
  

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

ĻAUDONAS PAGASTA PAŠVALDĪBAS AVĪZE Nr. 6 (170) JŪNIJS  2008.G.

ĻAUDONASĻAUDONAS

Pagasta padomē

Kultūras dzīve pagastā

Informācija
Sludinājumi

Darbi pašvaldībā

Deputāta viedoklis

Māksliniece Dzidra Mitchell –

JŪNIJS. Pirmais vasaras mēnesis nu ir klāt – nepacietīgi gai-
dītais atvaļinājumu laiks. Skolēnu brīvdienu laiks. Ikvienam gribas 
basām kājām iebrist smaržīgā pļavā un  sajust dabas dāvāto burvī-
bu. Zied pļavu puķes, visapkārt skan putnu balsis. Mazās Aiviek-
stes palieņu pļavu griezes savas dziesmas dzied nenogurušas.

Skolā devītie un divpadsmitie kārto eksāmenus, lai pakāptos par 
vienu pakāpienu augstāk savā zinību kalnā. Vēlu veiksmi jums vi-
siem!

Pie ziedošās vasaras vārtiem nemanāmi pienākuši vecvectēvu ap-
dziedātie un slavinātie vasaras saulgrieži. Tuvojoties skaistākajiem 
gadskārtu svētkiem, visi pošas Līgo svētkiem, gatavojoties kurināt 
ugunskurus, dziedāt, dejot un plūkt jāņuzāles, ar kurām var dziedēt 
visas kaites. Šis ziedu laiks ir ievīts katrā jāņu vainagā. Laukma-
lēs sārtojas pirmās meža zemenes, pļavās zied burvīgās nakstsvijo-
les, pīpenes, madaras, suņuburkšķi, vanagzirņi un citas puķes. 

Saimnieces sien dzeltenos siera rituļus, cep speķa raušus, bet vīri 
gādā par putojošu alus kausu. Jāņi ir gaismas svētki. Lai gan grū-
ti ielīst seno latviešu ādā, viena no svētku nozīmēm ir bijusi un ir 
atjaunošanās. Cilvēkam, tāpat kā dabai, ir jāatjaunojas. Un tie-
ši saulgriežos, kad daba sasniegusi pilnbriedu, enerģija ir ļoti, ļoti 
spēcīga. Līgo vakara burvību novēlu izbaudīt – papardes zieda ne-
parasto spēku, kas jūtams vienīgi Jāņu naktī un tikai pie mums, 
Latvijā! Visiem gaviļniekiem un jubilāriem skaistus mirkļus visa 
gada garumā!

Īpašs sveiciens Ļaudonas Līgām un Jāņiem!

Mēneša jubilāri

No ikdienas pagasta izglītības 
iestādēs
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PAGASTA PADOMĒ
Padomes sēdē 

2008. gada 28. maijā
1. Apstiprināja Ļaudonas pagasta 

pašvaldības 2007.gada pārskatu un šādus 
gada pārskata rādītājus: 

1. Bilances kopsumma uz 31.12.2007.   
Ls 691 790.

2. Faktiskie ieņēmumi (pēc uzkrāšanas 
principa) 2007. gadā:

2.1.pamatbudžetam  Ls 810 360;
2.2. speciālajam budžetam  Ls 56 128;
2.3. ziedojumiem un dāvinājumiem        

Ls 1 364.
3. Faktiskie izdevumi (pēc uzkrāšanas 

principa) 2007. gadā:            
3.1.pamatbudžetam Ls 709 422;
3.2. speciālajam budžetam Ls 53 746;
3.3. ziedojumiem un dāvinājumiem    

Ls 1 078.
4. Naudas plūsma – ieņēmumi 2007. 

gadā:
4.1. pamatbudžetam Ls 792 386;
4.2. speciālajam budžetam  Ls 56 128;
4.3. ziedojumiem un dāvinājumiem    

Ls 1 364.
5. Naudas plūsma – izdevumi 2007. 

gadā:
5.1. pamatbudžetam Ls 854 410;
5.2. speciālajam budžetam Ls 56 382;
5.3. ziedojumiem un dāvinājumiem Ls 

1 064.
2. Nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu 

un galvojumu kontroles un pārraudzības 
padomi atļaut saņemt Valsts kasē 
aizņēmumu Ls40000,- (četrdesmit 
tūkstoši latu) apmērā, lai izlietotu 
Avotu katlu mājas renovācijas 2. kārtas 
būvniecības darbiem.

3. Pieņēma zināšanai Ministru kabineta 
plāna projektu „Vidusdaugavas reģionālais 
atkritumu apsaimniekošanas plāns 2008.-
2013. gadam”.

4.  Nolēma komandēt Maiju Zandbergu 
un Tatjanu Turkinu profesionālās pieredzes 
apmaiņas braucienam uz Lietuvas 
Republikas Anikšču rajonu no 02.07.2008. 
līdz 04.07.2008., izmaksājot 100% dienas 
naudu. 

5. Piekrita SIA „Ausmupe” komerciālās 
darbības uzsākšanai telpās Brīvības ielā 8.

6. Apstiprināja degvielas patēriņa normu 
traktoram HUSQVARNA LTH 171.

7. Atļāva izsniegt atkārtotu aktu par 
ēku pieņemšanu - nodošanu ekspluatācijā 
ēkai Ļaudonas pagasta „Rijzemēs” un 
apstiprināja komisiju būves pieņemšanai 
ekspluatācijā. 

8. Nolēma izbeigt zemes lietošanas 
tiesības vienam zemes lietotājam.

9. Nolēma ieskaitīt zemes vienības, par 
kurām netika noslēgts zemes nomas līgums, 
zemēs Zemes reformas pabeigšanai. 

10. Atteicās no pirmpirkuma tiesībām 
uz nekustamo īpašumu „Oļi”, „Apses”, 
īpašuma „Lazdas”, 1. zemes gabalu, 
piešķirot tam nosaukumu „Lazdas 1”, 
īpašuma „Jaunlīči” vienu zemes vienību, 
piešķirot tai nosaukumu „Jaunlīči 4”.

11. Noteica zemes lietošanas 
apgrūtinājumus īpašumam „Skalbji 1” un 
„Lapaiņi”.

12. Atļāva izstrādāt zemes ierīcības 
projektu īpašumam „Aizpurves”. 

13. Atļāva transformēt īpašuma „Trušļi” 
zemes vienību 3,6 ha platībā par smilts, 
grants ieguves zemi – karjeru un īpašuma 
„Raivas” zemes vienību 3,2 ha platībā par 
zemi „zem ūdeņiem”. 

14. jūnijs ir diena, kurā 
1941. gadā tūkstošiem lat-
viešu izveda nobendēšanai 
uz Krieviju. Tā ir diena, kas 
cilvēkiem liek neaizmirst to 
pagātni, ko ir piedzīvoju-
si mūsu daudz cietusī tauta, 
kuras liktenis vairs neatradās 
pašu ziņā, bet gan totalitāro 
lielvaru interešu krustcelēs. 
14.jūnijā aprit 67 gadi, kopš 
padomju vara sāka masveidā 
realizēt genocīdu pret Lat-
vijas tautu, kopš tūkstošiem 
mūsu cilvēku tika izrauti no 
savām mājām un ar varu aiz-
vesti svešumā, lai tur  Sibīrijā 
un citviet Krievijas ziemeļos 
tiktu mocīti, spīdzināti, no-
bendēti. Daudzus no viņiem nobendēja 
badā, daudzus  pārcilvēciski smagā dar-
bā, citus vienkārši nošāva.

14. Atļāva izveidot jaunus zemes 
īpašumus, piešķirot tiem nosaukumus 
„Blīstiķis” un „Odzienas 10”.

15. Nepiešķīra finansiālu pabalstu ceļa 
būvei uz mājām „Vintiši”.

16. Atļāva nojaukt nepabeigtu 
jaunbūvi, kura atrodas īpašuma 
„Rijzemes” teritorijā.

17. Nepiekrita piešķirt apdzīvojamo 
platību vienam pagasta iedzīvotājam.

18. Nolēma nepiešķirt finansiālu 
atbalstu vienam pagasta iedzīvotājam.

19. Piešķīra MMK „Ļaudona” 
finansiālu atbalstu 100,-Ls (viens simts 
latu) apmērā transporta izdevumiem 
cīņai ar trakumsērgas ierobežošanu.

20. Piešķīra finansiālu atbalstu 72,-
Ls ceļa izdevumu segšanai Ļaudonas 
pagastā dzīvojošai skolniecei Kristīnei 
Krusietei sakarā ar piedalīšanos 
Internacionālajā bērnu koru festivālā 
Vācijā, kas notiks laika periodā no 2008. 
gada 11. līdz 18. augustam.

21. Padome pagarināja trūcīgas 
ģimenes statusu piecām pagasta 
ģimenēm. 

22. Nolēma piešķirt sociālās palīdzības 
pabalstu vienam pagasta iedzīvotājam.

23. Nolēma piešķirt sociālo aprūpi 
mājās diviem pagasta iedzīvotājiem. 

24. Piekrita viena Ļaudonas pagasta 
iedzīvotāja  ievietošanai Sociālās 
aprūpes centrā.

25. Piekrita rehabilitācijas pakalpoju-
ma saņemšanai sociālās rehabilitācijas 
centrā vienam pagasta iedzīvotājam.

26. Nākošā pagasta padomes sēde no-
tiks 2008.gada 25. jūnijā plkst.14.15. 

Sēdes materiālus apkopoja 
Ilita Berķe

Tas tika darīts viena iemesla dēļ: pa-
domju okupācijas varai vajadzēja atbrīvot 
dzīves telpu civilokupantiem. Un tikai tā-

14. jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
pēc bez tiesas sprieduma, bez 
apsūdzības uzrādīšanas 426 
lopu vagonos sadzina vairāk 
nekā 15 tūkstošus Latvijas 
pilsoņu, lielākoties inteliģen-
ces pārstāvjus, Latvijas armi-
jas virsniekus, talantīgākos 
uzņēmējus, veiksmīgākos 
zemniekus, uzticamākos Lat-
vijas valsts kārtības sargus.

No tiem, kuriem izdevās 
nosargāt savu dzīvību un at-
griezties dzimtenē, par tām 
dienām vairs var pastāstīt ti-
kai tie, kuri tajās 1941.gada 
jūnija drausmīgajās dienās 
bija bērni.

Savās atmiņās pieminēsim 
tos ļaudoniešus un sāvēnie-

šus, kuru moku ceļš sākās 1941. gada 14. 
jūnijā.

Vizānes teksts un foto
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DEPUTĀTA VIEDOKLIS

DARBI PAŠVALDĪBĀ

Lidija Kaufelde. 

Pavasaris, sevišķi maijs, norisinājās 
zem Meža dienu zīmes. Kopš 
Meža dienu aizsākuma jau pagājuši 
astoņdesmit gadi. Patīkami tas, ka 
šī pasākuma saknes ir mūsu rajonā 

–Varakļānos, un vēl patīkamāk, ka pirmo 
Meža dienu idejas autors un aizsācejs 
Pēteris Purviņš (1895.-1966.) dzimis un 
savas bērnības gaitas pavadījis Krustkalnu 
pusē Ļaudonas pagasta ,,Greizkalnos”.

Par godu šai apaļajai jubilejai tika 
sarīkots grandiozs ,,Meža dienu –80” 
noslēguma pasākums turpat Varakļānos.  
Pasākums, protams, bija svētki ne tikai 
meža nozarē strādājošiem, bet arī visiem 
Latvijas iedzīvotājiem. Tikai ar nožēlu 
jākonstatē, ka pasākumam tika piešķirta 
arī politiskā nokrāsa. Tā vien šķita, ka 
galvenais šajā pasākumā ir nevis piecu 
cirsmu (7,0 ha) apstādīšana, kurā piedalījās 
visi vadošie meža nozares darbinieki, 
Meža dienu pasākumiem veltītās grāmatas 
,,Meža dienas Latvijā” atvēršanas svētki, 
bet gan fakts, ka šajās Meža dienās piedalās 
prezidents V.Zatlers. Lielo pasākuma 
sagatavošanas darbu smagumu iznesa 
Madonas virsmežniecības un vietējo 

pašvaldību darbinieki, bet finasiālo pusi 
savās rokās turēja firma, kuras vadība 
saistīta ar valdošajām partijām.

Paldies visiem skolēniem, kas 
piedalījās ,,Meža dienām-80” konkursā, 
un visiem ļaudoniešiem, kas atbalstīja  
šo pasākumu, dodot savu ieguldījumu 
grāmatas ,,Meža dienas Latvijā” tapšanā. 
Iestādītais mežs, ozolu alejas un grāmata 
būs paliekošas vērtības no šī gada Meža 
dienām.

Paldies saku mūsu pagasta 
pašdarbniekiem, īpaši jauktā kora 
„Lai top!” dziedātājiem un diriģentei 
Ainai Miezītei, jo mūsu pagasta koris 
kuplināja šo svētku pasākumu ar savām 
skanīgajām dziesmām individuāli kā 
koris un arī kopkorī. 

Lai visiem saulaina un jauka vasara!
Vēlot veiksmi un darbaprieku, 

saticību un sapratni – Aldis Bondars 

Darbs, kas saistīs ar komunālo pa-
kalpojumu sniegšanu, pēc manām do-
mām, ir svarīgs visiem iedzīvotājiem. 
Neviens mēs savu dzīvi, īpaši pagasta 
centrā, nevaram iedomāties bez cen-
tralizētas ūdens sistēmas, kanalizācijas 
un nu jau, protams, esam pieraduši pie 
centralizētas atkritumu savākšanas.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem ne-
pieciešamos pakalpojumus, katrā 
pašvaldībā ir vajadzīga ūdenstorņu 
dziļurbuma paškontroles sistēmas 
atbildīgā amatpersona, kurai jāseko 
līdzi, lai tiktu ievērotas sanitārās pra-
sības Ļaudonas pagastā, lai nepieļautu 
dzeramā ūdens piesārņojumu, tas ir, 
aizsargjoslas ievērošana un uzturē-
šana, nepieļaut veikt jebkādas saim-
nieciskās darbības, kas neattiecas uz 
urbuma apsaimniekošanu. Bojājumu 
gadījumos tiek veikti ūdensvadu re-
monti un sūkņu maiņa torņos.

Torņos jāievēro higiēnas prasības, 
jāveic aku un ūdenstorņu dezinfekcija 
pēc MK noteikumiem, ko arī veicam.

2007.gadā no dziļurbuma artēziska-

jām akām ir patērēts 24975 m3 dzeramā 
ūdens.

Pašvaldība katru gadu aprēķina izde-
vumus un maksā dabas resursu nodokli 
par patērēto ūdeni, kā arī par izvadīta-
jiem notekūdeņiem. 2007.gadā tika sa-
maksāti 689,08 Ls.

No katra ūdenstorņa divas reizes gadā 
ir veikti dzeramā ūdens dezinfekcijas 
pasākumi, kā arī ņemti ūdens analīžu 
paraugi. Analizējot dzeramā ūdens tes-
tēšanas pārskatus pēc bioloģiskās me-
todes, ūdens paraugi ir apmierinoši, bet 
ķīmiskajā metodē lielākā neatbilstība ir 
divām vielām – dzelzim un duļķainībai. 
Lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti, ir 
nepieciešams uzstādīt ūdens atdzelžoša-
nas iekārtas. 

Ļaudonas pagasta padome 2007.gadā 
īstenoja projekta izstrādi sadarbībā ar 
SIA ”Kaija IL” – „Ūdenssaimniecības 
attīstība Ļaudonas pagasta Ļaudonas 
ciemā”. Šī projekta mērķis ir nodrošināt 
ilgtspējīgu un racionālu ūdens lietoša-
nu, īpašu uzmanību pievēršot pazemes 
ūdens resursu saglabāšanai, nodroši-
nāt dzeramā ūdens kvalitātes atbilstību 
normatīviem, samazināt piesārņojuma 
slodzi uz apkārtnē esošajām ūdens te-
cēm un tilpnēm. Projekta īstenošanas 
termiņš ir no 2008. līdz 2011.gadam. 
Līdz projekta realizācijai ir iesniegts 
pieteikums Latvijas Republikas Veselī-
bas ministrijai, par pazeminātu nekaitī-
guma un kvalitātes prasību noteikšanu 
dzeramajam ūdenim. Saskaņā ar Pārti-
kas aprites uzraudzības likumu 19.panta 

sestajā daļā noteikto Veselības minis-
tru kabineta noteiktajā kārtībā uz laiku 
var noteikt dzeramajam ūdenim, kas 
konkrētajā ģeogrāfiskajā teritorijā tiek 
piegādāts iedzīvotājiem pa ūdensapgā-
des sistēmu, pazeminātas nekaitīguma 
un kvalitātes prasības, ja tās nerada 
draudus patērētāju veselībai un citādā 
veidā nav iespējams nodrošināt dzera-
mā ūdens piegādi.

Saskaņā ar minētā lēmuma normu 
2003.gada 29.aprīļa Ministru kabineta 
noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens 
obligātās nekaitīguma un kvalitā-
tes prasības, monitoringa un kon-
troles kārtība” (turpmāk-noteikumi) 
19. punkts nosaka, ka dzeramajam 
ūdenim var noteikt pazeminātas ne-
kaitīguma vai kvalitātes prasības uz 
laiku, kas nepārsniedz trīs gadus. Tas 
nozīmē, ka atļauja ir izsniegta uz tri-
jiem gadiem– līdz projekta realizācijas 
laika beigām.

Sadzīves atkritumu savākšanu un 
transportēšanu joprojām veic SIA 
„Madonas namsaimnieks”. Vasarai ie-
stājoties, sadzīves atkritumi Ļaudonas 
pagasta centrā ir savākti regulāri katru 
nedēļu otrdienās, Sāvienas centrā pār-
nedēļas.

Par pakalpojumu sniegšanu SIA 
“Madonas namsaimniekam” samak-
sāts 2007.gadā 6406 Ls, tai skaitā, no 
iedzīvotājiem 3791 Ls, bet nenomak-
sātais parāds no iedzīvotājiem ir 1860 
Ls.

Vēl joprojām Ļaudonas pagastā dar-

Aldis Bondars.

Šomēnes avīzītes lasītājus uzrunā un par savu darbu pastāsta 
pagasta komunālās daļas vadītājs Jurijs Simsons un jauniešu centra 
„Acs” vadītāja Biruta Calmane

Jurijs Simsons.
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bojas izgāztuve „Kalnieši”, kur tiek 
ievesti pārsvarā zari, lapas un būvgru-
ži, bet tomēr ir arī izgāztuvē sastopami 
sadzīves atkritumi, kurus ienes iekšā 
ar nešanu vai arī nosviež netālu no 
vārtiem ceļa malā.

Atgādinu, ka izgāztuve „Kalnieši” 
ar laiku, iespējams, tiks slēgta un tiks 
veikti rekultivācijas pasākumi. Ļau-
donas pagasta teritorijā dzīvojošajiem 
iedzīvotājiem tomēr vajadzētu iekļau-
ties kopējā Ļaudonas pagasta apsaim-
niekošanas programmā.

Tie Ļaudonas pagasta iedzīvotāji, 
kas nav vēl noslēguši līgumus, var 
pieteikties Ļaudonas pagasta padomē, 
Dzirnavu ielā -2 pie komunālās daļas 
vadītāja, lai pārrunātu un risinātu katra 
iedzīvotāja problēmas šajā jomā. Ie-
teicams arī  pieteikties tiem Ļaudonas 
pagasta iedzīvotājiem, kas dzīvo at-
tālākās viensētās. Sadzīves atkritumu 

savākšanas vieta varētu būt pret veikalu 
„Dīvari”, novietojot tur vairākus jaunus 
konteinerus.

Novērojot Ļaudonas pagasta centra 
apkārti, var secināt, ka joprojām tiek 
izmesti atkritumi ceļmalās, pie estrādes 
parkā. Estrāde ir tā vieta, kur pulcējas 
pagasta jaunatne un aiz sevis atstāj tuk-
šas pudeles, izsmēķus un citus atkritu-
mus, nedomājot par to ievietošanu at-
kritumu tvertnēs.  Tiek bojāti estrādes 
soliņi, pati estrāde. Jaunieši bieži vien 
ar automašīnām piebrauc pie pašas es-
trādes, neievērojot nevienu norādi par-
ka teritorijā. Skumji, ka vieni rūpējas 
par pagasta sakārtotību, bet citi to bojā. 
Esam domājuši par pagasta iedzīvotā-
jiem un ciemiņiem. Parka teritorijā pie 
estrādes maijā ierīkojām divas tualetes, 
un drīzumā tualete būs arī laukuma malā  
pie “Dīvari” veikala.

Atgādinu pagasta iedzīvotājiem, kuri 

saņem komunālos pakalpojumus par 
ūdeni (bez ūdens skaitītāja) un atkri-
tumiem: ja ir izmaiņas cilvēku skaitā, 
griezieties pagasta padomē pie komu-
nālās daļas vadītāja ar iesniegumu, lai 
laicīgi  varētu veikt pārrēķinu komunā-
lajos maksājumos. Vēlams līdz katra 
mēneša 15 datumam. Bez iesniegu-
miem pārrēķini netiks veikti. 

Katrs pagasta iedzīvotājs ar savu at-
tieksmi pret vidi, kurā viņš dzīvo, var 
radīt sev un citiem cilvēkiem patīkamu 
apkārtni, lai visiem būtu labi un patī-
kami, jo nevienu neiepriecina netīrās 
ceļmalas, nevietā izmesti atkritumi un 
piedrazotās sabiedriskās vietas pagasta 
centrā, it īpaši autobusu pieturas.

Visiem pagasta iedzīvotājiem novē-
lu jauku, saulainu vasaru.

Jurijs Simsons,
Komunālās daļas vadītājs

Jauniešu centrs „Acs” darbojas 
kopš 2006.gada 1.septembra. Tas ir 
izveidots ar Bērnu un ģimenes lietu 
ministrijas atbalstu. Centriņš tika iz-
veidots ar mērķi, lai jauniešiem būtu 
vieta, kur pulcēties, lai varētu saturī-
gi un interesanti pavadīt savu brīvo 
laiku.

Centra tapšanā aktīvi piedalījās 
dažāda vecuma jaunieši. Speciālista 
vadībā paši jaunieši remontēja un 
veidoja telpas, kuras tagad paši ap-
dzīvo un izmanto.

Centra apmeklētāju kontingents– 
jaunieši vecumā no 15 līdz 25 ga-
diem. Centriņu katru dienu vidēji 
apmeklē 18 jaunieši, taču atsevišķās 
dienās pat vairāk par 30 jauniešiem.

Ieguvēji ar šī Centra izveidošanu ir 
ne tikai paši jaunieši, bet visa Ļaudo-
nas sabiedrība. Jaunieši pavada brīvo 
laiku pieauguša cilvēka uzraudzībā, 
dažādas  Centriņa piedāvātās  iespē-
jas veicina jauniešu harmonisku at-
tīstību, lojalitāti savam pagastam. 

Lai pilnveidotu un dažādotu brīvā lai-
ka izmantošanas iespējas, izveidojām 
nevalstisku  organizāciju un reģistrē-
jāmies Uzņēmumu reģistrā kā Biedrī-
ba, lai varētu piedalīties NVO projektu 
konkursā. Pagājušajā gadā startējām ar 
projektu „Augt un sevī gaismu krāt!”. 
Mūsu projekts tika atbalstīts, tā ievie-
šanas rezultātā Centriņš kļuva bagātāks 
par 4 datorkomplektiem, portatīvo dato-
ru, krāsaino kopētāju-printeri un biljarda 
galdu. Projekta kopējā summa 5000,- 
lati, no kuriem 75% finansēja Eiropas 
Struktūrfondi, bet 25% – valsts budžets.

Mēs piedāvājam jauniešiem ļoti da-
žādas brīvā laika izmantošanas iespējas. 
Mūsu rīcībā ir 7 datori ar interneta pie-
slēgumu. Kaut arī internets ir pieejams 
vairākās vietās pagastā, mūsu datoriem 
ir liela piekrišana. Piedāvājam arī bil-
jarda, novusa, gaisa hokeja galdus. Ir 
mums arī tenisa galds, taču pašreiz ne-
tiek izmantots telpu trūkuma dēļ.  Pie-
ejamas ļoti dažādas galda spēles: Mo-
nopols, Risk, Alias, Katanas ieceļotāji, 
Latvija, Imago, vairākas puzles, šahs, 
kā arī šautriņas.

Jauniešiem ir iespēja pārbaudīt savas 
zināšanas dažādās erudīcijas spēlēs. Re-
gulāri spēlējam „Zini vai mini”, ”Prāta 
banka”, kurās jaunieši mērojas spē-
kiem savās zināšanās. Pēc vidusskolas 
eksāmeniem plānojam erudīcijas spēli 
vidusskolas absolventiem „Vai absol-
vents ir gudrāks par piektklasnieku?”. 
Kopā ar jauniešiem esam iedibinājuši 
vairākas tradīcijas, kuras ar katru gadu 
pilnveidojam.

Kaut gan Centrs izremontēts nesen,  
ir daudz dažādu saimnieciski nepaveik-

tu darbu. Nav  ierīkotas lietus ūdens 
notekcaurules, viss lietus ūdens  gāžas 
no vecās notekcaurules gala tieši iekšā  
puķu dobē. Tuvākajā laikā plānojam 
saremontēt cementa pakāpienus pie 
Centriņa, kuri laika gaitā ir nolieto-
jušies.  Projekta realizēšanas gaitā, 
2006.gada augustā, liekot Centra telpā 
logus, viens logs saplaisāja. Līdz šim 
tas nav nomainīts, kaut gan solīts ir 
vairākkārt.

Bez šiem saimnieciskajiem jautāju-
miem ir daudz problēmu ar jauniešu 
uzvedību un attieksmi pret  inventāru. 
Regulāri jācīnās ar iekšējās kārtības 
noteikumu neievērošanu, ar alkohola 
cienītājiem un smēķētājiem.

Vasara ir skolu brīvlaiks, līdz ar to 
Centriņš ir vairāk apmeklēts. Jaunieši 
paši pēc savas izvēles pavada  savu 
brīvo laiku, paši realizē savas idejas.  
Mūsu mērķis ir  uzlabot un dažādot, 
pilnveidot brīvā laika pavadīšanas 
iespējas. Centrs nodrošina  iespējas 
mazturīgo ģimeņu bērniem, kuru ve-
cāki nevar atļauties nopirkt datortehni-
ku un citu  inventāru, saturīgi pavadīt 
brīvo laiku.

Centrs  vairāk piesaista jauniešu 
aktīvāko daļu, un tas ir neatsverams 
ieguldījums, kas samazina nelabvēlī-
gās riska grupas, stiprina savstarpējo 
attiecību tiesiskumu. Tas ir arī stimuls 
jauniešiem pēc izglītības iegūšanas 
atgriezties pagastā. Zinātkāra, aktīva 
un harmoniska jaunā paaudze ir ie-
guvums sabiedrībai un pamats mūsu 
valsts nākotnei.

Biruta Calmane,
jauniešu centra „Acs” vadītāja

Biruta Calmane.
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MĒNEŠA JUBILĀRI
19.maija pēcpusdienā sveicienus 

80. dzimšanas dienā vedām uz Kaln-
virsas ciema ,,Tīlānu’’ mājām tur  
dzīvojošajai Veronikai Zukulei.

Omulīgā jubilāre sagaidīja mūs 
mājīgajā istabā, kur labprāt pastās-
tīja par savas dzīves galvenajiem 
pieturpunktiem. Cieši līdzās sēdēja 
laulātais draugs Vladislavs, ik pa 
laikam papildinot stāstījumu ar savu 
dzīves redzējumu.

Veronika dzimusi Rēzeknes rajo-
na Gaļānu pagastā, kur ģimenē bez 
viņas vecāki audzināja vēl 2 brā-
ļus. Dzīve nav bijusi lutinātāja, jo 
vecāki apstrādāja pusgraudniekam 
piešķirtu zemi, vairākas reizes nā-
cās mainīt dzīvesvietu meklējot, kur 
dzīve sniedz biezāku maizes riecie-
nu. Mazā Veronika beidza Maltas 
6. gadīgo pamatskolu, kas tiem lai-
kiem bija jau laba izglītība. Pirmā 
darbavieta – mežniecības kantorī 
Aglonas pagastā, vēlāk turpat par 
ciema darbvedi strādājusi. Satikusi 

savu nākamo dzīvesdraugu Vladisla-
vu, salaulājušies, strādājuši Krustpils 
cukurfabrikā. 

Dzīves un darba gaitas ,,atnesušas’’ 
līdz Ļaudonai, sākts dzīvot un tā arī 
palikts kādreizējā mežsarga mājā Tī-
lānos. Izaudzināti divi dēli, no kuriem 
vienam jau mūžs pāragri aprāvies. 
Bet vecumdienas silda 5 mazbērni 
un 2 mazmazbērni. Viņi neļauj iesū-
not, apciemodami vecvecākus, te gūst 
daudz gudru padomu un dzīvesziņu. Ir 
skumji dzirdēt, kad Vladislavs atzīst, 
ka daudz vēl darbu padarāms, bet.... 

veselība abiem arvien pasliktinās. 
Mājas saimniecībā vien kaķis un 
vistas ikdienā pieskatāmas. Un bi-
tes, kam aizvadītā ziema bijusi stipri 
nelabvēlīga, izputinot pusi saimju.

Radās priekšstats, ka šajās mājās, 
kas vienmēr izcēlušās ar kārtīgo pa-
galmu un koptajiem laukiem, valda 
saskaņa, miers, liela darba mīlestība. 
Mūža gaitas Veronikai palīdzējusi 
vadīt dziesma. Skaistās, spēcīgās 
balss īpašniece nav dziedājusi korī, 
bet baznīcas misēs viņu dzird pāri 
citām balsīm. Daudz dzīvē adīts, 
tamborēts, bet tagad veselības dēļ 
šīs aizraušanās atliktas malā.

Vēlēsim Veronikai vēl daudz 
skaistu dzīves brīžu piedzīvot, labas 
domas domāt un dāvāt tās saviem 
tuvākajiem, lai ikdienas solis nav 
grūts, bet sirds priekam lai ziedi 
dārzā zied un mīļie cilvēki ir spirgti 
un veseli!

ar cieņu Līga Calmāne
L. Calmānes foto

Voldemārs Māliņš 28. maijā 
svinēja 80 gadu dzīves jubileju. Kā 
jau skaistā dzīves jubilejā daudzi 
jo daudzi vēlējās sveikt jubilāru. 
Apsveicēju vidū bijušie darba biedri 
no padomju saimniecības, kuriem 
Voldemārs Māliņš bija direktors, 
atmiņās atcerējās kopā pavadītos 
darba gadus un ne vienu vien dzīves 
gadījumu, par kuru šodien ir jaukas 
atmiņas. Sveicieni jubilāram no 
pagasta padomes, jo Voldemārs 
Māliņš vairākus gadus vadījis mūsu  
pašvaldības darbu.

Dzīves ceļš jubilāram aizsācies 
Balvu rajona Briežciemā. Ģimenē 
auga kopā ar māsu. Skolas gaitas 
aizritējušas Baltinavas pamatskolā. 
Profesija apgūta Malnavas 
sovhoztehnikumā, bet pirmā darba 
vieta Rīgā – Lauksaimniecības 
ministrijā, Zemes ierīcības un 
augu seku pārvaldes mērniecības 
tehniskajā daļā. Pēc dienesta padomju 
armijā darba gaitas aizsākušās 
Madonas pusē – Stirnienes MTS,  
kolhoza „Nākotne” priekšsēdētājs, 
Madonas lauksaimniecības pārvalde, 
kolhozs „Ļeniņa ceļš” Meirānos. 
1971. gadā darba gaitas aizsākās 
Ļaudonas pusē. Vispirms kolhozā 
„Ļaudona”, vēlāk kļūstot par lielās 

„Kirova” padomju saimniecības 
direktoru. Voldemāra Māliņa darbības 
laikā Ļaudonā tika uzceltas vairākas 
daudzdzīvokļu mājas, jaunais 
saimniecības bērnudārzs, fermas. 
1983. gada jūlijā Voldemārs Māliņš 
tika ievēlēts par Ļaudonas ciema 
izpildkomitejas priekšsēdētāju un šajā 
amatā nostrādāja līdz pelnītai atpūtai.

Jubilāra vaļasprieki ir vairāki – 
medības, makšķerēšana un, protams, 
mums visiem zināmā klūdziņu 
pīšana. Daudziem jo daudziem 
ļaudoniešiem mājās ir ne viens vien 
Voldemāra Māliņa roku radītais 
pinums. 1986. gadā Voldemāram 
Māliņam piešķirts Tautas daiļamata 
meistara nosaukums. Jubilāram 
bijušas vairākas personālizstādes, 

viņš ar saviem darbiem piedalījies 
vairākos gadatirgos. Īpašs  pinums– 
grāmatplaukts izgatavots sievai 
Zinai, kas tapis 1,5 gadu laikā.

Kopā ar sievu Zinu izaudzinātas 
divas mietas – Skaidrīte un Ilma. 
Meita Skaidrīte strādā par ārsti 
Viesītē, bet meita Ilma strādā 
Salaspilī Botāniskajā dārzā par 
zinātnisko asistenti jau vairāk nekā 
divdesmit piecus gadus. Vectēvu un 
vecmāmiņu priecē mazmeita Ilze 
un trīs mazdēli – Jānis, Dainis un 
Aigars.

Vēlēsim jubilāram labu veselību, 
dzīvesprieku un neizsīkstošu 
enerģiju turpmākajos dzīves gados.

R. Vizānes teksts un foto
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Madonas rajona pašvaldību avīžu konkurss 
šogad noritēja jau astoto gadu. Pēc tradīcijas 
šogad to nācās rīkot mūsu pagasta pašvaldībai, 
jo „SPICĀ SPALVA 2007” galveno balvu iegu-
va pagasta avīze „Ļaudonas Vēstis”.

Viss jau aizsākās pērnā gada rudenī, kad kopā 
sanāca avīzes redkolēģija, pagasta kultūras ko-
miteja un sāka domāt par konkursa organizē-
šanu. Vispirms tika izvēlēta žūrija, kurai būs 
daudz jāstrādā, lai pavasarī sadalītu nomināci-
jas. Daudz tika lemts un diskutēts par galveno 
balvu „SPICĀ SPALVA 2008”, līdz bija panāk-
ta vienošanās ar mākslinieci Anitru Bērziņu no 
Rīgas, kura apņēmās izgatavot galveno balvu 
stiklā. Madonas rajona pašvaldību avīzīšu red-
kolēģijām un dažām kaimiņu rajonu pašvaldību 
avīzīšu redkolēģijām izsūtījām konkursa noli-
kumu un uzaicinājumu piedalīties konkursā. 
Atsaucība bija necerēti liela, kā nevienu gadu –atsaucās sešpa-
dsmit Madonas rajona un trīs kaimiņu rajonu pašvaldību avīžu 
redkolēģijas. Konkursā piedalījās –

 „Murmastienes Vēstis”, „Mētrienas Dzīve”, Cesvaines Ziņas”, 
„Kalsnavas Avīze”, „Lubānas Ziņas”, „Mārcienas Ziņas”, „Aro-
nas pagasta Vēstis”, „Pie Mums” (Vestienas pagasts), „Liezēre 
Vakar Šodien Rīt…”, „Klānu Vēstis” (Ošupes pagasts), „Bar-
kavas Vārds”, „Dzelzavietis”, „Lazdonietis”, „Bērzaunes Rīts”, 
„Sarkaņu Ziņas” „Varakļōnīts”, Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagas-
ta „Avīze Piebaldzēniem”, Gulbenes rajona Rankas pagasta „Ran-
kas Vēstis” un Balvu rajona Susāju pagasta „Susāju Vēstis”.

Un tad nu viss sākās. Katru mēnesi mazās pagastu avīzītes 
uzsāka ceļojumu pie kolēģiem un žūrijas.

Žūrija strādāja neatkarīgi, viena žūrijas daļa avīzes lasīja un 
vērtēja Madonā, bet otra pagastā. Avīzītes ceļoja no viena žū-
rijas locekļa pie otra, katrs centās tās izlasīt un atzīmēt savās 
piezīmēs, kas interesants bijis šajā izdevumā, lai, tiekoties pē-
dējā žūrijas sanākšanas reizē, būtu, ko lemt par nomināciju pie-
šķiršanu. Pēdējā žūrijas sēdē gāja diezgan „karsti”, jo, izvērtējot 
daudzos pretendentus un lai godīgi sadalītu nominācijas starp 
žūrijas locekļiem, notika spraigas diskusijas, līdz tika pieņemts 
galīgais lēmums. Tas tiešām nebija viegli, bet bija jādara, jo 
konkurss paliek konkurss un galveno balvu var pasniegt tikai 
vienam. Šogad galvenā balva „Sarkaņu Ziņām”. Žūrija bija vie-
nisprātis, ka pašvaldību  izdevumu vizuālais noformējums, sa-
turs, aktualitātes akcents ir savu uzdevumu augstumos, ka kat-
ram izdevumam ir savas stiprās puses, tāpēc lēmums bija vien-
balsīgs – nominācijas piešķirt visām konkursa dalībniecēm.

Laiks aizsteidzās ātri, un klāt jau 16.maija pēcpusdiena, kad 
uz „SPICĀS SPALVA 2008” noslēguma pasākumu pulcējās 
konkursa dalībnieki, žūrija, preses izdevēji un viesi.

Pasākuma dalībnieki tika ļoti gaidīti un par to parūpējās red-

kolēģijas locekle Ināra Krasnova, kas kopā ar 
jauktā kora dziedātājiem Agitu Ceruku, Māri 
Karlsonu, Aiju Driksnu, Māri Akotu, Ilzi un 
Jāni Dreimaņiem sveica ciemiņus, iebraucot  
Ļaudonā. 

Sākoties svinīgajam pasākumam, ar klusuma 
brīdi konkursa noslēguma pasākuma dalībnieki 
godināja laikraksta „Stars” žurnālistes Astras 
Zagorskas piemiņu. Viņa vairākkārt ir pieda-
lījusies pašvaldību izdevumu vērtēšanā un arī 
šogad bija iekļauta žūrijā.

Noslēguma pasākuma dalībniekus gan no 
tuvākas, gan no tālākas apkaimes Teodora Rei-
tera, Andreja Eglīša dzimtajā pusē – Ļaudo-
nā– sirsnīgi sveica Ļaudonas pagasta padomes 
priekšsēdētāja Līga Calmāne, atsaucot arī atmi-
ņā kādu zīmīgu notikumu.

– Vēl pagājušajā gadsimtā dzejnieks Imants 
Ziedonis tolaik vēl „Lauku Avīzes” redakcijā uz galda nejauši 
pamanījis mazu avīzīti „Ļaudonas Vēstis”. Iemetis acis tajā un 
iesaucies: „Re, kur avīze, kas raksta par to, kas visvairāk vaja-
dzīgs!” Es gribētu turpināt šo domu un teikt, ka visas pašval-
dību avīzes dara ļoti svētīgu darbu – tās raksta vissvarīgāko un 
visvajadzīgāko tieši sava pagasta ļaudīm. Kā tās tiek glabātas, 
iesietas un greznos vākos ceļo pat uz ārvalstīm – pāri jūrām un 
okeāniem! Paies gadi un gadu simti, bet tās, es esmu pārlieci-
nāta, vēl lasīs mūsu bērnubērni, – teica Līga Calmāne.

Rajona padomes vārdā, sveicot konkursa uzvarētāju, tā da-
lībniekus un noslēguma pasākuma organizētājus, iedibināto 
tradīciju atzinīgi novērtēja Madonas rajona padomes izpilddi-
rektore Ruta Klodāne. – „Spicā Spalva 2008” jau vairāku gadu 
garumā ir pierādījusi, ka nevar vienā dienā ne noslēguma pa-
sākumu sarīkot, ne vienā dienā ir iespējams sagatavot un izdot 
pašvaldību avīzes un ne jau vienā dienā top arī tajās publicētie 
mīļie un sirsnīgie vārdi. Tas ir gada darbs. Es gribētu teikt lielu, 
lielu paldies visiem, visiem – gan rakstošajiem, gan organiza-
toriskā darba veicējiem un, protams, visiem tiem, kuri atbalsta, 
kuri strādā un kuri vienkārši ir tā vērts, lai par viņiem rakstītu, 
un īstenībā tāds ir katrs cilvēks, – uzsvēra Ruta Klodāne.

To laiku, kad Madonas rajonā sāka iznākt pirmās pašvaldību 
avīzes, ļoti labi atceras bijusī Ļaudonas pagasta padomes priekš-
sēdētāja, žūrijas locekle Dzintara Birne. – Jā, pirmais pašvaldī-
bu izdevums tapa Praulienā, pateicoties toreizējai pagasta pa-
domes priekšsēdētājai Lidijai Škoļnijai, bet redaktors kā amats 
pagastos izveidojās 90. gadu otrajā pusē, kad katra sevi cienoša 
pašvaldība sāka izdot avīzi. Mums visiem par to, ka ir savas 
„Ļaudonas Vēstis”, bija tāds prieks, tāds gandarījums un arī lep-
nums. Un par to, ka tas ir kaut kas īpašs, ne reizi vien pārliecinā-
jos, piedaloties Latvijas Pašvaldību savienības kongresos. Man 
allaž bija līdzi kādi astoņi jaunākie avīzes „Ļaudonas Vēstis” 
numuri, un vienmēr izrādījās, ka tos 
esmu paņēmusi par maz – tik liela 
bija interese no citu rajonu, kur in-
formatīvie izdevumi vēl netika izdo-
ti, kolēģu puses, jo tas viņiem bija 
kaut kas jauns. Tagad, protams, tie 
iznāk vai katrā pagastā, un tas ļoti 
labi, jo kas gan rakstīs tik daudz par 
savu pagastu, pagasta ļaudīm, ja ne 
pašvaldību avīzes, un tas ir apsvei-
cami, ar ko mums visiem vajadzētu 
lepoties. Ar šīm avīzēm tiek rakstīta 

Konkurss „SPICĀ SPALVA 2008” 
noslēdzies

Ļaudonas pagasta padomes 
priekšsēdētāja Līga Calmāne 
atklāj „Spicā spalva 2008” 

noslēguma pasākumu.

Žūrijā - Žeņa Kozlova, Gundega Apša, Dzintara Birne, Tija 
Seiksta, Līga Calmāne, Aldis Bondars, Lidija Kaufelde.

Ilze un Jānis Dreimaņi.
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pagastu, pilsētu vēsture. Paldies jums, avī-
žu veidotāji un izdevēji, par šo vajadzīgo 
un grūto darbu! Lai jums visiem veicas!

Žūrijas izvirzītās konkursa „SPICĀ 
SPALVA 2008” nominācijas pašvaldību 
avīzēm pasniedza Ļaudonas pagasta pa-
domes priekšsēdētāja Līga Calmāne, pa-
gasta padomes deputāti Lidija Kaufelde, 
Aldis Bondars un redaktore Ruta Vizāne. 
Nomināciju pasniegšana mijās ar pagasta 
pašdarbnieku un izglītības iestāžu bērnu 
koncertu.

Piešķirtās nominācijas pašvaldību 
avīžu konkursā  SPICĀ SPALVA 2008”

 „Mārcienas Ziņas”
1.Saistošākā intervija ar cittautie-

šiem
2.Uldim Liniņam – Par ilggadēju 

radošu darbu, veidojot pagasta avīzi 
“Mārcienas Ziņas”

 „Mētrienas Dzīve”
1.Saistošākā intervija
2.Skaistākais noformējums
 „Bērzaunes Rīts” 
1.Redaktora sleja
2.Dzīves humoristiskākais skats
 „Murmastienes Vēstis”
1.Saistošākā intervija
2.Vēstures raksts
 „Barkavas Vārds”
Problēmraksts
Noskaņas raksts
 „Lubānas Ziņas”
Informatīvākais izdevums
Brīvais laiks
Oriģinālākais foto
 „Pie Mums” 
Brīvais laiks
 „Cesvaines Ziņas”
Problēmraksts
Tradīciju atspoguļojums
 „Kalsnavas Avīze”
Brīvais laiks
Dzīvesstāsts
  „Aronas Pagasta Vēstis”
Oriģinālākais foto       
Tradīciju atspoguļojums
    „Liezēre Vakar, Šodien, Rīt…”
Jauniešu dzīves atspoguļojums
Tradīciju atspoguļojums
 „Klānu Vēstis” 
Saistošākā intervija
Brīvais laiks
  „Dzelzavietis”
Dzīves humoristiskākais skats
 „Lazdonietis”
„Eko ziņas”
 „Sarkaņu Ziņas”
Informatīvākais avīzes pielikums
Skolas dzīve
 „Varakļōnīts”
Problēmraksts
Vēstures raksts
 „Avīze Piebaldzēniem”
Redaktora sleja
Informatīvākais izdevums 
 „Susāju Vēstis”
Reportāža
Garīgo vērtību popularizēšana

Nomināciju saņem „Dzelzavietis”.

Nominācijas saņem
 „Murmastienes Vēstis”.

Nominācijas saņem 
„Mārcienas Ziņas”.

Apsveikuma dziesma no vidusskolas „Bonapartiem”.

Koncerta laikā.

Nominācijas saņem „Bērzaunes Rīts”.

„Cesvaines Ziņas”.

 Galveno nomināciju  „Spicā spalva 
2008”saņem „Sarkaņu Ziņas”.

Aija Driksna un Māris Akots.

Agita Ceruka un Māris Karlsons.
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 „Rankas Vēstis”
Jauniešu dzīves atspoguļojums
Vēstures raksts

 Kolēģu simpātija
„Mētrienas Dzīve”
„Cesvaines Ziņas”
„Sarkaņu Ziņas”

Austrim Apsītim par vēstures fak-
tu atspoguļošanu „Mētrienas Dzīvē”

„Barkavas Vārdam” 100. izdevums 
iznācis konkursa laikā 

Rakstošākais pagasta padomes 
priekšsēdētājs –

“Susāju Vēstis”, “Murmastienes 
Vēstis”

Galvenā balva – „SPICĀ SPALVA 
2008” „Sarkaņu Ziņas”

 
Tā kā konkursa avīzes lasīja arī pa-

gasta iestādes, tad arī pagasta iestādes 
izvēlējās savas simpātijas un pasnie-
dza savas balvas – Sociālās aprūpes 
centrs sveica „Barkavas Vārdu”, Jau-
niešu centrs „Acs”-”Lubānas Ziņas”, 
pagasta pirmsskolas izglītības iestāde 
„Kalsnavas Avīzi”, Ļaudonas vidus-
skola  „Sarkaņu Ziņas”, „Klānu Vēs-
tis”, “Lubāns Ziņas”.

Pasākuma dalībniekus sveica kaimiņu 
rajonu Jaunpiebalgas un Rankas avīžu 
redaktori un pagasta padomju priekšsē-
dētāji, kas izteica pateicību par iespēju 
piedalīties šādā konkursā, jo viņu rajo-
nos tādi konkursi nenotiekot, bet pēc šī 
pasākuma esot vērts padomāt par šādu 
konkursu organizēšanu arī pie viņiem. 

Apsveikuma vārdus izteica arī vairā-
kas mūsu rajona pašvaldību avīžu redak-
tores un padomes priekšsēdētājas, pagas-
ta sabiedriskās organizācijas.

Konkursa noslēgumā pagasta padomes 
deputāti Jānis Dreimanis un Aldis Bon-
dars zālē ienesa svētku torti ar astoņām 
svecītēm un šampanieti, kas simbolizēja 
konkursa gadu skaitu un svinīgi pasnie-
dza „Sarkaņu Ziņu” redaktorei Valdai 
Kļaviņai, jo nu jau nākamais konkurss 
„SPICĀ SPALVA 2009” notiks Sarka-
ņos.

Vēl tikai kopīgs redaktoru foto pie lie-
lās svētku tortes, un svinīgā svētku daļa 
izskanējusi.

„Kalsnavas Avīzes” redkolēģija.

 „Rankas Vēstis” komanda.

„Lubānas Ziņas”.

„Barkavas Vārds”.

“Varakļōnīts” un Vestienas „Pie Mums”.

„Aronas Pagasta Vēstis”.

„Klānu Vēstis”.

„Avīze Piebaldzēniem”.

Nominācijas saņem
„Mētrienas Dzīve”.

Izdevēji un viesi.

Nominācijas saņem 
„Barkavas Vārds”.

Apsveikums no rajona padomes 
izpilddirektores R. Klodānes.
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PALDIES!
Neviens vēl nav neko izdo-

mājis labāku par vārdu PAL-
DIES. Arī es, „Ļaudonas Vēs-
tu” redaktore, gribu no sirds 
pateikt PALDIES visiem tiem 
labajiem cilvēkiem, kuri bija 
kopā ar mani visa konkursa 
laikā no pirmajām tikšanās 
reizēm pagājušā gada nogalē 
līdz pat svētku noslēguma pa-
sākumam 16. maijā:

Pagasta padomes priekšsē-
dētājai Līgai Calmānei, de-
putātiem – Lidijai Kaufeldei, 
Gundegai Apšai, Jānim Drei-
manim, Aldim Bondaram;

Žūrijai – īpaši – Žeņai Koz-
lovai, Tijai Seikstai, Dzintarai 
Birnei.

Redkolēģijas loceklei, PII 
vadītājai Inārai Krasnovai 
un viņas darbiniekiem Aigai 
Reinbahai, Linardam Dun-
duram, Vitai Stradiņai, Dinai 
Simsonei un Ilzei Barūklei. 
Kora „Lai top!” dziedātā-
jiem –  Agitai Cerukai, Aijai 
Driksnai, Ilzei Dreimanei, Jā-
nim Dreimanim, Mārim Karl-
sonam, Mārim Akotam.

Dzintrai Viļevičai, Aijai 
un Dainim Kreiļiem, Vēsmai 
Reinbahai, Dzintrai Seržānei, 
Aijai Zablockai, Andrim Ozo-
liņam un kafejnīcas „Rumba” 
kolektīvam, z/s “Saulieši”.

PII mazajiem dziedātājiem, 
dejotājiem un viņu skolotā-
jām Aijai Kreilei un Gunde-
gai Apšai, Ļaudonas vidus-
skolas pūtēju orķestrim, īpaši 
vadītājam Valdim Balodim, 
3. klases audzinātājai Ilutai 
Biķerniecei un visiem dzie-
došajiem 3. klases „Bonapar-
tiem”, 1. klases skolēnam 
Artūram Biķerniekam, dāmu 
deju grupai „Mežrozīte” de-
jotājām un vadītājam Ivaram 
Andrejevam, ansambļa „Sen-
dienas” dziedātājām un vadī-
tājai Maldai Eglītei.

Ar jums visiem kopā mums 
izdevās, jo par to liecina 
manu kolēģu, avīžu redakto-
ru, pateicības un labie vārdi 
par noslēguma pasākumu pa-
gasta kultūras namā. 

Lai jums visiem jauka un 
saulaina vasara, lai nekad ne-
pietrūkst labu vārdu un mīļa 
smaida, lai jums veicas!

Ruta Vizāne

Pagasta padomes deputāti Jānis Dreimanis un 
Aldis Bondars zālē ienes tradicionālo „Spicās 

spalvas 2008” torti.

Koncerta laikā.

Ciemiņus sveica mazie PII dziedātāji...
 ...un vidusskolas pūtēju orķestris Valda 

Baloža vadībā.

Mazais dziedātājs 
Artūrs Biķernieks.

Dāmu deju grupa 
„Mežrozīte”.

Konkurss „Spicā spalva” notika jau astoto reizi, bet kopīga konkursa dalībnieku – pašvaldību 
izdevumu redaktoru – „ģimenes bilde” tapa pirmo reizi.

Pagasta padomes deputāti Jānis Dreimanis un Aldis 
Bondars zālē ienes tradicionālo „Spicās spalvas 2008” torti.

S. Jaujenieces, 
I. Krasnovas un D. Kreiļa foto
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ĻAUDONIEŠI PIEDALĀS

“Ko es esmu 
uzzīmējusi?” jautā 

mazā Ilzīte.

Jau par tradīciju kļuvuši svētki bērniem 1. jūnijā – 
Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, kad Ļaudonas 
pagasta estrādē pulcējas bērni ar saviem vecākiem. 
Šogad viņus sagaidīja Pepija (kultūras nama direktore 
Aija), kura organizēja un vadīja šos Bērnu svētkus. 
Bērni kopā ar Pepiju un vecākiem zīmēja uz asfalta, 
gāja jautrās rotaļās un dejoja.

R. Vizānes teksts un foto

1. jūnijs –starptautiskā 
bērnu aizsardzības diena

Pepija zīmē kopā ar bērniem.
Visi kopā jautrās 
rotaļās.

Jau vairākus gadus Madonas rajona tautas mākslas kolektīvi 
tiekas savos svētkos, kas šogad notika 30. un 31. maijā. Pēdējos 
gados šie svētki paliek arvien kuplāki gan ar dalībnieku skaitu, 
gan ar pasākumu skaitu, kuriem šajos svētkos jānotiek.  

Sestdienas rīts ataust silts un saulains, visiem deju kolektīviem 
pulksten 8.00 sākas mēģinājums Madonas estrādē. Kolektīvu 
grupas nomaina cita citu un tā līdz pat plkst. 12.30 , kad dejotājus 
nomaina koristi.

14.30 sākās ģenerālmēģinājums, kas, protams, nebeidzas laikā 
,un mazajiem dejotājiem nākas gaidīt savu mēģinājumu. Pēc tam 
lielā steigā notiek ģērbšanās un došanās uz gājienu, kas sākas 
Saieta laukumā. Gājiens līdz estrādei, un var sākties arī koncerts. 
Ļaudonas pagastu Madonas rajona tautas mākslas svētkos pār-
stāvēja Ļaudonas PII deju kolektīvs, jauktais koris “Lai top!’’, 
jauniešu deju kolektīvs. Paldies visu kolektīvu dalībniekiem par 
piedalīšanos šajos svētkos! Paldies šoferītim Valdim par dalīb-
nieku atvešanu un aizvešanu, bērnudārza vadītājai Inārai un vi-
siem mazo dejotāju vecākiem par atbalstu! 

Aija Kreile,  kultūras nama direktore
Aijas K. foto

Madonas rajona tautas mākslas 
kolektīvu svētkos

„NEBA MAIZE PATE NĀCA”

PII mazie dejotāji un pagasta jauniešu deju kolektīvs kopā 
ar vadītāju Aiju Kreili.

Ļaudonieši 
gājiena laikā 
Madonas ielās.

Svētku koncertā 
dejo mazie PII 

dejotāji.

Jauktais koris „Lai top!”.
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To nu gan katrs uz zemes dzīvojošais 
latvietis zina, ko nozīmē vārdi ,,Zāļu 
diena’’ un ,,Jāņu vakars’’ un ko dara Zāļu 
dienā un Jāņu vakarā. Bet es domāju, ka 
nekaitēs un par ļaunu nenāks atcerēties, 
kā senāk pie mums to darīja.

Zāļu dienā visvisādas zāles un puķes 
saplūca un vainagus (agrāk teica ,,vaina-
kus’’) pievija no visādām puķēm, mēt-
rām un ozola lapiņām, no visiem dāboli-
ņiem, kādi vien bija atrodami.

Visi ziediņi ziedēja,
Visus viju vainakā.
Istabai, klētij visas pieliekamās vieti-

ņas pielika un piekrāva ar dažādām puķī-
tēm, zālēm, mētrām, sienas apkāra ar vi-
sādiem vainagiem. Visus vārtus ar zaļām 
bērzu meijām izpušķoja, tāpat durvis un 
logus ar meijām un ozoliņa zariem ap-
sprauda. Iekšpusē logus (tāpat galdus) 
nolika ar visādiem smaržīgām puķēm un 
mētrām – kā platijām, un krūzotām, kār-
klenīcēm, bišu krēsliņiem, lupstājiem, 
baldarjāņiem, Dieva kociņiem  u.c. Pa-
galmu, istabas vēl ar skalbēm pielika.

Vēl jāzina, ka tās zāles un puķes, ko 
Zāļu dienā plūca, arī tika kā īstas ārstu 
zāles turētas un visu gadu vajadzībai iz-
glabātas.

Tā plūcot, vijot un pušķojot, drīz 
pienāk mīļš, ar ilgošanu gaidītais Jāņu 
vakars, kurā katrs, visas citas dzīves 
grūtības un rūpes aizmirsdams, no sirds 
priecājās.

Māju māte uzlika vakariņas, pie ku-
rām vajadzēja visiem māju ļaudīm pie-
dalīties. Tētiņš atnesa saldu alutiņu, jo 
alutiņa nedrīkstēja uz Jāņu galda trūkt. 
Arī sūru brandaviņu (vecajiem) deva. 
Meitām un mazajiem pietika ar alutiņu 
un citiem gardumiem – kā sieru, sviestu, 
pienu, plāceņiem, pīrāgiem. Un turpat 
istabā sāka līgot.

Ja uz ciemu gāja līgot, tad jau dienā 
novija ozoliņa vainagu tik daudz, ka at-
liek kādi, ko uz ciemiem nest. Iedami 
vēl saplūca visādas jāņu zāles, kas no 
ceļa gadījās pašu vai kaimiņa pļavās. Sa-
plūkuši, savijuši gāja līgodami visu ceļu, 
cik nu garš tas bija. Pie ciema vārtiem 
viesus mīļi saņēma Jāņa māte un lūdza 
viņus istabā. Tur viņus sagaidīja arī Jāņa 
tēvs. Viens no līgotājiem uzlika tētiņam 
galvā ozola vainagu, cits – Jāņa mātei 
puķu vainagu. Jāņa bērni tiek aicināti 
pie galda mieloties. Ja kādā ciemā līgo-
tājus labi neuzcienāja, tad viņi otrā gadā 
vairs tur negāja.

   (pēc K.Blauberga)

Līgo! Līgo!

Lai sentēvu tradīcijas glabājam arī šo 
gadu, lai līgojam pie siera, alus, lai ne-
trūkst līgotājiem dziesmu, lai sētās jautrī-
ba un saskaņa! 

Sveicieni visiem pagasta 
Jāņiem, Līgām!

Parādāt, sveši ļaudis,
Kurš īstais Jāņa tēvs?
-Tas īstais Jāņa tēvs,
Sēž galdiņa galiņā.

Sveicam pagasta vecāko 
Jāni –  Jāni Mālnieku 

(88 gadi) ,,Krūtnieku’’ mājās!

Es uzliku Jānīšam
Zaļ’ ozola vainadziņu,
Lai tas auga, lai zaļoja
Kā zaļais ozoliņš.

Sveicieni Jāņiem –
 astoņdesmitgadniekiem: 

Jānim Elmerim 
Sāvienas ,,Liepkalnos’’ un 

Jānim Bērtulim 
Sociālās aprūpes centrā!

Nevienam tāda dzīve,
Kā tam mūsu Jānīšam:
Visapkārt bērzu birze,
Vidū saule laistījās.

Sveicieni Jāņiem – 
septiņdesmitgadniekiem: 

Jānim Vilciņam Brīvības ielā 9, 
Jānim Andersonam ,,Gravās’’, 

Jānim Āboliņam Dzirnavu ielā 12, 
Jānim Zvaigznem ,,Gaitiņos’’, 

Jānim Krēsliņam Kalnāju ,,Mežārēs’’, 
Jānim Krēsliņam Upes ielā 18, 
Jānim Edelbergam Toces ielā 16, 

Jānim Upeniekam Kalnvirsas 
,,Tīrummūrniekos’’, 

Jānim Birnītim Kalnvirsas ,,Jokās’’, 
Jānim Deksnim Kalnvirsas 

,,Muižniekos’’! 
Jāņu nakti jālīgo,
Voi iet šā, voi iet tā;
Tautiņās jādzīvo,
Voi iet labi, voi iet slikti.

Līga, padomes priekšsēdētāja 

Nakts kā rudzupuķe zila, 
Zilā puķe- jūnijnakts!
Jasmīns reibinošu elpu
Lej pa visu dārza telpu, 
Ziedi līst kā katarakts!
Mīļš sveiciens lasītmīļiem šajā skais-

tajā, siltajā jūnijlaikā! 
Bibliotēka, kā jau vienmēr, arī jū-

nijā gaida savus lasītājus ar dažādiem 
jaunumiem. Lasītgribētājus varētu 
iepriecināt: Vidzemes novada teikas, 
Sārta J. „Daumanti”, Repšes G. „Bā-
reņu nams“, Lukjanska E. „Mīlestības 
neredzamā puse”. Ieinteresēt varētu arī 
Freša Ž. „Zīda imperatore” 3. grāmata, 
Koelju P. „Nelabais un senjorita Pri-
ma” un „Maktub”, Kuzneska K. „Krus-
ta zīme”, Mērfi jas J. „Paraksts: Mata 
Hari”, Kunca D. „Aizstāvis”, Keneres 
Dž. „Žinenšī kods”. Ieintriģēs Kurta- 
Mālera H. „Skaistā Meluzīne”, Erikso-
nes K. „Žozefīnes slepenā dzīve”, Kor-
dija M. „Ēdenes dārzs”, kā arī Dafi ja 
E. „Svētie un grēcinieki”. Ļaus mazliet 
aizmirsties un pasapņot Daulingas K. 
„Bēgošais līgavainis”, Stīlas D. „Mā-
sas”, Kostello Dž. „Līgavas māsas”. 

Par mazajiem lasītājiem ir īpašs 
prieks, tādēļ bibliotēka iepriecinās arī 
mazos lasītājus ar jaunām, krāsainām 
un interesantām grāmatiņām. Ieprieci-
nās Vēberes B. „Alise un viņas draugi“ 
Disneja „Bembijs 2”, „Fejas”. Gaidīs 
arī „Rokasgrāmata zēniem” un „Ro-
kasgrāmata meitenēm”. Un noteikti 
ieintriģēs „Lielā triku grāmata”, kurā 
ir tik daudz interesantu triku, kurus var 
vienkārši un ātri apgūt. 

Nu, protams, ka arī jūnijā lasītājus 
gaidīs jaunā prese, kurā atrodamas jau-
nākās un aktuālākās ziņas.

Vēl tikai gribētu atgādināt, ka sākot 
ar 30. jūniju, dodos 28 dienas ilgā at-
vaļinājumā. 

Līksmus Līgo svētkus! Patīkamu 
vasaru un labu atpūtu vēlot

 Sarmīte

Pagasta padomei pastāvīgam 
darbam nepieciešams 
automašīnas vadītājs 

(B kategorijas). 
Darbs jāsāk ar š.g. 1.jūliju.

Pieteikuma vēstuli un CV iesniegt 
pagasta padomē sekretārei līdz 

š.g. 25. jūnija plkst. 14.00.
Tuvāka informācija pa 
tel. 4860892, 29135110.

DARBA SLUDINĀJUMS

BIBLIOTĒKĀ
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Pavisam nemanot ir atnācis pavasaris 
ar saldi smaržojošiem ceriņiem rotaļ-
laukumos, mūs sveicina kastaņa sveces, 
smejas un draiskojas bērni – tas viss 
Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītī-
bas iestādē. Kādā pēcpusdienā es aici-
nāju uz nelielu sarunu sagatavošanas 
grupas bērnus. Kopīgi noskaidrojām, 
ka līdz izlaiduma dienai vairs tikai 5 
dienas. Un ticat vai ne, bet ap sirdi man 
palika silti un labi, jo sapratu, ka mūsu 
bērniem ir savi uzskati un viedokļi, viņi 
prot izteikt to, ko jūt, ir savas atmiņas 
par jaukajiem un interesantajiem pasā-
kumiem, par draugiem…..

Kad krīt  ābeļsniegs,
Ir klāt tas ābeļlaiks,
Kad sevī katrs sajūtam mēs bērnu.
Un viss, kas bija pirms tam,
Un viss, kas būs pēc tam,
Šajā baltajā brīdī klusu stāv … un 

brīnās….
Un atkal no Ļaudonas pagasta pirms-

skolas izglītības iestādes aizlido 10 
mazi, balti ,,ābeļziediņi’’ – jūsu iestādes 
absolventi, lai savu plaukšanas un zie-
dēšanas māku parādītu jaunajā mājvietā 
– skolā….Bet gribas sacīt: – mirkli, jel 
apstājies, lai atmiņās kavētos un sirsnī-
gu PALDIES teiktu visiem šīs iestādes 
darbiniekiem, kuru aprūpēti, samīļoti 
mūsu bērni te rada savas otrās mājas. 
Tā nu ir gadījies, ka visi 10 bērni ir sā-
kuši apmeklēt   ,,bērnudārzu” pavisam 
maziņi, maziņi…

Mazs pumpurs izplaukst dzīves dārzā, 
Tas veras jaukā brīnumziedā.
Tik ļoti gribas redzēt, kā viņš aug-
Kā vēja zieds vai augļu briedā?
Par mīļajiem smaidiem un siltajiem 

glāstiem, par drošu patvērumu jūsu 
klēpjos, par norausto asariņu mazajiem 
ZAĶĪŠIEM un siltuma izjūtu, pirma-
jiem deju soļiem un pirmajiem mākslas 

NO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
Mēs katrs savā dzīvē meklējam savu laimīgo zemi, veicam 

garu, grūtu ceļu, bet varbūt nemaz tik tālu nav jāmeklē, jo īstā 
Laimes zeme ir viss, kas notiek šeit un tagad ….

Ir piepildījies mazo ,, princešu’’ un ,,karaļu’’ sapnis – izlai-
dums. 2008. gada 29.maijā Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglī-
tības iestādē  savu PIRMO izlaidumu svinēja 10 sagatavošanas 
grupas audzēkņi.

Novēlu viņiem  prieku katrai dienai, jaukus vasaras piedzīvo-
jumus, rudenī drošu ceļu uz lielo skolu! 

Ināra Krasnova, Ļaudonas pagasta PII vadītāja

darbiņiem, rotaļām un dziesmām. Paldies 
jums: Biruta Elksnīte, Valentīna Venere, 
Līga Blekte, Vanda Mincāne.

Visskaistākā dzīve – no paša rīta,
Visjaukākā tā - vēl nepazīta:
Kad cerības kā zilā miglā tītas,
Ne līksmē un ne sāpēs iepazītas.
Kurš gan vēl atraktīvāk un interesantāk 

prata mazos nerātneļus – RŪĶUS ieinte-
resēt par burtu un ciparu pasauli, par teātri 
un par citām svarīgām lietām, par darbi-
ņiem un nedarbiņiem (jaukajām spilvenu 
kaujām…) – nu, protams, vienmēr smai-
došās Irita Akmentiņa, Dace Zepa un Na-
dežda Jegorova. Paldies, ka bijāt un jop-
rojām esat autoritātes mūsu bērniem, jo 
vecākiem bieži arguments tika teikts – bet 
mūsu audzītes TĀ teica!!!!

Ir tādas brīnumpastaliņas,
Kas katram dzīvē jāapauj, - 
Tās ved uz kādu brīnumzemi
Un apmaldīties neatļauj.
Jā, durvis uz brīnumzemi ir atvērtas, 

mūsu bērni neapmaldīsies. KAĶU gru-
pā Dina Simsone, Ilze Barūkle un Ligita 
Edelberga ar savām neizsīkstošajām dar-
baspējām, neatlaidību un pacietību, ar jo-
kiem un humoru, reizēm ar pelnītu aizrā-
dījumu atvedušas viņus līdz šai skaistajai 
dienai  – pirmajam izlaidumam. Paldies!

Tikpat lielu Paldies vēlamies teikt Gun-
degai Apšai par viņas mācītajām dzies-
mām, Vitai Stradiņai par skaņu un rotaļu 
mācīšanu, Aigai Reinbahai par skaisto 
tērpu darināšanu, Birutai Boktai par bēr-
nu iepazīstināšanu ar angļu valodu, Aijai 
Kreilei par deju mācīšanu un uzstāšanos 
Ļaudonā un Madonā, Vitai Pētersonei un 
Dailai Litvinai par tīri izmazgātu un izglu-
dinātu veļu, Līgai Dundurei par  krāšņo un 
zaļo rotu iestādē un teritorijā, Linardam 
Dunduram –par ,,vīru darbu” veikšanu,  
Ļaudonas vidusskolas apvienotās virtuves 
darbiniecēm par ēdienu gatavošanu.

Ik skolotājs ir burvis, jo sirdī iedegt 
prot 

To ceļa zvaigzni dzīvei, kas gaismu ne-
rimst dot.

Ik skolotājs ir burvis, jo sirdis atslēgt 
māk, 

Lai tajās labestība un mīlestība nāk.
Ik skolotājs ir burvis un eņģelis maz-

liet 
Jo, zināšanas sējot, caur gadsimtiem 

spēj iet…
Paldies Inārai Krasnovai, šīs iestādes 

un kolektīva  vadītājai: lai nezūd radošās 
enerģijas dzirksts, lai izdodas sasniegt un 
piepildīt iecerēto! Paldies Ļaudonas pa-
gasta padomei par atbalstu pirmsskolas 
izglītības iestādei!

Sagatavošanas grupas bērnu vecāku 
vārdā Inese Pommere

Pirmajā rindā: Loreta Ducena,  Lāsma Pommere, Linda 
Rūtenberga, Zane Vāveriņa, Lauma Gaidlazda. 

Otrajā rindā: Kristers Kuprans, Valters Kriškāns, Jānis 
Krasnovs, Nauris Krišjānis Kuprans, Mārtiņš Rajevskis.

Skolotāja Ilze Barūkle, skolotājas palīdze Ligita Edelberga, 
skolotāja Dina Simsone, mūzikas skolotāja Gundega Apša, 

vadītāja Ināra Krasnova
R. Vizānes foto
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Kā jau iepriekš rakstīju, šis mācību gads fl oristikas pulciņa 
darbošanās laikā bija desmitais. Tāpēc pulciņa noslēguma 
nodarbībā goda vietā bija torte ar 10 svecītēm. Vēlāk tapa arī 
mūsu kopbilde. Šajā mācību gadā pulciņā darbojās – Baiba 
Dauģe un Linda Āboliņa no 2.klases, Māra Karlsone, Linda 
Sūce un Samanta Stradiņa no 3.klases, Diāna Skušķe no 
4.klases, Dana Sūce no 5.klases, Dārta Liene Dumpe, Amanda 
Prušakeviča un Zita Tropa no 6.klases, Anna Karlsone no 
7.klases. Sākumā nedaudz baiļojos par to, vai mazās meitenes 
tiks ar visiem darbiņiem galā. Bet ar kopīgiem spēkiem 
pārvarējām visas grūtības. Domāju, ka meitenes uzzināja daudz 
jauna, iepazina dažādus augus, dabas un mākslīgos materiālus, 
izmēģinājām arī dažādas tehnikas. Gribu teikt lielu paldies mazo 
fl oristu vecākiem, kuri palīdzēja sarūpēt bērniem nepieciešamos 
materiālus. Ļoti liels prieks, ka arī tēti iesaistījās šajā procesā.

 Citus esam priecējušas ar dažādām izstādēm. Pulciņa darbus 
regulāri varēja apskatīt visi skolas bibliotēkas apmeklētāji. 
Ļaudonas PII (bērnudārzā) varēja apskatīt Ziemassvētku, 
Valentīndienas un Lieldienu izstādes. Paldies Ļaudonas PII 
kolektīvam par šo jauko sadarbību! Visa mācību gada veikumu 
varēja apskatīt skolas muzejā jau pirms Māmiņu dienas un 
līdz pat 27. maijam. Mums tikai žēl, ka izstādes apmeklētāju 
bija tik maz. Bet tiem, kas bija, apskatīja un ierakstīja jaukas 
atsauksmes, sakām – paldies! 

Dažas no atsauksmēm: 
“Floristikas pulciņa veidotie darbi – tā ir pasaka. Krāšņi, krāsu 

bagātība, interesanti materiālu salikumi! Darbi neatkārtojas – 
katram sava noskaņa, sava burvestīga meistarība. Izstāde – tā ir 
bauda! Paldies darbu autoriem un ideju ģeneratoram – pulciņa 
vadītājai Dzintrai! Strādājiet, dāvājiet skaistumu citiem! Tas ir 
cildens darbs”– skolotāja Lilija.

”Paldies par dāvāto skaistumu!” - Aināra.
,,Ļoti jauki, ka skolotāja māca saviem audzēkņiem dzīvē 

NO SKOLAS DZĪVES Mazo fl oristu veikums

saskatīt skaisto. Cilvēki, ieraugot brīnumu, mazo rociņu 
darināto, uz brīdi aizmirst visas dzīves negācijas. Paldies par 
jauko mirkli!”– A. Kaminska.

,,Liec domām sakuplot,
Liec jaunus dārzus sēt,
Pēc ziedu skaistuma – 
Daudz augļu pieredzēt...
Paldies par skaistumu, izdomu un mīļumu! – ,,Pie kamīna” 

Madonas pensionāru grupa. 
Vēlreiz paldies par labajiem vārdiem, tie mums ļoti palīdz. Tie 

mūs uzmundrina, dod enerģiju un iedvesmu darboties tālāk.
Brīnišķīgu jums visiem vasaru!

Dzintra Viļeviča, 
Ļaudonas vidusskolas fl oristikas pulciņa vadītāja

Dz. Viļevičas foto

“Tagad jau bērni nelasa!” tā saka daudzi vecāka gājuma cil-
vēki. Jā, mēs pašreiz dzīvojam dažādu tehnoloģiju laikmetā. 
Bērniem ir pieejami datori, internets, mobilie telefoni un citi 
tehnoloģiskie brīnumi. Bet, par spīti tam, ir bērni, kuri lasa 
grāmatas ar lielu aizrautību. Mani tas ļoti priecē. Esmu jau ag-
rāk rakstījusi par grāmatu lasīšanas lietderīgumu, tagad esmu 
izveidojusi arī Ļaudonas vidusskolas bukletiņu ar padomiņiem 
vecākiem un bērniem. Pirmie šo bukletiņu saņēma šī 
mācību gada pirmās klases vecāki. Ceru, ka palasījāt 
to un atradāt arī kaut ko sev noderīgu. 

Nu jau man ir sajucis skaits, kuru gadu pēc kārtas 
es nosaku čaklākos Ļaudonas vidusskolas bibliotēkas 
lasītājus. Šajā mācību gadā to ir ne mazums. Visčak-
lākie lasītāji kopumā bija 2.klases skolēni. 

Visčaklākās lasītājas šajā mācību gadā bija trīs 
meitenes – Natālija Šmeisa no 1.klases, Linda Ābo-
liņa un Kristīne Kuprāne no 2.klases. Balvā meitenes 
saņēma Atzinības rakstus, grāmatas, grāmatzīmes un 
uzlīmes. Vēl 8 skolēni saņēma pateicības un mazas 
veicināšanas balviņas. Tie bija – Edijs Burcevs no 
1.klases, Katrīna Melānija Kļaviņa no 2.klases, Lin-
da Sūce un Māra Karlsone no 3.klases, Sindija Mūr-
mane no 4.klases, Jeļena Hohlova no 5.klases, Ilga 
Čulkova un Liene Dārta Dumpe no 6. klases. 

Vēlu visiem šiem skolēniem būt tikpat čakliem grāmatu “tār-
piņiem” arī turpmāk!

Siltu, saulainu un interesantiem notikumiem bagātu vasaru! 
Tiksimies atkal septembrī!

Dzintra Viļeviča,
Ļaudonas vidusskolas bibliotekāre

Dz. Viļevičas foto

VĒSTIS NO ĻAUDONAS BIBLIOTĒKAS
Palasīsim?! ...

Mazie fl oristi kopā ar vadītāju.

Čaklākie lasītāji.
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MUMS RAKSTA

MĀCĪBU LĪDZEKĻU SARAKSTS, KAS JĀIEGĀDĀJAS SKOLĒNIEM  
2008./2009.M.G.

1.KLASE
1. Ptičkina, Andersone, u.c. Zīle.1.kl., Darba lapas , Ābecī-

te un “Es jau protu!” – pārbaudes darbi latv. val.(1., 2.daļa) , 
Zv.ABC.

2. Aut.kol. Mazā zīle. Latviešu valodas burtnīca 1.kl. (1., 
2. daļa), Zv ABC.

3. J.Mencis (sen.) u.c. Matemātika 1.kl., Darba burtnīcas 
- 1.,2.,3.,4.daļa., Zv.ABC.

4. R.Arājs, V.Drulle, A.Miesniece, Andersone Izzini pasau-
li! Dabaszinības 1.kl., māc.grām.  un darba burtnīcas (1. un 
2.daļa.), Zv.ABC.

5. I.Vilkārse  Mūzikas burtnīca 1.kl., Zv.ABC.
6. Gita Andersone Sociālās zinības 1.klasei (1., 2.daļa), 

Zv.ABC
7. V.Golubova, I. Ikale Ētika . Burtnīca 1.klasei., Zv.ABC.
8. Angļu valoda fakultatītīvi – Excellent Starter! Mācību 

grāmata un darba burtnīca. Longman. (pērk tikai tie, kas nav 
atnesuši naudu skolotājai) 

2.KLASE
1. Ptičkina, Andersone, u.c. Zīle.2.kl., Darba lapas (1.,2.

daļa), “Es jau protu!” (1.,2.daļa) , Zv.ABC.
2. J.Mencis (sen.) u.c. Matemātika 2.kl., Darba burtnīcas 

– (1.,2.daļa.), Zv.ABC.
3. R.Arājs, V.Drulle, A.Miesniece, Andersone Izzini pasauli! 

Dabaszinības 2.kl., māc.grām. un darba burtnīca., Zv.ABC.
4. Kartes 1.-6.kl., ZvABC.
5. I.Vilkārse, I.Čerpinska Mūzikas burtnīca 2.kl., Zv.ABC.
6. G.Andersone Sociālās zinības 2.klasei (1.,2.daļa), 

Zv.ABC
7. V.Golubova, I.Ikale Ētika. Burtnīca 2.klasei, Zv.ABC
8. Angļu valoda fakultatīvi – Excellent! 1 Activity Book. 

Longman. (pērk tikai tie, kas nav atnesuši naudu skolotājai) 

3.KLASE
1. Ptičkina, Andersone, u.c. Zīle 3.klasei. Darba lapas (1.,2.

daļa), Es jau protu. 1.,2.d. Zv.ABC
2.J.Mencis (sen.) u.c.  Matemātika 3.kl., Darba burtnīcas 

(1.,2.daļa.), ZvABC.
3.R.Arājs, V.Drulle, A.Miesniece Izzini Pasauli! Dabaszinī-

bas 3.kl., māc.grām.  un darba burtnīca., ZvABC.
4.Vilkārse, Čerpinska  Mūzikas burtnīca 3.kl., ZvABC.
5.Angļu valoda – Excellent! 1. Activity Book. Longman. 

(pērk tikai tie, kas nav atnesuši naudu skolotājai) 
6.V.Golubova, I.Ikale Ētika. Burtnīca 3.klasei, Zv.ABC
7. G.Andersone  Sociālās zinības 3.kl. (1.,2.d.) ZvABC, 

2007.

4.KLASE
1. Ptičkina, Andersone, u.c. Zīle 4.klasei. Darba lapas (1.,2.

daļa), “Es jau protu!” – uzd. krāj. latv. val.(1.,2.daļa)
2. J.Mencis (sen.) u.c. Matemātika 4.kl., Darba burtnīcas 

– (1.,2.daļa), Zv.ABC.
3. R.Arājs, V.Drulle, A.Miesniece, G. Andersone Izzini pa-

sauli! Dabaszinības 4.kl., māc.grām. un darba burtnīcas 
(1.,2.daļa), Zv.ABC.

4. Imants Vasmanis  Mūzikas burtnīca 4.kl., Zv.ABC.
5. Angļu valoda – Excellent 2. Activity Book. Longman. 

(pērk tikai tie, kas nav atnesuši naudu skolotājai)  
6.G.Andersone Sociālās zinības 4.klasei (1.,2.daļa)

5.KLASE
1. Birzgale, Matesoviča Latviešu valoda 5.kl. Burtnīca., 

Lielvārds

2. I.M. Rubana Sociālās zinības 5.klasei. RaKa.
3. Imants Vasmanis Mūzikas burtnīca 5.kl., Zv.ABC.
4. Angļu valoda – Project 1., Activity Book., Oxford. (pērk 

tikai tie, kas nav atnesuši naudu par darba burtnīcu skolotājai).
5. Kusiņa, Mežzīle, Nikolajenko Izzini pasauli! Dabaszinī-

bas 5.klasei. Darba burtnīca., ZvABC.
6. Sālījuma, Zemīte Literatūra 5.kl. Darba lapas., ZvABC
7. Ambote A. Latviešu valodas pareizrakstība. Tabulas., 

ZvABC.
8. Iveta Balode Sporta dienasgrāmata 5.kl., RaKa.
9. Pasaules ģeogrāfi jas atlants. Jāņa sēta.

6.KLASE
1. Birzgale, Matesoviča  Latviešu valoda 6.kl. Burtnīca., 

Lielvārds
2. Kārkliņa, Strēle, Strēlis  Literatūra 6.kl. Darba lapas., 

ZvABC
3. Angļu valoda – Project 2! Activity Book. Oxford. (pērk 

tikai tie, kas nav atnesuši naudu par darba burtnīcu skolotājai).
4. Krievu valoda – Здавствуй, это я!  Mācību grāmata, 

darba burtnīca, pārbaudes darbi.,  ZvABC., 2007.
5. I.Grauzdiņa, I.Vasmanis Mūzikas burtnīca 6.klasei, Zv. ABC.
6. Aut.kol. Izzini pasauli! Dabaszinības 6.kl. Darba burt-

nīca., ZvABC 
7. Aut. kol. Sociālās zinības 6.kl. Darba burtnīca. RaKa., 2007.
8. Pasaules ģeogrāfi jas atlants. Jāņa sēta.

7.KLASE
1. Birzgale Latviešu valoda 7.kl. Burtnīca. Lielvārds
2. I.Grauzdiņa, I.Vasmanis   Mūzikas burtnīca 7.kl., 

Zv.ABC.
3. Angļu valoda – Project 3 ! Activity Book, Oxford. (pērk 

tikai tie, kas nav atnesuši naudu par darba burtnīcu skolotājai).
4. Krievu valoda - Архангелъская и др.  Просто по - 

русски., 2.māc. gads. Mācību grāmata (1.daļa) un darba 
burtnīca (1.daļa) un testi, Retorika A 

5.A.Lipsberga  Ģeogrāfi jas burtnīca 7.kl., Lielvārds.
6. E. Nagle, R. Gribuste Bioloģijas uzdevumi 7.kl., Lielvārds.
9. S.Januma, I.Lude Vingrinājumu burtnīca ģeometrijā 

7.kl., Lielvārds.
10. Aut.kol. Sociālās zinības 7.klasei. Darba burtnīca., RaKa.
11. Pasaules ģeogrāfi jas atlants. Jāņa sēta.(tiem, kas nav vēl 

nopirkuši)

8.KLASE
1. A.Lipsberga  Ģeogrāfi jas burtnīca. 8.kl., Lielvārds.
2. Grauzdiņa, Vasmanis  Mūzikas burtnīca 8.kl., 

Zv.ABC.,2006.
3. E.Šilters, M.Gribuste  Fizikas burtnīca 8.kl., Lielvārds.
4. Krievu valoda – Архангелъская и др. Просто по - 

русски., 2.māc. gads. Mācību grām. (2.daļa), Darba burtnīca 
(2.daļa) un testi (7.klases turpinājums), Retorika A.

5. Aut. kolektīvs Vēsture pamatskolai. Jaunie laiki. Darba 
burtnīca, Zv.ABC.

6. Angļu valoda – Project! 4., Workbook., Oxford. (pērk ti-
kai tie, kas nav atnesuši naudu par darba burtnīcu skolotājai).

7. S.Januma, I.Lude Vingrinājumu burtnīca ģeometrijā 
8.kl., Lielvārds.

8. J.Āriņa, L.Tomiņa Ķīmijas uzdevumu risināšanas tipi 8.-
12.klasei, Rasa ABC.

9. E.Nagle, R.Gribuste Bioloģijas uzdevumi 8.kl., Lielvārds.
10. Birzgale  Latviešu valoda 8.kl. Burtnīca., Lielvārds
11. Aut. kol. Sociālās zinības 8 klasei. Darba burtnīca. 

RaKa.
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9.KLASE
1. S.Grosberga  Uzdevumi un praktiskie darbi Latvijas 

ģeogrāfi jā 9.kl., Zv.ABC.
2. E.Šilters, U.Dzērve  Fizikas burtnīca 9.kl., Lielvārds.
3. I.Grauzdiņa  Mūzikas burtnīca 9.kl., Zv.ABC.
4. Angļu valoda – Project Plus! Workbook. Oxford. (pērk 

tikai tie, kas nav atnesuši naudu par darba burtnīcu skolotājai).
5. Dz.Liepiņa, V.Klišāns  Gatavosimies eksāmenam vēstu-

rē. 9.klase., RaKa.
6. Ģeogrāfi jai – Latvijas ģeogrāfi jas atlants. Jāņa sēta.
7. Krievu valodā – Архангельская Просто по русски. 3. 

māc. gads., mācību grāmata un darba burtnīca, Retorika A.
8.J.Āriņa, L.Tomiņa Ķīmijas uzdevumu risināšanas tipi 8.-

12.klasei, Rasa ABC. (tiem, kam vēl nav)
9. Nagle, Gribuste  Bioloģijas uzdevumi 9.kl., Lielvārds
10. Januma, Lude  Vingrinājumu burtnīca ģeometrijā 9.kl., 

Lielvārds
11. Goldmane, Klišāne, Kļaviņa, Misāne, Straube   Vēsture 

pamatskolai. Jaunākie laiki. Latvija 20.gs. Darba burtnīca. 
ZvABC, 2007.

12. Aut. kol. Sociālās zinības 9.klasei. Darba burtnīca. 
RaKa., 2007.

13. Latviešu valoda 9.klasei. Darba burtnīca. Lielvārds., 
2008.

10.KLASE
1. V. Klišāns  Vēsture vidusskolai. I.daļa., Zv.ABC.
2. Krievu valoda – Марченко, Савелъева  Путъ  1, darba 

burtnīca, Zv.ABC.
3. N.Buile Uzdevumi un praktiskie darbi pasaules ģeogrā-

fi jā vidusskolai., Zv.ABC.

4. I.Rumbeniece Pārbaudes darbi ģeogrāfi jā vidusskolai. 
1.d., RaKa.

5. Silova, Vēvers, Vīduša Literatūra 10.kl., mācību grāma-
ta (1., 2.daļa ), Darba lapas. ZvABC.

6. Inta Jorniņa Darba burtnīca vidusskolām biznesa ekono-
miskajos pamatos. Junior Achievemet., 2006. (dzelteni oran-
žīgās krāsās)

7. J.Āriņa, L.Tomiņa Ķīmijas uzdevumu risināšanas tipi 8.-
12.klasei, Rasa ABC (tiem, kam vēl nav)

8. L.Sausiņa Bioloģija vidusskolai. Uzdevumi., Zv.ABC 
(tumši zaļā  krāsā  ISBN 9984-36-780-0)

9.E.Šilters, V.Reguts, A.Cābelis Fizika 10.klasei. Mācību 
grāmata, Lielvārds.

10. Angļu valodai – New Matrix. Intermediate Students 
Book., Workbook., OXFORD, Kathey Gude with Jayne Wild-
man.

11. Vitanda Sakse  Algebra 10. – 12. kl., 1.d., Pētergailis

12.KLASE
1. Auziņa, Dalbiņa  Literatūra 12.kl. Mācību grāmata, dar-

ba lapas. ZvABC. 
2. Krievu valodai – Марченко, Савелъева    Путъ 3 (grāmata 

un darba burtnīca)
3. V.Klišāns Vēsture vidusskolai.  3.d. ZvABC
4. Šilters u.c. Fizika 12.kl. Mācību grāmata. Lielvārds
5. Vitanda Sakse Algebra 10. – 12. kl., 3.d. Pētergailis
6. Angļu valodai – New Matrix. Upper Intermediate Stu-

dents Book., Workbook., OXFORD, Kathey Gude with Jayne 
Wildman. (tiem, kam nav)

5. KLASE
1. ,,Džūkstes pasakas.”
2. Ē. Kūlis ,, Siena laika pasaka.”
3. K.Skalbe ,, Pasaka par zelta ābeli.”
4. A. Brigadere  ,,Sprīdītis.”
5. J. Poruks  ,,Kauja pie Knipskas.”
6. H.K. Andersens ,,Meža gulbji.”
7. A.A. Milns  ,,Vinnijs Pūks un viņa 
draugi.”
8. J. Jaunsudrabiņš ,,Baltā grāmata.”
9. Sudrabu Edžus ,,Dullais Dauka.”
10.L.M.Montgomerija ,,Anna no ,,Zaļa-
jiem jumtiem.””

6.KLASE
1. Ē. Kalna  ,,Mūziciņa.”
2. M. Zariņš  ,,Rūķi un pūķi.”
3. R. Dāls  ,,Matilde.”
4. A. Upīts  ,,Sūnu ciema zēni.”
5. A.Neiburga  ,,Stāsts par Tilli un Suņu 
vīru.”
6. A.Brigadere  ,,Maija un Paija.”
7. G. Holcs – Baumerts ,,Alfons Trīcvai-
dziņš.”
8. Latviešu tautas teikas.

7.KLASE
1. O.Vailds  ,,Laimīgais princis.”
2. J.Klīdzējs  ,,Cilvēka bērns.”
3. Rainis  ,,Zelta zirgs.”
4. R.Blaumanis  ,,Nāves ēnā.”, (,,Andrik-
sons.”)

APGŪSTAMIE DAIĻDARBI ĻAUDONAS VIDUSSKOLĀ
(IETEICAMS IZLASĪT!)

5. V. Belševica ,,Bille.”
6. O.Henrijs ,,Bēdu brāļi.”
7. I.Ziedonis  ,,Uz pasaka.”, (,,Krāsainās 
pasakas.”)
8. G.Repše  ,,Jorens kokā kāpējs.”

8.KLASE
1.A.Čaks  ,,Spēle ar dzīvību.”
2. I.Ziedonis ,,Epifānijas.”
3. R.Ezera  ,,Cilvēkam vajag suni.”, ,,Zilo-
nis.”
4. F. Tuglass ,,Ievziediem nobirstot.”
5. V.Plūdonis  ,,Salgales Mada Loms.”,  
,,Atraitnes dēls.”, ,,Divi pasaules.”
6. A.Grīns  ,,Klusie ciemiņi.”, (,,Nameja 
gredzens.”)
7.A.Eglītis  ,,Pansija pilī.”

9.KLASE
1. A.Pumpurs  ,,Lāčplēsis.”
2. M.Zīverts  ,,Minhauzena precības.”
3. E.Venters  ,,Ābolu elpa.”
4. A.Čehovs  ,,Hameleons.”
5. K.Čapeks  ,,Dārzkopja gads.”

10.KLASE
1. V.Šekspīrs  ,,Romeo un Džuljeta.”
2. E.Hemingvejs ,,Sirmgalvis un jūra.”
3. R.Blaumanis - noveles - ,,Raudupiete.”
4. A.Upīts ,,Spartaks.”
5. I.Leimane ,,Vilkaču mantiniece.”
6. Rainis  ,,Pūt, vējiņi.”

11.KLASE
1. Fr.Šillers  ,,Laupītāji.”
2. J.V.Gēte  ,,Fausts.” 
3. H.Ibsens ,,Pērs Gints.”
4.Rainis  ,,Jāzeps un viņa brāļi.”
5.J.Jaunsudrabiņš   ,,Vēja ziedi.”
6. Č. Dikenss ,,Olivera Tvista piedzīvoju-
mi.”
7. E.Virza  ,,Straumēni.”
8. R. un M. Kaudzītes ,,Mērnieku laiki.”
9. J.Poruks ,,Pērļu zvejnieks.”
10. R.Blaumanis ,,Skroderdienas Silma-
čos.” ,,Indrāni.” ,,Salna pavasarī.” ,,Purva 
bridējs.”
11. A. Grīns ,,Dvēseļu putenis.”

12.KLASE
1. R.Ezera  – 1 romāns pēc izvēles (,,Aka.” 
,,Nodevība.”)
2. A.Bels  – 1 darbs pēc izvēles (,,Būris.” 
,,Slēptuve.”)
3. G.Priede  ,, Zilā.”
4. G.Janovskis ,,Sōla.”
5. Dž. Orvels ,,Dzīvnieku ferma.”

Steidzami pārdodu dzīvokli 
Ļaudonā ar daļējām ērtībām.

Par cenu var vienoties.
T. 27041452

SLUDINĀJUMS
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KULTŪRAS AFIŠA
T22. jūnijs plkst. 11.00 Ļaudonas 

vidusskolas stadionā sporta diena.
Aicinām piedalīties visu iestāžu, uzņēmumu 

vadītājus un darbiniekus ar savām komandām.

T22. jūnijā plkst. 21.00 Ļaudonas pagasta 
estrādē diskotēka.

T28. jūnijā plkst. 19.00 Ļaudonas pagasta 
svētki.

 Plkst. 18.00 koncerta dalībnieku pulcēšanās 
Svētku gājienam no Ļaudonas vidusskolas uz 
estrādi.

Balli spēlēs mūziķis Adrians Kukuvass
T1. jūlijā plkst. 11.00 kultūras namā uz 

sanāksmīti aicinu pagasta pensionārus.

T19.jūlijā pagasta Bērnības svētki. Aicinu 
vecākus pieteikties līdz 1. jūlijam.

ĻAUDONAS PAGASTA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS.
Izdevējadrese:  Ļaudonas pagasta padome, LV 4862, Madonas rajons, Reģ. apl. Nr. 1426.

Redaktore: Ruta Vizāne. Redkolēģija: Nellija Gaidlazda, Lidija Kaufelde, Ināra Krasnova, Gundega Apša. Redaktores tālrunis: 64860896.
Iespiests  SIA MADONAS POLIGRĀFISTS, Madonā, Saieta lauk. 2, LV 4801, Madona

Pas. Nr. 80292  Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Avīzi var lasīt internetā: www.laudona.lv
Materiālus avīzītei iesniegt līdz katra mēneša 5. datumam.

Dzīve kā krāsaina varavīksne.
Te saulainām, te lietus dienām mijas.
Dzīve mainīga kā melodija.
Gan ar prieku, gan ar skumjām kopā vijas.
Tumši mākoņi vieš sirdī smeldzi.
Saule uzmundrina, dvēselei dod veldzi.
Baltās dienas baltai saulei rada.
Nebaltās caur pelēcību dzīvi vada.

SVEICAM
O 50 gadu jubilejā
Jāni Brutānu                    19.jūnijā
Guzaliju Ņilovu               30.jūnijā
O 60 gadu jubilejā
Arni Dunduru                   1.jūnijā
O 80 gadu jubilejā
Jāni Vilciņu                      30.jūnijā
O 85 gadu jubilejā
Annu Mārāni                      3.jūnijā

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd,
Tas paliek un mirdz...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ojāram Zepam un 
pārējiem tuviniekiem māmiņu pēdējā gaitā pavadot!

Ojāra bijušie klasesbiedri un audzinātāja
 Ļaudonas vidusskolā

Un negrib sirds ticēt,
Ka cilvēks var tā - 
No gaišas dienas
Aiziet mūžībā...

Skumstam kopā ar tuviniekiem 
Anitu Zepu kapu kalniņā pavadot.

SK “Mežrozīte”

No mūža kamola
Pa dzijai attinusi,
Iet tālus ceļus
Māmuļas sirds.....

Izsakām līdzjūtību kolēģei Rutai Vizānei un viņas 
ģimenei, pavadot vīramāti, māti, vecmāmiņu, 

vecvecmāmiņu Skaidrīti Vizāni  Ļaudonas kapu kalnā 
mūžīgai dusai.

Darbabiedri pagasta pašvaldības administrācijā

APSVEIKUMI

LĪDZJŪTĪBAS

Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara - 
Kokiem, ziediem palīdz plaukt,
Mazam bērnam lielam augt!

Sveicam  Ingu Marčuku un Jāni Solovjovu 
ar meitiņas NATĀLIJAS piedzimšanu!

Ļaudonas pagasta Ļaudonas kapos 
 29. jūnijā plkst.14.00

Ļaudonas pagasta Mētrienas kapos
 3. augustā plkst. 14.00

Ļaudonas pagasta Pārupes kapos 
13. jūlijā plkst. 14.00

Pareizticīgo draudzes Dievkalpojums
 5. jūlijā plkst. 9.00

Aiz manis paliek ziedošie dārzi un pļavas,
Aiz manis paliek bērni, mazbērni un darbs…
Es aizeju, jo cilvēks šīs saules dzīvē ir gabaliņš
No mūžīgā ceļa, kas dvēselei jānostaigā.

Mūžībā aizgājuši 
Antons Strods miris 2.maijā 79 gadu vecumā;
Skaidrīte Vizāne mirusi 15.maijā 77 gadu vecumā;
Anita Zepa mirusi 18.maijā 65 gadu vecumā.            

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem!

KAPUSVĒTKI

SĒRU VĒSTS


