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Pār zaļiem laukiem rudens miglas maigums.
Ne tālumu. Ne debess. 
Melni koki raud baltām asarām. 
Stāv nolāsojis zars, kā laimi sagaidījis, mēmā mirdzējumā,
Un putni - blīvi pumpuri - tai zarā uz lidojumu neplaukst, 
aizmirsuši par salkumu, par visām putnu raizēm,
un pati aizmirsusi. 
Apkārt lēnums tāds, ka liekas:
miers virs zemes,
cilvēkiem labs prāts.
  Vizma Belševica, „dzeltu laiks”, 1987

Katrīnas Kļaviņas foto

Iesoļojam rudenī. Miglas sega kādu dienu rada lē-
nīgas laimes vīziju, kurā ārpasaule izzūd kopā ar vi-
sām raizēm. Šis dzejolis ir par miera šķietamību, kā 
vienā elpā izteikts un nedalāms, ar savu īstenības un 
ilūzijas saplūdumu sasniedz pilnību, kurai nevajag 
neviena skaļāka vārda. 

Es vēlos sacīt sirsnīgu PALDIES ikvienam Ļaudo-
nas pagasta iedzīvotājam, kas sazinājās ar mani un 

dalījās savās sajūtās par manu pirmo veidoto pagasta 
avīzīti! Jūsu labie vārdi mani ir ļoti iedrošinājuši, tie 
neļaus apstāties pie iesāktā darba. Nostiprinās mana 
pārliecība par to, ka Ļaudonā cilvēki ir vislielākā 
vērtība! Paldies par padomiem, paldies par aizrādīju-
miem - tie ir vērtīgāki par klusumu. Paldies arī Ļau-
donas pagasta pārvaldes darbiniekiem, kas nekavējās 
man sniegt padomus, uzklausīt mani, kad man bija, ko 
teikt! Paldies pārvaldes vadītājam A. Portnovam par 
pretimnākšanu un motivēšanu, par sadarbību!

Gluži kā iepriekšējā numurā, arī šajā es turpinu do-
ties pie cilvēkiem, kuri var pastāstīt savus piedzīvo-
jumu stāstus, pie cilvēkiem, kas savus dzīves gadus 
un darba gaitas ir pavadījuši Ļaudonā, sasildot citu 
cilvēku sirdis; es turpinu gādāt par to, lai jūs sasniedz 
svarīgās ziņas no pagasta iestādēm. 

Joprojām gaidīšu jūsu ziņas e-pastā: laudonas.ves-
tis@inbox.lv un arī zvanus, kā arī labprāt aprunāšos 
ar jums aci pret aci, nejauši satiekoties.

Soļosim tālāk!
Laimīgu dienu vēlot - 

Katrīna Melānija

Driksnas  ezera  krastā
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VĒstis nO PaGasta  PārVaLDes
Madonas novada pašvaldības darbinieku sporta spēles

Šogad sporta spēles or-
ganizēja Vestienas pagasta 
pārvalde un tās norisinājās 
Vestienas pamatskolā 17. 
augustā, kur tradicionāli 
kopā sanāca Madonas no-
vada pašvaldību darbinieki 
un viņu ģimenes.

Sporta spēles notika 
deviņu komandu sporta 
veidos un piecos individu-
ālajos sporta veidos. Kā ie-
rasts, spēļu dalībnieki va-
rēja sevi pierādīt, spēlējot 
zolīti, pildot jautrības sta-
feti, notika vadītāju cīņas, 
makšķerēšana, pludmales 
volejbols, arī pārvalžu 
sporta darba organizatoru 
sacensības. 

Arī mūsu pagasta pārvaldes darbinieki un aktīvākie 
jaunieši un pieaugušie augusta vidū devās uz Vestienu 
un izcīnīja divus kausus - 2. vieta par šautriņu mešanu un 
2. vieta pildītu balonu mešanā, kopvērtējumā iegūstot 7. 
vietu divpadsmit komandu konkurencē.

Individuālajās spēlēs Diāna Cīrule ieguva 3. vietu 
orientēšanās sportā, savukārt Valdis Grundmanis izcīnīja 
1. vietu šaušanā.

               Madonas novada pašvaldības sporta darba 
organizatora Māra Gailuma, 

Loretas Ducenas, Diānas Cīrules, 
Katrīnas Kļaviņas teksts

Māra Stiprā foto
Ar godalgotajām medaļām par precīzu florbola iemetienu veikšanu - 

V. Brutānei 1. vieta, A. Kidalai 2. vieta, L. Ducenai 3. vieta.

iesPĒJas  MaDOnas  nOVaDā 
GRANTU  KONKURSI  UZŅĒMĒJIEM

Biznesa ideju konkurss 
„Madona var labāk”

Arī šogad - 2019. gadā - mēs, Madonas novada paš-
valdības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības no-
daļa, aicinām iesniegt savu biznesa ideju konkursam, 
kur uz finansiālu atbalstu var pretendēt fiziskas perso-
nas, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, un Madonas 
novada uzņēmēji, kam nepieciešams līdzfinansējums 
attīstībai. Pašvaldība konkursa ietvaros piešķir līdzfi-
nansējumu uzņēmumu un fizisko personu projektiem, 
kas paredz jaunu darbavietu radīšanu, jaunu produktu 
vai pakalpojumu veidošanu, kā arī komercdarbībai 
ar tiešām eksporta pazīmēm.

Maksimāli pieļaujamais pašvaldības līdzfinansējuma 
apmērs ir EUR 4000 jaundibinātam uzņēmumam, kas 
nav vecāks par 12 mēnešiem pieteikuma iesniegšanas 
dienā, un fiziskai personai, kas ir gatava reģistrēt uz-
ņēmumu un attīstīt uzņēmējdarbību Madonas nova-
dā, sava pieteiktā projekta ietvaros, turklāt 6 mēnešu 
laikā pēc finansējuma saņemšanas uzņēmums ir radījis 
vismaz vienu pilnas slodzes darbavietu, kā arī nodro-
šina līdzfinansējumu 20 % apmērā no projekta kopējām 
izmaksām.

Uzņēmumiem, kas pieteikuma iesniegšanas dienā ir 

vecāki par 12 mēnešiem, maksimāli pieļaujamais pašval-
dības līdzfinansējuma apmērs ir EUR 2000. 

Uzņēmēju sadarbības projektu konkurss
Konkurss, kas paredz pašvaldības līdzfinansējumu 

Madonas novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu 
mārketinga aktivitātēm, uzņēmumu konkurētspējas vei-
cināšanai un preču noieta tirgus paplašināšanai.

Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir uzņēmumu gru-
pai, kura sastāv no vismaz trīs dažādiem komersan-
tiem. Projekta iesniedzējs ir viens no uzņēmumiem, pā-
rējie tiek norādīti kā projekta partneri.

Vienas komercsabiedrību grupas projektam maksimāli 
pieļaujamais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir EUR 
1000. Uzņēmums konkursa kārtībā var saņemt pašvaldī-
bas līdzfinansējumu vienam sadarbības projektam izslu-
dinātajā konkursā viena gada ietvaros.

Atbalstāmās izmaksas: mārketinga aktivitātes, in-
formatīvo materiālu iespiešana un izplatīšana, vizuālās 
identitātes izstrāde, dalība gadatirgos un dažādās vietējās 
un starptautiskajās nozaru izstādēs un tirdzniecības misi-
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jās pie partneriem mērķa tirgos ārvalstīs (dalības maksa, 
stenda vietas apmaksa, stenda iekārtošana u.c.), noieta 
tirgus veicināšanas kampaņas, zinātniskie pētījumi.

Sadarbības projekts jāīsteno 6 (sešu) mēnešu laikā no 
līguma ar pašvaldību noslēgšanas brīža.

Sertifikācijas un standartu ieviešana 
uzņēmumā

Šī projekta ietvaros tiek piešķirts pašvaldības līdz-
finansējums Madonas novada uzņēmumu kvalitātes, 
vides, darba drošības, pārtikas drošības vai energo-
pārvaldības sistēmas ieviešanas uzņēmumā audita pa-
kalpojuma veikšanai un dokumentācijas sagatavošanai, 
tādējādi atbalstot sistēmu ieviešanu uzņēmumu darbības 
efektivizācijai un ilgtspējas nodrošināšanai.

Maksimālā atbalsta intensitāte uzņēmuma iesniegta-

jam projektam konkursa ietvaros ir 50% no kopējām at-
tiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 1000.

Projekta pieteikumā minētās aktivitātes īstenojamas 
18 mēnešu laikā no līguma ar pašvaldību noslēgšanas 
brīža vai no attiecināmo izmaksu rašanās brīža. Izmak-
sas ir attiecināmas, ja tās ir radušās ne agrāk par 2017. 
gada 1. janvāri.

Konkursa pieteikumu iesniegšana un izskatīšana 2019. 
gadā tiek noteikta piecas reizes gadā. Pienākusi kārta pē-
dējai reizei šogad, un pieteikumu iesniegšanas termiņš 
visiem trīs grantu konkursiem ir līdz 2019. gada 31. ok-
tobra plkst.16.00.

Ar projektu pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas 
kārtību var iepazīties konkursa nolikumos mājaslapā: 
bussinessmadona.lv

Informāciju no madona.lv, bussinessmadona.lv 
apkopoja Katrīna Kļaviņa

MĒneŠa  JUBiLāri
Nepūlies iemantot pasauli,
Tā jau ir Tevī.
Tu tikai ej pa sauli
Un saullēktus glabā sevī. 
                                   L. Ikere

Gaida ir dzimusi “Pārgulu” mājās 
Sāvienā saimnieku ģimenē, kur līdz 
piecu gadu vecumam savu bērnību 
pavadīja kopā ar diviem vecākajiem 
brāļiem. Taču, pienākot 1949. gadam, 
viņu mājas iedzīvotājus skāra Padom-
ju Savienības okupācijas režīma veik-
tā masveida iedzīvotāju izsūtīšana uz 
attālajiem PSRS reģioniem.

Savas skolas gaitas Gaida uzsāka 
Krievijā. 1957. gadā, saņemot atļau-
ju atgriezties, viņa devās uz mājām 
- mīļo Sāvienu un trīspadsmit gadu 
vecumā turpināja mācīties - nu jau 
Sāvienas skolā. Gaida arvien atce-
ras skolotāju Līviju Brutāni, kas lika 
daudz lasīt, jo meitenei neveicās ar 
rakstīšanu, garumzīmju likšanu tek-
stos. Šī lasīšana (toreiz piespiedu 
kārtā) atstājusi pēdas Gaidas dzīvē, 
jo viņa joprojām apmeklē Sāvienas 

bibliotēku, ir aizrautīga grāmatu lasītāja 
un ar bibliotekāres Guntas starpniecību 
pat saņem grāmatas no Ļaudonas biblio-
tēkas. 

Gaida mācības turpināja Dzērbenes 
tehnikumā, pēc tam darbs Sāvienas pie-
notavā. Lai arī jāceļas bija agri un kat-
ra vasara tika pavadīta bez brīvdienām, 
savas darba gaitas viņa atceras smaidot.

Ejot laikam, Gaida iepazinās ar savu 
nākamo dzīvesbiedru Kārli, ar kuru 
kopā izaudzinātas divas meitas - Anita 
un Zanda. Gaidas acis un sirdi priecē 
seši mazdēli, viena mazmeita un nu jau 
arī viena mazmazmeitiņa. Ar lielu lep-
numu Gaida atklāj, ka viņas lielā saime 
ir nenovērtējama bagātība. Svētkos, kad 
mazbērni nāk pie viņas ar ziediem vai no 
ekskursijām atved suvenīrus - tas silda 
sirdi visvairāk. Ir tā sajūta: “Mans maz-
bērns mani ir atcerējies!” Gaida atzīst, 
ka mazbērniem viņa spēj veltīt vairāk 
laika nekā kādreiz veltījusi savām mei-
tām, jo ir augusi viņas pacietība, mīles-
tības dēļ viņa var atkārtot savu sacīto di-
vas vai pat trīs reizes, tikai tā, lai saprot.

Runājot par hobijiem, gaviļniece par 
savu kaislību sauc zvejošanu - liels lep-
nums par saviem lomiem, par nopelnīta-
jiem kausiem. Caur mājas logiem pave-
ras skats uz skaisti koptām puķudobēm 
- tās liecina par gaviļnieces zaļajiem 
pirkstiņiem. Ar sajūsmu tiek baudītas 
arī pastaigas mežā - sevišķi mirkļos, kad 
tikko nolijis lietus. Agrāk Gaida darbo-
jusies arī pašdarbnieku kolektīvos - de-
jojusi tautu dejas, kā arī spēlējusi teāt-
ri. Šobrīd jubilārei acīs mazliet slēpjas 
skumjas par to, ka reizēm nav iespējas 
doties uz Ļaudonu, kad notiek kādi pa-
sākumi. 

26.  AUGUSTĀ 
GAIDA BRUŅINIECE 
ATZĪMēJA 75 GADU 

JUBILEJU

8. SEPTEMBRĪ 
ANDA PLATĀ SVINēJA 

75 GADU JUBILEJU
Jubilāres dzimtā puse ir Sāviena. Ģi-

menē uzaugusi kopā ar vecāko brāli, 
mīļo mammu un tēti. Dzīves ceļš An-
das vecākiem nav bijis viegls, ir bijis 
jāpiedomā pie katra pasacītā vārda, 
pie darītā darba. Ir sāpīgi atminēties 
tos laikus.

Anda savas skolas gaitas vadījusi 
Sāvienas skolā, Ļaudonas vidus-
skolā. Pēc tam ceļš vedis uz Rēzek-
nes arodskolu, kur apguvusi pro-
fesiju piensaimniecības nozarē. Ar 
smaidu sejā Anda atceras savu lielo 
satraukumu eksāmenā, kad bijis jā-
stāsta par kompresoriem. Tad viņai 
palīdzējuši spēka vārdi eksāmenu 
veiksmīgi nokārtot: „Andiņ, tu tikai 
runā. Runā latviski!” Lieki piebilst, 
ka eksāmens tika nokārtots lieliski.

Liela daļa darba gadu pavadīti Sā-
vienas pienotavā. „Ja cilvēks dara 
to, kas viņam patīk, tad visu mūžu 
nav jāstrādā,” šos vārdus Anda var 
attiecināt uz savu dzīvi. Smejoties 
Anda stāsta, ka ir gan pa sviestu 
staigājusi, gan biezpienā sēdējusi. 
Šobrīd Andu arvien silda atmiņas 
par jauko kolēģi Gaidu Bruņinieci, 
kas bijusi saprotoša, pretimnākoša. 

Savu dzīvesbiedru Leonu Anda 
pirmoreiz satika, mācoties Ļaudo-
nā 8. klasē, taču liktenis lēma viņu 
ceļus no jauna savest kopā 25 ga-
dus pēc skolas pabeigšanas. Pāris 
arvien dzīvo saticībā un mīlestībā. 

Anda ir ļoti azartisks cilvēks. 
Viņai netrūkst ne dzīves piepildīju-
ma, ne enerģijas, ne mērķtiecības. 
Andai bijis visai interesants hobijs 
- savā laikā viņa aizrāvās ar „For-
mula-1” skatīšanos. Interese par 
šo sporta veidu ir aizsākusies jau 
1994. gadā, kad Anda izlasīja rak-
stu par Airtonu Sennu, kas sacīkšu 
laikā traģiski gāja bojā. Ar degsmi 
tika lasīts katrs sacīkšu apskats, vē-
lāk jau Anda ar visu ģimeni īpaši 
gatavojās „Formula-1” TV sean-
siem, kas tika gaidīti kā svētku die-
nas. Gadu gaitā Anda šķietami per-
sonīgi ir iepazinusi „Formula-1” 
sportistus, ievākusi un apstrādājusi 
informāciju, rūpīgi to pierakstījusi 
kladēs dažādās piezīmēs. Par savu 
vismīļāko braucēju Anda joprojām 
sauc Mihaelu Šumaheru, savukārt 
mazdēls fano par Miku Hekinenu. 
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10. SEPTEMBRĪ 
ZITA DUNDURE 

ATZĪMēJA 75 GADU 
JUBILEJU

Jubilāre Zita sevi sauc par latga-
lieti. Lai gan šobrīd dzīvo Sāvienā, 
viņa nāk no Stirnienes, kur dzimu-
si 13 bērnu ģimenē. Savā kuplajā 
saimē Zita bijusi vecākā māsa, tā-
dēļ bijusi atbildīga par jaunākajiem 
brāļiem un māsām. Sanākot kopā un 
svinot kādus lielākus svētkus, liels 
prieks ir noraudzīties uz visu brāļu 
un māsu kuplo bērnu un mazbērnu 
pulku. Joprojām viņi visi dzīvo sati-
cībā un mīlestībā.

Zita var lepoties ar raibu darba 
mūžu - strādājusi gan par slaucēju 
(padomju gados pat kopā ar slaveno 
darba pirmrindnieci Alīdu Strodi), 
gan dārzniecības nozarē, gan vērptu-
vē, gan tirdzniecībā Sāvienas, Toces 
un Ļaudonas veikalos. „Savā dzīvē 
esmu saņēmusi daudz un dažādus 
darba piedāvājumus un par darba 
trūkumu nevaru sūdzēties. Man pa-
tīk darbs, varu strādāt un strādāt. 
Lepojos, ka manī jau no bērnības ir 
ieaudzināts darba tikums,” tā par sa-
vām darba gaitām saka Zita.

Zita ar lielu sirsnību acīs stāsta par 
saviem bērniem - meitu un dēlu -  un 
mazbērniem, no kuriem viens dzī-
vo Anglijā, otrs Šveicē, bet jaunā-
kais mazdēliņš dzīvo tepat tuvumā 
- Jēkabpilī. Šobrīd gaviļniece Zita 
ikdienas gaitas vada raitā, mīļuma 
pilnā solī kopā ar vīru Arni.

Nepārprotami par savu lielāko 
vaļasprieku Zita sauc rokdarbus. 
Ar adatu rūpīgi ir izšūts liels skaits 
skaistumsedziņu, kas rotā mājvietas 
mēbeles. Tiek adītas arī zeķes. Savā 
laikā ir daudz šūts. Šīs prasmes Zita 
ir ieguvusi pašmācības ceļā. „No 
galvas. Nekas nav no grāmatas,” 
saka Zita. Bet runājot par grāmatām, 
jubilāre atzīst, ka viņa aizraujas arī 
ar lasīšanu: „Nav gluži tā, ka ir izla-
sīta visa Sāvienas bibliotēka. Litera-

tūru, ko pārlapot, es pārsvarā iegūstu 
no saviem bērniem.” 

Parunājoties par dzīvi Sāvienā, Zita 
teic, ka „šeit mēs katrs esam pats par 
sevi. Laiks skrien ļoti ātri, viss mai-
nās”. Zita izteica vēlmi, ka būtu patī-
kami, ja kādreiz varētu noorganizēt iz-
strādāto rokdarbu izstādi, jo viņa zina, 
ka nav vienīgā sāvēniete, kas savu 
brīvo laiku aizpilda, nodarbojoties ar 
izšūšanu vai adīšanu. 

15. SEPTEMBRĪ 
ALEKSANDRS ČIRŠS 

ATZĪMēJA 75. JUBILEJU
Aleksandrs ir dzimis Ļaudonas 

„Niedreņu” mājās. Jubilārs ir vecākais 
brālis vēl diviem brāļiem un māsai. 
Aleksandra mamma bija ļaudoniete. 
Kamēr tika uzaudzināti bērni, viņa 
bija aktīva mājsaimniece, bet, bērnus 
palaižot skolā, strādāja par sanitāri 
Madonas slimnīcā. Savukārt tēvs bija 
rīdzinieks, izmācījies par galdnieku, 
bet strādājis arī darbnīcās, kur labprāt 
meistarojis ceļazīmes.

Aleksandra dzīve ir metusi diezgan 
līkumainus ceļus dzīvesvietu ziņā. 
Viņš ir liels joku stāstītājs un par sevi 
saka, ka „patīk runāt pretī”.

Skolas gaitas gaviļnieks vadījis gan 
Lazdonas, gan Madonas skolās. Pa-
vadījis trīs gadus armijā, dienējot Vo-
roņežā.

Kad atgriezās dzimtenē, viņu aici-
nāja strādāt par policistu. Aleksandrs 
izmantojis izdevību skoloties dažādos 
kursos (pat Odesā). Jelgavā ieguvis 
drošības inženiera specialitāti. Strā-
dājis Praulienas sovhozā, par šoferi 
celtniecības organizācijā Lazdonā, 
veicis darbu fermā Bērzaunē, ir bijis 
augstspiediena kurinātājs Cesvainē. 
Par savu garo darba mūžu Aleksandrs 
nosmej: „Vienīgi zirgu stallī par zirgu 
puisi neesmu bijis!”

Ar savu mīļo sievu Daci pirmo rei-
zi satikās 1973. gada novembrī. Viņa 
bija atbraukusi uz Madonu no Sāvie-
nas un ballē sadejojās ar ļaudonieti 
Aleksandru. Pēc pusgada viņi jau svi-
nēja kāzas un šogad maijā bija pusapa-
ļa - 45 gadu - kāzu jubileja. Dacei un 

Aleksandram ir divi bērni - dēls un 
meita, četri mazbērni un viens maz-
mazbērns. Dēls šobrīd dzīvo pilsē-
tā, kurā piedzimst vējš, - Liepājā, 
savukārt meita devusies svešumā 
un šobrīd dzīvo Anglijā. Joprojām 
laimīgs Aleksandrs atceras savas ģi-
menes sarūpēto pārsteiguma ballīti 
viņam 70 gadu jubilejā un nenovēr-
tējamu dāvanu - jaunu automašīnu.

Aleksandrs savā dzīvē cīnījies ar 
smagu slimību, kas atstājusi nopiet-
nas sekas viņa turpmākajā dzīvē. 
Viņš ir pateicīgs sieviņai Dacei par 
palīdzību un dzīves jūga kopā vilk-
šanu.

Jubilārs ir optimisma pilns un visā 
sarunas gaitā daudz jokoja un centās 
mūs sasmīdināt, stāstot par saviem 
lielajiem vaļaspriekiem. Makšķe-
rēšana, kā jau vidējam latvietim, 
Aleksandra sirdi priecējusi vienmēr. 
Par to liecina arī spilgta atmiņa: 
„Būdams mazs puika un dzīvodams 
Ļaudonā, kopā ar tēvu, kas arī bi-
jis liels makšķernieks, ķēruši lielus 
plaužus. Man pieķērās, bet tētis 
vilka ārā.” Zveja ezeros un ziemā 
zemledus makšķerēšana Aleksandru 
aizrāvusi vienmēr. Gaviļnieks ir arī 
bitenieks, kas, ģimenes draugu pa-
mudināts, savas prasmes apguvis 
speciālos Madonas patērētāju bied-
rības organizētos bitenieku kursos. 
Savā laikā Aleksandrs ir aizrāvies 
arī ar fotografēšanu.

Mājās Sāvienā šobrīd tiek turētas 
divas kazas, ir arī mājas mīluļi - su-
nītis un kaķis.

Par šī brīža dzīvi Sāvienā Alek-
sandrs saka, ka tā ir raiba kā dzeņa 
vēders un visiem sāvēniešiem viņš 
vēl: „Lai druvas ziedētu zaļi!”

Redaktores piezīme: Personīgi 
satiekot un aprunājoties ar katru 
jubilāru, kas ir Sāvienas iedzīvotājs, 
aizdomājos par to, kādēļ neatjau-
not kultūras dzīvi Sāvienā? Lai arī 
ne tik kuplā skaitā kā senāk - sāvē-
nieši ir. Gan jauni, gan veci labprāt 
iesaistītos, dotu savu artavu, lai no 
jauna uzplauktu rosība tieši kultū-
ras jomā. Es aicinu aizdomāties par 
interesentu grupas izveidošanu pen-
sijas vecuma ļaudīm Sāvienā. Laika 
gaitā arī visā Ļaudonas pagastā – 
mums ir gan Kalnāji, gan Kalnvirsa, 
gan Beļava. Cilvēki, īpaši vecāka 
gadagājuma, ir mūsu vērtība. Vēlos, 
lai arī senioriem ir iespēja satikties, 
aprunāties par ikdienas gaitām, kā 
arī dalīties spilgto mūžu pieredzes 
stāstos. Ja Ļaudonas pagasta pār-
valde zinātu konkrētu cilvēku skaitu, 
kas vēlas satikties un veidot kopīgas 
tikšanās reizes, tad tiktu garantēta 
pretimnākšana. Aizdomāsimies...

Silti sveicieni un laimīgas dienas 
visiem jubilāriem!

Katrīnas Kļaviņas teksts un foto

Anda atzīst, ka pati nekad nav spor-
tojusi, taču no sirds ir aktīva līdzju-
tēja. Ļoti patīk olimpiādes, taču ne-
patīk šķietami agresīvie sporta veidi 
- hokejs un bokss. 

Kādreiz koptajās dzimtas mājās 
turētas gan gotiņas, gan truši, taču 
šobrīd sētā dzīvojas vien mīļais 
suns. Taujāta, kādēļ vairs mājlopus 
netur, Anda ar skumjām stāsta par 
to, ka visa ģimenei piederošā zeme 
līdz pat mežmalai ir nosēta ar putek-
ļiem, jo viņi dzīvo grants lielceļa, 
kas ved uz Medņiem no Sāvienas, 
malā, tādēļ nav vēlmes barot lopiņus 
ar putekļiem pilno zāli. Andas tēvs 
māju cēlis laikā „kad nedēļas laikā 
pa ceļu gar topošās mājas vietu ga-
rām pabraucis vien viens zirgs”.
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Zinību dienas pasākums
„Kas pacels mūs – tie būsiet 

jūs! Es ticu jaunai paaudzei!”
   Andrejs Eglītis, 1998

Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolā savās skolas gaitās 
dosies 167 skolēnu. Jauni sko-
lasbiedri, vēl nezināmie skolas 
gaiteņi, jauni skolotāji, jau mīļie 
draugi un klasesbiedri. Lai kup-
lajai skolas saimei veiksmīgs šis 
mācību gads! 15 skolēni 1. klasē 
(skolotāja Aija Driksna) uzsāks 
savu krāšņo skolas piedzīvoju-
mu, taču jau 2020. gada jūnijā 
atvadas skolai teiks 12. klase 
(skolotāja Antra Punovska) 10 
skolēnu sastāvā.

Šis mācību gads būs īpašs, jo 
skola ir uzsākusi militārās aiz-
sardzības mācību 10. klasē, kas 
piedāvā plašākas izglītības iz-
vēles iespējas, padziļināti varēs 
apgūt novada literatūru, politiku 
un tiesības. Pamatskola darbo-
sies sporta programmā. Skolas 
sporta pedagogiem pievienoju-
sies ir arī Edīte Sproģe. Skolo-
tāju kolektīvā arī citi jaunpienā-
cēji - Linda Krēsliņa - sociālā 
pedagoģe, Katrīna Melānija 
Kļaviņa - angļu valodas skolo-
tāja sākumskolas klasēm, vēs-
turi, kā arī politiku un tiesības 
pasniegs Maruta Ķestere, savu-
kārt ekonomiku un kulturoloģiju 
Valtra Stangaine.

Pienācis laiks arī sarežģītajam 
akreditācijas procesam, kas no-
tiks šī mācību gada laikā.  

Skolā virmo arī pārmaiņu 
vēsmas - ir izremontēts direk-
tora kabinets, 2. stāva latviešu valodas klase (skolotāja 
Sarmīte Sīle), pirmā stāva koridors (pie garderobēm) un 
apvienotā virtuve.

VĒstis  nO  izGLĪtĪBas  iestāDĒM

Skolā joprojām aktīvi darbosies arī interešu izglītība, 
bērniem un jauniešiem ir iespēja apmeklēt šādus pulci-
ņus:

• Tautas dejas (1.-9. kl.)
• Vokālais ansamblis (1.-5. kl.)
• Teātris (1.-12. kl.)
• Folkloras kopa (1.-6. kl.)
• Vizuālā māksla (1.-4. kl.)
• „Datortārpiņš” (2.-12. kl.) 
• Rokdarbi (1.-4. kl.)
• Orientēšanās (1.-6. kl.)
• Kokapstrāde (5.-9.kl.)
• Novadpētniecība (5.-11. kl.)
• Volejbols (4.-12. kl.)

1. semestrī skolā norisināsies nu jau par tradīciju kļu-
vušie pasākumi - „Fukši”, Olimpiskā diena, Miķeļdienas 
tirdziņš sākumskolai, radošo darbu konkursi, kas veltī-
ti dzejniekam un novadniekam Andrejam Eglītim, labo 
darbu maratons, Adventa sveču degšana un daudzi citi.

Pēc Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktora 
vietnieces Sarmītes Sīles informācijas  materiālu 

sagatavoja Katrīna Kļaviņa un Signe Prušakeviča
 Signes Prušakevičas un Katrīnas Kļaviņas foto

Svinīgā skolas zvēresta lasījums. 
12. klases skolniece Loreta 

Ducena un 9. klases skolnieks 
Ralfs Pētersons.

Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas direktors 

Guntis Lazda.
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Viss “Brīnumdārza” kolektīvs 2. septembrī sacīja sirsnīgu paldies 
skolotājai Iritai Akmentiņai par ieguldīto darbu un enerģiju teju 40 
darba gadu garumā. Paldies, audzīt, par Tavu labo un plašo sirdi!

Savukārt bērnudārzā PII “Brīnumdārzs” vairāk nekā 60 
bērni jaunas iemaņas apgūs trīs grupās:

“Zaķu” (skolotāja Valentīna Venere, skolotāja Elīna 
Bremšmite, skolotāja Sandra Zavale, skolotājas palīdze Na-
dežda Jegorova);

“Rūķu” (skolotāja Dace Zepa, skolotāja Linda Āboliņa, 
skolotājas palīdze Līga Blekte);

“Kaķu” (skolotāja Dina Simsone, skolotāja Dace Cīrule, 
skolotājas palīdze Ligita Edelberga).

Šogad bērnudārzs uzsācis strādāt atbilstoši Pirmsskolas 
mācību programmai, kura ir veidota, lai palīdzētu pirms-
skolas skolotājiem īstenot Ministru kabineta 2018. gada 21. 
novembra noteikumos Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirms-
skolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības prog-
rammu paraugiem” noteikto pirmsskolas izglītības mērķi, 
uzdevumus, obligāto saturu un pirmsskolas izglītības īsteno-
šanas principus. Skolotājam, plānojot mācību procesu, vaja-
dzēs ņemt vērā katra bērna individuālās attīstības īpatnības 
un vajadzības.

Mācību programmā katram pirmsskolas izglītības pos-
mam atbilst aptuvens bērna vecums:

• 1. posms - no 1,5 gadiem līdz 3 gadiem (plānotais sasnie-
dzamais rezultāts noteikts bērnam pilnu 3 gadu vecumā);

• 2. posms - no 3 gadiem līdz 5 gadiem (plānotais sasnie-
dzamais rezultāts noteikts bērnam pilnu 4 gadu vecumā);

• 3. posms - no 5 gadiem līdz 6 gadiem (plānotais sasnie-
dzamais rezultāts noteikts bērnam pilnu 6 gadu vecumā - 
līdz pamatizglītības uzsākšanai).

Jau augustā tika izsludināta vakance pirmsskolas skolotā-
ja amatam, uz kuru pieteicās vairāki kandidāti. Šobrīd šajā 
amatā strādā skolotāja Sandra Zavale.  

Runājot par bērnudārza skolēnu skaita izmaiņām, vadītāja 
Ināra Krasnova saka: „Esam gandarīti, ka mūsu „Brīnumdār-
za” saimei ir pievienojušies 13 audzēkņi no Mārcienas pa-
gasta. Tas ir pagodinājums, ka vecāki izvēlējušies tieši mūsu 
iestādi, nevis tuvāk esošo un Madonas Izglītības pārvaldes, 

Zinību dienas pasākums PII

kā arī Mārcienas pagasta noteikto iestādi Sauleskalnā. Tiesa 
gan, tas mums uzliek papildu pienākumus un atbildību. Mēs 
priecājamies par bērnu labsajūtu pie mums”. 

Līdzīgi kā Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolai arī bērnu-
dārzam 2019./2020. mācību 
gada pavasara pusē būs ak-
reditācija, tādēļ jau tagad jū-
tamas rūpes pārmaiņu laikā. 

„Vissirsnīgākā pateicība 
esošajiem iestādes padomes 
vecākiem par iniciatīvu, sa-
darbību, atsaucību un iein-
teresētību! Visforšākie ve-
cāki saviem bērniem! Drīz 
sanāksim kopā un veidosim 
jaunus plānus turpmākajai 
attīstībai un sadarbībai,” ar 
prieku dalās vadītāja.

Pēc bērnudārza „Brīnum-
dārzs” vadītājas Ināras 

Krasnovas informācijas 
materiālu sagatavoja 

Katrīna Kļaviņa 
Signes Prušakevičas foto

Sirsnīgi sveicam 
Ļaudonas pagasta 
iestāžu pedagogus, 

tehnisko personālu, bērnus 
un viņu vecākus, jauno 
mācību gadu uzsākot! 
Lai veiksmīga sadarbība, 

lai plašs zināšanu ceļš un 
visu mērķu piepildījums!
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Ieskats  zīmējumu  
konkursa  darbos

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēni ar sa-
viem darbiem piedalās zīmējumu konkursā “Ziedi, ku-
riem vārdu devis Jānis Ilsters!”

Jānis Ilsters - botānikas Barontēvs. Dzimis un audzis 
Vestienas pagastā vairāk nekā pirms 150 gadiem. Pir-
mais latviešu botāniķis, pirmais botānikas mācību grā-
matas autors, skolotājs, botānikas un zooloģijas latvis-
kās terminoloģijas aizsācējs. Pats izgudrojis latviskos 
nosaukumus vairāk nekā 500 augu sugām: gundega, pie-
nenīte, vizbulīte, purenīte, kaķpēdiņa un citām sugām. 

Ilze Kaļinova, 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 

vizuālās mākslas skolotāja

„Garā pupa 2019”
Bērni un pusaudži (5-15 gadus veci) no visas Latvijas 

agri pavasarī tika aicināti piedalīties dzejoļu konkursā. 
Labākie darbi tika publicēti dzejas gadagrāmatā bērniem 
“Garā pupa 2019”.

“Konkursam nav īpašas tēmas. Vērojiet, domājiet un iz-
sakiet vārdos paši sevi un pasauli, kas ir ap jums! Sūtiet 
dzejoļus, kas tapuši no brīva prāta un sev par prieku! Tomēr 
ir svarīgi, lai dzejoļi būtu uzrakstīti labā latviešu valodā, kā 
arī tiktu pareizi lietotas pieturzīmes, ja tās tiek izmantotas,” 
aicinājumā rakstīja konkursa rīkotāji, biedrība “Ascen-
dum” un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome 
(LBJLP).

Piektdien, 6. septembrī, Dzejas dienu ietvaros peldošajā 
mākslas centrā “Noass” notika biedrības “Ascendum” izdo-
tās bērnu dzejas gadagrāmatas “Garā pupa 2019” atvēršanas 
svētki.  Piedalīties tika aicināta arī PII “Brīnumdārzs” 
bijusī audzēkne, nu jau A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
1. klases skolniece, Marta Barbane kopā ar vecākiem un 
bērnudārza audzinātāju Dinu Simsoni, kurai pasākuma 
laikā bija iespēja tikt pie sava “Garās pupas” eksemplāra un 
balvām, kā arī iesaistīties konkursos un radošās aktivitātēs.

Aprunājoties ar mazo Martu, viņas acīs joprojām šķie-
tami mirgo pasākuma atmiņas – par iespēju ēst saldējumu 
tieši tik, cik gribas; prieks, ka tieši viņas dzejolītis „Māja” 
ir publicēts grāmatā, ka pasākuma dienā ir notikusi mīļa 
atkalsatikšanās ar Dinas audzīti, kuras tik ļoti pietrūkst sko-
las gaitās. Bet Marta nav atmetusi domu rakstīt dzejoļus arī 
turpmāk. Mīļi noplikšķinot actiņas, Marta saka, ka skolotā-
ja Aija noteikti palīdzēs, un drīz vien viņas darbiņi būs arī 
citā grāmatā.

Par pašu grāmatu. Par šī gada moto izvēlēta rindiņa - 
“Tagad laiks ir mans!” no Annas Belkovskas dzejoļa, kas 
grāmatā iekļauts sadaļā „Jaunums”. “Garās pupas” nodaļā 
“Sākums” lasāmi šī gada “Garās pupas” bērnu dzejoļu kon-
kursa labākie darbi. Nodaļā “Atgādinājums” ievietoti dze-
joļi, kurus lasot atceramies autorus, kuru vairs nav mūsu 
vidū, bet kuriem šogad atzīmējam apaļas jubilejas. Nodaļā 
“Atradums” lasītājs atradīs bērnu dzeju, kas 1959. gadā tika 
publicēta trimdas žurnālā 
“Mazputniņš”. 

Biedrība “Ascendum” 
izdod dzejas gadagrā-
matu “Garā pupa” kopš 
2014. gada. Šogad “Ga-
rās pupas” izdošanu un 
atvēršanas svētku norisi 
atbalsta kopiena „Dzejas 
dienas”, Valsts Kultūrka-
pitāla fonds un Rīgas do-
mes Izglītības, kultūras 
un sporta departaments, 
SEB Banka, “Rasēns” un 
“Arctic Paper”.

 
 Māja
Divas mazas skudriņas
Taisa lielu māju:
Lielu, lielu, lielu,
Kāda viņām patīk!

Vējš pūš, vējš pūs,
Skudriņai zarus pūš.
Nu var pūznis lielāks kļūt,
Visas skudriņas priecīgas būt.
    Marta Barbane

Informāciju no satori.lv
apkopoja Katrīna Kļaviņa
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turpinājums 9. lpp.

PieDzĪVOJUMU  stāsti
Sāvēnietes Alises Avotiņas dalība projektā “DiscoverEU”

“DiscoverEU” (Atklāj Eiropas Savienību) ir Eiropas 
Savienības iniciatīva, kas dod iespēju apceļot Eiropu, ce-
ļošanai izmantojot galvenokārt dzelzceļu. Dodoties ceļā, 
ir iespēja iepazīt Eiropas pārsteidzošās ainavas un pilsē-
tu daudzveidību, satikt līdzīgi domājošus cilvēkus, kļūt 
neatkarīgākam un pašpārliecinātākam un iepazīt savu kā 
ES pilsoņa identitāti. 

Eiropas Savienība atlasītajiem dalībniekiem piešķir 
ceļošanas biļeti.  Iniciatīvai var pieteikties, ja esi 18 ga-
dus vecs tādas valsts pilsonis, kas ir Eiropas Savienības 
dalībvalsts. Lai piedalītos “DiscoverEU”, jāpiedalās vik-
torīnā un jāatbild uz papildjautājumu. 

Arī mūsu pagasta iedzīvotāja, nu jau deviņpadsmit ga-
dus vecā, Alise Avotiņa no Sāvienas izmantoja iespēju 
izmēģināt pārvietošanās brīvību, labāk izprast Eiropas 
daudzveidību, baudīt Eiropas kultūras bagātības, iegūt 
jaunus draugus un galu galā iepazīt sevi.   Augusta bei-
gās devos ciemos, lai noskaidrotu pēcceļojuma sajūtas 
un ieklausītos atmiņās par piedzīvoto.

Kā tevi sasniedza informācija par šo projektu?
- Reklāmu par šo notikumu atradu interneta vietnē Fa-

cebook. Mana mamma Rita bija tā, kas nemitīgi sūtīja 
ziņas un mēģināja mani iedrošināt, lai pamēģinu, lai pie-
sakos. Pirmā pieteikšanās bija pirms gada. Mēs, piecu 
cilvēku grupa, uz vilciena biļetēm palikām kā rezervisti. 
Kad tuvojās 2. pieteikšanās kārta, atkal saņēmu atgādinā-
jumus no mammas. Tieši pēdējā dienā, kad bija palikusi 
pusstunda, kad tiek noslēgta pieteikšanās DiscoverEU, 
esot skolā, nevienam no maniem draugiem nebija līdzi 
tik svarīgās pases, tāpēc pieteicos tikai es ar savu klases 
biedreni. Taču tik un tā ceļā devos ar savu māsīcu Aigu. 

Kad tu aizbrauci no Latvijas un kad atgriezies?
- No Latvijas mēs izlidojām 4. augustā un atgriezā-

mies 11. augustā. Zīmīgi, ka tie bija pirmie lidojumi ar 
lidmašīnu manā dzīvē. Lidojot mājup no Berlīnes, man 
spēcīgi aizkrita ausis, lidmašīna ielidoja lielā mākonī un 
saskārās ar turbulenci. Pārdzīvoju lielas bailes, bet viss 
kārtībā.

Lūdzu, pastāsti, kādas Eiropas valstis tev laimējās 
apskatīt, kādas palikušas spilgtākā atmiņā?

- Ar lidmašīnu ieradāmies Milānā, Itālijā. Ar skatu vil-

Ernsta Gideona von Laudona piemineklis Vīnē, kuru apskatīt 
klātienē izdevās Alisei. Piemineklis veltīts Ļaudonā dzimušajam 

karavadonim, Austrijas armijas feldmaršalam, vienam no 
slavenākajiem 18. gadsimta militārajiem stratēģiem.

cienu devāmies uz Šveici, kur saskāros ar lielu pārsteigu-
mu - ar telefona rēķinu 40,00 eiro apmērā! Nesūtiet mā-
jiniekiem bildes no ārzemēm. Ar māsīcu bijām arī Vīnē 
(Austrijā), Prāgā (Čehijā), Varšavā (Polijā) un, noslēdzot 
ceļojumu, arī Berlīnē (Vācijā). 

Jautri bija tas, ka es pati nesapratu, kā es parakstījos 
šim braucienam, zinādama, ka galvenokārt būs jāpārvie-
tojas ar vilcienu, jo, ar tiem braucot, sajūtu tikpat lielas 
bailes kā lidojot. Īpaši nobijos, braucot ar skatu vilcienu, 
kad tika veikta apļveida kustība, braucot augšā kalnā gar 
pašu kraujas malu.

Ar māsīcu vienojāmies katrā valstī 
ēst tikai šīs valsts nacionālos ēdie-
nus, jo kāda gan jēga ēst ikdienišķu 
ēdienu ārzemēs, ja Latvijā mēs to 
varam darīt katru dienu. Itālijā mēs 
ēdām picu un saldējumu gelato, 
Šveicē gan mēs meklējām, kur ir lē-
tāk paēst - kādā kebabnīcā vai noma-
ļā pagrabstāva ēstuvē. Čehijā mums 
izdevās nogaršot gulašzupu, kas tika 
pasniegta maizes bļodā, Polijā ēdām 
pierogus, kas ir kā pelmeņi, tikai ne-
vis ar maltu, bet ar plucinātu gaļu 
mīklā. Vācijā mielojāmies ar šniceli 
kopā ar sēņu mērci, bet Austrijā - 
ābolu strūdeli.

Katrā vietā bija kaut kas tāds, kas 
likās īpaši interesants. Itālijā pie-
robežas pilsētiņā Tirano, kur ir ļoti 
attīstīts tūrisms, piedzīvoju fantastis-
kas sajūtas, novērojot unikālu skatu 
- tu tikai iztēlojies, ka stāvi skaistas, 

Sāvēniete Alise Avotiņa atpūtas mirklī Varšavā.
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zilas kalnu upes krastā, kas tālumā ieskauta kalnos, un 
tev rokās ir gelato. Tik garšīgs kā tur, tas vairs nebūs 
nekur.

Ļoti patika Vīne, jo tur jutos droši. Šīs pilsētas vide ir 
ļoti sterila, virmoja vēlme tur uzturēties, savukārt, ejot pa 
Prāgas ielām, iztēlojos, ka labprātāk eju pa Rīgas bruģi. 

Patīkami pārsteigta jutos, ierodoties Varšavā, - pilsēta 
cilvēkiem. Tā man atgādināja Rīgu, taču tur nebija sasto-
pami pūļi, jutos brīva un nepiespiesta.

Esot Berlīnē, ar Aigu bēgām no cilvēkiem. Noīrējām 
divriteņus un braucām uz desmit kilometrus tālo botānis-
ko dārzu, kur atradāmies tuvāk dabai. Māca liels nogu-
rums pēc sešām pavadītām dienām starp cilvēku sejām, 
troksni.

Kāds bija il-
gākais pavadī-
tais laiks trans-
portlīdzeklī? 

- Tās bija as-
toņas stundas 
nakts vilcie-
nā, dodoties no 
Šveices pierobe-
žas pilsētas Sar-
gans uz Vīni. Tas 
bija labs veids, 
kā ietaupīt, ne-
maksājot par 
naktsmītni, taču 
bēdīgi, ka biju 
iegādājusies bi-
ļetes, kas nebija 
paredzētas kupe-
jas vagonā, kur 
būtu iespējams 
arī gulēt. Šīs astoņas stundas vajadzēja pavadīt, sēžot 
parasto vagonu solos. Tai naktī mēs iepazināmies ar sū-
fistiem no Bangladešas, kas Eiropā bija pirmo reizi. Viņi  
aizrautīgi stāstīja par dzīvi savā valstī, par nodrošinātām 
darbavietām, par savu biznesu un kopienu.

Nākamā diena pēc negulētas nakts bija nedaudz sabo-
jāta. Kad māsīca viesnīcā atpūtās, Vīnes centru man nā-
cās izstaigāt vienai.

Kā jūs uzzinājāt, kādās vietās iespējams pārnakš-
ņot?

- Mēs centāmies apmesties tādās vietās, kas izmak-
su ziņā ir salīdzinoši lētas. Galvenokārt tie bija hosteļi. 
Tos meklējām internetā hostelsworld.com. Manuprāt, tas 
ir ļoti labs veids, kā iepazīties ar cilvēkiem. Ja tu ne-
centīsies komunicēt ar šo valstu cilvēkiem, tad tu nebū-
si izpildījis DiscoverEu piedāvātās iespējas. Es gribēju 
aizbraukt uz mājām, sevi pilnveidojusi. Satiekot cilvēkus 
hosteļos, pārrunājām, no kurienes katrs esam ieradušies, 
cik ilgi jau esam prom no dzimtās valsts.  Tikai tā veido-
jas jaunas draudzības un kontakti.

Ja tu ceļo viens, tu iegūsti citādākas izjūtas, nekā 
ceļojot divatā. Kā tu raksturotu savu ceļabiedreni 
māsīcu Aigu? Kādi ir tavi personīgie ieteikumi cil-
vēkiem, kas vēlas ceļot un nezina, kāds cilvēks būtu 
piemērots kompānijai?

- Iesaku izvēlēties cilvēku, kas ir līdzīgā finansiālā lī-
menī ar tevi pašu. Tā kā tikko esmu pabeigusi vidussko-
lu, tad pati vēl nepelnu. Taču mana māsīca Aiga strādā, 
saņem atalgojumu un viņai nebija grūtības plānot budže-
tu. Līdzpaņemtajam cilvēkam ir jābūt ar vēlmi izklaidē-
ties un izbaudīt ceļojumu par visiem simts. Viņam jābūt 
tādam, ar ko viegli sarunāties, bez strīdiem. Mana māsīca 
bija ļoti labs ceļabiedrs.

Vai ir kāda lieta, kas ceļojot tevi kaitināja?
- Man ļoti žēl bija par to, ka tas viss bija tik ļoti sasteig-

ti. Nav pareizi katru dienu būt citā valstī. Radās grūtības 
ar miega režīma saglabāšanu.

Bet, neņemot to visu vērā, vai tu vēlētos ceļot arī 
turpmāk - uz citu kontinentu vai citām Eiropas da-
ļām?

- Jā, mani aizrauj ceļošana. Es gribētu doties uz Skan-
dināviju, jo nu Centrāleiropa daļēji ir apceļota. Gribētu 
uz Lielbritāniju, īpaši - Īriju un Skotiju. Mani ļoti saista 
šo valstu iedzīvotāju nacionalitāte, arhitektūra, tas senat-
nīgums, kas tur saglabājies.

Intervēja Katrīna Kļaviņa
 Foto no A. Avotiņas personīgā arhīva

Skats, kas paveras, braucot ar Šveices skatu vilcienu.

Tirano pilsētiņā Itālijā.
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Sāvēnieša Reiņa Veikšāna vasaras darbs Amerikā
137 latviešu studenti šīs vasaras sākumā de-

vās uz Amerikas Savienotajām Valstīm, lai 
“Southwestern Advantage” programmas ietva-
ros strādātu, pārdodot izglītojošas grāmatas. 
Kopā ar studentiem no Latvijas uz ASV devās 
arī studenti no Igaunijas, Lietuvas, Slovākijas, 
Polijas un Gruzijas, veidojot 670 studentu lielu 
grupu un kopsummā pārdodot mācību grāmatas 
14 miljonu dolāru vērtībā.

Starp 137 studentiem, kuriem bija nepiecie-
šams iziet pamatīgu atlasi, lai nokļūtu Amerikā, 
bija arī Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
2018. gada 12. klases izlaiduma absolvents sā-
vēnietis Reinis Veikšāns. 

Sazinājos ar bijušo klasesbiedru Reini, lai no-
skaidrotu, kā ir pagājusi viņa vasara, kādi ir bi-
juši darba augļi un ieklausītos viņa fantastiskajā 
pieredzes stāstā.

Vai ar saviem vārdiem vari pastāstīt par 
projektu un kā par to uzzināji?

-Projekta būtība - pārdot izglītojošo literatūru. 
Diezgan vienkārši. Jau no paša rīta jāsāk ar to, 
ka ir jāpieklauvē pie svešinieku durvīm, jāmē-
ģina viņš ieinteresēt tajā, ko dari. Darba mērķis 
ir tikt apsēsties (sit down) un parādīt grāmatas, 
kuras nepieciešams pārdot. Vairums literatūras 
paredzēta bērniem un jauniešiem (grāmatas, kas 
palīdz apgūt spāņu un angļu valodu, krāsas, for-
mas; 1.-12. klases mācību priekšmetu grāmatas).

     Par braucienu uz Ameriku uzzināju no drauga. Viņš 
vienkārši dalījās ar to, ka ir ieteicis mani „Southwestern 
Advantage” menedžeriem. Draugs bija šī projekta pre-
zentācijā, kur tika stāstīts par darba būtību un to, ko var 
no tā sagaidīt. Arī es, aizejot uz prezentāciju, sapratu, ka 
tas ir tas, ko gribu - pārdot vasarā izglītojošas grāmatas.

Kas tevi pamudināja iesaistīties un kas atbalstīja 
pieņemt lēmumu doties uz Ameriku?

-Dzirdot atsauksmes, no tiem jauniešiem, kas Amerikā 
jau bija bijuši, sapratu, ka šis būtu labākais mans vasa-

Ar zīmola „Ļaudona” saulesbrillēm tika izpētīta Ņujorka.

ras piedzīvojums - daudz ko iemācīties un, protams, arī 
paceļot.

Mani atbalstīja arī ģimene, lai gan sākumā viņi bija 
noskaņoti skeptiski. Taču pēc sarunas ar menedžeriem 
bija noskaņoti labvēlīgi.

Vai tev nebija bail? Tas tomēr ir cits kontinents, vis-
apkārt tikai angļu valodā runājoši, cilvēki kas nav ar 
eiropeisku domāšanu.

-Bail nebija. Mani vienmēr ir piesaistījis tas, no kā citi 
baidās, proti, man patīk izkāpt no komforta zonas, jo tikai 
ārpus komforta zonas mēs augam. 

Cilvēki vienmēr to jautā, vai tev nav bail? Viss nezinā-
mais un jaunais mani vilina. Baidoties cilvēki bieži palaiž 
garām lieliskas iespējas, kuras var izmainīt dzīvi uz labo 
pusi.

Katrs pretendents uz vietu programmā iziet pamatī-
gu atlasi. Vai paskaidrosi sīkāk?

-Katrs studējošais vairākkārt dodas runāt ar menedže-
riem, cilvēkiem, kuri jau ir bijuši Amerikā un piedalīju-
šies šajā projektā un veido komandas. Sarunu laikā me-
nedžeri mēģina saprast, vai šī iespēja katram individuāli 
tiešām spēs dot ko labu un vai šis darbs ir radīts preten-
dentam. Vēl kāds aspekts, kuru izsver sarunās, - vai cil-
vēkam vasaras darbs nebūs par grūtu, ja viņš visu laiku ir 
radis būt kompānijās, jo ikdienas solis, tirgojot grāmatas, 
tiks pavadīts vienatnē.

Sākumā jaunie grāmatu tirgotāji devās uz Nešvilu 
Tenesijas štatā, kur pāris dienas aizvadīja apmācībās, 
noslēdzot sagatavošanās treniņu vasarā. Vai vari īsi 
raksturot apmācību laiku?

-Apmācības ir obligātas. Nepiedaloties tajās, nav iespē-
jams tikt tālāk uz ASV. Šajās apmācībās pirmajā dienas 
daļa jāklausās prezentācijas, kurās cilvēki, kas tirgojuši 
grāmatas jau vairākus gadus, dalās par tehniskām lietām 
un niansēm. Lielākā daļa no prezentētājiem ir miljonāri, 
kas liek saprast, ka darbs, kas tiks paveikts, nesīs labus 
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augļus. Otrajā dienas pusē komandās vingrinājāmies pār-
došanas runā un citos vasaras darba aspektos.

Kāds ir tavs kopumā pavadītais laiks Amerikā?
-Es ielidoju Amerikā 31. maijā. Ceļu uzsāku jau 30. 

maijā. Lidoju uz Stokholmu, kur nakti pavadīju lidostā, 
tālāk ceļš caur Londonu uz Ņujorku, tālāk uz Nešvilu, Te-
nesijas štatā. Savas prombūtnes dēļ nebiju brāļa 9. klases 
izlaidumā, tēta un vecmammas apaļajās jubilejās, pirmo 
reizi savas dzīves laikā nepiedalījos savu vecāku saimnie-
cības lauku darbos. 

Atgriezos Latvijā 2. septembra vakarā.
Studenti savu vasaras darbu aizvadīja 12 dažādos 

Amerikas štatos, kā arī Ontario provincē, Kanādā. 
Kurā ASV štatā tu biji?

-Mana mītne bija Ohaio štatā, Klīvlendas piepilsētās. 
Zīmīgi, ka tur atrodas arī latviešu komūna, pat divas lat-
viešu baznīcas.

Interesējoties par šo projektu, noskaidroju, ka stu-
denti pārsvarā dzīvo vietējās viesģimenēs. Vai vari 
raksturot savējo?

-Kopumā vasaras laikā uzturējos veselās trīs viesģi-
menēs. Naktsmītnes mēs īrējām, maksājot simbolisku 
summu par patērēto elektroenerģiju un ūdeni. Sanāca 
padzīvot netradicionālās, Latvijai neraksturīgās ģimenēs. 
Kādu laiku uzturējos arī pie latviešu pensionāru pāra. In-
teresanti, ka šī pāra vecāki Otrā pasaules kara laikā bija 
emigrējuši no Latvijas.

Ko tu personīgi ieguvi šī projekta ietvaros, neskaitot 
nopelnīto atalgojumu? 

-Galvenais - iepazinu sevi tuvāk. Iepazinu jaunas emo-
cijas, piemēram, vilšanos. To sajutu brīžos, kad maniem 
klauvējieniem pie durvīm nebija atbildes. Varu apgalvot, 
ka Latvijā tādas sajūtas es nepazinu.  Esot tur, es biju 
pastāvīgā pārliecībā, ka es varu visu! Tas bija brīdis, kad 
sajutu varu pār savām spējām.

Paplašināju savu draugu loku, jo ieguvu jaunus gan 
latviešu, gan amerikāņu draugus. Piemēram, Jāņus mēs, 
„Southwestern Advantage” programmas komanda, pava-
dījām pie latvieša, kam pieder restorāns. Viņš mūs ļoti 
viesmīlīgi uzņēma un bija patīkami svētkus svinēt tieši 
tur.

Paplašinājās arī manas angļu valodas zināšanas un ko-
munikācijas prasmes.

Esmu dzirdējusi, ka pastāv mīts par to, ka program-
mā naudu nopelna tikai nedaudzi, taču patiesībā viss 
ir atkarīgs no paša studenta, vai ne? Līdzšinējā “Sou-
thwestern Advantage” pieredze liecina, ka studenti, 
kas tirgo grāmatas pirmoreiz, nopelna pāris tūkstošus 
eiro. Ko tu vari teikt par savu peļņu - nopelnīji pietie-
kami vai nē? Kāda bija tava mārketinga stratēģija?

-Taisnība, jo rezultāti atkarīgi no attieksmes. Es uzska-
tu, ka mana peļņa man bija pietiekama.

Principā mēs visi vadījāmies tikai pēc vienas stratēģi-
jas, ar kādu doties uzrunāt cilvēkus. Proti, kad esi prie-
cīgs, smaidīgs, atvērts, tad vairums būs ieinteresēts ar 
tevi apsēsties. Bet, ja esi noskumis, tad labākais, kas ar 
tevi notiks, būs tas, ka tev vienkārši tiks atvērtas durvis. 
Cilvēkiem nebūs intereses par produktiem, ko tu piedāvā.  

Kā tu raugies uz dzīvi Amerikā no sava skatupun-
kta?

-Tur novērojamas krasas atšķirības starp ienākumiem. 
Ne tikai pilsētu starpā, bet pat ielu mērogā. Piemēram, 
ir divas šķērsielas - vienas ielas mājā cilvēku ienākumi 
ģimenē sasniegs 25 000 dolāru, savukārt šķērsielas mājā 
tie būs 250 000 dolāru. Protams, ka Latvijā tā nav! 

Apbrīnoju sakārtotos lielceļus, kuru nav Latvijā. Pie-
mēram, vasaras beigās, braucot no Ņujorkas uz Nešvilu, 

astoņsimt kilometri tika nobraukti pa trīs joslu šosejām. 
Amerikā ir lielas gastronomiskās izvirtības. Interesanti 

bija vērot, kā amerikāņi ar zemesriekstu sviestu var izvei-
dot visdažādākās ēdienu kombinācijas.

Vai ir lietas, kas tev pietrūka no dzimtenes?
-Man tiešām pietrūka ģimenes - vecāku, vecvecāku, 

brāļu un māsas, protams, Latvijas ēdiena - kartupeļu, me-
dījumu gaļas.

Biju noilgojies pēc braukšanas ar motociklu, pēc ieša-
nas medībās. 

Vai vēlreiz piedalīsies programmā?
-Nesen uzzināju, ka ir jau izvēlēti kandidāti, kas nā-

kamgad dosies uz ASV. Reāli tikai viena trešdaļa no pirm-
gadniekiem turp dodas atkārtoti, vēl viena trešdaļa stu-
dentu nemaz nevēlas to darīt un nākamā trešdaļa - netiek 
atlasīti. Viss ir atkarīgs arī no snieguma pirmajā vasarā un 
attieksmes, kas tika izrādīta pret darbu.

Vai tev ir kādi motivācijas vārdi Ļaudonas pagasta 
iedzīvotājiem? Kā, tavuprāt, būt veiksmīgam un pie-
ņemt dzīvē lēmumus, kas dara tevi laimīgāku?

-Es uzskatu, ka visi dzīvē pieņemto lēmumu laimīgie 
fināli balstās uz iziešanu no komforta zonas. Liela nozīme 
ir tam, kā tu piepildi savu brīvo laiku. Jācenšas dzīvot tā, 
lai nav jāsaka – man ir garlaicīgi! Pēdējā gada laikā nekad 
neesmu teicis, ka jūtos garlaikots. No novembra līdz aprī-
ļa beigām strādāju par mārketinga speciālistu uzņēmumā 
Microsoft un, paralēli studējot, atradu arī laiku gatavoties 
braukšanai uz Ameriku. Nedēļā tās bija aptuveni divas 
stundas (mana kandidatūra tika pieņemta jau 2018. gada 
novembra beigās).

Piedalījos, piedalos un piedalīšos kopienas „Yes 
Theory” tikšanās reizēs, kur cilvēki no Igaunijas un Ame-
rikas runā par to, ko nemāca skolā, kas tiek iegūts, izejot 
no komforta zonas; dažādos semināros, kur tiek runāts par 
dzīves un biznesa vērtībām.

Iedrošinu Ļaudonas pagasta iedzīvotājus nebaidīties 
teikt „JĀ”!

Ar Reini Veikšānu sarunājās Katrīna Kļaviņa
Foto no personīgā arhīva

Reinis par šo foto saka: „Nācās aprunāties ar Klīvlendas 
policistiem. Nekas nopietns - tikai draudzīga saruna.”
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Intervija ar Imantu Kalniņu
„Tu redzi savu vērtību, 
skatoties uz darbiem, 

kurus esi izdarījis!”

Kurš gan Ļaudonas pagastā 
nezina Imantu jeb Imantiņu, 
kā viņu mīļi iesaukuši vietē-
jie? Uzskatu, ka vairums pagas-
ta iedzīvotāju kaut reizi dzīvē ir 
dzirdējuši kādu smieklīgu joku 
vai kādu mīļu vārdu no šī vīra.

Imants Kalniņš šajā vasarā 
beidza savas darba gaitas kā 
Mētrienas kapu pārzinis. Stafe-
te tika nodota tālāk. Ņemot vērā 
ļaudoniešu labās atsauksmes par 
rubriku „Dzīvesstāsts”, nolēmu, 
ka Imants ir lielisks kandidāts, 
par kuru uzrakstīt avīzes sep-
tembra numurā. Ir vērts dzirdēt, 
kā dzīvo tik nesavtīgs, mūžam 
strādīgs un atsaucīgs cilvēks.

Vai vari pastāstīt par bērnības gaitām, par to, no ku-
rienes esi nācis? 

-Es esmu pastarītis - jaunākais desmit bērnu ģimenē, 
dzimis mammai Viktorijai un tētim Jūlijam. Nāku no 
„Rēķu” mājām, kas atrodas piecu kilometru attālumā no 
Ļaudonas, Aiviekstes kreisajā krastā, braucot uz Mūrnie-
kiem. Esmu vietējais. Atceros, kāds ceļš bija jāmēro, lai 
ziemā dotos uz skolu. Parasti bija tā, ka vecākie brāļi un 
māsas sniegā iebrida taciņu, pa kuru es kā maziņais tad 
nopakaļ klunkurēju. Tas man iespiedies atmiņā.

Tātad tu mācījies tepat Ļaudonā? Kādas bija tālā-
kās izglītības gaitas?

-Pamatskolas izglītību es ieguvu Ļaudonas vidusskolā, 
savukārt vidusskolas izglītību apguvu neklātienē. Esmu 
mācījies celtniecības nozarē Ogrē.

Un kā ar darba gaitām?
-1976. gadā sāku strādāt Ļaudonā, sovhozā. Pēc pus-

gada tiku iesaukts dienēt padomju armijā. Divus gadus 
pavadīju dienestā, kas bija saistīts ar aviāciju Orenburgas 
apgabalā. Tā ir vieta, kur līdzās tek Urālas upe un Eiropu 
atdala no Āzijas - pie slavenās upes, kur 1919. gadā Vasī-
lijs Čapajevs noslīka.

Pēc armijas atgriezos mājās, Ļaudonā, kur sāku strādāt 
par šoferi. Tika braukts gan ar GAZ-93, gan vācieti (pļā-
vējs), gan citām mašīnām. Tā gāja dzīve, līdz sovhozs tika 
likvidēts. 

Līdz 2003. gadam bija tāds gadījuma darbu periods - 
tika braukts mežā, strādāju lopkautuvē.

2003. gadā tu kļuvi par Mētrienas kapu pārzini. Pa-
stāsti, lūdzu, kā tas notika, kādas emocijas šis darbs 
tev sagādāja, kas tev nāca palīgos?

-Jā, tanī gadā tā laika Ļaudonas pagasta pārvaldes va-
dītāja Līga Calmāne mani uzrunāja, aicināja pamēģināt 
strādāt par kapu pārzini. Uztvēru to mazliet skeptiski - es 
taču biju gados jauns vīrietis un parasti šajā amatā strā-
dā vien vecāka gadagājuma cilvēki. Domāju, nu kā tad 
tas tagad būs, ka man jāstrādā kapos? Bet es piekritu, jo 
Līga ieteica tikai pamēģināt, sakot, ja nepatiks, tad varēšu 
aiziet. 

Ejot laikam, es sapratu, ka šis amats varbūt tiešām ir 
paredzēts tieši man. Man iepatikās. Vai zini, kāds kapos ir 
miers? Tur ir klusums, vien putniņi čivina, esi pie dabas 
krūts un grāb lapas. 

Pirmais nozīmīgais darbs, kas tika paveikts Mētrienas 

DzĪVesstāsts

kapos, bija akas izveidošana, pilnībā attīrot vecās bedres 
vietu. Kas tik tur iekšā nebija samests! Izmantojot savus 
materiālus, tika uztaisīts akas vāks. Tam vajadzēja tikai 
manu apņemšanos. Desmit gadus manis izveidotā aka 
kalpoja Mētrienas kapu kopējiem.

Lai arī man patika, ka darbs ir veicams vienatnē, tomēr 
liels palīgs visos darbos bija mana sieva Zina. Mēs bijām 
kā cibiņa ar vāciņu. Es labrocis, viņa kreile. Viens otram 
nemaisoties, raitā solī reizēm kopīgi padarījām daudz 
darbu.

Ja tu zinātu, kā ziemā man patika kapos tīrīt sniegu! 
Pie sevis domāju: „Kaut nu uzsnigtu!” Un, līdzko redzēju 
savelkamies sniega mākoņus, tā tūliņ steidzu uz kapiem, 
lai tīrītu taciņas.

Es zinu, ka tev ar sievu Zinu ir brīnišķīgas savstar-
pējās attiecības. Pastāsti, lūdzu, par to, kā jūs iepazi-
nāties, par bērniem, mazbērniem.

-Šogad tiks svinēta jau četrdesmit gadu iepazīšanās ju-
bileja. Vēl šodien visu atceros, it kā tas būtu noticis tikai 
vakar... 1979. gada kādā parastā trešdienā es ienācu pastā, 
jo biju dzirdējis, ka tur sākusi strādāt kāda nu ļoti skaista 
meitene. Man atlika vien Zinu redzēt un uzreiz viņa pali-
ka manā sirdī - mīļumiņš uz visu mūžu. 

1980. gadā uzsākām kopdzīvi Tocē, divistabu dzīvoklī. 
1985. gadā tika atzinīgi novērtēts mans paveiktais darbs 
sovhoza labā un manai ģimenei tika piešķirta Līvānu 
māja. Tā nu pamazām iekopām savus 2,5 hektārus. Savs 
ir savs! Prieks skatīties, kā mēs visu esam iekopuši. Tad 
šķita, cik labi, ka māja ir tik liela un ir tik daudz vietas, 
bet tagad plašuma ir par daudz. Kamēr mana Zina izmaz-
gā visu māju, paiet divarpus stundas.

Kā jau visās attiecībās, „maizīte nemēdz būt bez garo-
ziņas” un „nevar jau visu laiku ķīseli ēst, vajag arī siļķi 
un gurķi ēst”, bet man ar Zinu tiešām ir liela saticība. 
Mums perfekti saskan darba ziņā - abi esam kārtības mīļi. 
Zīmīgi, ka abi esam cīruļi, labprāt mostamies jau agri 
no rīta. Nešķirojam - kas vīrieša, kas sievietes darbs. Jo 
gan man patīk ēst gatavot (labprāt zivju ēdienus, kabaču 
ēdienus vai siļķi kažokā), gan Zinaīdai grūtības nesagādā 
arī malkas skaldīšana. Bet mums ir arī sava veida darbu 
dalīšana - ravēšana, dārzs, siltumnīca - Zinai, kartupeļu, 
sīpolu kopšana - man.
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turpinājums no 12. lpp.

nOMetŅU  Laiks  ĻaUDOnā

Arī, strādājot kapos, gāja viegli. Kad sieviņa nāca palī-
gos, man ar viņu nevajadzēja pat neko pārrunāt par darā-
majiem darbiem. Mēs gājām un jau zinājām, kas katram 
jādara.

Lepojamies ar saviem trīs dēliem - Aigaru, Nauri un 
Imantu. Aigaram ir jau divi bērni - mani mīļie mazbērni 
- Kevins un Katrīna. Vecākais dēls šobrīd strādā Jelga-
vā, vidējais Nauris ir tepat - Ļaudonā, savukārt jaunākais 
Imants savas darba gaitas šobrīd vada Beļģijā. Man prieks 
par to, ka dēliem ir iemācīti dažādi darbi un tikumi, pie-
mēram, ēst gatavošana vai kārtības ievērošana - jebkura 
lieta, kas paņemta, ir jānoliek turpat.

Savu dzīvi tu esi pavadījis, darot dažādus darbus. 
Bet ar ko tu nodarbojies atelpas brīžos? Vai tev ir kādi 
vaļasprieki?

-Protams! Savā laikā, kad vēl redze bija labāka, es la-
sīju daudz grāmatu. Šobrīd lasu žurnālus, kas pieejami 
Ļaudonas bibliotēkā. Interesējos par vēsturi, dabu, kā arī 
ģeogrāfiju. Ceļojis gan esmu tikai dienesta laikā (Bašķī-
rija, Uzbekija). 

Patīk skatīties dokumentālās filmas. Lieliski redzu 
atšķirību starp mākslas filmām, tās man ne īpaši iet pie 
sirds.

Man garāžā ir izveidota vēsturisku lietu kolekcija, grā-
matu plauktā viesistabā stāv arī senas grāmatas, pati se-
nākā ir iespiesta 19. gadsimtā. Gadu gaitā gan pats esmu 
atradis, gan no dažādiem cilvēkiem ieguvis daudz un da-
žādas relikvijas, tiešām vērtīgas senlietas.

Savu dzīvi labprāt pavadu un arī pensijas gadus pa-
vadīšu kustībā. Patīk katru dienu izplānot tā, lai tā būtu 
pavadīta dažādi, piemēram, katru dienu doties pastaigā 
uz kādu galamērķi, pa dažādiem maršrutiem. Patīk pa-

staigāties līdz Tocei, vietai, kur nodzīvojām piecus gadus.
Ko tu novērtē cilvēkos? Ko tas liecina par tavu rak-

sturu?
 -Vēlos katrā sarunā, tikšanās reizē, lai starp cilvēkiem 

valda atsaucība, laipnība, ja pats pret viņiem to izrādu. 
Vienmēr tev ir jābūt pirmajam, kas uzsmaidīs, kas būs 
atvērts sveicienam, tikai tā var iedrošināt otru darīt tāpat. 
Domāju, ka Ļaudonā man nav neviena naidnieka. Manu-
prāt, ar visiem Ļaudonas pagasta iedzīvotājiem man ir 
labas savstarpējās attiecības.

Novērtēju citos darba tikumu. Zinas tēvs sacīja šādus 
vārdus: „Saimnieku vērtē pēc kūts pakaļas.” Parasti jau 
saimnieks cenšas uzkopt tikai mājas priekšu, un tikai labs 
saimnieks uzkops savas kūts aizmuguri. Bet ir tik svarīgi 
ievērot kārtību, tīrību, padarīt darbu un savus pienākumus 
pēc labākās sirdsapziņas. Tu redzi savu vērtību, skatoties 
uz darbiem, kurus esi izdarījis.

Pa dzīvi eju ar humoru, labprāt daudz jokoju. Izbaudu 
jautru cilvēku klātbūtni. Nekautrējos teikt, ka visi ir mani 
draugi.

Vai tev ir kādi stiprie vārdi iedzīvotājiem Ļaudonā, 
Sāvienā, Kalnvirsā, Kalnājos un Beļavā? 

-Turiet vienmēr godā darbu! Teikšu tā, kā Zinas tētis 
teica: „Darbu nezākā, ja tu negribi to darīt, jo darbs ir 
jādara ar prieku!” 

Interviju sagatavoja Katrīna Kļaviņa

Mīļš paldies visu Ļaudonas pagasta iedzīvotāju vārdā 
Imantam Kalniņam par 15 gadus pēc labākās 

sirdsapziņas veikto darbu Mētrienas kapu uzkopšanā!
Lai Tev, Imant, laba veselība, tikpat saticīga dzīvoša-

na ar sievu Zinu un vēl simtiem laimīgu dienu!
Ļaudona Tevi mīl!

Nometne „Orientēšanās ABC”

Orientēšanās klubs ”Arona” laika posmā no 12. līdz 16. 
augustam Ļaudonā, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā, 
organizēja diennakts āra nometni, kas bija paredzēta 20 
dalībniekiem vecumā no astoņiem līdz pat astoņpadsmit 
gadiem, kuri iepazīst orientēšanās sportu un kuri jau ak-
tīvi sporto. 

Dienas kārtībā bija paredzēts rīta un vakara treniņš, kā 
arī nometnēs tik aktuālās vakara nodarbības - spēles, sa-
runas par dabu, sarunas iedvesmai par tēmām „Izglītība” 
un „Sports”, ko dzīvē var sasniegt, iegūstot labu izglītību.

Jānakšņo bija teltīs, lai apgūtu pašapkalpošanās pras-

mes, lai mācītos veidot komunikāciju, sadarbību, iepazītu 
režīma nozīmi sakārtotā ikdienā.

Paldies orientēšanās kluba “Arona” vadītājam Gunā-
ram Ikauniekam par sniegto iespēju gan jaunākiem, gan 
vecākiem orientieristiem palielināt savu pieredzes apjo-
mu un paplašināt savu redzesloku! Paldies arī Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolotājai Ligitai Elksnītei 
par nometnes notikumu popularizēšanu sociālajos tīklos!

Informāciju no nometnes.gov.lv apkopoja 
Katrīna Kļaviņa

Orientēšanās kluba “Arona” vadītājs 
Gunārs Ikaunieks. „Orientēšanās ABC” dalībnieki un audzinātāji.
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Volejbola vasaras spēles Ļaudonā

Pateicoties veiksmīgai Madonas novada pašvaldības 
sadarbībai ar Latvijas Volejbola federāciju, jau trešo gadu 
pēc kārtas tieši Madonas novadā norisinājās brīvdabas 
volejbola spēles. Ar Ļaudonas pagasta pārvaldes atbalstu 
13. augustā Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas sporta 
stadionā pulcējās vairāk nekā 400 jauniešu, kas dalījās 
105 komandās, pārstāvot plašo Vidzemes/Latgales re-
ģionu. Šis bija Latvijas Volejbola federācijas organizēto 
vasaras volejbola spēļu ceturtais posms Latvijā, savukārt 
otrais posms - Daugavas labajā krastā.

Sportiski azartiskā gaisotnē visas dienas garumā nu 
jau četrpadsmito gadu pēc kārtas par tradīciju kļuvuša-
jās spēlēs, kur jaunieši pēc savas brīvas izvēles piepildīja 
dienu, tiecoties nopelnīt godalgotās medaļas un iespēju 
startēt finālā Ogrē 28. augustā.

Sacensībās piedalījās arī A. Eglīša Ļaudonas vidussko-
las divas zēnu komandas. Šajā posmā savā U-17 grupā 10 
komandu starpā komanda „ĻAUDONA” izcīnīja 5. vietu, 
savukārt U-15 grupā starp 12 komandām „ĻAUDONIE-
ŠI” ierindojās 8. vietā. Abas komandas ieguva tiesības 
startēt finālsacensībās.

Satiekot jauniešus, kas ieradušies mūsu ciematā no tā-
dām lielām pilsētām kā Daugavpils, Ogre, Limbaži un 
pat Rīga, vaicāju, kādēļ viņi izvēlējušies tieši volejbolu 
kā sporta veidu, kurā gūt panākumus un uzvaras. Saņēmu 
nepārprotamas atbildes par to, ka bērni un jaunieši tiecas 
dzīvot veselīgu dzīvesveidu, nodarbojoties ar fiziskām 
aktivitātēm. Volejbols, kas ir inteliģents sporta veids, 
balstās uz komandas saspēli, kur galvenokārt ir nepiecie-
šama sadarbība un savstarpēja cieņa. Jaunieši jūtas vairāk 
atraisīti. Gremdējot, servējot viņi izlādē savas emocijas. 
Paši mazākie, apmeklējot sporta spēles, gūst turpmākai 
dzīvei tik svarīgo pieredzi. Ar apbrīnu viņi veras uz pa-
šiem vecākajiem volejbolistiem un klusi pie sevis nosa-
ka: “Es arī drīz tā mācēšu!”

Sacensību organizatoru, treneru un tiesnešu pulkā tika 
iekļauti arī Ļaudonas brīvprātīgie palīgi, kuri deva lielu 
ieguldījumu šo sacensību organizēšanā Ļaudonā. Kā jau 
katrs brīvprātīgais darbs, arī šis ir paplašinājis jauniešu 
redzesloku un palielinājis pieredzi un prasmes.

Patiess prieks par to, ka Ļaudonas pagasta ļaudīm lie-
liski izdevās uzņemt tik lielu skaitu cilvēku - gan jaunie-
šus, kas ar degsmi visas dienas garumā aizvadīja vairākas 
spēles pēc kārtas, gan Latvijas Volejbola federācijas pār-
stāvjus, gan tiesnešus, gan trenerus. 

Dienas garumā sociālajā vietnē Facebook, lapā „Ļau-
dona”, bija iespējams aktīvi sekot līdzi fotoreportāžai, 
videorullīšiem tieši no skolas apkārtnes. Jāatzīmē, ka 
līdztekus brīvdabas volejbola spēlēm nedēļā no 12. līdz 
16. augustam Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā nori-

sinājās divas nometnes - Latvijas Kultūras 
akadēmijas studentu un Madonas nova-
da amatierteātru režisoru radošā nometne 
“Lugas Madonas novadam” un orientēša-
nās biedrības “ARONA” organizētā orien-
tēšanās nometne.

Ļaudonieši ir lepni par to, ka pagastā, uz 
kuru nevar aizbraukt pa labu un  asfaltētu 
ceļu, tomēr norisinās tik grandiozas volejbola 
sacensības, kā arī tiek organizētas nometnes, 
kuras ieinteresējušas tik lielu skaitu cilvēku.

Katrīnas Melānijas Kļaviņas 
teksts un foto

No kreisās: Madonas novada domes priekšsēdētājs 
Agris Lungevičs, Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājs 

Artūrs Portnovs, Latvijas Volejbola federācijas sekretariāta locekle 
un jaunatnes koordinatore Sandra Budkēviča, Andreja Eglīša 

Ļaudonas vidusskolas direktors Guntis Lazda. Volejbola vasaras 
spēļu IV posma svinīgā atklāšana.
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Šī vasara Ļaudonā bijusi piepildīta ar dažādām nomet-
nēm, tai skaitā - radošo nometni. Tā bija pirmā šāda veida 
nometne Latvijā, pulcējot vienuviet jaunos talantus - to-
pošos dramaturgus, pieredzes bagātus lektorus un Mado-
nas novada amatierteātru režisorus. Plašāk par nometnes 
ideju un norisi stāsta šī projekta vadītāja Līga Ulberte:

 -No 12. līdz 16. augustam ar Latvijas Kultūras akadē-
mijas (LKA) Zinātniskās pētniecības centra un Madonas 
novada pašvaldības finansiālo atbalstu norisinājās radošā 
nometne “Lugas Madonas novadam”, kurā piedalījās un 
radoši sadarbojās deviņi LKA Drāmas un teksta studiju 
bakalaura programmas 2. kursa studenti, divi LKA Au-
diovizuālās un skatuves mākslas maģistra programmas 2. 
kursa studenti un Madonas novada amatierteātru režisori 
un dalībnieki.

Pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra datiem, 2019. 
gadā Latvijā darbojas 428 amatierteātri.  Šai kustībai ir 
noturīgas tradīcijas un noteiktas sociālas, izglītojošas un 
mākslinieciskas funkcijas. Virkne amatierteātru, pārsvarā 
novadu centros, pretendē uz profesionālai mākslai pie-
tuvinātu procesu un rezultātu ar profesionālu vadītāju, 
stabilu trupu, repertuāru un noteiktu vietu reģiona kultūr-
vidē. Tomēr daudz vairāk ir entuziastu vadītu kolektīvu 
ar mainīgu sastāvu un tikai daļēji piemērotiem spēles lau-
kumiem, kuri veic nepārvērtējamu vides humanizācijas 
darbu, stimulējot vietējo iedzīvotāju radošās izpausmes 
un interesi par teātri. Šie kolektīvi regulāri saskaras ar 
atbilstoša dramaturģiskā materiāla trūkumu, kas būtu pie-
mērots konkrētam tēlotāju sastāvam un minimālām ska-
tuves iespējām, bet vienlaikus būtu saturiski kvalitatīvs 
teksts. Liela daļa amatierkolektīvu režisoru šo problēmu 
apzinās un meklē dažādus risinājumus. 2018. gada pa-
vasarī Madonas novada amatierteātru koordinatore Aija 
Špure vērsās ar iniciatīvu pie LKA Drāmas un teksta 
studiju programmas vadītājas Līgas Ulbertes, piedāvājot 
studentiem radīt lugas, kas būtu piemērotas iestudēšanai 
novada amatierteātros. 2019. gada vasarā esam nonākuši 
līdz praktiskiem darbiem.

Piecu dienu garumā studenti iepazinās ar Madonas no-
vada amatierteātru līdzšinējo pieredzi, cilvēkiem un vidi, 
kā arī kopā ar novada režisoriem piedalījās praktiskajās 
dramaturģijas un režijas nodarbībās, kuras vadīja nozīmī-
gākie Latvijas profesionālā dokumentālā teātra pārstāvji 
- dramaturgs Jānis Balodis un režisors Valters Sīlis. Ho-
reogrāfe Karīna Lapšina sniedza kustību improvizācijas 
meistarklasi. Dramaturģijas specializācijas studentiem 

nometne ļāva praksē pārbaudīt dramaturģiska teksta dzī-
votspēju, savukārt novada teātra ļaudīm šī ir iespēja pa-
plašināt izpratni par teātra un dramaturģijas robežām.

Šāda projekta veiksmīga realizācija radīs iespēju līdzī-
gā veidā sadarboties arī ar citu Latvijas novadu amatier-
kolektīviem, tā stimulējot dramaturģijas formu daudzvei-
dību un amatiermākslas attīstību Latvijā.

Paldies lieliskajiem jauniešiem un viņu iedvesmojoša-
jiem pedagogiem!

Bija patiess prieks par šo Latvijas Kultūras akadēmijas 
jauno dramaturgu nometni, kas tika organizēta arī ar Ma-
donas novada atbalstu, uzņemot dalībniekus pie mums - 
Ļaudonā. Lai jaunajiem talantiem mūza lido un izdodas 
radīt dramaturģijas darbus, kas radīti speciāli Madonas 
novadam. Cerams, ka pēc tam šo dramaturģisko darbu 
iestudējumus varēsim vērot pagastu amatierteātru izpil-
dījumā.

Informāciju apkopoja Signe Prušakeviča,
Ļaudonas kultūras nama vadītāja

Īsziņas no BJIC „ACS”
* 3. septembrī Jauniešu centriņš atzīmēja savu 13. jubileju. Paldies 

visiem, kuri atcerējās mūs un apsveica, paldies arī tiem, kuriem tas 
aizmirsās.

*Sagaidot savus svētkus, jaunieši paši saviem spēkiem nedaudz 
uzlaboja Centriņa ārējo izskatu.  Pašiem prieks par padarīto. Darbs 
pie ārsienas remonta turpināsies vēl rudens mēnešos.

Paldies aktīvajiem puišiem un meitenēm, kuri piedalījās!
*Šogad bagātīga padevusies dārzeņu raža. Mēs 10. septembrī jau-

niešu radošajās darbnīcās gatavojām rudens salātus. Maijā veselības 
projekta ietvaros nopirkām jaunu produktu smalcināmo iekārtu, kuru 
pirmo reizi izmēģinājām darbībā. Aktīvi palīgi un saprotoši bija 10. 
klases puiši Raivis un Marks.

Arī pārējie jaunieši čakli iesaistījās gatavošanā.
Garšoja lieliski!
*Septembra mēneša atlikušajās dienās un visu oktobri Centriņā no-

risināsies  biljarda turnīrs. Nāc un cīnies par medaļām!

Biruta Calmane, BJIC ”ACS” vadītāja

Jauno dramaturgu nometne Ļaudonā

Ļaudonas amatierteātra režisore Anna Anita Amata kopā ar jauno 
dramaturģi Ingu Blaki, kura rakstīs dramaturģijas darbu mūsu 

pagasta amatierteātrim.
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turpinājums 17. lpp.

„Veco logu stāsti”
Sadarbojoties ar bijušo skolotāju Noru Barkovsku, esam 

izlēmušas “Ļaudonas Vēstīs” veidot jaunu rubriku. Manī 
deg vēlme satikties un aprunāties ar tiem cilvēkiem, kas ir 
absolvējuši Ļaudonas vidusskolu vecajās telpās iepretim 
1977. gadā uzceltajai jaunajai skolai, kura nosaukta izcilā 
novadnieka Andreja Eglīša vārdā.

Manuprāt, katra cilvēka dažādos dzīves mirkļos atspo-
guļojas viņa pagātne, pat viņa sejas vaibstos. Bieži vien 
cilvēki visai vīzdegunīgi uzgriež muguru vēsturei, ap-
galvojot, ka tā nav nepieciešama. Bet kas notiktu, ja tās 
nebūtu? Vai Ļaudona būtu tā pati, ja notikumu gaita būtu 
veidojusies savādāk?

Vēsture sniedz neatkārtojamu iespēju mācīties no pa-
gātnes veiksmēm un kļūdām. Izvērtējot vēsturiskos as-
pektus, salīdzinot tos ar pašreizējo situāciju, var meklēt 
un atrast risinājumus šodienas situācijām.

Kopā ar Noru esam atradušas divdesmit trīs izlaidumu 
absolventus, ar kuriem būtu ļoti vērtīgi apspriesties par 
laiku, kas pavadīts skolas gaiteņos un klasēs, par skolas 
biedriem un skolotājiem, par dzīvi laikā, kad viņi pame-
tuši skolas telpas.

Gaidiet jaunās rubrikas pirmo rakstu jau avīzītes ok-
tobra numurā! 

   Katrīna,  redaktore

Kora “Lai top!” grupas ceļojums uz tālo Kanādu 
Pirms diviem gadiem, 

atgriežoties no Dziesmu 
svētkiem Amerikā, kas 
notika Baltimorā, kora 
“Lai top!” dalībnieki do-
māja, ka vajadzētu saspa-
roties un aizbraukt arī uz 
Kanādu. Tad tas likās kā 
sapnis. Pagāja gads, un 
Kristaps Šķēls  aicināja 
sapni īstenot. Viņš bija 
tas, kas uzņēmās brau-
ciena organizēšanu - bi-
ļešu, viesnīcu rezervāciju, 
brauciena plānojumu utt. 
Savukārt mēs, kora dalīb-
nieki, diriģenta Jāņa Trū-
pa vadībā ķērāmies pie 
repertuāra apguves, kas 
nebija no tiem vienkāršā-
kajiem. 

Tā  26. jūnijā sākās 
mūsu ceļojums. Lidojumu uz Kanādu Kristaps ieplānoja tā, 
lai pa ceļam vairāk nekā dienu izbaudītu Stambulu - noslē-
pumu pilno metrapoli, kas atrodas divos kontinentos, pilsē-
tu, kuras seju veido vairāku reliģiju dogmas, daudzu tautu 
kultūra un tradīcijas. Pēc Stambulas lidojām uz pilsētu, kuru 
dēvē par  Betona Džungļiem, Lielo Ābolu, pilsētu, kas nekad 
neguļ. Tur pavadījām divas dienas. Tā, protams, bija Ņujoka. 
Lai gan ar Ņujoku mazliet iepazināmies jau pirmajā brau-
cienā, šoreiz mums izdevās vēl redzēt izslavēto Chinatown, 

notvert Ņujorkas sajūtas naktī.  
Otavā sagaidījām  Kanādas Neatkarības dienu.
No Otavas ar vicienu devāmies uz Toronto. Ontārio re-

ģiona galvaspilsēta mūs sagaidīja ar tveici un galvu reibi-
nošiem debesskrāpjiem. Tā kā līdz mēģinājumiem bija vēl 
laiks, tad pilsētas noslēpumus atklājām, veroties uz to no 
533 m augstā CN torņa,  ar prāmi pabijām Toronto salu par-
kā, apskatījām  Riplija akvāriju, kurā dzīvo 16000 zemūdens 
iemītnieku šķirņu, un izstaigājām aizraujošo Karalisko On-

tārio muzeju. 
Latviešu Dziesmu un deju svētki notika 

no 4. līdz 7. jūlijam. Tas bija plašs pasāku-
mu  kopums ar koncertiem, teātra izrādēm, 
izstādēm, ballēm.  Svētki pulcēja vairāk 
nekā 2000 dalībnieku.

Katros svētkos vienmēr ir kaut kas īpašs, 
reizēm pat negaidīts. Tas pats jāsaka arī par 
šiem svētkiem. Dziesmu svētku kulminā-
cijā - kopkora koncertā “Mattamy Athletic 
Centre”-, skanot dziesmai “Lec, saulīte!”, 
ko diriģēja Māris Sirmais, pie vārdiem Lec, 
saulīte, spīdi spoži  nodzisa gaisma un arē-
na ieslīga pilnīgi melnā tumsā. Taču koris 
turpināja dziedāt, it kā nekas nebūtu noti-
cis. Kad dziesmu kopkoris nodziedāja līdz 
galam, uzzinājām, ka visā rajonā pazudusi 
elektrība un, lai novērstu bojājumus, ir jā-

LŪkOJOties  VĒstUrĒ

kULtŪras  ziŅas
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turpinājums no 16. lpp. gaida vismaz pusotra stunda. Tad svētku virsvadītājs Juris 
Ķeniņš jautāja, vai koristi un skatītāji gribētu turpināt kon-
certu tumsā. Un pārliecinoši skanēja atbilde: “Jā!” Lai labāk 
saredzētu diriģentu mājienus, lūdzām viņiem novilkt frakas. 
Savukārt no skatītāju rindām pretī mirguļoja simtiem telefona 
lukturīšu gaismiņu. Tas viss tā aizkustināja un saliedēja dzie-
dātājus un skatītājus, ka vārdos grūti aprakstīt. 

7. jūlijā,  Deju svētku kulminācijā, tautas deju lieluzvedu-
ma laikā mūsu kora grupa bija to dalībnieku vidū, kas no-
drošināja kopā ar muzikālo apvienību  “Raxtu Raxti” dzīvo 
mūziku uzvedumam. 

Katram ceļojumam ir vajadzīga kāda “rozīnīte”. Nepārpro-
tami, ka Dziesmu svētki Toronto bija viena no tām “rozīnī-
tēm”. Otra šī ceļojuma “rozīnīte” bija Niagaras ūdenskritums, 
uz kuru devāmies nākamajā dienā pēc svētkiem. Tas tiešām ir 
viens no varenākajiem pasaules brīnumiem, kas būtu jāredz.  

Tā aizritēja mūsu 15 dienu ceļojums. 
Jauni iespaidi, daudzi notikumi un interesantas vietas vilina 

atkal un atkal, bet prieks, atgriežoties mājās, vienmēr ir tikpat 
liels. Tāpēc saku vislielāko paldies mūsu šī ceļojuma mene-
džerim Kristapam, diriģentam Jānim par darbu, sagatavojot 
mūs svētkiem, un visai mūsu fantastiskajai grupai. 

Aldona Gudrīte, kora dalībniece
Koris dziedāja ne tikai kopkora koncertā, bet piedalījās arī muzikālā 

pavadījuma dziedāšanai dejotājiem Deju koncertā.

Ļaudonā viesojās bērni no Kurzemes

14. augusta vakarā ar diviem maziem autobusiem Ļau-
donā ieradās bērni no Valdemārpils. Pirms tam nedēļas 
garumā apmācību centrā “Jaunatne ar misiju” bērni mā-
cījās dejas un dziesmas, kas priecēja arī ļaudoniešus, kuri 
apmeklēja vakara pasākumu Ļaudonas estrādē 15. augus-
tā. Bērni iepazina arī kristīgās vērtības un to, ka Dievs mīl 
katru cilvēku, katrs ir vērtīgs, unikāls, talantīgs, skaists, 
īpašs!  Tā ir galvenā vēsts, ko bērni vēlējās nodot katram 
satiktajam cilvēkam Ļaudonā.

Bērniem bija arī iespēja nedaudz pastrādāt, uzkopjot 
turpinājums 18. lpp.

gan Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas stadionu, gan 
veicot krāsošanas darbus rotaļu laukumā. Kāds ir iemesls, 
kāpēc tika veikti šie labie darbi Ļaudonā? Nometnes laikā 
jaunieši tika mācīti pienākumu izpildīt tik labi, cik vien 
tas iespējams un tā lai tas iepriecinātu Dievu un tas kļūtu 
par svētību cilvēkiem.

No sirds saku paldies Ļaudonas pagasta pārvaldes vadī-
tājam Artūram Portnovam par doto iespēju būt Ļaudonā, 
par brīnišķīgo sadarbību skolas direktora vietniecei saim-

Ļaudonas estrādē vakara pasākuma laikā, rādot atnākušajiem ļaudoniešiem sagatavotos priekšnesumus.
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“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019”
Nu jau tradicionāli, kā daudzviet 

Latvijā citas bibliotēkas, Ļaudo-
nas pagasta bibliotēka iesaistīju-
sies programmā “Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija 2019” (BJVŽ) un saviem lasītājiem vi-
sos vecumos piedāvā jaunas, aizraujošas žūrijai izvēlētas 
grāmatas. BJVŽ mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi 
par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas oriģinālliteratūras iz-
platību. Lai kļūtu par programmas dalībnieku, ir jāatnāk 
uz Ļaudonas pagasta bibliotēku, jāizvēlas un jāizlasa sešas 
savam vecumam atbilstošas grāmatas. Noslēgumā jāaizpil-
da elektroniska žūrijas anketa, tādējādi kļūstot par grāmatu 
ekspertu, atdodot savu balsi kādam no grāmatu autoriem. 
Ikviens lasītājs saņems īpašu organizatoru sarūpētu žūrijas 
dalībnieka veicināšanas balviņu. Noslēdzoties žūrijas dar-
bam, tradicionāli tikšos ar mazāko klašu ekspertiem, kas 
līdz šim ir bijuši aktīvākie lasītāji. Lai mums kopā izdodas!

Ieva Skušķe, 
Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja

Jaunā BJVŽ-2019 grāmatu kolekcija:
5+
Kopena, Jūdita. Grāmata Benijam
Samauska, Ieva. Vecis iet pa dārzu, pankūkas bārdā 
Carfati, Einata. Kaimiņi 
Timofejevs, Sergejs. Pasaka par bruņinieku, 
kuram sāpēja zobi 
Dacjūte, Evelina. Laime ir lapsa 
Paklone, Inese. Es picas brālēnu cepu 

9+
Auseklis, Uldis. Četras otas 
Koks, Mihaels de. Rozija un Musa, meitene un zēns 
Volca, Anna. Eva, Niks un es 
Hāgerups, Klauss. Meitene, kas gribēja izglābt 
grāmatas 
Volkinšteine, Zane. Augstāk par zemi 
Vanaga, Agnese. Plastmasas huligāni 
11+
Landara, Ellena R. Lietussargs
Parra, Marija. Vārtsargs un jūra  
Petešena, Sīri. Burbulis 
Nilsone, Frīda. Ledusjūras pirāti
Vērdiņš, Kārlis. Dilles tante 
Rungulis, Māris. Trīs nāves Mārtiņdienā 
15+
Vācietis, Ojārs. Uz putnu lielceļa  
Kreicbergs, Toms. Havanas kaķu karalis 
Hēsts, Sīmons van der Zirrenis 
Jūna, Nikola. Viss, itin viss 
Nivena, Dženifera. Mūsu spožās dienas
Bahs, Ričards. Kaija, vārdā Džonatans Livingstons
Vecāku žūrija
Velss, Benedikts. Vientulības gals 
Hanta, Linda Malelija. Zivs kokā  
Akmentiņš, Andris. Skolotāji 
Niemi, Jūli. Tu neiesi viens 
 + 2 BJŽ grāmatas pēc izvēles

ziŅas  nO  ĻaUDOnas  BiBLiOtĒkas

turpinājums no 17. lpp.

Veicot sakopšanas darbus Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas apkārtnē.

nieciskajās lietās Aigai Reinbahai, kultūras nama vadītājai Signei Prušakevičai 
par iespēju uzstāties estrādē, kafejnīcas “Mokka” vadītājai Maritai Circenei 
par garšīgo, ar mīlestību gatavoto ēdienu. Mīļš paldies ikvienam ļaudonietim, 
kas sniedza jauniešiem sajūtu, ka viņi šeit ir gaidīti.

Kontaktpersonas Agitas Prižavoites teksts un foto
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Ļaudonas 
pagasta pārvaldē 
sniegto maksas 

pakalpojumu 
cenrādis

Madonas novada pašvaldības 
dome 2019. gada 29. augustā 
saskaņā ar likuma “Par pašvaldī-
bām” 21. panta pirmās daļas 14. 
punktu (dome var izskatīt jeb-
kuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 
dome var noteikt, ja tas nav aiz-
liegts vai noteikts ar likumiem vai 
Ministru kabineta noteikumiem), 
izskatīja jautājumu par maksas 
pakalpojumiem, tai skaitā ne-
kustamā un kustamā īpašuma 
lietošanu (iznomāšanu) un ci-
tiem pakalpojumiem.

Renovējot kultūras namu, kur 
projekta ietvaros atjaunoti esošie 
inženiertīkli (ūdensapgāde, kana-
lizācija, apkure, ventilācija, elek-
troinstalācija), ir iegādāta jauna 
skaņu sistēma (akustiskā sistēma, 
skaņu pults, mikrofoni, mikrofo-
nu statīvi, CD/USB atskaņotājs), 
jauna gaismu sistēma (gaismu va-
dības pults, prožektori) un video 
projektors ar ekrānu ir personu 
pieprasījums pēc kultūras nama 
telpu nomas un tā aprīkojuma 
izmantošanu un tāpēc ir nepie-
ciešams noteikt maksas pakalpo-
jumus.

sVarĪGa  inFOrMāCiJa  ĻaUDOnieŠieM

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar 
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem), izskatīja jautājumu par maksas pakalpojumiem, tai 
skaitā nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un citiem pakalpojumiem. 

     Renovējot kultūras namu, kur projekta ietvaros atjaunoti esošie inženiertīkli (ūdensapgāde, 
kanalizācija, apkure, ventilācija, elektroinstalācija), ir iegādāta jauna skaņu sistēma (akustiskā 
sistēma, skaņu pults, mikrofoni, mikrofonu statīvi, CD/USB atskaņotājs), jauna gaismu sistēma 
(gaismu vadības pults, prožektori) un video projektors ar ekrānu ir personu pieprasījums pēc kultūras 
nama telpu nomas un tā aprīkojuma izmantošanu un tāpēc ir nepieciešams noteikt maksas 
pakalpojumus. 

No šā gada 1. septembra stājas spēkā šāds pakalpojumu cenrādis: 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
p.k. 

Pakalpojums Mērvienība Personu 
skaits 

Cena 
EUR 
bez 
PVN 

PVN Cena EUR 
kopā ar 
PVN 

1. A4 lapas kopēšana lapa  0,10  0,10 
2. Informācijas izdruka no 

datora A4 formātā 
lapa  0,07  0,07 

3. Vieglās automašīnas 
piekabes noma 

st.  4,50  4,50 

4. Kultūras nama telpu noma st. Līdz 40 15,00  15,00 
5. Kultūras nama telpu noma st. Virs 40 20,00  20,00 
6. Kultūras nama virtuve st.  1,50  1,50 
7. Kultūras nama 

videoiekārtas 
pasākums  36,90  36,90 

8. Kultūras nama skaņas 
aparatūra 

pasākums  51,67  51,67 

6. Kultūras nama skatuves 
gaismas 

pasākums  35,52  35,52 

7. Vidusskolas ēdamzāles 
noma 

st.  7,30  7,30 

8. Vidusskolas sporta zāles 
noma 

st.  14,67  14,67 

9. Telpu noma juridiskām 
personām 

m2  0,43  0,43 

10. Vidusskolas telpu noma 
nometnēm, pasākumiem 
vienai personai 

diennakts 1 1,97  1,97 

11. No nomas maksas 
atbrīvoti: pašvaldības 
iestādes, pašdarbības 
kolektīvi, labdarības 
pasākumu organizatori, 
pašu ražotās 
lauksaimniecības 
produkcijas un 
amatniecības darbu 
izstādes - pārdošanas 
dalībnieki 

     

12. Vidusskolas internāta telpu 
noma  
vienai personai 

diennakts 1 7,57  7,57 

13. Citu telpu noma  Cenu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 
08.06.2010. noteikumiem Nr.515 
“Noteikumi par publiskas personas mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas 
noteikšanas metodiku un nomas līgumu 
tipveida nosacījumiem” 

14. Ēdināšana pagasta 
izglītības iestāžu 
darbiniekiem 

ēdienreize 1 1,14  1,14 

15. Ēdināšana citām personām 
(pusdienas) 

ēdienreize 1 1,14  1,14 

16. Ēdināšanas pakalpojums 
(bez produktu izmaksām) 
vienai personai 

Ēdienreize 1 0,55  0,55 

17. Dušas izmantošana persona 1 0,81  0,81 
18. Veļas mazgāšana kg  0,75  0,75 
19. Veļas žāvēšana kg  0,80  0,80 

 

Informāciju apkopoja Signe Prušakeviča 

 
Atkritumu konteineri 

Informācija par atkritumu konteineriem 

        Gan pie Ļaudonas kultūras nama, gan bijušā veikala „Dīvari” laukumā, gan Sāvienā pie veikala 
dalīto atkritumu šķirošanas konteinerus ir izvietojis SIA “Madonas Namsaimnieks”. 

       Ļaudonas pagasta iedzīvotāji, lūdzu, esiet atbildīgi un šķirojiet savus atkritumus! Redzot, ka 
konteineri ir pilni, lūdzu nodot ziņu SIA “Madonas Namsaimnieks” vai vērsties Ļaudonas pagasta 
pārvaldes ēkā.  

  Ko atļauts/aizliegts mest katrā no šķirošanas konteineriem? 

Zilajā 

 

No šā gada 1. septembra stājas spēkā šāds pakalpojumu cenrādis

Informāciju apkopoja Signe Prušakeviča

Informācija par 
atkritumu 

konteineriem
Gan pie Ļaudonas kultūras 

nama, gan bijušā veikala „Dīvari” 
laukumā, gan Sāvienā pie veikala 
dalīto atkritumu šķirošanas kon-
teinerus ir izvietojis SIA “Mado-
nas Namsaimnieks”.

Ļaudonas pagasta iedzīvotāji, 
lūdzu, esiet atbildīgi un šķiro-
jiet savus atkritumus! Redzot, ka 
konteineri ir pilni, lūdzu nodot 
ziņu SIA “Madonas Namsaim-
nieks” vai vērsties Ļaudonas pa-
gasta pārvaldes ēkā. 

Ko atļauts/aizliegts mest kat-
rā no šķirošanas konteineriem?

Zilajā

ATĻAUTS
•tīras stikla 
pudeles
•burkas

AIZLIEGTS
•traukus
•logu stiklus
•spoguļstiklus
•spuldzes
•lampu kupolus
•smaržu pudelītes

Zaļajā
ATĻAUTS

•biroja papīru
•avīzes
•žurnālus
•grāmatas
•reklāmas bukletus
•kartonu
•iepakojuma papīru
•skārdenes

•alumīnija dzērienu iepakojumus
•izmazgātas konservu kārbas
•PET pudeles
•sadzīves ķīmijas 
iepakojumus
•ietinamo plēvi
•polietilēna iepakojumus
 AIZLIEGTS
•vienreizlietojamos traukus 
•papīra dvieļus 

•tualetes papīru 
•salvetes 
•folija iepakojumus
•krējuma/margarīna iepakojumus
•olu iepakojumus
•autiņbiksītes
•tetrapakas
•rotaļlietas
•laminētu papīru 
•putuplastu
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ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMS
Izdevējadrese: Ļaudonas pagasta pārvalde, LV 4862, Madonas novads, Reģ. apl. Nr. 1426

Redaktore - Katrīna Melānija Kļaviņa. Redaktora tālruņu nr.: 64823464, mob.t. 26383881, e-pasts: laudonas.vestis@inbox.lv
Iespiests: SIA “Erante” Madonā, Saieta laukums 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.

PasākUMU aFiŠa
Kartupeļu svētki

Madonā, Saieta laukumā un tuvākajā apkārtnē, 28. septembrī 
no plkst. 8.00 līdz 14.00 notiks tradicionālais rudens gadatirgus 
“KARTUPEĻU SVēTKI”

Programmā:
• Tirgus un tirgošanās.
• Muzikāli priekšnesumi.
• Kartupeļu atrakcijas un veiklības stafetes.
• Gardas un praktiskas balvas aktivitāšu dalībniekiem.
• Rudens ražas un dārza velšu izstāde. Ikvienu tirgus apmek-

lētāju aicinām piedalīties izstādē un laimēt balvas. Nepieciešams 
iesniegt pašu izgatavotu rudens ražas vai dārzeņu figūru kompo-
zīciju vai savā dārzā izaudzētu diždārzeni vai superaugli. 

 
Tirgoties tiek aicināti zemnieki ar rudens ražas veltēm, dār-

zeņu, augļu un stādu audzētāji un tirgotāji - dārza tehnikas un 
instrumentu ražotāji, amatnieki, mājražotāji un uzņēmēji ar tikai 
pašu ražotu vai Latvijā audzētu produkciju.

Pieteikšanās no 02.09.2019. līdz 22.09.2019., aizpildot elek-
troniski pieteikuma anketu, kas atrodama madona.lv

Svecīšu vakari Ļaudonas pagasta kapsētās
28. septembrī

Mētrienas kapos plkst.16:00
Pārupes kapos plkst.17:00
Ļaudonas kapos plkst.18:00

25. septembrī plkst. 15.00 Ļaudonas pagasta bibliotēka 
aicina uz muzikālu dzejas pēcpusdienu “VĀRDU VēJŠ” 

kopā ar mūsu novadnieci dzejnieci Sarmīti Radiņu
 un mūziķi Jāni Trūpu 

Mīļi gaidīts ikviens interesents!
Ja laikapstākļi mūs lutinās, pasākuma norise paredzēta brīvā 

dabā - laukumiņā aiz bibliotēkas. Sliktu laikapstākļu 
gadījumā - bibliotēkā.

Uz tikšanos!

Atvainošanās
Jūlija/augusta numura (3/286) „Ļaudonas Vēstīs” rubrikas 

„Spilgtā Ļaudonas daba” rakstā „Ļaudona teiku lokā” (15.-16. 
lpp.) bez saskaņošanas ar raksta autori Birutu Calmani publicēju 
bildi ar nosaukumu „Viens no divpadsmit objektiem, par kuru 
stāstītas teikas - Sāvienas pilskalns”. Manas vainas un nezināša-
nas dēļ attēlā norādītais objekts bija vien parasts izcirtums. 

Atvainojos par sagādātajām neērtībām Birutai Calmanei!

Rakstā „Kapussvētku laiks” (17. lpp), kur sacīts paldies kapu 
pārziņiem par rūpīgi un akurāti darīto darbu, nejaušības dēļ pal-
dies ir teikts Zinai Kalniņai. 

Liels un sirsnīgs paldies par ilgus gadus no sirds padarīto darbu 
bijušajam Mētrienas kapu pārzinim Imantam Kalniņam.

Atvainojos par sagādātajām neērtībām arī Imantam Kalniņam!

Katrīna, redaktore

sLUDināJUMs
Ļaudonas pagasta “Birzumniekos” katru piektdienu no plkst. 

17.00 līdz 20.00 var iegādāties ”SB kūpinājumi” produkciju.
Var veikt pasūtījumus gan gaļas produktiem, gan gaļas platēm. 

Sanita, tel. 28381992.

sĒrU  VĒsts
Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Mūžības ceļos aizgājuši:

Olga Marija Grundmane 03.08.2019. 
88 gadu vecumā;

Marga Akmene 07.08.2019. 
94 gadu vecumā;

Mirdza Melne 11.08.2019.
 85 gadu vecumā;

Jānis Vilciņš 19.08.2019. 
91 gada vecumā;

Irina Zenčonoka 25.08.2019.
 57 gadu vecumā;

Guntars Kaspars 30.08.2019. 
49 gadu vecumā;

Arnolds Kārkliņš 04.09.2019. 
89 gadu vecumā.

RUDENS  KINO  MARATONS
Ļaudonas kultūras namā

“TUR”
10. oktobrī plkst. 19.00
Ieeja: 2,00 EUR
Vecuma ierobežojums: 12+

“Spiegs, kurš mans tēvs”
17. oktobrī plkst. 19.00
Ieeja: 2EUR

“Jelgava 94”
24. oktobrī plkst. 19:00
Ieeja: 2,00 EUR
Vecuma ierobežojums: 16+

“Lielais ceļojums”
24. oktobrī plkst. 11.00 
un plkst. 17.00
Ieeja: 1,00 EUR

“Oļegs”
31. oktobrī plkst. 19.00
Ieeja: 2,00 EUR
Vecuma ierobežojums: 12+


