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Vēstis

Aiviekste pavasara plūdu laikā Ļaudonas centrā.
R. Vizānes foto

APRĪLIS. Kā pēc garās ziemas mums katram gribas izdzīvot 
līdz pavasarim...Tā ir laime putnam un pumpuram, graudam un ziemcietei 
puķei, irbei un stirnai, bišu stropam un pamestai mājai. Cilvēkam un Cerī-
bai. Pavasari jūtam visapkārt – gaisā, un tāpēc tas liekas netverams. Saule 
lēnām iekustina lielo dabas karuseli, un Tu vienā jaukā dienā jūti, ka Tev 
noreibst galva. Katrai dienai mūsu ikdienas dzīvē ir cita krāsa un smarža, 
un tērces, kas izgrauza sniegu, atdzīvinot zemes asinsriti, ir mierinājums 
tam, kurš domā esam necila darba darītājs. Bet necils ir arī strauts, zemes 
kailā un grumbainā āda, pērno lapu melnējošās zvīņas, kārklu ziedēšana un 
pirmo vizbuļu naivais zilums. Pali rauj līdzi visas drazas, bet pali ir skaisti, 
jo aiz tiem paliek arī kas tīrs. Dabas varenais karuselis griežas arvien strau-
jāk, un nu jau Tev raibs metas gar acīm. Šis dīvainais satraukums dabā – it 
kā bailes nepaspēt, nokavēt, nepalaist garām pirmās kļavu un bērzu sulas 
malkus, baltās sniegpulkstenītes. Bet jo vairāk mēs steidzamies, jo mazāk 
paspējam. Esam sagaidījuši svētceļojumu debesīs – putnu atgriešanos un 
svētceļojumu zemē – vagas atgriešanos tīrumos un piemājas dārzos. Un 
mulsinošā pavasara sajūta – viss ir pirmoreiz šogad.

Šogad aprīlī svinam Lieldienas. Lieldienas ir pavasara saulgrieži, ko svin 
par godu pavasara un saules atnākšanai, kuros ar rituālām darbībām mēģina 
palīdzēt zemes atmodai un jau laikus nodrošināt zemes auglību, un veicināt 
tās svētību. Kristīgo Lieldienu tradīcijas mūsdienās ir savijušās ar latviska-
jām. Kristiešiem šis ir Kristus augšāmcelšanās laiks. Latviešu tradīcijās ie-
nākušas tādas kristiešu tradīcijas kā Klusā nedēļa pirms Lieldienām, Zaļā 
ceturtdiena, Lielā piektdiena, kas tiek saukta arī par Lielo Piektu. 

Gaisma vienmēr uzvar. Mīliet viens otru un smelieties spēkus mīlestībā! 
Tad arī cerība vienmēr būs dzīva un līdz ar to dzīvi arī mēs.

Priecīgas Lieldienas un saulainu pavasari! 
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PAGASTA PADOMĒ                                             

DEPUTĀTA VIEDOK- AKTUALITĀTES

Padomes sēdē 2009. gada 27. martā
1. Apstiprināja Juriju Simsonu par Ļaudonas pagasta pado-

mes deputātu.
2. Atbrīvoja Gundegu Apšu no Sociālās, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas locekles pienākumiem. 
3. Iekļāva Juriju Simsonu Sociālo, izglītības un kultūras jau-

tājumu komitejas sastāvā.
4. Apstiprināja plānotās izmaksas 56,91Ls mēnesī vienam 

Ļaudonas vidusskolas skolēnam un 134,12Ls mēnesī vienam 
Ļaudonas pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim 2009. ga-
dam norēķiniem ar citām pašvaldībām. 

5. Nolēma atteikties no SIA „Madonas namsaimnieks” snieg-
tā atkritumu izvešanas pakalpojuma katru nedēļu vasaras sezo-
nā un saglabāt atkritumu izvešanas pakalpojumu pārnedēļām 
visa gada garumā.

6. Nolēma izstāties no biedrības „Latvijas pašvaldību darba 
devēju asociācija”.

7.  Apstiprināja Ļaudonas pagasta ceļu un ielu sarakstu ar uz-
turēšanas klasēm 2009. gada vasaras sezonai, nosakot D uzturē-
šanas klasi pašvaldības autoceļiem, pa kuriem nenotiek regulāra 
pasažieru pārvadāšana ar autobusiem. 

8. Nolēma atlikt Ļaudonas publiskā interneta pieejas punkta dar-
ba laika grafika izpildi– strādāt sestdienās, uz nenoteiktu laiku.

9. Samazināja zemes izpirkšanas maksu īpašumam „Lielteteri”.
10. Noteica vienai zemes vienībai starpgabala statusu un ap-

stiprināja zemes nomas līguma robežu plāna grafisko pielikumu.
11. Atļāva transformēt lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

uz apbūvējamu zemi īpašumā „Šķūnāni”, lauksaimniecībā iz-
mantojamo zemi uz meža zemi īpašumos „Zīliņi 1”, „Āres”, 
„Akaslejas”, „Jaunauziņas”.

12. Atļāva mainīt nosaukumu īpašumam „Līdumnieki” pret 
nosaukumu „Lejas Līdumnieki”. 

13. Atļāva vienam pagasta iedzīvotājam slēgt zemes nomas lī-
gumu par pagasta īpašumā esošu zemes gabalu 1,751ha platībā.

14. Nolēma neiznomāt Sāvienas ezera ūdens daļu virs ezera 
zemes „Ezerlīči”.

15. Atļāva izcirst kokus un krūmus īpašumā ,,Svētupes” un 
vienam pagasta iedzīvotājam – pašvaldības nomas zemē.

16. Nolēma piešķirt biedrībai „Laimīte” finansiālu atbalstu 
75,-Ls (septiņdesmit pieci lati) administratīvajām vajadzībām 
no Bērnu rotaļu un attīstības centra apstiprinātā budžeta.

17. Nolēma piešķirt biedrībai „Jauniešu centrs ACS”  finan-
siālu atbalstu 75,-Ls (septiņdesmit pieci lati) administratīvajām 
vajadzībām no jauniešu centra „Acs” apstiprinātā budžeta. 

18. Nolēma piešķirt finansiālu atbalstu 50,-Ls Jānim Razga-
lim sakarā ar mācību – treniņa nometni Spānijā.

19. Nolēma nepiešķirt finansiālu atbalstu basketbola koman-
dai „Ķekari”.

20. Nolēma piešķirt biedrībai „Jauniešu centrs ACS” Latvijas 
Kopienu iniciatīvu fonda izsludinātam projektu konkursam „At-
balsts kopienu centriem” līdzfinansējumu 20% apmērā (358,-Ls) 
no kopējām projekta izmaksām no Jauniešu centra „Acs” budže-
ta līdzekļiem, ja biedrības iesniegtais projekts gūs atbalstu.

21. Nolēma anulēt Ļaudonas pagasta padomes lēmumu Nr.16 
un Nr.17.3. no 29.01.2003. sēdes protokola Nr.1.

22. Padome piešķīra un pagarināja trūcīgas ģimenes statusu 
sešām ģimenēm. 

23. Nolēma piešķirt sociālās palīdzības pabalstus piecām ģi-
menēm. 

24. Nolēma piešķirt brīvpusdienas Ļaudonas vidusskolā bēr-
niem no vienas ģimenes.

25. Nākamā pagasta padomes sēde notiks 2009. gada 22. 
aprīlī plkst.14.15. 

Padomes ārkārtas sēdē 2009. gada 3. aprīlī
1. Padome izslēdza Jāni Dreimani no Iepirkumu komisijas 

sastāva iepirkumam ĻPP 2009/2 „Ļaudonas vidusskolas sporta 
zāles rekonstrukcijas I un II kārta” un nolēma atstāt Iepirkumu 
komisiju 3 cilvēku sastāvā:

komisijas priekšsēdētāja – Līga Calmāne, padomes priekš-
sēdētāja,

komisijas locekļi: Lidija Kaufelde, Ļaudonas vidusskolas di-
rektore, Jānis Zavals, pašvaldības ceļu meistars.

2. Padome piešķīra trūcīgas personas statusu vienam pagasta 
iedzīvotājam. 

3. Nolēma piešķirt sociālās palīdzības pabalstu vienam pa-
gasta iedzīvotājam. 

4. Piekrita vienas Ļaudonas pagasta iedzīvotājas ievietošanai 
Ļaudonas sociālās aprūpes centrā. 

Sēdes materiālus apkopoja 
Ilita Berķe, pagasta padomes sekretāre

Pēc ilgām un sāpīgām pārdomām nolēmu aiziet no deputā-
tes darba. Pārliecinājos, ka tiešām tikai grūtos laikos var iepazīt 
cilvēkus. Kad viss iet labi un naudas pietiek visam, tad daudz 
ko var izlikties neredzam. Bet, kad jāsāk ,,savilkt josta”, tad 
vajadzētu rīkoties pēc taisnības un godīguma principiem. Visā 
Latvijā sākoties krīzei (kā negribas pat pieminēt šo vārdu), arī 
visām mūsu pagasta iestādēm  bija dots pārskatīt darbinieku 
amata vienību un darba slodžu lietderību. 

Neesmu informēta, kā tas notika citās iestādēs, bet mēs savā 
Ļaudonas PII godprātīgi izvērtējām un atteicāmies no visa, bez 
kā tiešām var iztikt vai pieciest šajos grūtajos laikos.

Šajā sakarībā, pēc daudzu cilvēku ieteikuma, pagasta pado-
mes sēdē ierosināju būtiski samazināt darba slodzes BRAC– 
mazo bērnu grupā. Šo grupiņu dienā apmeklē vidēji 1-3 bērni. 
Mans ieteikums bija, ka taupības nolūkos šajā finansiāli grūtajā 
laikā šie trīs bērni var apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, 
jo, ja bērns tur uzturas tikai līdz pusdienām, par šo PII iestādes 
apmeklējumu nav jāmaksā. Pagasta padomei, samaksājot šiem 

Kāpēc neturpinu deputātes darbu
trijiem bērniem par pusdienām, PII izmaksas būtu mazākas, 
nekā maksājot audzinātājai algu par triju bērnu pieskatīšanu. 
BRAC viena audzinātāja varētu iet strādāt uz jauniešu centru, 
jo tur ir ļoti liels apmeklētāju skaits. Pie kam BRAC vadītājai 
ir 0,5 slodzes likme uz tik mazu darbinieku un bērnu skaitu. 
Iepriekš šo jautājumu pārrunāju ar citiem deputātiem, kuri arī 
piekrita, ka šajos taupības laikos vajadzētu pārskatīt šos jautā-
jumus. Diemžēl balsojot mans priekšlikums vairākumā netika 
atbalstīts. Bet ne jau par to ir runa. Tas ir pret manu godaprātu, 
ka tiek nelietderīgi izlietota pagasta nauda. Es deputātu pienā-
kumus apņēmos veikt, lai pagasta dzīvē viss noritētu godīgi. 
Daudzi pagasta cilvēki mani ievēlēja, lai es, šajā amatā esot, 
iestātos par taisnīgu saimniekošanu pagasta dzīvē. 

Diemžēl savu vēlētāju uzticību nespēju attaisnot, jo viens vai 
daži nav ,,karotāji”.

Varbūt es to uztveru saasināti, bet pret savu sirdsapziņu ne-
kad neesmu gājusi un to nedarīšu arī tagad. Lai veicas maniem 
kolēģiem – deputātiem – atlikušajā darba gaitā!

Gundega Apša

Pašvaldības administrācijai – par 5,25 (13 darbinieki)
Vidusskolai par 2,35 un 8 pedagoģiskā darba stundām (45 

darbiniekiem)
PII par 0,475 un 0,1 pedagoģiskā darba likmi (20 darbinieki)
SAC par 0,5 (16 darbinieki)

Kopējais amata vienību samazinājums
Sāvienas bibliotēkai par 0,125 vasarā (1 darbinieks)
Kultūras namam par 0,25 ziemā (4 +2 pulc. Vad.)
BRAC par 0,5 (3 darbinieki)
Jauniešu centram par 0,125 (1 darbinieks)

                                                           L. Calmāne
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25. MARTU ATCEROTIES                                      

25.martā visā Latvijā atcerējās 1949.gada notikumus, kad 
no 25. līdz 28.martam 33 vilcienu ešelonos, lopu vagonos uz 
“speciālnomitinājuma” vietām, galvenokārt Amūras, Omskas 
un Tomskas apgabalu, izsūtīja vairāk nekā 43 tūkstošus cilvē-
ku, tai skaitā vairāk nekā 10 tūkstošus bērnu un jauniešu vecu-
mā līdz 16 gadiem. Iepriekš sagatavotajos izsūtāmo sarakstos 
šie cilvēki bija dēvēti par kulakiem, bandītiem, nacionālistiem 
un cita veida tautas ienaidniekiem. Ļaudonā 25. martā komu-
nistiskā genocīda upurus atcerējās ar piemiņas brīdi pie Pie-
miņas akmens represijās cietušajiem. Spītējot pavasarim ne-
raksturīgi aukstajam laikam, piemiņas vietā, godinot represijās 
cietušos, pulcējās represētie, pašvaldības pārstāvji, skolotāji un 
skolēni. Pasākumu atklāja pagasta kultūras nama vadītāja Aija 
Kreile, kura savā runā un ar dzeju klātesošos aizveda tālo dienu 
atmiņās, kad pirms 60 gadiem no Sāvienas un Ļaudonas tika 
izsūtītas daudzas ģimenes. Vidusskolas muzeja vadītāja Lilija 
Jakubjaņeca uzsvēra, ka par okupācijas varas noziegumiem ir 
jāstāsta ne vien Latvijas jauniešiem, bet arī cilvēkiem visās pa-

saules valstīs. Viņa pateicās represētajiem par atsaucību, aizpil-
dot skolēnu izdalītās anketas, un aicināja ikvienu šajā dienā ie-
degt sveci piemiņai tiem, kas cieta un nepārnāca no Sibīrijas. 

Pie piemiņas akmens gūla no sirds izplaucēti bērza zariņi, 
samtaini pavasara pūpoli, ziedi un svecītes.

Pēc svinīgā pasākuma pie Piemiņas akmens Ļaudonā repre-
sētie kopā ar pagasta padomes priekšsēdētāju devās uz Mārcie-
nas dzelzceļa staciju, kur pirms 60 gadiem sākās garais moku 
ceļš. Mārcienā represētos uzrunāja Ļaudonas pagasta padomes 
priekšsēdētāja Līga Calmāne. Savās atmiņās dalījās Ausma 
Laukabriede, kura, būdama jauna meitene, no šīs vietas kopā 
ar ģimeni tika izvesta uz Sibīriju. Jānis Stumps, kurš izsūtījuma 
laikā bija bērns, atcerējās dzīvi Sibīrijā. 

Represētie pie Piemiņas akmens Mārcienā nolika ziedus un 
aizdedza svecītes.

Atgriežoties Ļaudonā, vidusskolā, vidusskolas skolēni re-
presētajiem sniedza koncertu.

Izsūtītie Sibīrijā pavadīja vairākus garus ciešanu gadus, dau-
dzi šo ceļu neizturēja un neatgriezās mājās. Bet tie, kuriem bija 
lemts no jauna skatīt Dzimteni, stāsta, ka viņiem neatradās vie-
ta vecāku un pašu celtajās mājās. Tajās saimniekoja komunistu 

Pieminot komunistiskā genocīda represijās cietušos
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ielikteņi. Tikai pēc daudziem gadu desmitiem, Latvijai atgūstot 
neatkarību, izsūtītie drīkstēja atgriezties savas dzimtas mājās. 

Visu represēto vārdā paldies pagasta padomei, priekšsēdē-
tājai L. Calmānei, kultūras nama vadītājai A. Kreilei, Ļaudo-
nas vidusskolas skolēniem, skolotājiem un apvienotās virtuves 
kolektīvam par atceres dienas pasākuma organizēšanu mums, 
represētajiem!               

Rutas Vizānes teksts un foto

PAZIŅOJUMS                                                                   
Sakarā ar reģistrētā bezdarba līmeņa pieaugumu 2009.gadā 

Nodarbinātības valsts aģentūras Madonas nodaļa atsāk izbrau-
kumu praksi bezdarbnieku reģistrācijai uz vietas pagastos.

Ļaudonā NVA Madonas nodaļas darbinieces ieradīsies un 
pieņems apmeklētājus 2009.gada 20.aprīlī plkst. 9.30 Ļaudo-
nas pagasta pašvaldības telpās.

SLUDINĀJUMI                                                                   
Z/s „ROBEŽNIEKI” veikalā Dambja iela 2, Ļaudonā,  veic 

visa veida apdrošināšanas OCTA, KASKO, veselības, īpašu-
ma, ceļojuma un citas apdrošināšanas juridiskām un fiziskām 
personām. Sīkāka informācija pa tālruni 26565990

Kolekcionārs pērk pirmskara Latvijas un cara laika alus pu-
deles un etiķetes. Tālr. 29406932 el.pasts: karlis@instro.lv

Atceres pasākuma laikā.

Pagastā dzīvojošie politiski represētie.

A. Laukabriede atceras 1949. gada 25. martu Mārcienas 
stacijā.
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28. martā Ļaudonas kultūras namā par godu izcilā novadnie-
ka Teodora Reitera 125. dzimšanas dienai notika svētku atceres 
koncerts.

Pasākumu līdzorganizēja un līdzfinansēja Madonas rajona pado-
me. Koncertā uzstājās Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas 
audzēkņi: jauktais koris (diriģenti Jānis Baltiņš, Gints Ceplenieks), 
kordiriģēšanas nodaļas 4. kursa audzēkņi: Agita Alde, Ilona Haņina, 
Dace Pakārkle, Jeļena Sorokina, Rihards Bērziņš, Raimonds Počs, 
kā arī vokālās nodaļas audzēkņi: Karina Kozuļko, Evija Piļka, Ag-
nese Streļča, Marlēna Dombrovska un Kalvis Kalniņš.

Kopš 1997.gada mūzikas vidusskolas jauktais koris ir uzaici-
nāts piedalīties Eiropas Kora akadēmijas rīkotajos pasākumos, 
kas audzēkņiem sniedz unikālu iespēju pasaulē ievērojamu diri-
ģentu vadībā iestudēt vokālsimfoniskās kompozīcijas, tādējādi 
iekļauties Eiropas kora mūzikas apritē un arī gūt jaunus iespai-
dus par dažādām skaistām zemēm – Vāciju, Austriju, Franciju, 
Grieķiju. JMRMV jauktā kora augstais profesionālais līmenis ir 
pierādījies arī Starptautiskajos konkursos diriģentu Jāņa Baltiņa 
un Jāņa Lindenberga vadībā, kuros iegūtās balvas dažādās no-
minācijās apliecina tā augsto meistarību.

Visatbildīgākais pārbaudījums ir kora diriģēšanas konkurss, 
kur Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas kora diriģēšanas 
nodaļa ir Latvijas pirmā starptautiskā projekta autore sacensībā 
vidējās profesionālās mūzikas mācību iestāžu audzēkņiem kora 
diriģēšanas specialitātē – Teodora Reitera Starptautiskais vidējās 
profesionālās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu konkurss, kurā 
mediņieši vienmēr ir pierādījuši labus un teicamus rezultātus. 

Teodora Reitera atcerei

Valsts konkursi, Latvijas mūzikas vidusskolu rīkotie konkursi 
vienmēr ir bijuši godam pārstāvēti un ļoti atzinīgi novērtēti.

Dzimtajā Teodora Reitera pagastā koris savu koncertu atklā-
ja ar dziesmu „Uz augšu”, jo ar šo dziesmu savus koncertus 
vienmēr atklāja Teodora Reitera koris. 

Tad sekoja Teodora Reitera komponētā dziesma „Kapu 
zvans” ar Aspazijas vārdiem un daudzas citas pazīstamas un 
mazāk pazīstamas kora dziesmas. Bet vokālās nodaļas audzēk-
ņi ar izpildītajām solo dziesmām pierādīja jau augstu meistarī-
bu, kas liecina par jauniem talantiem mūsu Latvijā .

Tikai mums, kas bijām aizgājuši uz šo brīnišķīgo koncertu, 
bija neērti no atbraukušajiem ciemiņiem, jo skatītāju rindās 
bija tikai astoņpadsmit skatītāju. 

R. Vizānes teksts un foto

ATCERES KONCERTS                                              

PATEICĪBA                                                            

20.martā Kuldīgas rajona Skrundas pilsētas kultūras namā 
notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 19. kongress, kurā 
plaši tika pārstāvētas pašvaldības no visiem Latvijas rajoniem.

LPS priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis: „Tuvojas noslēguma 
cēliens Latvijas pašvaldību vēsturē. Pēc nākamajām vēlēšanām 
pašvaldības būs citādas. Noslēdzas vēstures posms, kas sākās ar 
1866. gada pašvaldību reformu, kurā dominēja tā perioda tehno-
loģijām un saimnieciskajām attiecībām raksturīgs vietējās varas 
mērogs. Pašvaldības vārdā rīkojās to politiķi un darbinieki. Viņi 
atjaunoja Latvijas valsti 1990. gadā, veica zemes reformu, pri-
vatizāciju un denacionalizāciju. Visus šos gadus saglabāts so-
ciālais miers un uzturēta ekonomiskā stabilitāte. Latvijai risinot 
tādus jautājumus kā iestāšanās NATO un Eiropas Savienībā, 
tieši pašvaldībās, to skolotāji, bērnudārzu pedagogi, pašvaldību 
slimnīcu un pansionātu darbinieki pacieta mazākas algas, nekā 
citos sektoros strādājošie un pārcieta grūtības, lai valsts kopu-
mā tiktu uz priekšu. Ir pēdējais laiks tikt vaļā no nicināšanas un 
nihilisma. Pietiek nicināt pašiem sevi! Tas, kas nicina savu paš-
valdību, nicina savas teritorijas iedzīvotājus, nicina savu tautu. 
Bet paldies cilvēkiem, kuri atlikuši savas privātās darīšanas, lai 
kļūtu par pašvaldību politiķiem. Paldies pašvaldību darbiniekiem, 
kas godprātīgi strādā un rūpējas par pilsētu, pagastu, novadu un 
rajonu iedzīvotājiem. LPS 19. kongresa priekšvakarā mums ir pie-
nākums viņiem pateikties par to.”

Gan televīzijā, gan radio, gan preses izdevumos ir jau izskanē-
jusi informācija par vairākām aktuālām LPS kongresā pieņem-
tajām rezolūcijām attiecībā uz tiesiskumu ekonomiskās krīzes 
apstākļos, valsts minimālajām garantijām pašvaldību pakalpoju-
mu nodrošināšanai krīzes apstākļos, pašvaldību lomu krīzes aps-
tākļos, pašvaldību rīcību, ja valdība neievēros pašvaldību pra-
sības ekonomiskās krīzes apstākļos, tai skaitā nepieciešamības 
gadījumā lemt par ārkārtas situācijas izsludināšanu pašvaldībās. 

Neraugoties uz apspriesto tēmu un pieņemto rezolūciju no-
pietnību, kongress, kā atzīmē Madonas rajona padomes priekš-
sēdētāja vietniece, LPS Pagastu apvienības locekle Modra Vil-

Pateicas pašvaldību vadītājiem

kauša, noritēja optimistiskā gaisotnē, izprotot, ka krīzi izdosies 
pārvarēt tikai tad, ja pašvaldības strādās kopā un savās prasībās 
būs vienotas. 

Valsts prezidents, uzrunājot kongresa dalībniekus, īpaši patei-
cās tiem pašvaldību vadītājiem, kas šos pienākumus veic vismaz 
divus sasaukumus, un tādu Latvijā, izrādās, ir pietiekami daudz – 
ap 350, viņu vidū 15 pašvaldību vadītāji ir no Madonas rajona. 

Valsts prezidents Valdis Zatlers pašvaldību vadītājiem, pa-
sniedzot pateicības rakstus, novēlēja veiksmīgi kandidēt un gūt 
panākumus 6. jūnija pašvaldību vēlēšanās.

Pateicības rakstu no Valsts prezidenta saņēma arī mūsu pa-
gasta padomes priekšsēdētāja LĪGA CALMĀNE.

Arī mēs pievienojamies apsveicēju pulkam un sakām paldies 
par paveikto darbu!

Materiālu sagatavoja R. Vizāne         
TOMA KALNIŅA foto, Valsts prezidenta kanceleja

Pirmajā rindā no kreisās RAPLM ministrs E. Zalāns, trešā no krei-
sās L. Calmāne, valsts prezidents V. Zatlers, LPS priekšsēdētājs 

A. Jaunsleinis un Madonas rajona pašvaldību vadītāji.
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ES NĀKU NO ĻAUDONAS                                         
Ar Ļaudonu man saistās skolas gadi, 

jo kopā ar ģimeni no Alūksnes rajona uz 
šejieni pārnācām dzīvot vasarā pēc cetur-
tās klases beigšanas, bet jau 1.septembrī, 
būdama 5.klases skolniecīte, devos uz 
Ļaudonas vidusskolu, kur mani gaidīja 
interesantas iepazīšanās gan ar saviem 
jaunajiem klases biedriem, gan skolotā-
jiem. Tajā gadā skolā bija daudz pārmai-
ņu, jo ne tikai es biju jauniņā, Ļaudonas 
vidusskolai bija jauna direktore – Rasma 
Lencberga, un īsts apvērsums skolas spor-
ta dzīvē notika ar skolotāja Ērika Barkov-
ska parādīšanos. Tā bija vēl vecā skolas 
ēka ar ļoti īpašu auru, ko pat tagad nav ie-
spējams aizmirst. Viss bija samērā pieticī-
gi, taču ļoti mājīgi un mīļi, “berzējāmies” 
cits gar citu, jo telpas bija diezgan šauras, 
bet tas radīja tādu īstu kopības sajūtu. Pēc 
diviem gadiem tika uzcelta jaunā skolas 
ēka, ko gaidījām ar lielu nepacietību: ar 
plašiem, specializētiem kabinetiem un 
lielu sporta zāli. Skolas dzīve kūsāja, 
sevišķi to varēja teikt par sportu. Man 
šķiet, ka nebija neviena skolēna skolā, 
kurš nepiedalītos sporta pasākumos – ja 
ne sportojot pats, tad līdzi jūtot savējiem 
kādās klašu sacensībās. Ar īpašu sirsnību 
atceros savu vienīgo audzinātāju, kura 
man bija no 5. līdz 11.klasei, Sarmu Bar-
kovsku, ļoti sirsnīgu un erudītu cilvēku, 
kurai, protams, ne vienmēr gāja viegli ar 
mums, bet viņa nekad nesūdzējās. Arī tagad mēs, bijušie viņas 
1982.gada absolventi, uzturam kontaktus un apciemojam sko-
lotāju. Nevaru nepieminēt latviešu valodas skolotāju un tajā 
laikā arī mācību pārzini Antoniju Uržu, ar kuru kopā 10.klasē 
uzvedām pat Blaumaņa “Trīnes grēkus”. Man bija iespēja mā-
cīties arī pie ļoti labas matemātikas skolotājas Lidijas Kaufel-
des un sirsnīgās ķīmijas skolotājas Ausmas Dārziņas, kas savu 
priekšmetu mācēja pasniegt interesanti. Un, protams, kā gan 
var nepieminēt skolotāju Barkovski, kas visu savu sirdi bija 
atdevis sportam, reizēm pat bēgām no treniņiem, bet, kad vaja-

dzēja aizstāvēs mazās skoliņas godu, 
darījām to, cik nu bija mūsu spēkos. 
Ar sirsnību un pateicību atceros arī 
pārējos priekšmetu skolotājus, jo ti-
kai viss kopumā veidoja manu tālāko 
dzīves pamatu.

Pēc skolas beigšanas iestājos Latvi-
jas Valsts universitātes Juridiskajā fa-
kultātē, pēc kuras absolvēšanas sāku 
strādāt Gulbenes rajona prokuratūrā 
par prokurori, kura tad arī ir mana 
vienīgā darba vieta. Esmu tikusi arī 
“laikmeta griežos”, kad bija jāizvē-
las, kur palikt – lielākā daļa kolēģu, 
arī es, kas pavisam nesen bija sāku-
si strādāt, pat nezinot, ar ko tas var 
beigties, uzrakstījām iesniegumus, 
stājoties darbā jaunajā Latvijas Re-
publikas prokuratūrā. No tā brīža ir 
pagājis zināms laiks, prokuratūra, tā-
pat kā jebkura iestāde jaunajā valstī, 
ir attīstījusies, norūdījusies un guvusi 
zināmu pieredzi. Reizēm ikdiena ir 
skarba, bet savu izvēli nekad neesmu 
nožēlojusi, nedrīkst tikai to skarbumu 
uztvert personīgi, kaut reālajā dzīvē 
gadās dažādi. Katra lieta ir saistīta ar 
cilvēku likteņiem, un zināmā mērā 
prokurors kā amatpersona tos var ie-
tekmēt, tad nu jāapzinās sava atbildī-
bas pakāpe. 

Tagad, atskatoties atpakaļ uz savu 
skolas laiku, studiju laiku, liekas, kas gan nekaitēja toreiz, jo 
mācības bija par velti, studējot pat tam brīdim pieklājīgu sti-
pendiju saņēmām, kaut bijām ielikti zināmos “rāmjos”. Dzīve 
brīvā Latvijā ir ielikusi savas korekcijas, cilvēkiem par visu ir 
jācīnās un smagi jāstrādā. Visa pasaule ir vaļā, viss mainās pa 
stundām, ne dienām. Bet vai cilvēki ir laimīgi???... Taču lat-
vietis ir sīksts un nekad nepazudīs, pārdzīvosim visus krīzes 
laikus!... Šajā sakarā savai Ļaudonai un tās cilvēkiem vēlu būt 
stipriem, saglabāt kopības sajūtu caur kultūru, izglītību un sil-
tām, cilvēciskām attiecībām!...

Ar cieņu – Dzintra Bokta (bij. Maderniece)

LIELĀ TALKA KLĀT!                                              

Ir aizritējusi Latvijas 90 gadu jubileja un viss skaistais un 
svinīgais, kas notika par godu šai valsts dzimšanas dienai, ir 
palicis atmiņā kā jauks, cerīgs un gaišs gada noslēgums.

Šobrīd ir tāda sajūta, ka esam iegājuši krēslas zonā, kur gais-
ma ir tāla un nesasniedzama, tomēr mums ir jāatgādina pašiem 
sev, saviem tuvajiem un arī visiem laikabiedriem, ar kuriem 
mums liktenis ir nolēmis dzīvot šajā laikā un telpā – tikai un 
vienīgi mūsu pašu rokās ir tas, kā mēs dzīvosim un kā attieksi-
mies pret apkārt notiekošo. Cerība ir mūsu iekšējā sajūta un tā 
var mūsos mājot neatkarīgi no ārējiem apstākļiem. Mēs varam 
kultivēt visu pozitīvo un panākt, ka mūsu attieksme var izmai-
nīt mūsu apkārtni. Apkārtni var mainīt gan mūsu domas, gan 
mūsu darbi. Galvenais, lai mēs saprastu un gribētu to darīt un 
darītu to ar lielu mīlestību un cerību, ka tikai un vienīgi mūsu 
rokās ir izlemt, kādi mēs  esam, kādi mēs būsim un ko atstāsim 
aiz sevis mūsu bērniem. Latvija šobrīd ir sarežģītā situācijā. 
Gluži tāpat kā visa pasaule. Šoreiz varbūt nesacentīsimies sa-
vākto atkritumu daudzumā, bet atradīsim veidu, kā talku pa-
darīt par ģimeņu kopā sanākšanu, vācot gan atkritumus, labie-
kārtojot teritorijas, stādot kokus u.c. Sanāksim kopā! Izdarīsim 
ko labu! Sajutīsim pleca un kopības sajūtu. Sakopsim mūsu 

Aicinām uz LIELO TALKU
Latviju, lai mums pašiem būtu prieks un lepnums tajā dzīvot 
un audzināt mūsu pēcnācējus. Tas ir mūsu pienākums. Tas ir 
pienākums pret mūsu Dzimteni un mūsu bērniem un mazbēr-
niem. Mūsu nācija nekad nebūs vesela, ja slima būs Latvijas 
daba. Mēs iestājamies par veselīgiem un talantīgiem cilvēkiem, 
kuri spēs panākt, ka Latvija nepazūd no pasaules kartes un ka 
Latvijas iedzīvotāji šo zemi iemīl tik dziļi, ka nekādas politis-
kās vētras nespēs iznīcināt mūsu senču balsis, mūsu sakņu sa-
jūtu un mūsu nākotnes plānus. Būsim vienoti, apbruņojušies ar 
maisiem un cimdiem, koku stādiem, lāpstām un grābekļiem, un 
izdarīsim labu darbu šajā pavasar! Vairāk informācijas drīzumā 
mājas lapā www.talkas.lv Aicinu jūs pieteikties šai pavasara 
Lielajai talkai Ļaudonas  pagastā pie Jurija Simsona.

Vita Jaunzeme, Projekta Pēdas vadītāja

Aicinām visus pagasta iedzīvotājus piedalīties talkā pa-
gastā, kas notiks 17.aprīlī. Plkst. 13:30 pulcēšanās laukumā 
pie „Dīvaru veikala”.

Dzintra Bokta.
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PAGASTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS                            

30.marta pēcpusdiena Ļaudonas PII pulcēja „Kaķu” grupi-
ņas audzēkņu omītes un opīšus uz tradicionālo vecvecāku pa-
sākumu. Mūs sagaidīja saposta zāle un jau pašā sākumā mums 
tika dots uzdevums atpazīt sevi bērnu zīmējumu izstādē. Ma-
zuļi savām vecmāmiņām un vectētiņiem bija veltījuši zīmīgus 
un patiesus vārdus: vienu vecmāmiņa ik reizi ciemos gaida ar 
garšīgām pankūkām, citu ar siltu cimdu vai zeķu pāri, bet vēl 
kādam vecmāmiņa ir pati skaistākā un vectētiņš pats gudrākais.

Mūsu sirsniņas aizkustināja mīļas pašdarinātas dāvaniņas. 
Patiesu prieku sagādāja veltījumu koncerts, kurā skanēja dzeja 
un dziesmas, orķestra priekšnesumi, raits un pārliecinošs bija 
arī dejas solis, ļoti dabīgi mazie aktieri iejutās savās lomās, at-
veidojot „Vecīša cimdiņu”.

Vēlāk cienājāmies ar vecvecāku sarūpētajiem dažādiem gar-
dumiem. Kopā ar bērniem jautri pavadījām laiku dažādās inte-
resantās rotaļās. Gribētos vēlēt, lai skolotājām allaž radošs gars, 
lai pietiek spēka un enerģijas mūs aicināt atkal un atkal, jo līdz 
ar savām „saulītēm” arī mēs atjaunojam savu varēšanu un gribē-
šanu, kas priecē gan mūsu, gan bērnu sirsniņas.

Pateicībā par sirsnīgo pēcpusdienu – Valtera ome

SVĒTKI  VECVECĀKIEM
 Tā man gribas nosaukt šo jauko pēcpusdienu mūsu bērnu-

dārziņā, ko tik mīļu bija noorganizējuši mūsu mazbērni kopā 
ar savām audzītēm. Šoreiz bija ieradušās tikai vecmāmiņas un 
vecvecmāmiņa. Jauki bija vērot, cik mūsu mazbērni ir labi ak-
tieri, labi dejotāji, muzikanti. Ar interesi un gandarījumu skatī-
jos savus mīluļus uzņemtajos videokadros no citiem bērnudār-
zā rīkotajiem pasākumiem.

Gājām rotaļās, prezentējām savus mājās iecienītos firmas 
ēdienus un vērojām, ka visiem bērniem garšoja mūsu gatavo-
tais. Bija patīkami sajust, cik mēs esam mīlētas un labi novēr-
tētas savu mazbērnu skatījumā.

Paldies šīs jaukās pēcpusdienas organizētājiem! Cik patīka-
mi bija saņemt ar mīlestību, sirsnību, mīļo rociņu siltumu gata-
voto mums tik nepieciešamo briļļu maku! 

Vēl vakarā mājās bija patīkams nogurums kājās pēc rotaļām 
ar mazbērniem, bija jauki atcerēties mūsu mazbērnu sniegtos 
priekšnesumus.

Ļoti pateicīgā Ralfa Dāboliņa vecmāmiņa

Vecmāmiņu balle

Joku dienu sagaidījām ar Anekdošu parādi, kurā katra gru-
piņa izspēlēja savas vissmieklīgākās un jestrākās anekdotes iz 
dzīves. Parādi vērot un vērtēt bija ieradušās divas nepārspējami 
superstilīgas modistes no pašas Rīgas – Lapsa (Dace Zepa) un 
Žagata ( Vanda Mincāne). Katra grupiņa saņēma arī pārsteigu-
ma balvu, kura bija jāatrod pēc īpašām „APRIL, APRIL” norā-
dēm. Nelielam ieskatam viena no “Kaķu” grupas anekdotēm: 
Autobusa pietura. Auksts laiks. Vecmāmiņa jautā puisītim: 
„Vai tik maziņam nav auksti?” Puisītis atbild: „Maziņo es turu 
rokās, bet pats gan esmu nosalis!”

1.aprīlis Ļaudonas PII
Šoreiz jubilārus sagaidīja PIFS (Vitas audzīte). Krustmāte 

Agate (Daces audzīte), tēvocis Tontons (Vandas audzīte), kaķis 
Herkules (Dinas audzīte), dēliņš Dudū (Ilzes audzīte) izspēlēja 
teātri „Pifa piedzīvojumi”.  

Ir jubilejas klāt.....

Vecvecāku pasākumā.

Vecmāmiņu pēcpusdienā.

Pasaku varoņi sveic jubilārus.
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10.martā  plkst.12.00 ļoti daudzos skolu pagalmos vienlai-
kus iedegās ugunskuri, arī mūsu skolas pagalmā, jo mūsu skolas  
kolektīvs uz desmit minūtēm nolēma piedalīties partijas „Visu 
Latvijai!” rīkotajā latviešu skolu aizstāvības akcijā „Skolu 
vienības uguns” un iestāties par esošo skolu saglabāšanu. Īsas 
uzrunas teica skolas direktore L.Kaufelde, skolas darbinieku 
arodbiedrības vadītāja S.Balode, kā arī skolas muzeja vadītāja 
L.Jakubjaņeca, vēlreiz atgādinot par to, ka vajag lepoties ar to, 
kas mums ir. Tie ir  absolventi, kuri veiksmīgi sevi ir pierādīju-
ši dzīvē – ieguvuši labu izglītību, labu darbu. Uzsvēra arī to, ka 
no pašreizējā skolotāju kolektīva 9 ir Ļaudonas vidusskolas ab-
solventi. Vēlreiz atgādināja par šodienas skolēnu veikumu gan 
olimpiādēs, gan pētnieciskajos darbos, gan konkursos. „Būsim 
vienoti, jo tikai visi kopā esam spēks!”. Lai šie skolotājas iz-
teiktie vārdi kļūst par mūsdienu cilvēku vadmotīvu!

 No 9. līdz 13.03. skolā bija labdarības nedēļa. Vācām zie-
dojumus, lai palīdzētu izveseļoties vienam no mūsu skolas sko-
lēniem. 1.-4.kl.skolēni zīmēja labestības eņģeli, 5.-12.kl.skolēni 
izteica savas pārdomas, kas ir labestība, labsirdība, labdarība. 
Nedēļas nogalē veidojām radošo darbu izstādi, ar to varēja ie-
pazīties visi interesenti, kuri apmeklēja labdarības koncertu „No 
sirds...” Šajā koncertā piedalījās mūsu skolas skolēni – skolas 
pūtēju orķestris (vad.V.Balodis),  sākumskolas ansamblis (vad.
S.Balode), 5.kl. deju kol. (vad.A.Pētersīle), 9.kl.deju kol. (vad.
A.Pētersīle), 2.-4.kl.deju kol. (vad.A.Punovska), kā arī 9.kl.
audz.I Tole un 9.kl.skolēni, kuri runāja par draudzību, izpalī-
dzību, sirsnību. Šajā dienā mēs veidojām arī „Smaidiņu un laba 
vēlējumu sienu”, kur katrs varēja izteikt savu atbalstu, uzrakstot 
vai uzzīmējot smaidiņu. Tā vēlreiz apliecinot sen zināmo gudrī-
bu-– jādāvina tās dāvanas, kas nemaksā naudu, bet kuras nopirkt 
nevar un kas sirgstošai sirsniņai sagādā lielāko veldzi – smaidu, 
drauga plecu. Neliels ieskats radošajos darbos: 

„Labestība, labsirdība un labdarība man asociējas ar labiem 
cilvēkiem un labiem darbiem, nesavtīgiem cilvēkiem un dās-
numu, kā arī visām cilvēka labākajām īpašībām.”(Agnese S., 
6.kl.), 

„Labestība ir tad, kad vēl labu, tas ir gaišums, sirds gaisma. 
Labestīgs cilvēks nedomā un nesaka par citiem sliktu un vien-
mēr vēlē to labāko, priecājas par citu laimi, vienmēr cenšas 
palīdzēt citiem, grib padarīt pasauli labāku ar saviem vārdiem 
un darbiem, attieksmi pret lietām, cilvēkiem.”(Anna K., 8.kl.)

„Labestība  nozīmē to, ka tev nav žēl kādam darīt labu, kā 
arī to, ka tev ir liela, plaša sirds. Labsirdība – pret citiem tu 
esi laipns, sirsnīgs un pretimnākošs. Tas palīdz arī tev pašam 
un sniedz tev gandarījumu. Labdarība ir ziedošana, dāvināšana 
tiem, kam kaut kā nav. Tā ir palīdzēšana un labu vārdu teik-
šana citiem. Labsirdība, labestība piemīt tiem cilvēkiem, kuri 
mīl.”(Gaitis Jānis P., 5.kl.)

„Labestība, labsirdība, labdarība ... tas ir viss pozitīvais, ko 
sniedzam viens otram. Tas ir tad, kad ziedojam sevi un savus 
spēkus, lai kādu atbalstītu un uzmundrinātu. Tas ir tad, kad do-

Īsas ziņas no skolas dzīves
dam, negaidot neko atpakaļ. Ar to ir saistītas mūsu jūtas, emo-
cijas un pārdzīvojumi. Tie ir brīži, kad esam vienoti, kad ar 
saviem darbiem paveicam ko labu, tad mēs paši kļūstam par 
maziem eņģelīšiem.”(Sintija L., 12.kl.)

„Labestība. Labdarība. Labsirdība. Šie ir vārdi, kurus mums 
būtu jāizprot un jāizmanto katru dienu. Mums ir jāpalīdz sa-
viem tuvajiem un arī nejaušam garāmgājējam, jo nevar zināt, 
kas nākotnē var notikt ar tevi pašu, un varbūt tas nejaušais cil-
vēks būs vienīgais, kurš spēs tev palīdzēt. 

Šie vārdi nekādā ziņā nav saistīti ar savtību, egoismu vai paš-
labuma meklēšanu! Tie ietver cilvēkmīlestību un brīnumainu 
pateicību, kuru mēs dāvājam viens otram.”(Zanda O., 12.kl.)

„Labestība, tāpat kā labsirdība, ir Dieva dota dāvana cil-
vēkam...Ja visiem būtu šādas īpašības, tad pasaule būtu 
labāka.”(Jānis P., 12.kl.)

„Labdarība – rīcība, kas parasti vērsta uz materiālo palīdzī-
bu, neprasot par to neko sev pretī, jo tieši labdarība – palīdzība 
citiem – ir šo cilvēku prieks! Labsirdība – tā ir cilvēku īpašība, 
kas atklājas, ja cilvēks domā par citiem, rūpējas par tiem, kam 
dzīvē klājas grūtāk, var uzupurēties kāda nesavtīga, cēla nodo-
ma dēļ.”(Mareks J., 12.kl.)

Mīļš paldies visiem tiem labiem cilvēkiem, kuri mūs atbal-
stīja, atnāca uz koncertu un ziedoja savu artavu kāda skolēna  
veselības uzlabošanai. PALDIES!!!

25.martā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas die-
nā – skolā tika rīkotas tikšanās ar šo baiso notikumu lie-
ciniekiem. 1.-7.kl.skolēni ar  pietāti ieklausījās R.Vizānes 
stāstītajā. Savukārt 12.kl.-8.kl. skolēni ieklausījās bijušās 
skolotājas O.Grundmanes stāstītajā. Pēc tam visi skolēni un 
skolotāji devās uz Piemiņas akmeni, lai atceres brīdī ar klu-
suma mirkli un pirmajiem pavasara ziediņiem godinātu arī 
tos , kuri neatgriezās no izsūtījuma. Skolotāja L.Jakubjaņeca 
teica nelielu uzrunu, kurā vēlreiz izteica dziļu pateicību 
Ļaudonas vidusskolas skolēnu un skolotāju vārdā visiem 
tiem represētajiem cilvēkiem, kuri atsaucās un atbalstīja 
mūs un ļāva piedalīties starprajonu izpētes konkursā „Lat-
viešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos”. Paldies par jūsu 
atmiņām, kas lika jums vēlreiz un vēlreiz izstaigāt šos sāpju 
ceļus, atcerēties šos traģiskos notikumus. Jūsu smagos lik-
teņstāstus atmiņā paturēs jūsu pēcteči – jaunā paaudze. 

Skolu vienotības ugunskurs Ļaudonas vidusskolā.

Labdarības koncerts vidusskolā.
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Pēc piemiņas brīža atkal atgriezāmies skolā, lai sniegtu kon-
certu represētajiem cilvēkiem. Šajā koncertā piedalījās skolas 
pūtēju orķestris, sākumskolas ansamblis, 1.kl.deju kol., 5.kl.
deju kol., kā arī teātra pulciņa dalībnieki.

Martā notika arī 4 rajonu – Alūksnes, Balvu, Gulbenes, 
Madonas – skolēnu pētniecisko darbu konkurss „Latvieša 
pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos”. Ļaudonas vsk. novad-
pētniecības pulciņš ieguva 2.-3.vietu. Materiālus sagatavoja 
skolas muzeja vadītāja L.Jakubjaņeca un vēstures skolotāja 
E.Beļauniece.

Martā Madonas rajona BJC rīkoja konkursu 3.kl.skolēniem 
par J.Baltvilka dzeju. Tajā piedalījās arī mūsu skolas skolēni un 
nopelnīja atzinības (sk.S.Balode). 

30.martā mūsu skolas skolēnu pašpārvaldes divi pārstāvji– 
Z.Krēsliņa (9.kl.) un R.Beļaunieks (8.kl.) – piedalījās Madonas 
rajona skolēnu līdzpārvalžu sanāksmē Dzelzavas pamatskolā. 
Katrai skolēnu pašpārvaldei vai līdzpārvaldei vajadzēja pre-
zentēt kādu pasākumu vai aktivitāti, kura vislabāk ir patikusi 
vai palikusi atmiņā, vārdu sakot, dalītos pieredzē pasākumu 
organizēšanā. Ļaudonieši ieinteresēja klātesošos ar savu izvei-
doto skolas dzimšanas dienu kalendāru. Šajā sanāksmē smēlā-
mies dažas labas idejas turpmākajai darbībai. Cerams, tās arī 
realizēsim.

S. Sīle, Ļaudonas vidusskolas direktores vietniece
 audzināšanas darbā

ATPŪTA                                                                   

15.martā aktīvākie pagasta zemledus makšķernieki rīkoja 
Ļaudonas pagasta sacensības uz Sāvienas ezera. Šogad laika 
apstākļi bija labvēlīgi zemledus makšķerniekiem. Sacensības 
organizēja un vadīja Zintis Viļevičs un Valdis Grundmanis, bet 
sekretāres pienākumus pildīja Edīte Krēsliņa.

Sacensībās piedalījās desmit komandas ne tikai no pagasta, 
bet arī komandas no Kokneses, Jēkabpils un apkārtējiem pa-
gastiem.

Arī šajās sacensībās neiztika bez kurioziem, jo daudziem 
makšķerniekiem zivis norāva āķus, pat neparādoties āliņģos. 
Bet Zintim brīdī, kad viņš runāja pa telefonu, kaķis, kas bija 
uz vakts, paķēra zivi ar visu āķi un pazuda tikai viņam zināmā 
virzienā.

Diena bija jauka, un ātri vien aizsteidzās noteiktais laiks mak-
šķerēšanai. Zivis tika svērtas, un drīz arī tika apkopoti rezultāti.

Komandu vērtējumā pirmā vieta komandai „Koknese”, 
otrajā vietā Jēkabpils rajona „Oškalna celtnieks”, bet tre-
šajā kaimiņi –  „Mētriena”.

Ļaudonas pagasta zemledus makšķerēšanas 
sacensības

Individuālajā vērtējumā vīriešu grupā pirmā vieta Jānim Tro-
pam (3,210 kg) Mētriena, otrā vieta Modrim Bērziņam (2,940 kg) 
Koknese, trešā vieta Igoram Dubovskim (2,870 kg) Koknese.

Sieviešu konkurencē nepārspēta palika mūsu pagasta 
makšķerniece Gaida Bruņeniece no Sāvienas komandas 
„Zelta zivtiņa” (1,590 kg) , otrā vieta jēkabpilietei Ļubovai 
Pavlovai (0,900 kg), trešā vieta ļaudonietei Edītei Krēsliņai no 
komandas „Līņi”(0,660)

Jauniešu grupā pirmā vieta kalvim Vaivodam no Kokneses 
(1,810), otrā vieta sāvēnietim  Emīlam Veikšānam ( 1,070), tre-
šā ļaudonietim Danielam Briedim (8,100)

Sacensībās piedalījās desmit komandas un kopumā lomi bija 
apmierinoši. Sevišķis prieks par mūsu brašajām sievām Gaidu 
Bruņenieci un Edīti Krēsliņu, kā arī par jauniešiem.

Paldies Valdim Grundmanim, Zintim Viļevičam par sacensī-
bu organizēšanu! Paldies Edītei Krēsliņai par precīzo sekretā-
res darba veikšanu!

Vairis Viļevičs

KŪLAI NĒ!                     
Iestājoties pavasarim, nesakoptie lauki un 

īpašumi ieskauti pērnajā zālē. Atcerēsimies, ka 
kūlas dedzināšana ir neatļauta un uzskatāma par 
pārkāpumu. Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 51.panta otrā daļa paredz administra-
tīvo atbildību par zemes apsaimniekošanas pa-
sākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai 
novērstu kūlas veidošanos.

Atceres brīdī pie Piemiņas akmens represijās cietušajiem.

Valdis Grundmanis, Zintis Viļevičs un Edīte Krēsliņa.
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Bērnu rotaļu laukumā Avotu ielā šogad kopā ar grupu “Vēr-
tumnieki” ļaudoniešiem bija dota brīnišķīga iespēja svinēt Ot-
rās Lieldienas. Atklājot pasākumu Otrajās Lieldienās, Anete 
Karlsone pasākuma apmeklētājiem pastāstīja par Lieldienām, 
kad, ziemai lēnām atkāpjoties, garās, tumšās naktis kļūst īsā-
kas, līdz beidzot diena ir pastiepusies tikpat gara kā nakts. Tad 
klāt ir Lieldienu laiks. Pēc svētkiem dienas jau būs garākas par 
naktīm un turpinās pieaugt līdz pat Jāņiem. Interesanti, ka pats 
nosaukums – Lieldienas, Liela diena – norāda uz būtisko šajā 
notikumā.

Lieldienas kopā ar folkloras grupu „Vērtumnieki”

    Agrāk Lieldienas svinētas trīs, garajā gadā pat visas četras 
dienas. Ļaudis savu prieku par atnākošo pavasari, gaismas un 
dzīvības uzvaru pār tumsu un nāvi izteica un apliecināja Liel-
dienu norisēs. Tāpat kā citi gadskārtu svētki, arī Lieldienas tiek 
cilvēkotas vai nu par lielu sievu, vai par trim māsām. 

Folkloras grupa sniedza nelielu koncertu, bet pēc tam Māris 
Karlsons brīnišķīgi prata rotaļās un dejās iesaistīt pasākuma da-
lībniekus, kas radīja visiem jauku  kopības sajūtu.

Paldies folkloras grupai „Vērtumnieki” par jauko pasākumu 
ļaudoniešiem!

R. Vizānes teksts un foto

VID Vidzemes reģionālās iestādes 
Madonas nodaļa informē 

Par atvieglojumiem par 
apgādājamiem piemērošanu

Bieži vien nodokļu maksātāji nezina, ka atvieglojumus par 
apgādājamajiem var piemērot ne tikai par bērniem, bet arī par 
tām personām, kuras negūst ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 
(turpmāk-nodoklis) apliekamus ienākumus. Saņemt nodokļu 
atvieglojumus saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli” (turpmāk-likums) 13.pantu, var:

• par nepilngadīgu bērnu,
• par bērnu, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, 

augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 
24 gadu vecuma sasniegšanai,

• par nestrādājošu laulāto,
• par nestrādājošiem vecākiem un vecvecākiem,
• par mazbērnu vai audzināšanā paņemtu bērnu, ja no viņa 

vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī 
tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās 
vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu 
vecuma sasniegšanai,

• par brāli, māsu, kas ir jaunāki par 18 gadiem, ja viņiem nav 
darbaspējīgu vecāku,

• par apgādībā esošu personu apgādājamiem,
• par personu, kuras labā pēc tiesas sprieduma no maksātāja 

tiek piedzīta uzturnauda (alimenti),
• par maksātāju aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu.
Apgādībā nevar būt persona, kura patstāvīgi saņem ar no-

dokli apliekamos ienākumus, kas pārsniedz nodokļa atvieg-
lojuma apmēru, vai bezdarbnieka pabalstu (stipendiju) vai tās 

INFORMĀCIJA                                                     

Par Gada pārskatu iesniegšanas 
termiņu

Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes reģionālās iestādes Ma-
donas nodaļa atgādina, ka 2008.gada pārskatu, kuri iesniedza-
mi ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne 
vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām, iesniegša-
nas termiņš ir 30.aprīlis.

Papildu informāciju jūs varat saņemt VID Vidzemes reģionā-
lās iestādes Madonas nodaļas Nodokļu maksātāju konsultāciju 
daļā – Madonā, Raiņa ielā 3, vai pa tālruni – 64807352. 

Līga Īvāne,
VID VRI Madonas nodaļas

uztur kāda cita persona, kā arī persona, kura saņem pensiju 
saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”, izņemot apgādnieka 
zaudējuma pensiju.

Atvieglojumu par apgādājamo nevar noteikt par personu, 
kura atrodas pilnīgā valsts apgādībā, t.i., ja tā dzīvo pansionātā, 
atrodas zīdaiņu vai bērnu namā, mācās speciālajā izglītības ies-
tādē un par tās uzturēšanos šajās iestādēs apgādnieks nemaksā.

 Likumā noteiktos atvieglojumus piemēro nodokļu maksātā-
jam, kuram algas nodokļa grāmatiņā, pamatojoties uz “Paziņo-
jumu par apgādībā esošajām personām”, ir izdarīts ieraksts par 
atvieglojumu piešķiršanu.

 Iepriekšminētos nodokļa atvieglojumus piemēro ar dienu, 
kurā nodokļa maksātājam ir radušās tiesības uz nodokļa atvieg-
lojumu, un pārtrauc ar nākamo dienu pēc dienas, kurā šīs tiesī-
bas ir zudušas. 

Atvieglojumu par apgādībā esošām personām piemēro ienā-
kuma gūšanas vietā, ja maksātājs ir iesniedzis algas nodokļa 
grāmatiņu, kurā ir uzrādītas apgādājamās personas.

Anete, Māris un Rudīte no folkloras grupas “Vērtumnieki“.

Māris Karlsons vada rotaļu par sauli un mēnesi.
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SĒRU VĒSTS
Viss jāatstāj, kad saule pavasarī
Sies atkal vaļā puķu pumpurus,
Ar saviem straujiem ziemeļvēju zirgiem
Būs ziema viņu paņēmusi līdz.

Mūžības ceļos aizgājuši

INĀRA SEIKSTULE 14.martā 51 gada vecumā;
JĀNIS KRĒSLIŅŠ  16.martā 74 gadu vecumā;
ANNA VIĻEVIČA 14. aprīlī 69 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem

APSVEICAM!                
    10                      

26. aprīlī plkst. 10.00.  
Pavasara tirdziņš laukumā pie kultūras nama,

pirkt un pārdot 
palīdzēs improvizācijas teātra grupa “Tinte’’

9. maijā plkst.19.00
Mātes dienai veltīts koncerts 

Balle, ieeja  2,00  Ls

Vēlos pateikt…
23.maijā plkst.14.00

 Ļaudonas pagasta kultūras namā skanēs manas dzies-
miņas, kuras radušās pēdējo 5 gadu laikā.

Ja esat par to ieinteresēti, 
pavadīsim kopīgu pēcpusdienu, 

klausoties manas dziesmas „Sendienu” izpildījumā un
 cienājoties ar pašu sarūpētajiem cienastiem. 

Īpaši gaidīsim pensionārus.
Netrūks arī jautru brīžu.

Tiksimies maijā!           
Malda, ansambļa „Sendienas” vadītāja

Kamēr tev rokās ir saule,
Steidzies glāstīt un dot!
Kamēr tev acīs ir saule,
Steidzies savus mīļos aplūkot!
Kamēr sirds ir saulē,
Tu nebūsi dzīvē lieks,
Kamēr vien tevī ir saule,
Mūžs tevi nesalieks.

SVEICAM!

50 gadu jubilejā
Annu Retko 10.aprīlī

Zigrīdu Dzeni 23.aprīlī
Lidiju Smirnovu 26.aprīlī

55 gadu jubilejā
Eduardu Jakubjaņecu 10.aprīlī

Juri Kraukli 18.aprīlī

70 gadu jubilejā
Ēriku Barkovski 12.aprīlī

Edgaru Dzeni 13. aprīlī

80 gadu jubilejā
Ausmu Otvari 27.aprīlī

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt.

Sveicam  
Aneti Jegorovu un Edmundu Bergvaldi 

ar meitiņas  ADRIANAS
 piedzimšanu 12.martā!

KULTŪRAS ZIŅAS         

PATEICĪBAS                
Īstā labestība liek rīkoties tūlīt,
Tā izraisa uzticību,
Tā līksmina un dziedina,
Tā ir saite starp debesīm un zemi,
Tā negaida samaksu,
Negaida pateicību un vairās skaļuma.
                                               ( Z. Mauriņa)

Mīļš paldies visiem ziedotājiem, visiem labvēļiem par labu 
vārdu, palīdzīgu roku un sirds siltumu!

Lai jums visiem laba veselība, daudz mīlestības, nezūdoša 
ticība sev un labajam visapkārt!

Eduards, Ilona, Jānis

Pašas skaistākās Palsmanes priedes
Gadu desmitiem vienuviet
Mūsu tēviem un mātēm šai vietā
Sēru korāļus svinīgi dzied.
Pašas skaistākās Palsmanes priedes
Neļauj dvēselei gabalos lūzt,
Kad kā smiltis dzīvības brīnums
Melnā mūžībā sakņoties plūst.
                                 ( K. Apškrūma)

MĪĻŠ PALDIES – darbabiedriem pagasta padomē, esošiem 
un bijušajiem pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem, vi-
dusskolas kolektīvam, apvienotās virtuves kolektīvam, „Ļau-
donas Vēstis” redkolēģijai, kaimiņiem un visiem, visiem, kas 
bija kopā ar mums, pavadot manu māmiņu, vecmāmiņu un vec-
vecmāmiņu  mūžības ceļā Palsmanes kapsētā.

Ruta ar ģimeni


