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ĻAUDONASĻAUDONAS

q Novada domē,
          pagasta pārvaldē

Vēstis

q Es nāku no Ļaudonas 

q Informācija

Maijs. Tas brīdis ir pienācis, kad zied visa daba – sīkie, ma-
zie krūmiņi, ievas, plūmes, ķirši, ābeles. Zied pienenes, sila pu-
renes, maijpuķītes, tulpes un citas puķes. Zied, kam jāzied un 
kam vien daba tādas iespējas ir devusi. Gaiss ziedu smaržu un 
putnu dziesmu caurvīts. Tā vien gribas raudzīties zilajās debesīs 
un pasapņot...Liekas, ka arī reizēm zied debesis...

Maijs ir lauku darbu mēnesis, kad aram un sējam, kad prie-
cājamies par katru uzdīgušo asnu vagā. Šajā laikā ar prieku no-
klausāmies, kā pamalēs ducina traktori, jo tiek apstrādāta zeme. 
Zemnieku ganāmpulki aplokos plūc sulīgo zāli. 

Makšķernieki dodas uz Aivieksti, lai izceltu kādu lielāku lomu, 
un bieži vien tas viņiem izdodas.

Skolā maijā lielāka rosība, jo noslēgsies kārtējais mācību gads, 
tāpēc vēl jāpaspēj uzlabot sekmes. Maijā izskanēs arī pēdējais 
zvans 9. un 12. klases skolēniem, sāksies eksāmenu laiks. Lai 
viņiem veicas!

Maijā daudz svinamu un atzīmējamu dienu, bet viena ļoti īpa-
ša – Mātes diena.

Urbāna dienā – 25. maijā – durvis uz vasaru vaļā... Kā saka 
ticējumi, tad viss, kas iesēts līdz Urbāna dienai, labi augs un dos 
bagātīgu ražu. 

Maijs mūs šogad pārsteidz ar negaisiem un stiprām lietus gā-
zēm.

Lai mums visiem izdodas!
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q Pavasaris – 
  talku laiks

q Pagasta izglītības 
        iestādēs

Talkas laikā Krustkalnu rezervātā pie skatu torņa.
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Tikšanās ar novada domes deputātiem
27. aprīlī Ļaudonas vidusskolas 

muzeja zālē notika kārtējā tikšanās ar 
Madonas novada pašvaldības deputā-
tiem. 

Uz tikšanos ar novada deputātiem 
ļaudonieši bija visaktīvākie visā nova-
dā (četrdesmit astoņi pagasta iedzīvo-
tāji), kas liecina, ka pagasta iedzīvotā-
jiem ir interese par notiekošo pagastā 
un novadā. No novada domes uz tik-
šanos Ļaudonā bija ieradies domes 
priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters, 
priekšsēdētāja vietnieks Agris Lunge-
vičs, deputāti Gunita Kļaviņa, Ruta 
Vizāne un Modris Zomerovskis.

Tikšanos atklāja Madonas novada 
pašvaldības sabiedrisko attiecību spe-
ciāliste Dzintra Stradiņa, kura pastās-
tīja par novadu kopumā, kas gada lai-
kā ir novadā mainījies, kāds ir šī gada 
budžets.

Līga Lieplapa informēja iedzīvo-
tājus par Madonas novada attīstības 
programmas 2013.-2020. gadam iz-
strādes gaitu un saturu.

Pirms diskusijas Madonas nova-
da pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Andrejs Ceļapīters īsumā ieskicēja tās 
lietas, kas pašlaik ir aktuālas un tādas 
būs arī tuvākā gada laikā.

– Novadā notiek attīstības projektu 
ieviešana. Kopumā novadā ir vairāk 
nekā 60 aktīvo projektu. Ļaudonas 
pagastā viens no lielākajiem ir ūdens-
saimniecības sakārtošanas projekts.

Pašvaldībai ir jāpabeidz arī vairā-
ki smagi objekti, kur darbi dažādu 
iemeslu, bet galvenokārt uzņēmēju 
mazspējas dēļ ir iestrēguši, tas gan 
nav Ļaudonā. Tie ir Madonas kultū-
ras nama rekonstrukcijas 2. kārta un 
pirmsskolas izglītības iestādes „Sau-
līte” rekonstrukcija. Šajos gadījumos 
abas puses jau ir nolēmušas lauzt līgu-
mu, un dome veiks jaunu iepirkumu. 
Ir arī mazāki projekti, kuri jāīsteno. 

Patīkamā ziņa ir tā, ka šis kopš no-
vada izveides ir pirmais gads, kad paš-
valdības budžets pret iepriekšējo gadu 
vairs nav ar mīnusa zīmi, bet kaut arī 
nelielu, tomēr pieaugumu. Pērn par 
pašvaldības budžeta līdzekļiem varē-
jām atļauties tikai dažas lietas, kā, pie-
mēram, Barkavas bērnudārza pārcelša-
nu uz skolas telpām. Šogad plānojam 
plašākus pasākumus. Viens no tiem ir 
novada skolu informātikas kabinetu 
atjaunošana. Pēc speciālistu atzinuma, 
aptuveni 80% no kabinetos izmantoja-
mās tehnikas ir nelietojama. Tādēļ paš-
valdība paralēli Izglītības un zinātnes 

ministrijas rīkotajam projektam arī pati 
atjaunos kabinetu materiāltehnisko bāzi. 
Arī pārējie nozīmīgākie pasākumi lielā-
koties ir saistīti ar skolām. Domes sēdē 
tika piešķirts finansējums vairāku skolu 
ēdināšanas bloku remontam, tai skaitā arī 
Ļaudonas vidusskolas apvienotajai virtu-
vei. Domes deputāti ir vienojušies arī par 
atbalstu visu klašu skolēnu ēdināšanai. 
Tas būs atbalsts gan pašiem skolēniem, 
gan viņu vecākiem, kā arī tā būs iespēja 
piesaistīt skolēnus mūsu novada skolām.

Domes priekšsēdētājam nācās atbildēt 
uz daudziem ļaudoniešu jautājumiem. 

Kā vienmēr ļaudoniešus satrauc 
sliktais ceļa stāvoklis uz novada cen-
tru, kā arī tas, kad beidzot ceļš Ļau-
dona –Madona tiks rekonstruēts.

– Šī ceļa rekonstrukcija ir iekļauta 
kā primārā Madonas novada attīstības 
programmā.

Kā novadā domā cīnīties un ko dara, 
lai nebūtu klejojošo mājdzīvnieku 
(suņu un kaķu). Kā piespiest suņu tu-
rētājus ievērot valstī pastāvošo likum-
došanu un saistošos noteikumus, kas 
attiecas uz mājdzīvnieku turēšanu.

– Novadā papildus jau pastāvošajai 
likumdošanai tiek izstrādāti saistošie 
noteikumi „Mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un iz-
ķeršanas noteikumi Madonas novadā” 
un „Pašvaldības nodeva par suņu un 
kaķu turēšanu Madonas novadā”. Šie 
saistošie noteikumi tiks apstiprināti tu-
vākajās domes sēdēs.

Madonas novada Praulienas pagasta 
Lazdonā būs dzīvnieku patversme su-
ņiem un kaķiem, kur tiks ievietoti kle-
jojošie suņi un kaķi. Pie patversmes ie-
kārtošanas jau tiek strādāts. Plānots, ka 
patversme sāks darboties  rudenī.

Suņu un kaķu turētājus, kas neievēro 
pastāvošo likumdošanu, var sodīt admi-
nistratīvi pēc APK.

Izskanēja pārmetumi par būvdarbu 
organizāciju ūdenssaimniecības attīs-
tības projektā, konkrēti par situāciju 
Avotu ielā, par ūdens piegādes pār-
traukumiem. Situāciju skaidroja gan 
būvuzņēmēja  SIA „Madonas siltums” 
pārstāvis A. Trečaks, gan a/s „Madonas 
ūdens” valdes priekšsēdētājs G. Dambe-
nieks. Būvnieks norādīja, ka ūdensvada 
plīsumi saistīti ar būtiskām neprecizitā-
tēm tehniskajā projektā, konkrēti esošās 
situācijas atspoguļojumā, kas ir nepre-
cīzs, jo nav pieejama dokumentācija, 
kas atspoguļotu esošo tīklu izvietojumu.

Projekta norise kopumā ir būtiski ap-
grūtināta, to kavē arī vairākas kļūdas, kas 

pieļautas saistībā ar esošo tīklu  kā ap-
grūtinājumu nostiprināšanu privātīpašu-
mos. Situācija ir atrisināta, bet tas prasī-
ja ievērojamu laiku un finanšu resursus. 
Novada dome 26.04.2012. sēdē piešķīra 
papildu finansējumu projekta īstenoša-
nai vairāk nekā Ls 32 000,- apmērā.

Par atkritumu izvešanas cenām. 
– Ļaudonas pagastā iedzīvotāji par 

atkritumu izvešanu pašreiz maksā pēc 
vecajām cenām, tas ir  Ls 0,70 vienam 
iedzīvotājam.

Individuālo māju iedzīvotāji var 
slēgt līgumu ar “Madonas namsaim-
nieku” un privāti iegādāties savu kon-
teineru pie mājas, kā arī maksāt par tā 
izvešanu.

SIA “Madonas namsaimnieks” iz-
strādā jaunu sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas tarifu, kas diemžēl būs 
krietni lielāks par pašreizējo tarifu.

Par 2010. gada augusta vējgāzēm 
Krustkalnu dabas rezervāta terito-
rijā.

– Vējgāzes atrodas Krustkalnu dabas 
rezervāta teritorijā un pēc pastāvošās 
likumdošanas, kas attiecas uz dabas 
aizsargājamām teritorijām, tās nav iz-
strādātas un arī netiks izstrādātas. 

Par dzīvojamās mājas Brīvības 
iela Nr. 9 rekonstrukciju.

– Dzīvojamā māja Brīvības ielā 9 ir 
pašvaldības īpašums.  Māja ir avārijas 
stāvoklī un, lai to sakārtotu, ir nepie-
ciešami lieli finansiāli ieguldījumi.

Par vecās skolas turpmāko likteni.
– Vecajai skolai nav sakārtotas īpašu-

ma tiesības, jo tās sākotnējais īpašnieks 
bijis Lauksaimnieku biedrība.

Par vecās slimnīcas un pienotavas 
sakārtošanu.

– Ar abiem ēku īpašniekiem notiek 
sarunas par ēku un to apkārtnes sakār-
tošanu, lai tajās nevarētu iekļūt.

Par to, kāpēc uzņēmējiem jāiet uz 
domi ar idejām.

– Lai pašvaldība varētu palīdzēt 
uzņēmējiem, viņiem jāsniedz domei 
savas idejas. Novada pašvaldība jau 
strādā, lai novadā būtu uzņēmējdarbī-
bas atbalsta un attīstības veicināšanas 
nodaļa.

Ļaudoniešiem bija arī savas idejas, 
pie kā vajadzētu strādāt novada attīstī-
bas darba grupai. Viena no tādām bija 
par vēlīni nopļautās zāles Aiviekstes 
palienas pļavās izmantošanu. Par sa-
propeļa iegūšanu Driksnas ezerā. 

 R. Vizāne
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MĒNEŠA JUBILĀRI
7. maijā dzīves 85 gadu jubileju svi-

nēja sāvēniete Ilga Brutāne. 
Diena, kad viesojāmies pie jubilāres, 

bija saulaina un pavasarīgi jauka. Viņa 
mūs sagaidīja savas mājas pagalmā kopā 
ar savu uzticamo suņuku, kas, ieraugot 
mūs, kļuva ļoti aktīvs. Pagājuši pieci gadi, 
kad viesojāmies pie jubilāres 80 gadu ju-
bilejā. Un tad jau avīzītē rakstījām viņas 
dzīvesstāstu. Tagad tam klāt nākuši pieci 
gadi, kas pavadīti tepat, “Ķuncos”, kopā ar 
dēla Jāņa ģimeni.

Sveicam cienījamo jubilāri dzīves skais-
tajā jubilejā un novēlam viņai veselību, 
dzīvesprieku nākamajos dzīves gados.

REDAKTORES SLEJA

Labdien, mīļie avīzītes lasītāji!

Tā nu klusībā es jums saku jau 215. 
reizi. Šomēnes „Ļaudonas Vēstis” sa-
sniedz savu pilngadību. 18 gadi – vai 
tas ir maz, vai daudz? Šajā laikā izau-
gusi jauna ļaudoniešu paaudze. Ielū-
kojoties pirmajā izdevumā, redzu, kā 
esam sveikuši piedzimušos pagasta 
iedzīvotājus. Šogad viņi visi svin savu 
18. dzimšanas dienu. Sveicieni visiem 
astoņpadsmit gadniekiem!

Laiks ir aizskrējis vēja spārniem, 
un pirmie izdevumi jau iekrāsojušies 
dzelteni... Daudz kas pa šiem gadiem 
ir mainījies. Avīzīte iznāca uz daudzām 
lapām ar daudzām fotogrāfijām uz laba 
balta papīra. Bet tad nāca krīze, kas skā-
ra arī vietējās avīzītes izdošanu. Ļaudo-
nas pagasta padome vienmēr atbalstīja 
savu vietējo preses izdevumu, un avī-
zīte iznāca 12 reizes gadā. Izveidojo-
ties novadam, vietējās pagastu avīzītes 
daudzos pagastos tika apspiestas, jo to 
vietā, kā lēma dome, 11 reizes gadā 
iznāks „Madonas Novada Vēstnesis”, 
kas informēs par visām aktualitātēm 
novadā kopumā. Bet bija pagasti, kuros 
pārvalžu vadītāji atrada finansējumu, 
un avīzītes turpināja un turpina iznākt, 
bet diemžēl vairumā pagastos vietējās 
avīzītes iznāk tikai 2 vai 4 reizes gadā. 
Pēdējos divus gadus arī mūsu avīze ne-
tika veidota atvaļinājuma laikā, tādēļ 
iznāca vienpadsmit reizes gadā.

Visiem avīzītes atbalstītājiem, kuri 
ir palīdzējuši šajos gados tapt avīzītei, 
saku mīļu jo mīļu paldies. Bez jums vi-
siem man būtu ļoti grūti.

Šajos astoņpadsmit gados mūsu avī-
zītē ir rakstīta pagasta vēsture. Bieži 
vien ikdienā nākas meklēt avīzītēs kā 
tādā vēstures grāmatā faktus, lai at-
sauktu atmiņā  aizmirsto.

Pilngadība ir sasniegta, un man lie-
kas, ka ir laiks, kad avīzes veidošanā 
jāsāk iesaistīt jaunā paaudze. Ceru, ka 
mums kopā tas izdosies.

Visiem avīzītes lasītājiem novēlu 
darbīgu pavasari un, protams, saulainu 
vasaru. Lai piepildās visi jūsu sapņi un 
ieceres šajā vasarā!

 Ruta Vizāne

Ziņas no BJIC
Aprīļa galvenais pasākums bija Lielā 

talka.
Tā kā Centriņā nav ne apkopēju, ne 

sētnieku, ne kurinātāju, sava Centriņa 
apkārtni nolēmām sapost Talkas dienā. 
Dienas pirmajā pusē talcinieki bija ga-
dos jauni – no 5 gadu vecuma un lielāki. 
Saposām savu māju apkārtni. Nodarbe 
te atradās visiem – arī mazajiem. Pēc 
pusdienām talkot pieteicās arī lielākie 
jaunieši, kuri savāca pēc malkas zāģē-
šanas un skaldīšanas palikušos atkritu-
mus, kā arī jau vairākus gadus krājušos 
gružus.  Pavisam Talkas dienā tika sa-
vākti 17 maisi ar atkritumiem.  Talkas 
dienai par godu vārītais zupas katls tika 
izēsts tukšs. Vislielāko gandarījumu 
sagādāja tas, ka pēc divām dienām pie-
nāca piecgadīgs puišelis un prasījās vēl 
pakasīt netīrumus ar grābekļiem un ie-
ēst zupiņu. Grūti iedomāties vēl labāku 

darbaudzināšanas piemēru.
Sagaidot Mātes dienu, radošajās darbnī-

cās gatavojām saldus apsveikumus savām 
māmiņām. Kā tas mums izdevās, lai no-
vērtē māmiņas!

Pēc vairāku jauniešu ierosinājuma 
Centriņā notika nobalsošana par to, kā 
turpmāk sauksies mūsu Centrs. Balsoša-
na notika pēc vislabākajiem balsošanas 
piemēriem: bija gan biļeteni, gan urna, 
tika vests balsotāju reģistrs. Nobalsošanā 
varēja piedalīties bērni  no 7 gadu vecuma 
un jaunieši līdz 25 gadiem. Pavisam balso-
šanā piedalījās 32 bērni un jaunieši. Un ar 
balsu vairākumu tika noteikts, ka turpmāk 
mūsu centriņš sauksies  bērnu un jauniešu 
iniciatīvu centrs „Acs”.

Vasaras atvaļinājumu laikā Centriņš ne-
tiks slēgts, taču būs izmaiņas darba laikā. 
Sekojiet reklāmai!

Biruta Calmane, BJIC vadītāja

13. maijs – Mātes diena
Kāds mazs cilvēkbērns gatavojās 

piedzimšanai un satraukts teica Radī-
tājam:  

– Mani baida neziņa par to, kāpēc es 
nāku pasaulē un kas man būs jādara?

Dievs atbildēja:
– Es tev dāvināšu Eņģeli, kurš vien-

mēr būs tev līdzās. Viņš visu tev pa-
skaidros. 

Bet kā es viņu sapratīšu, ja nezinu 
viņa valodu?

– Eņģelis tev iemācīs savu valodu. 
Viņš sargās tevi no visām bēdām. Tavs 
Eņģelis atbildēs uz visiem taviem jau-
tājumiem. Kad būsi mazs, ģērbs, ēdi-
nās un nēsās tevi uz rokām. Kad pie-
augsi, viņš joprojām būs tev līdzās un 

sargās, cik vien spēs. Viņš mīlēs tevi visu 
mūžu. 

Bet kā sauc šo Eņģeli?
– Nav svarīgi, kā viņu sauc. Viņam ir 

daudz vārdu. Tu viņu sauksi – MAM-
MA. 

Būt Mātei – tā ir pati skaistākā Dieva 
dāvana, kāda vien sievietei var būt. Ar 
godbijību saņemiet šo dāvanu un dariet 
visu, lai bērni izaugtu garā stipri, gudri, 
ar skaistu dvēseli un skaidru sirdi. 

Mīļās māmiņas, vecmāmiņas un vec-
vecmāmiņas, omītes! Vismīļākie svei-
cieni MĀTES dienā! Lai ne tikai svēt-
ku dienā jūs apskauj un samīļo bērni 
un mazbērni, bet lai arī ikdienā viņi ir 
kopā ar jums – kaut vai domās!



                      “Ļaudonas Vēstis” Nr. 5 (215)                           MAIJS 20124

Pavasaris – talku laiks

Sakopšanā pie pansionāta.

21. aprīlī Lielā talka kopā pagastā pulcēja ap simts talci-
nieku. Visvairāk talkotāju bija pie pansionāta, kur tika sa-
kopta dīķa mala, atjaunots gājēju tiltiņš uz Miera ielas māju, 
kā arī teritorijas apkārtne. Luterāņu draudze sakopa terito-
riju pie Mācītājmuižas, BJIC sakopa apkārtnes teritoriju 
Aiviekstes ielā, Ļaudonas makšķernieku klubs “SAVIEŠI” 
organizēja Sāvienas ezera krastu sakopšanu. Sakoptas tika 
arī teritorijas Ļaudonas un Sāvienas centrā.

25. aprīlī Ļaudonas vidusskolas skolēni un Valsts meža 
dienesta darbinieki sakopa pie Driksnas ezera atpūtas vie-
tas un apkārtējo meža teritoriju.

Talciniekiem tika gatavotas pusdienas pie kapellas un 
Diakonijas centra...

...un pie pansionāta.

Talkošanas laikā Driksnas silā.
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12. maijā pagasta jaunieši talkoja estrādē, kur tika veikta 
pludmales volejbola laukuma uzlabošana. Galvenais 
uzdevums bija sakārtot laukumu vasaras sezonai, kā 
arī uzklāt jaunu smilšu segumu un sakopt apkārtni ap 
laukumu.

Paldies jauniešiem – Edijam Dzenim, Andrim Jer-
makovam, Gundaram Zelčam, Sandim Petersīlim, 
Dacei Cīrulei un Edijam Simsonam! Paldies pagasta 
pārvaldes vadītājai Ilzei Dreimanei par atbalstu, or-

8. maijā Ļaudonas pagastā Teiču dabas rezervāta un pa-
gasta pārvaldes iestāžu darbinieki  rīkoja sakopšanas talku 
Krustkalnu skata torņa teritorijā.To organizēja Alda Stepa-
nova un Uldis Ceruks. Skatu tornis, kas atrodas pie leģen-
dārā Kārļa Ulmaņa stādītā ozola, interesē dabas apceļotā-
jus, jo, tajā uzkāpjot, redzama plaša apkārtne. 

Talcinieku pārdomas
Pēc talkas dienas pagasta pārvaldē vairāki talkotāji 

izteica savas pārdomas par notikušajām talkām pagas-
tā. Lūk, dažu talcinieku pārdomas.

Talka ir tā, kuras laikā padarīto darbu var redzēt vaka-
rā. Tikai žēl, ka luterāņu draudzes kapelas mājas apkārtnes 
sakopšanā nepiedalījās visi mājas iedzīvotāji, kuri ikdienā 
dzīvo šajā ēkā. Talciniekiem vajadzēja sakopt pat 3 metrus 
no ieejas izbērtas trauku lupatas un citus sadzīves atkritu-
mus, kas liecina par šīs mājas iedzīvotāju kultūru. Pie mājas 
arī palikušas nenokasītas pērnā gada lapas. Vai tas tiešām 
nebija jāizdara pašiem šīs mājas iedzīvotājiem, vai bija jā-
gaida pavasara talka, lai citi atnāktu un savāktu?

Otrdienās ļoti daudzi pagasta cilvēki zina ceļu uz Dia-
konijas palīdzības centru, lai izvēlētos sev nepieciešamo 
apģērbu. Ir cilvēki, kas tur dodas regulāri, bet talkas dienā 
aizmirst aiziet palīdzēt sakopt apkārtni. Tā vien gribas do-

māt, ka aiziet un paņemt ir tik viegli, bet kaut vienu dienu 
gadā pastrādāt, tā pasakoties par saņemto humāno bezmak-
sas palīdzību, palīdzības saņēmējiem ir grūti. 

Varbūt vajadzētu lūgt vienu stundiņu pastrādāt un tad sa-
ņemt lietotos apģērbus un apavus? Bet tās ir tikai manas 
domas.

Vai tad tiešām Diakonijas centra vadītāja un viņas palī-
dzes ir spējīgas sakopt to, kas gadiem aizaudzis un piemē-
slots? Piemēslotāji jau tālu nav jāmeklē, tie paši apkārtējo 
māju iedzīvotāji vien ir, ne jau no pārupes kāds nesa savus 
atkritumus un pērnās lapas.

Gribas cerēt, ka ne tikai otrdienās cilvēki dosies pēc hu-
mānās palīdzības uz Diakonijas centru, bet arī kādu dienu 
aizies palīgā paveikt kādus teritorijas sakopšanas darbus. 
Cerēsim!

   Materiālus apkopoja Ruta Vizāne

ganizējot smilšu atvešanu, kā arī traktoristam Ģirtam Rū-
tenbergam, ar kura palīdzību darbi ritēja raitāk.  

Aicinām sportot gribošus jauniešus brīvo laiku pavadīt 
pludmales volejbola laukumā pie estrādes, trenējoties vo-
lejbolā un piedaloties Ļaudonas pagasta sporta organizatora 
Edija Dzeņa rīkotajās pludmales volejbola sacensībās.

Paldies visiem, kas piedalījās pavasara talkās pagastā, 
savās mājās, darbavietās, ielās, ceļos un 
parkos. Visi kopā mēs  padarījām mūsu 
apkārtni sakoptāku. Ceram, ka ieguldītais 
darbs, kas balstījās uz brīvprātīgu līdzdalī-
bu, radīja pozitīvismu un labi padarīta dar-
ba sajūtu. Rūpēsimies, lai mūsu pagasts ir 
sakopts visa gada garumā! 

R. Vizānes teksts un foto

Birzītē pie “Dīvaru” veikala. M. Priticka, Evija un Juta talkoja Sāvienā.

Pie kapellas un Diakonijas centra. Volejbola laukuma sakārtošana.
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ES NĀKU NO ĻAUDONAS
Ja godīgi, tad es nāku no Kārzda-

bas (6 km no Cesvaines). Uz Ļaudonu 
mūsu ģimene pārcēlās, kad es mācījos 
pirmajā klasē. Biju jau iepriekš ciemo-
jusies pie Ļaudonas  vectēva un tantes 
Mades, bet tad sākām dzīvot visi vectē-
va mājā Upes ielā 31. Un nu jau sestā 
paaudze šo māju sauc par savām dzim-
tas mājām. 

Skola, protams, ir svarīgākais laiks  
un notikumi bērnībā. Ar cieņu atce-
ros tā laika skolotājus, pirmo klases 
audzinātāju skolotāju Skaidrīti (var-
būt kļūdos  vārdā) Ozoliņu. Atļaušos 
teikt – leģendu – skolotāju Aleksandru 
Zvaigzni, kas arī mani ieveda teāt-
ra pasaulē un ļāva sajust to skatuves 
smaržu, kas vēlāk noteica manu pro-
fesijas izvēli un visu manu dzīvi. Biju 
tāda ņipra, maza meitenīte, kas dejoja, 
dziedāja, spēlēja teātri. Atceros, kā mēs 
gājām uz mēģinājumiem vecajā  klubā 
kalna galā, jo tur bija skatuve, bet sko-
lā nebija. Lielākais iestudējums – Le-
ona Paegles Runga iz’ maisa, kurā es 
spēlēju Zemes vēzīti, bet atjaunotajā 
izrādē jau vidusskolas laikos – Ciela-
vu. Apbrīnoju skolotājas prasmi tikt 
galā ar lielo dalībnieku skaitu – no 
pirmklasnieka līdz vidusskolēnam, sa-
rūpēt tērpus un dekorācijas.  Skolotā-
jas Zvaigznes veikums bija arī  J.Raiņa 
Uguns un nakts iestudējums Ļaudonas 
estrādē, kurā piedalījās gan bērni, gan 
skolotāji un citi ļaudonieši. Tas bija vē-
rienīgi! Skolā vienmēr valdīja radošs 
gars. Paldies! 

 Ļoti skumji par vecās skolas likteni, 
noraugoties, kā tā pārvēršas par spoku 
māju, tāpat kā slimnīca, pienotava... 

Ja es kādam saku, ka manas lauku 
mājas ir Ļaudonā, tad reti kurš zina, 
kur tāda ir, bet, ja saku – es dzīvoju pie 
Aiviekstes, tad sarunas raisās par laivu 

nobraucieniem, par samiem...
Manam vectēvam bija laivas. Mūsu lai-

vu piestātnē atceros viļņojam pieslēgtas 3 
laivas. Vidējā – ikdienai, makšķerēšanai, 
lielā – svētkiem, ciemiņu vizināšanai, bet 
mazā – ar to mēs, bērni, drīkstējām vizi-
nāties. Vēl tagad, ja redzu laivu ar duļ-
ļiem (diviem airiem), ļoti labprāt izman-
toju iespēju paairēt. Aiviekstē apgūtas arī 
manas pirmās makšķerēšanas iemaņas, 
kad tēvs ņēma līdzi, makšķerējot gan no 
krasta, gan laivas. Vēl šodien atceros viņa 
padomus makšķerēšanā, tikai slieku gan 
vairs nevaru uzspraust uz āķa, tad jau 
labāk ar maizes bumbiņām brāļa Ilmāra 
dīķī. Vasaras atvaļinājumos to es arī daru. 
Kādreiz aizeju arī uz upi, bet nav jau kā 
agrāk, kad zivis pašas meklēja āķi... 

Atceros kādu piedzīvojumu no bērnī-
bas, kad vectēvs Saša nomakšķerēja kārtī-
gu samu – kilogrami 24. Mamma saka, ka 
būtu labi, ja varētu kādu laiku uzglabāt, jo 
pēc nedēļas lielas ģimenes viesības (toreiz 
mums ģimenes godi bija tā – ap cilvēkiem 
100), būtu labs papildinājums svētku gal-
dam (ledusskapja nebija). Vectēvs un tēvs 
apspriedās un atrada risinājumu. Samam 
cauri žaunām izvēra pagaru ķēdi un pie-
sēja pļavā  pie mietiņa – kā govi, lai šis 
tur, upes ganībās, nedēļu paganās. Pienāk 
diena, kad sams jāvelk laukā. Vīrieši to 
mēģina iedabūt laivā, bet kur nu, tā jau 
viņš nepadosies. Drīzāk laivu apgāzīs! Ko 
darīt? Padomāja un izdomāja. Aizņēmās 
no kaimiņa (Cirpoņtēva) zirgu, piesēja 
ķēdes galā un ar švunku izvilka samu no 
upes. Tas tik bij ķēriens! Pati redzēju šo 
procesu. Stāstīšu – neticēsiet! Pajautājiet 
maniem brāļiem! Jā, bija tādas zivis...  Un 
zuši! No mājas pagalma aizmuka uz upi 
atpakaļ...

Vienmēr esmu priecājusies par vie-
tu, kur atrodas mūsu māja. No centra 
nav tālu, toties pašā centra maliņā, kur 

arī Upes iela beidzas. Vienā pusē upe, 
otrā – mežs. Izvēlies – zivis vai ogas un 
sēnes!

Pietiek kavēties bērnības atmiņās! 
Kā jau sākumā minēju, mana turpmā-
kā dzīve saistīta ar kultūras darbu un 
skatuvi. Mammai noteikti  mana izvēle 
bija pa prātam, jo arī viņa kādu laiku 
bija kultūras dzīves vadītāja Ļaudonas 
klubā. Pēc Ļaudonas vidusskolas beig-
šanas mācības turpināju Rīgas Kultūras 
darbinieku tehnikumā (tagad – Kultū-
ras koledža) – amatierteātra režisore. 
Darbs Madonas kultūras namā, paralēli 
mācības Ļeņingradas (Sankt-Pēterbur-
gas) Kultūras institūtā – svētku režija. 
Pēc tam stažēšanās  Maskavā. Šajā lai-
kā paliek cieša saistība ar Ļaudonu, lai 
to visu apvienotu ar dēla audzināšanu. 
Nu jau divdesmit piecus gadus dzīvoju  
un strādāju Ogrē, esmu Ogres kultūras 
centra vadītāja. Priekšrocība tā, ka šeit 
ir iespēja arī organizēt svētkus Rīgā 
un citur Latvijā. Patīkami, piemēram, 
Dziesmu un deju svētkos vai citos pa-
sākumos satikt radiniekus, pazīstamus 
cilvēkus un teikt – es arī nāku no Ļau-
donas.

Ļaudonā pēdējo reizi biju šī pavasara 
Lieldienās. Reti jau sanāk, jo, kad citiem 
brīvdienas vai svētki, man darbs!  Bet 
brīvdienas laukos un atvaļinājuma pāris 
nedēļas, pavadītas Ļaudonas dabā ,  dod 
spēku un enerģiju visam gadam. Gāju 
pa Upes ielu un priecājos – re, kādi 
malači, visas ielas garumā atjaunots 
apgaismojums! Pie priedītēm, mums 
kaimiņos, Valdis Beļavnieks iekopis 
savu saimniecību – mežacūku fazendu!  
Interesanti, mums tagad kaimiņos dzīvo 
mežacūkas, man gan tās negadījās sa-
tikt, bet esot redzētas. Prieks par darbī-
giem, uzņēmīgiem cilvēkiem. Vienmēr, 
esot laukos, noteikti aizeju līdz upei un 
avotiņam. Pavasaros tur ir skaisti kā 
Purvīša gleznās... Koki aug ar galotnēm 
ūdenī un atspulgu debesīs...  

Novēlu visiem ļaudoniešiem spēku, 
veselību, darbu un lepnumu par savu 
Ļaudonu!

Rita Smirnova
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BIBLIOTĒKU zIņAS
Sveiks, mīļais 

lasītāj!
Ceriņu maigajā smaržā,
Dienā saulainā un jaukā –
Iznāc pastaigāties laukā!
     Drošu soli ej,
     Par sauli un ziediem smej –
     Un bibliotēkai garām nepaej!
Tu atver durvis bez smaida,
Bet tur jau grāmata jauka gaida –
Un bibliotekāre pretī smaida!
                                       (S.P.B.)
Ir sācies jauks, silts un patīkams va-

saras atvaļinājumu un brīvlaiku laiks. 
Arī bibliotēkai ir jau zināmi 2012. gada 
atvaļinājuma laiki:

25. jūnijs – 15. jūlijs (3 ned.)
25. – 31. augusts (1 ned.)
15. – 21.oktobris (1 ned.)
Tā kā vēl ir iespēja samainīt un iz-

ņemt grāmatas atpūtas brīžiem. Lasītā-
jiem par prieku bibliotēkā ir arī vairākas 
jaunās grāmatas – gan pirktas, gan dā-
vinātās. Par lieliem un vērtīgiem dāvi-
nājumiem gribētos teikt lielu PALDIES 
Sigitai Strubergai no Piņķiem. Patie-
šām jaukas un vērtīgas grāmatas. Ļau-
donas pagasta bibliotēka un tās lasītāji ir 
novērtējuši šo dāvinājumu.

Sākoties skolēnu brīvdienām, gribē-
tos vēlreiz atgādināt vecākiem par brīvā 
laika pavadīšanu bibliotēkā – konkrētāk 
par datoru lietošanu. Bibliotēkā ir iespē-
ja individuāli sarunāt par laika ierobežo-
jumu datorapmeklētājiem, lai nerastos 
pārlieku liela atkarība, netiktu bojāta re-
dze un tiktu saturīgāk izmantots brīvais 
laiks (lūgums griezties personīgi biblio-
tēkā vai zvanīt pa telefoniem:25620017,  
64860916). 

Novēlu visiem jaukas, saulainas, inte-
resantas un pozitīviem piedzīvojumiem 
bagātas  brīvdienas un atvaļinājumu 
laiku, kā arī vienkārši jaukas šīs vasaras 
dienas.

Sarmīte

Sāvienas bibliotēkā
Vispirms jau liels paldies tiem 13 lasī-

tājiem, kas atbalstīja un piedalījās Grā-
matu svētkos Madonā.

 Par pasākumiem bibliotēkā. Bibliotē-
ku nedēļā no 23.04 līdz 27.04 bija veltīti 
pasākumi Ilzei Indrānei (šogad apritēja 
85 gadi). Šīs nedēļas ietvaros bija pasā-
kums bērniem par mīļāko varoni I. In-
drānes darbos, pieaugušajiem “Vai tu to 
esi lasījis, vai atceries?”.

Un visas nedēļas garumā izstāde, vel-
tīta Ilzes Indrānes daiļradei.

Vēl mēneša beigās priecēs izstāde 
„Katra cilvēka dzīve ir stāsts vai romāns, 
tas tikai kādam ir jāuzraksta”, kas veltīta 
I. Grebzdes 100. gadadienai.

Bibliotēkā iegādātas arī jaunas grāma-
tas. Bērniem būs prieks palasīt grāmatas 
par Troļliem, baisus stāstus, par Vinniju 
Pūku un pasaku cienītājiem “Ezītis mig-
lā”.

Vēl arī Tatjanas Fostas grāmata par 
Juri Podnieku „Vai viegli būt jaunam?”. 
Šī grāmata ir mēģinājums atšķetināt ne-
parasta cilvēka likteņa noslēpumus.

Ezotēriskā gadagrāmata, vērtīgi pado-
mi Zatajeva grāmatā ”Ceļā uz veselību 
un veiksmi”.

Pieaugušajiem lasītājiem. Tie, kas 
lasa latviešu autoru darbus, varēšu ie-
priecināt ar Sk. Gailītes grāmatām „Dur-
vis nav aizslēgtas” un „Tu esi viens no 
mūžības”.

Dz. Žuravskas jaunais darbs „Senču 
mantojums un lāsts”.

“Senču mantojums un lāsts” rakstīts 
romāna formā un ir veltījums tuvinie-
kiem, dzimtai. Tas ir dzimtas likteņa 
stāsts, kas attēlots vairāku paaudžu ga-
rumā... Stāsts par to, ka viss, ko kādreiz 
darām, domājam, vēlamies, noteikti at-
griežas atpakaļ. Stāsts par pagātnes lāsta 
ietekmi uz nākamajām paaudzēm.

Kā allaž iegādāti arī ārzemju rakst-
nieku darbi: Korecka jaunais krimināl-

romāns  “Rokenrols  kremļa dzīlēs 
4”, Dž. Maknota, Dž. Devero romāns 
„Mīlas veltes”, Š. Linka „Otrs bērns”

Kārtējais nepārspējamās Šarlotes 
Linkas psiholoģiskais trilleris. Fas-
cinējošākais šajā darbā – meistarīgi 
savītā romāna varoņu dramaturģija. 
Tas ir romāns par naidu, vainas izjūtu, 
nežēlību un vienaldzību pret līdzcilvē-
kiem un reizē arī par cerībām, ilgām 
pēc mīlestības, sapratnes un drošības. 
Fonā – atskats uz Otro pasaules karu, 
kura sekas joprojām atbalsojas arī ro-
māna varoņu dvēselē.

A. Brukfīlda „Pastaiga mākoņos”.
Kā čuksts kalnos spēj izraisīt sniega 

nogruvumu, tā vienas vasaras atvaļi-
nājums divās ģimenēs nenovēršami 
aizsāk neapturamu un neparedzamu 
notikumu virkni... Sofija un Endrū 
grib atpūsties vismaz no ikdienas ru-
tīnas, ja ne viens no otra, tāpēc piekrīt 
draugu ierosinājumam – samainīties 
mājām atvaļinājuma laikā. Cerību 
spārnoti, viņi dodas uz Konektikutu 
izbaudīt lielas privātmājas, siltas vasa-
ras un netālu esošās Ņujorkas sniegto 
eksotiku. Tikmēr jaunlaulātie Viljams 
un Beta, nostalģisku jūtu vadīti, ie-
kārtojas Sofijas un Endrū paplukušajā 
ģimenes mājā Londonas dienvidos. 
Lielbritānijas romantiskās drāmas liel-
meistare Amanda Brukfīlda bagātīgi 
pludina krāsas uz raksta audekla. Au-
tore, kā ierasts, nepiespiesti rotaļājas 
ar lasītāja iztēli – te liekot fantāzijai 
mesties auļos, te maigi ieviešot apce-
rīgu ēnojumu, neļaujot izlaist grāmatu 
no rokām, iekams nav aizvērta pēdējā 
lappuse.

Tas īsumā par jaunākām grāmatām, 
par pasākumiem. Un kā vienmēr, gai-
du ikvienu ieinteresējušos bibliotēkā. 

 Aija

21.maija naktī spēcīgā pērkona ne-
gaisa laikā zibens iespēra vienstāva 
guļbūves dzīvojamajā mājā Ļaudo-
nas pagasta „Vilcēs”. Kad tur ieradās 
ugunsdzēsēji, viss jumts 180 kvad-
rātmetru platībā jau dega ar atklātu 
liesmu. 

Cilvēki ugunsgrēkā necieta, arī 
lielāko daļu iedzīves, pateicoties kai-
miņu atsaucībai (Krusiešu ģimenei, 
Guntai Smalkajai), izdevās izglābt. 
Ģimene ir nolēmusi nodegušo māju 

neatjaunot, bet dzīvošanai pielāgot klē-
tiņu. 

Palīdzēsim visi kopā!
Visi labas gribas cilvēki, nepalieciet 

vienaldzīgi!
Palīdzēsim ģimenei, kura savā dzīvē 

nekad neko no citiem nav lūgusi, vien-
mēr tikusi galā pašu spēkiem. Taču šo-
brīd viņiem ir nepieciešama visu mūsu 
palīdzība. Palīdzēsim visi kopā!

Tieši jūsu atbalsts varētu sniegt ģime-
nei cerību, ka arī viņi kādreiz atkal varēs 

Palīdzēsim visi kopā!
dzīvot pašu mājā. Ģimene būs pateicī-
ga par ziedotiem būvmateriāliem, san-
tehniku, krāsām un citiem celtniecības 
materiāliem. Tālrunis 29336418 (Jūs-
ma Aperāne) vai 28379796 (Guntars).

Ziedot ir iespējams arī, pārskaitot 
finansiālu atbalstu uz kontu:

SEB BANKA, 
LV33UNLA0030600714080, 

Jūsma Aperāne, 
(personas kods 080553-10003).
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PAgASTA IzgLīTīBAS IESTĀDĒS
Ļaudonas vidusskolā

Īsziņas no skolas
Aprīļa sākumā saņēmām patīkamu 

ziņu, ka 11. klases skolēns Gundars 
Zelčs skolēnu sociālās reklāmas plakātu 
konkursā “Neizmet. Šķiro!”, kuru orga-
nizēja Latvijas Zaļais punkts, vides rek-
lāmu operators JCDecaux Latvija, rek-
lāmas aģentūra MOOZ, Gētes institūts 
Rīgā, ieguvis 2. vietu.  Konkursa mērķis 
bija pievērst jauniešu uzmanību saprātī-
gai dabas resursu izmantošanai un ilgt-
spējīgai attieksmei pret mūsu planētu. 
Gundars bija uzaicināts uz pasākumu 
Rīgā un tika apbalvots. Liels paldies sk. 
A.Iesalniecei, kura pamudināja savu au-
dzēkni šajā konkursā piedalīties! Šobrīd 
Gundaram ir nedaudz jāpielabo savs dar-
biņš, lai to varētu izvietot jūnijā plakātu 
stendos Rīgas ielās.  Tie, kuri vasarā būs 
Rīgā, noteikti pievērsiet uzmanību Gun-
dara plakātam!

18. aprīlī rīta pusē 9. un 12. kl. skolēni 
un viņu audzinātājas devās uz Madonas 
kultūras namu, lai tiktos un klausītos 
G.Budes sarunu par to, kā ģērbties un iz-
skatīties gaidāmajā izlaidumā. Pēc sko-
lēnu un skolotāju atsaucēm – ļoti jauks 
pasākums ar vērtīgam atziņām.

25. aprīlī skolēnu pašpārvaldes da-
lībnieki kuplā skaitā kopā ar MKPC, 
Madonas – Cēsu nodaļas vadītāju 
M.Bondari, VMD Centrālvidzemes VM 
mežzini A.Dauģi, kā arī AS “Latvijas 
valsts meži” Madonas iecirkņa vadītāju 
V.Otvaru devās tradicionālajā meža sa-
kopšanas talkā. Skolēni savāca atkritu-
mus Driksnas ezera apkartnē, bet pēc tam 
piedalījās radošajās darbnīcās: 1. “Iepa-
zīsties – koks!” (koku mērīšana, vecuma 
noteikšana pēc gadskārtām dažādiem 
kokiem, iepazīšanās ar instrumentiem), 
2. “Iepazīsti Latvijas kokus un krūmus!” 
(tika izrādīts herbārijs un vajadzēja tos  
atpazīt ), 3. “Meža spēles.”, kā arī neiz-
tika bez ugunskura un desiņām. Paldies 
par izzinošo un reizē darbīgo pasākumu! 

Paldies par ilggadējo sadarbību!
26. maijā 2.-6.kl. skolēni devās mācību 

ekskursijā uz Rīgu, lai noskatītos modernu 
muzikālu izrādi “Sūnu ciema zēni”, kurā 
spēlēja Latvijā populāri mūziķi (L.Reiniks, 
A.Ērglis, Kaukulis, S.Jēgers u.c.), skolē-
ni apskatīja arī slavenajai basketbolistei 
U.Semjonovai veltītu izstādi. Bērni bija 
sajūsmā par redzēto.

3. maijā mūsu skolas 3 deju kolektīvi 
devās uz Kalsnavu, lai piedalītos apvieno-
to novadu tautisko deju kolektīvu sadan-
cošanās pasākumā. Vispirms jau intensī-
vi deju mēģinājumi, lai sagatavotu deju 
programmu vasaras pasākumam Gulbenē, 
bet pēc tam arī sava novada deju skatei. 
Paldies mūsu deju kolektīvu vadītājām 
A.Pētersīlei (1.-2.kl., 3.-4.kl.deju kol.), 
A.Punovskai (7.-12.kl.deju kol.) par ie-
guldīto darbu, sagatavojot skolēnus deju 
skatei! Deju kolektīvi saņēma pateicības! 
Nu un, protams, tagad jāgatavojas 2.jūnijā 
Gulbenē notiekošajam Latvijas skolu jau-
natnes deju festivālam “Latvju bērni danci 
veda”. 

9. maijā Madonā notika olimpiāžu uz-
varētāju un viņu pedagogu godināšanas 
pasākums. Šajā pasākumā piedalījās arī 
Ļaudonas vidusskolas skolēni un  pedago-
gi. 9.kl. skolniece Agnese Sīle par izcīnīto 
2.v. bioloģijā, 2.v. konkursā “Pazīsti savu 
organismu!”, kā arī par  piedalīšanos valsts 
konkursā “Pazīsti savu organismu!”, sk. 
I.Avotiņa; 12.kl. skolniece Elva Sakne par 
izcīnīto atzinību vēsturē, sk. E.Beļauniece; 
8.kl. skolniece Lauma Iesalniece par iz-
cīnīto 1.v.bioloģijā, sk.I.Avotiņa; 7.kl. 
skolnieks Krišjānis Beļaunieks par izcī-
nīto 1.v. matemātikā, 7.kl.skolniece Māra 
Karlsone par izcīnīto atzinību matemātikā, 
sk. A.Iesalniece; 6.kl.skolniece Kristīne 
Kuprane par izcīnīto 1.v. informātikā (ani-
mācijas filmu konkursā), sk.R.Avotiņa; 
6.kl. skolnieks Nauris Pelsis par izcīnīto 
1.v. vizuālajā mākslā, 2.kl. skolniece Mar-
ta Dreimane par izcīnīto atzinību vizuālajā 

mākslā, sk. V.Toča.
No sirds priecājamies  par 7.kl. sko-

lēna K.Beļaunieka veiksmi Atklātajā 
matemātikas olimpiādē Rīgā, kur Krišjā-
nis ieguvis 3.vietu! Paldies par ieguldīto 
darbu viņa skolotājai Annai Iesalniecei!

9. maijā skolā viesojās Austrumlatga-
les profesionālā vidusskola, lai tiktos ar 
9.un 12.kl. skolēniem, aicinot iepazīties 
ar dotajām programmām.

11. maijā skolā svinējām Mātes dienu, 
jo maija pirmajā svētdienā Latvijā tiek 
atzīmēta Mātes diena. Šī diena ir svinī-
bas, kuru mērķis ir pacelt mātes kā tautas 
audzinātājas lomu un cieņu, kā arī vairot 
mātes pienākuma apziņu. Mātes diena ir 
apzināšanās diena – sava sākuma, savu 
saistību un pienākumu, sirsnības un pa-
teicības brīdis. Skolas bērni savām mā-
miņām veltīja gan dziesmas, gan dzejas 
rindas, gan dejas. Paldies  skolotājām – 
I.Biķerniecei, A.Punovskai, A.Pētersīlei, 
kuras sagatavoja šo koncertu! Skolas 
muzejā bija apskatāma floristikas darbu, 
mājturības (gan zēnu, gan meiteņu) darbu 
izstāde. Paldies skolotājiem V.Ozoliņam, 
A.Driksnai, Dz.Viļevičai par izstādes ie-
kārtošanu! Savukārt skolas 2. stāvā bija 
apskatāma 5.-12.kl. radošo darbu litera-
tūrā izstāde “Dzejolis no dzīves”, kurā 
māmiņas varēja lasīt sev veltītas rindas, 
nedaudz hiphopa stilā uzrakstītas. 

14. maijā Ļaudonas vidusskolā no-
tika skolu avīžu skates noslēguma 
pasākums. Šajā pasākumā piedalījās 
Madonas 1.vsk., Madonas Valsts ģim-
nāzija, Sarkaņu , Praulienas, Lazdonas, 
Degumnieku p-skola. Vispirms jau vie-
siem vajadzēja piedalīties mūsu skolēnu 
pašpārvaldes dalībnieku (L.Iesalniece, 
L.Pelse, L.Dundure) sagatavotajā orien-
tēšanās spēlē pa skolu, bija sagatavots 
muzikāls sveiciens no skolas ansambļa, 
kā arī no 5.kl. skolēna Artūra Biķernie-
ka. Uzmundrinošus vārdus viesiem teica 
sk.direktors G.Lazda. Bet tad jau sākās 

Vidusskolas skolēnu ansamblis. Ļaudonas vidusskolas pašpārvaldes dalībnieces kopā ar 
skolotājām S.Sīli un L. Elijāsi.
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radošā daļa – tikšanās ar “Ļaudonas 
Vēstis” ilggadējo redaktori Rutu Vizāni. 
Skolēni uzdeva interesējošus jautājumus 
par avīžu lietām. Saruna izvērtās plaša un 
interesanta. Paldies  redaktorei R.Vizānei 
par vērtīgiem padomiem, kā labāk veidot 
savu  – skolas – avīzīti! Pēc saturīgās 
tikšanās skolēniem bija dots darbs gru-
pās – kolāžas veidošana par Ļaudonas vi-
dusskolu. Rezultāti mūs pārsteidza – tik 
daudz labu  vārdu! 

Tika kopīgi spēlētas spēles, ieturēta tē-
jas pauze, kā arī svarīgākā daļa – avīžu 
izvērtēšana (jo katrai skolai vajadzēja jau 
iepriekš iesniegt 3 avīzes izvērtēšanai). 
Katras skolas avīzei tika piešķirta kāda 
nominācija. Mūsu skolas avīzei “ACS” 
tika piešķirta nominācija par veiksmīgā-
ko aptauju veidošanu. Bet labākās avīzes 
nomināciju ieguva Sarkaņu pamatskolas 
avīze. Noslēgumā viesi devās apskatīt 
skulptūru ceļu pie dzejnieka Andreja Eg-
līša. 

18. maijā skolā izskanēja skolas pēdē-
jais zvans 9.un 12.kl. skolēniem. Šo pa-
sākumu vadīja 11.kl. skolēni M.Pujāts un 
I.Sufeļaka, savukārt glīti visu noformēja 
8.kl. skolēni skolotājas L.Jakubjaņecas 
vadībā. Katrai klasei bija uzticēts sagata-
vot apsveikumu konkrētai klasei. Prieks 
par izdomu un jaukajiem vārdiem, kuri 
tika teikti devītajiem un divpadsmita-
jiem. Pēc svinīgās daļas astotās klases 
skolēni bija sagatavojuši pārbaudījumu 
stundu devītajiem, bet 11.kl. savu stundu 
veltīja divpadsmitajiem. Lai veicas eksā-
menos!

Savukārt no 21. līdz 28. maijam kat-
ra klase veidos kolāžu “Notikumi klases 
dzīvē”, kurā atspoguļos dažādās aktivitā-
tes, veiksmes, varbūt arī neveiksmes, kas 
raksturo katru no klasēm. Pēc tam veido-

sim izstādi. 
30. maijā skolā notiks Sporta diena 1.-

8.kl., 10.,11.kl., kā arī svinīgā līnija, kurā 
apbalvosim labākos skolēnus.

31. maija diena ir mācību ekskursiju un 
pārgājienu, kā arī citu aktivitāšu diena. Lai 
skaista vasara! 

Bet vēl viens skaists mirklis: 7.kl. skol-
niece Māra Karlsone piedalījās Ilzes 

Indrānes 2. jaunrades konkursā (sk.
S.Sīle) un ieguva godalgoto 1.vietu! 
Meitene saņēma balvu ar rakstnieces 
autogrāfu. Prieks par tik apgarotu, rado-
šu cilvēku, kāda ir Māra. Un, lūk, viņas 
darbs – “Rasaslāses mūžs”!

S.Sīle, 
direktora vietniece izglītības jomā

Rasaslāses mūžs
Riet saule. Sienāžu klusās mūzikas pa-

vadībā debesis tiek iekrāsotas visdažādā-
kajos toņos – no asinssarkana līdz maigi 
zaļam un gaisīgi zilam. Pamazām krāsas 
pietuvinās cita citai un izveido maigu 
pasteļtoņu gammu. Pret vasaras debesīm 
sāk celties sudrabaini miglas vāli.

Koku un krūmu aprises kļuvušas ne-
skaidras un izskatās gluži kā zaglīgu 
cilvēku silueti. Daži sīki bērziņi, kuru 
zari tiecas augšup pret nu jau zilpelēka-
jām debesīm, izskatās gluži kā trauslu, 
lūdzošu bērnu stāvi. Pāris soļus tālāk 
veca, joprojām stalta kļava cieši lūkojas 
baltās miglas pilnajā pļavā. Kaut kur aiz 
meža sienas, kas blakus miglas palagiem 
izskatās gandrīz melna, iegaudojas kāds 
suns. 

Augstu tumšzilajās debesīs parādās 
zvaigznes. Izskatās, it kā kāds tur būtu 
iekāris miljoniem mazu, spožu lukturī-
šu. Sienāžu orķestrim pievienojas soliste 

grieze. Vēja neuzbāzīgā šalkoņa neuzkrī-
toši papildina šo koncertu ar  jaunām un 
līdz šim neatklātām harmonijām un nakti 
caurstrāvo dabas mūzikas pacilājošais 
miers. Un  tieši šajā mirklī, kad gaiss pilns 
jūtu un sajūtu, mirklī, kad pasaule ir nostā-
jusies pilnīgā līdzsvarā ar sevi un citiem, 
tumsu un gaismu, labo un ļauno, tad, kad 
migla pazudusi, atstājot aiz sevis vieglu 
dūmaku, dzimst rasa.

Sīks, viegli trīsošs piliens smilgas galā... 
Rasaslāse – miglas elpa, kluss čuksts, spo-
gulis zvaigznēm... Liekas, ka rasas pilieni 
ir kā mazi cilvēkbērni – naivi, klusā cerībā 
mirdzoši un tīri no pasaules domām, rū-
pēm un pārestībām. Iespējams, rasa veido-
jas no tām zvaigznēm, kas ir nokritušas uz 
zemes, zvaigznēm, kuras uz zemes mirdz 
tikai vienu nakti, jo rasas mūžs beidzas 
tad, kad mostas saule.

Vai ir iespējams dzīvi izdzīvot vienā va-
saras naktī? Manuprāt, cilvēki to nevarētu, 

jo mēs nespētu samierināties, ka ir dota 
tikai viena nakts, lai paņemtu no pasau-
les visu, ko tā sniedz, taču zvaigzne, kas 
piezemējusies zālē jeb rasas pērlīte spēj 
izjust pasaules brīnišķo skaistumu vienā 
naktī. Un, ja tā padomā, šai rasaslāsei 
taču pieder tik daudz – tumšas debesis, 
kurās mirguļo zvaigznes un it kā mieri-
noši mirdz mēness, silta vasaras nakts 
un dažas maigas vēja pūsmiņas, sienāžu 
sisināšana un griezes monotonā balss, 
zemes smarža un kukaiņu rāmie soļi,  
nakts skaistums un dabas burvība... Šim 
rasas pilienam pieder viss...

Griezes čirkstināšana uz brīdi aprau-
jas. Šķiet, pēc pāris stundām ausīs rīts. 
Pļavai nebēdnīgi pārskrien vējš, kas 
sašūpo rudās smilgas. No kādas iedzel-
tenas skaras noripo sudrabains piliens 
un nokrīt netālu no mazas vabolītes. Tā 
apstājas un nogaidoši raugās rasas pēr-
lītē, kas guļ starp zāles stiebriem. Rasas 

9. klase ...

... un 12. klase pēdējā zvana dienā.
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117. Ļaudonas mazpulkā 
Aizritējis darbīgs mācību gads 117. 

Ļaudonas mazpulkā. 
3.-4. klašu skolēni skolotājas Ani-

tas Pētersīles vadībā darbojās  Latvijas 
Mazpulku projektā „Visu daru es ar prie-
ku!”. Nodarbībās tika gatavotas dažādas 
praktiskas lietas. Gandrīz visi projekta 
dalībnieki sagatavoti darbam vasarā, jo 
skolēni audzēs sīpolu šķirni ‘Stuttgar-
ten Riesen’, kuru kā dāvanu saņēma no 
biedrības “Latvijas Mazpulki” sadarbībā 
ar z/s „Ezerkauliņi” un  SIA „ Kurzemes 
sēklas”.

Laikā no 26. līdz 28. jūnijam projekta 
dalībnieki  piedalīsies nometnē „Maz-
pulcēnu pieccīņa Ļaudonā”. Kopā ar 
ļaudoniešiem darbosies arī skolēni no 
Jēkabpils, Rugājiem, Krāslavas, Kārsa-
vas, Ludzas, Kusas, Bērzaunes.

5.-6. klašu skolēni savās aktivitātēs 
mācījušies visu noderīgo darbam maz-
pulkā. Reinis Veikšāns piedalījās ap-
mācību seminārā Krustpils pamatskolā. 
Visiem mazpulcēniem bija iespēja do-
ties mācību ekskursijā uz Salaspils botā-
nisko dārzu, Bērnu zinātnes centru Rīgā, 
Rīgas Zooloģisko dārzu. Lai arī šis brau-
ciens katram  izmaksāja tikai četri lati, 

no 22 mazpulcēniem 
piedalījās tikai 12 
skolēni. Paldies Ļau-
donas pagasta pār-
valdei par piešķirto 
transportu, atvedot 
skolēnus līdz Mado-
nai un sagaidot, lai 
aizvestu mājās!

28. aprīlī Salvis 
Krusietis, Reinis 
Aivars Pusplatais, 
Veronika Saruļ un 
Diāna Podniece pār-
stāvēja Ļaudonas 
mazpulku Latvijas 
Mazpulku 17. sporta 
spēlēs Jāņa Jaunsudrabiņa Neretas vidus-
skolā. Pirmo gadu startējām vidējā vecu-
ma grupā, konkurence  liela,  mūsu  ko-
manda visus uzdevumus  centās veikt  ar 
atbildības sajūtu.

Arī 5.,6. klašu mazpulcēni izplānojuši  
vasaras individuālo darbu. Projekti ļoti 
dažādi.  

Skolēni audzēs sīpolus, zemenes, bur-
kānus, galda bietes, tomātus, lilijas. Viens 
skolēns rūpēsies par kaķi un 5 mazpulcē-

ni veiks pētniecības darbu ar „Micro 
Makro” sponsorētajiem humīnvielas 
saturošajiem augu mēslošanas līdzek-
ļiem.

Aktīvākiem mazpulcēniem (pieda-
lījušies nodarbībās un veikuši noteiktu 
darbu, sekmīgi izplānojuši vasaras Pro-
jektu)  tiks dota  iespēja darboties  no-
metnē jūnija beigās.

Līga Grāvīte, mazpulka vadītāja

piliens vēl īsu brīdi vizuļo, taču tad ie-
sūcas viegli smaržojošajā zemē. Ku-
kainītis pagroza zaļganos radziņus un 
lēnīgi turpina savas gaitas, domājot par 
to, ka, ja nebūtu vabole, noteikti vēlētos 
piedzimt kā rasas piliens.

Kad zvaigžņu lukturi pamazām iz-
dzisuši, debesis virs krēslainās zemes 
lēnītēm iekrāsojas gaišākas, un apkār-
tējo koku un māju silueti iezīmējas ar-
vien skaidrāk. Un, lai gan krēsla negrib 
pamest rasaino pļavu, rīts neatturami 
tuvojas. Liepas zaros bailīgi iečivinās 
kāds putniņš, tomēr viņa čiepstam ne-
viens vēl neatbild. Zem šīs pašas liepas 
savus ragus domīgi izstaipa gliemezis 

un, nospriedis, ka derētu nobaudīt kādu 
pienenes lapu, sāk rāpties pelēka akmens 
virzienā. Pļavas zāļainajās plaukstās guļ 
trausli ūdens pilieniņi – rasa. Tie izjūt rīta 
spirgtumu un gaida, kad gaišpelēko pama-
li iekrāsos saules stari. Rasalāses mūžs... 
Saulriets, nakts un rītausma – tas patiesībā 
daudz vairāk nekā mēs iedomājamies, jo 
tieši tik ilgs ir viena maza ūdens pilieniņa 
mūžs.

Virs koku galotnēm parādās sīka, oranž-
sārta saules maliņa. Putni, kas cits pēc cita 
bija atsaukušies mazā putneļa čiepstie-
niem, tagad ir pilnībā apklusuši. Pamazām 
no koku aizsega ir izripojusi spožā, zeltai-
nā saules ripa. Debesis ap to ir kļuvušas 

oranžas un putni, kas uzmanīgi bija vē-
rojuši majestātisko saullēktu, pieskandi-
na vēso gaisu ar līksmu sveicienu kori. 
Starp klusajām margrietiņām iekārtajā 
zirnekļtīklā mirdz desmitiem rasas lāsī-
šu, un ikkatrā no tām ir redzams mazs 
saules atspulgs. Drīz saules sasildītajā 
pasaulītē spārnus saplivinās tauriņi un 
no vieglajiem zāles stiebriem un mai-
gajām puķu ziedlapiņām gaisā pacelsies 
sīksīki, nesaredzami ūdens pilieniņi – 
rasa. Un rasaslāses mūžs būs beidzies...

Māra Karlsone,
7. klases skolniece

PII „Brīnumdārzā” Talkas diena
Saulains ataust 21. aprīļa rīts. Gaisā 

virmo pavasara smaržas un skaņas. Ap-
rīlis ir spodrības mēnesis, kad daba jau 
pamodusies un ir vēlēšanās visu sev ap-
kārt sapost un uzkopt. 

Ļaudonas centrā arī jūtama rosība. 
Stāvlaukumā pie aptiekas ēkas pulcējas 
pirmie talcinieki, kuri nolēmuši veltīt 
šo dienu apkārtnes sakopšanai, konkrē-
ti – dīķa un tā apkārtnes sakopšanai. Tur 
tika cirsti un šķeldoti krūmi, zāģēti koki, 
veikta dīķa krastu attīrīšana no  atkritu-
miem, kokiem , krūmiem. Darbā aktīvu 
līdzdalību izrādīja pārstāvji no visām 
pagasta iestādēm un arī individuālie pār-

stāvji. Prieks, ka kupls skaits dalībnieku 
piedalījās arī no Ļaudonas PII „Brīnum-
dārzs”. Iniciatīvu šogad izrādīja daudzi 
pagasta jaunieši un Miera ielas 4 mājas 
iedzīvotāji. 

Aktīvi visiem rosoties, darbs ritēja rai-
ti, tika paveikts ļoti daudz. Pašiem talkas 
dalībniekiem sejās bija manāms prieks un 
gandarījums par paveikto – celiņa izveido-
šanu uz Miera ielas daudzdzīvokļu māju, 
veikta tiltiņa rekonstrukcija, pārsteigums 
par sakoptās dīķmalas jauno izskatu. 

Talkas dienas noslēgumā visi talcinieki 
tika aicināti uz kopīgām pusdienām pie 
lielā zupas katla.

Savukārt 8. maijā notika Krustkalnu 
skatu torņa sakopšanas talka. No PII 
„Brīnumdārzs” tajā piedalījās 5 darbi-
nieki. Talkas laikā tika izzāģēti ap torni 
saaugušie krūmi, sagrābtas pērnās lapas, 
no stāvlaukuma un tuvākās apkārtnes sa-
vākti nokritušie un nokaltušie koku zari, 
salabota barjera. Drosmīgākie uzdrīkstē-
jās uzkāpt skatu tornī un aplūkot apkārt-
ni no augšas. 

Pēc talkas mazs atelpas brīdis pie 
Dreimaņu ezera un Krāku avota.

Paldies visiem, kas atrada laiku, lai 
piedalītos apkārtnes sakopšanā!

Valentīna Venere, skolotāja
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Mūsu ozolam – 4!
30. aprīlī Ļaudonas PII „Brīnumdārzs” “Kaķu” gru-

pa devās uz Ļaudonas vidusskolas teritorijā stādītajiem 
ozoliem. Šogad mūsu stādītie ozoli svinēja savu ceturto 
dzimšanas dienu un ir krietni paaugušies (augstāki pat par 
skolotājām). “Kaķu” grupa savam ozoliņam uzdāvināja  
jaunu plāksnīti, uz kuras rakstīts, ka šo ozolu ir stādījuši 
PII „Brīnumdārzs” “Kaķu” grupas audzēkņi. Lai aug!

 Dina Simsone, skolotāja

“Rūķi” gatavojas skolai
Ļaudonas PII „Brīnumdārzs” sagatavošanas grupas 

bērni skolotāju Iritas Akmentiņas un Daces Zepas, palī-
dzes Nadeždas Jegorovas vadībā visu gadu cītīgi gatavo-
jās septembrī uzsākt skolas gaitas.

Sadarbojoties ar skolotāju Ivetu Toli, mēs aizsākām 
jaunu tradīciju:  skolotāja pie mums, pirmsskolēni – lie-
lajā skolā. Aprīlī skolotāja atnāca pie mums iepazīties ar 
saviem nākamajiem audzēkņiem. Vērojums ļāva apjaust 
to, kas viņiem patīk,  kas izdodas, kā  sokas rotaļnodarbī-
bās. Ar lielu ieinteresētību un prieku bērni uzņēma sko-
lotājas uzaicinājumu atnākt uz skolu un piedalīties īstā 
mācību stundā kopā ar viņas tagadējās audzināmās 4. 
klases  audzēkņiem. Sagatavošanas grupas bērni ar ne-
pacietību  gaidīja šo dienu. Skolā mūs laipni sagaidīja, 
iepazīstināja ar skolas telpām, un tad sākās spraigs darbs.  
Katram audzēknim vajadzēja izpildīt uzdevumus darba 
lapās, parādot savu prasmi orientēties apgūtajos skaitļos, 
kuri paslēpušies kustību rotaļā. Mācību stunda pagāja ne-
manot, bērni bija aktīvi, priecīgi un nemaz nejutās nogu-
ruši... Maijā vēl vairākkārt ciemosimies skolā, jo vēl taču 

jāiepazīst telpas un jāizjūt skolas dzīves ritms.
Paldies Ļaudonas vidusskolas direktoram Guntim 

Lazdam un skolotājai Ivetai Tolei par ieinteresētību un 
sadarbību!

Dace Zepa, skolotāja

Mēs esam kā ....
Mēs esam kā ziedi, kas plaukst un vīst,
Mēs esam kā ziedi – plaukstoši, kad laimes lutināti,
Mēs esam kā ziedi – vītoši, kad skumju pārņemti,
Mēs esam kā ziedi tik daudz un dažādi –
... Bet tomēr tik līdzīgi....
   /Santa Sirmā/
Spraigs, darbīgs cēliens Ļaudonas pagasta pirrmssko-

las izglītības iestādē ,,Brīnumdārzs’’ atkal būs pagājis. 
Atliek atcerēties – kas bija, nebija, kāpēc. Un izvērtēt, lai 
skatītos uz priekšu. Mūsu ikdiena – pilna ar kāpumiem 
un kritumiem. Ceļā ir arī akmentiņi, šķēršļi. Bet viss tas 
ļauj pašizteikties, būt redzīgiem un just. Vajag tikai gri-
bēt. Izturēt mainībā, plūdumā, vējos. Vāksim un dāvāsim 
labestības un sapratnes ziedus! Dāvāsim tos cits citam, jo 
vēl ir ieplānoti un realizējami dažādi pasākumi:

• 17. maijā sveiksim 18 audzēkņus –   vasaras jubilā-
rus;

• nosūtīsim mūsu PATEICĪBU Žukovu, Zvilnas un 
Dreimaņu ģimenēm par sagādāto dāvinājumu – grāma-
tām.  Saņemtās grāmatas pēc PII darbinieku savstarpē-
jas vienošanās tiks dāvinātas mūsu iestādes audzēkņiem 
dzimšanas dienu svinībās 2012./2013. m.g.; 

• pateicība Mairitai Ducenai un viņas ,,komandai’’, vi-
siem čaklajiem palīgiem par apzinīgu, radošu un akurāti 
veiktu darbiņu iestādes apkārtnes labiekārtošanā;

• 25. maijā  svētki ,,Krāsainā pasaule’’ iestādes audzēk-
ņiem un viņu vecākiem;

• 30. maijā parūpēsimies par jauku dienu sagatavošanas 
grupas bērniem pasākumā – ““Brīnumdārzam’’ sveikas 
sakām...”;

• 31. maijā dosimies uz Madonas KN, lai piedalītos 
Madonas novada pirmsskolas izglītības iestāžu pasākumā 
“Jampadracis pavasara pļaviņā”;

• 1. jūnijā plkst. 15.00. izlaidums “Brīnumdārzā”;
• jūnijā, jūlijā, augustā  darbosies viena  apvienota ve-

cuma grupa;
• piedalīsimies Ļaudonas pagasta svētku koncertā au-

gustā;
• laikā no 27.08. līdz 30.08. iestādē grupa būs slēgta, 

lai sagatavotos jaunajam mācību gadam, kura atklāšanas 
pasākumu esam iecerējuši piektdien, 31. augustā.

Patīkami, plaukstoši sagaidīt un pavadīt vasaru!  
Ināra Krasnova, 

Ļaudonas PII „Brīnumdārzs” vadītāja

“Kaķu” grupa pie ozola.

“Rūķi” kopā ar savu nākamo skolotāju.
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Mūžības ceļos aizgājuši:

 LILIJA MEIJERE 
mirusi 01.05.2012.  
87 gadu vecumā;

OSVALDS RIEKSTIŅŠ 
miris 14.05.2012.  
90 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Sāpju ir daudz,
Bet viena ir tā,
Kuru par pēdējo sauc...

APSVEICAM!                

SĒRU VĒSTS

Katra diena, ko gaidi un vadi, 
Zelta mēteli plecos tev liek, 
Sapņo, tie tavi svētītie gadi, 
Kuros dvēsele bagāta tiek! 

SVEICAM  
50 gadu jubilejā

Aināru Apšu 27.maijā

55 gadu jubilejā
Raisu Jermakovu 26.maijā

Jāni Dzeni 26.maijā
Valentīnu Baranovu 27.maijā

60 gadu jubilejā
Arnoldu Briedi 29.maijā

65 gadu jubilejā
Ilmāru Kalniņu 15.maijā

70 gadu jubilejā
Dagniju Lāci 14.maijā

 75 gadu jubilejā
Veroniku Alžāni 7.maijā
Valdi Namatēvu 7.maijā

Alekseju Fjodorovu 13.maijā

80 gadu jubilejā
Jāni Zvaigzni 29.maijā

85 gadu jubilejā
Ilgu Brutāni 7.maijā  
Daudz baltu dieniņu, 

Laimiņa, dodi!

9. jūnijs – Bērnības svētki 
(pieteikšanās līdz 5.jūnijam)

23. jūnijs – Līgo dienas 
aktivitātes

8. jūlijs – Starptautiskā folk-
loras festivāla „Baltica 2012” 
dalībnieku koncerts

14. jūlijs – „Miss un Misters 
Ļaudona” (pieteikšanās līdz 
30.jūnijam)

28. jūlijs – Sporta diena
4. augusts – Pagasta svētki
18. augusts – “Ļaudonas Super-

puika”

SLUDINĀJUMS
Vēlos nomāt lauksaimniecībā 

izmantojamu zemi.
Sniedzu pakalpojumus zāles 

pļaušanā, smalcināšanā un siena 
presēšanā.

Telefons 29489592PLĀNOTIE VASARAS 
KULTŪRAS PASĀKUMI 

ĻAUDONĀ

PAVASARA TIRDZIŅŠ
20.maijā jau agrā rīta stundā Ļaudonas 

estrādē pulcējās tirgotāji, lai ļaudoniešiem 
piedāvātu savu produkciju- bija iespēja 
iegādāties dažādus stādus, košumkrūmus, 
apģērbu un apavus, pītus groziņus, arī kū-
pinātas zivis un svaigi ceptu maizi (kopā 
ap 15 tirgotāji). Bērnu priekam bija atrak-
cijas un krāsaini baloni! Īpašs paldies ļau-

doniešiem, kuri atbalstīja tirdziņu – Ilzei 
Barūklei un Mairitai Ducenai (dažādi 
stādi), Valdim Beļauniekam (koka soli-
ņi), Loretai Ducenai (pērļu rotas), (Lin-
dai Sūcei un Martai Kupčai) par pašga-
tavotām bulciņām un Jānim Reinbaham 
(alus). 

Paldies pircējiem un tirgotājiem!

Visās pagasta kapsētās ir izvietoti 
atkritumu konteineri.

Turpmāk kapos lūdzam šķirot atkri-
tumus. Izvietotajos konteineros mest 
plastmasas un stikla izstrādājumus. 
Trūdošos atkritumus mest norādītajās 
vietās ārpus kapiem.

Atgādinām, ka izgāztuve KALNIE-
ŠI ir slēgta un tajā uzsākta rekultivā-
cija. Izgāztuves teritorijā atkritumus 
ievest aizliegts.

Joprojām ir iespējams noslēgt līgu-
mus ar SIA „Madonas namsaimnieks” 
par sadzīves atkritumu izvešanu.

Ja rodas nepieciešamība izvest liel-
gabarīta vai celtniecības atkritumus, 
lūdzam interesēties SIA „Madonas 
namsaimnieks” (tālrunis 64807076) 
vai pagasta pārvaldē. Atgādinām, ka 
šāda veida pakalpojums ir par papildu 
samaksu.

Atkritumus nedrīkst izgāzt mežā!

INFORMĀCIJA


