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Ļaudonai
Dievs, svētī mūsu šūpuļus
Un sargā mazo tautu -
Lai viss, ko sējam tīrumos
Mēs graudos paši pļautu,
Lai mīlam savu Ļaudonu,
Kā mīlam sevi pašu -
Un, lūdzot Dievu, sajūtam -
Pār kapiem, mežiem, ūdeņiem
Kā svētā gara dvašu.
Lai saderība visiem sirdīs valda,
Kad mācītājs mūs aicina pie Dieva galda.
                                                              

A. Eglītis

21. oktobrī, kad tika atzīmēta dzejnieka un Latvijas 
patriota Andreja Eglīša 105. dzimšanas diena, Ļaudonā 
tika atklāts vides objekts - pagasta simbolika. Dzejnieks 
ir teicis: „Ar kādu neaptveramu, pirmatnīgu spēku runā 
īstā, lepnā Ļaudona, kur viņas līdzenumam vērīgi pāri 
noskatās Gaiziņš, pakalnu apņemta aug jaunā Madona, 
ceļus un gājējus svētīdami, pāri purviem un ezeriem māj 
mežainie Krusta kalni. Cilvēki še staigā, stipri ar savām 
dvēselēm turēdamies misiņa apkaltās Bībelēs, no bērna 
kājām līdz lielam vecumam elpodami tīrumu un mežu 
pļavu dvesmu. Krāšņi te rotājas Ļaudona Aiviekstes ie-
lejā, gleznainais dievnams un ēnainie dzirnavu dambji.” 

Sākoties valsts svētku mēnesim, lai mūsos iemirdzas 
tā latvietība un tā ļaudonieša būtība, kādu saredzēja un 
sajuta dzejnieks Andrejs Eglītis!

Signe, redaktore

Māra Akota foto
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VĒSTIS NO PAGASTA  PĀRVALDES
ATGRIEŠANĀS  MĀJĀS

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā līdz 
29. oktobrim apskatāma izstāde „Atgriešanās mājās”. 
Latvija - Vācija - Austrālija - Kanāda -Latvija. Tāds 
garš, gadiem ilgs ceļš. 22. septembrī Madonas novad-
pētniecības un mākslas muzejs aicināja uz izstādes „At-
griešanās mājās” atklāšanu un Ernai Bērziņai/Dzelmei/
Ķikurei veltītā albuma atvēršanu muzeja izstāžu zālēs.

Tā bija vēl nebijusi tikšanās - tiekas vienas ģimenes trīs 
mākslinieces, precīzāk, vienkopus ir viņu darbi. Māte Erna 
Bērziņa /Dzelme/ Ķikure (04.10.1906. Ķikuri, Ļaudonas 
pag., Madonas apr. - 01.01.2003. Kanāda) - grafiķe un li-
terāte; vecākā meita Inese Birstiņa (27.03.1942. Madona)  
pašlaik dzīvo Kanādā, ir  tekstilmāksliniece; jaunākā meita 
Dzidra Mičele /Mitchell/ (21.05.1946. Štutgarte, Vācija)  
pašlaik dzīvo Austrālijā), ir grafiķe, gleznotāja.

Erna Bērziņa/Dzelme vairāk pazīstama kā literāte ar psei-
donīmu Ķikure, jo emigrācijā izdoti 10 dzejoļu un prozas 
krājumi, daži publicējumi ilustrēti ar viņas zīmējumiem vai 
grafikām. Latvijā 2006. gadā, atzīmējot novadnieces 100. 
dzimšanas dienu, Ļaudonas pagasts un Madonas novadpēt-
niecības un mākslas muzejs izdeva dzejas un prozas krā-
jumu „Es zemes tās”. Šogad meita Inese Birstiņa izdevusi 
albumu „Atgriešanās mājās* Erna/Bērziņa/Dzelme/Ķikure 
* zīmējumi un teksti”.

Erna bijusi daudzpusīgi apdāvināta, tādēļ, studējot Māks-
las akadēmijas R. Zariņa grafikas darbnīcā, paralēli mācī-
jās klavierspēli Tautas konservatorijā. Viņai bija interese 
arī par literatūru. Karš pārtrauca iesākto izstāžu darbību. 
Emigrācijā pirmos gadus (vēl Eiropā) tapa daži grafikas 
darbi, zīmējumi, bet Austrālijā šī joma pamazām apsīka. 
Toties īsajos atpūtas brīžos un klusajās nakts stundās varēja 
rakstīt. Madonas muzeja krājumos ir daļa no Ernas Ķikures 
literārā mantojuma (to jau daudzus gadus vāc muzeja litera-
tūras sektora vadītāja Dace Zvirgzdiņa) un līdz šim neliela 
grafiku un zīmējumu kolekcija, kura šogad papildinājās ar 
lielu meitas Dzidras dāvinājumu - mātes 67 darbiem.  Er-
nas zīmējumi un grafikas dziļi simboliski attēlo bēgļu gaitas 
caur savas mātes (mirusi Vācijā) tēlu, dzīvi emigrācijā caur 
ainavām ar bēgļu nometnēm, bet cerības un sapņus caur abu 
meitu pieaugšanu autorei tik svešajā vidē.

Abas meitas jau agri izcēlās ar dotībām vizuālajās izpaus-
mēs - zīmējot, gleznojot, mācoties dažādus rokdarbus, bet 
ceļi līdz radošajam darbam kā dzīves nepieciešamībai bija 
atšķirīgi.

Inese Sidnejas universitātē studēja franču filoloģiju, pe-
dagoģiju, bet mākslai viņa nopietni pievērsās tikai 1970. 
gados Kanādā. Sākusi ar tradicionālo tekstilmākslas noza-
ri - aušanu, viņa pamazām pievērsās filcēšanai un iekļāvās 

Izstādes atklāšanā Ernas Ķikures meitu Inesi Birstiņu sveic 
Ļaudonas kultūras nama vadītāja un A. Eglīša Ļaudonas 

vidusskolas direktora vietniece Ērika Pomere.

1970. - 1980. gadu tekstilmākslas uzplaukuma vilnī, kas 
vēlās pāri kontinentiem. Aktīvākais posms radošajā darbībā  
saistāms ar 1980. gadiem, kad viņa strādāja Banfa (Banff) 
Mākslas centrā, piedalījās un vadīja meistarklases un se-
minārus, ieņēma dažādus amatus Monreālas Konkordijas 
universitātes Tēlniecības, Keramikas un Šķiedras mākslas 
nodaļās, kad tapa daudzas izstādes Kanādā, ASV, Eiropā 
un liela personālizstāde 1989. gadā Laikmetīgās mākslas 
muzejā Sanpaulu, Brazīlijā. Viņas darbi atrodas Kanādas un 
ASV publiskajās kolekcijās, arī Pasaules latviešu mākslas 
centrā Cēsīs, privātkolekcijās - Kanādā, ASV, Austrālijā, 
Vācijā, Brazīlijā. Inese Birstiņa stāsta: „Mani darbi ir par 
atmiņu, pārveidošanās mirkli, metamorfozi, par apziņas 
maiņām. Tēlu vairums balstās mirkļos starp miegu un pa-
mošanos, kad mēs neesam gluži pārliecināti paši par savām 
aprisēm un to, kā izstaipās mūsu locekļi, līdz mazliet vēlāk 
tie atgūst ierasto veidolu.” Inese Birstiņa dāvina Madonas 
muzejam sākuma perioda darbus - austus un tad filcētus, kā 
arī  vairākas filcēto figūru grupas.

Dzidra ļoti pārliecinoši izvēlējās studēt mākslu. Pēc Vaio-
mingas ģimnāzijas beigšanas 1964. - 1967. gadā viņa mā-
cījās Sidnejas tehniskajā koledžā un Ņūkāslas nacionālajā 
mākslas skolā. Pēc sešu ceļojumu un darba gadiem Eiro-
pā un tikpat daudz gadiem skolotājas pienākumos Austrā-
lijā Dzidra tagad ļoti daudz glezno, rīko personālizstādes 
mākslas galerijās un Austrālijas latviešu kultūras centros, 
piedalās dažādos projektos un grupu izstādēs, ir saņēmusi 
atzinības un godalgas. Viņas darbi atrodas privātkolekcijās 
Eiropā, Kanādā, ASV, Jaunzēlandē un Austrālijā. Dzidra 
Mičele par saviem darbiem saka:  “... Mani nodarbina doma 
palīst cilvēkam zem ādas, kur ķermenis pauž esamību, var-
būt pirmnojautas momentā, brīdī starp jūtām un rīcību, kas 
nenovēršami sekos. Tas acumirklis, kurā koncentrēts viss 
iespējamais jebkuram vīrietim vai sievietei...” Dzidra Miče-
le dāvina Madonas muzejam piecus ogles zīmējumus.

Madonas izstādē redzēsim Ernas zīmējumus un grafikas, 
kuri ceļojuši no pirmskara Latvijas, emigrācijas Vācijā un 
citur Eiropā uz Austrāliju, bet tagad atgriezušies to garīga-
jā dzimtenē. Pārdomas par eksistenciālajiem jautājumiem 
turpinās meitu darbos - Ineses apjomīgajās instalācijās un 
Dzidras smalkajos gleznojumos (izstādē būs gleznu digitā-
lās izdrukas un viena glezna no Pasaules latviešu mākslas 
centra Cēsīs, kā arī pieci ogles zīmējumi).

Šo projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Ma-
donas novada pašvaldība.

Inese Jakobi, projekta autore un vadītāja 
Dāvja Veckalniņa foto un foto no Madonas

 novadpētniecības un mākslas muzeja arhīva

Māte kopā ar meitām. No kreisās: Erna Ķikure, 
meitas Dzidra Mičele un Inese Birstiņa, 20.gs. 90.gadi.
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TU SAKI - PĀR VĒLU? 
MĒS SAKĀM  - VISS TIKAI SĀKAS!

Šādi un līdzīgi saukļi ir lozungs vērienīgam Ei-
ropas Savienības pieaugušo izglītības projektam, 
kurā aicināti piedalīties strādājošie no 25 gadu ve-
cuma, izmantojot lielisku iespēju pilnveidot savu 
profesionālo kompetenci.

5. oktobrī atklāta pirmā pieteikšanās mācībām vērie-
nīgā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto per-
sonu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ik-
viens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 
gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci 
un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansēju-
mu. Pirmā pieteikšanās izsludināta četrās tautsaimnie-
cības nozarēs, kurās pašlaik visvairāk trūkst kvalificētu 
darbinieku.

Darba devējiem trūkst darba roku 
Lai pēc iespējas ātrāk reaģētu uz pārmaiņām darba 

tirgū, pirmās mācības pieejamas četrās Latvijas ekono-
mikai prioritārajās nozarēs - būvniecībā, kokrūpniecībā, 
elektronisko un optisko iekārtu ražošanā, informācijas 
un komunikācijas tehnoloģijās, kā arī metālapstrādē, 
mašīnbūvē un mašīnzinībās, kurās kvalificēta darbaspē-
ka trūkums ir visaktuālākais. 

Piedāvāto mācību saraksti šajās nozarēs ir tapuši cie-
šā sadarbībā ar nozares darba devējiem, kas apvieno-
jušies Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) 
Nozaru ekspertu padomēs. 

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas prognozēm iedzī-
votāju skaits darbspējas vecumā nākamajos gados tur-
pinās sarukt - par vairāk nekā 60 tūkstošiem līdz 2022. 
gadam, radot vairāk nekā 25 tūkstošu vidējās kvalifikā-
cijas speciālistu iztrūkumu darba tirgū: 
a būvniecības specialitātēs - aptuveni 2500 speciā-

listu iztrūkums; 
a IKT, elektronika - aptuveni 2000 speciālistu iztrū-

kums; 
a kokapstrādes specialitātēs - aptuveni 700 speciā-

listu iztrūkums; 
a metālapstrādē, mašīnbūvē un mašīnzinībās  - aptu-

veni 7200 speciālistu iztrūkums. 

Latvijas darba tirgū ir liels mazkvalificētā darbaspē-
ka īpatsvars. Pašlaik vairāk nekā 90 tūkstošiem jeb ap-
tuveni 9% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem ir 
pamatizglītība vai nepabeigta pamatizglītība, turklāt 
nav sagaidāms, ka tuvākā nākotnē viņu īpatsvars varētu 
samazināties. 2016. gadā gandrīz 1/3 jeb ~360 tūkstoši 
no Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 25 līdz 64 gadiem 
bija vidējā vispārējā, pamatizglītība vai zemāks izglītī-
bas līmenis, un viņi veidoja pusi jeb 45,4 tūkstošus no 
darba meklētājiem atbilstošā vecuma grupā. Jārēķinās, 
ka turpmākajos gados turpinās sarukt mazkvalificētā 
darbaspēka pieprasījums un darba meklētāju īpatsvars 
ar pamatizglītību un bez profesionālām iemaņām var 
palielināties. 

21. gadsimta tehnoloģiju laikmetā zināšanas un pras-
mes noveco arvien ātrāk, tādēļ pastāvīgi nepieciešams 
tās pilnveidot un uzlabot, kā arī apgūt jaunas zināšanas 
un prasmes, lai spētu konkurēt darba tirgū. 2016. gadā 
vien 7,3% jeb 77,7 tūkstoši no iedzīvotājiem vecumā no 
25 līdz 64 gadiem bija iesaistīti mūžizglītības pasāku-
mos. Valsts mērķis ir līdz 2020. gadam palielināt pieau-

gušo izglītībā iesaistīto īpatsvaru līdz 15% jeb aptuveni 
120 tūkstošiem. 

Var apgūt jaunas prasmes vai pārkvalificēties, pie-
sakoties līdz 6. novembrim 

Pirmajā pieteikšanās kārtā iedzīvotājiem pieejamas 
770 izglītības programmas, kuras piedāvā 55 izglītības 
iestādes visā Latvijā. Pieteikšanās notiek līdz 6. novem-
brim, iesniedzot dokumentus izglītības iestādēs. Mācī-
bas plānots uzsākt 2018. gada janvārī. 

Mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai pašno-
darbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem līdz neiero-
bežotam vecumam ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību. 
Tomēr augsta pieteikumu skaita gadījumā priekšrocības 
uzņemšanā būs pieaugušajiem vecumā pēc 45 gadiem, 
kuri strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamat-
grupu profesijās, proti: ir pakalpojumu un tirdzniecības 
darbinieki, kvalificēti strādnieki un amatnieki, iekārtu 
un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri vai vien-
kāršajās profesijās strādājošie, jo tieši šīs iedzīvotāju 
grupas ir visvairāk pakļautas bezdarba riskam nākotnē. 

Projekts piedāvā profesionālās tālākizglītības, pro-
fesionālās pilnveides un neformālās izglītības prog-
rammas. Ar tām pieaugušie var ne tikai celt savu esošo 
kvalifikāciju un iegūt jaunas prasmes, bet arī apgūt citu 
darba tirgū pieprasītu arodu un pārkvalificēties kādā no 
Latvijas profesionālās izglītības iestādēm. 

Lielāko daļu mācību apmaksās ES fondi un valsts, 
savukārt iedzīvotājiem būs jānodrošina 10% līdzmak-
sājums, kuru var segt arī darba devējs. Maznodrošināta-
jiem un trūcīgajiem mācības būs pilnībā bez maksas, kā 
arī pieejams atbalsts reģionālajai mobilitātei, savukārt 
strādājošajiem ar invaliditāti - asistenta vai surdotulka 
izmaksu kompensācija. 

Lai projekta īstenošanas laikā izveidotu ilgtspējī-
gu pieaugušo izglītības pārvaldības sistēmu, projekta 
partneri ir 64 Latvijas pašvaldības, kurās darbojas un 
nepieciešamības gadījumā strādājošajiem konsultācijas 
sniedz pieaugušo izglītības koordinators, kā arī Nodar-
binātības valsts aģentūra, kas 28 filiālēs piedāvā karje-
ras konsultanta pakalpojumus ikvienam projekta mācī-
bās ieinteresētam nodarbinātajam. 

Ja darbinieki vecumā no 25 gadiem nepieciešamās 
prasmes kādā no profesijām četrās nozarēs jau ir iegu-
vuši darba vidē vai citur, projekta laikā tie var izmantot 
iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās pro-
fesionālās kompetences atzīšanai, nokārtojot eksāme-
nu, kura izmaksas līdzfinansē projekts. 

Sīkāka informācija par mācībām un projektu pieeja-
ma vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv. 

Par projektu 
ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesio-

nālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot no-
darbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus 
novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba 
tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurēt-
spēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē 
Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu 
laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk 
nekā 25 miljonus eiro. 
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Projekta mērķis
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompe-

tenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas ne-
atbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādā-
jošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks
2017. gada 1. janvāris - 2022. gada 31. decembris
Projekta finansējuma avots
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts 

budžeta līdzfinansējums
Pašvaldības aktivitātes projektā:
a mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopo-

šana pašvaldības teritorijā;
a nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras 

konsultanta pakalpojumiem;
a nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem in-

formēšana un iesaiste projektā.
Projekta mērķa grupa 
Strādājošie: 
-vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam; 
-ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību. 
Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodar-

binātajiem: 
vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifika-

tora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās: 
-pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki; 
-kvalificēti strādnieki un amatnieki; 
-iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri;
-vienkāršajās profesijās strādājošie. 
Vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju 

mācībām NVA projektā “Atbalsts ilgākam darba mū-
žam”, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. 

Mācību izmaksas:
a mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un 

valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums; 
a nodarbinātajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas 

personas statusu mācības ir bez maksas. 
Mērķa grupai pieejamais atbalsts projekta laikā: 
a pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sa-

darbības pašvaldībā;
a karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA 

filiālē; 
a asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija 

strādājošajiem ar invaliditāti; 
a atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar 

maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu. Projektā 
pieejamās mācības un citi pakalpojumi; 
a profesionālās tālākizglītības, profesionālās piln-

veides un neformālās izglītības programmu apguve; 
a ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profe-

sionālās kompetences novērtēšana.
Kontaktinformācija Madonas novada pašvaldībā
Projekta koordinatore: Vivita Vecozola, 
vivita.vecozola@madona.lv, 
26378836
Sīkāka informācija: mājaslapā www.macibaspie-

augusajiem.lv, www.viaa.gov.lv, www.madona.lv/
lat/?ct=izglitiba_projekti

Projekta īstenošanas pamats
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences piln-
veide”, kura īstenošanu regulē 15.07.2016. Ministru 
kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo 
kompetenci” īstenošanas noteikumi”.

Informāciju apkopoja Signe Prušakeviča
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JAUNIEŠI  PROJEKTA  “LATVIJAS NĀKOTNE … EIROPĀ”  IETVAROS 
PAREDZĒS  LATVIJAS  NĀKOTNI  EIROPĀ  LĪDZ  2030.  GADAM

Vidzemnieks, mecenāts un starptautiskās organizā-
cijas “ONE” Jaunatnes vēstnieks Beļģijā  Uldis  Šala-
jevs  ir izsludinājis Latvijas mēroga eseju konkursu 
“Latvijas nākotne … Eiropā” jauniešiem. Eseju kon-
kursā tiek aicināti piedalīties visi jaunieši - neatkarīgi 
no tā, kur viņi šobrīd mācās, strādā, dzīvo - gan Latvi-
jā, gan arī ārpus tās. Labākajiem eseju autoriem kon-
kursa žūrija pasniegs diplomus un vērtīgas balvas.

Jaunieši  vecumā līdz 35 gadiem  tiek aicināti uzrakstīt 
un iesniegt līdz š.g. 30. novembrim argumentētu eseju, 
kurā ir no 3000 līdz 5000 vārdiem  par to, kāda būs Lat-
vijas loma un kā tā attīstīsies jaunajā Eiropas Savienības 
(ES) valstu saimē līdz 2030. gadam, ņemot vērā Liel-
britānijas izstāšanos no 28 valstu ES 2019. gadā. Esejas 
autoram, īsumā raksturojot problēmas Latvijā Eiropas 
Savienības kontekstā, pēc saviem ieskatiem jāpiedāvā 
konkrētus priekšlikumus šo problēmu risināšanā, rēķi-
noties ar Baltajā grāmatā par Eiropas nākotni piedāvāto 
scenāriju ieskicējumus. Esejai jābūt autora paša oriģināl-
darbam un tā nedrīkst būt iepriekš publicēta.

Laika posmā no š.g. 1. decembra līdz 2018. gada 31. 
janvārim iesniegtās esejas vērtēs Andrejs Pildegovičs, 
Latvijas Ārlietu ministrijas Valsts sekretārs; Ilze Juhan-
sone, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vietniece; Irina 
Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore; 
Zita Lunde, portāla TVNET galvenā redaktore; projekta 
“Latvijas nākotne … Eiropā” idejas autors un tā vadītājs, 
“ONE” Jaunatnes vēstnieks Beļģijā un mecenāts Uldis 
Šalajevs.

Eseju konkursa mērķis ir veicināt Latvijas sabiedrī-
bas, jo īpaši jaunatnes, aktīvu iesaisti Latvijas attīstības 
plānošanā turpmākās ES attīstības kontekstā līdz 2030. 
gadam.

Esejas iesniedzamas - vai jautājumu gadījumā par kon-
kursu, sazinoties ar projekta “Latvijas nākotne … Eiro-
pā” idejas autoru un tā vadītāju Uldi Šalajevu - elektro-
niski uz: Uldis.Salajevs.Konkurss@gmail.com.

Eseju konkursa nolikums 
1. Konkursa temats: “Latvija un tās turpmākā loma 

Eiropas Savienības valstu vidū līdz 2030. gadam”. 
2. Konkursa mērķis: Veicināt Latvijas sabiedrības, jo 

īpaši jauniešu, aktīvu iesaisti Latvijas attīstības plānoša-
nā turpmākās Eiropas Savienības attīstības kontekstā līdz 
2030. gadam. 

3. Konkursa rīkotājs: Mecenāts Uldis Šalajevs. 
4. Konkursa dalībnieki: 
4.1. Esejas autors ir Latvijas jaunietis/-e vecumā līdz 

35 gadiem (dzimis/-usi pēc 1982. gada 18. septembra). 
4.2. Esejas autors var būt tikai viena persona. Autoru 

kolektīvu darbi netiks izskatīti. 
5. Darba uzdevums: 
5.1. Uzrakstīt eseju konkursa izsludinātā temata ietvaros. 
5.2. Īsumā raksturojot problēmu/-as Latvijā Eiropas 

Savienības kontekstā, konkursa dalībnieks pēc saviem 
ieskatiem piedāvā vairākus un konkrētus priekšlikumus 
šīs/šo problēmas/-u risināšanā, kas/kuras ir balstīts/-as uz 
vienu vai vairākiem Baltā grāmatā par Eiropas nākotni 
piedāvātajiem scenāriju ieskicējumiem. 

6. Darba uzdevuma izpildes nosacījumi: 
6.1. Esejas apjoms: uzrakstīt argumentētu eseju viegli 

uztveramā zinātniskās valodas stilā, kurā ir ne mazāk kā 
3000 un ne vairāk kā 5000 vārdu. Esejā maksimālais ap-

joms īsam problēmas aprakstam ir ne vairāk kā 20%, sa-
vukārt autora piedāvātais/-io problēmas/-u risinājuma/-u 
apraksts - vismaz 80% no kopējā esejas apjoma. 

6.2. Iesniegšanas forma: Esejai jābūt iesniegtai lat-
viešu valodā, datorrakstā un teksta redaktora MS Office 
Word formātā (.doc/.docx). Eseja satur šī nolikuma 9. 
punktā ietverto informāciju. 

6.3. Oriģināldarbs: Esejai jābūt autora paša oriģināl-
darbam, tā nedrīkst būt iepriekš publicēta. Citējot vai 
pārfrāzējot kāda autora darbus, nepieciešams norādīt at-
sauci. 

6.4. Šī konkursa kontekstā katrs jaunietis/-e var iesūtīt 
tikai vienu eseju. 

7. Konkursa norise: no 2017. gada 18. septembra līdz 
2018. gada 28. februārim. 

7.1. 2017. gada 18. septembris - konkursa izsludinā-
šana; 

7.2. līdz 2017. gada 30. novembrim plkst. 23:59 
(UTC+2 stundas - Latvijas laiks) - eseju iesniegšanas 
termiņš; 

7.3. no 2017. gada 1. decembra līdz 2018. gada 31. 
janvārim - žūrija izvērtē iesūtītās esejas; 

7.4. līdz 2018. gada 9. gada februārim - konkursa re-
zultātu paziņošana; 

7.5. 2018. gada 16. februārī - konkursa balvu pasnieg-
šanas ceremonija. 

8. Konkursa izsludināšana: Eseju konkurss tiek izslu-
dināts tīmekļa vietnēs “Eiropas Jaunatnes Portāls”, sociā-
lajos tīmekļos https://www.draugiem.lv/user/2937809/
blog, https://www.fb.com/LatvijasNakotneEiropa un 
https://twitter.com/LVNakotneEiropa, kā arī plašsaziņas 
līdzekļos un atbalstītāju tīmekļa vietnēs. 

9. Esejas noformējums šādā secībā: 
9.1. Titullapa ietver šādas ziņas par konkursa dalībnie-

ku (norādītajā secībā, skat. 1. pielikumu): 
9.1.0. Norāde “Pieteikums mecenāta Ulda Šalajeva 

organizētajā eseju konkursā “Latvijas nākotne … Eiro-
pā””; 

9.1.1. Latvijas novads; 
9.1.2. Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība (pagasts); 
9.1.3. Uzvārds; 
9.1.4. Vārds; 
9.1.5. Kontaktinformācija: (mobilais tālrunis); 
9.1.6. E-pasta adrese; 
9.1.7. Pilna pasta adrese kandidāta faktiskajai dzīves-

vietai (šādā secībā): iela un tās numurs/dzīvokļa numurs/
mājas nosaukums, ciems, pagasts, novads, pasta indekss, 
valsts; 

9.1.8. Eiropas Savienības politikas joma (skat. 3. pie-
likumu); 

9.1.9. Esejas tēmas nosaukums; 
9.1.10. Īss kopsavilkums: (Maksimālais teksta ierobe-

žojums: 250 vārdi). 
9.2. A. Latvijas problēmas/-mu raksturojums (Eiropas 

Savienības kontekstā). (Esejā maksimālais teksta apjoms 
īsam problēmas/-u aprakstam ir ne vairāk kā 20% no ko-
pējā esejas apjoma). 

9.3. B. Autora piedāvātais risinājums/-i iepriekš 
“A” sadaļā minētās problēmas/-u risināšanā. (Esejā 
piedāvātās/-ie problēmas/-u risinājuma/u apraksts aiz-
ņem vismaz 80% no kopējā esejas apjoma). 
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9.4. C. Nobeigums. 
10. Konkursa balvu fonds: 
10.1. Projekta “Latvijas nākotne … Eiropā”  idejas 

autors un tā direktors, mecenāts Uldis Šalajevs pasniegs 
labāko eseju autoriem diplomus un naudas balvas (pirms 
nodokļu nomaksas) šādā apjomā: 

10.1.0. I vietas ieguvējam/-ai - € 500 (1 persona); 
10.1.1. II vietas ieguvējam/-ai - € 300 (1 persona); 
10.1.2. III vietas ieguvējam/-ai - € 100 (2 personas). 
10.2. Labākie 50 konkursa dalībnieki saņems pateicī-

bas rakstu par dalību konkursā. 
11. Darbu iesūtīšana: 
11.1. Esejas dokumenta elektroniskais datnes nosau-

kums noformējams šādā formātā: 
LATVIJAS NOVADS_UZVARDS_Vards_Nosaukums 
Piemērs: MADONAS NOVADS_BERZINA_Valda_

Latvijas ietekme Eiropas politikas veidošana
11.2. Eseja iesniedzama, to elektroniski nosūtot uz e-

pastu: Uldis.Salajevs.Konkurss@gmail.com līdz šī noli-
kuma 7.2.apakšpunktā minētajam termiņam. 

12. Darbu vērtēšana: 
12.1. Konkursa iesūtītos darbus vērtēs šim konkursam 

īpaši izveidota žūrijas komisija. 
12.2. Žūrijas komisija vērtēs eseju konkursa dalībnieku 

iesniegtās esejas, balstoties uz noteiktiem vērtēšanas kri-
tērijiem (skat. 2. pielikumā). 

13. Vērtēšanas kritēriji: 
13.1. Argumentētās esejas vērtēšana ir subjektīva. Lai 

vērtēšanas procesā maksimāli samazinātu subjektīvo fak-
toru, katra darba vērtēšanā būs ne vairāk kā pieci vērtētā-
ji, kuri neatkarīgi cits no cita novērtē darbu. 

13.2. Vērtējumu vidējā aritmētiskā summa veido ar-
gumentētās esejas vērtējumu (maksimāli iegūstamais 20 
punktu skaits attiecīgajā esejas satura vērtēšanas kritēri-
jā; skat. 2. pielikumu). 

13.3. Esejas tiek sarindotas atbilstoši žūrijas komisijas 
piešķirtajiem vērtējumiem dilstošā secībā, sākot ar tām, 
kuras ir saņēmušas lielāko punktu skaitu. 

13.4. Ja vairākas esejas saņem vienādu punktu skaitu, 
pieņemot lēmumu par uzvarētāja noteikšanu, priekšroka 
tiek dota tās esejas autoram/-ei, kurš/-a atbilstoši šī no-
likuma 2. pielikumā esošajā II.B.7.vērtēšanas kritērijā 
saņēmis/-usi lielāko punktu skaitu. Ja arī šajā kritērijā ir 
vienāds punktu skaits, lēmums par uzvarētāja noteikšanu 
tiek pieņemts, savstarpēji vienojoties gan ar žūrijas komi-
sijas vadītāju, gan ar šī konkursa rīkotāju. 

13.5. Esejas, kurām tika konstatētas neatbilstības atbil-
stoši šī nolikuma 2. pielikumā I. punktam (administra-
tīvie kritēriji), tiek iekļautas eseju konkursa vērtēšanas 
saraksta beigās. 

14. Autortiesības: 
14.1. Pēc esejas saņemšanas eseju konkursa rīkotājs 

kļūst par esejas un visu no tās izrietošo autora mantisko 
tiesību, tai skaitā, publicēšanas un izplatīšanas tiesību, 
īpašnieku. Konkursa dalībnieku iesniegtie eseju darbi 
paliek konkursa rīkotāja īpašumā un var tikt izmantoti, 
atsaucoties uz autoru. 

14.2. Ja rodas neskaidrības par šī nolikuma noteikumu 
interpretāciju, attiecīgo noteikumu skaidrojumu sniedz 
konkursa rīkotājs. 

15. Rezultātu paziņošana un dalībnieku apbalvoša-
na: 

15.1. Uz balvu pasniegšanas ceremoniju tiks aicināti 
kopā desmit labākie eseju autori. 

15.2. Konkursa rezultāti tiks izziņoti tīmekļa vietnē 
“Eiropas Jaunatnes Portāls”, sociālajos tīmekļos: https://
www.fb.com/LatvijasNakotneEiropa, https://www.drau-
giem.lv/user/2937809/blog, un https://twitter.com/LVNa-
kotneEiropa, kā arī citu atbalstītāju tīmekļa vietnēs, kā arī 
plašsaziņas līdzekļos. 

15.3. Idejas no labākajiem darbiem tiks iesniegtas valsts 
politikas plānotājiem, publicētas tīmekļa vietnē “Eiropas 
Jaunatnes Portāls” un tiešsaistes sociālajos tīmekļo: ht-
tps://www.fb.com/LatvijasNakotneEiropa, https://www.
draugiem.lv/user/2937809/blog, un https://twitter.com/
LVNakotneEiropa, kā arī citu atbalstītāju tīmekļa vietnēs 
un plašsaziņas līdzekļos. 

16. Vienādas attieksmes princips: Eseju izvērtēšanā 
žūrija ievēro vienlīdzīgus principus, nediskriminējot tieši 
vai netieši konkursa dalībniekus pēc dzimuma, rases vai 
etniskas izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai dzimumorientācijas. 

17. Personas datu aizsardzība: 
17.1. Konkursa rīkotājs un žūrija ievēro Eiropas Savie-

nības un Latvijas normatīvos aktus attiecībā uz personas 
datu aizsardzību. 

17.2. Konkursa dalībnieku personas dati tiks izmantoti 
šajā nolikumā minētajiem mērķiem. 

18. Piezīmes: 
18.1. Konsultācijas: ja rodas jautājumi par darba uzde-

vumu - pieteikuma sagatavošanu, potenciālais konkursa 
dalībnieks var vērsties pie konkursa rīkotāja, nosūtot sev 
interesējošo jautājumu uz e-pastu: Uldis.Salajevs.Kon-
kurss@gmail.com. 

18.2. Konkursa dalībnieku atbildība, pienākumi: 
18.2.0. Tikai un vienīgi konkursa dalībnieks ir atbildīgs 

par sniegto ziņu patiesumu. 
18.2.1. Konkursa uzvarētājs/-a saskaņā ar Latvijas Re-

publikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem  ir at-
bildīgs par nepieciešamo nodokļu nomaksu Valsts kasē 
par šajā konkursā saņemto mantisko un/vai naudas balvu 
(prēmiju). 

18.2.2. Konkursa dalībnieka/uzvarētāja pienākums 
ir, savstarpēji vienojoties ar konkursa rīkotāju, atbalstīt 
publicitāti veicinošus pasākumus, ja tas ir nepieciešams, 
piemēram, sniegt intervijas. 

18.3. Konkursa rīkotāja atbildība un pienākumi: kon-
kursa rīkotājs atbild par konkursa veiksmīgu norisi un 
publicitāti. 

18.4. Konkursa dalībnieks, iesniedzot pieteikumu, pie-
krīt šajā nolikumā minētajiem nosacījumiem. 

Informāciju iesūtīja Uldis Šalajevs
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LATVIJAS  TAUTAS  SAIMES  GRĀMATA
Sagaidot Latvijas Valsts 100 gadu jubileju, valdība 

aicinājusi katru iedzīvotāju būt aktīviem, iesaistīties pa-
sākumos, atrast ideju, kā atzīmēt šo svarīgo pasākumu.

Biedrība RASA, atsaucoties aicinājumam, ir piedāvā-
jusi veidot īpašu Latvijas Tautas Saimes grāmatu, tā ak-
tivizējot senioru sabiedrību un katru līdzcilvēku Latvijā 
un ārvalstu diasporā - uzrakstot veltījumu, vēlējumu, 
novēlējumu, pārdomas, apsveikumus, attīstības ideju 
Latvijas valstij jubilejā. Par cerībām, sapņiem, valsts 
nākotnē skatoties un atzīstoties mīlestībā Latvijai. Ar 
domu par Latviju un Latvijas cilvēkiem tapa Latvijas 
Valsts Simtgadei veltītā Rīgas aktīvo senioru alianses 
iniciatīva -rakstīsim savas Tautas Saimes grāmatu.  

20.04.2017. Rīgas domē notika preses konference, 
veltīta pilsoniskām iniciatīvām, sagaidot Latvijas Valsts 
100gadi. Viena no tām - biedrības RASA ideja ”Tautas 
Saimes grāmata”. Tā tika skaļi iedziedāta ar tautas dzies-
mu “Ģērbies, saule, sudraboti!”, to  ikreiz iedzied ļaudis 
novados, sūtot sveicienus un vēlot labu ceļavēju grāma-
tas ceļiem Latvijā. Tā kļuvusi par grāmatas himnu.

Kopumā izveidotas 25 šādas grāmatas, katram nova-
dam pa piecām grāmatām un Rīgai  - piecas. Grāmata 
izceļojusies jau pa Rucavas, Alsungas, Kuldīgas, Baldo-
nes, kā arī citiem novadiem un pagastiem.

Nu tās kārta nonākt mūsu rokās. Šā gada  29. septem-
brī  Tautas Saimes grāmata tika nodota Madonas nova-
dam, lai līdz valsts svētkiem  - 18. novembrim   -  apko-
potu mūsu novada ļaužu vēlējumus un īpašos ierakstus 
Latvijai tās simtgadē.

2018. gada septembrī visas grāmatas atgriezīsies 
Rīgā, tās tiks nodotas Valsts prezidentam, kurš tās nodos 
glabāšanai Latvijas Nacionālajā  bibliotēkā.

Arī Ļaudonas pagasta ļaudis aicināti veikt savu ierak-
stu Tautas Saimes grāmatā, atstājot savu vēstījumu, vē-
lējumu dzimtenei un Latvijas tautai.

Projekta mērķis 
• Izveidot pirmreizēju un unikālu tautas rakstītu grā-

matu, veltītu mūsu valsts 100gadei ar nosaukumu „Lielā 
tautas saimes grāmata”. Grāmatas devīze  - “Mans ceļš. 
Latvija”.

• Grāmatas veidošanas mērķis ir aktivizēt Latvijas 
cilvēkus, iesaistoties Latvijas 100. dzimšanas dienas sa-
gaidīšanā, pārdomājot savu dzīvi Latvijā, uzrakstot savu 
vēlējumu, ideju, rosinājumu  vai vīziju šim brīdim un 
valsts nākotnei.

• Dažādu tautību cilvēki, kuru dzīve ritējusi kopā ar 
Latviju, kuri dzimuši un auguši gan reizē ar Latviju, gan 
brīdi pirms Latvijas valsts dibināšanas,  gan vēlākos 
gados, pieredzējuši laikmeta griežus un saglabājuši mī-
lestību, uzticību un ticību Latvijai. Viņu rakstītais būs 
kā saturošs pavediens, dzīparojot ceļu cauri Latvijas pa-
gastiem un novadiem.

• Iesaistīt sabiedrību ciešākā sadarbībā Latvijas Valsts 
jubilejas sakarā, nodrošinot iespēju izteikties un pieda-
līties ikvienam, tādējādi paaugstinot iedzīvotāju aktivi-
tāti  gadsimta notikuma sagaidīšanā.

• Visi aicināti rakstu veidā fiksēt savas emocijas un 
pārdzīvoto, tā veidojot skatu uz valsts vēsturi un šo-
dienu. Tiks veidota laikmeta 100-gades glezna, kuras 
vienreizībā pētnieki pēc daudziem gadiem uzzinās par 
tradīcijām, kultūras daudzveidību, par ekonomiku, taut-
saimniecību, politikas niansēm, par cilvēku pašaizlie-
dzību un patriotismu, savstarpēju cieņu un sapratni, stā-
vot valsts neatkarības sardzē.

 Projekta uzdevums
Visā projekta īstenošanas laikā iedzīvotāji aicināti rakstīt 

Latvijas 100gadei domāto vēstījumu  Lielās Tautas Saimes 
grāmatā. Par Latvijas vēstures ceļos redzēto, novēroto, po-
zitīvo un negatīvo, piedzīvoto un pārdzīvoto, gan lietišķi, 
gan emocionāli uzrunājot, gan ainavu un dokumentālajā 
fotogrāfijā vai kā citādi radoši uzrunājot valsti.

Grāmatas rakstīšanā piedalīties var ikviens iedzīvo-
tājs kā pilsētās, tā lauku apdzīvotās vietās.

Prioritāri vispirms aptaujāsim cilvēkus, kuri ir mūsu 
valsts vienaudži,  viņi ar savu dzīves pieredzi, redzēto, 
pārdzīvoto spējuši pamanīt nianses, kas svarīgas katram 
visos laikos.

Ar sabiedrības līdzdalību, rakstot šo grāmatu, tiks 
gūts pilnīgāks pārskats par Latvijas vēsturi un šodienu, 
ļaujot tuvāk iepazīt savu dzimto zemi.

Lai gan grāmatas rakstīšanā dominēs informatīvais un 
izglītojošais aspekts, tomēr šīs laikmeta atziņas, ainas 
un personiski pārdzīvotais  ļaus vērtēt kultūrvēsturiskā 
mantojuma un tradīciju dažādības krāšņumu, kā arī sa-
biedrības saliedētības nozīmi visos laikos ceļā uz valsts 
uzplaukumu.

 Projekta dalībnieki 
Projekta dalībnieks var būt ikviens Latvijas iedzī-

votājs, taču īpaša prioritāte ir tie Latvijas iedzīvotāji, 
kuri sasnieguši 100 un vairāk gadus  vai pietuvojušies 
100gades slieksnim. Vispirms tieši pie šiem cienījamiem 
ļaudīm grāmatas veidotāji dosies kopā ar katra novada/ 
pagasta sociālajiem darbiniekiem. Tieši viņi atklās tau-
tas vēlējumu grāmatas veidošanas procesu. Pakāpeniski 
grāmatas veidošanā iesaistīsies  citi Latvijas ilgdzīvo-
tāji  un šā brīža līdzcilvēki, kā arī novadu vadītāji un 
viedokļu līderi, godājami un pazīstami ļaudis novados, 
pagastos.

Nosacījumi kārtībai, kā iesniedzami un rakstāmi vēs-
tījumi projektam “Tautas Saimes grāmata”

• Projekta dalībnieki savu veltījumu valstij iesniedz 
rakstiski, kad viņus apmeklē ar konkrētu lūgumu projek-
ta īstenotāji kopā ar reģiona sociālajiem darbiniekiem. 
Ja cilvēkam ir grūtības ar rakstīšanu, tad organizatoru 
pienākums ir viņa teikto pierakstīt, norādot, ka ieraksts 
veikts pēc X teiktā, kā arī atzīmēts laiks, kad tas izdarīts.

• Vēstījumu rakstiski var sūtīt uz elektronisko  e-pas-
tu:  tautas.saime@inbox.lv  vai: biedrība.rasa@inbox.lv  

• Ārvalstīs Latvijas iedzīvotāju diasporas vēlējumus 
Latvijai apkopo un nodod organizatoriem Latvijas in-
stitūts.

• Obligāti jānorāda  cilvēka vārds, vecums un kurā 
novadā dzīvo  (personas dati nav jāprasa);

• Ir iespēja savu vēlējumu izteikt zīmējumā, fotogrāfi-
jā vai citādi radoši izpaužoties, kas ievietojams grāma-
tas lapās vai tur speciāli ierīkotās „kabatiņās”;

• Akcijas gaitai līdzi var sekot biedrības mājaslapā: 
www.biedribarasa.lv  

Projekta organizētāji
Akciju organizē biedrība RASA, sadarbojoties ar Ko-

pienu apvienību, LPS, Rīgas domi, Latvijas Sarkano 
Krustu un tā jauniešu apvienību, Samariešu apvienību, 
brīvprātīgajiem, biedrību „No sirds Latvijai”.

  Iesaistīti aktivitātēs  - Latvijas institūts; Ķekavas 
mākslas skolas audzēkņi un pasniedzēji, Rīgas domes 
darbinieki un Labklājības departaments.

Informāciju apkopoja Signe Prušakeviča
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ZIŅAS  ĪSUMĀ

IEDZĪVOTĀJU  IEVĒRĪBAI
Šā gada oktobrī pa-

gasta teritorijā, atsau-
coties uz pagasta ie-
dzīvotāja ierosinājumu, 
ieviesta jauna ceļazīme 
- Avotu, Skolas, Grau-
du, Meldru ielā uzstā-
dīta ceļazīme  - „ZONA 
30”, kas šajos ielas 
posmos aizliedz auto-
mašīnām pārvietoties 
ar ātrumu, kas lielāks 
par 30km/h.

Zelmas tēva mājas ir Kalnājos „Purnavieši”, bet nu jau 
30 gadus jubilāre dzīvo pašreizējā dzīvesvietā „Koģi”. 
Zelmas darba mūžs pavadīts, strādājot kolhozā. Ģime-
nē izaudzināti dēls un meita, ir četri mazbērni un  divi  
mazmazbērni. Jubilāre ar pateicību saka, ka vislielākais 
atbalsts ir meita Zaiga, kas pie viņas brauc un rūpējas. 
Zelmai ir ļoti pasliktinājusies redze, tomēr cienījamā 
kundze, par spīti saviem gadiem un veselības problē-
mām, joprojām pati ravē piemājas dārziņu un novāc kar-
tupeļus. Kundze, kas tik daudz savā dzīvē pieredzējusi, 
skumji teic savus novērojumus: “Agrāk katrs cīnījās, lai 
būtu savs zemes stūrītis, sava māja un dārziņš, bet ta-
gad zemes gabali aizaug, mājas stāv pamestas. Arī jaunie 
cilvēki tagad aizlaižas prom, bet agrāk vienuviet kopā 
dzīvojušas vairākas paaudzes.”

MĒNEšA jubILĀRI

16. oktobrī cienījamo 95 gadu jubileju
 sagaidīja ZELMA CIEMIŅA

AIRA SISENE skaisto 
75 gadu jubileju atzīmēja 30. septembrī

VĒSTIS  NO  ANDREjA
EGLĪšA  ĻAuDONAS
VIDuSSKOLAS

25. septembris
Sākumskolas skolēnu tikšanās ar Madonas novada 

policijas darbiniekiem, sarunas par drošības jautā-
jumiem

25. - 27. septembris
Fukšu dienu pasākumi 10. klases skolēniem, or-

ganizē 12. klase
26. septembris
Eiropas valodu dienas pasākums - konkurss 5. -12. 

klases skolēniem, organizē valodu jomas skolotāji
28. septembris
11.-12. klases skolēnu komanda piedalījās Gulbe-

nē  “Erudītu konkursā”, ko organizēja RE:TV, līdzi 
brauca skolotāja I. Līce

28. septembris
Raiņa dzejoļu konkurss 1.- 4. klases skolēniem, 

organizē bibliotekāre N. Jefimova
29. septembris
Veco ļaužu dienā pansionāta iemītniekus sveica 

sākumskolas skolēni, skolotājas A. Driksna un I. 
Biķerniece

29. septembris
Miķeļdienas tirgus, organizē sākumskolas skolo-

tāji
29. septembris
Skolēnu pārstāvji piedalījās Rīgā Zinātnieku 

nakts pasākumos. Līdzi brauca skolotājas R. Avo-
tiņa, A. Iesalniece

3. oktobris
Klašu vizītkaršu prezentācija
3. oktobris
1.- 6. klasei vieglatlētikas četrcīņas sacensības 

skolā 
4. oktobris
8.-9. klases un 10.-12. klases  zēnu komandas pie-

dalījās futbola sacensībās Madonā
4. oktobris
Bibliotēkārā stunda 1. klasei
5. oktobris
Starptautiskās skolotāju dienas atzīmēšana, orga-

nizē 11. - 12. klase
11. oktobris
Skolā viesojās radošās apvienības “Abrakadabra” 

iluzionisti ar burvju trikiem
12. oktobris
10.-12. klases skolēnu grupa devās uz semināru 

vidusskolēniem, tēma “Iekšlietu un aizsardzības jo-
mas profesiju iepazīšana”, skolotāja Līga Ostrovska

12. oktobris
Plkst.18:00 Madonas kultūras namā Skolotāju 

dienai veltīts pasākums - Andra Buļa monoizrāde 
“Lidojums”. Aicināti izglītības iestāžu kolektīvi un 
pensionētie pedagogi

14. oktobris
Mazpulku dalībnieku pārstāvji piedalījās mazpul-

ku forumā Baltinavā. Skolotāja un  mazpulku vadī-
tāja S. Zavale
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Skolēni kopā ar skolotājām Birutu Boktu un Sarmīti Sīli bauda rudenīgo Siguldu.

SKOLĒNI  DODAS  EKSKURSIJĀS

Rudens, kā ierasts,  ir skolēnu ekskursiju laiks,  kad 
doties izzinošās ekskursijās, pabūt interesantās vietās.  
Šajā avīzītē varat lasīt, kā 8. klases audzēkņi iepazina 
gleznaino un aktīvo Siguldu.

Šī gada 30. septembrī 8. klase devās ekskursijā uz Sigul-
du. Pulcējāmies un izbraucām septiņos no rīta. Mūsu pir-
mais apskates objekts bija Latvijas lielākā ala - Gūtmaņala. 
Pēc tās aplūkošanas kājām devāmies uz Turaidas muzejre-
zervātu. Ceļā mums nācās pierādīt, ka spējam pārvarēt arī 
nelielas grūtības - kāpnes mūs nežēloja. Ar nedaudz pieku-
sušām kājām, bet tomēr visi laimīgi nonācām mūsu otrajā 
apskates objektā. Tur aplūkojām Dainu kalnu, Turaidas Ro-
zes piemiņas vietu, kā arī pašu Turaidas pili. Interesanti ir 
tas, ka bijām pie Turaidas Rozes dienā, kad, kā vēsta leģen-
da, bija paredzēta Maijas un viņas līgavaiņa Viktora kāzu 

diena. Paldies mūsu gidam, kas mūs pavadīja un pastāstīja 
par tur redzamo! Pēc jauko skatu vērošanas no pils torņiem 
devāmies uz Siguldas piedzīvojumu parku „Tarzāns”, kur 
pavadījām laiku dažādās sportiskās aktivitātēs. Bija iespēja 
vērot rudenīgo skatu, griežoties panorāmas ratā vai brau-
cot ar pacēlāju, atminēties vasaru tauriņu mājā vai izbaudīt 
nobraucienu ar rodeļiem. Tie, kas vēlējās, varēja izmantot 
iespēju un mērot Tarzāna šķēršļu trasi koku galotnēs. Atpa-
kaļceļā aplūkojām bobsleja un kamaniņu trasi. Vakarā arī 
paši atzinām, ka diena bija patiesi izdevusies un jauki pava-
dīta labā kompānijā.

Liels paldies skolas direktoram par sagādāto autobusu!

Ekskursijas iespaidos dalījās skolniece 
Irbe Karlsone

KARJERAS  ATTĪSTĪBAS  ATBALSTA  PASĀKUMS
A. Eglīša Ļaudonas vidussko-

las kolektīvs piedalās projektā 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras at-
balsts izglītojamiem vispārējās 
un profesionālās izglītības iestā-
dēs”, kura ietvaros tiek organi-
zēti karjeras attīstības atbalsta 
pasākumi izglītības iespēju izpē-
tei.

Zinātnieku nakts
29. septembrī  “Zinātnieku 

nakts” aktivitāšu apmeklējums 
Rīgā, Transporta un sakaru insti-
tūtā, Rīgas Tehniskās universitātes 
Arhitektūras fakultātē un Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmijā, 
kā arī apmeklējām Saeimas 10. atvērto durvju dienu, 
kuras galvenais temats šogad par godu gaidāmajai Lat-
vijas simtgadei bija - valsts karogs. Skolēni izmantoja 
iespēju ierakstīt savu vārdu sarkanbaltsarkanā karoga 
digitālajā versijā  -  mājasla: www.musukarogs.lv, no-
sūtīt pastkarti no Saeimas. Cerams, ka adresāti tās jau 
saņēmuši. Skolēnus pārsteidza Saeima, kas izcēlās ar 
lielām, skaistām un plašām telpām, savukārt  pati sēžu 
zāle patiesībā bija mazāka, nekā likās. Ar interesi sko-
lēni klausījās stāstījumu par Jauniešu Saeimu un infor-
māciju, kā tajā iesaistīties.

Zinātnieku nakts pasākumi šogad notika jau 12. rei-
zi, šī gada tēma bija “Iepazīsti inovācijas!”. Transpor-
ta un  sakaru institūtā visas aktivitātes bija saistītas ar 
tehnoloģijām. Skolēni izmantoja iespēju vadīt studen-
tu veidotās mašīnas ar tālvadības pultīm, uzmeistarot 

savu grozāmgrābsli, kā arī vadīt dronu un izveidot savu 
LEGO Mindstorms robotu. 

Rīgas Tehniskā universitāte mūs sagaidīja ar āķīgiem 
un ļoti grūti risināmiem uzdevumiem. Katram bija ie-
spēja pašam izmēģināt 3D pildspalvu,  ar interesi skolē-
ni vēroja 3D hologrammas.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, protams, 
sportiskas aktivitātes un viss par un ap sportu. Klausī-
jāmies lekciju par to, kas ir sporta zinātne. “Augstuma 
stacijā” ar ierīču palīdzību varēja izmērīt, cik augsts 
ir lēciens. Šaušanu ar lāzerpistoli vadīja četrkārtējais 
olimpisko spēļu dalībnieks Deniss Čerkovskis.

Tā bija izdevusies diena, piepildīta ar jaunām zinā-
šanām. Paldies par iespēju apmeklēt Zinātnieku nakti!

Verners  Šveds, 9. klases skolnieks
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„Ļaudonas pagasta labākais kūku meistars 2017” – 
Dina Simsone.

Lietišķā  māksla

11. septembrī organizējām pasākumu darba pasaules 
iepazīšanas nolūkā, apmeklējot lietišķās mākslas  profe-
siju pārstāvju darbu izstādi Madonas  novadpētniecības 
un mākslas muzejā.

Kopā ar 5. un 8. klases meitenēm devāmies uz Mado-
nas muzeju, lai apskatītu latviešu lietišķās mākslas izstā-
di. Plašās zāles pārsteidza ar bagāto dažādu daiļamata 
meistaru darinājumu klāstu un krāsainību. Acis priecēja 
audēju darbi - segas, lielie lakati, jostas, grīdceliņi no au-
duma strēmelēm, dvieļi visās varavīksnes krāsās. Adītie 
cimdi-dūraiņi un pirkstaiņi - ar latvju rakstu zīmēm, tik 

daudz, dažādi, no smalkām dzijām adīti. To vidū arī sav-
dabīgas formas cimdi medniekiem un makšķerniekiem. 
Priecājāmies par skaistajiem, smalkajiem izšuvumiem, 
tamborējumiem dvieļu galos, dzintara rotām. Līdzās tek-
stildarbiem - metālkalumi, klūdziņu pinumi, ādas izstrā-
dājumi, keramiķu darinājumi.

Izstādē vēlreiz varējām pārliecināties, cik bagāta un 
krāšņa ir mūsu, latviešu,  tautas lietišķā māksla. Gribētos, 
lai to prastu novērtēt dažāda gadagājuma ļaudis un būtu 
šo seno amatu turpinātāji. 

           Aija Driksna, skolotāja

RUDENS RADOŠAIS LIDOJUMS
Rudenīgie koki Tevi sauc,
Kļavu krāšņās lapas paciemoties trauc.
Pirmā salna ziemu izaicina braši, 
Sauc ar sniegu spēlēties mūs aši.

                        Rovens Miškinis,  
8. klases skolnieks

Nāk rudens, košais vīrs, 
Un sākas atkal tumšais rīts...
Bet tas viss būs miglā tīts, 
Kāpēc rudens ir tik glīts.

                           Uvis Kapturis, 
8. klases skolnieks

Ilze Kaļinova, vizuālās mākslas skolotāja

Kristiana Mozga

Lana Drava Dāvis Āboliņš

Sindija Skrupska
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turpinājums 12. lpp.

„Ļaudonas pagasta labākais kūku meistars 2017” – 
Dina Simsone.

“Zaķu” grupas bērni kā koši jāņtārpiņi dodas ikdienas pastaigā.

VĒSTIS  NO  PII  „bRĪNuMDĀRZS”
MIĶEĻDIENAS  PASĀKUMS

Šī gada 29. septembrī PII „Brīnumdārza”  bērni Mi-
ķeļdienā aktīvi sportoja.

Darbošanās notika PII spēļu laukumiņos. No rīta visi 
kopā dziedājām dziesmas par Miķeļdienu, skaitījām tau-
tasdziesmas, runājām ticējumus un minējām mīklas. Lai 
sportiskajām aktivitātēm pietiktu spēka, degustējām ru-
dens ogas un dārzeņus. 

Uzdevumi nebija viegli, bija jāmeklē dārzeņi, kas saau-
guši laukumiņos, jāatpazīst rudens dārzeņi, jāiet šķēršļu 
joslas, kurās  jānotur līdzsvars, jāievēro  precizitāte un jā-

pieliek spēks, ripinot kāpostu, lai sagāztu ķegļus, jāsadar-
bojas ar draugu, apejot šķēršļus, bija vajadzīga roku veiklī-
ba, virpinot mašīnu, kas piestiprināta aukliņā. Bet mēs visu 
izdarījām, jo mums bija spēks, kas iegūts, ēdot rudens ogas 
un dārzeņus. Ar mums kopā bija arī muzikālais ezis (sko-
lotāja Judīte), kas mūs uzmundrināja ar jautrām dziesmām, 
spēlējot akordeonu. Pēc aktīvās sportošanas vēl bija spēks, 
lai kopīgi ietu rotaļās, iedzertu tēju un uzkostu gardumiņus.

Rakstu sagatavoja skolotāja Dace Cīrule

PAR  DROŠĀKU DZĪVES  VIDI BĒRNIEM  
2017. gada 16. maijā tika izsludināts nodibi-

nājuma „CEMEX Iespēju fonds” projektu pie-
teikumu konkurss Madonas novadā ar mērķi 
sniegt atbalstu projektiem, kas dažādo, uzlabo, 
sekmē un attīsta Madonas novada iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti un vidi.

Projekta konkursa prioritātes bija droša un vese-
līga dzīves vide, vides sakopšanas, aizsardzības un 
saglabāšanas aktivitātes un veicināt izglītības ie-
spējas un sabiedriskās aktivitātes Madonas novada 
iedzīvotājiem.

Pēc PII „Brīnumdārzs” vadītājas Ināras Krasno-
vas ierosinājuma, vecāku padomes priekšsēdētāja 
Gita Dzene un viņas vietniece Signe Prušakeviča 
izstrādāja projekta pieteikumu „Par drošāku dzīves 
vidi bērniem”, kas paredzēja iegādāties un uzstādīt 
durvju bloķētājus, aizsargus stūriem PII telpās un 
atstarojošās vestes „Zaķu” grupas bērniem. Prieks, 
ka šis projekts tika atbalstīts un šobrīd tiek īstenots. 

No fonda pieprasītais finansējums - 670,00 eiro, līdz-
finansējums naudā no pagasta pārvaldes - 96,16 eiro.

Domājot par drošu un ērtu rotaļu vidi bērniem nodar-
bību telpās, projekts tika rakstīts, lai iegādātos sienu 
stenderu stūru aizsargus (aizsardzībai pret asiem stū-
riem telpās ar intensīvu bērnu satiksmi - durvju ailes, 
gaiteņi utt.), mēbeļu stūru aizsargus (galdi, plaukti), 
durvju bloķētājus (uz guļamtelpu, garderobēm), kas 
ir ērts risinājums, lai izvairītos no pirkstu iespiešanas 
durvīs, kā arī tika iegādātas atbilstoša izmēra atstarojo-
šās vestes „Zaķu” grupas bērniem.

Lai uzstādītu  stūru sargus, palīgos tika aicināti PII 
„Brīnumdārzs” audzēkņu vecāki. Paldies ikvienam, 
kurš atsaucās un izdarīja šo labo darbu!

Ar vecāku līdzdalību tiek pielikti stūru sargi.
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Šajā periodā 
raksturīga liela 
kustību aktivitāte, 
augšana, koor-
dinācijas spēju 
pilnveidošanās.

Fiziskā aktivi-
tāte ir nepiecie-
šama visiem - no 
bērna līdz sirm-
galvim. Regulāras 
fiziskās aktivitātes 
ir sevišķi nozī-
mīgas bērnu un 
pusaudžu vecumā, 
jo regulē ķerme-
ņa masu un kaulu 
mineralizācijas 
procesu. Ja ir 
pietiekama fiziskā 
aktivitāte bērnībā 
un tālāk pusaudžu 

turpinājums no 11. lpp.

Aicināju PII „Brīnumdārzs” skolotāju Daci Cīruli izteikt 
savu viedokli par šo aizsargu nepieciešamību un nozīmi 
iestādes telpās:

Mēs, PII „Brīnumdārzs”, vēlamies teikt lielu paldies Sig-
nei Prušakevičai un Gitai Dzenei par uzrakstīto projektu. 
Ar šī projekta palīdzību mūsu bērnudārzs ir ieguvis mīkstos 
sienu stūrus, durvju bloķētājus un galda aizsargstūrus. Kā 
jau zinām, pirmsskolas bērnu dzīve ir ļoti aktīva, jo tādai 
tai ir jābūt. Palūkojieties uz mazu bērnu: viņš vienmēr ir 
kustībā, viss viņam liekas interesants, kaut kas jauns.

Šajā periodā raksturīgi, ka bērnu uzmanību piesaista 
tikai pievilcīgie, interesi izraisošie objekti, kurus pavada 
emocionāls pārdzīvojums. Ja  4 - 5 gadus vecam bērnam 
uzmanība ilgst 6 - 8 sekundes, tad 6 -7 gadīgiem tā ilgst 
12 - 20 sekundes. Taču uzmanība ir individuāli nosacīta, 
tā ir atkarīga no CNS darbības īpatnībām un arī no fiziskā 
un emocionālā stāvokļa. Lai attīstītu sākotnējo patstāvību 
šajā vecumposmā, svarīgi dot bērnam pēc iespējas lielāku 
kustību brīvību, neierobežojot, bet gan gluži pretēji - at-
balstot.

Paldies atsaucīgajiem vecākiem!

VĒSTIS NO bjIC „ACS”

Vasaras noslēgumā jauniešu centrā ciemojās jaunat-
nes darbinieki no Ogres novada. Viņi dalījās pieredzē 
par darbu ar jauniešiem Ogres pusē un interesējās par 
mūsu centriņa darbu un pasākumiem. 

Septembrī viesojāmies Praulienas jauniešu centriņā, 
kas jau iedzīvojies jaunās telpās un ieguvis jaunu cen-
triņa vadītāju. Te apsveicām sevi un izjutām lepnumu 
par to, ka Madona kļuvusi par jauniešu galvaspilsētu 
2018. gadā, kas uzliek jaunus pienākumus un jaunas 
aktivitātes jaunajā gadā. Arī mūsu centriņam un mūsu 
jauniešiem ir zināms ieguldījums, izcīnot šo nosauku-
mu. 

Lepojamies ar to!
18. oktobrī devāmies pie Barkavas jauniešiem, lai 

iepazītos ar viņu jauniešu centriņu un apmainītos pie-
redzē. Te arī saplānosim pasākumus 2018. gadam kā 
jauniešu galvaspilsēta.

Iespēja jauniešiem
Vēlreiz gribu uzteikt tos sešus jauniešus, kuri strā-

dā pagasta iestādēs projekta „Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” pasākumos. Šo 
jauniešu darbs ir liels ieguldījums visām pagasta ies-
tādēm, kurās viņi strādā: skolā, bērnudārzā, bibliotēkā, 
apvienotajā virtuvē un pie mums centriņā. Ir izsludi-
nāts jauns pieteikšanās termiņš, tāpēc es aicinu jau-
niešus līdz 29 gadu vecumam, kuriem nav izdevies at-
rast algotu darbu, pieteikties Centriņā. Jāstrādā četras 
stundas dienā, par ko saņemsiet 90,00 eiro stipendiju. 
Varbūt ir vērts...

Madonas novada jauniešu domes vēlēšanas
20. oktobrī Madonas multifunkcionālajā centrā 

„KUBS” notika Madonas jauniešu rudens forums, kurā 
tika ievēlēta jaunā novada jauniešu Dome. 

Par kandidātu varēja pieteikties jebkurš jaunietis, 
kuru tas interesē. No mūsu pagasta Madonas novada 
jauniešu domē turpmāk darbosies trīs jaunieši: Kris-
tīne Kuprane, Linda Rūtenberga un Jānis Krasnovs. 
Veiksmi viņiem!

Biruta Calmane, BJIC „ACS” vadītāja

Pieredzes  apmaiņa

gados, tad vēlāk jau pieaugušo 
vecumā tā ir garantija labai 
veselībai. Ikdienas dzīvē  bērni 
vēlas skriet un visur būt pirmie, 
visur nokļūt ātrāk, bet ne vien-
mēr tas sanāk bez starpgadīju-
miem. 

Kā jau zinām, bērna dzīvē ļoti 
svarīga ir rotaļa. Pirmsskolas 
vecumā rotaļai ir svarīga un 
attīstoša loma, jo šajā perio-
dā rotaļa ir bērna dzīvesveids, 
bērna dzīves organizācijas pa-
matforma, audzināšanas un at-
tīstīšanas līdzeklis. Tāpēc labi, 
ja ir apstākļi, kas ļauj bērnam 
darboties gan vienatnē, gan 
kopā ar citiem.

Informāciju apkopoja 
Signe Prušakeviča
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VĒSTIS NO PAGASTA  bIbLIOTĒKAS

turpinājums 14. lpp.

RUDENS MANĀ BURCIŅĀ
18. oktobrī Ļaudonas pagasta bibliotēkā norisinājās 

pasākums „Rudens manā burciņā”, kur uz radošu dar-
bošanos un dalīšanos ziemas krājumu gatavošanā aici-
nāja bibliotēkas vadītāja Ieva Skušķe.

Pasākums pulcēja čaklākās ļaudonietes, kas ar prieku 
iesaistījās pasākuma aktivitātēs. Dzintras Viļevičas vadībā 
bija iespēja izrotāt burciņu – lai tā taptu par dāvanu kādam 
īpašam cilvēkam vai skaistu dekoru mājās. Vienkāršas stikla 
burciņas pārtapa unikālos mākslas darbos – piepildītas ar 
dabas materiāliem, rotātas ar košām rudens lapiņām un ābo-
līšiem. Paldies Dzintrai par atsaucību un radošo ideju, ko 
viņa nodeva tālāk pasākuma apmeklētājām.

Pēc radošas darbošanās galdā tika celtas burciņas, kas jau 
piepildītas ar dažādiem kārumiem – saldiem un pikantiem. 
Uz pasākumu bija jāpaņem līdzi kāds paša gatavots konser-
vējums, vārījums – ļaudonietes ar gardu muti garšoja gan 
dažādos ievārījumus, gan salātus un dalījās ar receptēm un 
gatavošanas knifiņiem.

Paldies ikvienai čaklajai saimniecei, kas atsaucās šim pa-
sākumam. Lai arī jums izdodas papildināt savu recepšu grā-
matu un pagraba plauktus ar interesantajām un noderīgajām 
receptēm:

Maija Zandberga
Marinēti kabači (vai gurķi) ar papriku un sīpoliem
1kg kabaču
2 lielas sarkanas vai dzeltenas paprikas
2 lieli sīpoli
Marinādei:
200ml ūdens
100ml 9% etiķa
100g cukura
1 ēdamkarote sāls
1 ēdamkarote sinepju sēklu
Pagatavošana:
Kabačus, papriku un sīpolus notīra un sagriež. 
Marinādei katlā ielej ūdeni, pieber cukuru, sāli, sinepju 

sēklas, pielej etiķi, pieber arī sīpolus un vāra 5 minūtes. Tad 
pieber kabačus un papriku un vēl vāra 5-10 minūtes. Kar-
stus liek burkās, liek vākus.

Maija Zandberga
 Zemeņavenes + citrons + ingvers
1kg zemeņaveņu
2 lieli citroni
Gabaliņš ingvera
1kg cukura
Pagatavošana:
Katlā ber zemeņavenes, uzvāra, tad pievieno citronu sulu 

no abiem citroniem + 4-5 šķēlītes ingvera + sīki sasmalci-
nātu citrona miziņu (plānu dzelteno kārtiņu bez baltuma, jo 
tas dod rūgtumu), uzvāra, tad pievieno cukuru, vāra 5-10 
minūtes, noputo, lej karstās burciņās, atdzesē, liek vāciņu 
un nes pagrabā.

Pirms lietošanas burciņās no ievārījuma izņem ingvera 
šķēlītes.

Sarma Nora Barkovska
Ķirbis + ābols + apelsīns
1kg ķirbju (mīkstums iespējami dzeltenāks)
1kg skābu ābolu
2 lieli apelsīni
1kg (nepilns) ievārījuma cukura
Pagatavošana:
Ķirbi sagriež gabaliņos. Pievieno 1 apelsīna miziņu (plā-

nu dzelteno kārtiņu bez baltuma). Pievieno 2 apelsīnu mīks-
tumus, attīrītus no visām miziņām. Ķirbi ar apelsīnu savāra 
un sablenderē.

Savāra ābolus un sablenderē.
Sajauc kopā ķirbi ar āboliem un vāra ar ievārījuma cukuru 

pēc pamācības.

Dzintra Viļeviča
Zaļo tomātu rudens salāti
Zaļie tomāti
Paprika
Svaigi sarīvēti burkāni
Smalki sagriezti sīpoli
Sviests
Cukurs, sāls u.c. garšvielas
Ābolu etiķis
Visvairāk liek zaļos tomātus, visām pārējām sastāvdaļām 

proporcionāli samazina daudzumu - 2. vietā pēc daudzuma 
paprika, 3. vietā pēc daudzuma burkāni, 4. vietā pēc dau-
dzuma sīpoli.

Pagatavošana:
Ņem pannu un katlu. Pirmos pannā apcep sviestā sīpolus 

(kamēr zeltaini), tad liek katlā. Uz tās pašas pannas sviestā 
apcep papriku un pieliek klāt katlā sīpoliem. Pēc tam pannā 
sviestā apcep uz dārzeņu rīves sarīvētus burkānus un liek 
klāt katlā pie pārējām sastāvdaļām. Pēdējos sviestā sacep 
zaļos tomātus un pievieno katlā klāt visām iepriekšējām 
sastāvdaļām. Tad to visu uz mērenas uguns sautē, regulāri 
apmaisot ar koka karoti. Gatavošanas procesā klāt pievieno 
1 smalki sagrieztu čili piparu (daudzumu regulē pēc garšas), 
pēc garšas pievieno cukuru, sāli u.c. garšvielas pēc savām 
garšas izjūtām un ieskatiem. Pašās beigās, kad sautējums 
gandrīz gatavs, pēc garšas pievieno ābolu etiķi (rezultātā jā-
būt balansam starp skābu un saldu). 

Gatavu pilda tīrās burciņās, ko tūlīt aizvāko un apgriež 
otrādi, kamēr atdziest. Glabā ledusskapī.

Anita Dundure
Dzērveņu želeja
Dzērvenes sablenderē, izspiež sulu. Uz 1 litru iegūtās su-

las pievieno 1kg cukura. Maisa, līdz viss cukurs izkūst. Salej 
burciņās un noliek vēsā vietā.
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turpinājums no 13. lpp.

Vizma Jonāne
Biešu salāti
1 kg vārītas bietes
1kg antonovkas āboli
1kg sīpoli
1kg burkāni
Pagatavošana:
Apcep eļļā atsevišķi burkānus, sīpolus. Visu liek katliņā. 

Pievieno rīvētas bietes un rīvētus ābolus. Pielej 300-400 ml 
eļļas un 2 ē.k. sāls. Sautē 30 minūtes. Ja ir par biezu, sau-
tēšanas laikā ielej līdz ½ litram ūdens. Var ēst kā salātus un 
vārīt zupās.

Maruta Zagorska
Ābolu želeja
1kg ābolu
800 g cukura
Pagatavošana:
Ābolus nomizo, sagriež. Saber katliņā kārtām ar cukuru. 

Atstāj uz 12 stundām. Vāra 30 minūtes. Krāsai var pievienot 
nedaudz brūklenes.

Pasākumu iemūžināja un ziemas krājumus nogaršoja 
Signe Prušakeviča

JAUNUMI  SĀVIENAS  BIBLIOTĒKAS GRĀMATU  PLAUKTOS
Dace Judina. Gredzens.
Rakstnieces otrais romāns Latvijas simtgades romānu 

ciklā. Katrīnas un Mārtiņa attiecības nonākušas krīzes pun-
ktā, tomēr viņa piekrīt ielūgumam piedalīties lielajā rudens 
ražas talkā un Kalēju dzimtas saietā. Kates atrastais sudraba 
gredzens iekustina  neapturamu pagātnes notikumu lavīnu.

Ilze Indrāne. Basām kājām.
Rakstniece ar dažādu tēlu palīdzību atklāj cilvēka īsto 

dabu un raksturu dažādās psiholoģiskās un neierastās situā-
cijās.

Anda Līce. Paldies, ka uzmodināji!
Jauna rakstnieces grāmata ar dažādiem redzējumiem un 

dzejoļiem.
Arno Jundze. Sarkanais dzīvsudrabs.
Romāns no sērijas ”MĒS. Latvija XX gadsimts”. Deviņ-

desmito gadu Latvija ir pateicīgs fons kārtīgam spriedzes 
romānam. Te ir vieta gan slepkavām un bandītiem, gan mie-
sas baudām un sirdsšķīstai mīlestībai, gan čekas aģentiem 
un mežabrāļiem, gan mirušajiem un augšāmcēlušajiem, gan 
bagātajiem un nabagajiem.

Vilis Seleckis. Kolimas asiņainais zelts.
Romāns turpina iepriekšējos darbos “Ardievas mežam” 

un “Memoranda mednieki” sākto stāstu par Rancānu dzimtu 
pēc Otrā pasaules kara. Viktoram piespriests sods - 25 gadi 
stigrā režīma lēģerī. Viņš nonāk pasaules daļā, kur puķes 
nezied, putni nedzied un ziema ilgst 12 mēnešus gadā. Tā 
ir Kolima.

Daina Grūbe. Ducis cara rubļu.
Biogrāfisks romāns par neparastu latviešu sievieti, kura 

visos dzīves pārbaudījumos par vissvarīgāko balstu atzinusi 
gara gaismu un darba tikumu.

Lelde Stumbre. Maija, Cher Ami!
Romāns par tulkotāju Maiju Silmali - viņas dzīvi pēc sa-

viem noteikumiem.
Jūlijs Krūmiņš. Iļģuciema pašpuikas stāsti.
Latviešu uzņēmējs savos memuāros atklāti stāsta, kā tas 

ir izaugt pēckara Latvijā, pierādīt savu “es” un izveidot 
plaukstošu biznesu.

Linda Riņķe. Paradīzē jeb kā uzzināt, vai pasaule ir 
apaļa.

Šis stāsts ir par dienām un nedienām Jaunzēlandē, par tās 
burvīgo dabu un unikālo dzīvesveidu. Šeit var lasīt par ceļo-

jumiem uz Samoa, Kaliforniju, Turciju un Ķīnu.
Lūsinda Railija. Olīvkoks.
Kad Helēna nejauši sastop savu jaunības mīlestību, sākas 

notikumi, kurus apturēt vairs nav iespējams. Gan Helēna, 
gan Alekss saprot: kad tiks atklāti Pandoras senie noslēpu-
mi, nekas vairs nebūs, kā bijis…

Santa Montefjore. Mīlas un kara dziesmas.
Īru cīņas par neatkarību notiek jau otro gadsimtu, un lik-

tenis aizved  Džeku tālu pasaulē. Džeks nav vienaldzīgs pret 
daiļo meiteni, bet viņš ir projām, nezin,  vai atgriezīsies, un 
vēstulē lūdz mīļoto vairs negaidīt… Spēcīgu jūtu caurstrā-
votas attiecības piemeklē laika, attāluma un neparedzamu 
notikumu pārbaudījumi. Vai abiem būs lemts reiz būt kopā?

Toms Vuds. Ienaidnieks.
Viktors ir bijušais algots slepkava, kas iesaistījies CIP 

speciālās vienības darbā. Pirmais uzdevums - trīs svešinie-
ki. Trīs ātri un nevainojami šāvieni. Ar katru šāvienu Vik-
tors arvien dziļāk tiek ievilkts neiedomājamā sazvērestībā, 
kurā nevar uzticēties nevienam  -  un it īpaši pazīstamiem 
cilvēkiem.

Jū Nesbē. Asinis sniegā.
Ūlavs vada vientuļu dzīvi, strādājot par pasūtījuma slep-

kavu. Kad pelni iztiku, nogalinot cilvēkus, ir diezgan grūti 
nodibināt ar kādu tuvas attiecības. Tomēr beidzot viņš ir sa-
ticis savu sapņu sievieti…

Jū Nesbē. Pusnakts saule.
Jūns slēpjas. Viņš ir piekrāpis ietekmīgāko cilvēku Oslo 

kriminālajā pasaulē - Zvejnieku - un aizbēdzis uz nomaļu 
Norvēģijas nostūri - nelielu ciematu kalnos tik tālu zieme-
ļos, ka saule tur nekad nenoriet. Pusnakts saule Jūnu padara 
traku… Un arī Zvejnieka sūtītie vīri ir jau pavisam tuvu...

Jū Nesbē. Glābējs.
Klusais Ziemassvētku laiks Oslo sākas ar publisku slepka-

vību: pasākuma laikā tiek nogalināts vienkāršs puisis. Vienī-
gais, kas top skaidrs izmeklētājam Harijam Holam un viņa 
kolēģiem, -  slepkava ir profesionālis, kuru kāds noalgojis.

Šīs un vēl citas grāmatas gaida savus lasītājus bibliotēkā. 
Paldies lasītājiem par ziedotajām grāmatām!

Materiālu sagatavoja Sāvienas bibliotēkas bibliotekāre 
Gunta Matīsa
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DZEJNIEKA  ANDREJA  EGLĪŠA  105.  JUBILEJA 
21. oktobrī Ļaudonā pulcējās dzejnie-

ka un Latvijas patriota Andreja Eglīša 
talanta cienītāji un līdzgaitnieki, lai at-
zīmētu A. Eglīša 105. dzimšanas dienu.

Piemiņas brīdis kapos
Atceres diena iesākās ar piemiņas brī-

dī dzejnieka atdusas vietā Ļaudonas ka-
pos. Jelgavas Zemessardzes 52. kājinieku 
bataljona ansamblis „Junda” klātesošos 
priecēja ar skanīgām, patriotiskām dzies-
mām. Ļaudoniešus uzrunāja A. Eglīša lat-
viešu nacionālā fonda valdes locekle Māra 
Strautmane un fonda pārstāve no Līvāniem 
Sandra Kivleniece, kā arī Zemessardzes 
veterāni no Jelgavas.

Tauta - manas mājas. Mēs glabājam 
Andreja Eglīša būtību sevī, tāpat kā viņš allaž bija ar tautu 
savā sirdī.

Viņa sirdī mājoja beznosacījuma mīlestība pret savu 
dzimteni un Dievu, šīs mīlestības spēja dot spēku, ticību nā-
kotnei. Kad rudens ziedi, sveču liesmas gulās pie dzejnieka 
atdusas vietas, cerams, ka mūsos iedegās arī kaut maza daļa 
no tās dzimtenes mīlestības, kāda bija Andrejam Eglītim.

Vides objekta - pagasta simbolikas - atklāšana
Pēc piemiņas brīža kapos devāmies uz Aiviekstes tiltu, lai 

atklātu vides objektu - pagasta simboliku. Jau kopš vasaras 
ļaudonieši pamanīja rosību pie Aiviekstes tilta - tika atvests 
akmens, iekārtota un sakopta tā atrašanās vieta, līdz beidzot 
atvesta arī pati „vaininiece” - grieze. Un nu visā krāšņumā 
labiekārtoto vietu var novērtēt ikviens ļaudonietis, pagasta 
viesis vai vienkārši caurbraucējs. Grieze lepni slejas debesīs 
- caur to līst saules lēktu un saulrietu stari, uz pagasta ģerbo-
ņa fona redzama skaistā Aiviekste un pļavas. Ceram, ka šis 
vides objekts patiesi kalpos kā simbols ļaudoniešu  piederī-
bai, cieņai pret savu pagastu un dzimto pusi. 

Šī objekta idejas autore bija Mairita Ducena - cilvēks, kas 
nesavtīgi tik daudz darīja Ļaudonas labā. Mairitai aizejot, 
palika ne tikai jau daudzas realizētas idejas, bet arī vairākas 
nepiepildītas vīzijas par Ļaudonas tēla veidošanu… Mūsu 
pienākums ir turpināt šo ideju realizāciju un, lūk, viena no 
tām! 

Šīs simbolikas izveidē lielu darbu ieguldīja mūsu pagasta 
dārzniece Inga Zālīte, lai atrastu vispiemērotāko vietu, izpil-
dījumu, kā arī, lai uzraudzītu, organizētu darbus. Inga saka 
paldies saviem palīgiem par ieguldīto darbu un atsaucību: 
Guntaram Rubenim, Aleksandram Stepanovam, Aivaram 
Normundam Briedim, Jakovam Kretovam, Robertam Du-
cenam un firmai „Metāla Studija”, Gunāram Krēsliņam un 
Jānim Rināsam.

Šis vides objekts metālgriezumā ataino pagasta ģerboni 
un uzraksts „Ļaudona” rotā akmeni. Zīmīga ir šī simboli-
kas atklāšanas diena - dzejnieka A. Eglīša dzimšanas diena. 

Ļaudonieši pie pagasta simbolikas.

Lai šis simbols tiek 
cienīts un godāts no 
paaudzes paaudzē un 
kļūst par Ļaudonas 
atpazīšanas zīmi!

Mūzika, dzeja, vi-
deo stāsti un silta tēja

Pēc pagasta simbo-
likas iedziedāšanas ar 
latviešu tautasdzies-
mu „Bēdu manu, 
lielu bēdu” atceres 
pasākums turpinājās 
pagasta bibliotēkas 
mājīgajās telpās, lai 
laiku pavadītu kopī-
gās sarunās, atmiņu 
stāstos. Par muzikālo 
noformējumu gādā-
ja Aigars Noviks un 
Kristaps Šķēls, klātesošos  iepriecinot ar skaistām latviešu 
dziesmām un melodijām. Vērojām video fragmentus, kuros 
redzams pats Andrejs Eglītis, runājot savu dzeju, daloties 
piedzīvotajā un atmiņās par Ļaudonu. 

Jānis Melnis pagasta bibliotēkai un A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskolai pasniedza A. Eglīša grāmatas no privātās biblio-
tēkas. Liels paldies cienījamajam kungam! Dzejnieka dzim-
šanas dienas viesi varēja nobaudīt arī svētku kūku, ko bija 
sarūpējusi konkursa „Kūka Ļaudonai 2017” galvenā titula 
„Ļaudonas kūku meistars 2017” ieguvēja Dina Simsone. 
Liels paldies Dinai par gardo kūku!

Tā sirsnīgās sarunās, atmiņu stāstos aizritēja mūsu dzej-
nieka dzimšanas diena - 21. oktobris, ko allaž Ļaudonā pie-
minam un gaidām ciemos A. Eglīša līdzgaitniekus un talan-
ta cienītājus.

Signes Prušakevičas teksts
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Tā kā rudens bagāts lapu sārtiem,
Kur viņš saujām zelta naudu sviež,
Lai Tu bagāts ar mīļiem vārdiem,
Lai Tu bagāts ar mīlestību,
Kura sirdi pretī saulei griež!
                                             K. Apškrūma

SVEICAM OKTOBRA MĒNEŠA JUBILĀRUS
 50 gadu jubilejā
Gunti Āboliņu                   1. oktobrī
Uldi Dravu                        1. oktobrī
Alvi Eglīti                          2. oktobrī
Janīnu Apsīti                    16. oktobrī
Vairi Pētersīli                   28. oktobrī
                                 
 60 gadu jubilejā
Aleksandru Ņilovu           23. oktobrī
Ojāru Martinsonu            26. oktobrī
Jāni Birznieku                  28. oktobrī

 70 gadu jubilejā
Jāni Birni                          12. oktobrī
Maigoni Guoģi                  21. oktobrī

 75 gadu jubilejā
Veltu Vdovičenko            13. oktobrī

 80 gadu jubilejā
Aiju Kalniņu                     24. oktobrī

 85 gadu jubilejā
Mariju Dauģi                    21. oktobrī

 95 gadu jubilejā
Zelmu Ciemiņu                16. oktobrī

Vissirsnīgākie laba vēlējumi jubilāriem!

ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMS
Izdevējadrese: Ļaudonas pagasta pārvalde, LV 4862, Madonas novads, Reģ. apl. Nr. 1426

Redaktore - Signe Prušakeviča. Redaktora tālruņu nr.: 64823464, mob.t. 26590186, e-pasts: laudonas.vestis@inbox.lv
Iespiests: SIA “Erante” Madonā, Saieta lukums 2, LV 4801, Madona

Metiens 500 eks. Datorsalikums. Ofsetspiedums. Avīzi var lasīt internetā: www.laudona.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī. Materiālus avīzei iesniegt līdz katra mēneša 10. datumam.

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājuši:

MIERVALDIS IESALNIEKS 
27. septembrī 81 gada vecumā;

ĀRIJS MŪRMANIS 
7. oktobrī 83 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Tuva cilvēka aiziešana
Liek likteņa svaros svērties.
Tuva cilvēka aiziešana
Liek rudens debesīs vērties.
          (J. Brežģis)

APSVEICAM!

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI
Katra mēneša trešajā ceturtdienā plkst.11:00
Ļaudonas pagasta pārvaldē (2. stāvā) iespēja iegādāties 
jaunas un mazlietotas drēbes, apavus no Anglijas.
Sīkāka informācija pa tālruni: 28281454.

PASĀKuMu AFIšA
  A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas muzeja zālē

11. novembrī plkst. 15.00
Lāčplēša dienai veltīts koncerts 

„Iededzies par Latviju!”
Ierakstu veikšana Latvijas Tautas Saimes 

grāmatā no plkst.13:00
Pēc koncerta - lāpu gājiens pār Aiviekstes tiltu 

uz pagasta simboliku

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas muzeja zālē
18. novembrī plkst.16.00

dzejkoncerts „Latviju mīlot”
Ģitāra - Māris Kupčs

Liepājas teātra aktrise- Sigita Jevgļevska
Programmā skan:
Knuta Skujenieka, Vizmas Belševicas, Veltas Tomas, 

Jāņa Petera, Māras Zālītes un Māra Čaklā dzeja, kā arī 
Mārtiņa Brauna, Jāņa Lūsēna, Raimonda Paula un Imanta 
Kalniņa dziesmas.

Pasākumā sumināsim ļaudoniešus, kas saņēmuši 
Madonas novada pašvaldības Apbalvojumu: 
Ilze Dreimane - Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 
Anete Karlsone - LU vēstures institūta Etnoloģijas 

nodaļas pētniece, vēstures doktore, folkloriste 
Aija Driksna - A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolotāja
Bezmaksas ieeju uz pasākumu nodrošina ļaudoniešu 

atbalsts.

ĀRSTNIECISKĀ VINGROŠANA
60 min. garas grupu nodarbības diplomētas fizioterapeites Ani-

tas Kidalas vadībā muguras problēmu novēršanai un profilaksei.
Katram cilvēkam tiks veltīta īpaša uzmanība, pirms nodarbī-

bām tiek apzinātas katra cilvēka veselības problēmas un tām arī 
tiks pievērsta īpaša uzmanība.

Ārstnieciskās vingrošanas nodarbības ir piemērotas ikvienam:
- Ar muguras sāpēm.
- Ar vieglām mugurkaula deformācijām.
- Stājas korekcijai.
- Pēcoperāciju rehabilitācijas periodā.
- Ar sēdošu dzīvesveidu.
- Ar lielu ikdienas slodzi.
- Profilakses nolūkos u.c.
Nodarbības laikā galvenokārt tiks stiprināta dziļā muguras 

muskulatūra, kas ir galvenais palīgs mugurkaulam, kā arī tiks 
strādāts pie pareizas muskuļu koordinācijas, līdzsvara un stiep-
šanās vingrinājumiem.

Izpildot vingrinājumus, fizioterapeits palīdzēs veikt nepiecie-
šamās korekcijas, tādējādi novēršot nepareizu pozīciju un ne-
piemērotu slodzi, kas bieži ir problēmu avots vingrošanai mājas 
apstākļos.

Nodarbību laiki:
Otrdienās 18.00 – 19.00
Dalības maksa - 2 eiro
Iepriekšēja pieteikšanās un papildu informācija: 
Anita Kidala, tel. nr. 22425960

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas muzeja zālē
22. novembrī plkst. 15.00 un 18.00

spēlfilma  „Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”
Filma visai ģimenei. Astoņgadnieka Oskara vasaras 

brīvdienas lauku mājās sākas kā nebeidzams cīniņš ar 
vectēvu, bet pārvēršas par abu vīru draudzību, kas spēj iz-
pestīt vecmāmiņu no viņas skolnieka iecerētās avantūras.

Ieejas maksa 1 eiro


