābelis  
Fizika 11. klasei. Mācību grāmata., 
Lielvārds.
4. Krievu valodai - Марченко, 
Савелъева  Путъ  2, Mācību grāmata, 
darba burtnīca, pārbaudes darbi (viss 
jaunais komplekts)., Zv.ABC.
10. un 11. klasei pārējā informācija par 
nepieciešamajiem mācību materiāliem 
būs septembrī.

MĀCĪBU LĪDZEKĻU SARAKSTS, KAS  
JĀIEGĀDĀJAS SKOLĒNIEM  2010./2011.M.G.



  JŪNIJS 2010                                 “Ļaudonas Vēstis” Nr. 6 (194)                               9

KULTŪRAS DZīVe
5. jūnijā Ļaudonas kultūras na-ma 

vidējās paaudzes deju kolektīvs piedalī-
jās Apes novada  Trapenes pagasta Ma-
zajos dziesmu un deju svētkos. Šis bija 
kolektīva pirmais izbraukums ārpus bi-
jušā rajona robežām. Aizbraucot izmē-
ģinājām Trapenes estrādes skatuvi. Pēc 
tam viesu kolektīviem Trapenes kultū-
ras nama dziedātāji sniedza koncertu 
kultūras namā. Pēc koncerta sākām pos-
ties svētku gājienam. Gājiens notika no 
pašvaldības ēkas uz estrādi, kājas ritmā 
palīdzēja cilāt pūtēju orķestris. Estrā-
dē notika plašs vietējo pašdarbnieku 
un viesu kolektīvu koncerts. Piedalījās 
Ozolnieku vidusskolas jauktais koris, 
Trapenes-Sikšņu pamatskolas koris, 
Kārsavas kultūras nama sieviešu vokā-
lais ansamblis “Saulesprieks’’, līnijdeju 
grupas no Virešiem un Gaujienas “Sten 
up’’, Kalsnavas dāmu deju grupa “Mag-
nolija’’, Cēsu kultūras centra  vecākās 
paaudzes deju kolektīvs “Dzirnas’’, Tra-
penes kultūras nama dziedošie kolektīvi 
“Cālēni’’, “Skabargas’’, “Twister’’, “Ilū-
zija’’, Trapenes kultūras nama senioru 
deju kolektīvs “Bormanītes’’, Apes 
tautas nama pūtēju orķestris un viesi no 
Igaunijas–Lahedas deju kolektīvs, La-
hedas jauktais koris un Parksepas pūtēju 
orķestris. Šie svētki  Trapenē notiek jau 

astoto reizi un daži kolektīvi tajos piedalās 
jau vairākus gadus. Pēc koncerta visiem 
dalībniekiem tika “uzsauktas’’ vakariņas 
un balle, kurā spēlēja grupa “Rakari’’ no 
Apes. Pasākums vairāk gan notika pašiem 
pašdarbniekiem un žēl pasākuma orga-
nizētājas, kura centās , bet skatītāju bija 

maz. Vai nobijušies no odiem, vai kāda 
cita vaina? Tāpēc aicinu ļaudoniešus būt 
aktīviem savos pagasta svētkos, apmek-
lēt sporta dienu un vakara koncertu. 

Aijas Kreiles 
teksts un foto

bibLioTĒKU jAUnUmi
Ja tu stādi dienām,
tad stādi puķes.
Ja stādi gadiem,
tad stādi kokus.
Ja  gribi stādīt mūžībai,
tad stādi atziņas.
Ar kādām atziņām pie mums atnākusi, 

nu jau var teikt,  vasara? Tā laikam mēs 
katrs varam sev pajautāt. Bet šinī jaukajā 
laikā varbūt  kāds lasītājs iedomāsies arī 
par bibliotēku, tas ir par grāmatu lasīšanu. 

Bibliotēkas grāmatu katalogos jūni-
jā  pievienojām  trīs grāmatas. Tas, kas 
jūs pārsteidza, lasot “Bada  spēles’’, at-
gūst jaunu spēku un spraigumu “Spēlē 
ar uguni’’. Iemīļotie varoņi, kas nu jau 
kļuvuši par jūsu draugiem, atgriezušies, 
lai turpinātu cīnīties par savu dzīvību un 
brīvību. Un lasītājs atkal dzīvo līdzi sā-
pēm un pārdzīvojumiem, ar ko ik uz soļa 

nākas satapties Sūzenas  Kolinsas brīniš-
ķīgajiem un vienlaikus sarežģītajiem rak-
sturiem. Vēl detektīvu cienītājiem  Tesas  
Džeritsenas   grāmata „Ķirurgs”.

Mierīgāku sižetu atradīsim Šarlotes 
Binghemas romānā „Lakstīgalas dziesma”, 
bezgala emocionāls romāns par jaunas sie-
vietes mīlestību, par attiecībām, cīņu pret 
sabiedrības stereotipiem un sevis apzinā-
šanās sarežģīto ceļu. Saviļņojošs stāsts uz 
Amerikas un Īrijas  lauku ainavas fona pa-
gājušā gadsimta piecdesmitajos gados.

Vēl bez jaunām grāmatām  būs biblio-
tēkās iespējams izlasīt arī tādas grāmatas, 
kādas līdz šim bibliotēkā nebija atrodamas, 
par to jāpateicas  pagasta Rutai. Teiksim: 
lai labi lasās, vienmēr būtu interese par 
grāmatām, vai ir grūti, vai labi laiki.

Gribu atgādināt lasītājiem, bibliotēkas 
apmeklētājiem, ka bibliotēkas būs slēgtas 

no 19 jūlija, kad došos atvaļinājumā. Bet 
līdz tam droši dodieties uz bibliotēku ap-
mainīt lasāmvielu arī tie, kas bibliotēkā 
nav pabijuši ilgāku  laiku (pat ir tādi no 
2007. gada). Lūdzam atdot bibliotēkas 
grāmatas.

Vēlu visiem jautri  nosvinēt Jāņus un 
labi pavadīt vasaru!

Aija,
bibliotēkas vadītāja

Trapenes Mazajos dziesmu un deju svētkos, dejo ļaudonieši.
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Pagasta avīzīte. Jā, tik mīļi to sauc. 
To nesauc par dzelteno presi, laikrakstu 
vai mediju. Te neraksta par globāla mē-
roga problēmām, nezākā valdību un cits 
citu.  Te raksta par vienkāršu darba darī-
tāju, par ikdienišķu pagasta iedzīvotāju, 
par notikumiem, kas svarīgi un nozīmīgi 
ikviena cilvēka dzīvē. Te nav jāiedziļinās 
lēmumu un likumu pantos. Pagasta avīzī-
ti izlasa no pirmās līdz pēdējai lappusei, 
reizēm par vairākkārt. To iesien un glabā 
kā dārgu relikviju. Tā par pagasta avīzī-
tēm pašvaldību avīžu konkursa „Spicā 
spalva” noslēguma pasākumā izteicās 
vakara vadītāji un žūrijas pārstāvji.

 Šogad konkurss svinēja desmit gadu 
jubileju. Bija svētku sajūta, dāvanas, zie-
di un  lielā „Spicās spalvas” torte. Bet to 
visu tomēr kaut kādā mērā aizēnoja nezi-
ņa, kā būs. Izskanēja frāzes, ka pagastu 
avīzes novada deputātiem un daļai pagas-
tu pārvaldnieku nav vajadzīgas….  Bet 
kur paliek vienkāršais pagasta cilvēks, šo 
lēmēju – deputātu – vēlētājs?  Vai atkal 
visu nosaka tikai nauda?  Novads – tas 
ir ikviens cilvēks, kas tajā dzīvo. Arī tur, 
kur vairs nav nekā – ne skolas, ne veika-
la, ne pasta nodaļas, ne bibliotēkas un arī 
autobuss tur vairs nekursē. Ir tikai vien-
tuļas mājas un veci cilvēki , kas gaida 
reizi mēnesī to dienu, kad savā ceļmalas 
pasta kastītē atradīs vietējo pagasta avī-
zīti, kurā varēs izlasīt par saviem pagasta 
cilvēkiem un aktivitātēm pagastā.

Laimīga un gandarīta par savas ide-
jas par „Spico spalvu” iziešanu tautās 
bija tās krustmāte, savulaik avīzes “Bar-
kavas Vārds” redaktore Iveta Dukaļska: 
“Barkavas Vārda” vairs nav... Bet “Spicā 
spalva” dzīvo. Esmu laimīga par to, ka 
ideja turpinās. Lai jums vēl daudz skaistu 
svētku, nomināciju un jubileju!” 

„Spicās spalvas 2010” nominācijas –  
“Par vēstures atspoguļojumu”- “Sarka-
ņu Ziņas”, “Par vienkārša darba darītāja 
godā celšanu” – “Kalsnavas Avīze”, “Mē-
neša foto” un “Mēneša moto”- “Bērzau-
nes Rīts”, “Par valodas godā celšanu” –  
“Varakļōnīts”, “Labākās skolu ziņas”- 
“Ērgļu Novada Ziņas”, “Par prasmi sa-
skatīt neparasto ikdienišķajā”- “Mētrie-
nas Dzīve”, “Par rakstiem rubrikā “Es 
nāku no Ļaudonas”- “Ļaudonas Vēs-
tis”, “Problēmraksts” – “Vecpiebalgas 
Novada Ziņas” (Vecpiebalgas novads), 
“Redaktores sleja” – “Piebaldzēniem”( 
Jaunpiebalgas novads), “Par sadarbību 
ar novada domi avīzes tapšanā” – “Ve-
cumnieku Novada Ziņas”, “Kolēģu sim-
pātija”- “Vecumnieku Novada Ziņas”, 
“Vecumnieku Novada Ziņu simpātija”- 
“Mētrienas Dzīve”, “Spicā spalva 2010”- 
“Lubānas Ziņas”. Pateicības saņēma 
„Lazdonietis”, “Klānu Vēstis” (Ošupes 
pagasts), “Liezēre Vakar, Šodien, Rīt”. 

Šogad žūrijā bija Latvijas Pašvaldību 
savienības pārstāve Daina Oliņa, “Gul-
benes Novada Ziņu” redaktore Jana Iga-
viņa, “Madonas poligrāfists” korektore 

Tija Seiksta. Savu skatījumu uz mazajām 
avīzēm izteica Latvijas Pašvaldību savie-
nības izdevuma “Logs” sekretāre un Lat-
vijas Mākslas akadēmijas docente, kas 
pasniedz Komunikāciju teoriju un praksi, 
Ingrīda Burāne: “Tas, ko dara vietējās 
avīzītes, ir neatsverams un nenovērtējams 
darbs – tā ir patiesā Latvijas vēsture. Lai 
Dievs dotu saprātu un godu visiem nova-
du un pagastu pārvalžu vadītājiem neiz-
nīcināt šo patieso un īsteno informācijas 
nesēju. Un galvenais – katrs cilvēks, kas 
neizbrauc no Latvijas, ir godā ceļams, 
viņa darbs nenovērtējams, mums katrs 
cilvēks ir jānovērtē, jāgodā, kaut vai viņš 
necilu darbu dara. Katrā novadā, katrā 
pagastā katrs cilvēks ir zelta vērts.” 

Pirms pasākuma tikām iepazīstināti 
ar jaunāko skolu Latvijā – Cesvaines vi-
dusskolu. Šī ir pagaidām vienīgā vidus-
skola, kas uzcelta neatkarīgās Latvijas 
laikā. Skaisti, moderni, mūsdienu prasī-
bām un laikam atbilstoši.

 Pasākuma gaitā mūs priecēja Vita 
Krūmiņa un viņas vadītais skolēnu ģitā-
ristu ansamblis, Cesvaines vidusskolas 
instrumentālais ansamblis un Cesvaines 
mūzikas skolas audzēkņi. 

Paldies cesvainiešiem, īpaši “Cesvai-
nes Ziņu” redaktorei Gunai Graudiņai!

Lai Dievs dod to saprātu,  vēlmi un 
tieksmi pēc vajadzības izdot pagastu pār-
valžu avīzes ikvienam novada domes de-
putātam un pagastu pārvalžu vadītājam!

Cesvainē viesojās Ruta Vizāne

Vēršam jūsu uzmanību, ka sakarā 
ar 2010. gada 22. aprīļa grozījumiem 
likumā „Par akcīzes nodokli”(turpmāk- 
likums), Pārejas noteikumi ir papildināti 
ar 46.punktu.

Likuma Pārejas noteikumu 46. punkts  
nosaka, ka saskaņā ar šā likuma 18. pan-
ta sesto daļu izdotie Ministru kabineta 
2007. gada 7. augusta noteikumi Nr. 
528 “Kārtība, kādā lauksaimniecības 
produkcijas ražotājiem atmaksā akcīzes 
nodokli par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un 
dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai ir pievie-
nota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu 
eļļas iegūta biodīzeļdegviela” piemēro-
jami līdz 2010. gada 15. augustam par 
dīzeļdegvielu (gāzeļļu) (tajā skaitā dī-
zeļdegvielu (gāzeļļu), kurai saskaņā ar šā 
likuma nosacījumiem ir pievienota rapšu 
sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta 

biodīzeļdegviela (turpmāk –dīzeļdegvie-
la)), kura 2010. gadā iegādāta līdz 30. 
jūnijam un par kuru 2010. gadā veikta 
samaksa līdz 15. jūlijam, ja pieprasī-
jums par nodokļa atmaksu iesniegts 
līdz 2010. gada 15. jūlijam.

Savukārt 2010. gada 1. jūnijā tika 
publicēti „Latvijas Vēstnesī” Ministru 
kabineta 2010. gada 12. maija noteiku-
mi Nr. 444 „Kārtība, kādā no akcīzes 
nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāz-
eļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir 
pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu 
sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ko 
lauksaimniecības produkcijas ražotājs 
izmanto lauksaimniecības zemes apstrā-
dei, kā arī tādas meža vai purva zemes 
platības apstrādei, kurā kultivē dzērve-
nes vai mellenes”(turpmāk - Ministru 

kabineta 2010. gada 12. maija noteikumi 
Nr. 444), kuri stājas spēkā ar 2010. gada 
1. jūliju, kuri nosaka kārtību, lai saņemtu 
atbrīvojumu no akcīzes nodokļa dīzeļ-
degvielas iegādei 2010./2011. saimnie-
ciskajā gadā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, akcīzes 
nodokli par līdz š. g. 30. jūnijam iegādā-
to dīzeļdegvielu lauksaimniecībā izman-
totās zemes apstrādei, par kuru veikta 
samaksa līdz 15. jūlijam un pieprasījums 
par nodokļa atmaksu iesniegts līdz š. g. 
15. jūlijam, atmaksās Valsts ieņēmumu 
dienests  līdzšinējā kārtībā. 

Savukārt turpmāk, lai saņemtu akcī-
zes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielai, 
saskaņā ar  Ministru kabineta 2010. gada 
12. maija noteikumiem Nr. 444, ir jāinte-
resējas Lauku atbalsta dienestā.

„Spicā spalva” Cesvainē

Par akcīzes nodokļa atmaksu  
lauksaimniecības produkcijas ražotājiem
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*  Pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Dreimane  atvaļinājumā būs no 28. jūnija līdz 18. jūlijam
Aizvietos Dzintra Seržāne.

*  Madonas novada bāriņtiesas locekle Ļaudonas pagasta pārvaldē Ruta Vizāne atvaļinājumā 
būs no 13. jūlija līdz 24. augustam.
Apmeklētājus pieņems pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00, sīkāka informācija pa tālruni 
26530400.

*  Madonas novada sociālā dienesta darbiniece Ļaudonas pagasta pārvaldē Aija Zablocka 
atvaļinājumā būs no 12. jūlija līdz 11. augustam.
Apmeklētājus pieņems 2. un 9. augustā no plkst.  no 12.00 līdz 12.00 un  
no 14.00 līdz 17.00. Telefons informācijai 20255619 

Avīzītes lasītāju zināšanai. Nākamais avīzes numurs būs apvienots – 
jūlijs/augusts un iznāks augustā.

Šā gada 10. jūnijā Ļaudonas pagas-
tā  viesojās bijušā Madonas rajona lauku 
tīkla speciālisti. Viesi apmeklēja pagasta 
pārvaldi. Pēc tam devās uz Teiču rezer-
vāta administrāciju, kur Juris Jātnieks 
pastāstīja par Teiču un Krustkalnu rezer-
vātiem. Vēlāk viesus uzņēma z/s “Ezer-
nieki” saimnieks Ilgvars Sīlis un iepazīs-
tināja ar savu pieredzi lauksaimniecībā 
un ar gaļas liellopu ganāmpulku. Pēc 
viesošanās Ļaudonas pagastā speciālisti 
devās uz Mētrienas pagastu, kur viņus 
sagaidīja Mētrienas pagasta pašdarbnieki 
un pavadīja pie māksliniekiem Baibas un 
Eināra Dumpjiem. Sekoja  par pagastu 
apvienošanās līdzekļiem renovētā Mēt-
rienas tautas nama apmeklējums. Noslē-
gumā viesi apmeklēja z/s “Cīrulīši”, kur 
savā pieredzē dalījās Ligita Tumanova.

inFoRmĀCijA

Ritas Avotiņas 
teksts un foto

Lauku konsultanti tiekas Ļaudonā

Teiču dabas rezervātā.

Ar teatralizētu uzvedumu lauku konsultantus sagaidīja mētrēnieši pie sava 
pagasta robežas.
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KULTŪRAS 
AFišAVēlam gadus

ar saules pielietām dienām,
Ar siltu smaidu un labām domām!
Tikai vienu gan palūgsim vējam:
Lai saudzīgs tas laiks,
kuram līdzi mēs skrejam!

SVEICAM
50 gadu jubilejā
Tālivaldi Strodu                        

 11.jūnijā
Albertu Lakotlo                          

17.jūnijā
Jāni Ivdri                                    
 24.jūnijā

Sarmīti Bucenieci                        
27.jūnijā 

55 gadu jubilejā
Ainu Apsīti                                  

 7.jūnijā
Rutu Vizāni                                

 26.jūnijā

60 gadu jubilejā
Jāni Liepiņu                                 

 22.jūnijā

65 gadu jubilejā
Anitu Pētersīli (Miera iela 7)          

2.jūnijā
Jāni Veikšānu                               

 14.jūnijā
Rutu Bērziņu                                

 17.jūnijā
Ritu Kļaviņu                                 

 23.jūnijā

70 gadu jubilejā
Andri Markvartu                            

29.jūnijā

75 gadu jubilejā
Antonu Šķēli                                 

  13.jūnijā
Ainu Beļaunieci                            

  27.jūnijā

Daudz baltu dieniņu, 
Laimiņa, dodi!

SĒRU VĒSTS
Vasara zied...
Vēl tikai Saulgriežu pļavās tā brien…
Visa pasaule piebērta pieneņu pūku -
Veru grāmatu ciet,
Silā jāaiziet:
Tur mana dzeguze kūko…

MĀRTIŅŠ KĻAVIŅŠ

miris 7. jūnijā 20 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem

26. jūnijā pulksten 10.00 
Ļaudonas vidusskolas sporta 

laukumā sporta diena.
Pulksten 19.00 svētku gājiens 
no Ļaudonas vidusskolas uz 

estrādi.
Pulksten 19.20 svētku koncerts.

Pēc koncerta balle, jums 
muzicēs Inga un Normunds. 

Ieeja uz balli 1,50 Ls.

2. jūlijā pulksten 19.00 
Ļaudonas kultūras namā koru 
sadziedāšanās. Piedalās vīru 
koris no Vācijas, vīru koris 

“Gaiziņš’’ un Ļaudonas jauk-
tais koris “Lai top!’’. 

Ieeja brīva

Vai šogad rīkosim bērnības 
svētkus? Vecākiem, kuriem 

būtu interese par šo jautājumu, 
lūdzu zvanīt 26590186.

Pareizticīgo 
KAPUSVĒTKI 

Ļaudonas pagasta 
Pārupes kapos 

11. jūlijā plkst. 14.00 

LīDZjŪTībAS
Baltu puķu ceļu kaisu,
Sav’ brālīti vadīdam’;
Baltas puķes savītīs,
Brālīt’s vairs nepārnāks.

Skumju brīdī esam kopā ar 
Loretu, pavadot brāli  

mūžībā.
2. klases skolēni,  

audzinātāja un vecāki

Kā nesaraut stīdziņu smalko,
Kurā zaudētais mīļums trīs-
Kāpēc laiks, kas atvēlēts mīlestībai,
Uz šīs pasaules tik bezgala īss?...

Patiesa līdzjūtība visiem, vi-
siem Mārtiņa tuviniekiem, 
kad liktenis tik pēkšņi lēmis 

viņu mūžībā saukt.

Ļaudonas vidusskolas kolektīvs

Mīļš cilvēks aizgājis uz klusēšanas 
pusi,
Vien paliek atmiņas ar pateicības 
vārdiem…

/J.Rūsiņš/

Patiesa līdzjūtība Mārtiņa 
Kļaviņa tuviniekiem.

V. Zaļā, Veneru, Dauģu, Zablocku, 
Vizānu ģimenes

PATeiCībA 

Paldies, labie cilvēki!  
Paldies!

                                Kļaviņi


