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Baltā ziema.

JANVĀRIS. Ar sniegoti baltu dabu un īstu zie-
mas aukstumu pie mums sācies jaunais  – 2010.– gads. 
Atkal esam jauna gada sākumā. Ikviens no mums vēlas, 
lai šis gads būtu labāks par iepriekšējo. Kāds tas būs, to 
rādīs laiks, jo daudz kas dzīvē ir atkarīgs no mums pa-
šiem. 

Daba šomēnes mums dāvā īstu ziemu ar bagātīgu snie-
ga segu, ar puteņiem un saulainām dienām, ar sarmo-
tiem kokiem un krūmiņiem. Mežā izskatās kā īstā pasaku 
valstībā, jo vizuļo ik zariņš.

Šomēnes mēs atceramies 1991. gada janvāra barikāžu 
aizstāvjus. Tas bija laiks, kad uz Rīgu uz Doma laukumu, 
uz Vecrīgu, uz stratēģiski svarīgām vietām saplūda lat-
vieši no visām Latvijas malām, lai tās aizstāvētu kopā ar 
cittautiešiem, kas arī ticēja tautas gribas svētumam, kas 
ticēja taisnības uzvarai, kas ticēja mūsu tiesībām uz brī-
vu zemi. Tās bija skaistas un grūtas dienas, un tie bija 
pārdzīvojumi, kas barikāžu dalībniekiem paliks sirdī uz 
mūžu. Mēs esam lepni, ka toreiz Rīgā bija  daudzi mūsu 
pagasta iedzīvotāji, kas ar savu klātbūtni stiprināja bari-
kādes un tagad ir šo dienu aculiecinieki. Ir pagājuši 19 
gadi, izaugusi jauna paaudze, kurai nu jau 1991. gada 
barikādes ir mūsu tautas vēsture. Barikāžu dalībnieki, 
esiet lepni par savu dalību šajos notikumos, jūs tajā brīdī 
sasniedzāt to dziļāko un cēlāko, kas ir jūsu sirdīs! Stās-
tiet par to saviem bērniem un bērnu bērniem, neļaujiet 
nevienam no jums atņemt lepnumu par to, kas toreiz tika 
paveikts, jo tie bija nozīmīgi un svarīgi brīži!
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NOVADA DOMĒ                                                   

• Nosaka  Mārcienas, Bērzaunes  
pagasta pārvalžu un to iestāžu snieg-
to pakalpojumu izcenojumus no 
2010. gada 1. janvāra

• Atļauj norakstīt no bilances Ļau-
donas pagasta pārvaldes pamatlī-
dzekļus:

1. Avotu ielas katlu mājas apku-
res katlu rekonstrukcijas izmaksas: 
atlikusī vērtība uz 01.12.2009. LVL 
0,00 objekts izveidots 1997.g. 20.de-
cembrī, inv. Nr.0138005, bilances 
vērtība LVL 18359,62.

2. Pēc pamatlīdzekļa norakstīša-
nas akta sagatavošanas un apstip-
rināšanas izslēgt Avotu ielas katlu 
mājas apkures katlu rekonstrukcijas 
izmaksas no bilances. 

• Atļauj Vestienas pagasta pārval-
dei pārskaitīt Zivju fondam 10% no 
ieņēmumiem  par  pārvaldes izno-
mātajām ūdens tilpnēm (ezeriem) un 
90% no saņemtās nomas maksas par  
pārvaldes iznomātajām ūdens tilp-
nēm (ezeriem) izlietot zivju resursu 
atjaunošanai. 

• Pieņem lēmumus par lauku ap-
vidus zemes  piekritību Madonas 
novada pašvaldībai Ošupes, Bērzau-
nes, Kalsnavas, Vestienas, Aronas, 
Praulienas, Mārcienas, Liezēres pa-
gastā.

•  Izslēdz no Vestienas pagasta pār-
valdes bilances pamatlīdzekļus.

• Pieņem lēmumu, ka Madonas 
novada pašvaldībai Madonas pilsētā 
piekrīt un zemes reformas laikā ir ie-
rakstāmas zemesgrāmatās uz pašval-
dības vārda pilsētas zemes vienības.

• Apstiprina Nolikumu par Mado-
nas novada Dzimtsarakstu nodaļas 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem.  
 

• Pieņem saistošos noteikumus 
„Pašvaldības Nodeva par Madonas 
novada Dzimtsarakstu nodaļas iz-
sniegtajiem oficiālajiem dokumen-
tiem”. 

• Nosaka Tiesu Administrācijas  
nomāto nedzīvojamo telpu Tirgus 
ielā-3, Madonā  noteiktajai nomas 
maksai 10% atlaidi  uz vienu gadu.

• Nosaka Valsts sociālās apdrošinā-

Madonas novada pašvaldības 29.12.2009.domes 
sēdē izskatīto jautājumu pārskats

šanas aģentūras  nomāto nedzīvojamo 
telpu Blaumaņa  ielā-3 Madonā, no-
teiktajai nomas maksai 50% atlaidi uz 
vienu gadu. 

• Apstiprina nepieciešamo finansē-
jumu sporta pasākumiem Madonas 
novadā 2010.gada janvārī.  

• Pieņem saistošos noteikumus 
Nr.20 „Par grozījumiem un papildinā-
jumiem Madonas novada pašvaldības 
domes 27.08.2009. saistošajos notei-
kumos Nr.4 „Saskaņošanas kārtība 
koku ciršanai ārpus meža zemes Ma-
donas novada teritorijā”. 

• Nolemj slēgt rūpnieciskās zvejas 
iekšējos ūdeņos tiesību nomas līgu-
mus no 2010. gada 1. janvāra līdz 
2010. gada 31. decembrim ezerā “Lie-
lais Līdēris” un noteikt zvejas limitu.

• Apstiprina konkursa “Madonas 
novada ģerbonis un karogs” noliku-
mu.

• Papildina noteikumu „Kārtība, 
kādā Madonas novada pašvaldība 
sedz transporta izdevumus vispārējās 
pamatizglītības un vidējās izglītības 
iestāžu izglītojamiem” (24.09.2009., 
protokols Nr.11; 18.p.) 2.punktu ar ie-
rakstu „5-6 gadīgo obligātās apmācības 
bērniem” un lēmumā „Par transporta 
izdevumu kompensāciju izglītojama-
jiem, no kuru deklarētās dzīvesvietas 
pagastā nekursē sabiedriskais trans-
ports uz tuvāko mācību iestādi nova-
da teritorijā vispārējās pamatizglītības 
un vidējās izglītības iestāžu izglītoja-
miem” (29.10.2009., protokols Nr.13, 
14.p.)1.punktu ar ierakstu „5-6 gadīgo 
obligātās apmācības bērniem”. 

• Atbrīvo sabiedrisko organizāci-
ju „MADONAS DIABĒTA BIED-
RĪBA” no nomas maksas parāda Ls 
59,29 (ieskaitot PVN) samaksas par 
biroja telpu Saules ielā 13A izmanto-
šanu 2009.gada janvāra un februāra 
mēnesī.

• Akceptē sagatavoto līguma par 
Madonas novada pašvaldības infor-
mācijas publicēšanu laikrakstā „Stars” 
projektu.

• Atļauj  Madonas novada pašval-
dības Mētrienas pagasta pārvaldes 
pilnvarotai personai izņemt ciršanas 

apliecinājumus kopšanas  cirtei Ma-
donas novada pašvaldības pārvaldī-
jumā esošajos mežos „Salu mežs” 
un „Runcu purvs”.  

• Pilnvaro Madonas novada spor-
ta darba organizatoru Māri GAILU-
MU kā Madonas novada komandas 
vadītāju Latvijas II Ziemas olimpi-
ādē.

• Atbalstīt Madonas novada paš-
valdības iestāšanos Latvijas Slēpo-
šanas savienības biedru sastāvā.

2.Deleģēt kā pašvaldības pārstā-
vi Madonas sporta skolas direktoru 
– Voldemāru ŠMUGO.

• Apstiprina sporta darba organi-
zatoru štata vienības Madonas no-
vada pagastu pārvaldēs.  

• Atbalsta ierosinājumu augošā 
meža (cirsmas) „Strīdus purvs” 5,1 
ha kopplatībā ar kadastra apzīmēju-
mu Nr.7070 012 0019  atsavināša-
nai, rīkojot izsoli, un uzdod pagasta 
pārvaldes vadītājai veikt nepiecieša-
mās darbības, lai nodrošinātu cirs-
mas novērtēšanu un izsoles organi-
zēšanu Ļaudonas pagastā.

• Nolemj piedalīties izsludinā-
tajā konkursā “Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem”  ar 
“Saikavas tautas nama II kārtas” 
projektu.

• Līdz 2010. gada budžeta apstip-
rināšanai atļauj Finanšu nodaļai fi-
nansēt pašvaldības pastāvīgo funk-
ciju izpildi, mēnesī nepārsniedzot 
1/12 (vienu divpadsmito) daļu no 
2009. gada plānotajiem  kārtējiem 
izdevumiem (atlīdzība, preces un 
pakalpojumi), tos samazinot par 
15%.

• Nolemj lūgt Valsts kasi mainīt 
aizņēmuma valūtu no latiem uz eiro 
tiem Madonas novada pašvaldības 
aizņēmumiem, kuriem 2010.gadā 
saskaņā ar aizņēmuma līgumu no-
teikumiem jāpārskata aizdevuma 
procentu likmes. 

• Nolemj ar 30.12.2009 pārņemt 
Madonas rajona pašvaldības iestādi 
„Madonas rajona padome”, nodok-
ļu maksātāja reģ. Nr. 90000073022, 
adrese Saieta laukums 1, Madona, 
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Madonas novads.
• Nolemj ar 30.12.2009 pārņemt 

Madonas rajona pašvaldībai piede-
rošās Madonas rajona pašvaldības 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„Madonas slimnīca” (nodokļu mak-
sātāja reģ. Nr. 40003356507, adrese 
Rūpniecības iela 39, Madona, Ma-
donas novads) 2243422 (divi mil-
joni divi simti četrdesmit trīs četri 
simti divdesmit divas) kapitāla da-
ļas (vienas kapitāla daļas nomināl-
vērtība LVL 1,-, kapitāla daļu kopē-
jā summa LVL 2243422,).

 Nosaka, ka Madonas rajona paš-
valdības sabiedrības ar ierobežo-
tu atbildību „Madonas slimnīca” 
kapitāla daļu turētājs ir Madonas 
novada pašvaldība. Maina Mado-
nas rajona pašvaldības sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību „Madonas 
slimnīca” (nodokļu maksātāja reģ. 
Nr. 40003356507, adrese Rūpnie-
cības iela 39, Madona, Madonas 

novads) nosaukumu uz „Madonas 
novada pašvaldības sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību „Madonas slim-
nīca”” (saīsinātais nosaukums SIA 
„Madonas slimnīca”).

• Izdara grozījumus  Madonas no-
vada pašvaldības administrācijas štatu 
sarakstā un apstiprina to  jaunā redak-
cijā.

• Apstiprina Madonas novada paš-
valdības pagastu pārvalžu štata vienī-
bu sarakstu un darba samaksu.

• Par Madonas novada pašvaldības 
administrācijas Izglītības nodaļas va-
dītāju apstiprina Solvitu SERŽĀNI. 

Apstiprina  Madonas  pilsētas  teri-
torijas  plānojuma  1999. – 2012. ga-
dam  grozījumus  Nr.2.

• Ar 30.12.2009 pārņem Madonas 
rajona pašvaldībai piederošās sabied-
rības ar ierobežotu atbildību „Vidus-
daugavas SPAAO” (nodokļu mak-
sātāja reģ. Nr. 55403015551, adrese 
Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, Aizkr-

aukles novadā, LV 5101) 4663 (čet-
ri tūkstoši seši simti sešdesmit trīs) 
kapitāla daļas (vienas kapitāla daļas 
nominālvērtība LVL 1,-, kapitāla 
daļu kopējā summa LVL 4663,-).

• Ar 01.01.2010.izbeidz darbību 
komisija iepirkumu veikšanai Ma-
donas novada pašvaldības adminis-
trācijas vajadzībām.

• Izdara grozījumus un papildinā-
jumus Madonas novada pašvaldības 
09.07.2009. (Protokols Nr.3;5.p.) 
lēmumā „Par Madonas novada paš-
valdības komisiju izveidi” un papil-
dina  Madonas novada pašvaldības 
iepirkumu komisijas locekļu sastā-
vu: Ruta VIZĀNE – Madonas no-
vada pašvaldības domes deputāte; 
Elita STAUNE – Attīstības nodaļas 
projektu piesaistes un ieviešanas 
speciāliste.

 Materiālus apkopoja 
Ruta Vizāne

Kaut arī  2010. gada pirmais mē-
nesis jau gandrīz aizvadīts, Mado-
nas novada pašvaldībā darbs pie šā 
gada budžeta veidošanas vēl nav 
pabeigts. Saskaņā ar pastāvošo li-
kumdošanu gadskārtējais pašvaldī-
bas budžets jāizstrādā un jāiesniedz 
apstiprināšanai domei  ne vēlāk kā 
divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā 
valsts budžeta likuma izsludinā-
šanas; likums “Par valsts budžetu 
2010. gadam” izsludināts 2009. 
gada 21.decembrī. 

Novada budžeta veidošanā tiek 
iesaistītas pagastu pārvaldes, iestā-
žu vadītāji – pārsvarā gan ar mēr-
ķi apkopot un iesniegt informāciju 
par esošo situāciju, tomēr nebūt 
nav tā, ka izpaliek katra pagasta, 
katras iestādes iespējas aizstāvēt 
savas intereses un vajadzības. Tas 
ir arī galvenais iemesls, kādēļ bu-
džeta veidošana ir tik smagnēja, jo 
nepieciešams uzklausīt un sabalan-
sēt 14 novadu veidojošo pagastu 
un Madonas pilsētas, un to iestāžu 
viedokļus. 

* * *
Pagājušā gada nogalē notika pār-

maiņas mūsu pagasta sociālās aprū-
pes centrā. Aktīvās darba gaitas bei-
dza ilggadējā centra vadītāja Maija 

Zandberga. Liels paldies par tiem dar-
ba gadiem, kas atdoti Ļaudonai gan 
mediķa, gan sociālās aprūpes centra 
vadītājas darbā! 

Jauna vadītāja apstiprināšanai tika 
izsludināta atklāta pretendentu pie-
teikšanās. Kopumā tika saņemti 8 
pieteikumi un ne tikai no Madonas 
novadā dzīvojošiem. Starp preten-
dentiem bija iedzīvotāji no Jelgavas, 
Atašienes. Septiņi kandidāti tika uz-
aicināti uz pārrunām, kurās piedalī-
jās Madonas novada Sociālā dienesta 
vadītājs Gundars Riekstiņš, Ļaudonas 
pagasta sociālā darbiniece Aija Zab-
locka un pārvaldes vadītāja. Kandidāti 
tika iztaujāti par iepriekšējo darba pie-
redzi, motivāciju kandidēt uz centra 
vadītāja amatu,  katra redzējumu par 
centra galvenajām problēmām, attīstī-
bas iespējām, pieredzi budžeta plāno-
šanā u.c. Kā atbilstošākā kandidatūra 
tika izvēlēta madoniete Rita Vecozola, 
kura pašlaik centrā strādā par vadītājas 
vietas izpildītāju līdz domes lēmumam 
par vadītāja apstiprināšanu.

* * *
Vēlos aicināt Ļaudonas daudzdzī-

vokļu māju iemītniekus izvērtēt sa-
vas mājas apsaimniekošanas sistēmu. 
Katrā no mājām pašreiz ir sava pieeja, 
kā organizēt darbus, pienākumus, kas 

saistīti ar mājas apsaimniekošanas 
jautājumiem. Pēc būtības un atbil-
stoši likumdošanas normām katrai 
daudzdzīvokļu mājai jābūt savam 
“pārvaldniekam”, ar kuru tiek slēgts 
līgums par nama apsaimniekošanu 
un kurš tad ir tiesīgs slēgt līgumus, 
piemēram, ar dažādiem komunālo 
pakalpojumu sniedzējiem. Jau tuvā-
kajā laikā tiks organizēta daudzdzī-
vokļu māju iedzīvotāju sanāksme, 
kur šie jautājumi tiks kopīgi pārru-
nāti, tādēļ ļoti aicinu būt atsaucīgiem 
un šajā diskusijā iesaistīties.

* * *
Pāri visam ir gandarījums, ka va-

ram turpināt izdot “Ļaudonas Vēs-
tis”. Pagaidām nekas neliecina, ka 
šajā jomā kas mainīsies. Atliek tikai 
būt aktīviem un radīt notikumus, par 
kuriem citiem darīt zināmu ar avīzī-
tes starpniecību. Šajā sakarībā saku 
īpašu paldies par īpaša notikuma– 
autosacensību “Ziemas aplis”– or-
ganizēšanu  Smirnovu ģimenei!

Ilze Dreimane, 
pagasta pārvaldes vadītāja
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MĒNEŠA JUBILĀRI                                                
20. decembrī dzīves skaisto 80 gadu 

jubileju svinēja Jāzeps Mikanovs.

Jubilāra dzimtā puse ir Preiļu novads, 
bet Jāzeps Mikanovs sevi uzskata par īstu 
ļaudonieti, jo Ļaudona ir un paliek manas 

mājas, tā saka cienījamais jubilārs. 
Ģimenē bijuši pieci bērni, bet divi, māsa 

un brālis, mira jau bērnībā. Jāzepa vecāki 
nākuši no ticīgas ģimenes un ticībā audzi-
nāti arī bērni. Jāzeps kristīts Pušas baznīcā, 
katoļu draudzē. Kopā ar ģimeni apmeklējis 
baznīcu un kā bērns piedalījies dievkalpo-
jumos un pievērsies ticības mācībai.

Skolas gaitas uzsāktas Maltas pagasta 
Zosnas skolā. Vasarās strādāts pie saim-
niekiem. Kara laikā iesaukts leģionā. Tikai 
ticība Dievam Jāzepam palīdzējusi pārciet 
kara briesmas un dzīvam atgriezties no 
kara. Pēc kara Jāzeps apmeties pie brāļa 
Ērgļos. Vestienā Jāzeps ieguvis traktorista 
tiesības un saņēmis darba nosūtījumu uz 
pirmo padomju saimniecību “Toci”. Ļau-
donā ieradies pliks un nabags, tā saka pats 
jubilārs, bet toties bijusi mierīga dzīve. 
Pēc vairākiem gadiem darbavieta nomai-
nīta uz Madonas mežniecību, pēc tam uz 
Kalsnavas MRS – līdz pat aiziešanai pen-
sijā.

 Ļaudonā satikta Zenta, ar kuru 1953.

gadā nodibināta ģimene. Ģimenē izau-
dzināti divi bērni – meita un dēls. Ta-
gad jubilāru priecē trīs mazbērni un trīs 
mazmazbērni. Sieva Zenta bijusi blakus 
Jāzepam visos dzīves brīžos un arī ta-
gad uzmundrina ar labu vārdu un dod 
spēku ikvienā dzīves pārbaudījumā.

Jāzepa vaļasprieki dzīvē saistīti ar 
medībām un makšķerēšanu, tagad gan 
vairs tikai makšķerēšana, jo labākā at-
pūta ir būt pie dabas.

Ļaudonieši Jāzepa Mikanova vārdu 
saista ar vienīgās baznīcas atjaunošanu. 
Jāzeps bija tas, kurš nebaidījās iet pie 
cilvēkiem un lūgt ziedot baznīcas atjau-
nošanai. Darbs bija svētīgs, un baznīca 
tika atjaunota. Kā pats Jāzeps saka: man 
palīdzēja Dievs. Bez Dieva palīdzības 
es to nebūtu varējis izdarīt. Prieks par 
paveikto darbu, jo Dievnams šodien 
priecē ikvienu ļaudonieti. 

Paldies jubilāram par dzīvesstāstu! 
Lai nākamie dzīves gadi dod spēku un 
veselību!

          R. Vizānes teksts un foto

28. decembrī dzīves 80 gadu ju-
bileju svinēja pagasta iedzīvotājs 
Artūrs Otvars.

Jubilārs dzimis Gulbenes pusē Jaun-
gulbenes pagastā, tagadējā Līgo pagastā. 
Bērnība pagājusi vecāku mājās, augot 

kopā ar brāli. Skolas gaitas uzsāktas un 
pabeigtas Siltāju sešgadīgajā pamatskolā. 
Mācības Artūram nekad nebija sagādāju-
šas grūtības, puisis arvien centās iegūt zi-
nāšanas. Arī vecāku zemnieku saimniecībā 
bija nepieciešamas zināšanas, lai tā attīstī-
tos un pilnveidotos. Mācības tika turpinā-
tas Smiltenes lauksaimniecības skolā, bet 
izglītošanos pārtrauca iesaukums leģio-
nā. Kara laikā Jelgavā no frontes izdevās 
vienai nelielai vīru grupiņai atdalīties un 
nokļūt jau frontes līnijas aizmugurē, vēlāk 
arī dzimtajā Jaungulbenē. No sākuma dzī-
vots pa mežu, vēlāk aizgājis un pieteicies 
varas iestādēm. Ģimeni skāra arī 1949. 
gada represijas, dēliem izdevās izglābties, 
bet māti aizveda uz Sīriju. Paldies Die-
vam, viņa izturēja un atgriezās.

Artūrs saņēma piedāvājumu doties uz 
kursiem Saulaines lauksaimniecības teh-
nikumā, lai apgūtu kolhoza priekšsēdētāja 
kvalifikāciju 6 mēnešu kursos. Pabeidzis 
kursus, mācības turpināja un ieguva agro-
noma diplomu. Kā agronoms 1953. gada 
17. jūnijā Artūrs ieradās Ļaudonas MTS 

un uzsāka darbu par iecirkņa agrono-
mu. Pēc kāda laika jau bija kolhoza 
„Padomju armija” priekšsēdētājs, vēlāk 
strādājis arī par priekšsēdētāja vietnie-
ku. Līdztekus savam tiešajam darbam 
bijis arī Ļaudonas ciema IK deputāts. 
Pēdējie darba gadi līdz pat aiziešanai 
pensijā veltīti Ļaudonas slimnīcai. Ar-
tūrs Otvars strādājis par galvenā ārsta 
vietnieku saimnieciskajos jautājumos 
jeb vienkāršāk – veicis saimniecības 
daļas vadītāja darbu.

Brīvajā laikā dziedāts Ļaudonas  korī, 
ko vadījusi Aleksandra Zvaigzne.

Ļaudonā sastapta dzīves mīlestība 
Ausma, izveidota ģimene, izaudzināti 
dēli – Vilnis un Ilmārs. Jubilārs priecā-
jas par savu mazmeitiņu.

Pavisam nesen mūžībā aizgājusi sie-
va Ausma.

Lai cienījamam jubilāram veselība un 
dzīvesprieks nākamajos dzīves gados!

R. Vizānes teksts un foto

Avīzes
Reģionālais laikraksts “Stars” – 206

Latvijas Avīze – 74
Praktiskais Latvietis – 24

NRA – 18
Zintnieks – 9

Diena – 7

Kādus preses izdevumus visvairāk abonējuši 
pagasta iedzīvotāji 2010. gadā

Žurnāli
Ievas Stāsti – 27

Ieva – 26
Ievas Virtuve  – 17
Dārza Pasaule – 17
Ievas Veselība – 16
Privātā Dzīve – 12

Ilustrētā Pasaules Vēsture – 12
Ilustrētā Zinātne – 11

Mūsmājas – 9
Copes Lietas – 8

Astes – 8

Jāzeps Mikanovs.

Artūrs Otvars.
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21. decembris mūsu pagasta sociālās 
aprūpes centrā bija īpaša diena. Šajā 
dienā kopā pulcējās aprūpes centra dar-
binieki, lai sveiktu un pateiktu paldies 
vadītājai Maijai Zandbergai, kura to-
dien svinēja skaistu dzīves jubileju un 
arī pēdējo darba dienu pirms došanās 
pelnītā atpūtā.

Maijas dzīve ir sasaistīta ar Ļaudo-
nu. Bērnība „Rēķu” mājās desmit bēr-
nu ģimenē 6 km no Ļaudonas. Vidējā 
izglītība iegūta Ļaudonas vidusskolā. 
Vidusskolu Maija beigusi ar sudraba 
medaļu. 1968. gadā meitene no laukiem 
tika uzņemta Rīgas Medicīnas institūta 
Ārstniecības fakultātē. Sākās studiju 
gadi Rīgā. Maija ar asarām acīs atceras 
savus vecākus, īpaši māmiņu, kura viņu 
ļoti atbalstījusi studiju gados. Māmi-
ņa nekad neko saviem bērniem neesot 
liegusi, vienmēr savu iespēju robežās 
tos atbalstījusi ar to mazumiņu, kas 
kolhozu laikos mājās bijis. Maija no sa-
vas māmiņas iemācījusies pacietību un 
darba mīlestību, ko arī Maija ir izman-
tojusi savā darba mūžā. Sākot studijas 
Rīgā, Maija uzsāka arī strādāt Rīgas 1. 
slimnīcā. Pirmo gadu par sanitāri, visus 
pārējos studiju gadus par medmāsu nei-
roloģijas nodaļā, lai nodrošinātu savu 
studentes iztiku.

Maija atceras, ka 1975. gada 29. jūni-
jā viņa kā jaunā ārste ar diplomu kabatā 
ar autobusu atbraukusi no Rīgas un kā-
jām gāja uz savām “Rēķu” mājām. Bija 
pagājuši seši grūti studiju gadi, bet mēr-
ķis bija sasniegts. Tajā vakarā savādāk 
smaržoja Aiviekstes pļavas, vasaras 
ziedi, ziedēja rudzi, un tas viss bija kā 
dāvana Maijai izlaidumā. Šis vakars 
Maijai palicis un paliks uz visu mūžu 
atmiņā. Ieejot mājās un pasniedzot savu 
diplomu vecākiem, māmiņa noteikusi: 
“Tu, meit, esi izvēlējusies grūtu profe-
siju.”

Pirmā darba vieta tālu prom no 
dzimtās puses – Kurzemē, Kolkas 
ambulancē. Kolkā nodibināta ģimene, 
piedzimuši bērni, bet liktenis jaunajai 
ģimenei pavisam drīz deva smagu dzī-

Cilvēkiem veltīts darba mūžs
ves pārbaudījumu, un Maija 
palika viena ar bērniem. Dzī-
ves ceļš uz īsu brīdi viņu aizve-
da uz Latgales pusi, kur satika 
savu dzīvesdraugu Robertu, 
kas viņai deva atkal ticību dzī-
vei. Bet jau 1979. gadā Maija 
ar ģimeni atgriežas Ļaudonā un 
uzsāk ārstes darba gaitas jaun-
uzceltajā saimniecības bērnu-
dārzā. 1985. gadā sākās ārstes 
darbs Ļaudonas ambulancē.  
Pēc Ļaudonas slimnīcas likvi-
dācijas 1997. gada jūlijā Maija 
saņēma piedāvājumu vadīt pa-
gasta sociālās aprūpes centru, 
kas izveidojās uz likvidētās 
slimnīcas bāzes. Atkal viens 
dzīves pagrieziens, kad jāsāk 
viss no jauna, bet Maija neno-
bijās un sāka visu pamazām ar 
telpu remontiem, ar istabiņu 
iekārtošanu, ar labāku dzīves 
apstākļu radīšanu aprūpes cen-
tra iemītniekiem, ar darbinieku 
un sevis izglītošanu sociālajā 
jomā. Visu nav iespējams uz-
skaitīt. Tie, kas atminas mūsu 
aprūpes centra pirmsākumus 
un to redz šodien, saprot, kāds darbs ie-
guldīts sociālās aprūpes centa izaugsmē. 
Maija nekad savā darba mūžā nav šķiroju-
si nevienu darbu, vai tas būtu viņai jādara 
vai nē. Darījusi visus darbus un spējusi 
aizvietot aprūpētājas, medmāsu un pat ap-
kopēju. Strādājot aprūpes centrā, apguvu-
si arī iemaņas pavadīt centra iemītniekus 
pēdējā gaitā kā izvadītāja, apguvusi floris-
tikas pamatus, izveidojusi un noformējusi 
aprūpes centra telpas ar pašas gatavotiem 
dekoriem, kas priecē  centra iemītniekus, 
darbiniekus un apmeklētājus.  Maija, vei-
cot jebkuru darbu, savā dzīvē nav skaitī-
jusi darba stundas, vienmēr pirmajā vietā 
bijis cilvēks.

Pavisam nemanot, pienākusi dzīves 
jubileja, kad par padarīto darbu pienākas 
pelnīta atpūta, un Maija izvēlējusies tajā 
doties. Šajā dienā mijas prieks ar skum-
jām. Maijai tiek teikti apsveikuma vārdi 

jubilejā un pateicības vārdi par ieguldīto 
darbu ļaudoniešu labā, jo  no 41 darba 
gada 30 darba gadi veltīti Ļaudonai.

Maijas lielākais prieks ir mazmeitiņa 
Diāna, ko viņai dāvājusi meitas Ievas 
ģimene. Viņa tāpat ir pateicīga savam 
dzīvesdraugam Robertam, ar kuru kopā 
jau nodzīvots 31 gads. Roberts viņai ir 
blakus visās dzīves situācijās un vien-
mēr centies Maiju saprast. Tagad, jau 
esot pelnītā atpūtā, domas tomēr kavē-
joties Ļaudonā, kā iet manām meitenēm 
aprūpes centrā, kā jūtas iemītnieki. Vēl 
jau grūti pieņemt, ka aktīvās darba gai-
tas beigušās.

Maija, paldies par tavu ieguldīto dar-
bu! Lai tev veselība un dzīvesprieks nā-
kamajos dzīves gados!

 R. Vizānes teksts un foto

PATEICĪBA                                  
Mīļš, mīļš PALDIES visiem, kas mani sveica dzīves skaistajā jubilejā – ma-

niem, nu jau bijušajiem, darbabiedriem un aprūpes centra iemītniekiem, ma-
niem mīļajiem mājiniekiem un radiņiem, pagasta pārvaldei un visiem pārējiem 
ļaudoniešiem!

Domās bieži esmu kopā ar jums – Ļaudonā. Lai jums visiem veiksmīgs jau-
nais gads!

Maija Zandberga

Maija Zandberga.
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Ļaudonas bērnudārza zāle 2009. gada 18. decembrī 
ir pārtapusi brīnišķā pasaku mežā: kailajos koku zaros 
ievītās gaismiņu virtenes, rotājumi un svētku egle jau 
pašā sākumā rada tādu atnākošā brīnuma sajūtu. “Kaķu” 
grupiņas bērni un audzinātājas, kā arī citi bērnudārza 
darbinieki aicinājuši šajā dienā bērnu vecākus un citus 
tuviniekus uz Ziemassvētku sarīkojumu. Viss sagatavots 
un balle var sākties! 

Raibā virpulī sagriežas grupiņas bērnu atsevišķie 
priekšnesumi un kopīgi dziedātās dziesmas, dejotās de-
jas. Ar lielu sirsnību, dedzību un centību tiek izspēlēta 
pasaka par Pelnrušķīti. Lai arī tradicionāli pieņemts lo-
mas iedalīt „labajos” un „sliktajos” tēlos, šeit tas šķiet 
mazsvarīgi. Visi ir Ziemassvētku balles dalībnieki: gan 
pelītes (Justīne un Kristiāna) un putniņi (Toms V. un Ri-
hards), gan karalis (Rovens) ar karalieni (Amanda), gan 
stāsta teicēji – rūķi Niķis un Riķis (Marta un Toms P.), 
gan karaļa ziņnesis (Ralfs), gan galmadāma (Viktorija B.) 
un galminieki (Valters un Dniels), gan Pamāte (Viktorija 
K.) ar savām meitām (Karīna un Kristīne) un labā Feja (Katrī-
na), gan, protams, Pelnrušķīte (Irbe) un Princis (Sergejs). Visi ir 
saposti un visiem ir prieks par savām svētku drānām. Un kur tad 
vēl garās kleitas! Gan bērni, gan viņu vecāki un audzinātājas ir 
kļuvuši par vienota, liela Notikuma – Pasakas dalībniekiem. Ir 
lielais Pārtapšanas brīnums un svētku Polonēze, kura tiek dejota 
ar lielu centību, radot patiesu galma balles noskaņu. Un ir Pēk-
šņais pārsteigums – Svētku salūts. Bērnu skaitītie Ziemassvētku 

Pelnrušķītes Ziemassvētku balle

dzejoļi iekļaujas balles norisē, sagatavojot ceļu Ziemssvētku 
vecīša atnākšanai, jo – tas taču ir Ziemassvētku sarīkojums! 
Tiek dalītas dāvanas un skaitīti dzejoļi. Viss ir patiess un īsts: 
„Sniegpārslu ballē ikkatrs var nokļūt, ja ilgi tas pasākām tic.”. 
Novēlu ikvienam, mazam un lielam, saglabāt šo ticību Skaista-
jai Pasakai! Paldies visiem bērnudārza darbiniekiem un bērnu 
vecākiem, kuri radīja šo brīnišķo svētku uzvedumu!

Anete Karlsone

Tūlīt, tūlīt labā Feja (Katrīna) pārvērtīs Pelnrušķītes (Irbe) 
drānas princeses tērpā.

Galminieks (Valters) un Rūķi Niķis un Riķis (Marta un 
Toms P.) skaita Ziemassvētku dzejoļus.

“Kaķu” grupiņas bērni ar audzinātājām Dinu un Ilzi un Gundegas 
audzīti kopā ar Ziemassvētku vecīti pie svētku egles.

22.decembra rītā „Zaķu” grupas brīvmākslinieki un viņu lielās mammu aizvietotājas 
bija pārvērtušās par eņģelīšiem. Vislielāko prieku mazo eņģeļu acīs vērojām, kad viņi 
nojauta, ka brīnumu var radīt pašu mazās rociņas, šūpinot agrotīkla mākoni un gaisā 
paceļot mirdzošas pārsliņas.

Nu, protams, mūsu Ziemassvētku vecītis, kurš pazīst visus bērnus un viņu brāļus un 
māsas, kā vienmēr gaidīts.

Grupiņā mazos eņģelīšus gaidīja pārsteigumu kaste ar rotaļlietām, kuras bija sarūpē-
juši paši vecāki. Un bērni mācījās tās izmēģināt.

       Leonarda māmiņa

Ziemassvētki “Zaķu” grupiņā
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Džimbas drošības programma ir pirmā preventīvi izglītojošā 
programma Latvijā, kas māca bērniem personiskās drošības 
iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem – svešiem un pazīsta-
miem, lieliem un maziem. Tā ir zinātniski pamatota un ir aplie-
cinājusi savu efektivitāti darbā ar bērniem. 88% no testētajiem 
bērniem, kas piedalījušies programmas “Džimbas drošības ce-
ļojumā”, apliecinājuši, ka viņu zināšanas par personisko dro-
šību ir ievērojami uzlabojušās. Džimbas drošības programmā 
apgūtās prasmes kļūst par drošu pamatu bērna pašapziņas un 
iemaņu stiprināšanai. Interaktīvās metodes, kas tiek izmantotas 
Džimbas drošības programmā, daudz lielākā mērā garantē to, 
ka bērns bīstamās situācijās reālajā dzīvē spēs izmantot apgū-
tās prasmes un iemaņas.

Pasaulē atzīts pētnieks Ph.D.Brūs Perijs (Bruce D.Perry) ap-
galvo: „Bērns informāciju uzkrāj smadzeņu garozā. Situācijas, 
kurās bērns izjūt izteiktas bailes, padara šo informāciju nepie-
ejamu. Tādējādi kognitīvi uzkrātai informācijai nav pilnīgi ne-
kādas nozīmes dzīvībai bīstamās situācijās. Taču pretēji tam, 
informācija, kas tiek apgūta caur mūziku, dziesmu un ritmu, 
ir daudz pieejamāka augstas trauksmes situācijās. Tas ir tāpēc, 
ka smadzenes šo informāciju uzglabā pilnīgi citā veidā nekā 
verbāli – kognitīvi apgūtu informāciju.”

Programmā būtisks elements ir arī humors. Daudzi pētnieki 
gan psiholoģijā, gan neiroloģijā ir atzinuši, ka humora izjūta ir 
viena no noteicošajām personības iezīmēm. Humora izjūtai ir 

Džimbas drošības programma
Audzināsim drošus bērnus nedrošā pasaulē!

būtiska loma tajā, kā mēs spējam līdzsvarot negatīvas emocijas, 
piemēram, bailes.

Mēs zinām, ka mācīšanās ir lielā mērā saistīta ar koncentrē-
šanās spēju. Ja bērnam ilgstoši jāklausās tikai faktors un kogni-
tīvā informācija, pēc dažām minūtēm viņa koncentrēšanās spēja 
būs zudusi un bērns jutīsies noguris. Cilvēks spēj koncentrēties 
uz faktisko informāciju tikai 4-8 minūtes, pirms smadzenes sāk 
meklēt citus stimulus. Šis ir zinātniskais pamatojums tam, kā-
pēc Džimbas drošības programmā tiek izmantotas interaktīvās 
metodes – mūzika, ritmiskas frāzes, video, Džimbas tēls, lomu 
spēles, stāsti un diskusijas, kuru laikā bērni drošības zināšanas 
un iemaņas pārnes uz savu reālo dzīves situāciju.

Apgūti Džimbas drošības programmas vadītāju apmācības 
kursi un īstenota 9 soļu programma pirmsskolas vecuma bēr-
niem un jaunākā skolas vecuma bērniem. Šī apmācība dod tie-
sības pārstāvēt Centru “Dardedze”, īstenojot Džimbas drošības 
programmu darbā ar pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma 
bērniem saskaņā ar līgumu Nr. Dž -28. Šīs programmas 9 soļi 
tika īstenoti jau Ļaudonas PII “Brīnumdārzs” sagatavošanas 
grupas vecuma  bērniem – “Kaķu” grupiņā.

Vita Stradiņa,
Ļaudonas PII

“Brīnumdārzs” skolotāja

A/s “Swedbank” jau deviņu gadu ga-
rumā pastāv  tradīcija apbalvot labākos 
skolotājus. Arī 2009. gadā a/s “Swed-
bank” ar portatīvo datoru apbalvoja di-
vas Madonas rajona skolotājas – titula 
“Labākais skolotājs 2009” ieguvējas. 

Viena no tām bija Ļaudonas vidus-
skolas skolotāja, direktores vietniece 

Inga Avotiņa – titula „Labākais skolotājs 2009” 
ieguvēja Madonas rajonā

izglītības jomā Inga Avotiņa, kura savu 
balvu saņēma 2009. gada valsts svētku 
pasākuma laikā Madonā. Līdzīgu balvu 
a/s “Swedbank” 2000.gadā piešķīra mūsu 
skolas krievu valodas skolotājai Lilijai Ja-
kubjaņecai.

Skolotāja Inga Avotiņa strādā Ļaudonas 
vidusskolā kopš 1991. gada un māca bio-
loģiju, ķīmiju, veselības mācību, dabas-
zinības, kā arī pilda direktores vietnieces 
izglītības jomā pienākumus. Skolotāja 
ar augstu atbildības sajūtu, ir radoša, at-
vērta visam jaunajam. Paralēli savu tiešo 
pienākumu veikšanai I. Avotiņa gatavo 
skolēnus olimpiādēm un arī ieinteresē un 
iesaista skolēnus zinātniski pētniecisko 
darbu izstrādē. Nu jau vairākus gadus pēc 
kārtas skolēni, kas izstrādājuši zinātniski 
pētnieciskos darbus skolotājas Ingas Avo-
tiņas vadībā, gūst labus rezultātus vides 
projektu olimpiādēs un zinātniski pētnie-
ciskajos lasījumos. Ja atskatāmies kaut 
vai tikai uz pagājušo mācību gadu, tad 
skolotājas I. Avotiņas audzēkņi, mūsu 
skolas skolēni, vides projektu olimpiādē 
ieguva godalgotās vietas: 8.klases skolēns 
R. Beļaunieks ieguva 3.vietu, 7.klases 
skolniece Liene Dārta Dumpe 2.vietu un 
8.klases skolniece Anna Karlsone 1.vie-

tu. A. Karlsone tika izvirzīta uz valsts 
olimpiādi Rīgā, kur skolniece ieguva 
3.vietu un bronzas medaļu. Šie skolēni 
I. Avotiņas vadībā piedalījās arī Mado-
nas Valsts ģimnāzijas organizētajā ZPD 
skatē (ieguva divas otrās un vienu trešo 
vietu) un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas or-
ganizētajā ZPD skatē (ieguva vienu tre-
šo vietu, vienu otro vietu un vienu pirmo 
vietu). Arī šinī mācību gadā skolotājas 
Ingas Avotiņas vadībā 8.klases skolnie-
ce Liene Dārta Dumpe izstrādāja zināt-
niski pētniecisko darbu un jau piedalījās 
vides projektu olimpiādē (rezultāti vēl 
nav zināmi). Šinī mācību gadā mūsu 
skolas skolēniem skolotājas vadībā  būs 
iespēja iesaistīties vēl divās aktivitātēs: 
Valsts Jaunatnes Iniciatīvu centra Bērnu 
vides skolas izsludinātajā pētnieciskajā 
projektā “Fosforam – stop” un Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 
izsludinātajā aktivitātē – kustībā “Drau-
dzīga skola”.

Mēs lepojamies ar skolotājas Ingas 
Avotiņas un viņas vadīto skolēnu pa-
nākumiem, priecājamies par skolotājas 
iegūto atzinību un vēlam arī turpmāk 
radošus panākumus.

Lidija Kaufelde, direktore

Inga Avotiņa.
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Pirmsziemassvētku nedēļā notika radošo darbu konkurss 5.-
10.kl. „Mans vēlējums Ziemassvētkiem”, kuru organizēja latvie-
šu valodas skolotāji. Katrs skolēns varēja brīvi izvēlēties žanru, 
kādā gribēja izpausties – vai dzejā, vai pārdomu darbā….Katrs 
skolēns veidoja cimdu pāri: viens cimdiņš – domu darbs, otrs- 
zīmēti  raksti. Skolēni bija arī klāt pierakstījuši, kuram šo izvei-
doto cimdu pāri gribētu dāvināt. Kā veicās? Par padarīto darbu 
skolēni saņēma pateicības un nelielas grāmatiņas. Lūk, rezultāti! 
Visveiksmīgākie: M. Karlsone (5.kl.), A.Ē.Dumpis (6.kl.), A.Sīle 
(7.kl.), L.D.Dumpe (8.kl.), A.Karlsone (9.kl.), J.Mūrmanis (10.
kl.). Veiksmīgākie: L.Sūce 95.kl.), D.Skušķe (6.kl.), R.Veners 
(7.kl.), A.Prušakeviča (8.kl.), I.Trušus (9.kl.), J.Jakubjaņecs (10.
kl.). Visus darbus varēja skatīt izveidotajā izstādē.  

22. decembrī skolā notika pasākums, kurš veltīts gada brī-
nišķīgākajiem svētkiem- Ziemassvētkiem. Šogad skolas eg-
līti iededza labākie no labākajiem  vecāko klašu skolēniem: 
E.Sakne (10.kl.), L.D.Dumpe (8.kl.), A.Sīle (7.kl.).  Šie  sko-
lēni to godam  nopelnījuši ar savu apzinīgo mācību darbu, 
viņiem arī skolas pateicības. Jāuzteic arī vēl pārējie  skolē-
ni, kuri ir apzinīgi mācījušies un saņēmuši skolas pateicī-
bas:  10.kl -J.Jakubjaņecs, S.Šumskis, 9.kl.-R.Beļaunieks, 
A.Karlsone, 8.kl.-A.Prušakeviča, K.Jakubjaņecs, 7.kl.- I.Celiņa, 
K.Kuprans, D.Sūce, 6.kl.- L.Iesalniece, L.Dundure, A.Kriškāns, 
D.Skušķe, 5.kl.- K.Beļaunieks, S.Kalniņš, M.Karlsone, L.Sūce, 

D.Šmeiss, 4.kl.- B.Dauģe, L.Kārkla, K.Kļaviņa, K.Kuprane, 
D.Tahirova, R.Veikšāns, 3.kl.-A.Avotiņa, A.Biķernieks, 
D.Cīrule, A.Kronbergs, R.Miškinis, N.Šmeisa, 2.kl.-L.Ducena, 
J.Krasnovs, V.Kriškāns, K.Kuprans, N.Kuprans, L.Pommere, 
L.Rūtenberga, 1.kl.-D.Pīgozne, A.Asmus, R.Šīmonis. Pasāku-
ma svinīgajā daļā piedalījās skolas ansamblis,  1.-4.kl. un 6.-
7.kl. deju kolektīvi, kā arī klātesošos priecēja vsk. deju pāris 
J.Eglīte un S.Šumskis. Savukārt  pasākuma otrajā daļā katrs 
klašu kolektīvs bija sagatavojis priekšnesumu. 1.kl. attēloja to, 
kas notiek pie Ziemassvētku vecīša, 2.kl. attēloja to, ko veic 
eņģelītis., 3.kl. stāstīja un rādīja to, kas notiek, kad negaidī-
ti atnākusi ziema, bet 4.kl. rādīja un stāstīja par to, kādas ir 
bērna vēlēšanās, lai Ziemassvētku eņģelītis tās izpildītu. 5.kl.
rādīja un stāstīja, kā svētkus svin Kolumbijā, 6.kl. stāstīja, rā-
dīja, izdejoja,– kā svētkus svin Spānijā, 7.kl.-svētku svinēšana 
Atlantijas okeāna salās, 8.kl.- svētku gaidīšana Islandē, 9.kl. 
pārcēlās uz karsto Āfriku, bet 10.kl. rādīja, kā svētkus svin un 
jautri dejo Grieķijā.

Pagājušā gada nogalē Madonas muzeja izstāžu zālē bija ska-
tāma tematiska izstāde „Katram sava eglīte”. Īpašu paldies 17. 
decembrī  muzeja darbinieki teica arī Ļaudonas vidusskolas 
skolotājai V.Točai, kā arī skolēniem no vizuālās mākslas pulci-
ņa pārstāvjiem: K.Beļauniekam, M.Karlsonei, A.Biķerniekam, 
L.D.Dumpei.

S.Sīle, Ļaudonas vidusskolas direktores 
vietniece izglītības jomā

Decembra mēnesis mazpulkā pagāja, gatavojoties Ziemas-
svētkiem. Nodarbībās mācījāmies veidot dažādus apsveikumus, 
svētku rotājumus – Ziemassvētku egli, svečturīti. Aktīvākie 
mazpulcēni iepazina dažādas piparkūku receptes.

 Vissaistošākās skolēniem bija nodarbības, kurās gatavojām 
piparkūku mīklu un paši tās cepām. Ja piparkūku cepšanā kopā 
ar vecākiem bija piedalījušies gandrīz visi skolēni, tad pirmā 
pieredze mīklas tapšanā bija lielākai daļai mazpulcēnu. Un 
mums pašiem tās garšoja. Tas nekas, ja pirmajā pannā piparkū-
kas mazliet apdega... Šis kopējais darbiņš tika atzinīgi novērtēts 
pārējo skolēnu vidū, jo, izplatoties piparkūku smaržai skolas 
koridorā, kāds allaž ieskatījās darbmācības kabinetā.

21. decembrī skolas līnijā tika izsniegtas  nozīmītes  12 maz-
pulcēniem: Baibai  Dauģei, Kristiānam Kalniņam, Kristīnei 
Kupranei, Katrīnai Melānijai Kļaviņai, Salvim Krusietim, Nau-
rim Pelsim, Edgaram Pētersonam, Andrim Pētersonam, Diānai 
Podniecei, Reinim  Aivaram Pusplatajam, Viktorijai Rajevskai, 
Reinim Veikšānam.  Skolēni tās bija pelnījuši, jo esam aktīvi 
darbojušies no maija līdz decembrim.

Paldies par ieinteresētību un aktīvu darbošanos mazpulcēnu 
nodarbībās arī  4. klases meitenēm Veronikai Saruļ un Lindai 
Āboliņai!

Ļaudonas 117. mazpulkā Pēdējais mācību pusgads mazpulkā paies, meklējot katram 
dalībniekam sava vasaras nodarbošanās projekta nosaukumu, 
izzinot literatūru par izvēlēto tēmu, jo mazpulcēna darbības no-
zares ir ļoti daudzveidīgas: dārzeņkopība, puķkopība, lopkopī-
ba, mājdzīvnieku audzēšana, biškopība, mājsaimniecība, lauku 
tūrisms, vides aizsardzība, rokdarbi, floristika, mežsaimniecība, 
novadpētniecība, tautas tradīcijas, apkārtnes sakopšana u.c.

Katram jāatrod tikai sev visinteresantākā  tēma. 
Ar mazpulcēniem kopā Līga Grāvīte

ĻAUDONAS VIDUSSKOLĀ                                                 
Īsziņas no skolas

Sākumskolas deju kolektīvs. Skolas solēnu ansamblis.

Piparkūku gatavošanas laikā.
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KULTŪRAS DZĪVE PAGASTĀ                               
26. decembrī, otrajos Ziemassvētkos, pagasta kultūras namā 

ļaudoniešus ar skaistu un sirsnīgu koncertu iepriecināja mūsu 
pagasta pašdarbības kolektīvi un jaunieši no Murmastienes pa-
gasta.

Koncerta apmeklētājiem vislielākais prieks un pārsteigums 
bija par vidējās paaudzes deju kolektīvu, kas pēc ilgāka lai-
ka ar jauniem dalībniekiem atkal ir uzsācis savu darbību Aijas 
Kreiles vadībā. Nenoliedzami ar katru koncertu savu izaugsmi 

klausītājiem sniedz mūsu pagasta jauktais koris “Lai top!” di-
riģentes Anitas Melnupes vadībā. Bet kas gan būtu koncerts, 
ja tajā mēs neredzētu un nedzirdētu mūsu “Sendienas” Maldas 
Eglītes vadībā.

Paldies visiem koncerta dalībniekiem un kolektīvu vadītā-
jiem! Veiksmīgu darbību arī jaunajā gadā!

R. Vizānes teksts un foto

Labie vārdi ir kā bites stropā.
Izlidojot labus darbus krāj,
satur mūsu atšķirības kopā,
ceļus, takas meklēt nepārstāj.
Labie vārdi ir kā auglīgs lietus.
Dziļi slēptām sēklām dzīvību spēj dot,
veldzē tikko uzdīgušus dzietus,
pāri siltumu un gaismu starojot.
Labie vārdi – kaut to nepietrūktu,
dzīves nedienas kad plecus lejup spiež!
Mazāk būtu brīžu sūri grūtu,
smaida tauriņš atlidotu biežs.

                                    (Oļģerts Skuja)
  
Paldies visiem ļaudoniešiem, kuri 

2009. gadā  gan finansiāli, gan morāli, 
gan ar savu darbu ir atbalstījuši kultūras 
namu un pasākumus. Liels paldies Ļau-
donas egles rotājumu – eņģeļu – autoriem 
un darinātājiem: pirmsskolas izglītības 
iestādes “Brīnumdārzs” kolektīvam, 
skolas kolektīvam, bērnu centriņa kolek-
tīvam un Signei Smirnovai. Paldies par 
materiālo palīdzību Skaidrītei Stepanovai 
ar ģimeni, Rutai Vizānei, Maldai Eglītei 
un tiem cilvēkiem, kuri saziedoja naudiņu 
(9,50 Ls) pensionāru eglītei Ziemassvēt-
ku Vītolu ģimenes koncerta laikā.

Nezinu, kādus vārdus lai saka tiem 
ļautiņiem, kuriem liekas, ka kultūras 
nama budžets ir tik liels, lai varētu atļau-
ties ļaudoniešus apgādāt ar tualetes papī-
ru un šķidrajām ziepītēm, kuras regulāri 
pazūd no tualetes. Skumji...

Pārdomas par pasākumiem kultūras 
namā. 

Sāksim ar Vītolu ģimenes koncertu. 
Pirmkārt, kad tika ievadītas sarunas par 
viņu uzstāšanos Ļaudonā, šovs “Dziedo-
šās ģimenes’’ vēl nebija pat pusē, tāpēc 
arī tika runāts, ka koncerts būs par velti. 

Otrkārt, ģimene pati atteicās dziedāt pie 
mikrofoniem, jo viņiem patīk viss dabis-
kais. Treškārt, sakarā ar to, ka netika ru-
nāts par finansēm, es nevarēju pieprasīt, 
lai koncertā obligāti piedalās visa ģimene. 
Ceturtkārt, tiem, kas nāca uz koncertu, bija 
taču skaidrs, ko tajā koncertā varēs dzirdēt 
un kādas dziesmas dziedās šī ģimene. 

Un beidzot, Ļaudonas kultūras nams ir 
tik liels, cik tas ir, un vietu tajā ir tik, cik ir. 
Jā, var teikt, bet bija daudz ne pagasta cil-
vēku. Sludinājums reģionālajā avīzītē tika 
ielikts tāpēc, ka pēc pēdējiem pasākumiem 
kultūras namā (Dzejas dienu pasākums un 
Degumnieku t.n. amatierteātra uzstāšanās) 
bija bail, ka vietējie varētu arī pasākumu 
neapmeklēt, un kauns jau būtu tikai man un 
varbūt vēl kādam apmeklētājam.

Par Ziemassvētku balli 26.decembrī. 
Muzikants sāka spēlēt pulksten 21.00 un 
parasti muzikanti nespēlē ilgāk par 4,5 vai 
5 stundām. Ja kādam bija liela vēlēšanās, 
lai spēlē ilgāk, tad varēja iet pie muzikan-
ta un par atsevišķu samaksu arī lūgt spē-
lēt ilgāk. Tiem, kas uz balli atnāca pirms 
pulksten 01.00, ieejas maksa tāpat netika 
prasīta. Lūdzu uz pasākumu nākt laikus, 
tā sākumā!

Ļaudonas kultūras nams sadarbībā ar 
pagasta pārvaldi rīko aptauju “2009. gada 
ļaudonietis’’. Anketas Ļaudonas vidus-
skolā, pirmsskolas II “Brīnumdārzs’’, pa-
gasta pārvaldē, veikalā “Dīvari’’, veikalā  
“Katram’’, pasta nodaļā, Sāvienas un Ļau-
donas bibliotēkā, kultūras namā. Anketas 
lūdzam aizpildīt no 18. janvāra līdz 8. 
februārim. Noslēguma pasākums Ļaudo-
nas kultūras namā 13. februārī.

Aija Kreile,   
kultūras nama vadītāja

Lai arī ārā valda ziema un sals, jau-
niešu centrā notiek dažādas aktivitātes. 
Kā jau katru gadu, gada nogalē iede-
dzām egli Aiviekstes ielā. Šogad eglītes 
iedegšanā piedalījās mazāk mūsu ielas 
iedzīvotāju, kam par iemeslu droši vien 
bija nepierastais aukstums. Taču sals 
neatturēja ierasties Salatētim ar dāvani-
ņu maisu un dažādām spēlēm, netrūka 
arī dzejoļu skandinātāju. Svinēšana ar 
karstu tēju un piparkūkām turpinājās 
abos centriņos.

Gada nogalē jaunieši organizēja po-
kera turnīru. Šī spēle pēdējā laikā ir ļoti 
populāra, īpaši studentu vidū. Turnīrā pie-
dalījās tikai pilngadīgie jaunieši. Par tur-
nīra uzvarētāju kļuva Mareks Rukmanis.

Ar 2010. gada 1. janvāri ir mainīts 
Centriņa darba laiks. Aicinām pie mums 
jauniešus no 13 līdz 25 gadu vecumam.

 Pirmdienās slēgts
Otrdienās 13 – 20
Trešdienās 15 – 20
Ceturtdienās 13 – 20
Piektdienās 15 – 20
Sestdienās 13 – 19
Svētdienās slēgts
                LAIPNI LŪDZAM!

Biruta Calmane, jauniešu centra vadītāja

Jauniešu centrā 
„ACS”

Koris “Lai top!” un A. Biķernieks. Vidējās paaudzes deju kolektīvs.

Spēles laikā.
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SPORTA AKTIVITĀTES                                             

16. janvārī Upes ielas galā, pie med-
nieku namiņa „Buciņš”, Mārtiņš Smir-
novs ar savas ģimenes atbalstu organizēja 
standarta automašīnu ziemas sacensības 
„Ziemas aplis”. Jau no agra rīta uz Upes 
ielas valdīja liela automašīnu kustība, kas 
liecināja par sacensībām. Sacensību orga-
nizatori bija padomājuši par visu: dežū-
rēja tehnika, ja nu kādam gadās ieskriet 
sniega valnī, no kura paša spēkiem nav 
iespējams izkļūt, medicīnas darbinieks, 
kā arī sagādāta malka ugunskuriem, jo 
laiks bija samērā auksts. Un protams, ne-
iztrūka zāļu tējas katla, kura izmēri bija 
iespaidīgi. Mārtiņa mamma Lidija mums 
pastāstīja, ka izdzerti trīs katli zāļu tējas. 
Kopīgā atmosfēra bija patīkama un jauka. 
Sacensībās piedalījās daudzi ļaudonieši, 
bet pārsvaru tomēr ņēma ciemiņi un, pro-
tams, galvenās godalgas arī viņiem tika. 
Bet galvenais jau nav uzvarēt, bet gan 
piedalīties un patīkami pavadīt brīvdienu. 
Mani priecēja tas, ka no mūsu pagasta 
piedalījās 15 autobraucēji no 53 sacensī-
bu dalībniekiem. Prieks par Stūraiņu ģi-
meni, jo viņi sacensībās piedalījās pilnā 
sastāvā–Jautrīte Stūraine, Mārtiņš Stū-
rainis un dēls Viktors Stūrainis, Šumsku 
ģimene–Ivars un dēls Sandris. 

Lai arī vietējiem netika neviena godal-
ga, bet rezultāti nebija no tiem sliktāka-
jiem Zintis Asmus distanci veica 2:12:66 
un savā klasē FWD ierindojās 4. vietā, 
bet kopvērtējumā 12. vietā. Kaspars Vi-
zāns distanci veica 2:05: 37 un savā klasē 
AWD ierindojās 5. vietā, bet kopvērtē-
jumā 6. vieta. Jevgēnijs Turkins distanci 
veica 2:15: 28 un savā klasē FWD un 
ierindojās 7. vietā, bet kopvērtējumā 15. 
vietā. 

Distances labākais laiks Kasparam 
Janovskim no Madonas  1:56:63 AWD 
klasē.

Otrajā desmitniekā ierindojās Ivars 
Šumskis, Dzintars Kalniņš, Intars Ser-
žāns, Mārtiņš Kļaviņš. Trešajā desmit-
niekā Jautrīte Stūraine, Aija Kreile, Juris 
Eglītis. Ceturtajā desmitniekā Agris Dau-

Par “Ziemas apli”
ģis, Sandris Šumskis, Viktors Stūrainis, 
Mārtiņš Stūrainis un Ainārs Veners. Paldies 
jums visiem par atsaucību!

Lūk, ko par sacensībām mums pastāsta 
to organizētājs Mārtiņš Smirnovs:

“Pirmais “Ziemas aplis” Ļaudonā ir 
veiksmīgi izbraukts. Vai citugad tam sekos 
nākamais, to lai rāda laiks. Tādēļ šobrīd at-
skatīšos uz to, kāds tas bija šogad.

Doma par šāda veida sacensībām prātā 
bija jau labu laiku. Sakrītot dažādiem aps-
tākļiem, šogad tas arī tika realizēts. Darbs 
pie sacensību organizēšanas sākās ļoti lai-
cīgi – pat pirms pirmā nopietnā sniega. Paši 
pirmie darbi bija trases izveidošana dabā un 
sacensību nolikuma izstrādāšana. Lai tra-
ses segumu izveidotu pēc iespējas tīkamā-
ku dalībniekiem, tika patērēts daudz laika 
un ieguldīts ne mazāk darba. Liels paldies 
jāsaka “sencītim” Ilmāram, kurš palīdzēja 
izveidot trasi. Tomēr, par spīti tam, ne vie-
nu reizi vien ņēmu rokās lāpstu un devos uz 
trasi, jo vienmēr centos panākt pēc iespējas 
labāku rezultātu. 

Kad jau bija iestājusies pamatīga ziema 
un aptuveni nolemts sacensību datums, 
vairāk vajadzēja pievērsties arī organiza-
toriskajai pusei. Tā sevī ietvēra balvu sa-
gādāšanu labākajiem dalībniekiem, afišu 
izgatavošanu, sacensību teritorijas iekārto-
šanu, reģistrēšanās kārtības izveidošanu un 
vēl daudzus darbiņus. Paralēli visiem šiem 
darbiem ar uztraukumu tika gaidīta lielā sa-
censību diena. 

Kā jau ziemā, laiks bija vēss, tādēļ dalīb-
niekus un skatītājus sagaidījām ar uguns-
kuru, un kura sildījās lielais tējas katls (tika 
izdzerts vairāk nekā 60 litri tējas). Ieradās 
brauktgribētāji arī no Madonas, Cesvaines, 
Murmastienes, Jaunkalsnavas, Sāvienas, 
Varakļāniem. Pēc dalībnieku reģistrācijas 
bija skaidrs, ka pārspētas mūsu optimistis-
kākās prognozes, sacensībām pieteikušies 
53 braucēji. Tajā skaitā 39 vīrieši, 8 sievie-
tes un 6 jaunieši. Vīrieši par godalgotajām 
vietām cīnījās trīs klasēs – priekšpiedziņa, 
aizmugures piedziņa un pilnpiedziņa. Pēc 
dalībnieku reģistrācijas sekoja starta nu-

muru izloze, kas noteica, kādā kārtībā 
dalībnieki dosies trasē. Kad dalībnieku 
sapulcē tika pastāstīts galvenais par sa-
censību norisi, varēja dot startu pirmajai 
automašīnai. Necerēti veikli cits aiz cita 
trasē devās dalībnieki, demonstrēdami 
savu prasmi tikt galā ar automašīnu uz 
slidenas brauktuves un sarežģītos līku-
mos. Tikai pa reizei kāds auto sagriezās, 
izbrauca ārpus trases vai nogāza noro-
bežojošo mietiņus. Par to pienācās soda 
laiks. Pārējie dalībnieki un skatītāji tik-
mēr notiekošajam trasē sekoja līdzi no 
skatītāju laukuma vai izbaudīja dienu pie 
dabas, cepot desiņas.

Kad veiksmīgi bija startējis pēdējais 
sacensību dalībnieks, tiesnešu kolēģi-
ja devās apkopot rezultātus. Tajā laikā 
dalībnieki kļuva par skatītājiem, trasē 
varēja vērot īstas sporta automašīnas un 
krosa motociklus.

Apbalvošanā uz goda pjedestāla kāpa 
dienas labākie braucēji savās ieskaites 
grupās. Bija arī tādi, kam izdevās saņemt 
vairākus apbalvojumus. No visiem da-
lībniekiem labāko laiku uzrādīja Kaspars 
Janovskis, kas arī saņēma īpašo “Ziemas 
aplis” Ļaudonā čempiona kreklu. Savu-

“Ziemas apļa” čempions
 Kaspars Janovskis.

Rindā uz startu – Dzintars Kalniņš... ...un Viktors Stūrainis ar stūrmani – tēti Mārtiņu.
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kārt ātrākā sieviete – Lita Brimmere, krietni apsteidzot 
savas konkurentes, absolūtajā kopvērtējumā ierindojās 
augstajā 9. vietā, tādējādi apsteidzot lielāko daļu vīriešu. 
Labākais braucējs jauniešu grupā – Ivars Bērziņš – sa-
ņēma autoskolas „Kadri” sarūpēto dāvanu – bezmaksas 
teorētiskās apmācības vadītāja apliecības iegūšanai.

Manas emocijas pēc pasākuma pārsvarā ir pozitīvas. 
Pirmo reizi organizējot šādu pasākumu, protams, atklājās 
tas, ko būtu varējis izdarīt labāk. Protams, liels paldies 
visiem, kas ieradās! Žēl gan par vietējo iedzīvotāju mazo 
skaitu gan dalībnieku rindās, gan skatītāju pulkā. Jāatzīst, 
ka sākumā pasākums tika plānots tieši vietējai publikai. 
Prieks, ka apkārtējo pagastu iedzīvotāji bija tik atsaucīgi 
un izrādīja interesi arī pirms sacensībām.

Saku lielu paldies savai ģimenei, kas man palīdzēja 
gan organizēšanā, gan sacensību dienā. Paldies Valdim 
Beļauniekam, kas laipni atļāva izmantot zemi. Paldies 
Ļaudonas mednieku kolektīva vadītājam Jānim Uržam, 
kas neiebilda, ka sacensību dienā mednieku nama pa-
galms bija pilns ar automašīnām. Paldies vēlreiz visiem, 
kuri ieradās kā dalībnieki vai kā skatītāji, un īpašs paldies 
visiem, no kuriem uzklausīju labus vārdus un pateicību 
par pasākumu. Ļoti liels paldies autoskolai “Kadri” par 
sarūpēto balvu jauniešu grupas uzvarētājam. Paldies Iva-
ram Šumskim par palīdzību teritorijas iekārtošanā.”

Es vēl gribu piebilst Mārtiņam, ka pasākuma organiza-
tori interesanti bija noformējuši dāvanas – atbilstoši sa-
censību nosaukumam. Paldies Mārtiņam un visai Smir-
novu ģimenei par iniciatīvu, organizējot šo pasākumu! 
Daudzu ļaudoniešu vārdā PALDIES par Vecgada vakara 
ugunīgo un kustīgo sveicienu, kas priecēja daudzus pa-
gasta iedzīvotājus, īpaši Upes un Brīvības ielas ļaudis. 
Kā man vairāki iedzīvotāji teica: mēs jau gaidījām, ko tad 
Ilmārs šogad būs izdomājis. 

Lai jums visiem, īpaši Mārtiņam, veicas jaunajā gadā, 
lai šī nav pēdējā reize, kad kopā pulcējāt ne tikai vietējos, 
bet arī ļaudis no tuvākas un tālākas apkārtnes!

R. Vizānes teksts un foto

Smirnovu ģimenes jaunieši: Linda, Signe, Anete un Mārtiņš.

Ašākās braucējas: Liene Dreiškina, Lita Brimmere 
un Zane Grīnberga.

AWD klases uzvarētāji: Armands Griboniks, Kaspars Janovskis un 
Agris Petkuns-Valgums.

Dainis Dreimanis un Kristaps Brutāns pirms starta.
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Sāpju ir daudz,
Bet viena ir tā,
Kuru par pēdējo sauc…

Mūžības ceļos aizgājuši:

Aldonis Kalniņš 
15. decembrī 53 gadu vecumā;

Brigita Bērzkalne 
5. janvārī 51 gada vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem

IK SALONS “RĒVIJA”
 laipni aicina apmeklēt

SOLĀRIJU, FIZIOPROCEDŪRAS 
(darsenvalizācija, dūņu aplikācijas) 

KOSMETOLOGU 
(sejas kopšanas procedūras, vaksācija, 
ausu caurduršana, glittera tetovējumi)

MANIKĪRA-PEDIKĪRA SPECIĀLISTU 
(manikīrs, gēla nagu pieaudzēšana, 

pedikīrs)
MASIERI

 (klasiskā masāža)
Avotu iela -3, 2. stāvā 
(ieeja blakus bibliotēkai)
Darba laiks:
Otrdienās, ceturtdienās 
no plkst. 12.00 līdz 18.00
Pārējā laikā pēc iepriekšēja pieraksta

Kontakttālrunis: 27883902 

SLUDINĀJUMI   

Ja tu zini, ka tev ir jāzied,
Neprasi, vai ir pienācis laiks,
Neprasi, vai ir pagājis laiks,
Ja tu zini, ka tev ir jāzied!
Klausi balsij, kas tevī tek…

SVEICAM
50 gadu jubilejā

Tatjanu Kretovu 14.janvārī
Iritu Akmentiņu 26.janvārī 
Gunti Kremeru 29.janvārī

65 gadu jubilejā
Mildu Ozoliņu 1.janvārī
Elenu Tumāni 6.janvārī
70 gadu jubilejā

Rutu Kļaviņu 10.janvārī
Andri Smuidri 12.janvārī

Aleksandru Kuļakinu 21.janvārī    
75 gadu jubilejā

Margu Upmali 23.janvārī
80 gadu jubilejā

Elzu Krēsliņu 18.janvārī
Zinu Māliņu 18.janvārī

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

Lai saulainās krāsās visas dzīves dienas zied!

Sveicam jaundzimušo
KRIŠU DREIMANI, 

dzimušu 25. decembrī 2009. gadā!

Klusais Ziemassvētku laiks nu jau ir 
pagājis. Mūsu mājās, Ļaudonas sociālās 
aprūpes centrā, Ziemassvētku laiks ir 
bijis brīnumu pilns. Pārsteigumu mums 
sagādāja ķekatnieki, kuri atnākdami, iz-
kustināja iemītniekus, sagādājot prieku. 
Kopā dziedājām un dejojām. Ja ķekatās 
saņem žagarus, tad viss nākamais gads 
esot laimīgs. Vecie vīri un sievas skaitī-
ja dzejoļus, pretī saņemdami našķi. Par 
ķekatnieku sagādāto pārsteigumu mēs 
vēl ilgi varējām runāt un spriest. Vīrs ar 
akordeonu tik aizrautīgi spēlēja, ka va-
rēja klausīties un piedziedāt līdzi. Mīļu 
un sirsnīgu paldies sakām pārsteiguma 
sagādātājiem – ķekatniekiem – un gai-
dīsim viņus arī nākamreiz.

Bet ar to jau pārsteigumi nebeidzas. 
Mūsu mājās notika arī Ziemassvētku 
dievkalpojums. 26.decembrī pie mums 
viesojās Ļaudonas kora “Lai top!” da-
lībnieki un mācītājs I. Dāboliņš. Veci 
cilvēki ir ļoti dievticīgi un kopīga lūg-
šana šajā klusajā laikā ir ļoti svarīga. 

Ziemassvētku laiks pansionātā
Sadarbībā ar Mado-
nas diakonijas cen-
tru un mācītāju šāds 
svētvakars un kopīgā 
lūgšana mums dvēse-
lē ienes apskaidrību 
un gaišumu. Sirsnīgs 
paldies Ļaudonas 
kora “Lai top!” dalīb-
niekiem, mācītājam 
Ingum Dāboliņam un 
Madonas diakonijas 
centra vadītājai. 

Kā jau katrā gadu 
mijā notiek koncerti, 
un visi gaida Ziemassvētku vecīti ciemos. 
Ziemassvētku koncertu mums sniedza šlā-
geru ansamblis ”Varavīksne” no Mārcie-
nas. Kopīgi ar māksliniekiem mēs izdzie-
dājām cilvēka mūža gājumu no jaunības 
līdz vecumdienām. Ziemassvētku vecītis 
gan šajā svētku laikā ir ļoti aizņemts un 
pats atnākt pie mums nevarēja, bet savus 
palīgus – rūķus– bija atsūtījis, un rūķi at-

gādāja mums saldumus. Par to darbīga-
jiem rūķiem mīļš paldies! 

Mīļu paldies sakām visiem, kuri ir bi-
juši ar mums 2009.gadā un ir priecējuši 
ar saviem priekšnesumiem. Mīļš jums 
visiem paldies un ceram uz turpmāko 
sadarbību!  

   
Tatjana Kriškāne, sociālā aprūpētāja

PAZIŅOJUMS PAR 
IZSOLI

2010. gada 17. februārī pulksten 
10.30 Gulbenē, Rīgas ielā 28, Vidzemes 
apgabaltiesas iecirkņa nr.113 zvērināta 
tiesu izpildītāja Valija Baltā izsolē 
pārdos nekustamo īpašumu Brīvības 
ielā 3, Ļaudonas pagastā.

Tālruņi uzziņai:
 64472048; 29900157

Svētbrīdi vada I. Dāboliņš.


