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ĻAUDONASĻAUDONASĻAUDONAS

  Novada domē,Novada domē,
          pagasta pārvaldē          pagasta pārvaldē

  Lielā talkaLielā talka

Vēstis

  Es nāku no Ļaudonas

  InformācijaInformācija

Maijs. Pļavās, mežos un laukos saimnieko ziedu mēnesis,  
ziedošos ievu krūmos savu dziesmu dzied lakstīgala, mežos at-
skan dzeguzes ku-kū, zilajās debesīs savus treļļus skandina cī-
ruļi. Ikviens, kas dzīvo laukos, šajā laikā cenšas apstrādāt savu 
piemājas dārzu, lai tajā izaudzētu pārtikas krājumus.

Reizē ar siltajiem saules stariem atveras arī cilvēku sirdis.
Maijā atzīmējam Mātes dienu. Nenoliedzami Mātes diena ir 

vieni no aizkustinošākajiem svētkiem gadā, jo tieši mamma ir 
tā, kura vienmēr visu sapratīs, vienmēr pažēlos un vienmēr jūs 
mīlēs, neskatoties ne uz ko. 

Ikvienam gribas dzīvot ar labām domām un darīt labus darbus, 
jo arī dabā notiek labas un skaistas lietas. Gribas saredzēt un 
sajust to pozitīvo, gaišo un patieso, ko sniedz dzīve.

Skolā tuvojas noslēgumam mācību gads, sākas eksāmenu 
laiks.

Maijā daudz svinamu un atzīmējamu dienu –
1. maijs – Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukša-

nas diena. Darba svētki
4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas paslu-

dināšanas diena
8. maijs – Mātes diena. Nacisma sagrāves diena un Otrā pa-

saules kara upuru piemiņas diena
9. maijs – Eiropas diena
15. maijs – Starptautiskā ģimenes diena

Pavisam tuvu jau vasaras saulgriežu laiks. Savās domās visi 
domājam, kāda būs vasara, un ceram, ka saulaina. Tad lai tā arī 
ir! Mūsu dzīve ir tāda, kādu to iztēlojamies, ko mēs sakām! 

Lai mums visiem veicas!
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Izsludināta parakstu vākšana
Ļaudonas pagasta pārvaldes ēkā, 

Dzirnavu ielā - 2.
No 2011. gada 11. maija līdz 9. jū-

nijam notiek parakstu vākšana likum-
projekta “Grozījumi Latvijas Republikas 
Satversmē” ierosināšanai. 

Likumprojekts paredz grozīt Satvers-
mes 112. pantu, papildinot to ar nosacī-
jumu, ka „valsts nodrošina iespēju bez 
maksas iegūt pamatizglītību un vidējo 
izglītību valsts valodā”, kā arī ierosina 
pārejas noteikumu, nosakot, ka „ar 2012.
gada 1. septembri visās valsts un pašval-
dību izglītības iestādēs, sākot ar pirmo 
klasi, mācības notiek valsts valodā”.  

No 2011. gada 18. maija līdz 16. jūni-

Tikšanās ar novada vadību

jam notiek parakstu vākšana tautas no-
balsošanas ierosināšanai par apturētajiem 
likumiem „Grozījumi likumā „Par valsts 
pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.
gada līdz 2012. gadam””, „Grozījums 
likumā „Par maternitātes un slimības ap-
drošināšanu”” un „Grozījumi likumā „Par 
apdrošināšanu bezdarba gadījumam””. 

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ 
nevar nokļūt parakstu vākšanas vietās, tiks 
nodrošināta iespēja parakstīties savā atra-
šanās vietā, tikai vispirms par to jāinformē 
vēlēšanu komisija ar rakstisku iesniegumu. 
Sīkāka informācija pa tālruni 64860893.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir 
visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, 

27. aprīlī Ļaudonas pagasta kultū-
ras namā pagasta iedzīvotāji tikās ar 
Madonas novada pašvaldības admi-
nistrāciju un deputātiem. 

Uz tikšanos ar ļaudoniešiem bija iera-
dušies pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Andrejs Ceļapīters, priekšsēdētāja viet-
nieks Agris Lungevičs, deputāti Daiga 
Maderniece, Gunita Kļaviņa, Rihards 
Saulītis, Modris Zomerovskis, Ruta Vi-
zāne, kā arī pašvaldības izpilddirektors 
Āris Vilšķērsts, sabiedrisko attiecību 
speciāliste Dzintra Stradiņa un novada 
kultūras darba vadītājs Jānis Kļaviņš.

Novada vadību pagasta kultūras namā 
sagaidīja četrdesmit pagasta iedzīvotāji.

Vispirms iedzīvotājiem novada sabied-
risko attiecību speciāliste Dz. Stradiņa  
prezentēja novadu kopumā.

Madonas novads teritorijas ziņā ir 
trešais lielākais Latvijā, bet iedzīvotāju 
skaita ziņā  – 11. Šā gada janvārī iedzīvo-
tāju skaits novadā bija 27 589, taču pērnā 
gada sākumā iedzīvotāju bija par gandrīz 
300 cilvēkiem vairāk. Arī Ļaudonas pa-
gastā ir samazinājies iedzīvotāju skaits 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Dzin-
tra Stradiņa paskaidroja, ka precīzāku 
ainu par demogrāfi sko situāciju Mado-
nas novadā kopumā, kā arī katrā pagastā 
sniegs tautas skaitīšanā apkopotie dati.

Savā prezentācijā viņa minēja arī pa-
veikto kultūrā, izglītībā un sportā uzsve-
rot, ka Madonas novadā par spīti demo-
grāfi skajai lejupslīdei un ekonomiskajai 
krīzei ir izdevies saglabāt visas skolas, 
kaut arī Latvijā nav trūcis to novadu, kur 
deputāti izšķīrušies par atsevišķu mācību 
iestāžu slēgšanu.

Klātesošie tika iepazīstināti ar infra-
struktūras attīstības projektu īstenošanu 
novadā kopumā un Ļaudonas pagastā.

kuri parakstīšanās brīdī ir sasnieguši vis-
maz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos pa-
rakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešama 
derīga Latvijas pilsoņa pase.

Darba laiks – 
P. 9.00-13.00
O. 9.00-13.00
T.  9.00-13.00
C. 13.00-17.00
P. 9.00-13.00
S. 9.00-13.00 
Sv. 9.00-13.00
9. un 16. jūnijā darba laiks no 8.00 līdz 

16.00 (tās ir parakstu vākšanas pēdējās 
darba dienas).

Šobrīd redzamākais no tiem ir jau vai-
rākkārt minētā energoefektivitātes paaug-
stināšana Madonas novada izglītības un 
pašvaldības iestāžu ēkās, kur pēc sākotnē-
jā līguma ar būvnieku darbiem vajadzēja 
noslēgties jau pērn vasarā, taču tie nav pa-
beigti vēl šobrīd. Ļaudonā ir iesāktas divas 
ēkas – pirmskolas izglītības iestādes ēka 
un pagasta pārvaldes ēka. 
Ļaudonā šogad paredzēts īstenot ERAF 

projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Ma-
donas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas 
ciemā”.

Pašvaldības administrācijas prezentāci-
ju ar ieskatu pašvaldības fi nanšu jautāju-
mos noslēdza Madonas novada pašval-
dības izpilddirektors Āris Vilšķērsts, kas 
sniedza informāciju par 2011. gada paš-
valdības budžetu, aplūkojot to salīdzinoši 
ar situāciju iepriekšējos trijos gados. Kaut 
arī lielos vilcienos ieņēmumu un izdevu-
mu pozīciju proporcija lielākoties ir sagla-
bājusies tāda pati, samazinājies ir kopējais 
fi nansējuma apjoms. Finanšietilpīgākā 
pozīcija joprojām ir izglītības joma, kam 
šogad, ieskaitot valsts mērķdotācijas pe-
dagogu algām, mācību iestāžu ēku rekons-
trukciju u. c. pasākumus, kopumā plānots 
atvēlēt 7,9 miljonus latu novadā. 2008. 
gadā šī summa bija vēl iespaidīgāka – 
9,4 miljoni latu. Finansējuma ziņā mazāk 
ietilpīgas izdevumu pozīcijas ir saistībā 
ar dzīvokļu un komunālo saimniecību (tai 
skaitā novada ūdenssaimniecības un sil-
tumapgādes rekonstrukcijas projekti) un 
kultūru, sportu, brīvo laiku – 3,8 miljoni 
latu. Pārējie izdevumi lielākoties ir sais-
tīti ar sociālo jomu, vispārējiem valdības 
dienestiem un projektu realizācijai ņemto 
aizdevumu kredītprocentu atmaksu.

–  Lai fi nansētu pašvaldības funkciju 
izpildi, pašvaldība naudu iegūst divos vei-

dos – no pašu ieņēmumiem, kas galve-
nokārt ir novadā deklarēto iedzīvotāju 
samaksātais ienākuma nodoklis un ne-
kustamā īpašuma nodoklis, un saņemta-
jiem maksājumiem, kas ir valsts sniegtais 
fi nansējums, kā, piemēram, mērķdotācija 
pedagogu algām, un Eiropas Savienības 
fi nansējums projektu realizācijai. Pašu 
ieņēmumi veido mazāk nekā pusi no ko-
pējā ieņēmumu apjoma, pastāstīja Āris 
Vilšķērsts.

Pagasta iedzīvotāji uzdeva jautājumus:
– par ceļu slikto stāvokli uz novada 

centru, par iestrēgušajiem ceļu remontu 
projektiem, kas paredzēja asfaltsegumu  
2010. gadā līdz Kalnājiem un 2011. gadā 
līdz Lazdonai. Novada domes priekšsē-
dētājs klātesošos apbēdināja un paskaid-
roja, ka sakarā ar krīzi valstī šie projekti 
uz laiku ir apturēti;

 – par pašvaldībai piederošo īpašumu 
apsaimniekošanu un sakārtošanu, par ēku 
izvēli energoefektivitātes paaugstināša-
nai, par ēku lietderīgu apsaimniekošanu.  
Atbildi sniedza pagasta pārvaldniece Ilze 
Dreimane, kura paskaidroja, kāpēc izvē-
lētas tieši šīs ēkas un kas tiek darīts, lai 
sakārtotu īpašumus;

– par pagasta ceļu stāvokli un to sa-
kārtošanu, atbildes sniedza pagasta ceļu 
meistars Jānis Zavals;

– par celtnieku darba kvalitāti bērnu-
dārza un pagasta ēkās, veicot siltināšanas 
darbus, par nepieciešamajām papildiz-
maksām pie projekta realizācijas atbildi 
sniedza Ilze Dreimene, pamatojoties uz 
būvuzrauga sniegto informāciju;

– par skolas siltināšanas projekta vir-
zību atbildēja Ilze Dreimane un Agris 
Lungevičs, kurš paskaidroja, ka jāgaida 
nākamā izdevība iesaistīties energoefek-
tivitātes projektos.

Lappusi sagatavoja Ruta Vizāne
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Ar aprīļa mēneša avīzes un izlikto 
afi šu starpniecību visi pagasta iedzī-
votāji tika aicināti piedalīties Lielajā 
talkā, kura notika 29. aprīlī.

Sociālā aprūpes centra darbinieces 
talkas dienā sakopa vientuļo pensionāru 
atdusas vietas Pārupes kapos, „Brīnum-

dārza” darbinieces atjaunoja un sakopa 
bērnu rotaļu laukumu, bet pārējie talcinie-
ki sakopa autobusu pieturu Ļaudona II.

Lielā talka ir pagājusi un aiz sevis at-
stājusi labi padarīta darba sajūtu un sa-
koptu vidi. 

Gribētos, lai sakoptā autobusu pietura 
pagasta centrā nekļūst par dzērāju iemī-
ļotu vietu, kur pasēdēt pie atvērtām alko-
hola pudelēm. Pietura domāta cilvēkiem, 
kas izmanto sabiedrisko transportu, nevis 
vietējiem dzērājiem.

Paldies visiem, kas piedalījās 
Lielajā talkā!

Lielā Talka

Aprīlis pansionātā
Aprīlis Ļaudonas pansionāta iemīt-

niekiem un darbiniekiem nesa patīka-
mas pārmaiņas. Uz iesalušām stalažām 
beidzot sāka rosīties celtnieki un radās 
cerība, ka  drīz no logiem pazudīs plē-
ves un pansionāta iemītnieki varēs vē-
rot dabas atmodu un pavasara saulīti. 

Klāt arī Lieldienas, un Lieldienu zaķi 
bija saskrējuši arī pansionātā. Lieldienu 
koncertā mūs ar savām dziesmām ie-
priecināja vokālais ansamblis „Salve” 
no Mārcienas pagasta. Dziedošās dāmas 
Lieldienu sveicienus nesa pāri Aronas 
upei un Teiču dabas rezervātam no Mār-
cienas pagasta. Iemītniekiem ļoti patika 
jautrās dziesmas, kas tik ļoti iedvesmoja, 
ka viņi vēlējās laisties pat dejā. 

Pansionāta iemītnieku vārdā liels pal-
dies dziedātājām no ansambļa „Salve” un 
viņu vadītājai Ingunai Dūmai.

Protams, aprīļa beigās notika Lielā talka. 
Mēs, pansionāta darbinieces, gājām talkot 

Pārupes kapos, kur atdusas mūsu vien-
tuļie bijušie pansionāta iemītnieki. Tal-
kas dienā  sakopām viņu atdusas vietas. 
Paldies simtlatniecēm, Līgai Kuprānei 
un Ausmai Gailītei par atsaucību!

Aprīlis ir tāds īsts pavasara mēnesis –
mostas daba un rodas jaunas idejas. 
Mums radās doma pie pansionāta ie-
kopt augļu dārzu. Aprīļa avīzītē tika 
ievietots sludinājums ar lūgumu ziedot 
augļu stādiņus. Paldies iedzīvotājiem, 
kuri atsaucās, – Ilzei Barūklei, Aijai un 
Dzintaram Driksnām, Dailai Litvinai, 
Skaidrītei Dreimanei! 

Agnis Atvars ar savu tehniku palī-
dzēja iekopt garšaugu vagas. Paldies 
visiem, kas palīdzēja un palīdz īstenot 
augļu dārza ideju, lai pansionāta iemīt-
niekiem būtu iespēja baudīt svaigus 
augļus un ogas.

Tatjana Kriškāne
SAC vadītāja

„CEĻOJUMS UZ 
BRĪNUMU SALU KOPĀ 
AR PEPIJU GARZEĶI”
Aicināti tiek visi bērni, lai kopīgi 

atzīmētu 1. jūniju – Bērnu 
aizsardzības dienu! Kopā ar 

Pepiju bērniem būs iespēja ceļot 
pa brīnumainām salām – ar 

spēlēm, rotaļām, mūziku, radošām 
izpausmēm un smiekliem.

Bērni tiek aicināti ņemt līdzi vienu 
savu vissmieklīgāko, jaukāko, 

mīļāko, interesantāko fotogrāfi ju, 
lai kopā ar Pepiju izveidotu īpašo 

bērnu foto galeriju.

18. jūnijā 
plkst. 11:00

Ļaudonas kultūras namā

1. 2.

4.3.

1. Sakoptā autobusu pietura.
2. Pieturas krāsošana.
3. Apkārtnes sakopšana.
4. Talkas dienas zupu vārīja Signe Smirnova.

Rutas Vizānes teksts un foto
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MĒNEŠA JUBILĀRI
24. aprīlī skaisto 85 

gadu dzīves jubileju svinēja 
sāvēniete Lonija Sproģe.

Jubilāres dzīves ceļš aizsā-
cies Ilūkstes apriņķa Salienas 
pagastā. Ģimenē vecākiem 
bijuši desmit bērni, trīs mei-
tas un septiņi dēli. Jubilārei 
ir dvīņu māsa, kura dzīvo 
Skrīveros un arī šajā dienā svin 
savu jubileju.

Pēc kara ģimenei draudējusi 
izsūtīšana un, lai no tās izvai-

rītos, ģimene devusies prom no dzimtās vietas uz Aizkraukles 
pusi.

Cienījamā jubilāre jaunības gados strādājusi ceļu daļā dažā-
dus darbus Aizkraukles pusē. Jaunībā sastapts dzīvesdraugs, 
izveidota ģimene. Tā kā Lonijas vīrs nācis no Antūžiem, tad 
arī jaunā ģimene par savu dzīvesvietu izvēlējusies Antūžus, kur 
nodzīvojuši līdz 1963. gadam. 1963. gadā ģimene uz pastāvīgu 
dzīvi ieradās Sāvienas „Zīliņos”, kur dzīvo vēl šodien. 
Cienījamā jubilāre līdz pat aiziešanai pensijā strādājusi visus 
lauku darbus kolhozā.

Jubilāre kopā ar vīru izaudzinājusi divus dēlus, priecājas par 
četriem mazbērniem un septiņiem mazmazbērniem. Jubilāres 
dzīves draugs jau aizgājis mūžībā, bet atmiņas par kopā 
nodzīvotajiem gadiem neizzūd.

Cienījamā jubilāre visu mūžu mīlējusi ziedus, ar mīlestību 
kopusi ikvienu puķi savā mājas pagalmā un priecājusies par 
to skaistumu. Garajos ziemas vakaros adītas zeķes un cimdi 
saviem mīļajiem bērniem un mazbērniem.

Tagad gan par visu vairāk jubilāre vēlas veselību.  Jubilāres 
ikdienas sabiedrotie ir radio un televizors, no kuriem iegūt 
informāciju par notiekošo Latvijā un pasaulē, kā arī TV seriāli.

Vēlēsim jubilārei veselību, dzīvesprieku un daudz, daudz vēl 
saulainu gadu kopā ar saviem mīļajiem!

4. maijā dzīves 80 gadu 
jubileju svinēja Česlava 
Gedjuna. Jubilāres dzimtene 
ir Baltkrievija, Bratislavas ra-
jons, kur pavadīta bērnība un 
skolas gadi, pārciestas kara 
briesmas. Ģimenē saviem 
vecākiem Česlava bijusi 
vienīgā meita. Baltkrievijā 
nodibinājusi ģimeni, pasaulē 
nākuši pieci bērni – četras mei-
tas un dēls. 

1960. gadā daudzi no Baltkrievijas devās labākos dzīves 
meklējumos uz Baltijas valstīm, tai skaitā uz Latviju. Gedjunu 
ģimene nolēma atstāt savu dzimto Baltkrieviju un devās uz 
Latviju. Ļaudona kļuva par turpmāko Gedjunu ģimenes dzīves 
un darbavietu. Česlava padomju saimniecībā “Toce”, vēlāk Ki-
rova vārdā nosauktajā saimniecībā strādājusi lauku brigādē līdz 
pat aiziešanai pensijā, bet vīrs strādājis saimniecībā par kalēju. 

Brīvajos brīžos cienījamai jubilārei paticis adīt, vasarā kopt 
puķes piemājas dārziņā.

Nu jau daudzus gadus cienījamā jubilāre dzīvo bez sava 
dzīves drauga un dēla, kuri atdusas Ļaudonas kapos. Spēku un 
izturību rod savās četrās meitās un septiņos mazbērnos.

Lai veselība un dzīvesprieks jubilāri pavada nākamos dzīves 
gadus!

9. maijā Ļaudonas centrā 
dzīves 80 gadu jubileju 
svinēja bijusī kurzemniece, 
bet nu jau sešdesmit gadus 
ļaudoniete – Aina Broka. 

Cienījamai jubilārei 
šūpulis kārts Liepājā, kara 
ostā, Latvijas virsnieka 
ģimenē. Bērnība pavadīta 
kopā ar septiņus gadus 
vecāko brāli. Skolas gai-
tas uzsāktas un pabeigtas 
Liepājas 5. vidusskolā. 
Kara gadi pavadīti Liepājā. 
Ģimenei daudz nācies ciest, 

tēvs apcietināts un notiesāts uz piecpadsmit gadiem. No Vorku-
tas mājās atgriezies, slimību sagrauzts, tikai 1954. gadā. Brālis 
kara laikā pazudis, un daudzus gadus par viņu nebija nekādu 
ziņu. Meklējuši radinieki no Latvijas un arī tie, kuri kara 
gados bija devušies trimdā uz ārzemēm. Viņu atraduši radi no 
ārzemēm tālajā Austrālijā. Tajos gados varēja sazināties tikai ar 
vēstuļu starpniecību. Pēc kara dzīve bijusi ļoti grūta, kopā ar 
savu mammīti daudz strādājušas, lai varētu izdzīvot. Gadījies, 
kad no darba bijis jāaiziet, jo vadība sākusi interesēties par tēvu. 
Tā nācies mainīt vairākas darbavietas. 

Jaunībā kaimiņu puisis no Liepājas dienējis Igaunijā, kurš sa-
vam dienesta biedram iedevis jaunās kaimiņienes Ainas adresi. 
Tā nu puisis Uldis no Ļaudonas rakstījis skaistas un sirsnīgas 
vēstules daiļajai kurzemniecei Ainai un pēc dienesta Padomju 
armijā devies uz Liepāju. Tajā laikā darbu atrast Liepājā nebija 
viegli. Lai varētu sākt strādāt, bija nepieciešams dzīvesvietas 
pieraksts, bet, lai pierakstītos, bija jāuzrāda darbavieta. Tā kā 
Liepājā ar dzīvošanu un strādāšanu nekas nesanāca, dzīvesceļš 
jaunos cilvēkus atveda uz Ļaudonu. Ļaudonā 1951. gadā 
nosvinētas kāzas. Aina uzsāka darbu Ļaudonas vidusskolā par 
rēķinvedi, Uldis strādājis par melioratoru Lubānas iecirknī.

Vēlāk viņa no skolas pārgājusi darbā uz Ļaudonas patērētāju 
biedrību, kur sākumā strādājusi par ekspeditori maizes ceptuvē, 
pēc tam jau par grāmatvedi. Pēc Ļaudonas patērētāju biedrības 
pievienošanas Madonas patērētāju biedrībai cienījamā jubilāre 
turpinājusi grāmatvedes darbu līdz aiziešanai pelnītā atpūtā.

Kopā ar vīru izaudzināti divi bērni – dēls Zigurds un mei-
ta Laima. Vecmāmiņa priecājas par vienīgo mazmazmeitiņu, 
saviem četriem mazbērniem, bet nespēj aizmirst mazdēlu, kura 
dzīvesceļš pāragri pārtrūcis. Arī vīrs pirms daudziem gadiem 
aizgājies mūžībā.

Cienījamā jubilāre visu mūžu ir mīlējusi ziedus, kopusi 
puķes. Cik bijis nepieciešams ģimenei, noadījusi zeķes un cim-
dus. Brīvajā laikā mīlējusi lasīt grāmatas. Dzīvojot Ļaudonā, 
blakus vienmēr ir bijuši mīļi un saprotoši kaimiņi, izpalīdzīgi 
darbabiedri.

Cienījamās jubilāres svētku dienā, kad devāmies viņu sveikt, 
pie viņas viesojās bijušās darba kolēģes un kaimiņi.

Ar avīzītes starpniecību Aina Broka vēlas pateikt sirsnīgu 
PALDIES saviem mīļajiem un izpalīdzīgajiem kaimiņiem, 
bijušajām darba biedrenēm, pagasta pārvaldei, Madonas no-
vada domei un visiem, visiem, kas viņu atcerējās dzīves 
skaistajā jubilejā.

Cienījamai jubilārei vēlam veselību un dzīvesprieku 
nākamajos dzīves gados!

IESPĒJA IZĪRĒT KULTŪRAS NAMA ZĀLI PRIVĀTIEM PASĀKUMIEM
Gaidāmi lieli svētki, godības?!

Ja jūsu mājās visiem ciemiņiem kļūst par šauru, 
Ļaudonas kultūras nams piedāvā iespēju izīrēt 

kultūras nama zāli par īres maksu – 20 LVL.
Interesēties: 26590186; 64823464 – Signe Smirnova   
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14. maijā pagasta pierobežā 
ar Kalsnavas pagastu, Aiviek-
stes krastā, dzīves 80 gadu jubi-
leju svinēja Tamilla Petrova.

Tamillas dzimtene ir tāla-
jā Čečenijā, Ziemeļkaukāzā 
Groznijas pilsētā, kur jubilāre 
uzauga, ieguva izglītību un 
vēlāk arī profesiju – prečzine. 
Savā dzimtajā pilsētā Groznijā 
jaunības gados satika kara 
lidotāju. Tamillas un Rjurika 
dzīvē ienāca lielā mīlestība, un 
1953. gadā jaunieši apprecējās. 
Ģimenē piedzima dēls. Tamil-

la bija kara lidotāja sieva un viņai bija jādodas līdzi vīram uz 
dienesta vietām – Maskavā, Rumānijā, Petrozavodskā, Rīgā, 
Jelgavā, Vācijā, Gruzijā, Azerbaidžānā, Sīrijā un atkal Rīgā. 
Pēdējā vīra dienesta vieta Rīga. Rīgā vīram radušās veselības 
problēmas, un ģimene nolēmusi laukos iegādāties savu mājiņu. 
Izvēle notikusi par labu „Čiekuriem”, kuri atrodas pašā pagasta 
pierobežā – tuvu Aiviekstei. „Čiekuros” dzīve ir klusa, vien-
mēr blakus „Ķikuros” ir bijuši labi, saprotoši kaimiņi. Šeit arī 
ciemojies dēls ar mazbērniem no Maskavas. Dēls dzīvo un 
strādā Maskavā, ir zinātnieks.

Cienījamai jubilārei ar vīru ir kopējs vaļasprieks –
makšķerēšana. Vislabāk makšķerēt patīkot ziemā. No 
samakšķerētajām zivīm gatavojot dažādus zivju ēdienus, kas 
sanākot ļoti garšīgi.

Jaunības gados jubilāre bijusi kaislīga medniece. Vācijā pat 
gadījies nošaut mežacūku. 

Tagad gan vairs tikai kopā braucot makšķerēt, medībās vairs 
neejot.

Lai cienījamai jubilārei veselība un dzīvesprieks nākamajos 
dzīves gados!

15. maijā dzīves 85 gadu 
jubileju svinēja Gaida Velta 
Sala.  Cienījamās jubilāres 
dzīvesceļš sācies Mārcienas 
pagastā amatnieku ģimenē. 
Ģimenē vēlāk arī pievieno-
jusies māsa. Vasaras mazā 
meitene pavadījusi pie 
vecāsmātes Ļaudonas pagasta 
„Aizpurvēs”, ziemās skolas 
gaitas Mārcienas pamatskolā, 
kur iegūta arī pamatizglītība. 
Jubilāres sapnis bijis iemācīties 
veikt pārraudzes darbu. Tajos 
laikos, lai apgūtu zināšanas 

šajā darbā, bijis jānostrādā kopā ar pārraudzi noteikts laiks, 
ko Gaida arī veikusi, bet kara laikā pazudušas visas pārraugu 
būšanas laukos. Kara gadi pavadīti kopā ar māsu „Aizpurvēs”. 
Atkāpjoties vācu armijai, mājās sabraukuši daudz bēgļu, jo 
domājuši, ka fronte te nu pāri neies, bet tā nav bijis. Kaujas 
Drīksnas sila ieskautajās mājās, bijušas sīvas. Fronte gājusi 
pāri, bet, par laimi, neviens no mājniekiem un bēgļiem nav 
gājis bojā. Tuvākajās mājās uz Sāvienas pusi bijusi ierīkota la-
zarete. Pēc kara daudzi smagi saslimuši, arī Gaida tai skaitā. 

1948. gadā cienījamā jubilāre uzsāka darba gaitas Trakšu 
pienotavā un tur nostrādāja līdz pienotavas likvidācijai. No 
Trakšiem darba gaitas aizveda uz Kusas pienotavu, bet 1954. 
gadā atpakaļ uz Ļaudonu. Īsu brīdi strādāts mežniecībā, tad 
uzaicināta strādāt vietējā Ļaudonas maizes ceptuvē. Ceptuvē 
sākumā strādājusi par vienkāršu strādnieci, vēlāk par vadītāju. 
Turpat blakus ceptuvei patērētāju biedrībā par sagādnieku 
strādāja stalts puisis Jānis. 1959. gadā jaunieši nosvinēja kāzas.

Sešdesmitajos gados cienījamā jubilāre uzsākusi strādāt 
pagastā par rēķinvedi, līdz piemeklējusi slimība, kas likusi 
mainīt darbu. Līdz pat aiziešanai pensijā strādājusi kopā ar vīru 
Jāni saimniecības dzirnavās.

Jubilāres sirdslieta visu mūžu ir bijušas puķes, tās koptas un 
mīlētas savā piemājas dārziņā. Brīvajā laikā paticis adīt, cimds 
pa dienu noadīts. Nevar izskaitīt, cik cimdu un zeķu pāru no-
adīts. Cik izstādēs izlikti un skatīti skaistie, rakstainie cimdu 
pāri!  Ciemošanās dienā arī mēs kopā ar jubilāri pārcilājām rak-
stainos cimdus un priecājāmies par skaisto adījumu. Ne tikai 
adīšana ir bijis cienījamās jubilāres vaļasprieks. Savā mūžā viņa 
izcepusi 175 tortes. Vecākā paaudze atceras, kad visās viesībās 
bija tikai lauku mājās ceptās tortes, kuras šodien ir liels re-
tums.

Pēc vīra aiziešanas aizsaulē viņai vienmēr blakus ir bijuši 
labi, sirsnīgi cilvēki. Visu laiku Laima ir kā laba māsa biju-
si, kura arī tagad viņu nav aizmirsusi un kopā ar Jāni atnāk, 
apciemo, palīdz. 

Cienījamā jubilāre saka paldies savai aprūpētājai Zinai, kura 
palīdz ikdienas darbos. 

Arī mēs vēlēsim Veltai Gaidai Salai veselību un dzīvesprieku 
nākamajos dzīves gados!

 Pie mēneša jubilārēm ciemojās
Ilze, Ruta, Aija
R. Vizānes foto

Par sakoptu vidi

„Kur mīt latvieši, tur aug puķes,” – tā sākas kādas dārz-
kopības grāmatas ievads, bet SIA „ONAVA” devīze: „Par 
ziedošu Latviju”.

Man nepiemīt atkarība no alkohola, tabakas vai lupatām, bet 
ziedu skaistums un dažādība ir mana vājība...

Pašreiz ziemciešu puķu kolekcijā ir pāri 750 dažādību, un 
katrs ar savām prasībām un kaprīzēm.

Aktīvi darbojoties Madonas Dārzkopju klubiņā, esmu pa-
braukājusi pa Puķu draugu saietiem, un vienmēr atgriežoties ir 
skumjas par to, ka nevaram pagasta robežās izveidot ainaviskus 
stādījumus un soli pa solim sakopt šo skaisto vietu Aiviekstes 
abos krastos.

Pērn, oktobrī, iestājos Gundegas Lināres ainavu arhitektūras 
kursos, lai rastu zinātniskākus pamatojumus lietām, ko it kā zi-
nāju pēc intuīcijas, bet gribēju pārliecināties un iemācīties parei-
zi tās izskaidrot citiem, ar ko saskaros strādājot.

Pagasta centra apzaļumošanas projektu izstrādāju kā kursa 
noslēguma darbu, bet realizēts tas tiks pēc remonta un ūdens-
vada rakšanas darbiem... Tāpēc savas aktivitātes sāku tur, kur ir 
mani bērni – pagājušajā gadā vidusskolā, šogad PII „Brīnumdār-
zā” un Ļaudonas kapsētā...

Kādam varbūt šķiet tik pierasti divreiz dienā aizķerties ar kāju 
pret akmeni, kuru itin viegli var izcelt un nolikt vietā, kur tas ne-
traucē, vai pļaut nelīdzenu zālāju, kuru var ar pāris ķerrām zemes 
izlīdzināt un panākt sakoptu vidi.

Visi, kas norūpējušies par manu materiālo ieinteresētību šajos 
darbos, man ir jāapbēdina, jo darbojos es pēc savas personīgās 
iniciatīvas ar PII „Brīnumdārzs” un pagasta pārvaldes atbalstu, 
algu es nesaņemu, un vienīgā mana interese ir baudīt sakoptu 
vidi un priecāties, ka neesam sliktāki par pilsētām ar skaistiem 
apstādījumiem.

Paldies visiem, kas atbalstīja mani pirmajā kapsētas sakopša-
nas talkā, īpaši sveicieni visiem vīriešiem, kas bija ļoti noguruši, 
bet gandarīti par paveikto!

Iecere ir abās pusēs baznīciņai vales malu apstādīt ar kazaku 
kadiķiem un spireju „Grefsheim”, kuru iegādei ir vajadzīgi ne-
lieli naudas līdzekļi. Tāpēc aicinu iespēju robežās ziedot kastī-
tēs, kuras atrodas aptiekā, veikalā „Dīvari”, pie manas mammas 
„Puķulejās”, pagasta pārvaldē vai arī pie manis personīgi.

Aicinu uz nākamo talku kapsētā sestdien, 4. jūnijā, 
plkst. 9.00 sakārtot akmeņus un izlīdzināt nostumto zemi.

 
Mairita Ducena
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Visinteresantākie, atmiņām bagātākie, protams, ir skolas 
gadi. Lai arī kādas attiecības skolas laikā bija ar skolotājiem, 
katrs, kurš mani mācījis, ir pelnījis  lielu paldies. Vislielākais 
paldies klases audzinātājai Sk. Ozoliņai, kura ievadīja skolas 
dzīvē, un skolotājai O. Grundmanei, kura palaida lielajā dzī-
vē. Skolā daudz tika sportots, dziedāts, spēlēts pūtēju orķes-
trī, spēlēts vokāli instrumentālajā ansamblī un arī vienu gadu 
dejots skolas deju kolektīvā. Paldies arī šiem skolotājiem par 
iegūtajām prasmēm, kuras dzīvē ļoti daudz ir noderējušas: tē-
tim – V. Balodim, J. Pomeram, Ē. Barkovskim, A. Pētersīlei, 
A. Uržai.

Nu jau drīz būs 20 gadi, kopš Ļaudonā esmu ciemiņš, jo 
dzīvoju un strādāju Pļaviņās. Esmu apprecējis Pļaviņu meite-
ni Kristiānu, audzinām dēlu Nauri un meitu Sonoru. Strādāju 
Pļaviņu novada ģimnāzijā par sākumskolas skolotāju, mācu arī 
mūziku un vadu vokāli instrumentālo ansambli.
Ārpus skolas daudz laika tiek pavadīts muzicējot. Tas laikam 

no tēta un mammas. Kad bijām ar māsu mazāki, bieži vakarus 
nācās pavadīt divatā, jo vecāki bija mēģinājumā vai koncertā. 
Tagad kaut kas līdzīgs notiek paša ģimenē. Nopietnāk dziedāt 
iemācījos tēta vadītajā Ļaudonas jauktajā vokālajā ansamblī 
un studiju gados Daugavpils Universitātes jauktajā korī. Ir arī 
dziedāts Daugavpils jauktajā korī „Daugava”, Rīgā jauktajā 
korī „Kolorīts”, Pļaviņu jauktajā korī un šobrīd, nu jau 15 ga-
dus, turos pie vīru vokālā ansambļa „Kalsnava”. Pirms 10 – 15 
gadiem gandrīz katrā piektdienā un sestdienā tika spēlēta kāda 
balle vai kāzas. Gadās arī uzdziedāt ar sievu divatā. Piedalī-
jos „Pļaviņu muzikanti” diska ierakstīšanā, kur iedziedāju trīs 
dziesmas. Šad tad manu balsi var dzirdēt Latvijas radio 2. Arī 
sieva un meita daudz muzicē, jo abas dzied divos kolektīvos. 
Meita arī apmeklē mūzikas skolu. Tā kā mūsu mājās mūzika 
pašu izpildījumā ir dzirdama gandrīz katru dienu.

   Lepojos, ka varu teikt: „Es nāku no Ļaudonas.”
 Gints Balodis

Domāju, ka šī frāze katram ir tuva, kurš Ļaudonā ir piedzi-
mis, bērnību un „trakos” skolas gadus te pavadījis.

Viss jau sākās bērnudārzā. Biju ļoti „paklausīgs” bērns. Šo-
dien, braucot no Ļaudonas uz Madonu, acis vienmēr noraugās 
uz veco, nelielo dārziņa ēku. Tur arī pagāja pirmie nopietnie 
audzināšanas gadi. Nedēļu neredzēju vecākus, bet pa šo lai-
ku ar saviem kursa biedriem pastrādājām lielākus, mazākus 
nedarbus. Bieži vainīgs gadījos es. Par to arī saņēmu sodu. 
Visbargākais sods bija stāvēt „kaktā” vadītājas kabinetā, kad 
mani „cīņu biedri” guļ pusdienas laiku. Kamēr izciešu sodu, no 
Madonas ierodas dārziņa vadība ar našķiem, un saldējums tiek 
arī man. Paldies!

Bez nedarbiem dārziņā bija arī nopietnas lietas: dejošana, 
dziedāšana. Nedēļā dārziņā mācītās dziesmas noklausījās ne 
tikai tētis un mamma, bet arī kaimiņi – Ubertu omīte.

ES NĀKU NO ĻAUDONASES NĀKU NO ĻAUDONAS

Aprīļa mēnesis Jauniešu centrā bija bagāts ar dažādiem pa-
sākumiem. Vispirms tās bija Lieldienas. Šim notikumam bija 
veltītas nodarbības praktiskajās darbnīcās. Gatavojām Lieldie-
nu dekorācijas, ar tām izrotājām  sava Centriņa telpas. Vis-
čaklāk praktiskajās nodarbībās strādāja  Viktorija Rajev-ska, 
Kristīne Kuprane, Justīne Rajevska, Laura Lārmane un Mār-
tiņš Rajevskis. Kolektīvi krāsojām olas,  kaulējāmies  un ri-
pinājām olas, minējām Lieldienu ticējumus, tad sekoja jautras 
atrakcijas. Neizpalika arī Lieldienu tradīcijas – šūpošanās un  
mielošanās ar pupām.

Aprīļa mēnesis bija veltīts galda biljardam, jo divu nedēļu 
garumā notika galda biljarda čempionāts. Pavisam čempionā-
tā piedalījās 15 dalībnieki, bet visrezultatīvākais spēlētājs bija 
Dāniels Briedis, kurš arī izcīnīja 1. vietu.

15. aprīlī notika kārtēja viktorīna par „Ilustrētā junioriem” 
aprīļa mēneša izdevuma jautājumiem. Šajā izdevumā plašāk 
bija atspoguļoti jautājumi par kosmosu, Lieldienām, „Titāni-
ku” un Slovākijas valsti, kur jauniešiem bija iespēja padziļināt 
zināšanas šajos jautājumos.

Aprīlis  Jauniešu centrā

 Jaunākās grupas jauniešiem notika Mīklu pēcpusdiena. 
Mīklu tematika bija ļoti dažāda, taču piemērota minētāju vecu-
mam. Čaklākās pareizo atbilžu autores bija Viktorija Rajevska 
un Kristīne Kuprane, kuras arī sapelnīja visvairāk konfekšu.

30. aprīlī pulcējāmies Lielajai sestdienas talkai, kurā sapo-
sām sava Centra  apkārtni, apkopām košumkrūmus un stādī-
jām puķes. Pēc padarīta darba mielojāmies ar pašu kopīgi va-
rītu zupu, ko ēdāji atzina par garšīgu.

Paldies visiem tiem, kuri jau pirms talkas palīdzēja mums 
sapost Centriņa apkārtni, nokrāsot žogu un sakraut malku!

Ar 1. jūniju mainīts BJIC darba laiks. Vasarā Centrs atvērts 
apmeklētājiem :

Pirmdienas – Piektdienai 12 -20
Sestdienās           10-18
Svētdienās  slēgts

Biruta Calmane,
BJIC vadītāja

Talkojam.

Talkojam.
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ZIŅAS NO PAGASTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
Vecvecāku rīts „Zaķu” 

grupā
Arī mūsu mazbērnu grupi-

ņā bija vecmāmiņu svētki, jo 
vectētiņi nebija ieradušies.

Kādas gan mēs esam? Vai 
pietiekoši mīļas, vai sapro-
tošas, vai gribošas palīdzēt, 
vai rūpju nomāktas? Laikam 
jau no visa pa druskai. Bet 
acis mums iemirdzas un ap 
sirdi paliek silti, kad redzam 
savus mazbērnus sniedzam 
priekšnesumu. Vietām so-
līši sapinas, vietām domas 
aizskrien ārā pa logu, bet 
vecmāmiņu sejās ir smaids. 
Mēs priecājamies par sa-

vām mazajām atvasītēm. Cik viņi jau lieli, cik patstāvīgi! Pēc 
priekšnesuma mazie ķipari uzaicināja omītes uz kopēju rotaļu. 
Saņēmām arī mazas, skaistas un noderīgas dāvaniņas.

Pasākums bija izdevies un sagādāja prieku ikvienam. Paldies 
par to visiem bērnudārza darbiniekiem.

Prieks par mazbērnu pirmajiem dejas solīšiem, prieks par 
dziesmiņām un dzejolīti, prieks par labu atzīmi skolā, prieks 
par mazbērnu labajiem darbiem un nodomiem. Tas viss stiprina 
vecmāmiņu, vectētiņu dzīvesprieku, tas palīdz izturēt grūtās, 
garās darbdienas. Ļausimies priekam uzkavēties sevī un dāvā-
sim to arī citiem!

Nika ome – Benita Karkovska
Pasākuma norises laiks 07.04.2011.

Māmiņu dienai „Kaķu” grupas bērni sāka gatavoties jau ļoti 
laicīgi. Martā sējām kastītē balzamīņu sēklas, pēc tam tās pi-
ķējām podiņos un vērojām, kā no maziem stādiņiem izauga 
skaisti augi. Māmiņu dienā tās visus priecēja ar saviem skaisti 
violetajiem ziediem.

Katram bērnam sava māmiņa ir pati skaistākā, ko arī centā-
mies attēlot zīmētajos māmiņu portretos.

Grupiņā cēlām mīļo vārdu torni māmiņām: „Mana māmiņa 
ir mīļa, laba, jauka, smaidīga, strādīga utt.”

Katrs bērns gatavoja arī apsveikumu savai māmiņai un 
rakstīja vārdus: „Māmiņ, es tevi mīlu!” un  mācījāmies dzejoli 
par rūķīti.

Lai visām māmiņām jauki svētki, mīļi un sirsnīgi bērnu sa-
gādātie pārsteigumi!

Ja man laimētos rūķīti satikt
Un trīs vēlēšanās man rūķītis dotu,
Vai zināt, kā es tās izmantotu?

To pirmo es veltītu māmiņai.
To piepildīt rūķītim būtu nieks:
Lai māmiņai vienmēr acīs mirdz prieks!

To otro arī māmiņai.
Šī vēlēšanās vēl vieglāka būtu:
Lai palīgu darbos sev māmiņa gūtu!

Un trešo – arī es māmiņai.
To izpildīt rūķītim nebūtu žēl:
Lai kļūstu māmiņai paklausīgs es!

Ļaudonas PII „Brīnumdārzs”
„Ķaķu” grupas skolotājas  Ilze Barūkle un Dina Simsone

PII „Brīnumdārzā”

Saulīt’ silta, māmiņ’ 
jauka...

Sagaidot Māmiņdienu, 06. 05. 11. ,,Brīnumdārza’’ ,,Rūķu’’ 
grupā ciemojās Armīna Jāņa māmiņa Baiba Gaidlazda. Viņa 
mācīja bērniem, kā pagatavot garšīgu pārsteigumu māmiņām 
svētkos – olu cālīšus. 

Pēc labi padarīta darba visi kopā mācījāmies jaunas rotaļas, 
minējām māmiņas uzdotās mīklas, nogaršojām pašu gatavotos 
,,cālīšus’’. Armīna Jāņa māmiņa bija sagādājusi bērniem sal-
dus našķus, kurus kopīgi nogaršojām. Rotaļās un sarunās ātri 
pagāja laiks.

Pēcpusdienā bērni devās mājās ar pašu iesētiem, aprūpētiem 
stādiņiem glīti izrotātos puķu podiņos, kurus dāvināja māmi-
ņām svētkos.

Paldies Armīna Jāņa māmiņai par atsaucību un sadarbību!
Ļaudonas PII ,,Brīnumdārzs’’

,,Rūķu’’ grupas skolotājas

Jautrais brīdis „Kaķu” grupā: 
„Mana mīļa māmuliņa”

Bērni kopā ar Baibu Gaidlazdu pēc padarītā darba.

Grupiņas bērni ar pašgatavotiem apsveikumiem 
māmiņām.
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SKOLAS ZIŅAS MĒS LEPOJAMIES
Tuvojas izskaņai atkal viens mācību 

gads. Paralēli ikdienas darbam skolēni un 
skolotāji gatavojušies dažādām olimpi-
ādēm, konkursiem un skatēm. Cik ieinte-
resētības, entuziasma un darba tas prasījis, 
to vislabāk varētu pastāstīt paši dalībnie-
ki. Ja vēl gadās šķipsniņa veiksmes, tad 
rezultāti ļauj sejās atplaukt smaidam un 
vaigos sakāpt lepnuma sārtumam.

Ar ko varam lepoties šogad? Vis-
pirms jau ar 20 godalgotām vietām mā-
cību priekšmetu olimpiādēs. Savu roku 
startam olimpiādēs ievingrina sākum-
skolā. Tā zonas olimpiādē Kalsnavas 
pamatskolā 2. klases audzinātājas sko-
lotājas Ilutas Biķernieces audzēkņi uz-
rādīja šādus rezultātus – Emīlija Rizga – 
1. vieta matemātikā, Annija Asmus – 
2. vieta latviešu valodā, Rolands Šimo-
nis – 2. vieta dabaszinībās. 3.klašu grupā 
(gatavoja skolotāja Iveta Tole) Loretai 
Ducenai 1. vieta matemātikā, Lāsmai 
Pommerei 1. vieta latviešu valodā, Kris-
teram Kupranam 1. vieta dabaszinībās. 
4. klasē (skolotāja Aija Driksna) Artūram 
Kronbergam 3. vieta matemātikā, Alisei 
Avotiņai 1. vieta latviešu valodā, Artū-
ram Biķerniekam atzinība dabaszinībās. 
Skolotāja Biruta Bokta gatavoja zonas 
olimpiādei angļu valodā 4. klases sko-
lēnus – Alisei Avotiņai 2. vieta, Artūram 
Biķerniekam 3. vieta.

Skaitliski visbagātāk Ļaudonas vidus-
skola tika pārstāvēta vizuālās mākslas 
starpnovadu olimpiādē – skolotāja Vija 

Toča. Mājup ar titulu „Lielais zīmētājs” at-
griezās 1. klases skolniece Marta Dreimane 
un 7. klases skolniece Sindija Mūrmane.

Vidusskolēnu zinātniski pētniecisko dar-
bu starpnovadu lasījumos Madonā 3. vietu 
dabaszinātņu sekcijā ieguva 10. klases skol-
nieks Uldis Lakotko. Darba vadītājs Andris 
Avotiņš, Teiču Dabas rezervāts.

Matemātikas starpnovadu olimpiādē 
Ļaudonas vidusskolas skolēniem atzinī-
bas – 6. klases skolniekam Krišjānim Be-
ļauniekam (skolotāja Anna Iesalniece) un 
7. klases skolniekam Atim Ērikam Dumpim 
(skolotāja Antra Punovska). 

Bioloģijā starpnovadu zonu kopvērtēju-
mā 7. klases skolniecei Laumai Iesalniecei  
1. vieta, 8. klases skolniecei Agnesei Sīlei – 
3. vieta. Starpnovadu olimpiādē 9. klasēm – 
Amandai Prušakevičai atzinība un veiks-
mīgs starts valsts bioloģijas olimpiādē, 
Lienei Dārtai Dumpei 3. vieta un Valsts 
bioloģijas olimpiādē – 2. vieta. Skolnieces 
gatavoja Inga Avotiņa.

Skolā darbojas arī interešu izglītības 
programmas, kuru dalībnieki veiksmīgi 
startē dažādās skatēs un konkursos. Tā 
tautisko deju kolektīvs skolotājas An-
tras Punovskas vadībā Misas vidusskolā 
7. – 9. klašu kolektīvu sadancošanā ieguva 
ceļojošo balvu „Sprigulis”. 

Novadpētniecības pulciņš skolotājas Lili-
jas Jakubjaņecas vadībā konkursā „Latviešu 
pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” ieguva 
1. vietu Vidzemes novadā. 

Vides mācības dalībnieki piedalījās kon-

kursā „Skolēni eksperimentē” un 8. klases 
skolniece Agnese Sīle pārstāvēja Mado-
nas novadu valsts kārtā Rīgā, kur ieguva 
VJIC pateicību.

 Skolotāja Inga Avotiņa.
Vizuālās mākslas pulciņš skolotājas 

Vijas Točas vadībā par dalību konkursā 
„Viss man apkārt” Japānā ieguva pateicī-
bu. Madonā konkursā „Mans mīlulis” labi 
rezultāti R.Veneram 4. kl., A. Avotiņai 
4. kl., E.Kalniņam 4. kl., D. Cīrulei 4.kl., 
L.Lārmanei 4. kl.Starptautiskajā Jūrmalas 
mākslas skolas rīkotajā konkursā atzinība 
11. kl. skolniecei Z. Krēsliņai. Plakātu 
konkursā „Zobus nost no grāmatas” labi 
rezultāti E. Saknei 11. kl. Plakātu konkur-
sā „Klimata izmaiņas” labi sasniegumi 
Z. Krēsliņai, L.D.Dumpei, I. Sufeļakai, 
D. Sūcei, A. Aleksandrovam, E. Saknei, 
S. Šumskim. Karikatūru konkursā „Mel-
nā runča piedzīvojumi” I. Sufeļakai un 
A. Prušakevičai atzinība. Konkursā „Lie-
tas un tēli” – J. Elijasam. 

Skolas bibliotēka Dzintras Viļevičas 
vadībā iesaistījās konkursā „Internets – tā 
nav spēle. Tā ir dzīve”, kur skolēnu veido-
tie plakāti ieguva pateicību. 

Tie ir mūsu lepnuma mirkļi, par ko prie-
cājamies, ar ko vēlējāmies padalīties. Lai 
prieks par paveikto rosina visus nākamajā 
mācību gadā darboties tikpat ražīgi!

Inga Avotiņa,
dir. v. izglītības jomā

Pirms Lieldienām skolā notika 
1.-11. kl. konkursa “ Ļaudonas radošie 
skolēni jeb zelta talanti” 2. kārta. Atgā-
dināšu, ka šī konkursa ideja – sekmēt un 
novērtēt jauniešu radošumu jeb radošo 
izpaušanos dažādās jomās, kā mākslā, 
mūzikā, literatūrā, dejā..., jo šajā sarež-
ģītajā, dinamiskajā laikā tomēr ir būtiski 
jaunajā paaudzē stiprināt pārliecību par 
savām spējām, dot gandarījuma sajūtas 
par jau sasniegto un neapstāties vēl darā-
mā priekšā. Arī šo kārtu vērtēja iepriek-
šējās kārtas žūrija: Aija Špure, Solveiga 
Stafecka, Danute Vēze, Ilze Dreimane. 
Konkursa dalībnieki izlozēja uzstāša-
nās kārtas numuriņus, par dalību šajā 
konkursā – (speciāli veidotas šim kon-
kursam) atšķirības nozīmīte. Nu varēja 
rādīt, ko dalībnieki bija sagatavojuši šai 
kārtai. Kā pirmā uzstājās 6. kl.skolniece 
Māra Karlsone, kura deklamēja savus 
pašsacerētus dzejoļus, tik bagātīgs vār-
du krājums sen nebija dzirdēts. Cerams, 
jaunās dzejnieces darbi vēl mūs noteikti 
priecēs! Turpinājumā mūs priecēja ar 
savu skanīgo balstiņu 5. kl. skolniece 
Kristīne Kuprane, viņa bija sagatavoju-
si dziesmu “Es vēlos”. Savukārt, 2. kl. 
skolniece Annija Asmus rādīja sākumā 

rotaļīgu ievadu, bet vēlāk vieglu, plastis-
ku deju. Duetā dziesmu “ Par zaļu pat vēl 
zaļāks” priecīgi  nodziedāja 3. kl. skolnieki 
Kristers Kuprans, Valters Kriškāns. Pēc tam 
jaunākā dalībniece 1. kl. skolniece Kristiāna 
Mozga radīja prezentāciju      “ Zīļuku sēta” 
par savu paveikto – no zīlēm veidotajām  
rotaļu fi gūriņām. 9. kl. skolniece Ilga Čul-
kova runāja fabulu par žagatām 2 reizes, arī 
“pupiņvalodā”, izklausījās diezgan neieras-
ti, bet labi! 11. kl. skolniece Zaiga Krēsliņa 
kā īsts profesionālis stāstīja un rādīja savus 
izveidotos mākslas darbus. Bet 11. kl. skol-
nieks Andrejs Aleksandrovs ļoti, ļoti veik-
smīgi un nopietni  mūs, klausītājus,  ieveda 
dzejas pasaulē. Ar ļoti pārdomātu un nopiet-
nu muzikālu priekšnesumu klausītājus pār-
steidza 7. kl. skolnieks Atis Kriškāns. Bet 
4. kl. skolnieks Artūrs Biķernieks ieprie-
cināja ar savu drošo, skanīgo uzstāšanos, 
dziedot populāro dziesmu “Mazā”. 

Un visbeidzot noslēgumā – sajūsmu radī-
ja 9. kl. skolnieka Mārtiņa Stūraiņa klavier-
spēle, jo viņš spēlēja populārus pasaules 
hītus (pēc dzirdes).

Izpalika 1 deju grupa, kuriem nepieti-
ka gribasspēka un pacietības, sagatavojot 
priekšnesumu, varu novēlēt viņiem nākam-
reiz izturību! Kādi rezultāti? Pirmkārt,  visi 
dalībnieki ir uzvarētāji, jo veiksmīgi izturē-
ja šo garo maratonu. Otrkārt, ieguva zināmu 
pieredzi, kā arī visi dalībnieki tika apbalvo-

ti. Treškārt, bija veiksmīgākie no veik-
smīgajiem, un tie ir: 1. vieta – Atim Kriš-
kānam, 2. vieta – Mārtiņam Stūrainim, 
Andrejam Aleksandrovam, Kristiānai 
Mozgai, 3. vieta – Artūram Biķerniekam. 
Uzvarētāji saņēma dāvanu kartes. Tika 
noteikta arī skatītāju simpātiju balva, un 
to pārliecinoši ieguva Mārtiņš Stūrainis. 
Lielu paldies Ļaudonas vidusskolas ad-
ministrācijas vārdā gribam teikt Ļaudo-
nas pārvaldes vadītājai un uzņēmējiem 
Vīksnu ģimenei par sagādātajām balvām! 
Lielu paldies gribam teikt arī 9. kl. skol-
niecei Zitai Tropai un viņas  mammai – 
Ivetai Tropai par ļoti skaisto konfekšu 
pušķu izveidošanu! Paldies visiem ve-
cākiem, kuri līdzi juta saviem bērniem, 
palīdzēja sagatavot priekšnesumus, bija 
kopā ar mums šais radošajos mirkļos! Un 
cerēsim, uz tikšanos nākamgad!

19. aprīli skolā viesojās leļļu teātris 
”Tims” ar muzikālu izrādi “Ceļojums”.

Aprīļa beigās skola tradicionāli sakopa 
savu apkārtni, tādējādi solidarizējās ar 
notikušajām  Latvijas sakopšanas talku 
dienām. Bet skolēnu pašpārvaldes dalīb-
nieki, kā arī šogad mazpulcēni 26. aprīlī 
devās uz meža sakopšanas talku kopā ar 
virsmežniecības darbiniekiem.

Īsziņas no skolas... 

turpinājums 9. lpp.
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Maija sākumā Ļaudonas vidusskolas 
avīzes “ACS” dalībnieki piedalījās starp-
novadu skolu avīžu skatē, ieguva nomi-
nāciju” Saikne ar apkārtējo sabiedrību”. 
Paldies 10. kl. skolniecei Ilzei Sufeļakai 
(avīzes redaktorei) par ļoti apzinīgu dar-
bu!

6. maijā skolā svinējām Mātes dienu, 
bijām sagatavojuši  māmiņām koncertu, 
kura dalībnieki bija gan jaunāko klašu 
ansamblis, gan 7.–11. kl. deju kolektīvs, 
kā arī “Zelta talantu” veiksminieki. Pēc 
koncerta visi interesenti tika aicināti uz 

Līdz 1. jūnijam jāiesniedz iesniegu-
mu Lauku atbalsta dienestā bezakcī-
zes dīzeļdegvielai!

Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” pub-
licēti MK noteikumi Nr. 344 “Kārtība, 
kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļ-
degvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauk-
saimniecības produkcijas ražošanai, 
lauksaimniecības zemes apstrādei un 
meža vai purva zemes apstrādei, kurā 
kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī 
zemes apstrādei zem zivju dīķiem”, 
kas stājas spēkā 2011. gada 11. maijā. 

Lauksaimniecības produkcijas ra-
žotājs akcīzes nodokļa atbrīvojumu 
dīzeļdegvielas iegādei saņem:

• par tādas lauksaimniecībā izmanto-
jamās zemes platības apstrādāšanu (iz-
ņemot platības, kurās aug tādas īscirtme-
ta atvasāju sugas kā apse (Populus spp.), 
kārkls (Salix spp.), baltalksnis (Alnus in-
cana), klūdziņprosa (Panicum virgatum) 
vai miežubrālis (Phalaris arundinacea 
L.)), kura attiecīgajā gadā pēc stāvokļa 
uz kārtējā gada 15.jūniju ir deklarēta un 
apstiprināta vienotā platības maksājuma 
saņemšanai, tai skaitā par pastāvīgām 
pļavām un ganībām vai aramzemē sē-
tiem ilggadīgajiem zālājiem. Atbrīvoju-
mu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa 
par pastāvīgo pļavu un ganību vai aram-
zemē sēto ilggadīgo zālāju apstrādāšanu 
saņem lauksaimniecības produkcijas 
ražotājs, kas reģistrējies Lauksaimnie-
cības datu centrā kā dzīvnieku barības 
primārais ražotājs; 

• par tādas meža vai purva zemes pla-
tības apstrādāšanu, kurā kultivē dzērve-
nes vai mellenes un kas ir lauksaimnie-
cības produkcijas ražotāja īpašumā vai 
lietošanā, ko apliecina zemesgrāmatas 
apliecības kopija vai līguma kopija par 
platības pastāvīgu lietošanu vai nomu 
(vismaz kārtējā saimnieciskajā gadā) un 
Latvijas Augļkopju asociācijas izsniegta 
izziņa par meža vai purva zemes platības 
apstrādāšanu; 

• par tādas zemes platības apstrādāša-
nu zem zivju dīķiem, kur audzē zivis, ja 
tā ir vismaz 20 hektāru liela un ir lauk-
saimniecības produkcijas ražotāja īpašu-
mā vai lietošanā, ko apliecina zemesgrā-

LAUKSAIMNIEKIEM
matas apliecības kopija vai līguma kopija 
par platības pastāvīgu lietošanu vai nomu 
(vismaz kārtējā saimnieciskajā gadā). 

Ieņēmumu nosacījums, lai saņemtu 
atbrīvojumu

Akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdeg-
vielas iegādei ir tiesīgs saņemt lauksaim-
niecības produkcijas ražotājs par to kārtējā 
gada atbalstam deklarēto un apstiprināto 
hektāru skaitu vai pieteikto zemes hek-
tāru skaitu zem zivju dīķiem, par kuriem 
atbilstoši VID iesniegtajai gada ienākumu 
deklarācijai vai uzņēmuma gada pārska-
tam par pēdējo noslēgto gadu ieņēmu-
mi no lauksaimnieciskās ražošanas vai 
akvakultūras produkcijas ražošanas ir 
vismaz 200 latu no hektāra (neieskaitot 
saņemto valsts un ES atbalstu).

 2011./2012. saimnieciskajā gadā:
• prasību par minimālajiem ieņēmu-

miem nepiemēro: 
o tām zemes platībām, kuras lauksaim-

niecības produkcijas ražotājs ir deklarējis 
papildus vienotā platības maksājuma sa-
ņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
par valsts un ES atbalsta piešķiršanu lauk-
saimniecībai tiešā atbalsta shēmas ietvaros 
salīdzinājumā ar iepriekšējo pieteikšanas 
periodu; 

o ja lauksaimniecības produkcijas ra-
žotājs ir uzsācis saimniecisko darbību un 
reģistrējies Uzņēmumu reģistrā vai Valsts 
ieņēmumu dienestā laikposmā no 2010.
gada 1.aprīļa līdz 2011.gada 31.martam, 
kā arī ja 2011.gadā pirmo reizi deklarējis 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi vieno-
tā platību maksājuma saņemšanai; 

• minimālajos ieņēmumos iekļauj arī 
2010.gadā saņemto Eiropas Savienības at-
balsta maksājumu pasākumu “Agrovide” 
un “Agrovides maksājumi” apakšpasā-
kumos (izņemot apakšpasākumu “Lauk-
saimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu 
saglabāšana”). 

Lai saņemtu akcīzes nodokļa atbrīvo-
jumu dīzeļdegvielas iegādei, lauksaim-
niecības produkcijas ražotājs katru 
gadu no 10.maija līdz 1.jūnijam iesniedz 
Lauku atbalsta dienesta reģionālajā 
lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu.

turpinājums no 8. lpp. zāļu tēju degustāciju, šo nodarbību vadīja 
pārstāvis no apvienības “Gerdene”. Varēja 
uzzināt kaut ko vairāk par ārstnieciskajiem 
augiem, kad tos ievākt, kā sagatavot un kā 
tos var izmantot! 

Savukārt 12. maijā Madonas kultūras 
namā notika mācību priekšmetu olimpiāžu, 
konkursu uzvarētāju un viņu skolotāju ap-
balvošanas pasākums.

20. maijā Pēdējais skolas zvans 
9. klasei. Šo pasākumu organizēja 8. kl. un 
viņu audzinātāja Inga Avotiņa.

Katra klase bija sagatavojusi apsveiku-
mu. Gan dziedoši, gan ar humoru apveltīti 
vēlējumi devītajiem bira kā no pārpilnības 

raga, it īpaši 11. kl. skolēnu aicinājums 
uz tikšanos jau vidusskolēnu kārtā! Ce-
rēsim, ka tik tiešām tas palīdzēs. Sep-
tembrī durvis vērs arī nākamie 10. klases 
skolēni. Bet vispirms vēlēsim veiksmi 
eksāmenos.

Skolas mācību pēdējās dienās būs 
svinīgā līnija, kurā izteiksim pateicību 
skolēniem  par centīgu mācību darbu, kā 
arī būs sporta diena,  arī ekskursiju un 
pārgājienu diena. 

Jauku vasaru! Uz tikšanos septembrī!

Direktores vietniece izglītības jomā 
S. Sīle

Līdz 20. jūnijam Ļaudonas kultū-
ras namā iesniedz savu radošo darbiņu, 
kurā realizējas tavas fantāzijas par tēmu 
„Līgo svētki” – darbi iesniedzami jeb-
kurā tehnikā (zīmējums, gleznojums, 
datorgrafi ka, adījums, fl oristika, kolāža, 
utt.).

Kāda ir tava Līgo nakts – jāņuzāles, 
dziesmas un dejas, ugunskurs, limuzīns 
Jāņu nakts krāsā?! Kādās krāsās un sa-
jūtās ietērpts tavs „Līgo, Līgo!” ?
Ļauj vaļu savai fantāzijai, piedaloties 

radošo darbu konkursā „Mans Līgo, 
Līgo!”

Visi darbiņi būs aplūkojami 23. jūni-
jā, Līgo dienas pasākumā, kur tiks su-
mināti arī darbiņu autori.

Radošo darbu 
konkurss 
„Mans Līgo, 
Līgo!”
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Kultūras namā tika rīkota izstāde, 
kur tika aicināti ļaudonieši dalīties 
ar savu īpašo talantu – zīmējumiem, 
izšuvumiem – visu, ko spēj paveikt 
pats cilvēks ar savām rokām.

Paldies dāmām, kuras atsaucās ie-
sniegt savus roku darbus izstādei – tie 
visi ir apbrīnas vērti!

Sarmīte Bārbale – krustdūrienu iz-
šuvumā radījusi skaistas gleznas, gul-
tas pārklājus, izšuvumi, kas apvienoti 
ar pulksteņa funkciju.

Elīna Simsone – brīnišķīgas ainavu 

Ļaudoniešu darbu izstāde „Mans roku darbs”
gleznas, kurās attēlota Aiviekste.

Mairita Ducena – fl oristikas darbi no 
dabīgiem materiāliem un īpašas ziedu kar-
tītes – kur katrai dzimšanas dienai ir sava 
zieda kartīte ar raksturojumu.

Velta Smirnova – rakstaini dūraiņi un 
zeķes, kā arī paklājiņi – no dzijas un poli-
telēna maisiņiem.

Elīna Pupause – izšūti spilvenu pārval-
ki, sedziņas un pašas modelēti un uzšūti 
tērpi lellēm.

Dzintra Viļeviča – pavasarīgi, krāsaini 
fl oristikas darbi. Arī pudeles piedzīvojušas 

„DULLAIS DESMITNIEKS”

Starptautiskajā ģimenes dienā – 15. 
maijā – plkst. 12:00 ļaudonieši tika 
aicināti pozitīvi pavadīt dienu, veicot 
dažādus atraktīvus uzdevumus, pie-
daloties vai atbalstot savējos „Dullajā 
10niekā”!

Liels paldies ģimenēm un atbalstītā-
jiem, kuri piedalījās: Biķernieku ģime-
ne – Aigars, Iluta, Artūrs, Valters; Stro-
du ģimene – Daniela, Jānis, Lauris, Ga-
tis; Gaidlazdu ģimene – Baiba, Lauma, 
Artūrs, Armīns, Ducenu ģimene – Mai-
rita, Armands, Loreta, Leonards, Ervīns 
un Dreimaņu ģimene – Dāvis, Linda, 
Gustavs, Valters!

Kad kārtas numuri tika izlozēti, bija 
pienācis laiks dullām, neikdienišķām 
izdarībām, veicot uzdevumus ar nosau-
kumiem – „Mitrais balons”, „Balonu 
deja”, „Apelsīnu pārnešana”, „Maka-
ronu krelles”, „Veiklais santehniķis”, 
„Konfekšu šķirotājs”, „Pizas tornis”, 
„Glāžu vējš”, „Ģimenes stafete”, „Lido-
jošā bumbiņa”.
Ģimenēm uzdevumu laikā bija iespē-

ja izmantot 4 papildiespējas – nomainīt 
uzdevumu; nomainīt uzdevuma izpildī-
tāju (piemēram, pieaicinot skatītāju no 
malas, dodot iespēju izpildīt uzdevu-
mu); saīsināt uzdevumu uz pusi un atdot 

Kamēr tika apkopoti rezultāti, ikviens, 
kurš bija atnācis uz pasākumu, varēja iz-
mēģināt kādu no dullajiem 10 uzdevu-
miem, ko ar prieku izmantoja gan bērni, 
gan vecāki – atzīstot, ka TV ekrānā viss 
izskatoties daudz vieglāk.

„Dullajā 10niekā” pirmo vietu ieguva 
Strodu ģimene, izpildot visus 10 uzde-
vumus, izmantojot 2 papildiespējas. 2. 
vietu ieguva Gaidlazdu ģimene, kopī-
giem spēkiem tiekot galā ar 8 uzdevu-
miem, bet 3. vietā Ducenu ģimene – šīm 
ģimenēm tika dāvinātas dāvanu kartes 
no veikala „Mājai un dārzam”.

Tāpat sumināta tika Biķernieku ģi-
mene, kuri īpaši bija piedomājuši pie 
atraktīviem tērpiem, un Dreimaņu ģime-
ne, kur mazais Gustavs, neatpaliekot no 
lielajiem, mēģināja izpildīt uzdevumus, 
kā nu mācēja.

Lai arī vietas tika sadalītas, pats gal-
venais šajā pasākumā bija iegūt pozitī-
vas emocijas, atpūšoties kopā ar savu ģi-
meni. Manuprāt, tas piepildījās, jo diena 
tika pavadīta ar smaidu uz lūpām! Šajā 
ģimenes svētdienā tika baudīts svētku 
kliņģeris, ko dāvāja SIA „Junge”.
Īpašs paldies Edijam Dzenim un Ro-

landam Veneram par sadarbību pasāku-
ma laikā!

uzdevumu citai komandai. Ģimenes gan 
nesteidzās izmantot šīs iespējas, bet gan 
pildīja uzdevumus savās iespēju robežās.

Jautri bija gan dalībniekiem, gan skatī-
tājiem!

brīnumainas pārvērtības, izmantojot de-
kupāžas tehniku.

Marija Andrejeva – radījusi brīniš-
ķus izšuvumus – spilvendrānas, gald-
autus, sedziņas, kabatlakatiņus, kā arī 
adījumus – pirkstainiekus, zeķes, džem-
perus.

Visi šie roku darbi prasa milzu pacie-
tību, talantu, fantāziju. Paldies par to!

Noteikti, ka Ļaudonā ir vēl daudz ta-
lantīgu cilvēku, kuri veido dažādus roku 
darbus – ceram tos ieraudzīt nākamajās 
izstādēs.

Biķernieku ģimene.

Ducenu ģimene.
Signes Smirnovas teksts

 Rutas Vizānes foto

Signe Smirnova
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KULTŪRAS DZĪVE

SPORTA DZĪVE 

Lieldienu svētkos pavasara siltā 
saulīte priecēja ikvienu. Šķiet, ka šī 
saule jo īpaši aicināja Lieldienu svinē-
tājus uz estrādi, kur 24. aprīlī notika 
dažādas Lieldienu aktivitātes.

Jau plkst. 10:00 estrādes teritorijā 
pulcējās tirgotāji – „Skrīveru saldumi”, 
„Zara – Leitāni” ar plašu stādu klāstu, 
Vēsma Reinbaha ar meitu Linetu bija 
parūpējušās par našķiem un atsvaidzi-
nošu sulu pasākuma apmeklētājiem, tā-
pat bija pieejami tomātu un citi stādiņi, 
jau tradicionāli Jānis Reinbahs tirgoja 
paša brūvēto alu, bet jaunākos pasāku-
ma apmeklētājus piesaistīja nopērkamā 
cukurvate.

Visiem svinētājiem bija iespēja izšū-
poties, ripināt olas un fotografēties pie 
Lielā Lieldienu zaķa!

Koncertu atklāja Ļaudonas vidējās pa-
audzes deju kolektīvs „Divi krasti”, dejo-
jot Lieldienu rītam atbilstošu deju „Rotā, 
saulīt” un citas lustīgas dejas. Tāpat ska-
tītājus priecēja mazie dejotāji no PII „Brī-
numdārzs” „Kaķu” un „Rūķu” grupiņām, 

24. aprīlis – Lieldienu pasākums 
Ļaudonas estrādē

izdejojot „Pavasara 
dziesmiņu” un stāstu 
par zaķi „Švīk – švāk, 
zaķis nāk”.

Paldies visiem, kuri 
piedalījās konkursiņā, 
iesniedzot pašu rotā-
tās Lieldienu olas – 
tā katra bija unikāla. 
Pasākuma laikā bija 
iespēja par šīm krāš-
ņajām olām balsot – 
visvairāk ļaudonieši 
novērtēja Gaidlaz-
du ģimenes krāsotās 
Lieldienu olas.
Īpašs paldies Mā-

rim Kriškānam par 
mūzikas nodrošināšanu visa pasākuma 
laikā.

Rīta puse aizritēja nemanot – sildoties 
saulē, šūpojoties, tirgojoties un baudot 
koncertu.

Paldies visiem, kuri atnāca, lai svinētu 
Lieldienas kopā!

Divas dienas Ļaudonā
7. un 8. maijā  Ļaudonas pusē norisi-

nājās „OK Arona kauss 2011” orientē-
šanās sacensības. Uz Ļaudonu kopumā 
bija devušies vairāk nekā 330 orientie-
risti no visas Latvijas.

Pēc sacensībām sacensību galvenais 
organizators Gunārs Ikaunieks bija gan-
darīts un apmierināts par sacensību nori-
si. 

Gunārs Ikaunieks: “OK Aronas kauss 
2011” Ļaudonas pusē kopā pulcēja 336 
dalībniekus no visas Latvijas. Sacensī-
bās piedalījās gan ļoti mazi, no 5 gadu 
vecuma, gan gandrīz līdz 80 gadīgiem. 
Ļoti daudz startēja senioru grupās, vecā-
ku gadu gājuma sportisti no 50, 60, līdz 
pat 70 gadu vecumam. Jauniešu grupās 
tās bija atlases sacensības uz Latvijas 
izlasi, lai tiktu tālāk uz Baltijas čempio-
nātu un pat uz Eiropas čempionātu, kas 
šogad risināsies Čehijā. Arī mūsu nova-
da pārstāvji ir Latvijas izlases kandidāti. 
Labi noskrēja Jānis Sārs, Elīna Svilpe un 
Jānis Baunis, tāpat no jaunajiem orien-
tieristiem Kristaps Indriksons un Vairis 
Valdbergs, kuri varētu iekļūt izlasē un tikt 
uz čempionātu.

Pirmajā dienā sacensības tika rīkotas 
vidējā distancē, bet svētdien sportisti stā-
jās uz starta, lai sacenstos garajā distancē. 
Abas dienas distances bija izveidotas teh-
niski interesantas, kā arī fi ziski diezgan 
grūtas. Lielais sniega daudzums aizvadī-
tajā ziemā bija parūpējies, lai orientieris-
tiem būtu jāpārvar krietni daudz nolūzušu 
koku. Arī mums, organizatoriem, sacen-
sību karti, kas koriģēta pagājušā gada au-
gustā-novembrī, nācās pa jaunam koriģēt 
arī pirms sacensībām, aprīlī. 

Sacensību galvenais organizators Gunārs 
Ikaunieks teic milzīgu paldies ikvienam 
kluba biedram, kas ieguldījis organizēšanā 
savu darbu un enerģiju, kā arī apdrošinā-
šanas kompānijai BTA, Madonas novada 
pašvaldībai, Ļaudonas pagasta pārvaldei, 
Madonas BJSS un Sportlat par sacensību 
atbalstīšanu. Ļoti atsaucīgi bija ļaudonieši, 
liels paldies Ļaudonas vidusskolai – gan 
skolas direktorei, gan visam kolektīvam par 
telpām, par ēdināšanu. Tie, kas izmantoja 
ēdināšanas pakalpojumus skolā, bija ļoti 
apmierināti par garšīgajām vakariņām un 
brokastīm.

Sacensību kopvērtējumā spēcīgākajās 
elites grupās uzvarēja Andris Kivlenieks 
(Ogre OK) un Kristīne Kokina (Purva 
Bridējs OK). Mūsējie godalgoto trijnie-
kā: 1. vietas: Artems Babins, Juris Drun-
ka, 2. vietas: Jānis Sārs, Andris Jubelis, 
Andris Rudzītis, Una Arama, 3. vietas: 
Renārs Ostrovskis, Elīna Svilpe, Kris-
taps Ozoliņš. Visi rezultāti ir aplūkojami 
orientēšanās kluba Arona interneta lapā 
www.okarona.lv.

Latvijas orientēšanās federācijas mājas 
lapā Andris Jubelis (V21E grupā izcīnīja 
2. vietu) izsakās par sacensībām: „Sacen-
sībās piedalījos tikai tāpēc, ka tās notika 
tuvu manām mājām un nebija jāmēro garais 
ceļš. Centos abas dienas uztvert kā treniņu, 
bet, protams, skrienot arī gribējās nedaudz 
vairāk kā treniņu, tāpēc, iespējams, skrē-
ju ātrāk nekā biju domājis. Pirmajā dienā 
pieļāvu pārāk daudz kļūdas, lai divu dienu 
summā cīnītos par pirmo vietu. Otrajā dienā 
pietrūka spēka distances beigu daļai, kā arī 
šajā nedēļas nogalē nedaudz nebiju apmie-
rināts ar savu skriešanas ātrumu. Daugavas 

kausā biju nedaudz pastiepis potīti, kas 
vēl pirmajā dienā mazliet sāpēja, bet ko-
pumā ar nedēļas nogali esmu apmierināts. 
Sacensību organizācija normālā līmenī, 
apvidus interesants + vējgāzes, kas deva 
papildu problēmas distancē.

Una Arama (S21E grupā izcīnīja 
2. vietu):

Abās dienās tomēr pieļāvu samē-
rā daudz kļūdu. Apvidus fi ziskajā ziņā 
nebija no tiem vieglākajiem, it sevišķi 
otrajā dienā, kad bija diezgan daudz kalni 
un uz ceļiem (ne tikai) krituši koki, kas 
prasīja papildu enerģiju un spēku, kas 
man „izbeidzās” garajā etapā otrajā die-
nā. Pietrūka otrajā dienā dzirdināšanas 
punkts distances vidusdaļā, bet nu visiem 
jau vienādi apstākļi. Jā, gribēju sveikt 
Kristīni ar izcīnīto pirmo vietu divu dienu 
kopvērtējumā, šoreiz viņa bija ātrāka un, 
iespējams, mazāk kļūdas pieļāva distan-
cē.” 

Agra Veckalniņa teksts un foto

Pagasta vidējās paaudzes deju 
kolektīvs ar Lieldienu zaķi.

Signes Smirnovas teksts 
Rutas Vizānes foto
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Mūžībā aizgājuši

JĀNIS DEKSNIS 
18.04.2011. 73 gadu vecumā

ANNA IEVIŅA 
25.04.2011. 90 gadu vecumā

PĒTERIS DAUĢIS 
29.04.2011. 79 gadu vecumā

DZIDRA TOMA 
30.04.2011. 83 gadu vecumā

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Viss aizgājis-
Kas izdzīvots un bij,
Nu dvēselīte debesīs
Sev jaunu ligzdu vij...

APSVEICAM!                INFORMĀCIJAI

Kāpēc domāt par laika sudrabu, 
Ja visapkārt vēl saulgriežu zelts? 
Lai par puķes elpu vieglāki 
Ir ti e gadi, ko, tālāk dodoti es, 
Atkal vajadzēs plecā tev celt! 
 /K. Apškrūma/ 

SVEICAM  
50 gadu jubilejā

Arni Portnovu  10.maijā

 70 gadu jubilejā
Helēnu Priedīti  8. maijā
Skaidrīti  Stepanovu 17. maijā

75 gadu jubilejā
Annu Mūrmani   6. maijā
Rutu Balodi 27. maijā

80 gadu jubilejā
Česlavu Gedjūnu 4. maijā
Ainu Broku 9. maijā
Tamilu Petrovu 14. maijā

85 gadu jubilejā
Veltu Gaidu Salu 15. maijā

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

Š. g. 28. aprīlī LPS un A/S Latvenergo ir 
parakstījuši jaunu vienošanos par grozīju-
miem noslēgtajā Dāvinājuma (ziedojuma) 
līgumā par A/S Latvenergo dāvanu karšu 
izmantošanas kārtību. Tajā tika paredzētas 
būtiskas izmaiņas.

Sākot ar šī gada 1. jūniju, dāvanu 
karti par 500 kWh varēs saņemt atkār-
toti (tātad otro reizi) trūcīgās ģimenes 
ar bērniem. Un to varēs darīt līdz 2012. 
gada 31. martam. Pārējām mērķa grupām 
nosacījumi paliek iepriekšējie – kartes at-
kārtoti saņemt nevarēs.

Otra būtiska lieta – dāvanu kartes 
varēs tikt attiecinātas arī uz dāvanu 
kartes saņēmēja norādīto AS Latve-
nergo elektroenerģijas piegādes līgu-
mu, kas slēgts ar privātpersonu un 
kurā dāvanu kartes saņēmējs dzīvo 
un lieto elektroenerģiju (kartes varēs 
saņemt arī tie, kuriem nav pa tiešo no-
slēgts līgums ar A/S Latvenergo). Šī iz-
maiņa arī tiek piemērota tikai ar šī gada 
1. jūniju.

Informāciju var saņemt personīgi 
vai pa telefonu 64860894, vai mob. 
t. 20255619.

Aija Zablocka,
sociālā darbiniece

„DULLAIS DESMITNIEKS” fotoreportāža

Strodu ģimene – veiklais santehniķis.

Lauma Gaidlazda – makaronu krelles.

Strodu ģimene – lidojošā  bumbiņa.

Dreimaņu ģimene – apelsīnu 
pārnešana.


