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Pasaulē nav nekā stiprāka par mierīgu prātu. 

Eliuds Kipčoge

Augusts iesācies ar siltām, pat karstām pēdējā vasa-
ras mēneša dienām. Gaisā agros rītos un vēlos vakaros 
gan jūtams lēnu nākošā rudens dzestrums, kas patīka-
mi sagatavo jaunai dienai vai arī atveldzē pēc tās. 

Katra diena augustā, vismaz man Ļaudonā esot, ir 
savādāka. Kādā dienā mūsu Aiviekstes upē laidās lai-
votāji, kādā citā dienā garām soļoja svētceļnieki, kuru 
galamērķis bija Aglona, citā dienā, pie savas mājas 
stāvot, dzirdēju bērnu balsis, kas devās orientēties 
mežā, jo Ļaudonā kārtējo reizi norisinājās Orientē-
šanās nometne. Druvās dodas kombaini, manāmi arī 
tiem līdzās sekojošie traktori. Esmu lepna par prātīgu 
zemes izmantošanu Ļaudonas pagastā.

Ar jums, ļaudonieši, kopā esmu aizvadījusi jau ve-
selu gadu. Šis jau ir desmitais izdevuma „Ļaudonas 
Vēstis” numurs, kuru es esmu sagatavojusi jums - ma-
niem mīļajiem lasītājiem. 

Kā jau būsiet pamanījuši, ik pa laikam parādās tā-
das rubrikas kā „Ļaudona, lepojies!”, „Dzīvesstāsts”. 

Diezgan regulāras ir rubrikas „Vecās skolas logu stās-
ti” un „Lūkojoties vēsturē...”. Par to paldies saku gan 
Sarmai Barkovskai, gan Astrīdai Aizsilniecei. Taču 
gribu teikt, ka šobrīd mazliet iepauzēšu ar turpmākiem 
rakstiem par vecās Ļaudonas skolas absolventiem. 
Varbūt ar laiku radīsies jauna iedvesma uzrunāt cil-
vēkus, kas zinības un dzīves pieredzi guvuši Ļaudonā.

Paldies saku tām pagasta iestādēm, kas vienmēr 
laikus iesūta materiālus avīzei, tāpat arī aktīvajiem 
Ļaudonas pagasta iedzīvotājiem, kuri piedalās avīzes 
veidošanā. Jūs esat mana redkolēģija! Aicinu, iedroši-
nu ikvienu Ļaudonas pagasta iedzīvotāju - gan to, kas 
dzīvo centrā, gan to, kas Sāvienā, Beļavā, Kalnvirsā  
vai Kalnājos, sūtīt savas idejas vai  jau publicēšanai 
gatavus rakstus. Tās var būt gan pārdomas, gan kāda 
notikuma apskats, gan kāds aicinājums u.tml. Varbūt 
veidosim avīzītē kādu pavisam jaunu rubriku?

Aizritējuši Ļaudonas pagasta svētki. Par to plašāk 
lasiet Ļaudonas kultūras nama vadītājas Signes Pru-
šakevičas sagatavotajā materiālā. Tāpat šajā numurā 
lasiet pagasta pārvaldes vadītāja Artūra Portnova sle-
ju, arī Anetes Smirnovas sagatavoto atskatu ar notiku-
šajām aktivitātēm Ļaudonas BJIC „ACS”.

Tiekamies jau septembrī!
Katrīna Melānija

Lai kur tu būtu, esi tur viss. 
ekharts toLLe
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vĒstis  No  PaGasta  PĀrvaLDes 
RUNĀ  ARTŪRS  PORTNOVS!

Labdien, mīļie ļaudonieši un visi, kas lasa mūsu avī-
zes jaunāko numuru!

Esam aizvadījuši varen siltu vasaru ar darbiem un 
arī atpūtu noteikto ierobežojumu ietvaros. Vasara tie-
šām paskrēja ātri, un, lai gan liekas, ka tikko vēl bija 
pagasta svētki, tomēr nu ir septembris pie durvīm un 
pirmie rudens aizmetņi jau manāmi. Dienas kļuvušas  
jūtami īsākas, bet naktis garākas un vēsākas. Paldies 
mūsu brīnišķīgajai dabai par tās skaistumu un lielis-
kajiem laika apstākļiem! Zemnieku rosība bija jūtama 
visas vasaras garumā. Īpaši tā manāma tagad, rudenim 
tuvojoties. Liels prieks par katru, kas darbojas un rū-
pējas gan par savu, gan mūsu kopējo zemīti. Lai jums 
laba raža un laika apstākļi palīdz, nevis liek šķēršļus!

Runājot par zemniekiem, mums pagastā ir daudz 
ceļu, tā teikt - rūpju bērnu, kas liedz zemniekiem un 
arī citiem iedzīvotājiem pilnvērtīgi veikt savus pienā-
kumus. Esam uzrunājuši novada domi un panākuši, ka 
daži no šiem ceļiem (par pašvaldības, ne pagasta nau-
du) tiks saremontēti, atvieglojot kustību un uzlabojot 
satiksmes drošību.

Izsenais satraukums par asfaltēto ceļu arī joprojām 
ir aktuāls. Pēc pēdējās vizītes Satiksmes ministrijā 
un pēc kopsapulces ar “Latvijas Valsts ceļi” valdes 
priekšsēdētāju mums joprojām ir pamatotas cerības 
tikt pie kvalitatīva asfaltēta ceļa no Ļaudonas uz Ma-
donu (caur Mūrniekiem). Saņemti solījumi, ka pēdējie 
darbi gaidāmi 2022. gadā. Pagaidām vienīgā aizķerša-
nās ir jau slavenās vardītes, par kuru drošību rūpējas 
dabas draugi no Dabas pārvaldes, izvirzot ceļu būvē-
tājiem lielākas un smagākas prasības, kas, protams, 
sadārdzina visu procesu. Turpināsim cīnīties, lai atri-
sinātu visus jautājumus. Un varu ar pārliecību teikt - 
ceļš mums būs.

Tāpat turpinām ļoti centīgi strādāt pie mūsu skolas 
energoefektivitātes uzlabošanas projekta. Ir notikusi 
atlases kārta, kurā kopā ar novada Attīstības nodaļu 
esam izpildījuši savus mājasdarbus un iesnieguši pro-
jektu, lai realizētu skolas siltināšanu un daudzus citus 
ēkas atjaunošanas darbus. Kopējā summa ir ļoti liela, 
bet ticam, ka beidzot izdosies saņemt finansējumu un 
skolā ienest jaunu elpu. 

Esam ievirzījuši arī sarunas par skolas stadiona at-
jaunošanu un pielāgošanu mūsdienu prasībām, lai pa-
gasta jaunieši un skolēni pēc skolas nodarbībām kuplā 
skaitā varētu pavadīt laiku aktīvi un sportiski. Tas šo-
brīd ierobežotās infrastruktūras dēļ mūsu jauniešiem ir 
liegts vai nav pieejams. Rūpējoties par jauniešu spor-
tiska un aktīva dzīvesveida nodrošināšanu nākotnē, 
pagastam būs patīkami jaunumi, kuru ietvaros spēsim 
nodrošināt fiziskās aktivitātes, piesaistot trenerus, sa-
gādājot nepieciešamo inventāru un nodrošinot ar eki-
pējumu. Starp citu, ja zināt kādu jaunu, spējīgu, atrak-
tīvu sporta treneri vai sporta organizatoru, kas gribētu 
dzīvot laukos un būtu gatavs uzņemties darbus, ap-
gūstot lielu finansējumu un organizējot Ļaudonas un 
mūsu apkārtnes jauniešiem sporta aktivitātes, dodiet 
ziņu man personīgi! Projekti un ieceres ir lielas, tādēļ  
meklējam spējīgus cilvēkus. Strādāsim un organizēsi-
mies! Skolai sākoties, novēlu skolēniem, vecākiem un 
pedagogiem izturību, enerģiju un galvenais - skaidrī-
bu un drošību par to, kā strādāt, mācīties un dzīvot, 
pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, kuros ir tik daudz 

nezināmā. Kopā strādāsim, lai padarītu visu procesu 
vieglāku.

Aktuāla Ļaudonas pusē ir Madonas novada kapitāl-
sabiedrību iesaiste mūsu pagastā, pārņemot dažas jo-
mas, ar kurām pēc likuma pati vietvara īsti nodarboties 
nevar. Nav vajadzības tērēt savus resursus. Pēc nova-
da pašvaldības lēmuma, sākot  jauno apkures sezonu, 
mūsu katlu mājas apkalpos un siltumu nodrošinās SIA 
“Madonas siltums”, kura darbībai jebkurā gadījumā 
pagasts sekos līdzi, rūpējoties, lai nepazūd kvalitāte 
un tiek nodrošināta gan apkure, gan siltais ūdens ēkās, 
kuras pieslēgtas šīm katlu mājām. 

Tāpat esam panākuši, ka tiek risināts jautājums par 
Sāvienas karjera apsaimniekošanu un atvēršanu mūsu 
uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Pēc domes lēmuma to 
pārņem SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums”, ku-
ram būs arī visas tiesības un licences tā apkalpošanai. 
Jā, paši bez maksas vairs nevarēsim ņemt smilti un 
granti, cik vēlamies, bet to arī vairs nepieļauj likum-
došana, kas regulē karjeru apsaimniekošanu. Esam 
vienojušies ar pašvaldības domi un komunālo uzņēmu-
mu, ka mūsu pagasta iedzīvotājiem tiks nodrošinātas 
pašizmaksas cenas. Labā ziņa, ka beidzot šis resurss 
mums atkal būs pieejams.

Vasara, kā jau minēju, mūs lutināja ar labiem laika 
apstākļiem, bet tā bija piepildīta arī ar darbiem, kas 
turpinās vēl šobrīd, uzlabojot kopējo infrastruktūru un 
sadzīves apstākļus dažādās jomās. Skolā ir bijuši re-
monti un notikuši uzlabojumi vairākos kabinetos un 
klasēs, bet pansionāta iemītniekiem vēl šogad paspē-
sim izbūvēt drošu un ērtu celiņu līdz tuvējam dīķim, 
pie kura var atpūsties, baudīt mieru un pat makšķerēt. 
No lietus seniori varēs paslēpties jaunā nojumē. Pie 
jaunas nojumes, kur bērniem spēlēties sliktākos laika 
apstākļos, tiks arī pirmsskolas izglītības iestāde  “Brī-
numdārzs”. Plānojam tur izbūvēt arī mazo velosipēdu 
un ratiņu novietni, lai, dodoties uz dārziņu ar kādu no 
braucamrīkiem, būtu vieta, kur tos droši atstāt. Sāvie-
nas bibliotēkai, tāpat kā jauniešu centram un (jāsaka 
- beidzot) arī Mētrienas kapu kapličai būs saremon-
tēts jumts, kas ir būtisks priekšnoteikums māju ilgākai 
pastāvēšanai. Kopā ar mūsu kolēģi Jāni Zavalu esam 
uzsākuši projekta par ūdens ņemšanas vietas izstrādi 
ugunsdrošības vajadzībām starp skolu un bērnudārzu 
(pļaviņā, kur jau tek upīte). Tā reizē būs arī peldvieta 
pagasta iedzīvotājiem un mūsu viesiem. Šobrīd jau ir 
notikusi pārbaude, un projekts top. Ceram nākamgad 
ķerties pie darbiem. Tāpat ar SIA “Madonas ūdens” 
kolēģiem esam panākuši vienošanos un saņēmuši no-
vada domes akceptu finansējumam, lai nākamgad va-
rētu pabeigt ūdenssaimniecības sakārtošanu (Upes ielā 
vajadzīgs ūdensvads, Avotu ielā - kanalizācija mājām, 
kurām šobrīd nav iespējams pieslēgties centrālajai 
sistēmai). Kā jau būsiet pamanījuši, šovasar tika strā-
dāts, lai sakārtotu kanalizāciju Aiviekstes labajā krastā 
(Dambja un Dzirnavu ielas apkaimes mājām).

Viens no vasaras spilgtākajiem notikumiem pagasta 
dzīvē bija augusta sākumā notikušie Ļaudonas pagasta 
svētki. Paldies visiem, kas tos apmeklēja! Paldies arī 
par sapratni, ka tomēr bijām ierobežoti valstī noteikto 
standartu dēļ, kas varbūt neļāva mums organizēt lielā-
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ku un apjomīgāku pasākumu klāstu, bet liekas, ka bija 
ļoti jauki. Dažādas vecuma grupas saņēma pozitīvas 
emocijas, no kurām visvairāk vēlos izcelt amatieru ko-
lektīvu koncertu vecās skolas parkā. Jūsu sirsnība nav 
aizmirstama. Un, labo laika apstākļu lutināti, baudījām 
skaistu koncertu. Liels paldies mūsu pagasta kultūras 
dzīves organizatorei un amatiermākslas  kolektīvu va-
dītājiem! Starp citu, mūsu kultūras nama vadītāja Sig-
ne uz laiciņu dosies atvaļinājumā. Esam vienojušies ar 
Mētrienas kultūras darbinieci Anitu Annu Amatu par 
sadarbību Signes prombūtnes laikā. No savas piere-
dzes varu teikt, ka Anita ir ļoti radoša, enerģiska, pie-
redzējusi un pozitīva persona. Un ticu, ja silti uzņem-
sim Anitu, viņa ar savu redzējumu no malas piedāvās 
mums jaunus un interesantus pasākumus, nāks ar ide-
jām, kā papildināt kultūras dzīvi, un ar prieku turpinās 
mūsu iesāktās tradīcijas. Signei novēlam veselību un 
visu to labāko! Gaidīsim viņu atpakaļ ierindā. 

Sākoties jaunajam mācību gadam, pagastā radusies 
ideja par bērnu vokālajiem ansambļiem  gan bērnu-
dārza vecāko grupiņu audzēkņiem, gan skolas pirmo 
piecu klašu skolēniem. Sekojiet līdzi informācijai! 
Aicinu novērtēt savām atvasēm dabas dotos talan-
tus un pieteikt bērnus šīm aktivitātēm. Dziedāšana ir 
sena mūsu pagasta tradīcija, sākot ar Teodora Reite-
ra laikiem. Cauri gadiem to uzturējuši Ļaudonas vi-
dusskolas pedagogi. Un arī šodien pagasta lepnums 
ir mūsu koris “Lai top!”. Turpināsim uzturēt mūsu 
skaistās tradīcijas!

Diemžēl joprojām ir daudz notikumu, kas nepatī-
kami aizēno mūsu ikdienu. Ļoti bieži atklājam pie-
mēslotus mežus, kuros tiek izmesti ne tikai atkritu-
mu maisi, bet pat veselas autokravas ar sadzīvē vairs 
nederīgām lietām - mēbeles, elektroiekārtas, trauki, 
drēbes u.c. Nespēju saprast tos, kas, dzīvojot Ļaudo-
nā, spēj skatīties līdzcilvēkiem acīs, apzinoties, kā-
das cūcības viņi pastrādājuši, citiem neredzot. Dieva 
goda vārds, es darīšu visu, lai atrastu šos vaininie-
kus, kuriem acīmredzot nav ne kauna, ne izpratnes 
par to, kādā skaistā vietā viņi dzīvo. Cik pie mums ir 
svaigs gaiss! Cik brīnišķīga daba! Tik daudzās vietās 
pasaulē cilvēki pat sapņot neuzdrīkstas par visu to, 
kas mums te ir pieejams bez maksas un ko nodroši-
na daba. Bet starp mums atrodas  cilvēki, kas jūtas 
varenāki par visiem un slepus kā partizāni apzināti 
piemēslo apkārtni. Runa nav tikai par mežiem. Arī 
par pagasta centra ielām, grāvjiem, parkiem, estrādi. 
Vidē, kur paši dzīvojam, joprojām ir personas, kas 
nosviež zemē pudeli, papīru, maisiņu, čipsu paku un 
citas drazas. Lūgšu visus būt atbildīgiem, redzot šā-
dus cilvēkus, gan aizrādot viņiem, gan ziņojot pagas-
ta pārvaldei vai man personīgi. Cīnīsimies kopā ar 
šīm bezatbildīgajām personām! 

Joprojām starp mums ir mājsaimniecības, kuras 
nav noslēgušas atkritumu apsaimniekošanas līgumus. 
Esam apkopojuši šo saimniecību  sarakstu un lielis-
ki zinām, kuras mājas un dzīvokļi tie ir. Atcerieties, 
ka pagastā gan es, gan mani kolēģi no pārvaldes jūs 
zina! Tas ir  jāsaprot un es vēlreiz lūdzu, ka likumā 
ir noteikts pienākums katrai ģimenei un katram cilvē-
kam  rūpēties, lai jūsu atkritumi tiktu izvesti. Starp 
citu, tas nemaz nav tik dārgi. Uzrakstiet pieteikumu 
un jums atvedīs konteineru.  Un reizi vai divas mēne-
sī lielā mašīna šo konteineru iztukšos. Tieši tik ele-
mentāri. Bet tie, kas  met savus atkritumus pagasta 

vai citu iedzīvotāju konteineros, kā arī mežos vai pa 
grāvmalām, jūs visi esat apzināti. Ceru, ka ar izpratni 
lasīsiet šo rakstu un mainīsiet savu dzīves redzējumu. 

Tāpat ceru, ka savu attieksmi mainīs arī tie, kas 
dara pāri mūsu skaistajām Ļaudonas vietām, piemē-
ram, estrādei, kurā izklaidējoties regulāri tiek mēslots 
un lauzts. Šīs pagasta vietas ir paredzētas visiem cil-
vēkiem, kur atpūsties, atvilkt elpu pēc smagiem dar-
biem, bet jūsu egoisma dēļ tas daudziem tiek liegts. 
Tāpat kā tiek liegta drošība mūsu līdzcilvēkiem, jo 
īpaši senioriem un ģimenēm ar bērniem, kad iešana 
pa pagasta centra ielām ir kā laipošana pa naža asme-
ni. Runa ir par dažādu spēkratu vadītājiem - gan auto, 
gan motorolleru, gan mopēdu, gan motociklu. Pa 
Ļaudonu tiek braukts kā pa ātrgaitas sacensību trasi. 
Saprotu, ka  kādam tas ir izpriecu laiks, bet negribē-
tos piedzīvot nelaimi. Jebkurš motorizēts spēkrats ir 
ļoti bīstams ierocis cilvēka rokās, jo  nejauša sakritī-
ba, neveikls brīdis vai negaidīts notikums uz ceļa var 
pārvērst līdz nepazīšanai ne tikai visu jūsu dzīvi, bet 
arī dzīvi kādam no mūsu iedzīvotājiem. Starp mums 
ir tik daudz senioru, kuri vēlas justies un pārvietoties 
droši. Un, kamēr mums nav izbūvēts drošs gājēju ceļš 
caur pagastu, visiem jābūt uzmanīgiem. Mums šogad 
ir daudz  jauno māmiņu ar bērniem. Ļausim arī viņām 
justies droši! Labāk neriskēt. Ir piemērotas vietas gan 
novadā, gan valstī, kur izbaudīt spilgtas sajūtas, trau-
coties lielā ātrumā. Nedarīsim to te pie mums, kur 
visiem jājūtas droši. 

Krāsainā un siltā vasara būs galā. Saku lielu paldies 
mūsu skolas skolēniem, kas pieteicās vasaras darbos 
dažādās mūsu iestādēs. Bija prieks jūs redzēt darboja-
mies ar degošām acīm. Apgūstot jaunus pienākumus, 
krājot pieredzi, nopelnot naudiņu un ieguldot savu 
enerģiju un darbu pagasta labā, jūs ne tikai daudz pa-
līdzējāt, bet arī devāt iespēju atpūsties cilvēkiem, kas 
atbildīgi dara savus pienākumus visa gada garumā. 
Lai jums labas sekmes skolā, un tiekamies kā kolē-
ģi atkal jau nākamvasar. Paldies arī citiem palīgiem, 
kas šovasar strādāja pagasta labā - gan brīvprātīgi, 
gan piespiedu kārtā, gan kā īstermiņa darba veicēji. 
Paldies uzņēmumiem un to darbiniekiem, kuri bija un 
ir mūsu partneri darbos, kurus pašu rokām nespējam 
paveikt. Jūs visi un mēs visi kopā  esam komanda. Un 
ieguvējs ir gan pagasts kopumā, gan katrs iedzīvotājs 
un mūsu viesis individuāli.

Nobeigumā vēlos aicināt jūs arī turpmāk būt at-
saucīgiem, komunicēt ar pagasta pārvaldi un ar mani 
personīgi par jums aktuāliem jautājumiem un tēmām. 
Ziņojiet  par problēmām, nekārtībām vai netaisnī-
bu, kā arī, protams, runājiet par labo, kas notiek gan 
jums apkārt, gan ar jums katru personīgi. Dalīsimies 
ar labo, un arī pasaule kļūs labāka. Tāpat arī esiet 
laipni aicināti nākt ar ierosinājumiem par pagastam 
nepieciešamo un vajadzīgo. Īpaši tiks novērtēta ini-
ciatīva, kuru paši esat gatavi vadīt, piedāvājot ko 
jaunu pagasta dzīvei. Mums, pārvaldes darbiniekiem, 
rudeni sagaidot un ziemai tuvojoties, būs daudz iz-
aicinājumu un paveicamā, gan sakārtojot ceļus, gan 
visu pārējo saimniecību, rūpējoties par pagastu ko-
pumā un par tā iedzīvotājiem. Strādāsim, darīsim un 
rūpēsimies cits par citu! 

Dziļā cieņā -
jūsu pārvaldes vadītājs

Artūrs Portnovs
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ŅeM vĒrĀ!

Atgādinām, ka Sāvienas bibliotēka slēgta līdz 
13. septembrim! Ļaudonas pagasta bibliotekāre 
atvaļinājumā no 24. augusta līdz 6. septembrim!

No 24. augusta mainīts Ļaudonas aptiekas 
darba laiks:

Pirmdienās 8:00 - 14:00 
Otrdienās 9:00 - 13:00 
Trešdienās 12:00 - 19:00 
Ceturtdienās 9:00 - 12:00 
Piektdienās 8:00 - 14:00 
Sestdienas, svētdienas - brīvas 

Ģimenes ārstes Ingas Bogdanovas  
prakses darba laiki no 24.08.2020.

Adreses:
• Avotu iela 3, Ļaudona, 

Ļaudonas pagasts, 
Madonas novads, 
LV-4862
• Jaunā iela 1, Mārciena, 

Mārcienas pagasts, 
Madonas novads, 
LV-4852
Prakses tālruņi:
• Ļaudona - 68622775
• Mārciena - 66919193

PIRMĀ  DATORDARBNĪCA!
Pa vasaru Ļaudonā dzīvo sens ļaudonietis Dainis 

Caune (žurnāla “Sports” galvenais redaktors) un viņa 
ģimene, tostarp, arī viņa meita Līva Caune, kas šeit 
dzīvos vēl visu rudeni. Viņa vēlas noorganizēt bezmak-
sas datordarbnīcu ļaudoniešiem.

Līva bakalaura līmenī Londonā studējusi medijus un 
komunikāciju. Aizvadītos trīs gadus Rīgā strādājusi SIA 
”Infogram”, kas izstrādā datu vizualizācijas programmu.

Uz pirmo datordarbnīcu Ļaudonā tiek aicināti iedzī-
votāji, kas ar datoriem un internetu ir uz Jūs. Kopīgiem 
spēkiem aplūkosim, kādas bezmaksas iespējas sniedz in-
ternets. Piemēram, kā izveidot e-pastu, kā lietot Google 
dokumentus un kā ievietot sludinājumus. 

Vairāk informācijas par pasākumu norises vietu un lai-
ku būs atrodama Ļaudonā uz ziņojumu dēļiem.

L. Caune

ĻauDoNa, LePoJies!

Varam palepoties ar mūsu darba rezultātiem - AS ”Latvijas maiznieks” balvu par teicamiem pārdošanas rezultātiem starp 
visiem LaTS tīkla dalībniekiem. 

Milzīgs paldies arī mūsu klientiem un veikala meitenēm par sadarbību  šajā sarežģītajā laikā!
Indra Vīksna, SIA „AUSMUPE”
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Turpinot tradīciju, kad Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājs A. Portnovs pats personīgi sveic jaunos ļaudonie-
šus, devāmies ciemos pie ģimenēm, lai pasniegtu pagasta pārvaldes dāvanas - aitas vilnas pagalvīti un sedziņu ar 
personalizētu izšuvumu, kas radīts SIA “Zelta Sproga” uzņēmumā. 

Sofija Jonaite dzimusi 31. janvārī 
Ilzei un Edgaram Jonaišiem.

vĒstis No Pii „brĪNuMDĀrZs”

Dāvis Cīrulis dzimis 6. jūnijā 
vecākiem Mārītei un Kasparam Cīruļiem.

Teodors Apsītis  dzimis 16. jūnijā vecākiem Līnai un Andim Apsīšiem.

Signes Prušakevičas teksts un foto
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vĒstis  No  a. eGLĪŠa  ĻauDoNas  viDusskoLas

Katrs jauna mācību 
gada sākums ir izaici-
nājums, it īpaši laikā, 
kad viss mainās, kad 
paši nevaram pilnībā 
ietekmēt procesus un 
citi par to virzību lemj 
mūsu vietā. Jauno mā-
cību gadu visas mūsu 
skolas 12 klases uzsāks 
klātienē. Skolā mācī-
sies 160 skolēni. Pir-
majā klasē 11 skolēni. 

Vasaras brīvdienās 
apgūti skolai piešķirtie 
Madonas novada do-
mes un Ļaudonas pa-
gasta pārvaldes finanšu 
līdzekļi. Izremontētas 
sienas 1. un 3. stāva 
vestibilos, veikts ka-
pitālais remonts valsts 
aizsardzības mācības 
un fizikas kabinetos, iegādātas mūsdienīgas mēbeles. 

Turpmāk visu vajadzīgo informāciju skolēni un sko-
lēnu vecāki saņems e-klases pastā. No šī mācību gada 
skolā netiks izmantotas dienasgrāmatas.

Balstoties uz IZM un Madonas novada domes ieteiku-
miem, skolas darba organizēšanai tiks izstrādāta īpaša 
kārtība, kas noteiks:

• kā skolēni ieradīsies skolā; 
• kā tiks organizēta skolēnu un darbinieku veselības 

pārbaude un pārvietošanās pa skolu; 
• kā tiks organizēta skolēnu ēdināšana un distancēša-

nās ievērošana; 
• kā tiks veikta telpu uzkopšana, vēdināšana, personī-

gās higiēnas ievērošana u.c. 
 Ar šiem kārtības noteikumiem skolēni un skolēnu ve-

cāki varēs iepazīties e-klasē, skolas un Ļaudonas pagas-
ta pārvaldes mājaslapā. 

 Jaunais kompetenču izglītības modelis liek pedago-

Kāds būs jaunais mācību gads Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā?

giem meklēt jaunu pieeju, kā veidot mācību saturu, lai 
skolēni iegūtās zināšanas varētu saistīt ar reālo dzīvi. 
Kā strādāt ar jauno standartu un mācību programmām 
1., 4., 7., 10. klasē, pedagogi izzināja jau pagājušajā 
mācību gadā. Bet šajā vasarā, apmeklējot visdažādākos 
kursus, iegūtās zināšanas tika vēl papildinātas. Pedago-
gi mācījās būt radošāki, atvērtāki komunikācijā ar izglī-
tojamajiem, domāt par katra mācību priekšmeta skolo-
tāju ciešu sadarbību. 

 Savukārt skolēniem jākļūst patstāvīgākiem, jāmācās 
plānot savu laiku mācībām dienas, vairāku dienu un 
nedēļas griezumā. Jāpievērš uzmanība savu mācīšanās 
prasmju attīstīšanai, izmantojot šodienas tehnoloģiju ie-
spējas, jāiemācās atrast, izvērtēt, atlasīt informāciju no 
daudzveidīgiem avotiem. Skolēniem jāsaprot, ka viņu 
sasniedzamais rezultāts ir nevis vērtējums, bet gan sko-
lā iegūtās zināšanas. 

Tomēr bērnu audzināšana un motivēšana ir arī skolē-
nu vecāku un ģimenes atbil-
dība. Vecākiem jāvelta laiks 
un pūles, palīdzot saviem 
bērniem izveidot patstāvī-
ga ikdienas mācību  darba 
ieradumus. Jāpalīdz attīstīt 
un saglabāt ieinteresētību zi-
nāšanu ieguvei un jēgpilnai 
esamībai skolā. 

Tikai sadarbojoties skolai 
ar skolēnu vecākiem, mēs arī 
turpmāk spēsim panākt labus 
rezultātus.

Vēlu veselību, veiksmi, 
drosmi un saticību mums vi-
siem jaunajā mācību gadā! 

Guntis Lazda, 
A. Eglīša Ļaudonas 

vidusskolas direktors 
Sarmītes Sīles foto
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vĒstis  No  soCiĀLĀs  aPrūPes  CeNtra 

Ļaudonas pagasta svētkos. 
BJIC „Acs” aktivitātes maziem un lieliem.

turpinājums 8. lpp.

13. jūlija rīts. Pansionāta teritorijā iebrauc Ļau-
donas pagasta pārvaldes autobuss, un pansionāta 
iemītnieki gatavi doties piedzīvojumā tepat netālu, 
lai visi kopā gūtu jaukas emocijas. 

Pirmais apskates objekts - SIA “Burkānciems”. 
Ļoti iespaidīga no laukakmeņiem būvēta ferma, 
kurā audzē un kopj kazas. Saimnieki izveidojuši 
savu siernīcu, kur mēs degustējām svaigos, pus-
cietos, cietos Kamambēra un Mozzarellas sierus. 
Mums bija iespēja redzēt, kā sieri tiek nogatavi-
nāti, pašiem ieiet arī noliktavā, kur atbilstošā vē-
sumā, plauktos sarindojušies, guļ sieru rituļi. Pēc 
saimnieces stāstītā saprotam, ka siera rituļus ik pa 
laikam apgroza un apslaka ar sālsūdeni. Sieri tiek 
ražoti gan no kazas, gan govs piena. Tie tiek gata-
voti visdažādākajām garšas gaumēm. 

Nākamā vieta, kur devāmies, bija podnieku 
Dumpju darbnīca Mētrienas pagasta “Brīvniekos”. 
Šeit bija iespēja apskatīt senlietu ekspozīciju un 
keramikas darbus, kā arī dzirdēt stāstu par podniecības 
vēsturi no pašiem pirmsākumiem. Paldies par laipno un 
viesmīlīgo uzņemšanu! 

Ikdienā dodamies gan pastaigās, gan spēlējam domi-

no, arī izkrāsojam krāsojamās lapas, lasām laikrakstus 
un grāmatas, risinām prāta uzdevumus, minam mīklas, 
kā arī darām pavisam noderīgu un vienīgi jūlija mēne-
sim raksturīgu darbiņu - vācam liepziedus un kumelīšu 

ziedus garšīgai un smaržīgai tējai ga-
rajiem rudens un ziemas vakariem.

Mūsu kopīgā mazā ekskursija bija 
izdevusies, jo lutināja lieliskie laik-
apstākļi, saulīte rotājās savā krāšņu-
mā.

Ekskursija - tā mums bija kā svai-
ga gaisa plūsma pēc Covid -19 krī-
zes un prieka gūšana ne tikai tam 
mirklim, bet arī ilgākam laikam.

Liels paldies SIA “Burkānciems” 
saimniecei un podniekiem Dump-
jiem, kas savās saimniecībās mūs 
laipni sagaidīja, stāstīja un rādīja sa-
vus brīnišķīgos darbus.

Biruta Ābolkalne, Ļaudonas 
pansionāta sociālā aprūpētāja

vĒstis  No  bJiC  „aCs”
Sveiki, Ļaudonas jaunieši!

Augusts bija patīkami vasarīgs un likās, ka varētu vēl 
sauļoties pie jūras, tikties katru brīdi ar draugiem, bet 
septembris nepielūdzami tuvojas. Vasaras sākumā gri-
bas ātrāk uz skolu, lai satiktu draugus, un vasaras beigās 
gribas paildzināt vasaru.

Tādēļ jauniešu centrs ir lieliska vieta, kur satikties 
visu gadu. Jūlija beigās mums notika biljarda un novusa 
turnīri. Forši bija redzēt jauniešus, kas ikdienā neuzturas 
centrā, bet sportisks azarts atvilināja jauniešus noskaid-
rot, kurš starp draugiem ir labākais. 

Pati pēdējā jūlija diena bija veltīta gardiem našķiem 
un kino. Prieks par māsām Kristu un Natāliju Solovjo-
vām, kuras atnāca, smējās un dzīvoja līdzi varoņiem līdz 
vēlam vakaram. Ir neliels rūgtumiņš, ka tik maz apmek-
lētāju, jo centrs strādāja līdz deviņiem vakarā. 

Pirmais augusts atnāca ar Ļaudonas pagasta svētkiem, 
kurā piedalījāmies arī mēs! Visu dienu valdīja jautrība, 
cilvēku sarunas un bērnu smiekli. Jauniešu centrs bija 
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turpinājums 9. lpp.

„Mans pieci Ļaudonai”. 

turpinājums no 8. lpp.

sarūpējis vairākas izklaidējošas atrakcijas. Bērni varēja 
spēlēt lielformāta cirku, šķīvīšu mešanu uz punktiem un 
lielformāta domino. Gan mazos, gan lielos ļaudoniešus 
un Ļaudonas viesus aizrāva lielo burbuļu darbnīca. Bur-
buļoties gribētāji vēroja citus un mēģināja uztaisīt pēc 
iespējas lielāku, garāku gaisīgo brīnumu. Vislielāko at-
saucību saņēmām par “Mans pieci Ļaudonai” aktivitāti. 
Katrs pagasta svētku viesis varēja atstāt savu krāsaino 
rokas nospiedumu, veidojot brīnišķīgu karogu Ļaudo-
nai. Iznākums skaisti rotā jauniešu centra sienu, inte-
resenti var nāk un atrast savu un savu draugu, kaimiņu 
rokas nospiedumus. Paldies kultūras nama vadītājai par 
tik skaistiem svētkiem, kas bija pilni ar dažādām aktivi-
tātēm un darbošanos.

Ļaudonas zēni, spēlējot monopolu, kas pieejams jauniešu centrā.

Aizrautīgā biljarda spēle. 

Saņemot godalgas pēc turnīra. 
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turpinājums no 8. lpp.

Augusta sākumā izmēģinājām laimi, spēlējot trīs da-
žādus monopola variantus. Cīņa bija sīva un interesan-
ta. Uz pasākumu atkal ieradās jaunieši, kas ne tik bieži 
atrodas centrā. Tas raisa vēlmi centram vairāk darbo-
ties. Uzvarētājs tika pie diploma un saldas balvas. 

Kas gan vasara ir bez košām krāsām, smiekliem un 
jautrības? Tāda bija mums krāsaino matu pēcpusdiena! 
Bērniem un jauniešiem matus veidot palīdzēja Signe 
Prušakeviča un jaunieši paši. Meitenes tika pie skaitām 
frizūrām ar krāsainiem akcentiem, zēni izvēlējās visas 
varavīksnes krāsas savos matos. Bija jautri! 

21. augustā centrs piedalījās Jauniešu dienā Madonā. 
Iepriecinājām jauniešus ar plaukstu karogu un stāstījām 
par Ļaudonas bērnu un jauniešu iniciatīvu centrā pieeja-
mām brīvā laika aktivitātēm, nodarbēm un topošajiem 
pulciņiem. 

28. augustā centrā cepām kūkas! Kādas? Kabaču kū-
kas! Vai zināji, ka no kabača var pagatavot izcilu šoko-
lādes kūku? Un sātīgu kabaci var taisīt arī kūkā! 

Jauniešu centram būs 14 gadi! Juhū! Tādēļ no 31.08. 
līdz 04.09. jauniešu centrā katru pēcpusdienu būs jaut-
ras aktivitātes, atzīmējot dzimšanas dienas nedēļu. Par 

aktivitātēm seko līdzi in-
formācijai mūsu sociālos 
profilos un afišās Ļaudonā! 
Rudens atnesīs ne tikai krā-
sainas lapas, bet arī jaunus 
interešu pulciņus jauniešu 
centrā. Ceram uz atsaucību 
un sadarbību! Jauki pavadīt 
vasaru un tikpat jauki sa-
gaidīt septembri! Tiekamies 
Bērnu un jauniešu iniciatīvu 
centrā “Acs”.

Anete Smirnova, 
BJIC „ACS” vadītāja

A. Smirnovas 
un G. Dzenes foto

„Krāsainie mati”. 

Kino vakarā. 
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turpinājums 11. lpp.

kuLtūras  vĒstis
ATSKATS  UZ  PAGASTA  SVĒTKIEM

Ļaudonas pagasta svētki aizritējuši, atstājot aiz sevis jaukas un pozitīvas atmiņas - satikšanās prieku, svētku svinē-
šanu mazliet neierastākā formātā, ievērojot noteiktos ierobežojumus.

Pagasta svētkos makšķerējām, andelējām, spēlējām, brīnījāmies, klausījāmies un baudījām! Domāju, ka mums 
visiem kopā izdevās patiesi skaisti svētki - svētki Ļaudonai un ļaudoniešiem! Un jo īpašs prieks bija svētku norisēs 
redzēt daudz pagasta ciemiņu.

Ar pirmajiem saules stariem Aiviekstes malā pulcējās 
makšķernieki. Kopumā piedalījās ap 30 makšķernieku. 
Lūk, rezultātu sadalījums un  izvilkto lomu svars:

Jaunieši
1. Sandris Sorokins (1,780kg)
2. Vladislavs Ņikandrovs (0,62kg)
3. Dāvis Strods (0,37kg)

Sievietes:
1. Ilze Barūkle (1,055kg)
2. Ginta Kļaviņa (0,430kg)
3. Daiga Karlsone (0,265kg)

Vīrieši:
1.Valdis Barūklis (2,540g)
2. Jurijs Ņikandrovs (2,445kg)
3. Jānis Viļevičs (2,280kg)

Komandas:
1. “Vecie Līņi” - Ilze Barūkle, Valdis Barūklis, Viktors 

Ūdris (4,985 kg)
2. “Jēkabpils” - Jānis Skrajāns, Jurijs Ņikandrovs, Vla-

dislavs Ņikandrovs (4,580 kg)
3. “Mētriena - 4” - Jānis Viļevičs, Ginatrs Vestfāls, 

Aļona Pavlova (2,965 kg)

Specbalvu “Veiksmīgākais ļaudonietis”  saņēma Valdis 
Barūklis. Arī specbalva “Lielākā zivs” paliek Ļaudonā, 
jo 0,810g plaudi laimējās izvilkt arī Valdim Barūklim.

Par Madonas novada Ļaudonas pagasta atklātā čem-
pionāta makšķerēšanā ar pludiņmakšķeri organizēšanu 
sakām paldies Ilzei Barūklei.

Arī šogad rīta agrumā cauri Ļaudonai skanēja rīta 
dziesma - skanīga akordeona spēle, kura priecīgi ieskan-
dināja svētku rītu vai ikkatrā pagalmā. Paldies modinātā-
jam Jānim Trūpam!

Visas dienas garumā estrādē norisinājās arī pludma-
les volejbola čempionāts. Tā bija spraiga spēle vairāku 
komandu starpā. Par šo sacensību organizēšanu paldies 
Edijam Simsonam.

Pie Ļaudonas kultūras nama pulcējās amatnieki un 
mājražotāji, dižojoties un piedāvājot dažādus labumus! 
Sortiments bija gana plašs, un prieks, ka pircējiem bija 

Māra Akota foto

Māra Akota foto

Māra Akota foto

Māra Akota foto
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turpinājums 12. lpp.

turpinājums no 10. lpp.

interese. Šī gada tirdziņā - pašmāju gardumi no SB ”Kū-
pinājumi”, Paper Party - krāšņi papīra apsveikumi, ap-
drukas; Tautas lietišķās mākslas studija “Kalvis” jūsu 
priekam piedāvāja arheoloģiskās rotas un cepures; Jura 
koka darbnīca - dažādi koka izstrādājumi; bērnu un pie-
augušo trikotāžas apģērbi, ko radījusi Santa Vizāne; da-
bīgā akmens rotas; Bē-Bē segas un spilveni - aitas vilnas 
izstrādājumi; bērnu priekam - cukurvate un popkorns; 
saldējuma kokteiļi, hennas zīmējumi un Glitter tatoo, da-
žādi pinumi, kas tapuši Lietuvā. 

Par šī tirdziņa organizēšanu sa-
kām paldies Lienei Cerai - Kron-
bergai.

Pie kultūras nama ciemojās arī 
kādreizējā ļaudoniete Ksenija Vil-
šķērste, lai iepazīstinātu ar node-
rīgu informāciju par zobu kopšanu 
-“Skaistākais, ko cilvēks pasaulei 
var dot, ir smaids! Visskaistākais - 
vesels smaids!”. 

Pie kultūras nama tika piedāvātas 
arī dažādas aktivitātes lieliem un 
maziem, tostarp iespēja atstāt krā-
sainu savas plaukstas nospiedumu  
kā sveicienu Ļaudonai svētkos. Par 
šīm aktivitātēm paldies Ļaudonas 
bērnu un jauniešu iniciatīvu cen-
tram “ACS” - Anetei Smirnovai un 
Gitai Dzenei.

Ļaudonas bibliotēkā pagasta svēt-
kos bija unikāla iespēja atgriezties 
pagātnē - iespēja redzēt afišas, kas 
liecina par kultūras dzīvi Ļaudonā 
vairāk nekā 100 gadus senā pagāt-
nē.  Afišas savulaik saņemtas no 
Viļņa Strautiņa (ilggadējs Indrānu 
pagasta vadītājs).

Kādi pasākumi tolaik bija cieņā? 
Cik maksāja ieejas biļetes un kur 
tika izlietots skaidrās naudas atli-
kums? To visu un vēl vairāk varējāt 
uzzināt, aplūkojot afišas.

Turpat bibliotēkā bija iespēja pie-
dalīties arī aktivitātēs, lai pārbaudī-
tu savas zināšanas vecās drukas la-
sītprasmē vai lai iepazītos, kāds tas 
ir senais alfabēts...

Paldies bibliotēkas vadītājai Ievai 
Skušķei.

Pēcpusdienā tikāmies īpašā vie-
tā - Vecās skolas parkā, lai ļautos 

vasarīgam brīvdabas koncertam “Augusta debesīs”. Zem 
augusta debesīm uzstājās Ļaudonas pagasta amatiermāk-
slas kolektīvi - jauktais koris “Lai top!” (diriģents Jānis 
Trūps), senioru paaudzes deju kolektīvs “Divi krasti” un 
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Grieze” (vadītāja Aija 
Kreile), amatierteātra dalībniece Arita Kalniņa. 

Sirsnīgs paldies kolektīviem par sirsnīgo un īpašo kon-
certu. Vecās skolas parkam patiesi ir īpaša aura. To var 

  S. Prušakevičas foto

Plašais apmeklētāju pulks koncertā „Augusta debesīs” Vecās skolas parkā.
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turpinājums 11. lpp.Ļaudonas amatiermākslas kolektīvu kopbilde.

apliecināt visi, kas apmeklēja šo 
koncertu.

Svētku dienas aktivitātes ie-
kļāva arī divu viesmākslinieka 
un vieskolektīva uzstāšanos. 
Priekšnesumi bija patiesi aizrau-
joši, un prieks, ka skatītāji bija 
kuplā skaitā, lai vērotu šovus.

Iluzionistam Edžum ir izvei-
dots īpašs humora pilns priekš-
nesums tieši bērniem. Burvju 
triku priekšnesumā tika iesaistīti 
bērni un viņu vecāki. 

Savukārt Baltijas šova ko-
manda “Street Warriors”  veica 
profesionālus akrobātikas šovus, 
kuri spēja pārsteigt ikvienu ska-
tītāju, jo priekšnesumi tika pa-
pildināti arī ar ielu vingrošanas, 
karsēju sporta un deju elemen-
tiem, kopā veidojot ko patiešām unikālu un vēl neredzētu.

Kultūras namā noritēja arī īpašs kino seanss pašiem ma-
zākajiem svētku apmeklētājiem - aizraujoša Animācijas 
Brigādes filmu izlase: Zirņa bērni (rež. D. Rīdūze); Zaķu 
lielā diena (rež. D. Rīdūze); Londonas brīvdienas (rež. 
J. Cimmermanis), Cūkas laime (rež. D. Rīdūze), Parīzes 
noslēpumi (rež, J. Cimmermanis).  Jāsaka gan, ka šīs fil-
miņas aizrāva arī lielākos svētku apmeklētājus, atsaucot 
atmiņā pašu bērnību.

Svētku vakarā tikāmies estrādē, lai sagaidītu iemīļotos 
“Ontans i’Anne” varoņus - dāvana ļaudoniešiem no Balti-
navas pagasta amatierteātra “Palādas” ar izrādes “Ontans 
i Anne” 5. daļu – “Ontans i plāšnīki”. 

Sirsnīgs paldies arī svētku labvēļiem jeb atbalstītājiem - 
SIA “Ausmupe” Vīksnu ģimenei un SIA “Mokka” Maritai 
Circenei.

Senioru paaudzes deju kolektīvs “Divi krasti”.

Mirklis no izrādes „Ontans i Anne” - 
mijiedarbība ar skatītājiem. 
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Ļaudonas pagasta svētki 
- tā nav tikai viena diena. 
Tas ir ilgstošs gatavošanās 
process, kad jo īpaši sa-
springtas un darba pilnas ir 
pēdējās dienas pirms svēt-
kiem. Tādēļ īpašs paldies 
arī Jurijam Simsonam un 
pagasta īpašumu uzturēša-
nas nodaļas darbiniekiem 
- Ligitai, Gunāram, Linar-
dam, Ingai - visiem, visiem, kas čakli strādāja, lai sapostu 
pagasta teritoriju un rūpētos par svētku tehnisko pusi.

Saulains paldies svētku apmeklētājiem, jo  tieši jūs pie-
šķīrāt svētkiem īsto garšu un noskaņu!

Signe Prušakeviča, Ļaudonas kultūras nama vadītāja

Mirklis no izstādes „Sen bij’ šis laiks”
 Ļaudonas bibliotēkā. 

„Noķer vasaru!”
NoMetŅu  Laiks  ĻauDoNĀ! 

Šovasar no 20. līdz 24. jūlijam 
Ļaudonas bērnu un jauniešu inicia-
tīvu centrā “Acs” norisinājās atpūtas 
un piedzīvojumu nometne “Noķer 
vasaru!”. 15 jaunieši no Madonas no-
vada piedalījās jautrā piedzīvojumā. 

Vasaras nometnē bērniem tika rā-
dīts piemērs, ka jau šajā vecumā viņi 
ir spējīgi daudz ko izdarīt, pastāvēt 
paši par sevi, ar dažādiem izaicinā-
jumiem tikt galā patstāvīgi. Jaunieši 
ieguva daudz jaunu draugu, mācījās 

savstarpējo cieņu, uzlaboja komunicē-
šanās prasmi. Nometnē varēja apgūt 
daudzas un dažādas jaunas prasmes, kas 
noderēs atpūtā pie dabas, pārgājienos 
un citās dzīves situācijās. Bērni varēja 
trenēt sadarbības prasmes, jautri un liet-
derīgi pavadīt vasaras dienas bez vied-
ierīcēm. 

Šāda nometne BJIC “Acs” norisinājās 
pirmo reizi. Ideja par šādu pasākumu 
radās BJIC “Acs” vadītājai un arī nomet-
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nes vadītājai, Ļaudonas kultūras nama vadītājai Signei 
Prušakevičai. Cerams, ka tā būs jauniešu centra ikgadēja 
tradīcija.

Pirmajā nometnes dienā  caur spēlēm un sportiskām 
aktivitātēm jaunieši varēja iepazīties un sadraudzēties. 
Mēs pārrunājām nometnes noteikumus, cieņpilnu attiek-
smi vienam pret otru, nometnes plānu un katra personīgo 
nometnes mērķi. Ar lielu aizrautību veidojām kopīgu no-
metnes simboliku - “plaukstiņu karogu”. 

Otrajā nometnes dienā dalībnieki ieradās ļoti laicīgi, 
jo nevarēja sagaidīt dienas aktivitāšu sākšanos ar jaun-
iegūtajiem draugiem. Šajā dienā mums bija īpašs viesis 
- hennas burvju meistare Loreta Ducena. Jaunieši uzzi-
nāja, kā ir radušies hennas zīmējumi, kā tos kopt. Varēja 
izvēlēties sev jaukus zīmējumus. Kamēr hennas zīmējumi 
žuva dalībniekiem uz rokām, viņi piedalījās LLKC Meža 
konsultāciju pakalpojumu centra interaktīvajā darbnīcā 
“Koku, krūmu sugas un zemsedze”. Nometnes dalībnieki 
bija ļoti zinoši jautājumos par mežu un aktīvi piedalījās 
nodarbībā. Katrs varēja izgatavot savu čiekura kendamu. 
Dienas otrajā pusē jaunieši  varēja apmeklēt īpaši viņiem 
noorganizētu kino seansu ar našķiem, kam trauciņus ga-
tavoja paši.

Ar BJIC „ACS” audzinātāju Gitu Dzeni.

Ar krāsainiem matiem un smaidu uz lūpām, turot saldējumu rokās,
 košie „Noķer vasaru!” dalībnieki!

Trešā nometnes diena sākās lieliski. Nometnes vadītā-
jiem bija sagatavots nākamais piedzīvojums dalībniekiem 
- sietspiedes tehnikā apdrukāt t-kreklu ar nometnes logo. 
Šo meistarklasi nometnē vadīja grafiskā dizaina feja - 
Aiva Nebare. Aiva bija sarūpējusi jauniešiem arī izklaidi, 
veidojot plaukstu uzlīmes ar Ļaudonu. Katrs dalībnieks 
meistaroja savu t-kreklu, izvēlējās tā krāsas, rūpīgi izglu-
dināja un to saņēma sev par piemiņu nometnes noslēguma 
dienā. Dienas laikapstākļi mūs nelutināja, bet, kad bija 
jātaisa “lielie burbuļi”, uzspīdēja saule. Dalībnieki sada-
lījās vairākās komandās, un katrs izmēģināja, vai var uz-
taisīt vēl lielāku, garāku burbuli par sevi vai savu draugu. 
Šajā dienā bija daudz smieklu un patiesa prieka.

Nometnes ceturtajā dienā katrs 
dalībnieks līdzi ņēma savu matu 
ķemmi, jo diena bija veltīta košām 
pārvērtībām jauniešu matos. Skais-
tās pārvērtības palīdzēja mums īste-
not tikpat koša friziere - Karīna Siļ-
manoviča. Meitenēm tika princešu 
krāsainas lokas, lentes, bizes un bi-
zītes, kā arī skaisti sejas zīmējumi. 
Puiši pārtapa par rokeriem ar krā-
sainiem zīmējumiem matos. Katrs 
centās akcentēt savu jauno vizuālo 
tēlu un parādīt savu personību, dejo-
jot deju izaicinājumā, mācoties tos 
no video vai no nometnes dalībnie-
kiem. Diena turpinājās ar ciemiņiem 
no Slimību profilakses un kontroles 
centra. Viņi vadīja izglītojošu lek-
ciju par traumu profilaksi aktīvās 
atpūtas laikā pie ūdens. Skaidro-
ja, kādas ir sekas lēkšanai uz galvas 
ūdenī un atbilstoša aizsargekipējuma 
nelietošanai aktīvās atpūtas laikā pie 

Sadraudzība!
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ūdens. Programmas izstrādē bija iesaistīju-
šies ārsti - traumatologi un SPKC darbinie-
ki. Nodarbībā bija spēles, demonstrējumi, 
dalībnieku diskusijas un situāciju analīzes. 
Dalībniekiem pasniedza veicināšanas dā-
vanas un informatīvus materiālus.

Nometnes piekto - noslēdzošo - die-
nu jaunieši pavadīja Ļaudonas kultūras 
namā. Diena iesākās ar komandu spēlēm 
un jautrām aktivitātēm. Katrs varēja iz-
mēģināt savus spēkus “konfekšu ķērā-
jā”, fēna pin-pongā, draugu glābšanā no 
lavas un jautrajā kustību šovā. Nomet-
nes dalībnieki saņēma pašu darinātos 
t-kreklus un diplomu par piedalīšanos, 
ko draugi papildināja ar lieliskiem vēlē-
jumiem. Nometnes noslēgumā neiztikām 
bez košas ballītes ar jautrām dejām, gardiem našķiem un 
skaļiem smiekliem. 

Katru nometnes dienu noslēdzām ar mierīgu atmosfē-
ru, kurā radījām krāsainu atmiņu plakātu, izsakot savas 
spilgtākās dienas emocijas, aktivitātes.  

Lielākajai daļai nometnes dalībnieku nometnes ak-
tivitātes bija pilnas ar jaunatklājumiem, pirmreizējiem 
notikumiem, emocijām. Lieliski, ka nometnieki ieguva 
jaunus draugus un iemācījās sadzīvot kolektīvā, kur ir da-
žādi raksturi un temperamenti, pieņemt un cienīt cits citu.

Superīgie brīvprātīgie, nometnes darbinieki un visi 
iesaistītie, BJIC “Acs” ir pateicīga un priecīga, ka no-
metne noritēja veiksmīgi. Nometne organizēta ar Ma-
donas pilsētas un Ļaudonas pašvaldības atbalstu, kā arī 
sadarbībā ar A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas virtuves 
darbinieku komandu un citām Ļaudonas pagasta iestā-
dēm un to superīgajiem darbiniekiem. 

Neizmērojams PALDIES jums visiem!

Anete Smirnova, BJIC „ACS” vadītāja

Orientēšanās nometne

Nedēļu garā treniņnometne 
ar orientēšanās tehnikas ele-
mentiem, sprintiem, atmiņas 
treniņiem, spēlēm un fiziska-
jiem vingrinājumiem, un iz-
glītojošām lekcijām jau atkal 
norisinājās Ļaudonā.

Paldies pedagogiem Jurim 
Švarcam, Jānim Lejiņam, Li-
gitai Elksnītei, Inesei Ikau-
niecei, lektoriem Jurim Boro-
vikovam un Kalvim Kaļvam, 
kā arī projekta sagatavotājai 
Maijai Gusarei par šo lielisko 
nometni. 

Un, protams, ļaudoniešiem 
par viesmīlīgo uzņemšanu un 
it īpaši pavārītēm par lieliska-
jām maltītēm!

OK “ARONA”
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Graudu iela 7. Dreimaņu ģimenes māja.

LūkoJoties  vĒsturĒ..
Arī šomēnes vēlos publicēt rakstu sev ļoti mīļā un lolotajā rubrikā „Lūkojoties vēsturē...”. Man sevišķi tuvs ir viss 

senais - notikumi, sajūtas, cilvēki no pagātnes. Turpinot veiksmīgu sadarbību gan ar Sarmu Barkovsku, gan ar Astrīdu 
Aizsilnieci, esmu saņēmusi rakstu par Ļaudonā varbūt mazāk dzirdēto  pieminēto Graudu ielu. Raksts ir ļoti sirsnīgs, 
vērtīgs ar dažādiem faktiem, ļauj atminēties par senāk šjā ielā dzīvojošajiem cilvēkiem. Lasiet un baudiet vēsturi! 

Katrīna Kļaviņa
Graudu iela un tās ļaudis 

Senāk un šodien
Ielai tāpat kā cilvēkam ir savs dzīvesstāsts. Arī Grau-

du ielai - zaļai, maz apdzīvotai, taču ar savu likteni, ar 
īpašu vietu Ļaudonas vēsturē. Ielai, kam tāpat kā pilsē-
tiņai, pamazām jāpošas simts gadu jubilejai.

Ļaudona savu vārdu ieguva 1926. gadā agrārās refor-
mas laikā. Agrārā reforma bija pamats jaunās neatka-
rīgās Latvijas Valsts ekonomiskajam uzplaukumam. Tā 
balstījās uz vēsturisko taisnīgumu, uz atziņu, ka latviešu 
tautai ir pirmtiesības uz savu senču zemi. 

Jaunsaimnieku pašaizliedzīgais darbs, valdības ne-
savtīgais atbalsts deva rezultātus. Karā izpostītā ekono-
mika stabilizējās, strauji attīstījās. Dažu gadu laikā tika 
saražota produkcija ne tikai pašpatēriņam, bet arī eks-
portam - lini, sviests, cūkgaļa. Tas lika pamatus straujai 
valsts attīstībai visās jomās.

Pagastā, nostiprinoties zemnieku saimniecībām, uz-
plauka tā administratīvais centrs - Ļaudona. Protams, 
sava loma bija arī pilsētiņas ģeogrāfiskajam stāvoklim. 
Atrašanās pie Aiviekstes, kā arī lielu tirdzniecības ceļu 
krustpunkts veicināja uzņēmējdarbības un amatniecības 
attīstību. Ļaudonieši izsenis bijuši gudri, darbīgi ļaudis. 
Jau 1772. gadā te darbojās stikla manufaktūra - Glāz-
šķūnis, kā toreiz teica.

1920.-40. gados Ļaudonā kūsāja gan saimnieciskā, 
gan sabiedriskā dzīve. Lauksaimniecības skola, Biedrī-
bas nams, pasts, telefona-telegrāfa centrāle, dzirnavas, 
vilnas kārstuve, audumu apdares uzņēmums, zāģētava, 
četri krejošanas punkti, skārnis, desu darbnīca, divas 
maizes ceptuves, konditoreja, aptieka, četras frizētavas. 
Bija gan luterāņu, gan pareizticīgo baznīca, kā arī četras 
kapsētas. Pastāvēja gandrīz vai visi iespējamie amat-
niecības virzieni - kurpnieks, akmeņkalis, mūrnieks, 
galdnieks, skroderis, skārdnieks, seglinieks, fotogrāfs, 

pulksteņmeistars.
Biedrības namā ļaudonieši gan dziedāja korī, gan 

dejoja, gan spēlēja teātri. Skolā, gluži kā Kaucmindē, 
jaunās saimnieces - sievas un meitas - apguva saimnie-
košanas pamatus - cepa, vārīja, konservēja, auda, šuva 
un izšuva. Strauji auga Ļaudonas apbūve. Veidojās ielu 
tīkls.

Graudu iela iezīmējās kā Ļaudonas robeža ar apkār-
tējo lauksaimnieku - Krūmiņu un Lāču - īpašumiem, kā 
arī ar skolas apsaimniekotajiem laukiem. Tā nebija ti-
piska iela - taisna, gluda, drīzāk zaļa josta, kas aptvēra 
Ļaudonu no austrumiem - ar izteiktu reljefu, pat ar savu 
kalniņu un novadgrāvi, kas šīs puses liekos ūdeņus aiz-
nesa uz Aivieksti.

Interesanti, ka apbūves apgabali bija iedalīti tikai vie-
nā ielas pusē - labajā - ar nepāra numuriem. Kreisā puse 
bija atstāta rezervē. Tā bija Valsts fonda zeme, kuru at-
ļāva izmantot sakņu dārziem. Protams, tur nedrīkstēja 
stādīt ne ogu krūmus, ne augļu kokus. Atceros, ka vēl 
pēc kara mamma mūsu kartupeļu lauku otrpus ielai bijī-
gi dēvēja par fonda zemi.

Padomju laikā gan šī sistēma tika izjaukta. Kreisajā 
pusē pretī skolai tika uzcelta māja Graudu ielā 4, kurā 
ilgus gadus dzīvoja un saimniekoja čaklā Barbanu ģi-
mene.

Pirms kara Graudu iela sākās pie Miera ielas, tagad tā 
ir īsāka - sākums pie Avotu ielas. Apbūves gabalu nume-
rācija gan saglabājusies.

Graudu iela 1. Andreja un Mariannas Driksnu māja. 
Ģimenē auga divi dēli - Andrejs un Jānis. Pēc kara māja 
netika atjaunota. Ģimene pārcēlās uz Praulienu. Jānis 
izmācījās par elektriķi, apprecēja jauko Maiju Reiteri. 
Maija, nu jau pensionāre, ar prieku atceras savas past-

nieces gaitas, audzē skaistas puķes.
Krustojot Avotu ielu, Graudu iela 

gāja gar diviem interesantiem īpa-
šumiem. Māja, kurā tagad dzīvo 
biologs, pūču pētnieks Andris Avo-
tiņš, piederēja Lapiņiem. Ar Lapiņu 
dēlu mans tēvs kopā mācījās Ļau-
donas pamatskolā, bet man ar viņu 
iznāca satikties jau kā ar pulkvedi, 
civilās aizsardzības kursa pasnie-
dzēju Rīgas Politehniskajā institūtā. 
Vasarās Ļaudonā atpūtās visa Lapi-
ņu ģimene.

Pretī Lapiņu īpašumam atradās 
fotogrāfa Rūdolfa māja, tiesa gan, 
īsti nepabeigta, ar melnu papi ap-
šūta. Šis fotogrāfs ļaudoniešiem 
bija tikpat nozīmīgs kā lubāniešiem 
viņu Grāvers. Domāju, ka daudzos 
albumos vēl šodien atrodamas viņa 
skaistās, kvalitatīvās bildes.

Graudu ielā 7 dzīvoja Emīlija 
un Andrejs Kļaviņi ar meitu Viju. 

turpinājums 17. lpp.
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Kļaviņu ģimene bija īpaša, jo viņiem piederēja zirgs un 
skaists ābeļdārzs. Pēc kara tēvs strādāja uz Aiviekstes 
pārceltuves. Viņš ģimenei uzbūvēja pagaidu mītni, ielika 
pamatus jaunajai mājai, paredzot vietu arī ābolu pagra-
bam, taču tēvs nomira, un Vijai ar māti nācās saimniekot 
vienām. Vija bija mana draudzene, klasesbiedrene, tāpēc 
bieži pie viņas ciemojos. Atceros Vijas mammu - jauku, 
viesmīlīgu. Viņai vienmēr atradās kāds kumosiņš cienas-
tam, bija daudz garšīgu ābolu. Viņa strādāja patērētāju 
biedrībā par apkopēju, un mēs, meitenes, viņai bijām lieli 
palīgi. Īpaši tādās reizēs, kad vajadzēja kaut ko likvidēt, 
piemēram, krējuma īrisus ar notecējušu derīguma termi-
ņu... Vija auga nopietna, gudra, pievilcīga. Pēc skolas 
beigšanas viņa strādāja par telefonisti, pēc tam atbildīgā 
darbā - bija krājkases vadītāja. Jaunās mājas celtniecī-
ba atsākās tad, kad Vija apprecējās. Šī māja piedzīvojusi 
daudz laimīgu brīžu. Te izauguši Vijas un Laimoņa seši 
bērni, tagad uz šejieni ceļš ved četrpadsmit mazbērniem. 
Brīnišķīgais namatēvs Laimonis gan nu jau dus smilšu 
kalniņā Pārupes kapos, un kuplā Dreimaņu saime tagad 
pa Graudu ielu dodas ciemos pie tēva.

Graudu iela 9 - Rešņu ģimenes īpašums. Saimnieks 
Kārlis Resnis strādāja par dampja vadītāju, sieva Mari-
anna šuva. Viņu meita Sarma arī ir mana vienaudze un 
klasesbiedrene. Arī Rešņu ģimene uzcēla pagaidu māji-
ņu, pirmskara īpašumu neatjaunoja. Sarma apprecējās, 
ieguva uzvārdu Smalkā. Ģimenē piedzima divi dēli un 
meita. Laipnā, izdarīgā pastniece Gunta Smalkā ir Sar-
mas vedekla. Tagad Sarma dzīvo Madonā. Rešņu ģimenē 
dzīvoja arī Harijs Lācis - pirmais pēckara gadu biblio-
tekārs Ļaudonā. Toreiz bibliotēka atradās „Ņācos”. Bet 
Rešņu ozolos Graudu ielas malā kaimiņš Laimonis ik ga-
dus kāra šūpoles. Un Lieldienu priekus tur baudīja visi 
- mazi un lieli, pašu ļaudis un tālīni ciemiņi. 

Graudu ielā 15 - kuplās Kalniņu ģimenes mājvie-
ta. Tēvs Jūlijs bija kvalificēts mūrnieks, māte Viktorija 
saimniekoja mājās, audzināja bērnus. Un to bija krietns 
pulciņš - veseli deviņi. Šajā mājā gan piedzima tikai četri 
- Jānis, Vizma, Ausma un Kārlis. Pēc mājas nodegšanas 
ģimene apmetās „Rēķos”. Tur arī izauga visi bērni. Mei-
ta Maija Ļaudonas vidusskolu beidza ar sudraba medaļu, 
studēja Rīgas Medicīnas institūtā. Pēc tam daktere Maija 
Zandberga ilgus gadus ārstēja ļaudoniešus. Ļaudonā dzī-
vo gan jaunākā dēla Imanta ģimene, gan arī Mārtiņa, gan 
Aivara ģimene. 

Kad māsas sabrauc ciemos, Kalniņi nāk apraudzīt savu 
seno mājvietu. Pa šiem gadiem kā īsts ģimenes simbols 
tur izaudzis skaists bērzs, un interesanti, ka pie bērza tu-
ras, zied un smaržo mīlestības apinis. Un te nu arī ir tas 
Graudu ielas kalniņš. Un uz visiem laikiem mūsu sarunu 
valodā palicis īpašais vietvārds - Kalniņu kalniņš.

Astrīda Aizsilniece, Graudu iela 17 

(Rakstā izmantoti 1941. gada iedzīvotāju uzskaites 
dati. Paldies Līgai Calmānei)

Septembra „Ļaudonas Vēstu” numurā būs iespējams 
izlasīt šīs rubrikas raksta turpinājumu  par Graudu ielu 
17 un arī Graudu ielu 23, Astrīdas bērnības sajūtām, kā 
arī par tuvāko kaimiņu mājām. 

No sirds saku paldies par atraktīvo iesaistīšanos, pa-
līdzību, kas sniegta, lai veidotu mūsu mīļo pagasta laik-
rakstu. Paldies JUMS, Astrīda un Sarma!

Katrs „Ļaudonas Vēstu” numurs, kurā publicēta rub-
rika „Lūkojoties vēsturē...” ir ar citādāku  vērtību!

vĒstis No MaDoNas NovaDa

30. jūlija Madonas novada pašvaldības domes sēdē ar 
mērķi atbalstīt ģimenes ar bērniem deputāti nobalsoja par 
priekšlikumu piešķirt atlaidi 100% apmērā maksai par ēdi-
nāšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestāžu un 
izglītības grupu izglītojamiem un 100% atlaidi maksai par 
brokastu, launaga un vakariņu sniegtajiem pakalpojumiem 
vispārizglītojošo skolu izglītojamiem, nosakot, ka izglītības 
iestāžu vadītāji ir atbildīgi par precīzu un savlaicīgu datu 
sniegšanu ēdināšanas pakalpojumu maksas aprēķināšanai 
un atlaides piešķiršanai izglītības iestāžu izglītojamiem.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja viet-
nieks Zigfrīds Gora nepieciešamību ieviest tā dēvētās brīv-
pusdienas arī PII audzēkņiem argumentēja ar sociālā taisnī-
guma principa ievērošanu.

“Ar ko atšķiras PII bērni no skolas vecuma bērniem? Mūsu 
novadā ir daudz ģimeņu, kuru ienākumu līmenis pārsniedz 
slieksni, kas nepieciešams mazturīgā statusa ieguvei, taču 
summa - 15 līdz 20 eiro mēnesī, ko izdotos brīvpusdienu 
gadījumā ieekonomēt ģimenes budžetā, ir būtiska.  Saskaņā 
ar 2020. gada sākumā apkopoto informāciju Madonas no-
vada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes un pirms-
skolas izglītības iestāžu grupas apmeklē 1277 izglītojamie, 
taču atcerēsimies, ka novadā ir deklarēti vēl aptuveni 300 
pirmsskolas vecuma bērni, kas neapmeklē bērnudārzu nereti 
sociālu apsvērumu dēļ. Ar šo lēmumu mēs vismaz daļu no 
bērnu vecākiem, kuru atvases pirmsskolas periodu šobrīd 
pavada mājās, varam motivēt izvēlēties bērnudārza opciju. 
Šādā gadījumā runa vairs nav tikai par ēdināšanu, bet jau 
par bērna attīstību - izglītošanu un socializāciju,” uzsvēra 
Zigfrīds Gora.

To, ka  atlaides piešķiršana 100% apmērā maksai par ēdi-
nāšanas pakalpojumiem PII un izglītības grupu izglītoja-
miem var būt liels atspaids daudzu ģimeņu budžetos akcen-
tēja arī Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Agris Lungevičs.

“Izvirzot novada prioritātes, pirms dažiem gadiem atbal-
stu centrējām uzņēmējdarbības attīstībai. Šajā jomā ir daudz 
paveikts, gan sakārtojot infrastruktūru, gan sniedzot grantus. 
Darbs šajā virzienā noteikti neapstāsies, taču šobrīd mums 
skats jāvērš uz sociālo politiku. Ja man jānosauc nozīmīgākā 
problēma kopš novada pastāvēšanas, tad pirmo vietu ieņem 
demogrāfija - iedzīvotāju skaita kritums, kas negatīvi atsau-
cas uz teju visām jomām, kas skar pašvaldību. Mums nav 
nacionāla līmeņa atbalsta instrumentu, kas ļauj palīdzēt ģi-
menēm ar bērniem un stimulēt dzimstības pieaugumu. Tas, 
ko varam darīt, ir ar šāda veida domes lēmumiem sniegt reā-
lu, sajūtamu atbalstu iedzīvotājiem. Tas mums ir pa spēkam. 
Uz šo soli daļēji vedināja arī COVID-19 raisītā ārkārtējās 
situācijas izsludināšana valstī. Šajā laika posmā izjutām, cik 
daudzām ģimenēm izšķirīgs un nozīmīgs bija pašvaldības 
atbalsts, sedzot ēdināšanas izdevumus attālinātā mācību 
procesa laikā. Mūsu uzdevums ir arī turpmāk sniegt atbalstu 
iedzīvotāju grupām, kurām tas tik ļoti nepieciešams,” atbal-
stīt lēmumu domes sēdē kolēģus aicināja Agris Lungevičs.

Domes priekšsēdētājs uzsvēra, ka šāds lēmums ilgtermiņā 
var atstāt pozitīvu ietekmi ne tikai uz bērnu vecāku maci-
ņiem.

“Kad pirms vairākiem gadiem lēmām par bezmaksas 
ēdināšanu izglītības iestādēs, Madonas novada pašvaldības 
bilance savstarpējos norēķinos par izglītības iestāžu snieg-
tajiem pakalpojumiem bija negatīva - citu novadu izglītības 
iestādēs mācījās par 120 Madonas novadā deklarētajiem 

turpinājums 18. lpp.

Ar 1. septembri ēdināšanas pakalpojums 
bērnudārzos būs bez maksas
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turpinājums no 17. lpp.

skolēniem vairāk nekā Madonas novada skolās citos nova-
dos deklarētie bērni. Jau pēc pāris gadiem šī bilance bija +80 
skolēni par labu Madonas novadam. Brīvpusdienu nodroši-
nāšana pašvaldībai izmaksāja aptuveni 200 000 eiro gadā, 
taču pedagogu algās un savstarpējos norēķinos tika iegūti 
aptuveni 300 000 eiro gadā. Šajā laikā arī valdība, iespējams, 
sekojot Madonas piemēram, soli pa solim gāja uz priekšu, 
gadu no gada palielinot atbalstu skolēnu brīvpusdienām, kas 
samazināja pašvaldībai šī lēmuma finansiālo slogu. Esmu 
pārliecināts, ka arī lēmumam par 100% atlaides piešķiršanu 
PII izglītojamo ēdināšanai mēs panāksim līdzīgu pozitīvu 
efektu, kas atsvērs izdevumu apjomu (aptuveni 50 000 eiro 
2020. gadā), kas nepieciešams atlaides piešķiršanai. Nākama-
jā gadā šai aktivitātei plānots novirzīt aptuveni 150 000 eiro, 
kā arī būs nepieciešami papildu 50 000 eiro, lai brīvpusdienas 
nodrošinātu arī tiem izglītojamiem, kas mācās kaimiņu - Ces-
vaines, Lubānas un Ērgļu -novados, kuri, realizējot adminis-
tratīvi teritoriālo reformu, nākamajā gadā iekļausies Madonas 
novadā,“ piebilda Agris Lungevičs.

Arī domes deputāts Andrejs Ceļapīters, atbalstot ieceri, 
kuru Madonas novads pirms 10 gadiem uzsāka kā viens no 
pirmajiem valstī, aicināja kolēģus jau laikus apzināt, cik lie-
lu finansiālo slogu uz pašvaldības budžetu raisīs gan atlaides 
piešķiršana ēdināšanai, gan citu sociālā atbalsta pasākumu 
nodrošināšana, ievērtējot administratīvi teritoriālās refor-
mas raisītās izmaiņas.

Lēmumam par brīvpusdienām domes deputātu vidū bija 
teju vienprātīgs atbalsts. Diskusijas raisīja vien jautājums 
par regulējumu, kā panākt, lai audzēkņu vecāki paziņo par 
to, ka bērni atsakās no brīvpusdienām, kā arī godprātīgi lai-
cīgi informē par neierašanos PII vai izglītības iestādē, kas 
ļautu izvairīties no situācijām, kad tiek pagatavotas liekas 
ēdiena porcijas. Svarīgs priekšnoteikums ēdināšanas izde-
vumu uzskaitei un atlaides piešķiršanai ir precīza un sav-
laicīga izglītojamo, kuriem sniegts ēdināšanas pakalpojums, 
uzskaite.

Diskusijās radās arī aicinājums pievērst pastiprinātu uz-
manību pirmsskolas vecuma bērnu veselībai. Madonas no-
vada Sociālā dienesta vadītājs Gundars Riekstiņš uzsvēra, 
ka sabalansēta, pareiza uztura nodrošināšana vecumā, kad 
noris cilvēka attīstībai būtiskākie procesi, ir vērtīgākais ie-
guldījums, ko pašvaldība, domājot par savu iedzīvotāju, var 
sniegt.

Jāatgādina, ka saskaņā ar domes pirms astoņiem gadiem 
apstiprināto kārtību, kādā piešķir un izlieto pašvaldības bu-
džetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības iz-
glītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu snieg-
šanai, pašvaldība piešķir budžeta līdzekļus 0,57 eiro dienā 
produktu iegādei vienam izglītojamajam pēc faktiskā pirms-
skolas izglītības iestādes vai grupas apmeklējuma un 0,71 
eiro dienā produktu iegādei vienam izglītojamajam pusdie-
nām pēc faktiskā vispārizglītojošās skolas apmeklējuma.

Līdz 30. jūlija domes lēmumam Madonas novada paš-
valdība bija noteikusi 100% atlaidi vispārizglītojošo  skolu 
izglītojamiem maksai par ēdināšanas pakalpojumiem, kur 
maksu par ēdināšanas pakalpojumiem sedz pašvaldība. Tur-
pretī pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamo vecāki par 
ēdināšanu sedza maksu 0,75 eiro, savukārt atlaidi - 0,57 eiro 
sedza pašvaldība. Pašvaldības piešķirtā atlaide veido 43% 
no kopējās aprēķinātās ēdināšanas maksas. Dažās no pagas-
tu pārvaldēm tiek aprēķināta maksa par brokastu, launaga un 
vakariņu sniegtajiem pakalpojumiem.

Maksa par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu pirmssko-
las izglītības iestādēs, pirmsskolu grupās un vispārizglīto-
jošās iestādēs par brokastīm, launagu un vakariņām gadā ir 
apmēram 155 000 eiro, kas ir 0,49%  no pašvaldības 2019. 
gada budžeta kopējiem ieņēmumiem.

Saņemts atzinīgs vērtējums par 
Madonas slimnīcas darbību

Veselības ministrija (VM) kopā ar Veselības inspekciju 
pašreiz veic padziļinātu izpēti par slimnīcu darbu Latvijā. 
Līdz septembrim plānots izanalizēt visu slimnīcu darbu 
un nākt klajā ar kopējo attīstības plānu.

Lai saņemtu vērtējumu par Madonas slimnīcu, 6. au-
gustā Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Agris Lungevičs  kopā ar slimnīcas valdi devās uz VM. 
Madonas slimnīca pieder pie 3. līmeņa slimnīcām, un, kā 
atzina VM, slimnīca strādā labā līmenī - pašreiz piedā-
vā un spēj nodrošināt tos pakalpojumus un profilus, kas 
iedzīvotājiem nepieciešami un atbilst šāda līmeņa slim-
nīcām.

Ministrija arī turpmāk redz Madonas slimnīcu kā me-
dicīnas pakalpojumu centru Madonas reģionā un pat pāri 
tā robežām, arī nākotnē saglabājot visas nodaļas slimnīcā 
un visu to pakalpojumu klāstu, kuru sniedzam šobrīd. 

Uzdevums ir izveidot piecu gadu stratēģijas plānu un 
redzējumu slimnīcas attīstībai, tostarp izvēlēties kādu no-
teiktu virzienu vai virzienus, kurus vēl vairāk attīstīt un 
specializēties, piemēram, traumatoloģiju vai rehabilitāci-
ju. Jau pašreiz šīm nozarēm ir piemērotas telpas un perso-
nāls. Tajā pašā laikā netiks slēgts neviens no pašreizējiem 
pakalpojumiem.

Arī turpmāk būs pieejams valsts finansējums ne tikai 
pašreizējā līmenī, bet ar iespēju attīstīties. Protams, jārū-
pējas par to, lai būtu dažāda profila speciālisti, jāgatavo 
attīstības plāns un pareizi jāsaliek galvenie uzsvari.

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests 
informē - pieteikšanās pie ārstiem speciālistiem
Sadarbībā ar ģimenes ārstu praksēm un Bērnu klīniskās 

universitātes slimnīcas  Mobilo veselības aprūpes centru  
atsācis savus izbraukumus un nākamā tikšanās Madonā, 
Parka ielā š.g. 4. septembrī. 

Sakarā ar jaunā mācību gada sākšanos vecāki aktīvi 
interesējas par bērnu pierakstu pie acu ārsta, līdz ar to 
šoreiz mazos pacientus pieņems tikai acu ārsts. Jāpiebilst, 
ka rinda uz 4. septembri jau ir nokomplektēta.

Aicinām vecākus bērnus pierakstīt pie acu ārsta 
un gastroenterologa š.g. 20. oktobrī.

Lūgums sazināties pa tālruņiem - mob. tālr. 26452077, 
t. 64807293, kā arī izmantot iespēju informāciju nodot ar 
īsziņas vai WhatsApp lietotnes palīdzību.

Vēlamies atgādināt, ka Mobilais veselības aprūpes 
centrs savu darbību Latvijā sācis kopš 2010. gada ru-
dens un kopā ar ārstiem no Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas dodas vizītēs uz Latvijas reģioniem, lai sniegtu 
bezmaksas ārstu konsultācijas un veselības apskates tur 
esošajiem bērniem. 

Mobilais veselības aprūpes centrs - 12 metrus garš, 
moderns transportlīdzeklis, kurā atrodas divas pacientu 
izmeklēšanas telpas un pieņemšanas telpa, kuras pielāgo-
tas diagnostisko un profilaktisko medicīnas pakalpojumu 
sniegšanai.  Konsultācijas vecākiem un bērniem sniedz 
tādi speciālisti kā  oftalmologs, pediatrs, pulmonologs 
alergologs, neirologs, endokrinologs un gastroentero-
logs. Vispieprasītākie ir  acu ārsts, alergologs un neiro-
logs. Vismaz 400 bērni visā Latvijā  katru mēnesi saņem 
bezmaksas ārstu apskates.

Vecāki, izmantojiet iespēju saņemt konsultācijas pie 
Rīgas speciālistiem!

Inese Zālīte, 
Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta

 sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem 
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Jauns rekords “Elektronikas šķiratlonā” - 
Madonas novadā sašķirotas 27,12 tonnas elektroiekārtu

Madonas novadā noslēdzies Latvijas Zaļā punkta kopā 
ar veikaliem “Top!” un SIA “Eco Baltia vide” rīkotās kam-
paņas Vislatvijas “Elektronikas šķiratlons” 2. posms. Tā 
laikā tika nodrošināta elektroiekārtu izvešana iedzīvotāju 
pieteiktajās adresēs. Kopumā Madonas novadā kampaņai 
pieteicās starp visiem novadiem lielākais iedzīvotāju skaits 
- 151 dalībnieks -, otrreizējai pārstrādei nododot rekordlie-
lu elektrotehnikas apjomu - 27,12 tonnas.

Katrs kampaņas dalībnieks elektronikas nodošanas brīdī 
tika reģistrēts izlozei par veikalu tīkla “Top!” dāvanu karti 
20 eiro vērtībā, ko ieguva Zinaida. Savukārt lielāko iekārtu 
apjomu (~ 822 kg) Madonas  novadā sašķiroja Māris, kurš 
iegūs “Top!” dāvanu karti 30 eiro vērtībā. Ar uzvarētājiem 
kampaņas rīkotāji sazināsies individuāli tuvākajā laikā.

Vislatvijas “Elektronikas šķiratlona” otrais posms vairāk 
nekā 20 Latvijas novados notiek no šā gada jūnija līdz no-
vembrim, kad nolietotās elektroiekārtas bezkontakta veidā 
var nodot mājsaimniecību un uzņēmumu adresēs. Plašāka 
informācija par kampaņu, novadiem, kuros notiek reģis-
trēšanās, un balvu fondu pieejama http://www.zalais.lv/lv/
jaunumi/akcijas/vislatvijas-elektronikas-skiratlona-otrais-
posms.

Kampaņas organizētāji pateicas Madonas novada iedzī-
votājiem par plašo atsaucību un dalību projektā, aicinot 

turpināt šķirot mājsaimniecībā uzkrātos atkritumus un tā-
dējādi rūpēties par tīru vidi novadā un zaļu Latviju kopu-
mā.

Vislatvijas “Elektronikas šķiratlonu” no šā gada aprīļa 
rīko Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar SIA “Eco Baltia 
vide” un veikaliem “Top!”. 20. maijā noslēdzies kampaņas 
pirmais posms, kurā iedzīvotāji nolietoto elektroniku va-
rēja nodot vairāk nekā 40 atkritumu šķirošanas laukumos 
visā Latvijā. 1. posmā tika sašķirotas 142,72 tonnas elek-
troiekārtu, savukārt kopumā kampaņā pārstrādei jau nodo-
tas 243,5 tonnas tehnikas. Plašāka informācija par kampa-
ņas kopējiem rezultātiem pieejama šeit - http://www.zalais.
lv/lv/jaunumi/akcijas/skirosanas-akcija-elektronikas-skir-
atlons-savaktas-jau-243-5-tonnas-elektroiekartu

Alise Zvaigzne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

“Eco Baltia” grupa

Latvijas repa izpildītāji - ansis, Edavārdi, Singapūras Satīns, Prusax - 
Madonas pilsētas kultūras namā

19. septembrī plkst. 20.00 līdz 21.30 (PĀRCELTS NO 4. APRĪĻA) 
Pateicoties klausītāju interesei, jau 

otro gadu četri pašmāju repa izpildītā-
ji -  ansis, Singapūras Satīns, Edavārdi 
un Prusax satiksies vēl plašākā hiphop 
mūzikas turnejā Republikas Tūrē 2020.

Aizvadītajos gados vienas no strau-
mētākajām Latvijas dziesmām un iz-
pildītājiem  digitālajās platformās kā 
“Spotify”, “Youtube” un citās bija an-
sis - “Zemes stunda” un albums “Bal-
zams”, Singapūras Satīns -”Piededzini 
Mann”, “Pārāk jauna” un daudzi citi 
ieraksti, Edavārdi - “Viss Ir Sarežģīti”, 
“Pa Apli”, “Labirints” un Prusax - “Pir-
mais Līgā” un “Repa spēles terorists” .

Koncerta programmā ir gan repa iz-
pildītāju dziesmas, gan populāri hiti.

Ieejas maksa: EUR  18,00 “Biļešu 
Paradīze” un kultūras  nama kasēs. Aija Špure,

Madonas pilsētas kultūras nama atpūtas pasākumu organizatore
Informācija rubrikai no madona.lv, apkopoja Katrīna Kļaviņa
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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.

krustvĀrDu  MĪkLaHorizontāli:
1. Ciems Daugavpils nov.
5. Pagasts Aizputes nov.
9. Komfortablas.
11. Tautasdziesmas.
12. Izveicīgi, žigli.
13. Blēdīgs darījums.
14. E. Bronte romāns „Kalnu ...”.
15. Kautrīgi.
16. Apkalpotāja.
22. Venecuēlas galvaspilsēta.
23. Pilsēta Lietuvā pie Baltijas 
jūras.
25. Ierīces augļu sulas iegūšanai.
26. Aizsprostojums, ko ceļ ielu 
cīņu laikā.
30. Ciems Pļaviņu nov., 
Vietalvas pag. (ģen.)
34. Ieraudzīt, saskatīt.
36. Gaujas kreisā krasta pieteka.
37. Pilsēta Vācijā pie Reinas.
38. Piepildīt traukus ar šķidrumu.
39. Krievijas kūrortpilsēta pie 
Melnās jūras.
40. Mācību telpa skolā.
41. Iestrādāt graudus augsnē.
42. Īsta.
Vertikāli:
1. Organiskas izcelsmes 
nogulumiezis purvos (ģen.)
2. Slinka.
3. A. Upīša romāns „... mākoņos”.
4. Paklupt.
6. Zvejnieku ciems pie Lubāna.
7. Salta.
8. Augs, ko izmanto aldari.
10. Atbilde uz kairinājumu ar nervu sistēmas 
starpniecību.
15. No māla izgatavoti priekšmeti.
17. Bezmērķīgi pastaigāties.
18. Pārmērīgi taupīgs.
19. Fazānu dzimtas uz zemes ligzdojoši putni.
20. Vest zirgu pa vagu.
24. Gaismas ķermeņi ielu apgaismošanai.
27. Valsts Tuvajos Austrumos.
28. Pasaulē pazīstama kriminālromānu autore. 
(1890-1976).
29. Mierīgs, bezrūpīgs stāvoklis.
31. Pilsēta Kurzemē Cieceres upes krastos.
32. Garš, šaurs baltmaizes klaips.
33. Iesauka.
35. Dieva dārzs Bībelē  (lok.)

Sastādījusi Sarma Barkovska

Atminējumi (jūnijs/jūlijs 6,295): Horizontāli: 5.  Slo-
cene, 7. Hamburga, 10. Inki, 11. Ezere, 12. Farss, 13. 
Dāmas, 16. Pamale, 20. Delta, 21. Sils, 22. Reina, 23. 
Maskava, 26. Kalsnas, 31. Pīles, 33. Skat, 34. Tanks, 
35. Rūķis, 36. Alus, 37. Taisne, 39. Skate, 42. Lurda, 44. 
Nakts, 46. Anna, 47. Segments, 48. Saldais. 

sĒru  vĒsts

     Tuva cilvēka aiziešana
     Liek likteņa svaros svērties.
     Tuva cilvēka aiziešana
     Liek rudens debesīs vērties.

   J. Brežģis

Mūžības ceļos aizgājuši:

Jānis Fjodorovs
20.07.2020.  61 gada vecumā;

Inta Ejube
31.07.2020.  81 gada vecumā;

Jānis Dauģis
05.08.2020.  75 gadu vecumā.

Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem!

Vertikāli: 1. Notis, 2. Sece, 3. Amata, 4. Arfa, 5. San-
paulu, 6. Eseja, 8. Alsunga, 9. Pededze, 14. Māls, 15. 
Skaras, 16. Pasts, 17. Malta, 18. Baiga, 24. Aklis, 25. 
Kastas, 27. Lukss, 28. Nātre, 29. Vistene, 30. Gailenes, 
31. Paltuss, 32. Inta, 38. Ilkss, 40. Klāni, 41. Bakas, 43. 
Dogs, 45. Solo.


