
  

Māksliniece Dzidra Mitchell –
novadnieces Ernas Dzelmes - Ķikures meita Austrālijā.

Klāt ziedošais maijs ar savu nevaldāmo plaukšanas dziņu. Zied narcises, 
tulpes, purenes, pienenes. Zied ķirši, ābeles, bumbieres, ievas. Viss 
tikko saplaucis, tikko raisās un zied – daba smaržo pēc uzartas zemes 
un ziediem. Lauki krāsojas ar ziedošo pieneņu saulītēm. Tu min ziedu 
paklāju, kur kāju ilgi neviens nav spēris, tu pieskaries ziedošam brīnumam 
un jūties kā pasaku valstībā. Ieklausies dabā un sadzirdi skaņās tīrās 
putnu dziesmas. Izejot ārā, padomā, lai dzeguze neaizkūko neēdušu un 
bez santīma kabatā, jo kā vēsta seni ticējumi dzeguzes „ku-kū” skaita 
gadus un cilvēka turību.

Maija pirmās dienas mums dāvāja brīvdienas, gluži kā atvaļinājumā, pie-
cas brīvas dienas, lai strādātu savos dārziņos, lai atpūstos un dotos 
ciemos.

Maijā daudz svinamu un atzīmējamu dienu: 
1.maijā – Darba svētki. Latvijas Republikas Satversmes sapulces 

sasaukšanas diena.
4.maijā – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 

diena.
8.maijā – Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru piemiņas 

diena
9.maijā – Eiropas diena, 11. maijā – Mātes diena un Vasaras svētki, 

15.maijā – Starptautiskā ģimenes diena.
Viena no mīļākajām dienām – Mātes diena, diena, kad atceramies savas 

mīļās māmiņas, kad dodamies ar pavasara dāvātajiem ziediem pie mūsu 
dzīvības devējas mātes, lai viņu apskautu un pateiktu klusu, mīļu PALDIES 
MĀMIŅAI. Cilvēkam – mātei – mēs vienmēr būsim parādā un nekad ne ar 
ko par viņas pūlēm un darbu, audzinot bērnus, nevaram samaksāt. Mīlēsim, 
cienīsim un atcerēsimies savas mātes uz šīs zemītes, kā arī tās māmiņas, 
kuras jau aizsaules ceļos aizgājušas! 

Lai labās domas raisa jūsos prieku un vairo enerģiju tālākai gaitai pa šo 
dzīvi! Saulainu un jauku pavasari!
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PAGASTA PADOMĒ

PRIEKŠSĒDĒTĀJA INFORMĒ

Padomes sēdē 2008. gada 
23. aprīlī

1. Nolēma ieskaitīt zemes vienības, 
par kurām netika noslēgts zemes no-
mas līgums, zemēs zemes reformas 
pabeigšanai no pašvaldībai piekritī-
gajām zemēm. 

2. Nolēma atjaunot īpašuma tiesī-
bas Ļaudonas pagasta pašvaldībai uz 
55,63 ha zemes platības, piešķirot no-
saukumu „Pagasta mežs”.

3. Nolēma iesniegt pieteikumu pro-
jekta „Madonas rajona Ļaudonas pa-
gasta Sāvienas ezera zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumi” fi nansēšanai.

4. Apstiprināja vietu skaitu Ļau-
donas pagasta pirmsskolas izglītības 
iestādes grupās: 

1) vecumā jaunākiem par 3 gadiem 
(“Zaķu” grupā) vietu skaits ir no 8 līdz 
14 bērniem;

2) vecumā no 3 līdz 5 gadiem 
(“Rūķu” grupā) vietu skaits ir no 8 līdz 
18 bērniem;

3) vecumā no 5 līdz 7 gadiem 
(“Kaķu” grupā) vietu skaits ir no 8 līdz 
20 bērniem.

Kopējais vietu skaits iestādē ir no 24 
līdz 52.  

5. Nolēma rakstiski brīdināt lielā-
kos nekustamā īpašuma nodokļa un 
komunālo  maksājumu parādniekus. 
Ja mēneša laikā netiks veikti parāda 
maksājumi, tiks uzsākts parāda pie-
dziņas process. 

6. Apstiprināja Darba koplīgumu ar 
Ļaudonas pagasta padomes darbinie-
ku arodkomiteju. 

7. Nolēma papildināt pašvaldības 
iestāžu koplīgumu: 

• ar punktu 5.9.: „Darbiniekam, 
kurš izbeidz darba attiecības ar darba 
devēju, aizejot pelnītā atpūtā, izmak-
sā pabalstu vienas darbinieka amatal-
gas apmērā par ilggadīgu (20 gadi un 
vairāk) darbu pašvaldības iestādē;

• ar punktu 5.10.: „Darba devējs iz-
maksā darbiniekam vienreizēju fi nan-
siālo atbalstu bērna piedzimšanas gadī-
jumā Ls100,-.

8. Nolēma palielināt Ļaudonas vidus-
skolas dārznieka slodzi par 0,25 slo-
dzēm ar š.g. 1. maiju un par 0,5 slodzēm 
palielināt ar 2009. gada 1. janvāri. 

9. Nolēma brīdināt neapdzīvoto ēku 
(vecā pienotava, vecā slimnīca, vecā 
skola, Madonas patērētāju biedrības 
kurtuve) īpašniekus par ēku nodrošinā-
šanu, lai tajās nevarētu iekļūt bērni.

10. Nolēma ieteikt Myersu ģimenei 
ierīkot piemiņas vietu ebrejiem jau eso-
šajā piemiņas vietā represētajām perso-
nām.

11. Atļāva izsniegt atkārtotu aktu par 
ēku pieņemšanu - nodošanu ekspluatā-
cijā ēkām Avotu ielā 12 un apstiprināja 
komisiju būves pieņemšanai ekspluatā-
cijā. 

12. Samazināja zemes izpirkšanas 
maksu īpašumam „Kāpas”.

13. Atteicās no pirmpirkuma tiesībām 
uz nekustamo īpašumu „Saules Krasts”, 
„Zītari”, „Austriņi 1”.

14. Atļāva mainīt nosaukumu īpašu-
mam „Sauleskalni” pret „Sauleskalns” 
un īpašumam „Silieši” pret „Upes Si-
lieši”.

15. Piešķīra adresi zemes īpašumam 
„Upes Silieši” un īpašumam „Zara Lei-
tāni”.

16. Piekrita lauzt zemes nomas līgumu 
ar Stasiju Matešu, ar š.g. 1. maiju, par ze-
mes vienību 0,32 ha platībā. 

17. Atļāva iegādāties Valdim Mark-
vartam ceļa atjaunošanas darbiem zem-
nieku saimniecībā „Romas” smilts 
– grants materiālu no pašvaldības kar-
jera „Kalnieši” 60 m3 bez maksas un 60 
m3 par izcenojumu kā pagasta iedzīvo-
tājam. 

18. Nolēma mājas iedzīvotāju, dzīvo-
jošu Toces ielā 10, iesniegumu iesniegt 
Madonas rajona policijas pārvaldei admi-
nistratīvā protokola sastādīšanai. 

19. Nolēma apmaksāt kultūras nama 
direktorei 5 dienu SIA „PKC” orga-
nizēto kursu „Sarīkojumu organizēša-
nas teorija un prakse” maksu 150,-Ls 
(viens simts piecdesmit lati).

20. Nolēma piešķirt Madonas mū-
zikas skolas audzēknei Ingai Miglo-
nei 40,-Ls (četrdesmit lati) fi nansiālu 
atbalstu braucienam uz Slovākiju, lai 
piedalītos Starptautiskajā festivālā 
Slovākijā – Nitrā no š.g. 5. līdz 13. 
maijam.

21. Nolēma atmaksāt 100% ceļa iz-
devumus Ļaudonas vidusskolas skolē-
niem ar š.g. 1. septembri.

22. Nolēma piešķirt 130,- Ls fi nan-
siālu atbalstu A. Pētersīles pasāku-
mam ”Dejo veci, dejo jauni”.

23. Nolēma piešķirt L. Calmānei 
kārtējā atvaļinājuma daļu laikā no 28. 
aprīļa līdz 8. maijam ieskaitot. 

24. Nolēma visās pašvaldības ie-
stādēs pārcelt darba dienu no š.g. 2. 
maija uz 10. maiju.

25. Padome pagarināja trūcīgas ģi-
menes statusu divām pagasta ģime-
nēm. 

26. Nolēma piešķirt sociālās palī-
dzības pabalstus trim pagasta iedzīvo-
tājiem.

Nākošā pagasta padomes 
sēde notiks 2008.gada 28. maijā 
plkst.14.15. 

Padomes ārkārtas sēdē 
2008. gada 29. aprīlī

1. Atteicās no pirmpirkuma tiesībām 
uz īpašumiem „Līdums”, „Jauneglī-
tes”, „Vaivari”, „Zaļie Jumti”, „Lejas 
Rūcāni”, „Puķītes”, „Egmonts”, „Pul-
cenes”, „Krastēni”, „Kalna Purvi”, 
„Saulītes”, „Alksnīši”, „Aiviekstieši”, 
„Pakalnieši”, „Sīpoli”, „Kalna Sīļi”, 
„Teilāni”, „Tomēni”, „Veczemi”, 
„Kalnājieši”, „Aivarnieki”.

 Sēdes materiālus apkopoja I. Berķe

1. Pēc VID sniegtās informācijas par 
faktiski iemaksātā iedzīvotāju ienāku-
ma nodokļa summu sadalījumu Ļau-
donas pagasta budžetam 2007.gadā 
redzams, ka 10 lielākie maksātāji ir 
(sakārtots no lielākā uz mazāko):

1.1. Ļaudonas pagasta padome,
1.2. Teiču dabas rezervāta adminis-

trācija,
1.3. Lazdonas piensaimnieks AS,
1.4. Nacionālo bruņoto spēku mācī-

bu vadības pavēlniecības štābs,
1.5. Madonas virsmežniecība,

1.6. Madonas pilsētas dome,
1.7. Haris SIA,
1.8. LAKO SIA,
1.9. Aiviekstes energobūvnieks SIA,
1.10.Valda Dimbele.
Pateicos visiem darba devējiem, kas 

godīgi maksā valsts noliktos nodokļus 
par saviem darbiniekiem. Jūsu maksātais 
ir liela daļa no pašvaldības budžeta. 

Pēc minētā ofi ciālā VID dokumenta 
izriet ka, piemēram, deputāta Normun-
da Iesalnieka zemnieku saimniecība nav 
iemaksājusi nevienu santīmu. Kuri tad 

patiesībā ir ,,aitu cirpējs un jājamais 
zirdziņš” (“Ļaudonas Vēstis” 2008.
gada aprīļa numurs 3.lpp.) N.Iesalnieka 
izteikumos?

2. Ar šo publiski paziņoju, ka ,,Ļau-
donas Vēstis” aprīļa numurā minētais 
zivju ķērājs ar tīkliem Aiviekstē bija 
deputāts Normunds Iesalnieks. Par šo 
gadījumu notikuma dienā arī es tiku 
informēta.

Vēlu veiksmi pavasara darbos!    

             Līga Calmāne,
Ļaudonas pagasta priekšsēdētāja



  MAIJS 2008                               “Ļaudonas Vēstis” Nr.5 (169)                                      3

Pēc pelēkās, bez sniega esošās zie-
mas, pavisam nemanot, ir atnācis pa-
vasaris ar savu zaļo lapu un zāles rotu, 
pavasara ziediem un ar savām dabas 
kaprīzēm. Bijām noilgojušies pēc sau-
les – šķiet, ka saulainajās  dienās cilvē-
ki kļūst priecīgāki, laipnāki, arī darbs 
veicas labāk. Atliek tikai vēlēties, lai 
šādu dienu, kad darbs „iet no rokas”, 

DEPUTĀTA VIEDOKLIS
kad veiksme stāv blakus, kad gribas 
citiem uzsmaidīt, palīdzēt un atbalstīt 
vienam otru, būtu pēc iespējas vairāk. 
Bet nekas nerodas tāpat vien – jebkurā 
darbā rezultātus varam sasniegt vien ar 
sūru ikdienas darbu. Lai debesu spēki un 
pašu darbs palīdz sasniegt sev  vēlamos 
rezultātus! 

Skolā mācību darbs šinī mācību gadā 
tuvojas fi niša taisnei: vēl valsts pārbau-
des darbi, un pēdējie skolas pārbaudes 
darbi un tad jau skaitīsim rezultātus. Bet 
9.klases un 12.klases skolēniem īpašs 
pārbaudes laiks – ieskaišu un eksāmenu 
sesija, kas rādīs, cik daudz šajos gados ir 
iegūts.  Ļoti vēlētos, lai nākošajā mācī-
bu gadā nokomplektētos 10.klase. Tie-
sa, jauniešiem pēc 9.klases gribas ātrāk 
kļūt patstāvīgiem, gribas ātrāk tikt prom 
no mājām, no vecāku paspārnes un uz-
raudzības, iegūt jaunus draugus – tāpēc 
daļai jauniešu šķiet, ka citur „pasaule ir 
plašāka, debesis zilākas un zāle zaļāka”, 

bet par to jau nevar viņus nosodīt. Bet 
vecākiem, kuriem tomēr ir noteicošais 
vārds,  gan vajadzētu visu  izsvērt, ap-
svērt arī materiālās iespējas. Gadu gai-
tā, skatot un līdzi sekojot mūsu vidus-
skolas absolventu gaitām, var redzēt, 
ka mūsu skolas absolventi ne sliktāk 
par citu skolu absolventiem stājas aug-
stākajās mācību iestādēs. Bez mācību 
darba cenšamies skolēnos veidot un 
attīstīt radošās spējas, iesaistot skolē-
nus dažādos pasākumos, konkursos, 
sporta sacensībās, interešu izglītības 
nodarbībās. Ar pagasta padomes atbal-
stu parasti nodrošinām skolēniem ceļa 
izdevumus uz skolu, uz olimpiādēm un 
konkursiem, sporta sacensībām. Var-
būt ne vienmēr pienācīgi novērtējam 
šo iespēju nozīmi. 

Visiem, visiem – lai labvēlīgs sējas 
laiks, ražīga vasara un bagāts ražas no-
vākšanas laiks!

Lidija Kaufelde 

DARBI PAŠVALDĪBĀ
Šomēnes avīzītes lasītājus uzrunā 

un par savu darbu pastāsta pagasta 
kultūras nama vadītāja Aija Kreile un 
lauksaimniecības konsultants Alvis 
Avotiņš.

Aija Kreile pagasta kultūras dzīvi 
vada no 2007. gada novembra, bet Al-
vis Avotiņš lauku attīstības speciālista 
darbu veic no 2005.gada. 

Kultūras nams ir vieta , kur tiek iz-
zinātas un uzturētas nacionālās un lo-
kālās kultūras vērtības, tā ir labvēlīga 
vide radošās daudzveidības attīstībai, 
dažādu tautību pārstāvju pulcēšanās un 
atpūtas vieta. Šajā sezonā pie Ļaudonas 
kultūras nama darbojās pieci pašdarbī-
bas kolektīvi: jauktais koris “Lai top”–
vadītāja Aina Miezīte, koncertmeistare 

Ilze Tomsone, sieviešu senioru vokālais 
ansamblis “Sendienas”– vadītāja Malda 
Eglīte, dāmu deju grupa “Mežrozītes” 
– vadītājs Ivars Andrejevs, vidējās pa-
audzes tautisko deju kolektīvs – vadītāja 
Anita Pētersīle un jauniešu tautisko deju 
kolektīvs – vadītāja Aija Kreile. Ceru, 
ka nākošajā sezonā mākslinieciskās paš-
darbības kolektīvu skaits nemazināsies, 
bet pieaugs. Ikdienā kultūras namā strā-
dā  apkopēja Vēsma un pusslodze ir šu-
vējai Aigai (viņas darba kabinets atrodas 
bērnudārza telpās).

2008. gadam apstiprinātais budžets 
kultūras namam – 32000 Ls. Šo gadu 
iesākām ar skatuves elektroinstalācijas 
renovāciju, darbus veica ZAET Mado-

nas ETR. Šomēnes sāksies otrs lielākais 
darbs – zāles un palīgtelpu logu nomai-
ņa. Šogad uzlabojumus sagaidīsim arī 
estrādes teritorijā. Paldies pagasta pado-
mei un deputātiem, kuri saprot, ka kultū-
ras nams ir diezgan kritiskā stāvoklī un, 
neko nedarot, varam nonākt pie vēl vie-
na grausta pagastā. Saimniecisko prob-
lēmu kultūras namā ir ļoti daudz, bet 
pamazām un fi nansiālo iespēju robežās 
centīsimies to visu labot. Sliktā stāvoklī 

ir kultūras nama jumts, elektrosistēma 
priekštelpā un kanalizācija.

Aicinu pagasta cilvēkus un jo īpa-
ši jauno paaudzi būt saudzīgiem pret 
ēkām ,lietām un vietām. Šeit vairāk 
domāju par estrādi. Katru gadu tiek 
salauzti vairāki soliņi, piemēslota pati 
estrāde un zālājs tai apkārt. Neviens 
jau nav aizliedzis tur satikties un at-
pūsties, bet tos papīrus taču varam 
iemest atkritumu urnā un pudeles no-
teikti nav jāsadauza un stikli jāizmētā. 
Mēs ikviens taču esam sava pagasta 
tēla veidotāji – gan ar savu darbu, gan 
attieksmi.

Paldies pagasta pašdarbniekiem un 
kolektīvu vadītājiem par atsaucību 

kultūras 
pasāku-
mu orga-
nizēšanā 
un par 
p i e d a -
l ī š a n o s 
konce r -
tos gan 

savās mājās, gan citos kultūras namos. 
Rudenī gaidīsim jaunus (arī jau biju-
šos) pašdarbniekus visos pulciņos. 
Varbūt ļaudoniešiem ir kādi ieteikumi 
vai vēlmes vēl par kāda pulciņa darbī-
bu? Gaidīšu jūsu ieteikumus.

 Darbīgu un jauku pavasari novēlu 
visiem pagasta iedzīvotājiem.

            
           Aija Kreile   

Lidija Kaufelde. 
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Kopš 2005. gada Ļaudonas pagasta 
padomē ir lauku attīstības speciālists, 
kas konsultē esošos un potenciālos uz-
ņēmējus par normatīvajiem aktiem un 
iespējām saņemt valsts un ES atbalstu 
uzņēmējdarbībā. Lauku attīstības spe-
ciālists sadarbībā ar Valsts ieņēmuma 
dienesta konsultāciju daļu un Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības biroju 
organizē seminārus par uzņēmējiem 
saistošajiem noteikumiem un pieeja-
mo atbalstu. Semināru laikā tiek pie-
aicināti arī saistīto dienestu un orga-
nizāciju pārstāvji. Šajā gadā ir sācies 
jaunais ES plānošanas periods un ir 
uzsākti jauni lauku attīstības pasāku-
mi, no kuriem daži jau bija pieejami 
iepriekšējā periodā, bet ar savādākiem 
noteikumiem. Piemēram: Daļēji na-
turālo saimniecību pārstrukturizācija, 
Atbalsts jaunajiem zemniekiem, Bio-
loģiskās daudzveidības uzturēšana 
zālājos, Bioloģiskās lauksaimniecības 

atbalsts un citi. Informāciju par šiem pa-
sākumiem var saņemt gan Lauksaimnie-
cības konsultāciju birojā, gan no pagasta 
lauku konsultanta.
Ļaudonas pagastā 2008. gadā ir divi 

simti saimniecību, kuras var pretendēt 
uz Eiropas Savienības platību mak-
sājumiem. Tās ir saimniecības, kuras 
apsaimnieko vairāk par vienu hektāru 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
un ir reģistrētas Lauku atbalsta dienestā. 
Pavisam pagastā ir 811 lauksaimniecis-
kās zemes īpašumi/valdījumi, kas izvie-
toti galvenokārt ap Sāvienu. Apmēram 
150 saimniecībās ir vismaz viena govs. 
Pavisam Ļaudonas pagastā ir ap 7000 ha 
lauksaimniecības zemju, par kurām var 
saņemt ES platību maksājumus. 
Ļaudonas pagasta lauksaimnieki ak-

tīvi iesaistās bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanā bioloģiski vērtīgajos zālā-
jos, kuru Ļaudonas pagasta “Aiviekstes 
palieņu pļavu” dabas parkā un “Drik-
snas sila” dabas parka apkārtnē ir visai 
daudz. Vērā ņemams zemnieku skaits, 
pateicoties jau iepriekšējai salīdzinoši 
ekstensīvai un bioloģiskai ražošanai, ir 
uzsākuši bioloģiskās produkcijas ražo-
šanu.

Daudzās saimniecībās jau ir pabeigta 
pavasara sēja un iesniegti platību mak-
sājumu pieteikumi. Tie, kuri nav iesnie-
guši pieteikumus līdz 15. maijam, to var 
izdarīt līdz 9. jūnijam, bet jau ar atbalsta 
samazinājumu. Sēja ir jāpabeidz līdz 15. 
jūnijam. 
Ņemot vērā lauksaimniecības produk-

cijas cenas, kuras bieži vien ir zemākas 
par pašizmaksu, ļoti svarīgi saņemt visu 

ES paredzēto atbalstu. Diemžēl pat 
nelielas neprecizitātes platību mak-
sājumu iesniegumos ļoti paildzina 
maksājuma saņemšanu. Piemēram, 
samazinot bioloģiski vērtīga zālāja 
platību par 0,01ha, nāksies pusgadu 
gaidīt vēstuli uz 4 lapām ar atsauci uz 
Eiropas Komisijas 2004. gada 29. ap-
rīļa Regulu Nr.817/2004, kura paredz 
sīki izstrādātus piemērošanas noteiku-
mus Padomes Regulai Nr.1257/1999 
par Eiropas Lauksaimniecības virzības 
un garantiju fonda atbalstu lauku attīs-
tībai 71. panta 2. punktu, un Eiropas 
Komisijas 2004. gada 21. aprīļa  Re-
gulu Nr.796/2004, kas nosaka sīki 
izstrādātus noteikumus, lai ieviestu 
savstarpējo atbilstību, modulāciju un 
integrēto administrēšanas un kontro-
les sistēmu, kura paredzēta Padomes 
Regulā Nr.1782/2003, ar ko ievieš 
kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteiku-
mus saskaņā ar kopējo lauksaimniecī-
bas politiku, 73. panta 2. punktu, kas 
paredz iepriekšējos gados saņemto 
maksājumu par šo 0,01ha  atskaitīša-
nu no nākošā maksājuma. Tikai pēc 
šādas vēstules saņemšanas var sākt 
gaidīt jebkādus ES maksājumus. No 
iepriekšminētā var saprast arī Lauku 
atbalsta dienesta ierēdņu sarežģīto 
darbu. Tiem nākas strādāt ne tikai ar 
iedzīvotāju iesniegumiem un Ministru 
kabineta noteikumiem, bet arī sekot lī-
dzi ļoti daudzajām Briseles regulām. 

Veiksmīgu pavasari!
     

 Alvis Avotiņš

NO IKDIENAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

23. aprīlī Ļaudonas PII notika teri-
torijas sakopšanas talka. Agrā pēcpus-
dienā grupu laukumiņos sākās sparīga 
rosība. Vecāki atjaunoja krāsojumu 

laukumu rotaļu iekārtām, izgrieza nokal-
tušos zarus dekoratīvajiem kokiem un 
krūmiem, bērni čakli palīdzēja aiznest 
zarus, salasīt akmentiņus – ko nu kurš 

spēja. ,,Kaķu” grupas tēvi turpināja 
būvēt grupas laukuma rotaļu komplek-
su. Visi strādāja, cik spēja, labā gara-
stāvoklī kā liela, saliedēta komanda. 

Šī talka palīdzēja grupu laukumi-
ņiem kļūt krāsainiem, interesantiem, 
bērni priecājās par iespēju darboties 
kopā ar vecākiem, bet vecāki savstar-
pēji dalījās pieredzē, iepazina viens 
otru. Kāds tētis izteica ierosinājumu 
šādu talku rīkot arī nākamgad.

Pēc labi padarīta darba ,,Rūķu” gru-
pas skolotājas un bērni cienāja vecā-
kus ar karstu tēju un maizītēm. Svaigā 
gaisā, uzpostā laukumiņā apetīte vi-
siem bija laba.
Ļaudonas PII bērni un skolotājas 

saka lielu, lielu paldies visiem vecā-
kiem, kuri bija ieradušies uz pavasara 
talku. Paldies!

D. Zepa, skolotāja
I. Krasnovas foto

“Daudz rociņu, daudz kājiņu lielus darbus padarīja...”

Alvis Avotiņš.
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“Ozolzeme – LATVIJA”
Ar šādu devīzi Valsts jaunatnes ini-

ciatīvu centrs sadarbībā ar pašvaldī-
bām, izglītības iestādēm rīkoja akciju, 
veltītu Latvijas 90. dzimšanas dienai.

Akcijas mērķis bija celt pilsonisko 
pašapziņu, stiprināt lepnumu par savu 
māju, skolu, pagastu, valsti, padziļināt 
zināšanas par Latvijas kokiem un diž-
kokiem. Visi šie mērķi ir iekļauti arī 
pirmsskolas audzināšanas programmā. 
Tādēļ arī mēs, PII, iesaistījāmies šajā 
akcijā.

Ir jubileja klāt!
Ļaudonas PII par tradīciju kļu-

vis vienu reizi mēnesī atzīmēt bērnu 
dzimšanas dienas. 17. aprīlī visa saime 
pulcējās kopā, lai sveiktu šī mēneša 
gaviļniekus.

Nedēļas laikā bērni kopā ar skolotā-
jām pārrunāja par koku nepieciešamī-
bu dabā, par to saudzēšanu, aizsardzī-
bu, mācījās latviešu tautas dziesmas 
par ozoliem, salīdzināja kokus ar 
cilvēkiem. Ieinteresējot mazos par šo 
tēmu, centāmies attīstīt piederības sa-

jūtu savai zemei, aktivizēt sava novada 
dabas bagātību apzināšanu.

28. aprīlī kopā ar Ļaudonas vidussko-
las skolēniem arī mēs, ,,Kaķi”, “Rūķi” 
un “Zaķi”, iestādījām ozoliņus kā dāvi-
nājumu Latvijai viņas dzimšanas dienā.

Mūsu kopīgo vēlējumu valstij un jau-

“Zaķu” grupiņas bērni un skolotājas pie 
sava ozola.

PII skolotāja Gundega Apša un 
vadītāja Ināra Krasnova pie stādītā 

ozola.

„Rūķu” grupas bērni un skolotājas pie iestādītā ozola.

najiem kociņiem izteica PII vadītāja 
I. Krasnova: “Lūgsim dabas mātei un 
cilvēkiem saudzēt šo vietu, jo šodien 
mūsu Latvija kļūs par vienu ozolu bir-
zīti bagātāka.”

                 D. Zepa, skolotāja
R. Vizānes foto

„Kaķu” grupas bērni un skolotājas pie iestādītā ozola.

Bērnudārzā 
bija ieskrē-
jis palaidnis 
Vējš (skolotāja 
V .S t r ad iņa ) , 
kopā ar “Zaķu” 
grupas bēr-
niem stāstīja 
un rādīja pa-
saku par sārto 
balonu. Mazie 
“Zaķēni” bija 
tā iejutušies 
savās lomās, ka 
skatītāji nobei-
gumā nebeidza 
aplaudēt un ai-
cināja atkārtot 

visu vēlreiz. Taču jaunie aktieri nebija pierunājami. 
Pasākuma turpinājumā jubilāri kopā ar “Vējiņu” iededza 

svecīti, saņēma dāvanas un ziedus no draugiem. Visi kopīgi 
rotaļājās, un svētki beidzās ar jautru disenīti. 

D. Zepa, skolotāja
I. Krasnovas foto

Nebēdnis ,,Vējiņš” kopā ar draugiem un aprīļa 
mēneša jubilāriem.
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NO IKDIENAS SKOLAS DZĪVĒ

Š.g.16.aprīlī Ļaudonas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes 
dalībnieki – E.Lakotko, S.Smirnova, I.Driksna, K.Brutāne 
(12.kl.), M.Jakubjaņecs (11.kl.), I.Miglone  (9.kl.), Z.Krēsliņa, 
D.Petrovskis (8.kl.), J.Hohlova, A.Sīle, I.Celiņa (5.kl.) 
– kopā ar Madonas mežniecības mežsargiem A.Bardovski 
un Dauģi, kā arī LVM pārstāvi devās uz nu jau tradicionālo 
Driksnas ezera apkārtnes sakopšanas talku. Strādājām cītīgi, 
un jāsecina, ka šogad atkritumu, netīrumu savācām mazāk. 

Sakopšanas talka pie Driksnas ezera

Mežniecību darbinieki – A. Dauģis, 
A.Bardovskis un V. Otvars.

Pēc padarīta darba.

Atpūtas vietas sakopšanas laikā.

Tas nozīmē, ka cilvēki kļūst kulturālāki un atkritumus iz-
met noliktajās tvertnēs, nevis zemē. Tas mūs visus patīkami 
pārsteidza. Pēc padarītā darba ļoti jauks atpūtas mirklis pie 
ugunskura  ar desiņu cepšanu, interesantām sarunām un ne-
lieliem konkursiņiem par meža dzīvi. Paldies meža darbinie-
kiem par vērtīgu informāciju, praktiskiem piemēriem dabā! 

Tas mums palīdzēs 
labāk izprast notie-
košo mežā. Mums 
patiesi bija saistoši 
to redzēt un dzirdēt! 
Līdz nākamajam ga-
dam!

Klāt bija un visu 
redzēja skolotāja 

S.Sīle
R. Vizānes foto

Jau visu aprīli noritēja aktīvs sagatavošanās darbs šai ak-
cijai. Kādus uzdevumus veicām? Vispirms jau notika vietas 
apzināšana, iekārtošana. Ar Ļaudonas pagasta padomes at-
ļauju nolēmām stādīt kokus netālu esošajā skolas teritorijā. 

No katras klases tika izvirzīti 3 vai 4 skolēni ozoliņu svi-
nīgajai iestādīšanai. Šie skolēni tika izvērtēti, iekšēji vieno-
joties klases kolektīvam. Bez šaubām, skolēniem bija jābūt 
cienīgiem šo darbu veikt (izvērtēja viņu sekmes mācībās, uz-
vedībā u.t.t. Vārdu sakot, labākie no labākajiem! Katra klase 
arī iepriekš izraka vietu ozoliņam norādītajā lauciņā, savu-
kārt 9.,8.kl.zēni kopā ar darbmācības skolotāju J.Dreimani  
izveidoja un vēlāk uzstādīja 
piemiņas plāksni ar uzrakstu: 
”Andrejam Eglītim un Latvi-
jai 90”.

28.aprīlī Ļaudonas vidus-
skolas skolēni, skolotāji un 
pirmsskolas izglītības au-
dzēkņi un viņu skolotāji pul-
cējās uz svinīgo līniju skolas 
pagalmā. Svinīgo līniju at-
klāja  skolas pūtēju orķestris 
skolotāja V.Baloža vadībā, 

Koku stādīšanas akcija ”Ozolzeme – 
Latvija” Ļaudonas vidusskolā

Svinīgais pasākums skolas pagalmā 
pirms ozolu stādīšanas.

Mežsargs Andris Bardovskis pastāsta 
par koku stādīšanu.



MAIJS 2008                              “Ļaudonas Vēstis” Nr.5 (169)            7

Savu ozolu iestāda 5. klases skolēni.

11. klases skolēni.

Ozolu iestāda A. Bardovskis, E. Macijevska, S. Sīle, L. Kaufelde.

8. klases skolēni.

9.klases skolēni.

6.klases skolēni.

7. klases skolēni.

3.klases skolēni.
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2.klases skolēni.

1.klases skolēni.
uzrunu teica skolas direktore L.Kaufelde un PII vadītāja 
I.Krasnova. Teātra pulciņa dalībnieki skolotājas S.Balodes 
vadībā izdaudzināja tautasdziesmās Latvijas dižkoku-ozo-
lu, klātesošie varēja no sirds dziedāt līdzi 1.kl. skolēnam 
A.Biķerniekam par ozolīti – zemzarīti, arī bērnudārza au-
dzēkņi aicināja visus uz rotaļu- spēli par ozoliņu. Savukārt 

4.klases skolēni.
9.kl. skolēni kopā ar mūzikas skolotāju I.Biķernieci bija sa-
gatavojuši populārās grupas „Līvi” kādreiz dziedāto dziesmu 
par ozolu. Katras klases pārstāvim tika izsniegti stādiņi. Un 
nobeigumā 9.kl.audzēknis U.Pujāts dziesmā izdaudzināja  
Ļaudonas vārdu. Nu varējām doties uz kopīgu ozoliņu stādī-
šanu. Īsu mirkli pirms kociņu iestādīšanas Madonas virsmež-
niecības mežsargs A.Bardovskis vēlreiz atgādināja, kāpēc 
notiek šī akcija, un deva vērtīgus padomus, lai veiksmīgāk ie-
stādītu ozoliņus. Kopīgi iestādījām 17 ozoliņus. Tiem jāizaug 
vareniem un stipriem, un kā gan ne, jo skolas bērni deva savu 
svētību – ieraka laba vēlējumus, meta sīknaudiņu, lai augtu 
stiprs un būtu bagāts ar zīlēm, tā sīkajos zariņos iesēja sārtas 
lentes, lai pasargātu no ļauna. Tik daudz laba darīts! Kopsim, 
saudzēsim, un būs mums sava varena ozolu birzs!

Paldies Ļaudonas vidusskolas vārdā sakām sponsoram – 
 z/s „Suņupi” īpašniekam A.Vārsbergam zemes apstrādē un 
šī darba veicējam I.Šumskim!

Direktores vietniece audzināšanas darbā Sarmīte Sīle
R. Vizānes foto

Kādā no sociālo zi-
nību stundām 2.klasē 
skolēni neklātienē pētīja 
savu dzīvesvietu, kas 
gandrīz visiem skolē-
niem ir arī dzimtā vieta.

Stundas beigās skolē-
ni nonāca pie secināju-
ma, ka vieta, kur tu esi 
dzimis un kur tu dzīvo, 
ir sevišķi mīļa, lai kur 
tu arī dzīves gaitās no-
nāktu.

Taču ikviena cilvēka 
labsajūtu, arī veselību 
uzlabo atrašanās tīrā un 
sakoptā vidē, kas arī 

skolēnu vidū izraisīja nopietnas diskusijas.
Ko tad īsti mēs saprotam ar šo frāzi – sakopta apkārtne – un 

vai vienmēr nepieciešami lieli līdzekļi, lai savu apkārtni pada-
rītu skaistu?

Manas mājas – 
Ļaudona

Savas pārdomas bērni izteica mājas darbā, uzrakstot īsu, 
jauku dzejolīti par savu dzīvesvietu. Lūk, ko saka Baiba 
Dauģe:

                 Manas mājas skaistā vietā. 
                 Klusā Aiviekste te rāmi plūst, 
                 Pļavās puķes zied, un putni dzied,
                 Ligzdās baltie stārķi dzīvo.

                 Manas mājas skaistā vietā.
                 Blakus lielais Driksnas sils,
                 Tajā ezeri un kalni, 
                 Lieli, mazi zvēri dzīvo.

                 Manas mājas skaistā vietā.
                 Ļaudona – šo vietu sauc,
                 Te ir mana pirmā skola, 
                 Mani sapņi, mani draugi.

     Gribas vēlēt Baibai vēl daudz jauku, radošu 
domu! 

                                               Selga Balode, skolotāja
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Spēles prieks valdīja arī todien, 
30.aprīlī. Mārcienā no rajona malu 
malām sabrauca lieli un mazi teātra 
mīļi un teātra spēlētāji, arī mēs – ļau-
donieši.

Lai radītu prieku par teātra spēli, 
tika sarīkoti rajona skolu teātra svētki, 
tiesa gan, ne pirmo reizi. Bet mēs ta-
jos piedalījāmies pirmo reizi. Te īpašu 
pateicību sakām šo svētku organizētā-
jai Nadjai Niedrītei un viesmīlīgajiem 
mārcēniešiem.

Visu dienu aizvadījām brīnišķīgā te-
ātra mākslas gaisotnē, kur savas pras-
mes un varēšanu teātra spēlē aplieci-
nāja daudzu skolu jaunie aktieri.

Vairāk nekā 20 garākas un īsākas 
izrādes piedzīvoja Mārcienas kultū-
ras nama lielā un mazā zāle. Varējām 
sekot līdzi ļoti daudzveidīgiem rūķu 
piedzīvojumiem, gan žurkas Otīlijas 
un viņas mazbērnu, gan Toma Soijera 
piedzīvojumiem, arī tam, cik „viegli 
klājas” mūsdienu skolotājam.

Mēs rādījām I.Andersones izrādi 
„Nejaukā meitene zeltene un viņas 
sods”. Izrāde ir par to, ka vieglāk ir 
bezrūpīgi skraidīt pa ziedošām pļavām 
un ķert kukainīšus, nekā strādāt.

Visu uzvedumu sniegumu vērtēja 
bērnu žūrija. No katras skolas jau ie-
priekš bija jānosūta motivācijas vēstu-
le tam skolēnam, kuram ir vēlēšanās 
piedalīties vērtēšanā. No mūsu skolas 
bērnu žūrijas komisiju pārstāvēja Lie-
ne Dārta Dumpe.

Teātris ir spēle...

Žūrija katrā uzvedumā noteica spilg-
tāko un veiksmīgāko aktieri. Mums tā 
bija meitenes zeltenes lomas atveidotāja 
Dina Celiņa, kura tiešām īsti iejutās savā 
lomā.

Pēc visām izrādēm notika kopīga izie-
šana brīvā dabā, lai kultūras nama priek-
šā iestādītu Teātra koku. Tā zaros katras 
skolas pārstāvji iekāra savu vizītkarti. 
Novēlējām tam augt diženam un vare-
nam par prieku sev un citiem.

Nobeigumā skolēni varēja izlustē-
ties disenītē. Jaunas iepazīšanās, jauni 
draugi, daži skolēni atpazina draugus, ar 
kuriem kopā cīnījušies dažādās olimpi-
ādēs. 

Jautra gaisotne valdīja teātra draugu 

vidū, kamēr režisori apspriedās savā 
starpā par to, ka tradīcija jāturpina, jo 
tikai tā bērni var apliecināt savas spē-
jas un talantus un iepazīt citu sniegumu. 
Nākošajā gadā tiksimies Barkavā – tai 
pašā laikā.

Ir trīs lietas, kas vairs neatgriežas: 
izšauta bulta, pateikts vārds un aizgā-
jušās dienas. Lai tev nekas nav jāno-
žēlo!

Domāju, ka mums – Ļaudonas sko-
las teātra mīļiem – nebija jānožēlo tā 
diena, ko pavadījām teātra mākslas 
gaisotnē.

                    Selga Balode, 
skolotāja

Latvijas Vieglatlētikas savienība ie-
kļāva mani Latvijas izlases komandas 
sastāvā, lai no 22. līdz  27. aprīlim pie-
dalītos Pasaules skolēnu čempionātu 
krosā, kas notika Čehijā. Latvijas izla-
ses komandu pārstāvēja 6 meitenes un 
6 zēni. Pasaules čempionātā piedalījās 
arī Latvijas labākā skolas meiteņu ko-
manda no Jēkabpils un labākā skolas 
zēnu komanda no Zilupes. Rezultātus 
izlases un skolu labākām komandām 
vērtēja atsevišķi. Pēc ierašanās Čehijā 
un iekārtošanās viesnīcā mūs iepazīs-
tināja ar trasi, un sākās treniņi. Cēlā-
mies agri, jo brokastis jau 7.00. Tad 
sekoja treniņi, treniņi ...

Pirms sacensībām bija milzīgs uz-
traukums, jo nepazīstama trase, dau-
dzu valstu komandas, prasme uzlikt 

Sports un valodas 
atver pasauli

Teātra spēlētāji no Ļaudonas vidusskolas kopā ar S. Balodi.

Latvijas izlase.
čipus, ievērot kārtību skrējiena laikā. 
Par nepareizu čipu uzlikšanu vai nozau-
dēšanu seko dalībnieka diskvalifi kācija, 
bet tā ir liela atbildība valsts priekšā. 

Latvijas izlases komanda ieguva 8. vie-
tu. Mūsu treneris no Ventspils ar iegū-
to rezultātu bija apmierināts, jo izlases 
komanda normatīvu izpildīja – Latvijas 
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Putnu dienas 
kopā ar Teičiem

Kā katru pavasari, arī šogad 
aprīlī Teiču dabas rezervāta ad-
ministrācija organizēja Putnu 
dienas. Šoreiz gan mazāk orien-
tētas uz Ļaudonu, vairāk – uz 
citām vietām. 

12. aprīlī Ērgļu novada „Bra-
kos”, R. Blaumaņa memoriālajā 
muzejā, notika putnu būru dar-
bnīca „Tuk, tuk, tuk, taisīsim 
putniem skaistu būri!”. Pasā-
kumā piedalījās vairāk nekā 50 
dalībnieki  (vairums – ģimenes 
ar bērniem). Bija pieejami ins-
trumenti, naglas un dēļu sagata-
ves mazo dobumperētāju putnu 
būrīšiem. Daudziem jauniešiem tās varbūt bija pirmās paš-
rocīgi gatavotās putnu ligzdvietas. Nemaz tik vienkāršs šis 
darbs nebija. Ne visas naglas gribēja dzīties taisnas, arī ne 
mazums materiāla saplīsa. Katrs no izgatavotajiem būriem 
bija jāparaksta tā autoram. Ideja par šo pasākumu radās jau 
pērnajā gadā, kad, pētot putnus „Brakos”, nācās konstatēt, 
ka pagalmā esošie būrīši ir ļoti veci – gandrīz no Blaumaņa 
laikiem ... Sadarbībā ar muzeja speciālisti Zintu Saulīti tad 
arī izdevās noorganizēt šo jauko pasākumu. Lieki piebilst, ka 
vairums izgatavoto būru tika izvietoti turpat pagalmā. 

13. aprīlī tradicionālā ekskursija „Apkārt Lubāna ezeram”. 
Ar Kalsnavas pašvaldības autobusu no Madonas autoostas 
plkst. 11:00 35 cilvēki devāmies vērot putnus Lubāna mitrā-
jā. Uz šejieni dodamies tādēļ, ka šeit ir plašas iespējas putnus 
ieraudzīt – īpaši ūdensputnus. Lai nepieredzējušiem vērotā-
jiem parādītu lidoņus, tiek izmantoti teleskopi. Kā zināms, 
mazi putni nemēdz ilgi sēdēt uz vietas un tos detaļās ieraudzīt 
ir grūti. Savādāk ir ar ūdensputniem – tie peldot barojas un ir 

A. Avotiņa foto

iespēja, ja uzstāda teleskopus, katram aplūkot. 
Kopā redzējām 46 putnu sugas, interesantākie 
bija ērgļi – zivjērgis, jūras ērglis un mazais ēr-
glis. Par pasākuma popularitāti liecināja fakts, 
ka ap 10 cilvēkiem šajā ekskursijā piedalījās 
jau atkārtoti – un ne tikai madonieši, pat no Rī-
gas un Cēsīm ieradās dalībnieki.

Savukārt 14. aprīlī putnu dienu pasākums tika organizēts  
Varakļānos  sadarbībā ar a/s „Latvijas  valsts meži” un Viļā-
nu mežniecību. Šeit Varakļānu vidusskolas 8. klašu skolēni 
mežā, a/s veidotā atpūtas un ugunskuru vietā,  darināja būrī-
šus, izvietoja tos priežu mežos un iepazinās arī  ar dažādām 
koku mērīšanas un novērtēšanas metodēm Viļānu mežnie-
cības mežziņa Ivara Ikaunieka (cita starpā, bijušais Teiču 
darbinieks) vadībā. Skolēniem bija pat savdabīga sacensība 
– ar saliektajām naglām katrs balsoja par vislabāk izgatavoto 
būrīti, un uzvarētājs ieguva balvu – dažādu Teičos izdoto 
uzlīmju kolekciju. Varakļānu mežos pasākums notika kā ie-
vads maijā gaidāmajām Meža dienām (kā zināms, tieši šeit 
aizsākās Meža dienu pasākumi pirms daudziem, daudziem 
gadiem). Skolēni ar lielu entuziasmu uzņēma, ka viņu ga-
tavotos un izvietotos būrīšus ar visiem parakstiem jau pēc 
dažām nedēļām varēs ieraudzīt Valsts prezidents un citas 
prominences.

A. Avotiņš, 
Teiču dabas rezervāta ornitologs

Būrīšu gatavošana un izvietošana „Brakos”.

komandai bija noteikts iekļūt ne ze-
māk par 12. vietu. Skrējiena izlases 4 
dalībnieku labākos rezultātus iekļāva 
komandas kopvērtējumā, to skaitā arī 
mans 3 km skrējiena rezultāts tika ie-
kļauts komandas kopvērtējumā. Līdz 
šim 3 km skrējienā neesmu piedalīju-
sies, tāpēc tas bija man liels pārbau-

dījums. Manas veiksmīgākās 
distances ir 800 m un 1000 m.

Par uzvarētājiem kļuva Ķī-
nas, Alžīrijas, Portugāles ko-
mandas. Ļoti labi startēja arī 
Ukrainas izlases komandas.

Otrajā dienā bija Draudzības 
stafete. Tas bija ļoti iespaidīgi! 
Daudz skatītāju lūdza autogrā-
fus, fotografējās skatītāji ar citu 
valstu sportistiem. Vakarā bija 
izklaides programma – disko-
tēka un savas valsts prezentā-
cija. Meiteņu izlases komanda 
prezentācijā dziedāja latviešu 
valodā un ar kustībām sniedza 

dziesmas saturu. Šķiet, skatītājiem ļoti 
patika, arī mūsu treneris ar mūsu snie-
gumu bija apmierināts, jo komandā bija 
dziedošas meitenes, ļoti atraktīvas.

Šīs sacensības deva iespēju kontak-
tēties angliski, prasmi komunicēt ar 
dažādu kultūru pārstāvjiem, būt atrak-
tīviem, drošiem, atvērtiem. Tas bija ļoti 

atbildīgs brīdis un iespaidiem bagāts, 
kas dāvāja man jaunus draugus un 
iespēju redzēt pasauli, pirmo reizi li-
dot ar lidmašīnu. Sporta sasniegumi 
pirms 4 gadiem deva iespēju rudenī 
piedalīties Eiropas čempionātā Austri-
jā, kur es kļuvu par Eiropas čempioni 
savā vecuma grupā, šogad – Čehijā. 
Esmu iepazinusi arī Latvijas novadus 
un Latvijas pilsētas. Par to man jāsa-
ka liels Paldies trenerei Lanai Līcītei, 
kas mani virza uz priekšu, kas ikdienā 
trenē, atbalsta un saprot mani, manas 
problēmas, kas mierina neveiksmes 
brīžos. Paldies Ļaudonas pagasta pa-
domei par fi nansiālo atbalstu, manas 
skolas skolotājiem par saprotošo at-
tieksmi par neizdarītiem un iekavē-
tiem darbiem mācībās, par interesi un 
atbalstu! Paldies arī tēta darbavietas 
kolektīvam par fi nansiālo atbalstu un 
maniem vecākiem, kas sporta ikdienā 
ir man blakus!

Diānas Jakubjaņecas 
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KULTŪRAS DZĪVES NORISES

Skaistā, siltā aprīļa sestdienā deju soļu cienītāji aicināja 
Ļaudonas pagasta ļaudis un viesus uz „Atkal sadejošanas svēt-
kiem Ļaudonā”. Apdarījuši kārtējos sestdienas pavasara lauku 
darbus, skatītāji kuplā skaitā pulcējās skolas sporta zālē, lai 
priecātos par mūsu dažādu paaudžu dejotāju dejotprasmi un 
deju kolektīvu vadītājas Anitas Pētersīles sagatavoto svētku 
programmu. Ar apbrīnojamu degsmi, uzņēmību, dejas soļu 
vieglumu, gaišumu un smaidu iepriecināja mūsu pagasta eso-
šie un bijušie, gados jauni un ne tik jauni dejotāji, kam jau 
sudrabs iemeties matos, bet visus vienoja dejas solis un vēlme 
pateikties par ilggadējo ieguldījumu pagasta mākslinieciskajā 
pašdarbībā deju kolektīvu vadītājai Anitai Pētersīlei. Tas ir ap-
brīnas vērts cilvēks, kas tik ilgus gadus pratis savienot darbu 
skolā, savu bērnu audzināšanu, skološanu, atbalstu sniedzis arī 
mazbērnu audzināšanā, smagu ikdienas darbu mājas saimnie-

 45 gadi – dejai
26. aprīlis – Deju svētki 

Ļaudonā 
„Dejo veci, dejo jauni”

Dejo Ļaudonas vidusskolas deju kolektīvs.

Dejo vidējās paaudzes deju kolektīvs.

Dejo otrais vidējās paaudzes deju kolektīvs.

Dejo visvecākie dejotāji.

Kopdeja – Ļaudonas valsis.

cībā ar garajiem vakariem deju kolektīvu vadīšanā un sagata-
vošanā deju skatēm, koncertiem, Dziesmu un deju svētkiem 
Rīgā. Pirms koncerta dažu mēnešu garumā 3 reizes nedēļā, 
mājas soli paveicot, Anita Pētersīle steidzās uz skolu uz deju 
mēģinājumiem, un ļoti bieži omīti pavadīja mazdēliņš Agris. 
Apbrīnojam arī mūsu deju kolektīvu pašdarbniekus, kas visus 
šos garos mēnešus atbalstīja savu deju kolektīvu vadītāju, ne-
skatoties ne uz nelabvēlīgiem laika apstākļiem, savu nevaļu, 
pašsajūtu. Droši varam teikt, ka to var apvienot un paveikt 

Ļaudonas vidusskolas dejotāji.



tikai tas cilvēks, kam šī nodarbe ir sirdslieta, sava veida hobijs. 
Tas noteikti nes dvēselē gandarījumu, prieku, dod stimulu dzī-
vei un spēku pārvarēt ikdienas rūpes, neiegrimt dzīves rutīnā.

Pateicībā par paveikto no deju kolektīvu pašdarbniekiem, 
skatītājiem, viesiem pagasta padomes deju kolektīvu vadītāja 
Anita Pētersīle saņēma pavasara ziedu klēpjus, skatītāju aplau-
sus, uzslavas vārdus par ieguldīto darbu pagasta kultūrdzīvē un 
tautas dejas popularizēšanā.

Anitas Pētersīles sirds dāsnums nepārsteidza šī pasākuma 
klātesošos, jo arī šoreiz mūsu Anita atcerējās visus, kas vienmēr 
atbalstīja ar savu līdzdalību pašdarbības pasākumos: dejotājus, 
kluba vadītājus, ciema un pagasta priekšsēdētājus, šoferus, 
sponsorus –  atbalstītājus, atbildīgos par mūziku, telpas nofor-
mētājus. Ziedi un piemiņas dāvanas no Anitas deju kolektīviem 
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Vidējās paaudzes deju kolektīvs.

Vecākie Ļaudonas  dejotāji. Nav klāt V. Zaļās.

un pašiem dejotājiem. Tie bija skaisti 
svētki visiem! Paldies Anitai Petersī-
lei par lieliski sagatavoto pasākumu, 
kur valdīja līksme, dzīvesprieks un 
dāsnums. Tie bija īsteni Pateicības 
svētki ļaudoniešiem! Apstiprinās 
krievu klasiķa vārdi: „Tikai skais-
tums var glābt pasauli!” Novērtēsim 
to un kopīgiem spēkiem tieksimies 
pēc skaistā, labā sevī, apkārtējā 
vidē!

Šī pasākuma noskaņai labi iederas 
K.Apškrūmas vārdi:  „...Viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds, lai 
sajustu – cik dzīve tomēr skaista.”

Lai jo saulainās krāsās un labās domās dvēsele zied! 
Lai šai dzīvē arī turpmāk Tev labi iet! Lai vēl ilgus, 
ilgus gadus pavada laba oma, raitais solis, dzīvesprieks 
un veselība!

Vietējā avīze ”Ļaudonas Vēstis” – lielisks gara manto-
jums nākamajām paaudzēm par redzēto, izjusto, izdzīvoto 
dažādos dzīves periodos. Laikraksts – tā ir liecība Nākotnei, 
tāpēc lai paliekošs materiāls katrā mājā par Anitas Pēter-
sīles paveikto 45 gadu garumā, vadot mākslinieciskās paš-
darbības kolektīvus.

Ļaudoniešu vārdā un pateicībā par padarīto – 
skolotāja Lilija Jakubjaņeca

R. Vizānes foto

Otrais vidējās paaudzes deju kolektīvs.

Tirgus dienā
Tradicionālais pavasara tirgus Ļaudonā šogad notika 

27.aprīlī pie pagasta kultūras nama. Tirgū ļaudonieši varēja 
iegādāties košumkrūmus, ābeļu, ogulāju, puķu, zemeņu stā-
dus. Amatnieki piedāvāja savus pinumus. Pircējiem tirgotāji 

Ļaudonietes: Ilze Barūkle,

un Mairita 
Ducena.

Dzidra Čeirāne,

Madonietis 
Egīls Putniņš 

piedāvā dažādus 
stādus.
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piedāvāja Latvijā ražotus 
dīvānus. Protams, kā jau 
katrā tirgu, pircējiem tika 
piedāvātas arī citas rūpnie-
cības preces.

Paldies atsaucīgajiem 
tirgotājiem no mūsu pa-
gasta!

 R. Vizānes teksts un 
foto

 Ļaudonieši izvēlas rožu stādus.

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas paslu-
dināšanas dienā, 4. maijā pulksten 18.00, vairāk nekā 
400 Latvijas kultūras namos skanēja “Dievs, svētī Lat-
viju!”. Ar himnu atklāja  Latvijas Kordiriģentu  asoci-
ācijas organizēto koncertu “Ar dziesmu par Latviju”. 
Arī Ļaudonas kultūras nams atbalstīja šo pasākumu, 
lai pievērstu Latvijas sabiedrības uzmanību Dziesmu 
svētku galvenajai un vēsturiskajai idejai – dziesmas 
un dejas mīlestībai, dotu iespēju katram iedzīvotājam 

4. maijs–Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas diena 

Dejo vidējās paaudzes deju kolektīvs.

Kopkora izpildījumā skan valsts himna.

Pasākuma vadītāji Uldis Pujāts un 
Ieva Ceruka.

Dejo Ļaudonas vidusskolas dejotāji.

Koncerta noslēgumā visi kopā dzied
 l.t.dz. „Pūt ,vējiņi!”.



cijas sistēmā, 
lai veiksmīgi 
spētu samek-
lēt visu ne-
pieciešamo 
informāciju. 
Tiek apgūta 
datu bāžu lie-
tošana, tiek 
apgūta pras-
me nepiecie-
šamības gadī-
jumā apmācīt 
arī bibliotē-
kas apmeklētājus, tiek rādīts, kā atrast pat daudzus literāros 
darbus, kas dotu iespēju tos lasīt vismaz elektroniskā veidā, 
ja nav pieejama šāda literatūra bibliotēkā. Grūti pat uzreiz uz-
skaitīt visu to, kas tiek mācīts bibliotekāriem. 
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kā klausītājam   piedalīties Dziesmu 
svētkos.

     Koncertā  kultūras namā pie-
dalījās Madonas Valsts ģimnāzijas 
jauktais koris, Ļaudonas jauktais ko-
ris “Lai top!” – diriģente Aina Mie-
zīte, koncertmeistare Ilze Tomsone. 
Ļaudonas vidusskolas 4. klases deju 
kolektīvs, vidējās paaudzes deju ko-
lektīvs – vadītāja Anita Pētersīle un 

Kultūras nama direktore Aija Kreile 
pateicas koncerta dalībniekiem.

jauniešu deju kolektīvs. Koncertu va-
dīja Ieva un Uldis.

      Paldies kolektīviem un vadītā-
jiem, ka neatteicāt šajā brīvdienā prie-
cēt pagasta ļaudis.      

Aija Kreile  
R. Vizānes foto

Bibliotēka maijā
          Nāk pretim zaļām acīm maija diena
          Ar svaigiem bērza pumpuriem pie krūts;
          Tā saules segas klāj uz zemes pliena,
          Un zeltā iedegas ik akla rūts.

     Kā jau visiem ir zināms, nu jau kādu laiku bibliotēkā 
apmeklētājiem bija pieejami 5 jauni datori, kuri tika uzstā-
dīti E-Vidzemes projekta ietvaros. Taču Latvijā bibliotēkas 
strauji attīstās, un nu jau bibliotēkā ir pieejami veseli 10 jau-
ni datori. 24. aprīlī Bila un Melindas Geitsu projekta ietvaros 
Ļaudonas pagasta bibliotēkai tika piegādāti 5 jauni datori. 
Šis projekts plašāk ir pazīstams kā “Trešais Tēva Dēls”. Un 
domājams, ka ikkatrs no mums kaut ko ir dzirdējis par “Trešo 
Tēva Dēlu”– ja ne televīzijā, tad radio noteikti. Un šajā saka-
rā noteikti ir dzirdēts, ka bibliotekāri tiek speciāli arī apmā-
cīti. Mācīta jau netiek datora lietošana tā pamatos, kā daudzi 
iedomājas. Bibliotekāriem jāapgūst jaunās iespējas informā-

Jaunumi bibliotēkā!
     Arī šomēnes bibliotēkas apmeklētājus gaida jaunumi. 

Ir parādījusies Maknotas Dž. „Paradīze” 2. daļa. Tāpat arī la-
sītājus gaida Kunca „Otrais”, Kaslera „Izaicinājums”, Berija 
„Vatikāns”, Angeres „Skaistie meli”, Robertsas „Dienvidū”, 
Pilčeres „Septembris”, Oldersones „Tikai tevi…”, Grossa 
„Atmaksa”, Fičas „Uzgleznot melnā”. Koeljū P. cienītājus 
priecēs „Alķīmiķis” un „Veronika grib mirt”. Jautrākai lasī-

šanai noderēs Puriņa A.  “Tarzāns Latvijā”. Latviešu literatū-
ras cienītājus iepriecinās Strazda K. „Es nāku no dzimtenes”, 
Kaldupes S. „Sapnī es nāku uz mājām”, Krustkalna K. „Lik-
teņa nolemtie”, kā arī Lāča V. „Latviešu leģions patiesības 
gaismā” un Vahera J. „Lūzums”. 

    Bibliotēkas apmeklētājus gaida arī jaunie žurnāli un 
avīzes. 

Uz tikšanos bibliotēkā! 
Sarmīte, Ļaudonas pagasta bibliotekāre

Jauniešu centrā….

Pavasarī visā valstī notiek  dažādi savas vides 
sakopšanas pasākumi, kuros katrs sakopj sev tu-
vāko apkārtni. Arī jauniešu centrā „Acs” aprīļa 
nogalē  organizējām kopīgu talku. Talkas dienas 
rīts uzausa saulains un patīkams, tāpēc arī uz talku 
ieradās 13 jaunieši.  Sakopām sava Centriņa ap-
kārtni, iestādījām  tūjas, sakārtojām puķu dobes, 
meitenes mazgāja logus. Visi bijām liecinieki vēs-
turiskam brīdim, kad pie ēkas tika piestiprināts 
jaunais  numurs – 5. 

Pēc talkas visi mielojāmies  no kopējā zupas 
katla, ko meistarīgi vārīja Santa un Karīna. 

Pasākums bija izdevies, liels darbs tika padarīts. 
Vien ļoti žēl, ka daļa jauniešu uzskata, ka kopīgā 
darbā nav jāpiedalās, var tikai izmantot un baudīt 
Centriņa sniegtos pakalpojumus. Ir tādi jaunieši, 
kuri Centriņu apmeklē regulāri, bet piedalīties tal-

JAUNIEŠU DZĪVE

kā  neuzskata par  vajadzību. Arī 
tie jaunieši, kuri piedalījās kopīgā 
darbā, nosoda savus vienaudžus 
par šādu rīcību.

    Vai pašiem sliņķiem neieru-
nāsies sirdsapziņa?

                      Biruta Calmane,
jauniešu centra “Acs” vadītāja
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MŪS INFORMĒ
„Sākums ir Tevī”

Ar šādu nosaukumu Madonas Biz-
nesa inovāciju un informācijas centra 
projekta „Ikvienā mīt radošs spēks” 
ietvaros ir iznācis buklets, kas palīdz 
rast atbildes uz to, kur ir radoša cil-
vēka sākums. Literatūras, fi lozofi jas, 
teātra sporta, mākslas un retorikas 
jomas profesionāļi sniedz padomus 
un iedrošina mesties radīšanas jūrā.

Bukletā ir iekļauti pieci apraksti jeb 
esejas, kas vienkārši paskaidro un ie-
dvesmojoši aicina attīstīt savas radošās 
spējas, jo tad „cilvēks daudz vieglāk 
un ātrāk spēj pieņemt esošo situāciju 
un uzsākt aktīvi darboties jaunos un 
nepieredzētos apstākļos, piemēram, ie-
saistīties darba tirgū”. Tā stāsta projekta 
„Ikvienā mīt radošs spēks” vadītāja Ja-
nīna Apsīte. Projekta gaitā notika pieci 
lekciju kursi par iepriekš minētajām  tē-
mām, kā arī tika izdots buklets „Sākums 

ir Tevī”. Tas ir pieejams visās Madonas 
rajona bibliotēkās. Buklets var kalpot kā 
labs palīglīdzeklis tiem, kas uz dzīvi grib 
paraudzīties no cita skatu punkta.

Piemēram, Danuta Vēze, kura projektā 
lasīja mākslas kursu, bukletā iesaka vairā-
kus praktiskus vingrinājumus, ar kuriem 
„iesildīties” mākslas pasaulē. Tie ir viegli 
saprotami un īstenojami, un neprasa as-
tronomiskus līdzekļus, toties iegūtais re-
zultāts kalpo kā iepriecinājums gan sev, 
gan citiem.

Skaidra un precīza doma trāpa lasītāju 
Līgas Jaujenieces esejā. Viņa lasīja litera-
tūras kursu, un bukletā aicina paraudzīties 
uz daudzslāņaino vārda vietu pasaulē:  
„Vārdi birst aumaļām no cilvēku mutēm 
un ir labi, ja tie, savstarpēji virknējoties, 
spēj vest mūs arvien tuvāk garīgi apdves-
motai sajūtai vai dzinulim, kas mūs pašus 
nemanot ievilks radošuma un radītgribas 
virpulī.”

Ar lielu intensitāti Inese Nagle, kas va-
dīja teātra sporta kursu, sniedz piemērus, 
padomus un ieteic praktiskus vingrināju-

mus, lai cilvēks atbrīvotos un kļūtu „in-
teresanta un drosmīga personība, kas 
uzdrošinās dzīvei vairāk teikt „Jā””.

Konspektīvi un strukturēti tiek skaid-
rota fi lozofi ja un retorika. Šos kursus 
projektā lasīja Guntars Agate Paeglis. 
Bukletā tiek apskatīti fi lozofi jas galve-
nie virzieni, cilvēka esības meklējumi, 
fi lozofi jas izpratne par cilvēka būtību.

Projekta ietvaros tika apgūta arī reto-
rika un bukletā var iepazīties ar cilvē-
ciskās saskarsmes struktūru, funkcijām, 
veidiem un kāpēc ir nepieciešams vei-
dot pozitīvu komunikāciju.

Bukleta beigās katrs var izpildīt Han-
sa Aizenka psiholoģisko pamatīpašību 
noteikšanas testu un uzzināt deviņus 
principus, kuri jāievēro līderim.

Pateicoties šim projektam, ir uzmir-
dzējis skaists apliecinājums cilvēka 
talantam, sapņiem un to piepildījumam 
bukleta formā. 

Santa Jaujeniece

Pārdomām…
Nav jau nekāds no-

slēpums, ka cilvēki aizvien vairāk 
tiek ierauti ikdienas steigā, darbos. 
Sabiedrība ir kļuvusi daudz nepacie-
tīgāka un skarbāka. Mēs visi kaut kur 
skrienam, kaut ko gribam panākt. Bet 
kur paliek cilvēciskās attiecības? Kur 
gan tās paliek?

Avīzes aprīļa numurā bija ļoti aiz-
kustinošs stāsts par cilvēciskajām at-
tiecībām. Nu gribētos izteikt arī savas 
domas. 

Patiešām, mūsu sabiedrība ir kļu-
vusi neiecietīga un pat nežēlīga. Mēs 
nevēlamies ieklausīties viens otrā, sa-
prast viens otru un kur nu vēl atbalstīt. 
Un cilvēki patiešām pat neaizdomājas 
līdz tādai atziņai, ka ar savu rīcību spēj 
citam nodarīt pāri, noniecināt otru, sā-
pināt. Kopš esmu sākusi strādāt  (kopš 
pagājušā gada augusta)  man pašai 
vai ik dienas ir jāsaskaras ar cilvēku 
nesapratni, nevēlēšanos ieklausīties, 
nemaz nepieminot atbalstu, cilvēcību. 
Kaut vai elementāru cieņu no atse-
višķiem „indivīdiem”– nezinu, kā lai 
savādāk nosauc atsevišķas personas 
(vārdos šoreiz nesaukšu, bet pašas sa-
pratīs). Protams, acīs reti kurš izsaka 
savas domas un neapmierinātību, bet 
aiz muguras…nu tad tik ir ko dzirdēt! 
Ļaudonā skan – Madonā atskan!

Un par ko tad tāda negatīva attiek-
sme?  Par to, ka bibliotekārus sūta uz 
mācībām, par to, ka tik bieži semināri, 
par to, ka bibliotēka ciet, jo bibliote-
kāre aizbraukusi pēc jaunām grāma-
tām, kancelejas precēm, saimniecības 

precēm. Un, nedod Dievs, vēl arī 
apslimusi.

Pats labākais jau ir tas, ka es šo 
situāciju nemaz nevaru mainīt. Jā, 

man ir jābrauc uz semināriem, kursiem, 
mācībām – jābrauc visur, kur tieku no-
sūtīta. Var jau nebraukt, bet tad var jau 
arī nestrādāt. Laikam jau jāsāk dziļi pār-
domāt, vai visi šie pārdzīvojumi, tenkas 
un apvainojumi ir tā vērti, lai paliktu un 
tajā visā klausītos. Jābrauc arī pašai pēc 
jaunajām grāmatām, kancelejas precēm, 
saimniecības precēm un visa pārējā. 
Jaunas grāmatas jau visi grib…

Un vai tad mēs visi laiku pa laikam 
neslimojam? Vai tāda esmu tikai es vie-
na?!

Kas notiek ar mūsu sabiedrību? Vai 
mēs aizmirsuši visu cilvēcisko un labo? 
Kādēļ mēs tik ļoti sāpinām citus? 

Atsaucoties uz aprīļa numura rakstiņu, 
jāpiekrīt – mēs patiešām nevaram zināt 
katra cilvēka pacietības robežu, bet vai 
sabiedrību tas attur, vai tas dara uzma-
nīgu, iejūtīgu, atsaucīgu? Nē!!! Liekas, 
ka daudzi par citu bēdām tikai priecājas 
un gūst baudu. Tas patiešām ir traģiski. 
Kur mēs nonāksim? No kā mācās jaunā 
paaudze? 

Tad nebrīnīsimies, ka paši netiekam 
cienīti, jo dzīvē vēl joprojām „ darbojas ” 
patiess un trāpīgs teiciens: „ Nedari citam 
to, ko negribi, lai dara tev .”

Un paldies tiem, kas atbalsta un sa-
prot. Liels paldies! Jūsu gaišie vārdi ļauj 
saņemties un paceltu galvu iet tālāk uz 
priekšu!

Daloties savās pārdomās –
bibliotekāre – Sarmīte

SLUDINĀJUMI

Ļaudonas aptieka būs slēgta no 
16. jūnija līdz 02. jūlijam.

Pārdodu divistabu dzīvokli 
Ļaudonā. T. 28639625 

Š.g. 19.jūlijā 
Ļaudonas kultūras namā tiek 

organizēti 

BĒRN ĪBAS BĒRN ĪBAS 
SVĒTKISVĒTKI

Sīkāka informācija 
kultūras namā vai pa 
telefoniem 4823464,

 2635020.

Zemnieku saimniecība sniedz 
dažādus rakšanas pakalpojumus ar 
miniekskavatoru. Rok ūdensvadus, 
kanalizāciju, zemes siltumsūkņus, 

nelielus piemājas dīķus u.t.t.
Tālruņi informācijai 26802810, 

26669448
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LĪDZJŪTĪBA

KULTŪRAS ZIŅAS
Mēdz gadus skaitīt tos,
 ko dzeguze mums kūko.
Mēdz skaitīt arī tos,
 ko dzenis izkalt lūko.
Jums katru gadu gadi mainās maijā –
 gan izkūkotie, gan kaltie.
Ar pavasara ziediem gadi atnāk jaunās ainās,
ar ziedu smaržām pilns aust jūsu jubilejas rīts.
 

SVEICAM

50 gadu jubilejā
Agri Beļavu                    24.maijā

55 gadu jubilejā
Jūsmu Aperāni                 8.maijā
Ziedoni Bērzariņu          23.maijā

60 gadu jubilejā
Olgu Kļimoviču            10.maijā

65 gadu jubilejā
Rasmu Pusplato               5.maijā
Birutu Miškini               15.maijā
Laimoni Vabuli             20.maijā
Ivaru Drumoltu             25.maijā

70 gadu jubilejā
Maiju Zālīti                     5.maijā

80 gadu jubilejā
Veroniku Zukuli            19.maijā
Voldemāru Māliņu        28.maijā

Daudz baltu dieniņu, 
Laimiņa, dodi!

Dusi saldi zemes rokās,
Lai tev sapņu nepietrūkst.
Mīļas rokas ziedus noklās,
Un tev silti vienmēr būs.

Izsakām līdzjūtību GUNTIM MOZGAM, 
vecmāmiņu smilšu kalniņā pavadot.

             Aija, Gundega, Ruta, 
                                                         Aldis, Jānis

Tavs ieguvums ir Tavi gadi,
Kas mīļi Tevi sveikuši.
Tos sagaidot un aizvadot,
Tu bagātāks kļuvi.
Jo katrs gads tev kaut ko devis
Un katrs kaut ko paņēmis.
Lai prieks par iegūto un doto
Un katru gadu nodzīvoto!

Sirsnīgi sveicam bijušo p/s „Kirovs” 
direktoru VOLDEMĀRU MĀLIŅU  

dzīves skaistajā jubilejā!

Saimniecības bijušie speciālisti, 
grāmatvedības darbinieki

Ļaudonas kultūras nama 
darbinieces Vēsma un Aija izsaka 

lielu “PALDIES’’ cilvēkam, kas 
9.maija vakarā izmīdīja puķes pie 

kultūras nama.

“PALDIES”

31. maijā 
Madonas estrādē 

notiek rajona māklas kolektīvu koncerts.
Aicināti piedalīties: jauktais koris 

“Lai top!”, bērnudārza, jauniešu un vidējās 
paaudzes deju kolektīvi

1.jūnijā – 
Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā 

plkst. 12.00 Ļaudonas estrādē rotaļas, 
atrakcijas un atpūta bērniem

plkst. 13.00 Madonā pie kultūras nama ir 
iespēja noskatīties bērnu teātra 
izrādi (teātra svētku ietvaros)

Ieeja brīva


