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ĻAUDONASĻAUDONAS

q Novada domē,
          pagasta pārvaldē

Vēstis

q Ārkārtas vēlēšanas

q Informācija

Septembris. Saule aiz apvāršņa pazūd arvien ātrāk 
un mākoņu sarodas ar katru dienu vairāk un vairāk. 
Asteru, gladiolu, dāliju un mārtiņrožu dobes pašā 
plaukumā. Dabā vērojami jau rudens krāsu toņi. Klāt 
pirmās rudens vētras un lietus. Rudens – tas ir gada 
visskaistākais laiks. Tajā satiekas viss dabas krāš-
ņums. Kokiem lapas krāsojas visdažādākajās krāsās, 
bet priežu sulīgās skujas paliek koši zaļas. Krīt kas-
taņi un tā vien gribas paņemt tos saujā, paberzēt uz 
izjust vēl vasaras siltumu.

Pirmais septembris, kad kāds uzsāk skolas gaitas 
pirmo reizi, uzšķirot savā dzīves grāmatā jaunu lap-
pusi ar virsrakstu „Skolas laiks”, bet daudzi pagasta 
jaunieši papildinājuši studentu skaitu Latvijas augst-
skolās. Lai visiem veicas jaunajā mācību gadā!

  23. septembrī iestājas astronomiskais rudens, bet 
tas nenozīmē, ka vēl nav gaidāma atvasara.
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q Mēneša jubilāri

q Sporta dzīves norises

1. septembris Ļaudonas vidusskolā.

25. septembrī plkst. 10.00 
visi mīļi aicināti uz

 Miķeļdienas gadatirgu 
kultūras nama laukumā!
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Paldies saņēmēji.

Ārkārtas 11. Saeimas 
vēlēšanas notikušas

Ļaudonas vēlēšanu iecirknī 11. Saeimas vēlēšanās piedalījās 
629 vēlētāji. Vēlēšanu urnā 629 derīgas aploksnes, tajās derīgo 
vēlēšanu zīmju skaits 623

Kā balsoja Ļaudonas 668. iecirknī

1. VIENOTĪBA  �64
2. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija    4
3. “Zatlera Reformu partija”                 178
4. Kristīgi demokrātiskā savienība                       �
5. Šlesera Reformu partija LPP/LC                          3
6. Politisko partiju apvienība “Saskaņas centrs”       37
7. “PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”         0

8. Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvze-
mei un Brīvībai/LNNK”     �05

9. “Par prezidentālu republiku” �
10. “Pēdējā partija” 4
11. Zaļo un zemnieku savienība  ���
12. “Tautas kontrole”  3

Ļaudonas vēlēšanu iecirkņa komisija gaida vēlētājus.

Balsot devušies Ļaudonas pagasta iedzīvotāji.

Jauniešu centram – 5
Piektdien, 2. septembrī, Jauniešu centrs atzīmēja savu 5 

gadu jubileju.
2006. gada 1. septembrī toreiz vēl Jauniešu centrs „ACS” 

vēra durvis pirmajiem apmeklētājiem. Vēja spārniem aizskrē-
juši pieci gadi, pilni jautrības, smieklu, aktīvu pasākumu un 
dažādu traku izdarību.

Sveikt jubilāru bija ieradušies Madonas bērnu un jauniešu 
centra direktore Gu-
nita Kļaviņa, Bērnu 
un jauniešu iniciatī-
vu centrs „Burbulis”, 
Ļaudonas pagasta 
pārvaldes vadītāja, 
Ļaudonas pirmssko-
las izglītības iestāde 
„Brīnumdārzs”, Sā-
vienas bibliotēka un 
citi. Mīļus sveicienus 
saņēmām arī no Kal-
snavas jauniešiem.    

Pasākuma gaitā 

tika pārstāstīta  Jauniešu centra vēsture. Centrs tika izveidots  
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbalstītā projekta ietvaros.

Centra izveidošanā aktīvi darbojās paši jaunieši, kuri tagad ir 
izauguši un Centriņā ir visai reti viesi. 2010. gada 1. aprīlī Jau-
niešu centrs „Acs” tika apvienots ar Bērnu rotaļu un attīstības 
centru. Šajos piecos gados  ir atbalstīti un realizēti divi projekti: 
“Augt un sevī gaismu krāt!”, kura ietvaros iekārtots datorka-
binets ar 5 datoriem, iegādāts biljarda galds. Otrais projekts ir 
„Kvalitatīvu vidi lauku jauniešu dzīvesveidam!”, kur par Ko-
pienu iniciatīvu fonda līdzekļiem nosiltinātas Centra telpu ārsie-
nas, papildus pieslēgti radiatori un vienā telpā ieklāts lamināts.

Par katru Centriņa gadiņu tika iedegta svecīte. Pirmo svecīti 
iededza Anita Biķerniece – šī projekta autore. Ar skaļiem aplau-
siem pateicām savu „Paldies” Anitai par projektu,  Jānim Drei-
manim – par vecās un neapdzīvotās ēkas daļas izveidošanu par 
mūsdienīgu Jauniešu centriņu un visiem jauniešiem, kuri aktīvi 
līdzdarbojās Centriņa veidošanā.

Paldies visiem viesiem par siltajiem vārdiem, labajiem novē-
lējumiem un krāšņajiem ziediem! 

Biruta Calmane, BJIC vadītāja Pirmo svecīti iededz projekta 
autore – Anita Biķerniece.
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Paldies saņēmēji.

MĒNEŠA JUBILĀRI

ES NĀKU NO ĻAUDONAS
Nenovēršami pietuvojies rudens, 

kad dienas kļūst īsākas, lietainākas un 
vakari garāki, ir laiks pārdomām par  
jau paveikto un vēl darāmo.  Šādā lie-
tainā dienā esmu saņēmusi piedāvāju-
mu pastāstīt par sevi Ļaudonas avīzī-
tei. Tādā brīdī prātā iezogas A. Eglīša  
dzejoļa rindas „Ja man  vaicātu: ko tu 
visvairāk mīli?  Teiktu: Ļaudonu, ar 
tumšo mežu vīli...”   

Savas skolas gaitas uzsāku Jaun-
kalsnavas pamatskolā. Tur mācījos 
sagatavošanas klasē, vai kā toreiz to 
sauca „sešgadniekos”, un 1. klasē. 
Jaunkalsnavā tolaik dzīvoja un strādā-
ja mani vecāki. Tālākās skolas gaitas 
man saistītas ar Ļaudonas vidusskolu, 
kur arī tika iegūta vidusskolas izglītī-
ba. Tā kā skolā patika un labi veicās 
matemātikā, savu turpmāko izglītību 
gribēju saistīt ar grāmatvedību, taču 
dzīvē viss iegriezās citādi. Vienu gadu 
pēc vidusskolas absolvēšanas strādā-
ju Ļaudonā, auklēju divus bērnus, 
kas nu jau izauguši lieli. Taču domu 
par mācīšanos tālāk nebiju atmetusi. 
Tāpēc jau 1995. gada maijā iestājos 
Latvijas Policijas akadēmijā.  Pēdējo 
studiju kursu jau apvienoju ar darbu 
policijā. Tā 1998. gadā sāku strādāt 
toreizējā Madonas rajona policijas 
pārvaldē par izmeklētāju. Paralēli 
darbam turpināju studijas neklātienē 
un 2001. gadā ieguvu profesionālo 
augstāko izglītību ar jurista kvalifi-
kāciju. Lai gan laika gaitā un dažādu 
reformu iespaidā  amata nosaukums 
ir ticis mainīts,  mana darbavieta  bija 

un ir palikusi  Madona, kur vēl jopro-
jām strādāju par izmeklētāju. Policijā 
esmu uzdienējusi līdz majora pakāpei 
un esmu Valsts policijas Vidzemes re-
ģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja 
Sevišķi smagu un sērijveida noziegumu 
apkarošanas nodaļas inspektore. Profe-
sijas izvēle man bija pavisam nejauša. 
Šķirstot augstskolu katalogu, it kā pa 
jokam teicu, ka iešu mācīties uz Poli-
cijas akadēmiju, nemaz nezināju, ka tur 
pirmajā  studiju gadā ir  režīms kā armi-
jā ar dzīvošanu kazarmās, rīta rosmēm 
un vakara soļošanām.  Tomēr nekad šo 
nejaušo izvēli neesmu nožēlojusi, darbs 
ir interesants. Audzinu dēlu Kristiānu, 
kuram nu jau janvārī būs 9 gadi. Viņš ne 
vienmēr manu  profesijas izvēli  atbal-
sta,  it sevišķi  brīžos, kad vakaros nākas 
vēlāk aizkavēties darbā.

Runājot par Ļaudonu, vienmēr paliks 
atmiņā manas klases audzinātājas– sko-
lotāja Anita Pētersīle, Ilga Kalniņa, 
Nora Barkovska un Valtra Stangaine, 
un arī vārdā nenosauktie  skolotāji, kas 
mums katram ir devuši savu „pūru” lie-
lajai  dzīves skolai.  Nevaru nepieminēt  
skolotāju  Ēriku Barkovski,  pie  kura 
apmeklēju šaušanas pulciņu. Viņa iemā-
cītās iemaņas vēlāk man ir lieti noderē-
jušas, gan  mācoties Policijas akadēmijā, 
gan arī piedaloties šaušanas sacensībās 
jau kā policistei.   

Skola bija ne tikai mācību vieta, jo ru-
deņos braucām uz kartupeļu talkām, pēc 
stundām apmeklējām gan pulciņus, gan 
arī pasākumus, kas mums netrūka. Ne-
iztrūkstoši Ļaudonā man  bija  dejošana 

deju kolektīvā, sākumā  tas bija sko-
las kolektīvs, kur dejoju  no 2. klases,  
vēlāk jau jauniešu deju kolektīvs, kura 
sastāvā  biju apmeklējusi arī Dziesmu 
un deju svētkus.

No 1998. gada esmu pārcēlusies uz 
dzīvi Madonā, taču  īstā mājas sajū-
ta man ir un paliek  Ļaudonā, vecāku 
mājā, kur cenšos būt    cik vien iespē-
jams bieži. Tā kā ikdienā darbā    nākas 
saskarties ar daudz  negatīvām lietām   
un darbiem, tad, palīdzot  dažādos lau-
ku darbiņos, varu „izvēdināt” galvu no 
ikdienā negatīvā sasmeltā.  

  Novēlu katram, vienalga kur mūsu 
ceļu līkloči ved, nekad neaizmirst savu 
dzimto vietu un dažreiz arī atgriezties, 
lai tur pastaigātu pa atmiņu takām.

Inga  Safronova (Strode)

29. augustā dzīves skaisto 80 gadu 
jubileju svinēja sāvēnietis Alberts 
Pupausis. Cienījamais jubilārs mūs 
sagaidīja mājas pagalmā dzīvesprie-
cīgs un smaidīgs, kā saka pats, nu, ka-
mēr jau vien varu, kustos un palīdzu 
kaut nedaudz jaunajiem. Sāvienā pie 
dēla Normunda dzīvo jau divpadsmit 
gadus. Cienījamā jubilāra dzimtā puse 
ir  netālu no Cesvaines – Karzdaba. 
Dzimis vecāku dzimtas mājās kā ve-
cākais bērns. Bērnība pavadīta kopā ar 
divām māsām un trijiem brāļiem. Kā 
jau vecākajam dēlam  agri nācies pa-
līdzēt tēvam vecāku saimniecībā, kura 
gan bijusi neliela, ap 20 hektāriem. 
Tuvējā Kārzdabas pamatskolā apgūtas 
zināšanas. Kara laiks izdzīvots dzim-
tajās mājās, pildītas uzliktās klaušas 

un strādāts meža darbos.  Neilgi pēc kara 
jaunajam puisim nācies doties pildīt pa-
domju pilsoņa pienākumu – dienēt PSRS 
bruņotajos spēkos. Dienesta vieta bijusi 
netālu no Maskavas, un dienests ildzis 
trīs gadus. Sadraudzējies ar dienesta 
drauga māsu. Alberts un Skaidra Aina 
kāzas svinēja 1957. gadā. Jaunā ģimene 
savu mājvietu izvēlējās Saikavā, bet pēc 
nedaudz gadiem ģimene aizceļoja atpa-
kaļ uz Kārzdabu. Jubilārs strādājis lop-
kopībā, vēlāk arī celtniecībā. 

Cienījamā jubilāra vaļasprieks ir bijis 
grozu pīšana no metāla stieplēm, kā arī 
koka karošu grebšana.

Ģimenē kopā ar sievu izaudzināti četri 
bērni – trīs meitas un viens dēls. Tagad 
cienījamais jubilārs priecājas par saviem 
astoņiem mazbērniem un vienu mazmaz-

bērniņu.
Lai cienījamam jubilāram veselība 

un dzīvesprieks nākamajos dzīves ga-
dos!

       R. Vizānes teksts un foto
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PAgAStA IzgLītīBAS IEStĀDĒS

Klāt 1. septembris. Jauns mācību 
gads ir jauns posms dzīvē visiem, kuri 
ar to ir saistīti, – skolēniem, skolotā-
jiem, skolas tehniskajiem darbinie-
kiem un, protams, arī skolēnu vecā-
kiem. Vienpadsmit pirmklasniekiem 
mūsu pagastā šis ir pirmais skolas 
gads, sešpadsmit divpadsmitajiem– 
pēdējais 1. septembris Ļaudonas vi-
dusskolā.

Uzsākot jauno mācību gadu, Ļau-
donas vidusskolā notikusi direktoru 
maiņa. Darbu Ļaudonas vidusskolā 
atstājusi nu jau bijusī direktore Lidija 
Kaufelde, kura skolu vadīja no 1996. 
gada, bet no 1. septembra par direkto-
ru mūsu skolā strādā Guntis Lazda.

Sācies jaunais mācību gads Ļaudonas vidusskolā

Latvijas Mazpulku projektā ”Visu daru es ar 
prieku!” iesaistās arī ļaudonieši

Aizvadīta skaista un saulaina va-
sara. Ļaudonas 117. mazpulka da-
lībnieki čakli un rosīgi strādājuši pie 
saviem projektiem. Kā mums būs 
veicies, par to informēsim nākamajā 
avīzītē.

Mazpulka darbā šajā mācību gadā 
ienākušas jaunas novitātes. Biedrī-
ba “Latvijas mazpulki” sadarbībā ar 
Šveices lauku jaunatnes apvienību, 
Saldus un Ķekavas novadu pašvaldī-
bām īsteno projektu “Visu daru es ar 
prieku!”, kurā dažādām aktivitātēm 
pusotra gada garumā finansējumu 
piešķīris Latvijas Sabiedrības in-

tegrācijas fonds. Ar Latvijas-Šveices 
sadarbības programmas “NVO fonda” 
atbalstu Latvijas pieredzes bagātie 
mazpulku vadītāji izstrādājuši apmācī-
bas programmu divpadsmit mēnešiem. 
Pavisam šajā programmā iesaisīti Lat-
vijas 30 mazpulki. Madonas novadā 
programmu apgūs triju mazpulku /   
Bēzaunes, Kusas, Ļaudonas / dalībnie-
ki. Visu šo mazpulku vadītāju un sko-
lotāju senioru sagatavošanas seminārs 
notika Ķekavas novada Daugmalē. Ie-
pazināmies ar apmācības programmas 
īstenošanu mazpulkos, viesojāmies lili-
ju selekcionāra Gunta Granta saimnie-

cībā “Akeri” un saņēmām apmācības 
programmas īstenošanai nepiecieša-
mos materiālus. Ar  12 jaunāko klašu 
skolēniem Ļaudonas vidusskolā  no-
darbības  reizi nedēļā vadīs  skolotāja 
Anita Pētersīle, apgūstot 4 svarīgas 
tēmas: “Lai ir prieks!”, “Dari pats!”, 
“Darīsim kopā!”, “Esi vesels!”. Tā-
dējādi tiks veicinātas motivāciju un 
pašapziņu veicinošas aktivitātes, 
skolēni mācīsies  brīvo laiku pavadīt 
saturīgi, iesaistoties dažādās  sabied-
riskajās aktivitātēs, veiks  un īstenos 
individuālos un grupas projektus.

Mazpulka vadītāja Līga Grāvīte

1. un 12. klases skolēni ar audzinātājām.

Vidusskolas direktors 
Guntis Lazda.

Novada pašvaldības vadītājs 
Andrejs Ceļapīters.

Izglītības nodaļas vadītāja
Solvita Seržāne.
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Īsziņas no skolas...
“Jauna vēsma nesajusta
 jaucas domās mūsējās,
 svešas sejas, nezināmas lietas 
skolas gaitās ierastas jau  kļūs...
Lai sākas skolas gads!
Lai iezīmējas jaunas gaitas,
jauni draugi, pozitīvas domas,
labie darbi ar’!
Bet mēs (divpadsmitie) –
kad saņemsim atestātu kāroto,
lai zvaigznēs ierakstām tos vārdus zī-

mīgos:
“Lai veiksmīgu skolas sākumu –
divtūkstoš vienpadsmito!”
Tādi vārdi izskanēja 1. septembra 

pasākuma ievadā,  tos speciāli saviem 
skolasbiedriem  bija sarakstījis 12. kl. 
skolēns Andrejs Aleksandrovs. Viņš bija 
uzrakstījis īpašu dzejoli arī pirmklasnie-
kiem.

Svinīgajā pasākumā šogad piedalī-
jās  ciemiņi: Madonas novada domes 
priekšsēdētājs A. Ceļapīters,  Mado-
nas novada domes deputāte R. Vizāne, 
Madonas novada izglītības pārvaldes 
vadītāja S. Seržāne, Ļaudonas pagasta 
pārvaldes vadītāja I. Dreimane, Ļaudo-
nas KN vadītāja S. Smirnova, kuri teica 
svētku uzrunas, akcentējot gan divpa-
dsmito klašu skolēnu tālāko izvēli, gan 
iedrošinot pirmklasniekus uzsākt skolas 
gaitas. Sveicienus bija atsūtījis arī mūsu 
skolas bijušais audzēknis, bet nu tagad 
Eiropas Parlamenta Stažieru asociācijas 
galvenais padomnieks Briselē – Uldis 
Šalajevs: “Sirsnīgi sveicu Zinību dienā 

visus Ļaudonas vidusskolas skolēnus, bet 
jo īpaši – tās pirmklasniekus un pedago-
gus, kuri palīdz ikdienā zinātkārajiem kāpt 
vēl augstākos Zinību kalnos. Tikai izglīto-
ta un mērķtiecīga jaunatne ir un būs Latvi-
jas tagadne un nākotne...”

Īpašs paldies un  pildspalvas ar skolas 
logo tika dāvinātas skolēniem, kuri vasa-
rā bija ko labu veikuši, palīdzot sakārtot 
skolas sporta laukumu. Šie skolēni : 8.kl.
Tālis Čirka, Atis Kriškāns, Lauma Iesal-
niece, Laura Pelse, 3.kl. Jānis Elijāss, 6.kl.
Katrīna Melānija Kļaviņa, 12.kl.Sandris 
Šumskis, Kristaps Blekte. 

Protams, arī pirmklasnieki tika īpaši 
sumināti, jo gribējām taču  iepazīties ar 
jauniņajiem, ar tiem, kuri kuplina mūsu 
skolas saimi. Katrs pirmklasnieks  no 
skolas direktora rokām saņēma pirmo 
dokumentu– skolēna apliecību – kā zīmi  
Ļaudonas vidusskolas  piederībai, kā arī  
pildspalvu un pierakstu blociņu ar skolas 
attēlu un uzrakstiem. Sveicienu bija saga-
tavojuši arī 12.kl. skolēni un kl.audz.  A. 
Punovska, kuri katram dāvāja gaisa balo-
niņus ar novēlējumiem, bet pēc svinīgā –
kopīgi skolas pagalmā tos  palaida debesīs. 
Lai veicas mazajiem!

Arī pirmās klases skolēni un viņu audz.
A. Driksna bija sagatavojuši visiem klāt-
esošajiem sveicienus, kā arī vienojās ko-
pīgajai dziesmai “Dar’ man tēvis pastali-
ņas...”

Tik tiešām, šķiet, šis gads mūsu skolai 
jau ir atnesis zināmas vēsmas – pelnītā 
atpūtā ir devusies ilggadējā skolas direk-

tore L. Kaufelde, kura vēl līdz  pēdējām 
augusta dienām turēja rūpi par skolas 
sagatavošanu jaunajam darba cēlienam. 
Milzīgs paldies  par pašaizliedzību un 
godaprātu būt īstenai direktorei un sko-
lotājai! Bet nu jau rūpi par skolas tālā-
ko attīstību un virzību uzņēmies jaunais 
skolas  direktors – Guntis Lazda. Lai 
veiksme ik uz soļa gaida!

Šogad skolēnu skaits  ir nedaudz pa-
kāpies – 167 skolēni, tas, protams, mūs 
ļoti priecē! Un vēl jo vairāk fakts, ka 
skolā ir visas divpadsmit klases! Atkal 
(pēc pārtraukuma) skolas zālē tiks izde-
joti divi izlaiduma valši! Tāpēc rosība 
neapsīkst, jau septembra sākumā esam 
izveidojuši ziedu paklāju skolas zālienā, 
ir sanākusi kopā skolēnu pašpārvalde 
un ir ievēlēts jauns skolēnu pašpārval-
des vadītājs – Sandris Šumskis (12.kl.). 
Skolā darbojas 2 deju kolektīvi, to vadī-
tājas A. Punovska un A. Pētersīle, 1.-4. 
kl.ansamblis, vad.I. Biķerniece, floristi-
kas pulciņš, vad. Dz. Viļeviča, vizuālās 
mākslas pulciņš, vad. V. Toča, vides mā-
cība, vad. I. Avotiņa, novadpētniecības 
pulciņš, vad. L. Jakubjaņeca, mazpulks, 
to vad. L. Grāvīte un A. Pētersīle, orien-
tēšanās, vad. V. Kreile, kā arī Madonas 
sporta skolas vieglatlētikas nodarbības, 
trenere L. Līcīte, volejbols, treneris G. 
Lazda.

Nu un tūlīt dosimies rudens pārgājie-
nā, bet 8., 11., 12. kl. skolēni, izveidojot 
komandas,  piedalīsies  “Karoga svēt-
kos” O.Kalpaka dzimtajās mājās “Liep-
salās”.

S. Sīle, Ļaudonas vidusskolas 
direktora vietniece izglītības jomā

PII „BRīNUMDĀRzS”
2. septembra rītā pirmsskolas izglītī-

bas iestāde „Brīnumdārzs” sagaidīja sa-
vus audzēkņus un viņu vecākus, lai kopā 
ar visiem darbiniekiem uzsāktu jauno 
mācību gadu. Pa vasaru sakuplojušas 
pavasarī stādītās ziedu un garšaugu do-
bes, beidzot novākti ap ēku izvietotie  
celtniecības darba un drošības rīki.

Pirmsskolas izglītības iestādes pagal-
mā „Brīnumdārza” vadītāja Ināra Kras-
nova uzrunāja vecākus un mazos bērnus. 
Visus klātesošos sveica pagasta pārval-
des vadītāja Ilze Dreimane un Madonas 
novada domes deputāte Ruta Vizāne.  
Bet „Brīnumdārza” skolotājas bija ie-
studējušas jautru leļļu uzvedumu. Bērni 
ar prieku devās uz savām grupiņām, bet 
vecāki uz kopēju sapulci.

Fotogrāfijās jaunā 
mācību gada 1. diena 

PII “Brīnumdārzs”.
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Mans tētis ir vislabākais!
Šis ir pirmais gads, kad Latvijā 

septembra otrā svētdiena tiek atzī-
mēta kā Tēvu diena.

Pie mums Ļaudonā ir ļoti daudz 
mīlošu un gādīgu tēvu, kas ikdienā 
sniedz savai ģimenei nenovērtēja-
mu atbalstu, tāpēc arī tēvi ir pelnī-
juši atzinīgus vārdus un dienu, kurā 
viņus īpaši godina visa ģimene. Ne-
raugoties uz ikdienas rūpēm, šī īpa-
šā diena vīriešiem atgādinās – būt 
par Tēvu ir būt laimīgam!

Arī „Brīnumdārza” mazuļi gribēja 
iepriecināt savus tētiņus, tādēļ katra 
grupa pārdomāja, kā to izdarīt. 

„Kaķu” grupas bērni nolēma 

saviem tētiņiem uzdāvināt jaunus, 
skaistus automobiļus, kurus nevar ie-
gādāties nekur citur. Katram tētim tika 
veltīti labi vārdi: „Mans tētis ir visla-
bākais, mīļākais, skaistākais, čaklā-
kais, viņš mani vizina ar velosipēdu” 
utt.

Arī paši mazākie – „zaķu” grupas–
bērni sagādāja pārsteigumu saviem 
mīļajiem tētiņiem. Iepazīstot krāšņos 
rudens ziedus, radās vēlme tos uz-
zīmēt un apsveikt katram savu tēti. 
Katrs bērns ar lepnumu pasniedza pa-
gatavoto apsveikumu ar ziediem.

 „Ŗūķu” grupas bērni aicināja savus 
tētiņus rudens pārgājienā uz mednieku 

namiņu „Buciņš”. Paldies Lauras tē-
tim par atsaucību un sagādāto prieku, 
rotaļājoties ar bērniem!

 Lai visiem tēviem šī diena ir īpa-
ša!

Ilze Barūkle, skolotāja

“Zaķu” grupas audzēknis Valters 
sveic savu tēti Tēvu dienā.

“Kaķu” grupas bērni sagatavojuši saviem tētiņiem pārsteiguma 
dāvanas – jaunus automobiļus. 

Lauksaimniekiem
Zemkopības ministrijas paziņo-

jums
Zemkopības ministrija līdz šā 

gada beigām plānojusi izmaksāt 
vairākus avansa maksājumus lauk-
saimniekiem – kopumā 72 miljonu 
latu apmērā. Maksājumu avansa iz-
maksas tiks veiktas tiem lauksaim-
niekiem, kuri  2011. gadā iesnieguši 
platību maksājumu iesniegumu un 
kuru saimniecībās ir pabeigtas at-
bilstības nosacījumu pārbaudes.

Oktobra beigās Lauku atbalsta 
dienests (LAD) lauksaimniekiem 
sāks izmaksāt avansa maksājumu 
par vienoto platības maksājumu 
(VPM) 50 % apmērā.

Sākot ar novembri, plānots iz-
maksāt Lauku attīstības program-

mas Agrovides avansa maksājumu 
par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem 
teritorijās, kas nav kalnu teritorijas 
jeb tā dēvētajiem mazāk labvēlīgajiem 
apvidiem (MLA), kā arī bioloģiskās 
lauksaimniecības attīstības avansa 
maksājumu par 2011. gada iesniegu-
miem 50% apmērā. 

Savukārt no 1. decembra LAD sāks 
izmaksāt īpašo atbalstu par pienu 90% 
apmērā. 

Jau ziņots, ka kopš augusta sāku-
ma 70% apmērā jau tiek izmaksāti 
atdalītie papildu valsts tiešie maksā-
jumi (PVTM) par platībām, atdalītie 
PVTM par laukaugu platībām, atdalī-
tie PVTM par liellopiem un atdalītie 
PVTM par pienu. 

Ziņas sagatavoja Alvis Avotiņš

Ļaudonas pagasta iedzīvotāji, kas 
savas idejas, iniciatīvu, enerģiju un 
brīvo laiku var un vēlas ieguldīt 
Ļaudonas pagasta attīstībai, tiek ai-
cināti piedalīties biedrības dibinā-
šanā un tās aktīvā darbībā. 

 Pirmā domubiedru tikšanās 
notiks 2011. gada 18. oktobrī 
plkst. 18.00 Ļaudonas pagasta 
kultūras namā. Tajā tiks pārrunāti 
nevalstiskās organizācijas darbības 
pamatprincipi, iespējamie ieguvu-
mi, kā arī topošās biedrības darbī-
bas virzieni un mērķi.

Gaidīsim pēc iespējas lielāku in-
teresentu pulku!

“Rūķu” grupas bērni  
Rudens pārgājienā.

Aicinājums 
pagasta 

iedzīvotājiem
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KULtūRAS UN SPORtA DzīvE
27. augustā Ļaudonā pulcējās Madonas 

novada pašvaldību darbinieki, lai kopīgi pie-
dalītos Madonas novada pašvaldības sporta 
spēlēs „Vinnijs Pūks un viņa draugi”. Kopā 
11 novada pārvalžu komandas.

Sporta spēles ievadīja Madonas novada 
pašvaldības veidojošo pagastu komandu 
parāde. Dalībniekiem labu atpūtu, enerģijas 
krājumu atjaunošanu un pozitīvas emocijas 
vēlēja Madonas novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Agris Lungevičs, sporta dar-
ba organizators Māris Gailums, sacensību 
rīkotāju vārdā kolēģiem veiksmi vēlēja 
Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja Ilze 
Dreimane.

Diena izvērtās ļoti saulaina, līdz ar to arī 
kopējais noskaņojums bija pozitīvs un atrak-
tīvs. Ikviens varēja pārstāvēt savu pagasta 
komandu, piedaloties gan komandu, gan in-
dividuālajās sacensībās. Visas dienas garu-
mā varēja izmēģināt veiksmi 15 disciplīnās.

Līdzās tradicionālākiem sporta veidiem 
kā volejbols, basketbola soda metieni, zo-
līte, tāllēkšana, šautriņu mešana bija arī 
netradicionālas sporta disciplīnas, kurās 
īpaši svarīga bija komandas vienotība un 
atbalsts – Jautrības stafete, bērnu un sievu 
nešana, kopīga komandas slēpošana, pārvie-
tošanās ar milzu kedām, kā arī Bosu cīņas, 
kurās piedalīties tika aicināti pagastu pārval-
des vadītāji. Uzģērbjot īpašus Sumo tērpus, 
varēja sākties stilizēta 
cīņa!

Ikviena disciplīna tika 
nosaukta atbilstoši Vin-
nija Pūka tēmai.

Kā ļaudoniešiem vei-
cās šajās sporta spēlēs? 
Ļoti labi – Ļaudonas 
komanda lieliski sevi pa-
rādīja gan komandu, gan 
individuālajās (rezultātus summēja, tādējādi 
veidojot vienu komandas rezultātu) disciplī-
nās! Lūk, labākie rezultāti:

Volejbols – 2. vieta
Makšķerēšana – 2. vieta
Lodes grūšana „Lāča spēks” – 1. vieta
Riņķu mešana „Izveicīgs kā sivēntiņš”– 
1. vieta
Bosu cīņas – 2. vieta
Viktorīna par Madonas novadu „Pūces 

gudrība” – 2. vieta
Basketbola metieni „Trusīša cienīgi lēcie-

ni” – 3. vieta
Tāllēkšana „Lec kā tīģeris” – 1. vieta
Kopvērtējumā 3 godalgotās vietas godam 

izcīnīja: 
1. Madona
2. Ļaudona
3. Kalsnava
Prieks par ikvienu, kas šo dienu pavadīja 

sportiskā garā – kopā ar saviem darbabied-
riem!

Liels paldies Ļaudonas vidusskolas vir-
tuves kolektīvam – sporta spēļu dalībnieki 

pusdienās varēja baudīt gardu zupu.
Paldies Ļaudonas jauniešiem – Sandrim, 

Gitai, Baibai, Diānai, Edijam, Lanai, kuri 
visas dienas garumā veica dažādus organi-
zatoriskos pienākumus! Jūsu atbalsts bija 
ļoti svarīgs!

Signe Smirnova, Rutas Vizānes foto
Vairāk foto skatīt galerijās www.laudona.

lv

Bibliotēkās
Sēž dzejnieks un vieglu roku
Uz papīra uzbur savas domas:
Kā tādu lielu joku, 
Kas pats no sevis vien rodas.
Tu sēdi un lasi to,
Ko dzejnieks uzbūris sevī. 
Un atrodi domu ne vienu vienīgo,
Kas glabājās dziļi tevī.
Un tu aizver acis savas
Un iedomājies klusi, klusi –
Kā domas lido tavas
Uz domīgā dzejnieka pusi.
	 	 	    (S.B)

Sveiciens visiem šajās rudenī-
gajās dienās. Vasara nu jau ir aiz-
vadīta, rudens darbi gandrīz visi 
padarīti – laiks sākt gaidīt ziemas 
māti. Un garajos rudens un ziemas 
vakaros var arī kaut ko palasīt. 
Bibliotēka piedāvā izlasīt Garsijas 
Kami „Daiļās būtnes”, Konelija 
Mihaela „Putnubiedēklis”, Monte-
fiores Santas „Tiksimies zem mīlas 
koka”, Milleres Hertas „Elpas šū-
poles”, Brokkena Jana „Nelegālie 
pasažieri”, Hosseini Hāleda „Tūk-
stoš sauļu mirdzums”, Višņevskas 
„Vientulība tīmeklī”, Peinkofera 
„Rūnu brālība”, Čemberlenas 
„Solis pretī mīlestībai”, Evansa 
Nikolasa „Drosmīgie”, Hannas 
Kristīnes „Eņģeļa pieskāriens”, 
Keitas Lorenas „Eņģeļu nakts”, 
Džeisona Dīna „Nozieguma ana-
tomija”, Mariņinas „Personīgie 
motīvi” – pirmo grāmatu, Kostello 
„Sekojot laimes putnam”, Monte-
fjores „Zaudētās mīlestības jūra”, 
Melcera Breda „Spēle ar nullēm”, 
Bredfordas „Pārkāpjot noteiku-
mus” un vēl daudzas citas jaukas, 
interesantas un aizraujošas grāma-
tiņas. Tāpat arī ir iespēja ielūko-
ties interesantos žurnālos, iespēja 
izmantot publisko interneta pieej-
as punktu – iegūt sev vēlamo un 
vajadzīgo informāciju, atpūsties, 
pastrādāt. Šomēnes bibliotēkā tiek 
izsludināta aptauja –„Interesantā-
kais žurnāls manās rokās”. Aptau-
jas rezultāti tiks ņemti vērā, pasū-
tot žurnālus nākamajam gadam. 
Aicinu visus piedalīties. 

Atgādinu arī, ka no 17. līdz 23. 
oktobrim bibliotēka būs slēgta – 
ATVAĻINĀJUMS.

Tiksimies bibliotēkā!                                                                       
Sarmīte

Sporta spēļu atklāšana.

Tāllēkšanā – A. Šķēle no Ošupes pagasta.

Šautriņas met madonieši.

“Slēpo” ļaudonieši.

Mazie dzelzavieši.

Zolītes spēlē.
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Mūžības ceļā aizgājuši: 

BROŅISLAVA BĀRBALE
mirusi 5. septembrī 92 gadu vecumā;

ALBERTS LAKOTKO
miris 18. septembrī 51 gada vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars...

APSvEICAM!                INFORMĀCIJA
Dienas bijušas kā ābeles, 
Kuru vainags dāsni augļus nes. 
Nu, kad salnu piebērti to zari, 
Pastāvēt un padomāt Tu vari, 
Cik šais gados atdots, veikts un gūts. 
Ir pār vaigiem dažkārt ritējusi 
Arī kāda sāļa lāse klusi, 
Prieka brīžu skurbums galvu vijis, 
Pasaulē caur tiem daudz gaišāk bijis. 
  (K.Apškrūma)

SVEICAM  

50 gadu jubilejā
Vairu Seļmu 7.septembrī
Gintu Zenčonoku 22.septembrī

65 gadu jubilejā
Rutu Bojāri 27.septembrī

70 gadu jubilejā
Annu Kaminsku 17.septembrī
Sīmani Laputevu 28.septembrī

90 gadu jubilejā
Osvaldu Riekstiņu 25.septembrī

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

SĒRU VĒSTS

Svecīšu vakari
24. septembrī Ļaudonas pagastā: 

Mētrienas kapos plkst. 16.00
Pārupes kapos plkst. 17.00

Ļaudonas kapos plkst.  18.00

Jums paliek tas, ko vārdā grūti minēt.
Jums paliek mīlestības burvju 
          dziesma...

Mūsu klusa līdzjūtība Dzintrai 
Kļaviņai, māmiņu mūžībā aizvadot.

          Malda, Laima, Aija, Vaida, 
Zina, Skaidrīte un Nellija

LīDzJūtīBA
TAUTISKO DEJU KOLEKTĪVS, 

UZSĀKOT JAUNO SEZONU, 
AICINA PIEVIENOTIES JAUNUS 

DALĪBNIEKUS:
JA VĒLIES KUPLINĀT ĻAUDONAS 

PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVUS, 
IZKRĀSOT SAVU IKDIENU – NĀC 

UN PIEVIENOJIES!
Ļaudonas kultūras namā katru 

ceturtdienu (par plkst. laiku interesēties 
pie vadītājas A.Kreiles).

Gaidīts ir ikviens – jaunieši, vidējā 
paaudze un seniori.

Dejotgribētājus ar prieku gaidīs– 
Aija Kreile (26350201)

Ļaudonas 
evaņģēliski 

luteriskajā draudzē
Kristus ir augšāmcēlies!

Pateicība mūsu Kungam Jēzum Kris-
tum par brīnišķo dāvanu kalpot Ļaudo-
nas luterāņu draudzē un šajā brīnišķīgajā 
pilsētā. Vēlos lūgt visus ļaudoniešus 
lūgties, lai mēs varētu restaurēt mācītāj-
muižu, pirmkārt, kapelu. Jau no Trīsvie-
nības svētkiem katru svētdienu notiek 
dievkalpojumi pulksten 10.00 pareizticī-
go baznīcā. Sākoties aukstajam laikam, 
dievkalpojumi notiks mācītājmuižas, 
cerams, jau restaurētajā kapelā. No pir-
mās oktobra svētdienas notiks kristību 
un iesvētību mācības, uz kurām var pie-
teikties katru svētdienu pēc dievkalpo-
juma pie draudzes pērminderiem Jāņa 
Uberta, Jūlija Beļaunieka un Raimonda 
Jansona vai evaņģēlista Guntara Agates 
Paegļa, vai pa telefonu 29146912. Visus 
labas gribas cilvēkus, kuri vēlas kalpot 
sakopšanas darbos vai kā citādi palīdzēt, 
gaidīsim mācītājmuižā. Pateicoties mūsu 
iecirkņa prāvestam Hansam Jensonam, 
no septembra mācītājmuižas saimniecī-
bas ēkā darbojas „drēbju kamera”. 

Lai Dieva svētība mūs visus pavada!
Evaņģēlists Guntars Agate Paeglis

Iespēja saņemt humāno palīdzību 
diakonijas centrā Ļaudonas mācītājmuižā
Septembrī darbu uzsācis diakonijas 

centrs Ļaudonā, mācītājmuižas saimniecī-
bas ēkā Dambja ielā 8. Diakonijas centra 
izveide noritēja vienlaicīgi ar kapelas res-
taurācijas uzsākšanu mācītājmuižas ēkā, 
bijušajā kino mājā. Iepazīstoties ar drau-
džu īpašumu situāciju Madonas prāvesta 
iecirknī, nonācām pie pārliecības, ka Ļau-
donas mācītājmuiža ir piemērota, lai tajā 
izveidotu lielāku diakonijas centru.

Ar Madonas iecirkņa prāvesta gādību 
uz diakonijas centru ir piegādāts pirmais 
humānās palīdzības sūtījums no Zviedri-
jas. Humāno palīdzību var saņemt katru 
otrdienu no plkst.14:00 līdz 19:00. Hu-
mānā palīdzība ir paredzēta kā Ļaudonas 
iedzīvotājiem, tā arī citiem ļaudīm, kam 
tas ir nepieciešams. Plašā klāstā var iz-
vēlēties apģērbu, tekstila izstrādājumus, 
arī apavus. 

Lai apģērbs un citas nepieciešamās 
lietas pietiktu visiem, diakonijas centrā ir 
noteikta kārtība – katra persona mēnesī 
var saņemt divas kastes ar humāno pa-
līdzību. Būsim pateicīgi par labprātīgu 
ziedojumu vai praktisku palīdzību diako-
nijas centra uzturēšanas un labiekārtoša-
nas vajadzībām. Šobrīd ēkā nepieciešams 
sakārtot elektroinstalāciju, jāiestiklo logi, 

jādomā par ēkas apsildīšanas iespējām, lai 
arī vēlāk, rudenī un ziemā, būtu iespējams 
ēkā uzturēties un nodrošināt iedzīvotājus 
ar nepieciešamo palīdzību. Uz diakonijas 
centru ir iespējams nest arī apģērbu, kas 
pašiem vairs nav vajadzīgs, bet varētu 
noderēt kādam citam. Īpaši tas attiecas uz 
bērnu apģērbu, pēc kura ir liels pieprasī-
jums.  

Izsakām lielu pateicību visiem tiem cil-
vēkiem, kas jau līdz šim ir brīvprātīgi pa-
līdzējuši telpu kārtošanā un humānās pa-
līdzības izkārtošanā, kas prasa pastāvīgu 
darbu un nav vienam cilvēkam paveicams. 
Tāpat aicinām visus humānās palīdzības 
saņēmējus būt saprotošiem, palīdzēt uz-
turēt kārtību apģērbu plauktos, kā arī no-
vērtēt, ka visas šīs lietas mums ir sūtītas 
no sirds un ar vislabākajiem vēlējumiem 
un lūdzam izturēties pret tām ar cieņu! Lai 
mums sūtītās labās domas un labā griba 
aizskar mūsu sirdis un mudina arī mūs pa-
šus sniegt palīdzīgu roku tuvākajiem!

Madonas iecirkņa prāvests 
Hanss Jensons

Madonas prāvesta iecirkņa diakonijas 
darba koordinatore Rudīte Kumsāre
Diakonijas centra Ļaudonas mācītāj-

muižā vadītāja Alda Stepanova

Apvienotā virtuve iepērk 
plūmes un aronijas.

Tel. 64860908, 26415847.


