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Septembris. Ar vasaras aizejošām saules 
lāsēm pielijušu taku, ar atvasaras lietu, ar krītošiem 
āboliem dārzos un ziedošām asterēm, gladiolām un 
dālijām un pirmo rudenīgo salnu dabā atnācis sep-
tembris – pirmais rudens mēnesis. Koši sarkanas, 
spilgti dzeltenas, maigi rozā, baltas un raibas kā 
rudens lapas daudzos dārzos par silto rudens sauli 
priecājas dālijas. Tagad ir īstais šo puķu laiks, kad 
tās var izrādīties visā krāšņumā un priecēt ne tikai 
savus kopējus, bet arī ikvienu garāmgājēju.

Reizēm šķiet, ka laiks steidzas uz priekšu arvien 
ātrāk, jo klāt jau devītais gada mēnesis. Mēnesis, 
kad sākas jaunais mācību gads, kad mazie pirm-
klasnieki kopā ar vecākiem ver savas pirmās sko-
las durvis. Lielais uztraukums mazo pirmklasnieku 
sirdīs. Ziedi, smiekli, prieka un uztraukuma asaras, 
skolotājiem tiekoties ar saviem skolēniem pēc vasa-
ras brīvdienām.

Septembris – rudens darbu laiks, kad jānovāc izau-
dzētā raža un jādomā par rudens sēju zemniekiem. 
Rudens – sēņu laiks.
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PAGASTA PADOMĒ
Padomes ārkārtas sēdē 2008. gada 20. augustā
1. Atļāva izmainīt 2008. gada 25. jūnija sēdes lēmumu Nr.13 

par padomes priekšsēdētājas kārtējo atvaļinājumu un nolēma 
piešķirt kārtējā atvaļinājuma daļu laikā no 2008. gada 25. au-
gusta līdz 7. septembrim.

2. Nolēma atļaut nepieciešamības gadījumā izmantot vidussko-
las bibliotekāra 0,5 amata vienības direktora vietnieka audzināša-
nas darbā atalgošanai, sākot ar 2008. gada 1. septembri.

Padomes sēdē 2008. gada 27. augustā
1. Nolēma piedalīties Latvijas Lauku attīstības programmas 

2007. – 2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai 
un iedzīvotājiem” atklātā projektu konkursa 1. kārtā ar projektu 
„Ļaudonas pagasta sporta centra renovācija” par Ls 186 667,-, 
no kuriem 140 000 Ls ir valsts un Eiropas Savienības atbalsts. 
Garantēt šim projektam pašvaldības līdzfinansējumu 46 667,- Ls 
apmērā, plānojot šo naudu no Valsts kases kā aizņēmumu.

2.  Apstiprināja pasākumu plānu Ļaudonas pagasta pašvaldī-
bas karjera „Kalnieši” rekultivācijai.

3. Apstiprināja pašvaldības vieglās automašīnas piekabes 
RB1J01, valsts Nr.M-9153, lietošanas noteikumus un izcenojumus 
privātpersonām – Ļaudonas pagasta iedzīvotājiem vai juridiskām 
personām, kuras reģistrētas un darbojas Ļaudonas pagastā.

4. Nolēma piešķirt brīvpusdienas 2.- 4. klases skolēniem līdz 
2008. gada 31. decembrim.

5. Nolēma izsūtīt brīdinājuma vēstules ar uzaicinājumu no-
slēgt līgumu par komunālo pakalpojumu saņemšanu tiem ie-
dzīvotājiem, ar kuriem nav noslēgts līgums.

6. Piešķīra adreses:
1)  Avotu iela 2, Ļaudonas ciems, Ļaudonas pagasts, Mado-

nas rajons, LV-4862,
2)  Avotu iela 3, Ļaudonas ciems, Ļaudonas pagasts, Mado-

nas rajons, LV-4862.
7. Apstiprināja Iepirkuma komisiju cenu aptaujai „Ļaudonas 

vidusskolas sporta zāles renovācija” šādā sastāvā: 
komisijas priekšsēdētāja: Līga Calmāne, pagasta padomes 

priekšsēdētāja,
komisijas locekļi: Jānis Dreimanis, deputāts, Lidija Kaufelde, 

Ļaudonas vidusskolas direktore, deputāte, Ruta Vizāne, bāriņtie-
sas priekšsēdētāja, Jurijs Simsons, komunālās daļas vadītājs,

pieaicinātā persona: Iveta Meļehova, Madonas rajona vietējo 
pašvaldību apvienotās būvvaldes būvinspektore.

8. Nolēma izveidot komisiju būves „Pirts būvniecība „Vīksnās”, 
Ļaudonas pagastā, Madonas rajonā” pieņemšanai ekspluatācijā.

9. Atļāva izsniegt atkārtotu aktu par ēkas pieņemšanu - nodošanu 
ekspluatācijā malkas šķūnīšiem, kas atrodas Ļaudonas pagasta „Ķiku-
ros 1” un izveidoja komisiju būves pieņemšanai ekspluatācijā.

10. Atļāva turpināt dzīvojamās mājas „Jaunzemos” rekons-
trukciju, pirms tam sakārtojot dokumentāciju atbilstoši Būvnie-
cības likuma un Vispārīgo būvnoteikumu prasībām.

11. Samazināja zemes izpirkšanas maksu īpašumiem „Sāvie-
nas skola” un „Ielejas”.

12. Noteica zemes lietošanas apgrūtinājumus īpašumiem: „Pa-
gasta mežs”, „Lapu purvs”, „Teteri”, „Aronmūrnieki”.

13. Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam „Jauncinaites”.
14. Atļāva atdalīt no īpašuma „Zemturi” zemes vienību, pie-

šķirot tai nosaukumu „Ruduši”, no īpašuma „Jauncinaites” ze-
mes vienību, piešķirot tai nosaukumu „Lejas Cinaites”.

15. Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 
„Vaguļi”, „Klūgas”, „Rūdolfi”, „Ruduši”.

16. Atļāva mainīt nosaukumu īpašumam no „Ķepši” pret 
„Ķepši 1”, un no „Austrumi” pret „Austrumi 1”.

17. Nolēma piedalīties Lielajā Talkā, kas notiks 2008. gada 
13. septembrī, un atvērt un publiskot divus atkritumu savākša-
nas plačus ar 2 konteineriem.

18. Nolēma neaprēķināt telpu nomas maksu SIA „MS4” par 
248,12 Ls, par kosmētiskā remonta veikšanu pašvaldības tel-
pām Dzirnavu ielā 7.

19. Nolēma piešķirt finansiālu atbalstu 274,-Ls apmērā un 
60 m3 bezmaksas grants Jānim Kupranam BMX treniņtrases 
izbūvei, kā arī slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienību 
ar kadastra Nr.7070-006-0385 0,4 ha platībā.

20. Noteica GMI līmeni 37,00 Ls vienai personai ar 2008. 
gada 1.  septembri.

21. Padome pagarināja trūcīgas personas statusu deviņām 
pagasta ģimenēm. 

22. Nolēma piešķirt pabalstu mācību gada uzsākšanai divām 
pagasta ģimenēm.

23. Nolēma piešķirt brīvpusdienas Ļaudonas vidusskolā un 
uzturmaksas atlaidi pirmsskolas izglītības iestādē četrām pa-
gastā dzīvojošām ģimenēm.

24. Nākošā pagasta padomes sēde notiks 2008. gada 24. 
septembrī plkst.14.15. 

 Sēdes materiālus apkopoja Ilita Berķe,
 pagasta padomes sekretāre

DEPUTĀTA VIEDOKLIS
Atkal klāt ir septembris 

lauku cilvēkiem ar nebeidza-
miem lauku darbiem, bērniem 
ar jauna skolas cēliena sāku-
mu. Apbēdina fakts, ka mūsu 
Ļaudonā, tāpat kā citur laukos, 
bērnu skaits iet mazumā. Pil-
sētās tajā pašā laikā klases un 
pirmsskolas izglītības iestādes 
ir pārpildītas. Bet nav ļaunu-
ma bez labuma, šeit pedagogi 
daudz vairāk uzmanības var 
veltīt katram bērnam, strādāt 

individuāli. Ja tikai būtu, kas šo pretimnākšanu izmantotu.
Gribu uzrunāt visus vecākus, kuru bērni vēl mācās. Sekojiet 

līdzi savu bērnu gaitām skolā, jo diemžēl ir tendence, parasti 
5.klasē, ka bērni sāk skolu kavēt, līdz ar to ir robi zināšanās, un 
tad arī sākas problēmas ar sekmēm un uz skolu pavisam vairs 
negribas iet. Mīļie vecāki, palīdziet saviem bērniem šim grūta-
jam periodam tikt pāri! Dzīve arvien vairāk parāda, ka bez izglī-
tības dokumenta ir grūti dabūt normālu darbu. Var strādāt vai nu 
tikai palīgdarbus vai strādāt nelegāli. Muļķīgs ir apgalvojums, 
ka var strādāt arī bez izglītības. Tā pašreiz varbūt izskatās, bet 
nākotnē būs arvien grūtāk dabūt darbu bez izglītības, bez profe-
sijas. Dzīve iet uz priekšu, izvirzot savas prasības. Mūsu bērni 
dzīvos pavisam citā laikmetā, un katrā profesijā ienāk jaunas 
tehnoloģijas, prasot no strādniekiem speciālas prasmes. Tikai 

vecākiem cieši sadarbojoties ar skolotājiem, var gūt panākumus 
bērnu audzināšanā un izglītošanā.

Man kā pedagogam tiešām sāp sirds, redzot, ka arvien vairāk 
jauniešu mūsu pagastā paliek bez pamatizglītības, un reizēm ro-
das priekšstats, ka bērnu liktenis rūp sociālajam darbiniekam, bā-
riņtiesai, skolotājiem, tikai ne pašiem bērnu vecākiem.

Šogad mūsu Latvija dzīvo 90 gadu jubilejas zīmē. Vai tie-
šām mūsu Latvija būs “muļķu un dīkdieņu” zeme? Pārāk daudz 
mums apkārt ir saviesušies šādu strādāt negribētāju un mācīties 
negribētāju. Vecāki, palīdziet paši saviem bērniem kļūt par sa-
biedrībai vajadzīgiem un derīgiem cilvēkiem!

Iepriecina fakts, ka gan pirmajā skolas dienā, gan pirmsskolas pir-
majā mācību dienā kopā ar māmiņām redzami arī tēvi. Jācer, ka mūsu 
sabiedrībā daudzas lietas tomēr sāk sakārtoties uz labo pusi.

Vēl priecē fakts, ka pirmajā mācību pusgadā pagasta pado-
me rada iespēju piešķirt brīvas pusdienas visiem 2. – 4. klases 
skolēniem, jo 1. klases skolēniem brīvpusdienas piešķir valsts. 
Šāda iespēja radās, ietaupot līdzekļus pagasta sociālajā budže-
tā. Mans viedoklis ir, ka vajag palīdzēt arī veciem un slimiem 
cilvēkiem, kā arī maziem bērniem. Bet darba spējīgie cilvēki 
paši var sev naudu un pārtiku nopelnīt, vajag tikai gribēt strādāt. 
Viegli šajos laikos nav nevienam, bet, ja grib, tad daudzas prob-
lēmas var atrisināt.

Lai visiem veicas rudens darbos! Lai bērniem veiksme mācī-
bās, lai gribas doties uz skolu! Lai visiem sirdīs apņemšanās, tad 
tiksim pāri visām liktām. Gan būs labi!

Gundega Apša
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DARBI PAŠVALDĪBĀ
Šomēnes avīzītes lasītājus uzrunā un par savu darbu stāsta 

Ļaudonas pagasta apvienotās virtuves šefpavāre Ināra Bar-
dovska un Administratīvās komisijas priekšsēdētājs Guntis 
Mozga

Kad 1981.gadā Ļaudonas vidusskolas virtuve bija palikusi 
bez šefpavāra, man darbu 
šeit piedāvāja bijusī skolas 
direktore Rasma Lencberga. 
Kaut gan mans darba devējs 
bija Madonas sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumu ap-
vienība, kadru jautājums bija 
jārisina arī skolas vadībai. 
Ilgi domāt man neļāva, jo tu-
vojās 1.septembris. Ar lielām 
bažām uzsāku darba gaitas. 
Bija nemitīgs satraukums, vai 
spēšu ar to tikt galā. Skolā tik 
liels ēdāju skaits (kaut kur pie 
300) un pieredzes nekādas. 
,,Gan viss būs kārtībā, pārējie 

darbinieki ir pietiekoši zinoši, ja kas, palīdzēsim!” ar tādiem 
vārdiem mani iedrošināja direktore. Ar lielu prieku viņa mani 
uzņēma savā skolas kolektīvā. Liels paldies viņai par to! Ja ne-
būtu viņas pārliecības, nez vai es tā uzreiz būtu uzdrošinājusies 
uzņemties tādu atbildīgu amatu. Un tā nu šajā amatā, nemitīgi 
papildinot zināšanas, esmu aizvadījusi 26 gadus. Šajos darba 
gados ir tik daudz kas mainījies, ka liekas, tie pirmie jau ir senā 
pagātnē. Ar prieku atceros savus pirmos darba kolēģus – vien-
mēr labsirdīgo un darba stundas neskaitošo Hildu Retko. Viņai 
varēja uzticēt jebkuru darbu, nekas nesagādāja grūtības. Ar mī-
ļumu un dāsnumu apveltīto, nu jau tai saulē aizgājušo, kūku 
cepēju un viesību galdu klājēju Maldiņu. Kāds dzīvesprieks un 
sirsnība no viņas strāvoja! Visi internātā dzīvojošie bērni viņu 
mīlēja. Nekad neprognozējamo un bieži aso Olgu, no kuras 
baidījās liela daļa bērnu, bet toties lielākie palaidņi bieži vien 
pie viņas meklēja patvērumu. Laikam jau juta, ka tas ir tikai 
tāds uz āru vērsts asums. Vienmēr optimistisko un izpalīdzīgo 
Viju . Kārtību un tīrību mīlošo Jadvigu Mutori. Lūk, tādi bija 
mani pirmie darbabiedri ! Lai gan ēdāju skaits bija liels, strādāt 
bija nesalīdzināmi vieglāk nekā tagad. Skolai bija savs grāmat-
vedis, kas katrai dienai iesniedza talonus gatavojamo porciju 
skaitam. Bija valsts noteiktās produktu cenas, kuras nemainījās 
gadiem. Atverot kalkulāciju grāmatu, tev uzreiz bija skaidrs, 
kādas sastāvdaļas gatavojamam ēdienam nepieciešamas, kādā 
daudzumā un cik tas viss maksā. Pavadzīmes par ienākošajiem 
produktiem tika iegrāmatotas un katru nedēļu pārsūtītas uz Ma-
donas SĒUA. Jāstrādā bija vairāk praktiski. Tagad ir pavisam 
citādi. Cenas mainās nu jau gandrīz ar katru nākamo pievedu-
mu, līdz ar to arī ēdiena izmaksas. Viss paliek dārgāks. Bet vai 
garšīgāks? Varbūt mēs kļūstam izvēlīgāki?

Nu jau kopš 1997. gada saucamies Ļaudonas pagasta apvie-
notā virtuve. Tagad mūsu apkalpojamo ēdāju skaitam vēl klāt 
nākusi pirmsskolas izglītības iestāde un Ļaudonas sociālās ap-
rūpes centrs. Darāmā ir ļoti daudz. Jāstrādā gan visas brīvdie-
nas, gan svētku dienas. Jāveic regulāra produktu sagāde, cenu 
aprēķini, ēdienkaršu sastādīšana, kalkulēšana un jāatspoguļo 
visa tehnoloģiskā procesa norise. Un kur nu vēl nebeidzamās 
Pārtikas un veterināra dienesta prasības. Praktiski vienam 
darbiniekam jāstrādā tikai ar papīriem. Visi apkalpošanas un 
uzkopšanas darbi ir tikai virtuvē strādājošo pienākumos. Sko-
lēnu dežūras ēdamzālē no pagājušā gada pēc izdotajiem MK 
noteikumiem arī tika atceltas. Nez kur lai viņi apgūst kaut vai 
elementāras zināšanas šajā jomā? Droši vien vecākiem arvien 
vairāk jāstrādā ar savām atvasēm. Protams, vēlētos, lai viņi 
vienmēr būtu apmierināti ar mūsu sagatavoto ēdienu. Bet katrs 
cilvēks ir individuāls, katrs ar savām garšas izjūtām un arī ar 
savām vēlmēm. Un lai vai kā ,bet vēl arvien paliek nemainīgas 
prasības, ka uzturā jābūt pietiekošā daudzumā dārzeņiem, sa-
lātiem, augļiem (ar kuriem nodrošināt neviens nepiesakās).Arī 

par zupām nedrīkst piemirst. Mēs ļoti labi zinām ,ko bērni lab-
prāt vēlētos pusdienās, bet prasības mums ir jāievēro. To, ko var 
atļauties maksāt par ēdienu viens, nezin vai pa kabatai ir otram. 
Ļoti labi to sapratu jau 90.gados, kad man tika piedāvāts skolas 
telpās atvērt privāto ēdināšanas bloku. Nu nav laukos dzīvojo-
šajiem tāda maksātspēja, lai par ēdienu maksātu gandrīz 100% 
pa virsu, kā tas ir pārsvarā visās pilsētas ēstuvēs. Tas ir pilnīgi 
loģiski, jo uzņēmējam jāmaksā par elektroenerģiju, ūdeni, telpu 
nomu un vēl darbiniekiem jāsamaksā algas no tās pašas ēdiena 
naudiņas. Mums visiem jābūt pateicīgiem mūsu pagasta vadī-
bai, ka tā ir uzņēmusies visas šīs rūpes. Kādas būs izmaņas pēc 
pagastu reformas ,to tikai rādīs laiks.

Vēl arvien satrauc fakts, ka ēdināšanas izmaksas pieaug ar 
katru gadu, bet strādājošo maciņi nez kāpēc tik strauji nepildās. 
Kur lai vecāki rod iztikas līdzekļus, ja jāskolo vairāki bērni? 
Valdība vēl arvien domā, ka jāekonomē uz mazturīgo ļaužu rē-
ķina. Vai paši tā rīkojas? Nejūtam!

Ar šo mācību gadu 1.klasei tomēr beidzot būs nodrošinātas 
brīvpusdienas no valsts. Žēl, ka tikai pirmajiem. Līdz šim mūsu 
skolas skolēniem vienas pusdienas izmaksāja vidēji 35 santī-
mus. Neraugoties uz to, ka vasarā kā arvien centāmies sagata-
vot sulu krājumus, vārījām ievārījumus, konservējām, pusdie-
nu izmaksas noteikti augs. Kā redzam, tad cenu kāpums nav 
apturams. Drīz preces būs tādā pašā cenā kā dārgākajās Eiro-
pas valstīs, bet tikai algas nez kur kavējas. Vai vecāki spēs arī 
turpmāk nodrošināt saviem bērniem siltas pusdienas? Tas paliek 
neatbildēts. Cerēsim!

Gribētos vēl pievērsties tiem vecākiem, kuri ir par kūtru, lai aiz-
ietu pie pagasta sociālā darbinieka un uzrakstītu iesniegumu (ja tas 
nepieciešams) brīvpusdienu piešķiršanai. Ieteicu viņiem kādreiz 
atnākt uz skolu un pavērot, kā jūtas mazais cilvēciņš, kad pārējie 
klasesbiedri pusdieno, bet viņam vienam, neēdušam,  jāpaliek  kla-
sē. Cik redzu, tad audzinātājas par to ir daudz vairāk satraukušās 
nekā viņu vecāki. Varbūt ir vērts nedaudz papūlēties?

Virtuves darbinieki šajos gados ir mainījušies vairakkārt. 
Esmu iepazinusi jaukus, zinošus un strādāt gribošus cilvēkus. 
Katru ar savu raksturu, ar savām prasmēm un varbūt arī ambīci-
jām. Nesaukšu visus vārdā, katrs pats zina, kāds ir. Man prieks, 
ka dzīve man ir dāvājusi tādu iespēju – iepazīt tik daudz cilvēku. 
Es pilnīgi piekrītu A.Linkolna atziņai: ,,Mana dzīves pieredze 
ir rādījusi, ka ļaudīm bez jebkādiem trūkumiem ir arī dikti maz 
labo īpašību.” Paldies jums par atsaucību un pozitīvo attieksmi! 
Vienmēr ir patīkami satikt bērnudārza vadītāju un viņas meite-
nes. Lai kādi laika apstākļi, vienmēr pēc ēdiena nāk smaidošas 
un par visu pateicīgas. Paldies sociālās aprūpes centra vadītājai 
un darbiniecēm par sapratni, par labajiem vārdiem, ar kuriem 
viņas neskopojas, ja esam tos pelnījušas. Un kur nu vēl viss 
mūsu skolas kolektīvs! Lai mums visiem veicas arī turpmāk!

Ināra Bardovska, apvienotās virtuves šefpavāre

Ināra Bardovska.

Administratīvās komisijas darbs
Atskatoties uz  administratīvās 

komisijas darbu, var salīdzināt, ka 
ar katru gadu palielinās darbs ad-
ministratīvai komisijai. Daudziem 
pagasta iedzīvotājiem jāzaudē savs 
„dārgais” laiks, lai ierastos uz admi-
nistratīvo sēdi, un jāsaņem sods par 
likumu pārkāpumiem, kā arī admi-
nistratīvās komisijas locekļiem jā-
kavē savs pamatdarbs, lai izskatītu 
sastādītos administratīvos pārkāpu-
mu protokolus.  

Ļaudonas pagasta padomes administratīvajā komisijā darbu 
uzsāku 2005. gadā par komisijas priekšsēdētāju. Ļaudonas pa-
gasta padome ir ievēlējusi administratīvo komisiju sešu cilvēku 
sastāvā – pagasta padomes deputāti – Guntis Mozga, Gundega 
Apša, Aldis Bondars, Madonas rajona policijas 2. nodaļas 1. 
iecirkņa inspektors, policijas virsleitnants Jānis Kuprāns, bā-

Guntis Mozga.
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riņtiesas priekšsēdētāja Ruta Vizāne un sociālā darbiniece Aija 
Zablocka. 

Administratīvā komisija pirmajā darba gadā (no 2005. gada 
marta līdz 2006. gada martam) izskatīja tikai septiņas lietas ( sa-
līdzinot ar nākamajiem gadiem) pēc sastādītajiem administratī-
vajiem protokoliem, no tiem četras par bērnu audzināšanas un 
aprūpes pienākumu nepildīšanu, divas par pases nozaudēšanu, 
viens par dzīvnieku turēšanas pārkāpumu neievērošanu. Izteikti 
trīs brīdinājumi un uzlikti četri naudas sodi. Turpinot darbu ko-
misijā, darbs ļoti strauji palielinās katru gadu par trīs reizēm un 
vairāk, cilvēki pārkāpj un neievēro likumus.

2006.g sastādīti 26 administratīvie protokoli. Pamatojoties uz 
sastādītiem protokoliem, izskatītas 13 lietas par nolaidīgu pases 
glabāšanu, kuras rezultātā pase pazaudēta, vai dzīvošanu bez 
derīgas pases;  2 lietas par suņu un kaķu turēšanas noteikumu 
pārkāpšanu; 3 lietas par nepilngadīgā novešanu līdz dzēruma 
stāvoklim; 4 lietas par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu; 
3 lietas par nepilngadīgo iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lie-
tošanā un 4 lietas par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo 
vielu lietošanu sabiedriskās vietās.

2007.g sastādīti 23 administratīvie protokoli un izskatītas lie-
tas, no tām 3 lietas par alkoholisko dzērienu vai citu apreibino-
šo vielu lietošanu sabiedriskās vietās; 1 lieta par nepilngadīgo 
iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā; 3 lietas  par bērna 
aprūpes tiesību nepildīšanu; 12 lietas par nolaidīgu pases gla-
bāšanu, kuras rezultātā pase pazaudēta; 4 lietas par dzīvnieku 
turēšanas labturības, izmantošanas un pārvadāšanas  prasību 
pārkāpšanu.

Šogad astoņos mēnešos sastādīti 24 administratīvie protoko-
li, izskatītas visas lietas, no tām 8 lietas  par nolaidīgu pases 

glabāšanu, kuras rezultātā pase pazaudēta, vai dzīvošana bez 
derīgas pases; 9 lietas par bērna aprūpes pienākumu nepildīša-
nu; 4 lietas par nepilngadīgo iesaistīšanu alkoholisko dzērienu 
lietošanā, 3 lietas par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu pie-
mērošanu bērniem.

Administratīvā komisija pati protokolus nesastāda, bet tos 
izskata likuma noteiktajā kārtībā. Katrs protokols tiek izskatīts 
individuāli. Uzklausām uzaicinātās personas viedokli un kole-
ģiāli pieņemam lēmumu, protams, komisija var pieņemt lēmu-
mu par noteiktā soda uzlikšanu, pamatojoties uz Administratīvā 
pārkāpumu kodeksā noteikto sodu, tas ir, no brīdinājuma (ja 
tāds attiecīgajā likuma pantā paredzēts) līdz noteiktai naudas 
summai. 

Administratīvās komisijas lēmumi ar uzlikto sodu tiek no-
sūtīti tai iestādei, kura sastādījusi administratīvo pārkāpumu 
protokolu, lēmums nosūtīts personai, kurai sastādīts protokols, 
kā arī Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Administratīvo 
pārkāpumu un meklējamo personu uzskaites nodaļai. Visas zi-
ņas par uzliktajiem sodiem tiek iekļautas Sodu reģistrā un tiek 
dzēstas likuma kārtībā. Uzliktais naudas sods ir jāsamaksā. Kā 
jau minēju, visi sodi tiek centralizēti un reģistrēti, un tas nekur 
nepazudīs no datu bāzes. Tāpēc atgādinu administratīvi sodīta-
jiem pagasta iedzīvotājiem: ja sods ir uzlikts, tad labāk to sa-
maksāt labprātīgi, jo vēlāk to var piedzīt ar tiesu izpildītājiem, 
un tad jau nāksies šķirties no krietni lielākas naudas. Bet labāk 
jau būtu, ja vispār līdz šādiem sodiem cilvēki nenonāktu. Vēlu 
visiem pagasta iedzīvotājiem ievērot jebkuru likumu!

Guntis Mozga, administratīvās komisijas priekšsēdētājs 

Tautas nobalsošanā 2008.gada 23.augustā par likumprojektu 
„Grozījums likumā „Par valsts pensijām”” Ļaudonas vēlēšanu 
iecirknī piedalījās 240 balsotāji, no tiem 222 balsoja „PAR”, 
18 „PRET”.

Lai likumprojekts iegūtu likuma spēku, tautas nobalsošanā 
bija jāpiedalās vismaz 453 730 vēlētājiem jeb pusei no pēdējās 
Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita un vairākumam 
bija jābalso par  likumprojekta pieņemšanu. Tautas nobalsošanā 
ir piedalījušies 347 182 vēlētāji, no kuriem par likumprojekta 
pieņemšanu balsoja 96,35 procenti vēlētāju, pret - 3,40 procenti 
vēlētāju. 0,25 procentiem vēlētāju balsošanas zīmes tika atzītas 
par nederīgām, jo balsotāji tajās bija atzīmējuši vai nu abas at-

Ierodušies vēlētāji no Sāvienas.
Savas pilsoņu tiesības izmanto pagasta jaunākā ģimene– 

Aivars un Dace Nagļi, kuri savu laulību reģistrēja 
Ļaudonas pagasta padomē 23. augustā. 

bildes “par” un “pret” vai nevienu no abām atbildēm. Līdz ar 
to tautas nobalsošanas rezultāti liecina, ka likumprojekts “Gro-
zījums likumā “Par valsts pensijām”” tautas nobalsošanā nav 
pieņemts.

Dzintra Seržāne, vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 
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22.augustā, 90 dienas pirms Latvijas 90.dzimšanas dienas, 
akcija „Gaismas tilti” Ļaudonā norisinājās uz Aiviekstes tilta, 
bet ļaudonieši nebija aizmirsuši arī Svētupes tiltu. Prieks, ka 
ļaudonieši bija aktīvi un atsaucīgi. Kultūras nama direktore Aija 
Kreile bija tiltu izrotājusi ar bērziem un svecēm, skanēja mū-
zika. Vakarā ap deviņiem uz Aiviekstes tilta sapulcējās gandrīz 
vai 200 cilvēku, kas nāca ar saviem lukturīšiem, svecītēm uz 

tiltu. Katrs no mums bija aicināts savu vārdos neizteikto mīles-
tību iedegt lukturītī un aiznest uz tiltiem savai Latvijai. Vecāka 
gadu gājuma ļaudoniešiem līdz ar katru svecīti atnāca arī kāds 
atmiņu stāsts, ko katrs atcerējās sevī. Līdzīgi kā Baltijas ceļā, 
arī šis projekts vienoja cilvēkus, sapludināja pozitīvo enerģiju 
un domas gaismas ceļā pāri Aiviekstes tiltam. Prieks bija par 
tiem pagasta cilvēkiem, kuri mēroja tālo ceļu no pagasta attā-
lākajām vietā – Kalnājiem, Kalnvirsas. Daudzi lukturīšus bija 
īpaši gatavojuši šim pasākumam. Priecēja, ka pasākumu kuplā 
skaitā apmeklēja ģimenes ar bērniem un jaunieši. Sapulcējušies 
cilvēki zināja, kāpēc šāda akcija tiek rīkota, jo šogad svinēsim 
Latvijas valsts 90. dzimšanas dienu, bet līdz tai palikušas 90 
dienas. 

Rāmie Aiviekstes ūdeņi aiznesa speciāli gatavoto plostiņu ar 
svecīšu liesmiņām tālāk savā ceļā. Tovakar tilts izskatījās īpaši 
krāšņs, un svecīšu liesmiņas mirdzēja ilgi un priecēja ikvienu, 
kas devās pāri tiltam visā nakts garumā.

Šī akcija saliedēja paaudzes ne tikai Ļaudonā, bet visā Lat-
vijā. Lai iedegtos par Latviju šodien, gaisma nav vajadzīga kā 
neaizsniedzama līdzība. Gaisma, gaismiņa vajadzīga kā ikdie-
na, kurā mazā dvēseles stūrī glabāt vārdos neizteiktu, sildošu 
drīksniņu, kas par spīti visam, tur mūs pie Latvijas.

R. Vizānes teksts un foto

“Gaismas tilts” pār Aivieksti

Aiviekstes tilts svecīšu liesmās.

Uz „Gaismas tiltu” nāk ģimenes ar bērniem.

Dinas Simsones 
gatavotais gaismas 
lukturītis Latvijai.

Pensionāre Maiga Zepa.

Bērni aizdedz savas svecītes „Gaismas tiltam”.
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skolas mazie pirmsskolēni, skolēni un skolotāji iestādīja ozolu 
birzi, kura pa vasaru ir ieaugusi un sazaļojusi. 13. septembrī visi 
skolēni un vecāki tiek aicināti piedalīties kopīgā Latvijas, sava 
pagasta sakopšanas talkā, lai tā varētu izrādīt savu mīlestību 
dzimtajai pusei.

2. septembrī mācību gadu uzsāka 53 pirmsskolas izglītības 
iestādes audzēkņi. 

Mazos bērnus un viņu vecākus uzrunāja pirmsskolas izglī-
tības iestādes vadītāja Ināra Krasnova un pagasta padomes 
priekšsēdētāja Līga Calmāne. Pirmsskolas izglītības iestā-

des skolotāju kolektīvam pievienojās jauna skolotāja Madara 
Kļaviņa. Bērnus apciemoja lācītis Vinnijs Pūks, kurš aicināja 

6      

1.septembris nav tikai Zinību diena, tā ir īpaša diena – ar ru-
dens ziedu pušķiem, sauli, smaidiem cilvēku sejās un satraukumu, 
kuru nevar noslēpt ne vecāki, ne skolotāji, ne mazie pirmklasnie-
ki. Satikšanās prieks skolēnos pēc garajām vasaras brīvdienām, 
iekšēja apņemšanās sevī, ka šajā mācību gadā mācīšos labāk un 
pabeigšu skolu vai tikšu pārcelts nākamajā klasē.

1. septembrī 152 skolēni uzsāka jauno mācību gadu Ļaudo-
nas vidusskolā, no tiem 10 pirmklasnieki un 18 divpadsmitās 
klases skolēni. Apsveikuma vārdus skolēniem, skolotājiem un 
vecākiem teica skolas administrācija. Pagasta padomes vārdā vi-
sus klātesošos sveica deputāte Gundega Apša. Šinī mācību gadā 
skolotāju kolektīvam pievienojas jaunā ģeogrāfijas skolotāja 
Zinta Bratka.

Šogad 1. septembris ir zīmīgs arī ar to, ka pēc dažiem mēne-
šiem ir Latvijas valsts 90. dzimšanas diena. Pavasarī pie vidus-

Zinību diena Ļaudonas izglītības iestādēs

Uz pirmo mācību stundu.

1.kl. kopā ar audzinātāju Anitu Pētersīli.

12. klases skolēni kopā ar audzinātāju Birutu Boktu.

9. klases skolēni kopā ar audzinātāju Ivetu Toli.

PII vadītāja Ināra Krasnova.Mazos PII audzēkņus, 
vecākus un skolotājas sveic 

padomes priekšsēdētāja 
Līga Calmāne.

Jaunā PII skolotāja 
Madara Kļaviņa.

Jaunā ģeogrāfijas 
skolotāja Zinta 

Bratka.
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cēnu pensionāru padomju pār-
stāvji. Skatītājiem bija iespēja 
noklausīties vairākas dziesmas 
kādreiz populārā mākslinieka 
Zdzislava Romanovska iz-
pildījumā un brāļu Kārļa un 
Mārtiņa Zuiku muzicēšanā. 
Koncertu turpināja Vestienas 
pārstāvji – Alīda Graubiņa ar 
Pindacīšu un dzejniece Elza 
Dzenīte-Losāne, kura lasīja 
savus dzejoļus no nupat iznā-
kušā dzejoļu krājuma “Domu 

bērnus doties ar viņu kopīgā „ekspodīcijā”. Dodoties „ekspodī-
cijā” kopā ar lācīti Pūku, bērni atrada paslēptus gardumus. Pēc 

          7

Mazie bērni kopā ar vecākiem. Krāsains balonu lietus.

23.augustā Ļaudonas estrādē notika rajona pensionāru 
padomju, klubiņu un organizāciju tikšanās. Ielūgumi tika iz-
sūtīti visām rajona padomēm. Katra pensionāru grupa veda 

līdzi skaistu ziedu kompozīciju – ar tām tika pušķota skatuve. 
Koncertu atklāja ļaudonietes – “Sendienas’’ (vadītāja Malda 
Eglīte). Tālāk koncertu turpināja Liezēres pensionāri – vokā-
lais ansamblis “Līra’’(vadītāja Iveta Bērziņa), ansambļa da-
lībnieces rādīja arī nelielu skeču. Skaists priekšnesums bija 
Sausnējas pensionāru padomei. Vokālā ansambļa “Pīlādzis’’ 
(vadītāja Aina Grīva) priekšnesumā bija gan dziesmas, gan 
dzejoļi, gan anekdotes, gan sadzīviskas ainiņas. Tālāk skatu-
ve tika nodota vīru balsīm, uzstājās Madonas vīru senioru an-
samblis “Zeļļi” (vadītāja Ināra Stepāne). Koncertu turpināja 
Lubānas vokālais ansamblis, nosaukuma vēl nav, jo sākušas 
darboties tikai nesen. Ansambļa vadītāja Vizma Kalniņa. Pēc 
lubāniešiem uz skatuves nāca viņu viesi – Liepājas  un Bro-

Rajona pensionāru padomju un klubiņu tikšanās Ļaudonā

Dejo Ļaudonas „Mežrozītes”. 

Muzicē Laimonis Seržāns 
no Mētrienas.

atgriešanās no „ekspodīcijas” bērnus sagaidīja pārsteigums 
– krāsains balonu lietus.

Madonas vīru ansamblis “Zeļļi‘.

Dzied Madonas “Veldze“.

Uzstājas pensionāres no Sausnējas.
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lidojums’’. Tālāk uz-
stājās Aronas vokālais 
ansamblis “Madara’’, 
(vadītājs Guntis Do-
bulis) un koncertu 
noslēdza Madonas 
“Veldzes’’ (vadītāja 
Edīte Birka). Starp 
dziesmām, koncertu 
kuplinot uzstājās de-
jotājas – Ļaudonas Dzied Zdzislavs Romanovskis.

“Mežrozīte’’ (vadītājs Ivars Andrejevs) un Mārcienas “Laima” 
(vadītāja Laima Pudule).

Pēc koncerta uz deju placi aicināja Mētrienas lauku kapela. 
Un ja ne lietus, tad nez cik ilgi būtu dancojuši, jo, kā teica kāda 
no dalībniecēm: “Cilvēks ir jauns, kad viņš dzied un dejo.’’

Pensionāru padomju un klubiņu vadītāju apspriedē tika no-
lemts, ka nākošgad pensionārus jāuzņem Mārcienai.

Liels paldies sponsoram un atbalstītājam – Skaidrītei Stepa-
novai!

Aijas Kreiles teksts un foto

Svētdien, 24. augustā, kad Pekinā noslēdzās vasaras Olim-
piskās spēles, Kalsnavas velotrasē pulcējās BMX sacensību 
dalībnieki, kaut nedaudz vēloties līdzināties olimpiskajam 
čempionam Mārim Štrombergam.

Kalsnavas velotrase tika ierīkota 2007. gadā ar Bērnu un 
ģimenes lietu ministrijas un pagasta padomes atbalstu. Pirmās 
sacensības notika jau pagājušajā gadā. 

BMX sacensības, ko rīkoja Kalsnavas pagasta padome sa-
darbībā ar biedrību „Kalsnavas jaunieši”, bija kupli apmeklē-
tas. Kalsnavas velotrasē spēkiem mērojās 28 dalībnieki – no 

Kalsnavas, Ļaudonas, bet viskuplākais skaits – no Cēsīm. 
Divas nedēļas pirms Kalsnavas sacensībām Jānis Kuprans 

un Jānis Krasnovs palīdzēja BMX trases sakārtošanā un orga-
nizēja treniņus vairākiem Ļaudonas bērniem, tā ieinteresējot 
bērnus šajā sporta veidā, lai varētu piedalīties sacensībās un 
mēroties spēkiem ar trenētajiem cēsiniekiem.  

“BMX sacensības 24. augustā tika ieplānotas jau iepriekš, 
bet tagad, zinot, ka valmierietis Māris Štrombergs BMX brau-
cienos sīvā konkurencē ir izcīnījis olimpisko zelta medaļu, 
ir pavisam cits noskaņojums,” atgādināja viens no sacensību 
organizatoriem – pagasta padomes izpilddirektors un bied-
rības „Kalsnavas jaunieši” līderis Agris Lungevičs. Agris 
Lungevičs izsaka pateicību ļaudoniešiem Jānim Kupranam 
un Jānim Krasnovam no Ļaudonas, kas ļoti palīdzēja trases 
sagatavošanā sacensībām un nežēloja savus spēkus divu ne-
dēļu garumā.

Sacensībās Kalsnavā piedalījās četras vecuma grupas vecu-
mā no 7 – 9 ; 10 – 12 ; 13 – 15 un 16 + gadiem. Pirmajās divās 
vecuma grupās pārliecinošas uzvaras izcīnīja cēsinieki, trešajā 
vecuma grupā pirmajās vietās cēsinieki, bet trešajā Kalsnavas 
puisis, toties grupā 16 + piedalījās visi Kalsnavas jaunieši un 
godalgas sadalīja savā starpā. Šajās sacensībās brāļi Kuprani 
startēja no Ļaudonas (sacensībās slimības dēļ nepiedalījās Jā-
nis Krasnovs). Klavis Kuprans savā vecuma grupā (10 – 12) 
ierindojās ceturtajā vietā, bet Kristers Kuprans savā vecuma 
grupā (7 – 9 ) izcīnīja trešo vietu. Kopā ar Kristeru Ļaudonas 

Ļaudonas bērni piedalās BMX sacensībās 

komandā vēl bija Lana Barbane un Gints Vizāns, pārējie bērni, 
kas aktīvi trenējās iepriekšējās dienās, sacensībās tomēr ne-
piedalījās. Vecākajā vecuma grupā startēja tikai kalsnavieši un 
savā starpā sadalīja godalgotās vietas.  Prieks par aktīviem Kal-

snavas bērniem, kuri aktīvi 
piedalījās šajās sacensībās, 
jo šī trase viņiem ir pieeja-
ma, lai ikdienā trenētos.

Uz Cēsu sporta skolas 
„Cēsu BMX klubs” treni-
ņiem Valmierā (ziemas se-
zonā) un Uplandu trasi Cēsīs 
divas reizes nedēļā regulāri 
no Ļaudonas dodas trīs bēr-
ni – Kristers Kuprans (7 g.), 
Kalvis Kuprans (12 g.) un 
Jānis Krasnovs (7 g.). Jaunie 
sportisti ir saņēmuši licences 
un katrs savu numuru. Patei-
coties vecāku uzņēmībai, 
mazie puiši piedalījušies 

Latvijas 8. atklātajās ziemas čempionāta 3. kārtās Valmierā un 
Rīgā, kā arī 20. Latvijas Nacionālā čempionāta septiņās kārtās, 
kur sacensības ir notikušas Jelgavā, Ventspilī, Cēsīs, Smilte-
nē, Saldū, Valkā un Valmierā, BMX kluba  kausu, prezidenta 
kausa un BMX klubu komandu čempionātos. Sacensībās pie-
dalās licencēti braucēji no Latvijas, Dubisas un Pakrujas Lie-
tuvā, Krievijas (Maskava). Sportisti tiek sadalīti pa vecumiem 
un katrs startē atbilstoši pie sava vecuma sportistiem. Ziemas 
čempionāta 3. kārtu kopvērtējumā Kristers ir 3., bet Jānis 4. B-
7 grupā 12 braucēju konkurencē Kristers ir 6., bet Jānis 9. B-11 
grupā starp 20 konkurentiem  Kalvis ir 9.  Braucēji ir saņēmuši 
dažāda veida diplomus, kausus un atzinības zīmes.

6. un 7. septembrī, atpūtas kompleksā  (AK) „Avoti” Val-
mierā norisinājās Latvijas BMX 20 gadu jubilejas sacensības. 
Pasākuma ietvaros „SCO CENTRS BMX velotrasē” notika 

Atklāšanas parāde.

Kalvis Kuprans trasē.

Kristeram Kupranam 3. vieta 
savā vecuma grupā.
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četras pasaules līmeņa, bet atšķirīgu ka-
tegoriju sacensības – Latvijas Nacionālā 
čempionāta finālkārtas, BMX divdesmit-
gades jubilejas sacensības ar ekskluzīvo 
retro braucienu, BALTIC CUP 2008 un 
Latvia Open . Godinot labākos BMX brau-
cējus, tika atklāta pirmā Slavas zāle Eiro-
pā, kurā ikviens interesents var iepazīties 
ar sacensību relikvijām un sasniegumiem. 
Ja rodas interese par šo sporta veidu, ir ie-
spēja ielūkoties interneta www.bmxrace.
lv mājas lapā. Šajā pasākumā piedalījās 
mūsu pagasta mazie riteņbraucēji un tikās 
ar olimpisko čempionu Māri Štrombergu.

Paldies mazo sportistu vecākiem par 
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stāstījumu! Gribas vēl piebilst, ka Jānis Kuprans 
un Jānis Krasnovs ir izrādījuši iniciatīvu BMX 
treniņtrases ierīkošanā Ļaudonā, un pagasta pa-
dome ir atbalstījusi viņu iniciatīvu. Cerēsim, ka 
jau nākamajā vasarā mūsu pagasta bērni, kuri to 
vēlēsies, varēs trenēties tepat Ļaudonā.  

R. Vizānes teksts un foto

Lai saņemtu pakalpojumus skaistumkopšanā, ilgu laiku Ļau-
donas sievietēm bija jādodas uz Madonu. Kopš 30. augustā 
Ļaudonā, Avotu ielā 3, atklāts salons “Rēvija”. Ļaudonas daiļā 
dzimuma pārstāvēm un, protams, arī vīriešiem būs pieejami 
solārija, kosmētiķa, friziera, manikīra un pedikīra, masiera pa-
kalpojumi.

Par salona atvēršanu parūpējās Solvita Dreimane, nodibinot 
un reģistrējot individuālo komersantu – salons “Rēvija”. Sol-
vitai Dreimanei ir medicīniskā izglītība un, kolēģes Ināras Po-
rietes pamudināta, viņa ir izmācījusies arī par sejas kopšanas 
estētikas speciālisti. Solvita savā salonā strādās ar klientiem 
otrdienās, ceturtdienās pēc pulksten trijiem un sestdienās– 
no rītiem. Kā zināms, tirdzniecības un atpūtas centrā “Efeja” 
Solvita Dreimane veic izpilddirektores pienākumus un uzskata, 
ka pamatdarbs līdz ar salona atvēršanu nebūs jāmaina, jo pie-

Ļaudonā atklāts salons “Rēvija” 

nākumus varēs apvienot. Arī skaistumkopšana ietilpst tajā pašā 
pakalpojumu sfērā, un tas ir  darbs ar cilvēkiem. Salons atvērts 
Ļaudonas pirmsskolas izglītības iestādes telpās (ieeja blakus 
bibliotēkai), kas netika izmantotas.

Atklāšanas dienā Solvita Dreimane atklāja, ka šī salona ideja 
piederot viņas vīra māsai Vinetai, jo viņa reiz izteikusies, ka 
Ļaudonā būtu nepieciešams solārijs, lai nav jābrauc tik tālu uz 
Madonu. Solvita padomājusi un nospriedusi, ka tas ir iespē-
jams– solārijs Ļaudonā. Protams, no ieceres līdz tās piepildī-
jumam pagāja apmēram 4 mēneši, līdz telpas ieguva tagadējo 
izskatu. Logus palīdzēja nomainīt pagasta pašvaldība, jo tā ir 
pagasta iestāde, bet salona telpās bija jāveic remonts, lai tās kļū-
tu atbilstīgas mūsdienu prasībām. 

Friziera kabinets.

Līga Calmāne sveic salona īpašnieci Solvitu Dreimani.

Salona darbinieces – Irina Trofimova, Solvita Dreimane 
un Ieva Frīdvalde.

Kosmetologa kabinets.

Ļaudonieši Kristers, Kalvis, Jānis kopā 
ar olimpiskās zelta medaļas ieguvēju 
Māri Štrombergu.
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1.septembrī Ļaudonā darbu uzsāka SIA „AUSMUPE” veikals 
„KATRAM”, īpašniece Indra Vīksna. Bijušā veikala „Ducis” tel-
pas pārvērtušās līdz nepazīšanai. Sakārtota māja pagasta centrā, 
kas mums,  ļaudoniešiem, ir ieguvums. Jaunatvērtajā veikalā var 
iegādāties pārtiku, kancelejas, saimniecības preces, kā arī iemal-
kot kafiju un apsēst siltus pīrādziņus. 

Veikala darba laiks
 Darbdienās no plkst. 8.00 līdz 22.00 

Sestdienās un svētdienās no 9.00 līdz 19.00 

Atvērts veikals „KATRAM”

 Indra un Imants Vīksnas kopā ar pirmo veikala 
apmeklētāju Miervaldi Kriškānu.

Pārdevējas Oksana Klimoviča un Diāna Strode.

Veikala telpas.

Atklāšanas dienā Solvita Dreimane teica paldies pagasta paš-
valdības vadītājai Līgai Calmānei, savi māmiņai Elvīrai Uti-
nānei, kura viņu atbalstījusi morāli un, protams, arī finansiāli. 
Solvitas paldies arī visiem pārējiem, kas bija kopā ar viņu  salo-
na tapšanas laikā: vīram Andrim, puišiem, kas remontēja telpas, 
kolēģēm ,kas strādās jaunajā salonā.

Salona tapšanā ir ieguldīts milzīgs darbs, telpas pārvērtušās 
līdz nepazīšanai, visi salona kabineti patīkami iekārtoti un gai-
da apmeklētājus.

Izvaicāta par sniegto pakalpojumu klāstu, salona īpašniece 
pastāstīja: “Piedāvājums neatpaliks no pilsētu salonos pieeja-
mā. Īstenota sākotnējā ideja par solāriju, būs sejas kopšanas 
procedūras. Masiere Ilze Dimpere otrdienās, ceturtdienās un 
sestdienās piedāvās masāžu. Reizi nedēļā – trešdienās– uz 
Ļaudonu brauks “Efejas” friziere Ieva Frīdvalde, bet Iri-
na Trofimova salonā strādās gan par manikīra un pedikīra 
speciālisti, gan par administratori, pieņemot klientu pietei-
kumus. 

Solārijs.

Paldies Solvitai Dreimanei par salona iekārtošanu un atvērša-
nu, kā arī vēlēsim daudz darba jaunajā salonā!

R. Vizānes teksts un foto
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Drīz vien ielu un ceļu malās parādījās pirmie pilnie maisi. Ne-
ticami, ka pašā Ļaudonas centrā tik daudz atkritumu. Visvairāk 
atkritumu pa Brīvības ielu – no vienas autobusu pieturas līdz ot-
rai. Skumji, ka bērniem bija jālasa tukšās pudeles, ko vieglu roku 
ceļa malā izmetuši mūsu pašu pagasta grādīgo dzērienu cienītāji. 
Bija jau arī „vērtīgi atradumi” – parkā neatvērta degvīna pudele 
un alus pudele, nemaz jau nerunājot par apģērba gabaliem, sākot 
no apakšveļas līdz pat apaviem. Izrādās, ka makšķernieki un cita 
veida atpūtnieki ir vieni no lielākajiem atkritumu atstājējiem. To 
konstatējām pie Driksnas ezera, Sāvienas ezera un Aiviekstes 

upes. Savāktie atkritumu maisi ātri vien 
tika nogādāti laukumos, no kuriem tie tiks 
centralizēti aizvesti.

Ir liela cerība, ka tie, kas šodien talkā 
piedalījās, zemē vairs atkritumus ne-
metīs. Paldies visiem talciniekiem, kas 
nenobijās no aukstā laika un darba! Ce-
rēsim, ka līdz nākamajai talkai Ļaudonā 
vairs nebūs tik daudz atkritumu un talku 
atbalstīs arvien vairāk pagasta iedzīvotā-
ju, jo ikvienam no mums gribas dzīvot 
tīrā un sakoptā vidē. 

Ļaudonieši talkas dienā savāca 450 at-
kritumu maisus.    
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Atsaucoties uz Vislatvijas rīkoto Lielo 
talku par godu Latvijas 90. gadadienai, arī 
Ļaudonas pagasts 13. septembrī piedalījās 
talkā. Teritorijas un apkārtnes sakopšanas 
organizēšanu un talcinieku piesaisti uzņē-

mās pagasta padome, par galveno koordinatoru nozīmējot ko-
munālās daļas vadītāju Juriju Simsonu.

Ļaudonā ir daudz čaklu cilvēku, kuriem šī dzīves vieta nav 
vienaldzīga, un to apliecina ļaužu daudzums talkā. Talkā piedalījās 
aptuveni 120 talcinieku, pārsvarā skolēni. Pulcēšanās notika lau-
kumā pie „Dīvaru” veikala. Tur talciniekus sagaidīja  un  uzrunā-
ja pagasta padomes priekšsēdētāja Līga 
Calmāne un talkas koordinators Jurijs 
Simsons: “Attīrīsim pagastu no nevērīgi 
un nelikumīgi izmestajiem atkritumiem, 
kuru netrūkst mūsu pagasta centrā, upju 
un tuvējo ezeru krastos, mežu nostūros, 
pļavās un ceļmalās! Talka ir vienkārša 
iespēja katram no mums piedzīvot savu 
saikni ar Latvijas zemi – tādu, kādu to 
mīlam– pieticīgi skaistu un mierīgi sa-
koptu.” 

Talciniekiem tika izsniegti darba cimdi 
un atkritumu maisi. Līdzi tika dota “Cido“ 
sula, bet pēc darba visi talcinieki tika ai-
cināti pie kopīga ugunskura skolas sporta 
laukumā uz karstu tēju un pīrādziņiem.

Talcinieki sadalījās vairākās grupās: 
centra ielas, ceļi, parks, skolas stadi-
ons, Driksnas sils, atkritumu izgāztuve 
„Kalnieši” un  Sāvienas centrs. 

Talkas diena arī Ļaudonā

J. Simsons un L. Calmāne uzrunā talciniekus pirms talkas.

Katram talciniekam cimdu pāris.

Ļaudonieši pirms talkas.
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Cienījamie Lielās Talkas koordinatori
 un pašvaldību vadītāji!

Izsaku Jums visiem lielu pateicību par paveikto sestdien, 
kaut gan pateicība laikam te nebūs īsti vietā, jo to, ko izdarījām 
visi kopā, nevar šobrīd norakstīt ar vienkāršu pateicību, lai kādā 
formā tā arī nebūtu rakstīta.

Svētdien no rīta pamostoties, bija sajūta, ka Latvijā kāds at-
vēris logu, ielaidis svaigu gaisu un milzīgu pozitīvisma devu. 
Šo sajūtu negribētos zaudēt.

Es ceru, ka kopīgais gandarījums par paveikto un gaisā vir-
mojošā kopības sajūta saglabāsies. 

Katram no mums ir mūsu lielā, individuālā misija, kuru dzī-
ves laikā ir jāizpilda un bez kuras dzīve neliekas pilnvērtīga. 
Bet mums visiem kopā ir kopīga, tautas, misija un tā ir – rūpē-
ties par savu Zemi. Sestdienas sakopšanas talkā mēs dāvinājām 
mūsu Zemei un Valstij skaistu dāvanu – mazliet tīrāku un maz-
liet skaistāku vidi.

Latvija ir kļuvusi mazliet skaistāka. Pasaule ir kļuvusi maz-
liet skaistāka.

Centīsimies to saglabāt, jo citas vietas, kur dzīvot, mums 
nav.

Ar cieņu,
Vita Jaunzeme, Projekts Pēdas vadītāja

Lielās Talkas organizatore

Rīga, 2008-09-15
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Brīvības ielā.

 Sāvienā.

Pagasta padomes priekšsēdētāja un darbinieki dabas 
parkā „Driksnas sils”.
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Pie skolas.

Centīgi tiek strādāts atkritumu izgāztuvē „Kalnieši”.

R. Vizānes teksts un foto

Pēc padarīta darba silta tēja un pīrādziņi.

4. klases skolēni.

I. Pommere un I. Krasnova savāc atkritumus pagasta 
centrā.

Vīri ar savāktiem atkritumu maisiem.
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estrādes demolētājiem. Viss vērtīgais 
inventārs un mantas no estrādes aizmugures ir iz-
ņemtas, atstātas tikai zaru slotas (lietotas) un daži 
veci dēļi. Tā kā lūgums – neplēst šīferi un nebojāt 
jumtu. 

Kultūras namā tiek 
aicināti:

17. septembrī plkst. 17.00 bērni vecumā no 8 
līdz 15 gadiem, kuri grib dejot deju grupā.

Plkst. 17.30 dāmas, kuras grib izkustēties, aerobikas grupā.
Plkst. 19.00 tie, kam interesē tautiskās dejas.

23.septembrī plkst. 18.30 darbību atsāk dāmu 
deju grupa “Mežrozīte’’. Aicinām jaunas dalībnieces.

APSVEICAM!

SĒRU VĒSTS

SVECĪŠU VAKARI

Lai debess miers
Ar tevi, gadus liekot,
Kā zelta lapas
Laika apcirkņos!
Nekas jau nepazūd,
Jo Dievs Tev
Baltu prieku
Ar atkal jaunām
Dzīves dienām dos.

SVEICAM

 50 gadu jubilejā
Sarmīti Trušus 14.septembrī

Gundari Kravali 15.septembrī
Brigitu Bērzkalni 22.septembrī

Larisu Benni 30.septembrī  

55 gadu jubilejā
Benitu Karkovsku 19.septembrī

70 gadu jubilejā
Kārli Biti 4.septembrī

Ludi Apsīti 25.septembrī

75 gadu jubilejā
Intu Poruku 8.septembrī

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

Palaid mani, māmuliņa,
Brūklenīšu palasīt,
Lai es augu tik sarkana,
Kā sarkana brūklenīte.

LAURA PAVLOVSKA dzimusi 15.augustā
Litas un Kaspara Pavlovsku ģimenē

INFORMĀCIJA

Pārupes kapos 
27. septembrī plkst. 16.00

Mētrienas kapos 
27. septembrī plkst. 17.00

Ļaudonas kapos 
27. septembrī plkst.18.30

Un vienmēr kaut kas paliks, 
Pēc cilvēka dzīves pļavā –
Vai zieds, vai smilga pelēkā, 
Vai bites dziesma ziedā.

Mūžības ceļos aizgājušas:
Anna Marāne  mirusi 6. septembrī 85 gadu vecumā;
Vera Zommere mirusi 10. septembrī 75 gadu vecumā.


