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„Pati tumšākā stunda ir tieši pirms rītausmas” 
                                        Paulu Koelju

Grūti to atzīt, taču pastāv tāda lieta kā dzīves 
neparedzamība. Mēs varam dzīvot dzīvi, domājot, ka 
tajā ir viss kārtībā - labs darbs un atalgojums, laimīga 
ģimene, apmierinošs veselības stāvoklis u.tml. Mēs 
soļojam cauri pierastajiem dzīves līkločiem ar augsti 
paceltu galvu, smaidot un uz dzīvi skatoties pozitīvā 
tālredzībā. Varbūt realitātes sajūtas trūkums un rozā 
brilles uz acīm? Varbūt vienkārši liktenis? Dzīve tie-
šām mēdz nolikt uz ceļiem un atņemt lietas, cilvēkus, 
sajūtas - to, kas katram ir svarīgs. Es zinu, par ko es 
runāju.

Februāra „Ļaudonas Vēstīs” redaktores slejā es 
rakstīju: „Vai tā nav liela laime, ka esam tālu prom no 
lielā slimības uzliesmojuma Āzijas zemēs? Un vai tā 
ir nelaime, ka mēs, cik ātri apaukstējamies, tik ātri arī 
tiekam uz strīpas?”. Cik šodien tas liekas ironiski... 

Runājot par to, kas noticis Ļaudonā martā, jāmin, 
ka Ļaudonas sociālās aprūpes centrā ir atklāts lifts, 
kas turpmāk centra iemītniekiem nodrošinās izkļūša-
nu no ēkas ratiņkrēslos, kā arī nepieciešamības gadī-
jumā varēs iemītniekus izvest ar gultu, ja cilvēkam 
nepieciešams nokļūt medicīnas iestādē vai līdz ātrās 
neatliekamās palīdzības auto. 

Šī mēneša Ļaudonas pagasta pārvaldes informatī-
vais izdevums tiešām ir pilns ar informatīviem jau-
numiem. Apsolu, ka jau aprīļa avīzītē es atdošu sevi 
vairāk. Turpināšu iesāktās rubrikas - „Dzīvesstāsts”, 
„Vecās skolas logu stāsti”.

Starp citu, neesmu dzirdējusi sliktas atsauksmes 
par rakstu „„Ļaudonas Vēstu” piegādes procesa iz-
maiņas”, tāpēc ceru, ka nu pastkastītes būs ieguvušas 
jaunu izskatu, jo būs rotātas ar īpašnieka uzvārdu... 
Joks, pa jokam... Bet varbūt tomēr?

Saudzējiet sevi! Tiešām katrs sevi un savus līdzcil-
vēkus!

Tiekamies Ļaudonā!
Katrīna Melānija Kļaviņa
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VĒSTIS NO PAGASTA  PĀRVALDES
RUNĀ  ARTŪRS  PORTNOVS!

Labdien, mīļie!
Šobrīd gribu teikt, ka esmu ļoti gandarīts par to, ka tur-

pina iznākt mūsu avīze “Ļaudonas Vēstis”, kuru joprojām 
varam jums piegādāt katram individuāli. Tā ir lieliska ie-
spēja jūs sasniegt, uzrunāt jūs un jūsu ģimenes - īpaši šādā 
laikā, kad pasaulē samilzušas problēmas, kuru risināšanai 
nepieciešama cilvēces vienota rīcība. Arī mūsu pagasta 
iedzīvotājiem jāsadodas rokās, lai mēs spētu palīdzēt paši 
sev, saviem vecākiem un tuviniekiem, draugiem, kaimi-
ņiem, kolēģiem un galu galā mūsu mīļajai zemei - Latvijai. 

Nespēju aizmirst nesen lasītos vārdus, ka mūsu senči de-
vās tālu prom no mājām, lai glābtu Latviju, bet mūsu pienā-
kums ir palikt mājās un būt piesardzīgiem, lai glābtu mūsu 
vecākus un vecvecākus, jo tieši senioriem šis vīruss ir īpaši 
bīstams, tāpat kā daudziem citiem, kam jau šobrīd ir kādas 
veselības problēmas. Šobrīd, kad jūs uzrunāju (19. martā), 
valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, kuras laikā mums vi-
siem kopā un katram individuāli jāievēro īpaši noteikumi. 
Tie jāuztver ļoti nopietni, lai pastāvošā sistēma spētu vadīt 
un organizēt gan ekonomiku, gan sociālo jomu, kas skar 
katru no mums. Jā, šī sistēma nav perfekta, bet tādā mēs 
dzīvojam un tāda tā mums šobrīd ir. Tur neko mainīt neva-
ram. Šobrīd noteikti ne. Es ticu, ka jūs mani uzklausīsiet: 
esiet tik laipni un ievērojiet šos noteikumus! Esmu dzirdējis 
sakām, ka sacelta liela ažiotāža, no mušas uzpūsts zilonis… 
Sacelta panika, par ko liecina veikalu tukšie plaukti. Var-
būt? Bet vai ir vērts riskēt? Ieturēt profesionālu pauzi esot 
lielu mākslinieku talanta iezīme. Es domāju, ka  arī mēs, 
ļaudonieši, katrs to protam un varam. Ja ir kaut viens aiz-
domu aizmetnis, ka varat būt bijis saskarē ar koronavīrusa 
nēsātāju, ievērojiet visus noteikumus un noteikti pašizo-
lējieties! Tas ir jūsu pienākums, lai ar šo dīvaino slimību 
Covid-19 nesaslimtu citi! Pārdrošību, adrenalīnu meklēsim 
labos laikos, kad uz pasaules atkal būs miers. Un darīsim to 
legāli, ticiet man, būs tādas iespējas un daudz! Tāpēc tagad 
esam atbildīgi! Mēs to varam. 

Šajā saspringtajā laikā ļoti liela nozīme ir informācijas 
apritei. Noteikti iesaku būt uzmanīgiem ar tā saucamo bau-
mošanu un klačošanos, kad tiek izplatītas nepārbaudītas un 
bieži vien nepatiesas ziņas, kas saklausītas no kādas mutes 
kāda ausī. Necelsim lieku paniku, sekosim līdzi drošiem in-
formācijas avotiem! Klausīsimies oficiālās ziņas pa radio un 
TV, kā arī lasīsim, ko saka valsts amatpersonas uzticamos 
interneta portālos un avīzēs! Šajā laikā noteikti ļoti svarīga 
ir kritiskā domāšana. Jāprot atšķirt pelavas no graudiem jeb 
svarīgu un patiesu informāciju no baumām, kas bieži vien ir 
cilvēku dzīvās fantāzijas radītas. Savā starpā sarunājoties, 
novēlēsim viens otram labu veselību un izturību! Bieži vien 
tas stiprina vairāk nekā padomu došana.

Aicinu šo ārkārtējās situācijas laiku, kad esam spiesti 
daudz vairāk uzturēties savos mitekļos, izmantot lietderī-
gi. Tos, kuriem nav mājas karantīnas, aicinu doties svaigā 
gaisā. Ejam dabā - pie upes, uz mežu, pārgājienos kājām 
vai nūjojot! Prieks bija redzēt pilnu Driksnas silu ar cilvē-
kiem, kas atkal atraduši laiku sev un dabai. Bet, ejot staigāt 
pa pagastu vai pa mūsu mežiem, aicinu katru paņemt līdzi 
maisiņu, kurā iemest papīru vai pudeli, kas neapdomīgi no-
mesta zemē. Diemžēl mums ir vēl daudz ceļmalās un mežā 
samestu atkritumu. Ja mēs katrs pacelsim kaut pa vienai 
pudelei vai vienam papīra gabaliņam, apkārtne kļūs tīrāka, 
daba un zeme varēs uzelpot un kļūt veselāka. Tuvojoties 
pavasarim, būs iespēja doties ārā un sakopt savas sētas. 
Vai tas nav brīnišķīgi? Tāpat šajā laikā, ja neejam ārā, bet 
paliekam mājās, varam paveikt daudz derīga sev, ģimenei 
un pašizaugsmei. Tad, atkal atgriežoties ierastajās sliedēs, 
mēs jau būtu cita sabiedrība. Daudz labāka, daudz gudrāka, 
daudz zinošāka un daudz atbildīgāka cilvēku kopiena. Šajā 
digitālajā laikmetā ir iespēja attālināti celt savu intelektuālo 
kvalitāti. To var darīt, skatoties seminārus internetā video 

formātā vai klausoties audio ierakstus. Var lasīt grāmatas 
un apgūt jaunas prasmes un nodarbes, izglītoties. Mēs ta-
gad varam apsēsties, nesteidzīgi sakārtot savas domas un 
savas mantas, aizvākt prom tās lietas, kuras mums vairs nav 
vajadzīgas un nevajadzēs nekad, vai salikt visu pa vietām. 
Tāpat ir iespēja pārdomāt, kā esam dzīvojuši līdz šim, kādus 
savus ieradumus varam pamainīt, no kādiem vispār varam 
tikt vaļā. Ir iespēja uzlabot ne tikai pasauli sev apkārt, bet 
arī savu iekšējo es. Varam padomāt par nākotni, paplānot 
to. Pamodelēt, kā dzīvot, kā strādāt, kā domāt un izturēties 
labāk. 

Ja nu tomēr kāds negrib ievērot ārkārtas stāvokļa noteiku-
mus un jūs to manāt, mūsu kopienas cilvēku veselības (un 
pat dzīvības) vārdā lūgšu par šiem indivīdiem ziņot. Ziņo-
jiet man vai policijai (zvanot 110)! Galvenais - neklusējiet! 
Neriskēsim un glābsim tos, kam nepieciešama palīdzība, 
bet kuri paši to nesaprot. Protams, nekādā gadījumā nesāk-
sim tā saucamās raganu medības un nelinčosim šos bezat-
bildīgos ne klātienē, ne attālināti, viņus aprunājot. Vienkārši 
ziņojiet, un jūs jau būsiet paveikuši labu darbu.

Lielākoties esmu laimīgs, ka ļaudonieši ir atbildīgi un 
saprotoši pandēmijas laikā. Līdz šim esmu novērojis, ka 
spējam būt arī elastīgi un, ja ir šāda situācija, tad rodam ie-
spējas gan bērnus nevest uz dārziņu, gan spējam tos pieska-
tīt, kad viņi neapmeklē izglītības iestādes. Gan lielos, gan 
mazos. Paldies, ka esat saprotoši visi, kas piedalās mūsu  
amatierkolektīvos un sporta komandās, bet kuriem ārkārtas 
situācijas  dēļ jāizlaiž gan mēģinājumi, gan sporta treniņi un 
citi ierastie brīvā laika pavadīšanas pasākumi! Paldies, ka 
nebija jāskaidro, kāpēc tiek atcelti kultūras pasākumi! Esam 
arī vienojušies par pagasta pārvaldes klātienes pakalpojumu 
sniegšanu attālināti un turpināsim to nodrošināt, kamēr vien 
tas būs nepieciešams. Saku lielu paldies arī pagasta pārval-
des iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, kuri turpina 
pildīt savus pienākumus pagasta un iedzīvotāju labā, esot 
paaugstinātā modrībā, sekojot līdzi ziņām un izpildot rīko-
jumus gan drošības, gan vispārēja miera labā. Visās mūsu 
iestādēs ir ieviesti pastiprināti higiēnas pasākumi. Esam no 
Madonas novada domes saņēmuši papildu dezinfekcijas 
līdzekļus. Darbinieki katru dienu ar parakstu apliecina, ka 
viņiem nepastāv nekāds risks būt vīrusa pārnēsātājiem un 
ka apzinās, ka šis ir ļoti atbildīgs pienākums - būt godīgiem. 
Aicinu jūs: ja ir kādi jautājumi par jebko šajā laikā, droši 
zvaniet uz pagasta pārvaldi, un mēs centīsimies palīdzēt. 
Tāpēc mēs esam. Arī es personīgi to turpināšu darīt un būšu 
jums pieejams, cik vien tas būs nepieciešams, jo tāds savu-
kārt ir mans pienākums. Darām un darīsim visu, kas nepie-
ciešams, lai ikdiena atkal atgrieztos ierastajos ritmos. Kopā.

Aicinu padomāt: varbūt jums tuvumā, turpat līdzās vai 
kaimiņos, vai varbūt kaut kur dziļāk laukos ir kāds seniors, 
kuram tieši šajā laikā nepieciešama palīdzīga roka elemen-
tāru ikdienas darbu veikšanā vai pamatvajadzību apmieri-
nāšanā. Ja tādi ir, tad esiet atsaucīgi, piedāvājiet savu palī-
dzību vai ziņojiet uz pagastu, lai mēs rodam iespēju atbalstīt 
šos cilvēkus ikdienā, kas šobrīd nemaz nav tik ikdienišķa.

Mīļie ļaudonieši! Redzot jūs ikdienā, domāju, ka jūs ticat 
- viss būs kārtībā. Ir taču arī līdz šim bijis tik daudz visādu 
pārsteigumu - gan labu, gan ne tik labu. Un vienmēr ir iz-
devies atrast jaunu pieeju un jaunu iemeslu dzīvot, cīnīties, 
priecāties par dzīvi, strādāt, atpūsties, audzināt, dot un mī-
lēt. Arī šoreiz tā būs! Tikai tagad - pacietību! Neliela pauze, 
ieelpa pašu drošībai. Galvenais - atcerēsimies, ka mūsu do-
mas īstenojas, tāpēc mazāk cepsimies, vairāk domāsim par 
labo un pozitīvo!

Būsim veseli! Būsim stipri! 
Rūpēsimies viens par otru un visi par vienu!
Turēsimies! Visi kopā, bet katrs savās mājās!

Jūsu pārvaldes vadītājs - Artūrs Portnovs
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KORONAVĪRUSS  COVID-19 -  INFORMĀCIJA  PAR 
ĀRKĀRTĒJĀS  SITUĀCIJAS  PERIODU 

Pielikums Nr.1
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

13.03.2020. rīkojumam Nr.MNP/1.1.3./20/9

Ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmi-
jas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. pun-
kta “e” apakšpunktu, Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, Epi-
demioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu,” Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 13.03.2020. 
rīkojumu Nr.MNP/1.1.3./20/9 “Par COVID-19 infekcijas izplatīšanās novēršanas pasākumiem”, lai noteiktu epide-
mioloģiskās drošības un citus pasākumus: Ārkārtējās situācijas laikā LĪDZ 14.04.2020. Ļaudonas pagasta iestādes 
nodrošina klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti:

Darbinieki regulāri būs pieejami pa tālruni un e-pastos. Klātienes vizītes neatliekamas nepieciešamības 
gadījumā lūdzam iepriekš saskaņot elektroniski.

Informācija no laudona.lv

likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu 
Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro 
daļu,” Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 13.03.2020. rīkojumu Nr.MNP/1.1.3./20/9 
“Par COVID-19 infekcijas izplatīšanās novēršanas pasākumiem”, lai noteiktu epidemioloģiskās 
drošības un citus pasākumus: Ārkārtējās situācijas laikā LĪDZ 14.04.2020. Ļaudonas pagasta 
iestādes nodrošina klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti: 

Iestāde Adrese Telefona numurs E-pasta adrese 

Pagasta pārvalde Dzirnavu iela 2, 
Ļaudona, 
Madonas nov. 
LV-4862 

Pārvaldes 
vadītājs:20374568 

Lietvede: 29337185 

Sociālais darbinieks: 
20255619 

Bāriņtiesas locekle: 
26338134 

Īpašumu uzturēšanas 
nodaļas vad.: 28689291 

Nekustamā īpašuma 
speciālists, ceļu 
saimniecības pārzinis: 
29465026 

arturs.portnovs@madona.lv 

laudona@madona.lv 

laila.petrovska@madona.lv 

aija.zablocka@madona.lv 

marika.prokiraite@madona.lv   

jurijs.simsons@madona.lv   

janis.zavals@madona.lv   

A. Eglīša 
Ļaudonas 
vidusskola 

Skolas iela 2, 
Ļaudona 

 

Direktors: 26532395 

Lietvede: 26541730 

Apvienotā virtuve: 
26415847 

laudonasskola@madona.lv   

laudonassk@inbox.lv 

PII “Brīnumdārzs” Avotu iela 3, 
Ļaudona, 
Madonas nov., 
LV-4862 

Vadītāja: 26425048 laudonapii@madona.lv 

Pansionāts 

 Slēgts 
apmeklētājiem! 

Avotu iela 3, 
Ļaudona 

Vadītāja: 29222168 

 

tatjana.kriskane@madona.lv 

Bibliotēka Avotu iela 3, 
Ļaudona 

Vadītāja: 25620017 laudonasbiblioteka@madona.lv; 
laudonasbiblioteka@inbox.lv 

Sāvienas 
bibliotēka 

"Liepas", 
Sāviena, 
Ļaudonas pag. 

Vadītāja: 26362446 savienas.biblioteka@inbox.lv   

Kultūras nams Dzirnavu iela 7, 
Ļaudona 

Vadītāja: 26590186 signe.prusakevica@madona.lv 

BJIC “ACS” Aiviekstes iela 5, 
Ļaudona 

25461600 katrina.stafecka@madona.lv 
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Madonas novada pašvaldība uzsākusi palīdzības sniegšanu pirmās nepieciešamības preču piegādē novada 

iedzīvotājiem, kuri saistībā ar Ministru kabineta visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi 
ierobežot COVID-19 izplatību atrodas karantīnā vai pašizolācijā.

Pašvaldības sniegto palīdzību lūgums izmantot iedzīvotājus, kuriem nav citas iespējas, kā sarūpēt pirmās 
nepieciešamības preces, kā arī seniorus, kuri rūpēs par savu veselību nevēlas doties uz veikalu vai aptieku.

Ja nepieciešama palīdzība, zvaniet uz attēlā norādītajiem tālruņiem!
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Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103

Saistībā ar jaunā koronavīrusa Covid-19 infekcijas izplatības riskiem pasaulē, Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš 12. martā sasauca Krīzes vadības padomes sēdi saistībā ar Pasaules Veselības organizācijas paziņojumu, 
ka koronavīrusa un tā izraisītās slimības ”Covid-19” izplatība sasniegusi globālas pandēmijas apmērus. Tāpat tika 
sasaukta arī valdības ārkārtas sēde, kurā nolemts saistībā ar vīrusa izplatību Latvijā līdz Lieldienām izsludināt 
ārkārtējo situāciju, nosakot virkni stingru ierobežojošu pasākumu.

Par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ir noteikta Veselības ministrija. Ārkārtējās situācijas laikā valsts un 
pašvaldību iestādēm jāizvērtē un iespēju robežās jānodrošina klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti.

Vienlaikus personām, kuras atgriezušās no “Covid-19” skartajām valstīm, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, tajā 
skaitā 14 dienas pēc izbraukšanas no skartās valsts jānovēro savs veselības stāvoklis, jāzvana uz 113, ja rodas akūtas 
elpošanas ceļu infekcijas pazīmes, kā arī jāveic pašizolēšanās.

“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rī-

kojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 
(Latvijas Vēstnesis, 2020, 51A., 52A. nr.) šādus grozī-
jumus:

1.1. izteikt 4.2., 4.3., 4.4. un 4.5. apakšpunktu šādā re-
dakcijā:

“4.2. pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas 
nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, jānodrošina 
dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības gadījumā no-
drošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, 
kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Lai apmek-
lētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem 
reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē 

rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav pē-
dējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši 
kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktper-
sonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt 
bērna pieskatīšanu;

4.3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās iz-
glītības iestādēs un nodrošināt mācības attālināti. Pār-
traukt valsts centralizēto pārbaudījumu darbu norisi, 
nodrošinot svešvalodu eksāmenu norisi laikposmā no 
2020. gada 12. maija līdz 15. maijam;

4.4. pārtraukt visa veida izglītības procesu klātienes 
formā īstenošanu ārpus izglītības iestādēm, tai skaitā 

turpinājums 6. lpp.
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turpinājums no 5. lpp.

ZIŅAS  NO  I. BOGDANOVAS  ĢIMENES  ĀRSTA  PRAKSES

pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionā-
lās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību 
procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi);

4.5. atcelt un aizliegt neatkarīgi no to apmeklētā-
ju skaita visus sabiedrībai publiski pieejamos svētku, 
piemiņas, izklaides, kultūras, sporta, atpūtas pasākumus 
(tajā skaitā naktsklubos un diskotēkās), sapulces, gājie-
nus un piketus (atbilstoši likuma ”Par sapulcēm, gājie-
niem un piketiem” minētajām definīcijām), reliģiskās 
darbības veikšanu pulcējoties.

Ierobežot neorganizētu pulcēšanos kultūras, izklai-
des, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk 
nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Noteikt, ka kultūras, iz-
klaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne il-
gāks kā līdz plkst. 23.00.”;

4.16. ar 2020. gada 17. martu atcelt starptautiskos 
pasažieru pārvadājumus caur lidostām, ostām, ar au-
tobusiem un dzelzceļa transportu, izņemot pasažieru 
pārvadājumus ar valsts gaisa kuģiem un militāro trans-
portu. Satiksmes ministram atļaut izdarīt izņēmumus at-
tiecībā uz starptautisko pasažieru pārvadājumu izpildi. 
Satiksmes ministrs pieņem lēmumu pēc attiecīga piepra-
sījuma saņemšanas;

4.17. ar 2020. gada 17. martu aizliegt personu un trans-
portlīdzekļu pārvietošanos caur lidostu, ostu, dzelzceļa 
un autoceļu Eiropas Savienības ārējās robežas robežšķēr-
sošanas vietām, kā arī robežšķērsošanas vietās, kas pa-
redzētas vietējai pierobežas satiksmei, izņemot kravu 
pārvadājumus. Iekšlietu ministram un ārlietu ministram 
atļaut izdarīt izņēmumus attiecībā uz personu un trans-
portlīdzekļu pārvietošanos;

4.18. atļaut Latvijas Republikas valstspiederīgajiem un 
ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Re-
publika, atgriezties Latvijas Republikā caur šā rīkojuma 
4.17. apakšpunktā minētajām robežšķērsošanas vietām;

4.19. atļaut ārzemniekiem izceļot no Latvijas Repub-
likas caur šā rīkojuma 4.17. apakšpunktā minētajām ro-
bežšķērsošanas vietām;

4.20. atļaut ārvalstu diplomātiem, kas strādā Latvijā, 
kā arī personām, kas ierodas Latvijā humānu apsvērumu 

dēļ un valsts interešu nodrošināšanai, ieceļot Latvijas 
Republikā un izceļot no Latvijas Republikas caur šā rī-
kojuma 4.17. apakšpunktā minētajām robežšķērsošanas 
vietām;

4.21. Latvijas diplomātiskajām un konsulārajām pār-
stāvniecībām ārvalstīs neizsniegt īstermiņa un ilgtermiņa 
vīzas ieceļošanai Latvijā, kamēr pastāv ārkārtējā situā-
cija;

4.22. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar tirgotājiem 
ieviest pasākumus sociālās distancēšanās nodrošināšanai 
tirdzniecības vietās;

4.23. gadījumos, kad netiek ievēroti šajā rīkojumā no-
teiktie pasākumi, tiek piemērota atbilstoša administratīvā 
vai kriminālā atbildība;

4.24. uzņēmumiem primāri nodrošināt pārtikas, zāļu, 
pirmās nepieciešamības preču un to ražošanai nepiecie-
šamo izejvielu piegādi vietējā tirgus vajadzībām;

4.25. Ministru kabineta sēdes var tik organizētas attā-
lināti vai aptaujas kārtībā, izmantojot videokonferences, 
konferences zvanu, kā arī izmantojot citus informācijas 
tehnoloģijas rīkus saskaņā ar Ministru prezidenta noteik-
to kārtību;

4.26. Augstākās tiesas priekšsēdētājs, konsultējoties ar 
apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētājiem, 
var noteikt kārtību un nosacījumus, kādā nozīmētās tie-
sas sēdes atliek vai neizskata vai citādi ierobežo tiesve-
dības procesus, kas ir saistīti ar mutvārdu tiesas procesu 
norisi visās Latvijas Republikas tiesās;

4.27. Zvērinātu tiesu izpildītāju padome un Zvērinātu 
notāru padome var noteikt ierobežojumus vai lemt par 
apmeklētāju pieņemšanas klātienē pārtraukšanu zvērinā-
tu tiesu izpildītāju un zvērinātu notāru prakses vietās.”

2. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma “Par ārkārtējo 
situāciju un izņēmuma stāvokli” 9. panta trešo daļu pazi-
ņot Saeimas Prezidijam par Ministru kabineta pieņemto 
lēmumu un atbilstoši minētā likuma ceturtajai daļai in-
formēt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus 
par pieņemto lēmumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš
Veselības ministre I. Viņķele

Informācija no likumi.lv, pārpublicēts saīsinātā versijā

Sakarā ar radušos situāciju Ingas Bogdanovas ģimenes ārsta prakses darbā tiek noteikti ierobežojumi: 
1. Prakses darba laiks no 16.03.2020
Avotu iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV-4862 
Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV-4852

2. Tiek atcelti visi hronisko pacientu apmeklējumi, kuri ir iepriekš pieteikti, iespēju robežās visi pacienti tiks sa-
zvanīti un konsultēti pa telefonu.

3. Praksē pacienti tiks pieņemti, tikai iepriekš sazvanoties ar praksi un izvērtējot nepieciešamību par ģimenes ārsta 
konsultāciju klātienē.

4. Lūgums pacientus pašus uz I. Bogdanovas ģimenes ārsta praksi bez iepriekšējas konsultācijas pa tālruni neie-
rasties! 

5. Sakarā ar radušos situāciju tiek nodrošināts papildu kontakttālrunis, pa kuru var sazvanīt ģimenes ārsti I. Bogda-
novu, tālruņa nr. 25442756 (iespēju robežās zvanīt prakses darba laikos). 

6. Pasūtīt ikdienā lietojamos zāļu receptes, ja nepieciešamas konsultācijas, kas var tikt risinātas ar medicīnas māsas palī-
dzību, lūgums zvanīt uz prakses tālruņiem: nr. 68622775 (Ļaudona), 66919193 (Mārciena), ievērojot jaunos darba laikus.

Inga Bogdanova
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MĀCĀMIES  ŠĶIROT  ATKRITUMUS!
Ik gadu aiz-

vien vairāk 
cilvēku savos 
ikdienas para-
dumos ievieš 
atkritumu šķi-

rošanu. Ar Madonas novada domes līdzdalību un “Ma-
donas namsaimnieka” gādību šogad Ļaudonas pagasta 
teritorijā uzstādīti seši konteineri, trīs atkritumu šķiro-
šanas punkti, kuros ir pievienota informācija, kā pareizi 
šķirot atkritumus. Taču līdztekus labajai praksei netrūkst 
arī gadījumu, kad atsevišķas personas sabojā citu labos 
centienus.

Šķirošana ietaupa naudu
Publiski pieejamos atkritumu šķirošanas punktus - 

Ļaudonā kultūras nama laukumā un Brīvības ielas lau-
kumā, kā arī Sāvienā pie veikala - Ļaudonas pagasta 
pārvalde ierīkoja jau agrāk. Pirmkārt, to paredzēja atkri-
tumu savākšanas uzņēmums “Madonas namsaimnieks”, 
otrkārt, atkritumu šķirošana ir aktuāla visā pasaulē, tāpēc 
arī mums ir jāiet līdzi laikam. Mācoties jaunas prasmes, 
cilvēki mēdz arī kļūdīties. Un tā tas ir arī ar atkritumu 
šķirošanu. Tāpēc šajā mācību procesā laiku pa laikam 
sarežģījumi ir visiem: gan iedzīvotājiem, gan atkritumu 
apsaimniekotājiem, gan pašvaldībai.

 Lai arī vēl tikai mācāmies, kā pareizi atkritumus šķi-
rot, svarīgi to uzreiz apgūt  pareizi. Būtu labi, ja arī skolā 
notiktu izglītojošais darbs šai jomā. Skolēni varētu izstrā-
dāt projektus par atkritumu šķirošanu un par citām ar at-
kritumu savākšanu un glabāšanu saistītām tēmām, ar kat-
ru reizi iegūstot aizvien vairāk zināšanu šajā jomā. Lielu 
palīdzību tā visa izpratnē varētu sniegt arī kāds pārstāvis 
no “Madonas namsaimnieka”. Šī uzņēmuma speciālisti 
uz izglītojošām nodarbībām un ekskursijām uz poligonu 
varētu aicināt gan bērnus, gan skolēnus, gan pieaugušos. 
Un arī skolotāji atzītu, ka pēc poligona apmeklējuma 
daudzās ģimenēs bērni vecākiem mācītu atkritumu šķi-
rošanu.

 Uzņēmuma “Madonas namsaimnieks” galvenais mēr-
ķis, šķirojot atkritumus, ir samazināt sadzīves atkritumu 
apjomu un līdz ar to maksu par šo atkritumu apsaimnie-
košanu, jo par šķiroto atkritumu izvešanu iedzīvotājiem 
nav jāmaksā.

 Un, protams, ir arī ekoloģiskais un videi draudzīgais 
iemesls - šķirojot atkritumus un tos otrreizēji pārstrādā-
jot, mēs visi kopā saudzējam dabu, taupot resursus, kas 
būtu jātērē jaunu preču ražošanas procesā.

 Šķirotos atkritumus savāc uzņēmums “Madonas nam-
saimnieks”, par tīrību un kārtību laukumos rūpējas Ļau-
donas pagasta īpašuma uzturēšanas dienesta darbinieki. 
Es, J. Simsons, pats šķiroju atkritumus, dzīvoju Ļaudonā. 
Pa Brīvības ielu ik dienu vairākkārt braucu garām esoša-
jam publiski pieejamajam atkritumu šķirošanas punktam, 
norādu uz nekārtībām, ko tur redzu. Maisi ar visdažādā-
kajiem atkritumiem, plastmasas maisiņi ar pudelēm, kuri 
nav ievietoti tiem paredzētajos konteineros, pat plastma-
sas mašīnu bamperi. Ko vien tur nav nācies ieraudzīt... 
Tas ir tas, ko redzu garāmbraucot, jo es neapstājos un 
nepārbaudu, kas ir tajos maisos. Izmantojot to, ka šis šķi-
roto atkritumu punkts atrodas visiem labi pieejamā lau-
kumā, cilvēki tur atbrīvojas no visdažādākajām drazām.

 Trūkumu vēl ir daudz un daudz vēl jāmācās, jo mēs 
atkritumu šķirošanā vēl esam pašā sākumā. Uzņēmuma 
“Madonas namsaimnieks” darbinieki, kas savāc šķirotos 
atkritumus, vērtējot atkritumu šķirošanu Ļaudonas pa-
gastā, saka: “Kopumā vislielākās nekārtības ir Sāvienā 
esošajos šķiroto atkritumu konteineros. Visbiežāk iedzī-

votāji kļūdās, ievietojot plastmasai domātajos konteine-
ros putuplastus, drēbes, zarus un nešķirotus sadzīves at-
kritumus, kas tur nav paredzēts.”

 “Labi tas nav. Ja šķirotiem atkritumiem paredzētajos 
konteineros samet pārāk daudz sadzīves atkritumu, to sa-
turs vairs nav derīgs pārstrādei. Tad visu konteinera sa-
turu pievieno sadzīves atkritumiem,” skaidro “Madonas 
namsaimnieks”, piebilstot: “lai tā nenotiktu, ir svarīga arī 
iedzīvotāju loma un līdzatbildība. Ja redzat, ka kāds šķi-
roto atkritumu konteinerā met sadzīves atkritumus, aizrā-
diet, ka šādiem atkritumiem ir paredzēts cits konteiners.”

 Lai sauktu pie atbildības cilvēkus, kas šķirojamo atkri-
tumu konteineros vai pie tiem noliek sadzīves vai lielga-
barīta atkritumus, pie šķirošanas punktiem būtu jāizvieto 
novērošanas kameras. 

 Es nekādā gadījumā nedomāju sodīt tos, kas kaut ko 
nesaprot, bet pret tiem, kas ļaunprātīgi visus savus atkri-
tumus izmet šķirošanas laukumos, gan vērsīšos ar visu 
bardzību.

Jāiepazīstas ar noteikumiem
 Vērīgākie iedzīvotāji, kas paši šķiro atkritumus un cen-

šas sekot, lai to pareizi darītu arī citi, norāda, ka dažkārt 
atkritumi, kas atbilst šķirošanai, kaut kādu iemeslu dēļ 
novietoti līdzās konteineriem. Piemēram, maisi ar pude-
lēm un dažkārt arī lielāka izmēra stikla burkas, kuras pa 
nelielo konteinera caurumu tajā nevar ievietot, visbiežāk 
ir novērots Brīvības ielas laukumā. Konteineru caurumi ir 
izveidoti optimālā lielumā, lai pa tiem varētu iemest tiem 
paredzētā lieluma iepakojumu. Un lūgums stikla taru tur 
arī ievietot. 

 Cits piemērs. Pie konteinera novietots plastmasas ma-
šīnas bampers vai arī krēsls. “Plastmasas atkritumiem 
paredzētie konteineri ir paredzēti izlietotajam plastmasas 
iepakojumam, un krēslu, pamperu vai ko tamlīdzīgu gan 
tajā nav paredzēts ievietot.  Uz katra konteinera ir norā-
dīts, kādus atkritumus var mest vienā (papīrs, plastmasa, 
tīras skārda kārbas) un  kādus otrā (stikls).

 Šķirotos atkritumus no publiski pieejamiem punktiem 
izved divas reizes nedēļā. Taču daudzviet konteineri pil-
dās krietni ātrāk, tad tos izved biežāk, lai būtu lielāka 
kārtība. Lai šos konteinerus iztukšotu laikus, ir jāziņo par 
šķiroto atkritumu konteineru piepildīšanos pa telefonu 
29641552. Ļaudonas pagasta īpašumu uzturēšanas noda-
ļas darbinieki seko tam līdzi.

Domājam par tīrību
Joprojām ir novērots, ka  Ļaudonas pagasta centra ie-

las (tieši ielu malas) tiek piemēslotas ar sadzīves atkri-
tumiem. Sakopšanas darbos katru nedēļu iesaistām sa-
biedriskos darbos strādājošos, lai salasītu šos izmestos 
atkritumus. Lūdzu, būsim saudzīgi pret apkārtējo vidi 
- savu Ļaudonu -, cienīsim cits citu! Atkritumu urnas ir 
izvietotas vairākās atpūtas vietās, atkritumus var mest 
arī dalītajos atkritumu konteineros (plastmasas pudelēm, 
skārda tarai un stiklam).

Esiet godīgi!
Ļaudonas pagasta pārvalde atgādina. Visi tie iedzīvotā-

ji, kas nav noslēguši līgumu par sadzīves atkritumu izve-
šanu, lūdzu, izdariet to! 

Līgumu var noslēgt Augu ielā 29, Madonā.
Zināšanai!
Lielgabarīta atkritumi jānodod Augu ielā 29, Mado-

nā, kas ir bezmaksas pakalpojums. Elektropreces arī bez 
maksas var nodot Augu ielā 29, Madonā, savukārt auto-
mašīnu riepas jānodod kā bīstamie atkritumi, bet arī Augu 
ielā 29, Madonā.

Jurijs Simsons, Ļaudonas pagasta 
īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājs
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VĒSTIS  NO  IZGLĪTĪBAS  IESTĀDĒM

MĒNEŠA  JUBILĀRI
Un jā, reizēm vajag
Kaut ko mīļu,
Sirdij tuvu, patiesu:
Maigu pieskārienu,
Cīruļa dziesmu,
Uguns liesmu,
Zaļu zālīti un pūku liegu,
Kas matos ieķeras
Un priecājas par nieku,
Kas liek pasmaidīt
Un mīlēt saules rietu.
Reizēm vajag,
Lai mēs ietu,
Tālāk triektu,
Reizēm vajag:
Apstāties,
Ieklausīties,
Izbaudīt
Katru nieku.
Ir cilvēks radīts laimei - tāpat kā putns lidojumam.

3. martā 75 gadu jubileju atzīmēja 
MĀRTIŅŠ APSĪTIS!

17. martā 85 gadu jubileju atzīmēja 
VELTA APSĪTE!

19. martā 85 gadu jubileju atzīmēja 
AUSMA VEISA!

23. martā 75 gadu jubileju atzīmēja 
MĀRIS BĒRZIŅŠ!

23. martā 75 gadu jubileju atzīmēja 
ASTRĪDA OZOLIŅA!

Katrīna Kļaviņa
Silti sveicieni un laimīgas dienas!

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019”

26. februārī noslēdzās lasīšanas veicināšanas projekts “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2019”. Andreja Eglīša Ļau-
donas vidusskolas 1. un 2. klases skolēni kopā ar skolotājām Aiju Driksnu un Ilutu Biķernieci devās uz Ļaudonas 
pagasta bibliotēku, lai piedalītos un iesaistītos kopīgā pasākumā par izlasītajām grāmatām.

Paldies Ļaudonas pagasta bibliotekārei Ievai Skušķei par patīkamo uzņemšanu un aktivitātēm, kā arī Ļaudonas 
pagasta pārvaldei par jauko dāvanu - kino seansu Ļaudonas kultūras namā!

Nadīne Jefimova, 
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas bibliotekāre

VĒSTIS  NO  ANDREJA  EGLĪŠA  ĻAUDONAS  VIDUSSKOLAS
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Pūpoli
Dienas kļūst garākas un gaišākas, ir tas brīdis, kad Latvijas ainavā uzplaukst sudrabaini pūpolu mākoņi... Pierasts, ka 

pūpoli simbolizē dzīvības atgriešanos dabā, pavasari un Lieldienu laiku.
Mūsu skolas skolēni izpaudās, zīmējot šos pavasara vēstnešus.  
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turpinājums 10. lpp.

INFORMĀCIJA  PAR  ATTĀLINĀTO  MĀCĪBU  NORISI
Attālinātā mācību procesa norise Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā

     Paldies Ļaudonas pagasta bibliotekārei Ievai Skušķei par patīkamo uzņemšanu un aktivitātēm, kā 
arī Ļaudonas pagasta pārvaldei par jauko dāvanu - kino seansu Ļaudonas kultūras namā! 

+foto skola 

 
Nadīne Jefimova, A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas bibliotekāre 

 
 

IZM INFORMĀCIJA PAR ATTĀLINĀTO MĀCĪBU NORISI 

Skolotāja rīcība Skolēna rīcība Vecāku rīcība 

Plāno attālināto mācību procesu 
atbilstoši skolas mācību stundu 

sarakstam 

Katru dienu esi saziņā ar 
klases audzinātāju un 

priekšmetu skolotājiem 

Nodrošināt, ka skolēns katru 
darba dienu mācību laikā ir 
mājās un gatavs piedalīties 

attālinātās mācīšanās procesā 

Ievieto e-klasē tēmu ar stundā 
veicamajiem darbiem līdz katras 

nākamās mācību stundas 
sākumam 

Atbilstoši e-klasē saņemtajiem 
norādījumiem plāno savu 

laiku un veic uzdotos 
uzdevumus 

Ja iespējams, nodrošināt 
skolēnam datoru un/vai telefonu 
ar interneta pieslēgumu. Ja tas 

nav iespējams, tad vecāku 
pienākums ir ziņot par to skolai, 

lai skola varētu nodrošināt 
izdrukātus mācību materiālus 

Ir pieejams skolēniem 
konsultācijām e-klasē, 

telefoniski, whatsapp no 
plkst.9:00 līdz 15:00 (12:10-

12:40 pusdienu pārtraukums) un 
no plkst.17:30-19:00 

Darbus skolotājam iesniedz 
norādītajos termiņos. Ja to 
nevar izdarīt (piemēram, 
veselības stāvokļa dēļ, 

tehnisku problēmu dēļ u.tml.), 
informē mācību priekšmeta 
skolotāju un vienojas par 

laiku, kad darbi tiks iesniegti 

Nepieciešamības gadījumā no 
skolas paņemt mācību 

materiālus 

Sagatavo izdrukātus materiālus 
skolēniem, kam nav tehniskais 
nodrošinājums, lai piedalītos 
tiešsaistes mācību procesā, 

iespējas saņemt mācību 
materiālus skolā, iepriekš 

sazinoties ar mācību priekšmeta 
skolotāju 

Aktīvi izmanto iespēju 
sazināties ar skolotājiem un 

klašu audzinātājiem, lai 
konsultētos par uzdevumiem 

un uzdotu jautājumus. 

Informēt klases audzinātāju, ja 
skolēns konkrētā dienā nevar 

piedalīties attālinātās mācīšanās 
procesā (veselības vai tehnisku 

iemeslu dēļ) 

Seko līdzi skolēnu paveiktajam, 
nodrošina atgriezenisko saiti par 

ikdienā apgūto 
 

Pārliecināties, ka skolēnam ir 
pieeja e-klasei (skolēns zin 

lietotājvārdu un paroli). Paroli 
iespējams atjaunot, sazinoties ar 

klases audzinātāju 

Sadarbojas ar klases audzinātāju, 
skolas vadību, sociālo pedagogu, 
ja skolēns nepiedalās attālinātās 

mācīšanās procesā 

 

Atbalstīt bērnu attālinātās 
mācīšanās procesā - palīdzēt 
iekārtot darba vietu, palīdzēt 
plānot laiku, dienas beigās 

pārrunāt, kā skolēnam veicies 

Foto no www.skaties.lv
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turpinājums no 9. lpp.

Ilze Trušus, A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas lietvede
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VĒSTIS  NO  PII  „BRĪNUMDĀRZS”
Bateriju vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!”

Šogad PII ,,Brīnumdārzs” piedalījās ,,Zaļā josta’’ iz-
sludinātajā izlietoto bateriju vākšanas konkursā ,,Tīrai 
Latvijai!”. Konkursa norises laikā ikkatrs dalībnieks vei-
cināja kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi 
otrreizējās izejvielās, saudzējot un taupot resursus. Šis 
konkurss apvieno bērnus, vecākus un darbiniekus, palī-
dzot visiem piedalīties tīras Latvijas vides veidošanā.

Konkursa laikā bērni mācījās izprast izlietoto bateriju 
ietekmi uz vidi. Izlietoto bateriju vākšanas konkursā ies-
tāde piedalījās jau otro gadu. Katra mēneša pēdējā nedē-
ļā, sākot ar oktobra mēnesi, katrā grupā svēra un atzīmēja 
atgādāto bateriju daudzumu. 

28. februārī, konkursa noslēgumā, pie bērniem ieradās 
Vatiņš, kurš aicināja piedalīties stafetēs. Audzēkņi šķiroja 
baterijas, krāsainas bumbas un sacentās, kurš ar karoti āt-
rāk nogādās bateriju no punkta A līdz punktam B.

Pasākuma laikā iestādes vadītāja Ināra iejutās repor-
tiera lomā un intervēja dalībniekus par bateriju vākšanu, 
iepriekšējo darbu un emocijām. Nobeigumā vadītāja kopā 
ar Vatiņu paziņoja rezultātus un pasniedza pateicības vi-
siem, kuri piedalījās šajā akcijā.

No katras grupas tika īpaši atzīmēti trīs audzēkņi, kuri 
savāca visvairāk bateriju. Konkursā piedalījās 36 dalīb-
nieki un kopā tika savākti 270 kg. Visvairāk bateriju sa-
gādāja Luīzes Zagorskas ģimene - 88,300 kg.

Paldies visiem, kuri sniedza savu ieguldījumu, lai Lat-
vijas daba būtu tīrāka!

Linda Āboliņa, „Rūķu” grupas skolotāja

Vatiņš (skolotāja Dace Zepa) kopā ar Luīzi Zagorsku.

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Ināra Krasnova 
intervē iestādes audzēkni.

„Manu plaukstiņu pārvērtības”
Ļaudonas PII „Brīnumdārzs” martā un aprīlī organizē radošo darbu izstādi „Manu plaukstiņu pārvērtības”. Ja 

plānojat, ko varat padarīt kopā ar savu bērnu, aicinām veidot radošus darbus, kurus varēs apskatīt iestādes vestibilā. 
Ir tik daudz radošu veidu, kā izmantot savas plaukstas mākslas darbiem, piemēram, roku nospiedumu puķu puš-

ķis, dažādi dzīvnieki un kukaiņi, roku nospiedumu kalendārs, roku varavīksne u.c.                                     

Linda Āboliņa , „Rūķu” grupas skolotāja
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„Brīnumdārza Cīrulītis - 2020”

Jau vairākus gadus tiek organizēts Madonas novada mazo vokālistu konkurss „Madonas novada Cīrulītis”. Konkursa 
mērķis ir veicināt Madonas novada pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālo spēju attīstību un sekmēt 
latviešu tautasdziesmu a capella dziedāšanas prasmes. Konkursā var piedalīties bērni vecumā līdz 7 gadiem. Konkurss 
notiek divās kārtās. Pirmo kārtu organizē Madonas novada pirmsskolas izglītības iestāde, labākie no pirmsskolas tiek 
izvirzīti uz otro kārtu Madonā. Konkursa pirmajā kārtā, kas notiek pirmsskolas izglītības iestādē, žūrijā iesaistīts vis-
maz viens pārstāvis no Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas.

Šogad konkursa 1. kārtā piedalījās 15 bērni no pirmsskolas izglītības iestādes „Brīnumdārzs”:

Bērnus vērtēja žūrija: Artūrs Grandāns (pārstāvis no Jāņa Norviļa mūzikas skolas), Ināra Krasnova un Dina Sim-
sone. Par „Brīnumdārza Cīrulīti - 2020” tika atzītas Liene Calmāne un Lonija Ducena, kuras piedalīsies konkursa 2. 
kārtā Madonā.

Bērniem mūzika patīk, īpaši jau dziedāšana. Taču dziesmas viņus ne tikai izklaidē, bet arī palīdz attīstībā spert aiz-
vien jaunus un jaunus soļus. Mūzika un īpaši jau dziedāšana attīsta ne tikai bērna muzikālos talantus, bet arī veicina 
bērna radošumu, vēlmi mācīties un sociālās spējas.

Paldies visiem bērniem par piedalīšanos! Paldies grupu skolotājām, vadītājai un vecākiem par atbalstu!

Zinta Jefimova, PII „Brīnumdārzs” mūzikas skolotāja
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VĒSTIS  NO  SOCIĀLĀS  APRŪPES  CENTRA

2018. gada maijā 
Ļaudonas pagastā 
tika uzsākta pro-
jekta “Lifta izbū-
ve bērnudārza ēkai 
Ļaudonas pansionā-
ta vajadzībām” īste-
nošana.

Projekta mērķis 
bija nodrošināt Ļau-
donas pansionāta ie-
mītniekiem no pan-
sionāta ēkas izkļūt 
ratiņkrēslos, kā arī 
nepieciešamības ga-
dījumā izvest iemīt-
niekus ar gultu, ja 
viņiem ir nepiecie-
šams nokļūt medicī-
nas iestādē vai līdz 
ātrās neatliekamās 
palīdzības auto.

2020. gada 24. 
februārī Būvniecī-
bas valsts kontroles birojs lifta iz-
būves darbus pieņēma ekspluatācijā.

Būvdarbus projekta ietvaros veica 
SIA “Tehnoprime”, autoruzraudzību 
SIA “B&L projekti” un būvuzraudzī-
bu SIA “Skaidrītes Zepas birojs”.

Projekta kopējās izmaksas EUR 
131 457,00, t.sk. projektēšanas 
un būvekspertīzes izmaksas EUR  
8 990,30, būvdarbu izmaksas EUR 
112 302,70, autoruzraudzības iz-

Pansionātā notikusi lifta atklāšana!

maksas EUR 4 685,40 un būvuzraudzības izmaksas 
EUR 5 478,60. Projekta īstenošana tika finansēta no 
Madonas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Informācija no madona.lv
Signes Prušakevičas foto

No kreisās: Ļaudonas sociālās aprūpes centra darbiniece 
Vita Seļma, centra vadītāja Tatjana Kriškāne, Ļaudonas 

pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Portnovs.
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ĻAUDONA, LEPOJIES!

Pārvietojoties pa dzīvi, mēs savā ceļā nepārtraukti 
sastopam SKOLOTĀJUS. Jebkuram no mums var būt 
citas sajūtas, cita pārliecība un citas domas. Taču ne-
mainīgs paliek viens - mums katram dzīvē bija, ir un būs 
SKOLOTĀJI. Lai viņi ir tieši tādi, kādi mums un mūsu 
bērniem nepieciešami!

Pedagoga profesija ir radoša - reizē viņš ir aktieris un 
režisors. Atraisīt bērnā dusošo radošumu spēj tikai ra-
došs skolotājs ar elastīgu domāšanu, pedagoģisko azartu 
un bērnu mīlestību. Labam skolotājam patīk tas, ko viņš 
dara, jo viņš tic, ka viņa darbam ir jēga un katrs viņa 
skolēns var būt veiksmīgs!

Audzinātājs visu savu darbu ziedo tam, lai palīdzētu 
izcelt un atvērt to, kas no dabas bērnā ieguldīts un kam 

PII „Brīnumdārzs’’ lepojas!
jākļūst realizētam. Svarīgi - uzmodināt un ierosināt ap-
slēptas enerģijas! (A. Dauge)

Mūsu iestāde patiesi lepojas, ka arī mums ir kolēģes, 
kuras pratušas apvienot darbu, mājas rūpes, savu bērnu 
audzināšanu un mācības. Skolotājas Dace Cīrule, Elīna 
Bremšmite, Vita Stradiņa 21. februārī absolvēja Latvijas 
Universitāti un saņēma diplomu par augstākās izglītības 
iegūšanu.

Sveicam kolēģes un novēlam: 

Būt kustībā vienmēr, būt ceļā, kas ved
pret gudrības virsotņu laimi!

PII ,,Brīnumdārzs’’ kolektīvs

Jau marts!
Putniņi čivina, un arī jauniešu centrā gaidām pavasari! 

Sējam zaļumus un paši tos degustējam - noskaidrojam, kā 
garšo redīsu lapiņas, kā rukola, kressalāti un citi dārzeņu 
dīgsti.  

6. martā Ļaudonas kultūras namā notika koncerts “Deju 
varavīksne”. Mūsu brīvprātīgie jaunieši tajā piedalījās ne 
kā dejotāji, bet gan kā palīgi. Krista palīdzēja ar program-
miņu griešanu un dalīšanu, bet puiši - Andris un Kristers 
- rūpējās par skaņu un gaismu. Paldies, jaunieši!

Latvijas Politologu biedrība sadarbībā ar Konrāda 
Adenauera fondu un Latvijas Transatlantisko organizāci-
ju (LATO) aicināja jauniešus piedalīties Jauno politisko 
līderu meistarklasēs  vadošo Latvijas politiķu, sabied-
risko un politisko līderu, kā arī labāko politologu vadībā. 
Meistarklašu programmu veido vairāki tematiskie bloki. 
Četras marta sestdienas ar trim jauniešiem - Rolandu, 
Juri un Diānu - bija plānots pavadīt Jauno politisko līderu 
meistarklasēs Rīgā, bet diemžēl nodarbības ir pārceltas. 
Bijām pirmajā nodarbībā, kur zināšanās dalījās attiecī-
gās jomas profesionāļi, piemēram, aizsardzības ministrs 
A. Pabriks, kurš ļāva uz notikumiem, piemēram, coro-
navīruss, kibernoziegumi, paskatīties no valsts skatupun-
kta.  Krīzes vadības departamenta direktora V. Rakstiņa 
praktiskajā nodarbībā tika izspēlētas dažādas situācijas, 
piemēram, nelaimes gadījums atomelektrostacijā, kura 
rezultātā nav elektrības, sakaru problēmas, epidēmija un 
dažādas citas situācijas. Kā mēs rīkotos krīzes pirmajās 
kritiskajās 72 stundās? Šīs iegūtās zināšanas noteikti pa-
plašināja mūsu redzesloku, ieguvām jaunas zināšanas un 
paziņas no visas Latvijas, ar kuriem kopā turpināsim da-
lību meistarklasēs. 

VĒSTIS NO BJIC „ACS” Šobrīd Ļaudonas bērnu un jauniešu centrs ir slēgts. 
Tādēļ aicinu gan bērnus, gan vecākus parūpēties par liet-
derīgu brīvā laika izmantošanu. Lūk, pāris idejas: 

• uzstādīt rekordu kājām noietajos km;
• sakārtot savu grāmatu plauktu;
• saplānot dienas, kurās izlasīsi konkrētu skaitu lapas-

pušu grāmatai, kuru sen jau vēlējies izlasīt;
• izšķirot mācību materiālus;
• izveidot dekoriņu no internetā atrastā video;
• atrodi kādu garda ēdiena recepti, ko kopīgi pagatavot 

ar ģimeni;
• izkrāso mandalu vai uzzīmē fraktāli (internetā noteik-

ti atradīsi info, kā to izdarīt);
• iestādi pupu un novēro tās attīstību;
• izkusties, atrodi vingrojumu kompleksu, ko vēlies 

izpildīt;
• iztīri savu telefonu: izdzēs nevajadzīgos telefona nu-

murus, bildes un citu informāciju, svarīgo pārnes uz da-
toru vai “mākoni”;

• iemācies žonglēt ar trīs priekšmetiem;
• uzraksti saviem mīļajiem vēstulīti par kādu jautru 

notikumu un mirkli, kad viņi Tevi iepriecināja, vai arī 
uzraksti viņiem vienkārši labus vārdus;

• uzraksti jautājumus, uz kuriem ceri saņemt atbildi jā. 
Lai piepildās! 

• vari izveidot arī kolāžu ar savām vēlmēm. Arī tās var 
piepildīties!

Lai mums šis laiks paiet, maksimāli pilnveidojot pa-
šiem sevi un, izdarot lietas, kuras vienmēr ir gribējies, 
bet ir licies, ka tam nav laika. Tajā pašā laikā neaizmirs-
tam būt atbildīgi pret sevi un apkārtējiem.

Katrīna Stafecka, BJIC „ACS” darbiniece
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turpinājums 17. lpp.

KULTŪRAS  VĒSTIS

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 5.-9. klases deju kolektīvs.

6. martā Ļaudonas kultūras namā norisinājās pagasta iz-
glītības iestāžu tautisko deju kolektīvu koncerts “Deju vara-
vīksne”. Māsiņas Krāsiņas (Arita Kalniņa un Signe Pruša-
keviča) devās meklēt varavīksnes krāsas, taču, pateicoties 
brīnišķīgajiem bērnu priekšnesumiem, Māsiņas Krāsiņas 
sameklēja tādas krāsas, kuras mums vienmēr būs līdzi! 
Emociju krāsas! Jā, patiesi! Izrādās, ka varavīksne ir tepat 

“Deju varavīksne”

Māsiņas Krāsiņas. No kreisās: Signe Prušakeviča un Arita Kalniņa.

mums līdzās! Un mēs to varam iegūt paši, meklējot krāsas 
sev visapkārt. Savās emocijās un pats galvenais - bērnos! 
Tieši tādēļ sirsnīgs paldies par prieku, smaidiem un lustīgām 
dejām! Paldies par šo krāsu prieku  Ļaudonas pirmsskolas 
izglītības iestādes “Brīnumdārzs” “Kaķu” un ”Rūķu” gru-
pas bērnu deju kolektīvam, A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
tautisko deju kolektīviem - 1.-2. kl., 1.-4. kl. un 5.-9. kl.

PII „Brīnumdārza” “Kaķu” grupas deju kolektīvs.
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turpinājums no 16. lpp.

Un, protams, vislielākais 
paldies šīs deju varavīksnes 
burvei, kura prot bērnos ie-
likt prieku par dejošanu! Pal-
dies deju skolotājai INGAI 
PUJATEI!

Paldies ikvienam no jums, 
paldies plašajam skatītāju 
pulkam, ka kopīgi radījām šo 
deju varavīksni!

Deju varavīksne ir uzplau-
kusi, sniedzot daudz pozitīvu 
emociju. Lai ikvienam arī ik-
dienā izdodas ieraudzīt krāsu 
prieku!

Signe Prušakeviča
Katrīnas Kļaviņas foto

Pasākuma „Deju varavīksne” dalībnieki.

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 1.-2. klases deju kolektīvs.

Pasākuma apmeklētāju pulks.
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VAS “Latvijas Valsts ceļi” mājaslapā ir publicēta šo-
gad plānoto valsts autoceļu remontdarbu karte.

Būvdarbi valstī kopumā iecerēti 101 objektā uz valsts 
galvenajiem, reģionālajiem un vietējiem autoceļiem, tai 
skaitā uz 42 tiltiem. Kapitālieguldījumi tiks veikti 477 
kilometros valsts autoceļu.

Vidzemes plānošanas reģionā lielākie būvobjekti ir:
• pērn sāktie pārbūves darbi uz autoceļa Cēsis-Vecpie-

balga-Madona (P30) posmā no Vecpiebalgas līdz Inķēn-
kalnam (49,06.-61,13. km);

• asfalta segumu atjaunošana uz autoceļa Pļaviņas-
Madona-Gulbene (P37) no Aiviekstes līdz Madonas pie-
vārtei (Bērzaunei) (7,37.-26,88. km);

• tilta pār Aronu uz autoceļa Trušļi-Mārciena (V895) 
4,62. km nojaukšana un jauna tilta izbūve;

• saglabājot nesošās balstu un laidumu konstrukcijas, 
tiks pārbūvēti: tilts pār Gauju uz autoceļa Smiltene-Ve-
lēna-Gulbene (P27) 27,08. km, tilts pār Cērteni uz auto-
ceļa Smiltene-Rauna (V234) 2,59. km, tilts pār Salacu 
uz autoceļa Austrumi-Vecate-Rimeikas (V169) 3,90. 
km, tilts pār Kuju uz autoceļa Madona-Varakļāni (P84) 
13,94. km un tilts pār Gauju uz autoceļa Ūdrupe-Rankas 
stacija (V438) 7,11. km.     

Papildu informācija par ceļu remontdarbiem Madonas 
novadā

Kopumā transporta joma ir pašvaldības prioritāte. Un 
kopā ar valsts un ES līdzfinansējuma līdzekļiem tas vei-
do 26% no kopējā budžeta.

Paredzētie remontdarbi un rekonstrukcijas darbi uz 
pašvaldības autoceļiem un pārvaldītajā infrastruktūrā:

• Gājēju celiņa Bērzaune - Sauleskalns izbūves turpi-
nājums;

SIA „Madonas namsaimnieks” INFORMĒ
INFORMATĪVI  JAUNUMI  NO  MADONAS  NOVADA  PAŠVALDĪBAS

Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, Madonas novada pašvaldības kases ir slēgtas un to pakalpojumi nav 
pieejami.

SIA “Madonas namsaimnieks” KASE (Madonas novada pašvaldības ēkā) no šā gada 16. marta līdz 2020. gada 14. 
aprīlim maksājumus nepieņem. Maksājumus iespējams veikt internetbankā uz uzņēmuma norēķinu kontiem 
un SIA “Maxima Latvija” veikalu norēķinu kasēs.

 Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrība - SIA “Madonas namsaimnieks” nepiemēros soda procentus 
un kavējuma naudu par saņemtajiem pakalpojumiem, sākot ar 2020. gada 16. martu, tiem iedzīvotājiem (fizis-
kām personām), kuriem nav iespēju veikt bezskaidras naudas norēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem ārkārtas 
situācijas laikā.

2020. GADĀ  PLĀNOTIE VALSTS  AUTOCEĻU 
REMONTDARBI

• Sauleskalna ciemā posmā no Raiņa ielas 8A līdz 
Aronas ielai 5 ielu virsmas apstrāde;

• Ielu apgaismojums Vidzemes ielā un Bērzu ielā Lie-
zērē;

• Centra ielas virsmas apstrāde Mētrienā;
• Ceļa posma Ošupes pagastā Skaidas-Stūrmežs-Kārk-

laiņi pārbūve;
• Ceļa Silnieki-Dobsalas un autoceļa Dravsala-Auzi-

ņas-Trākši posma Praulienas pagastā pārbūve;
• Ceļa Grandupes-Bučauska posma Dzelzavas pagastā 

pārbūve;
• Ceļa Rikšēni-Kalnāres posma Kalsnavas pagastā 

pārbūve;
• Ceļa Lāči-Jāņukalns posma Kalsnavas pagastā pār-

būve;
• Ceļa Dzelzava-Līgo Dzelzavas pagastā pārbūve;
• Cietā seguma atjaunošana un gājēju celiņa ierīkoša-

na Biskēres ciema centrā;
• Degumnieku lidlauka infrastruktūras izveide Mado-

nas novada Ošupes pagastā;
• Madonas pilsētā ielu apgaismojuma nomaiņa uz 

LED apgaismojumu ar viedo vadību.
Ceļa posma Ļaudona-Madona asfaltēšanu (tā sau-

camais “Mūrnieku ceļš”), kas savieno Ļaudonu ar 
Mētrienas šoseju (P82), pašvaldībai izdevies ievirzīt 
Satiksmes ministrijas un “Latvijas Valsts ceļu” nāka-
mo gadu plānā.

Informāciju sagatavoja VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
Satiksmes informācijas centrs un Komunikācijas daļa

Papildināja Ilze Riekstiņa, 
Madonas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste



   2019. GADA  MARTS                                     “Ļaudonas Vēstis” Nr. 3 (292)                              19

NVA  AICINA  DARBA  DEVĒJUS  PIETEIKT  DARBA  VIETAS 
SKOLĒNIEM  VASARAS  BRĪVLAIKĀ

Darba devējiem, kuri piedalīsies pasākumā, NVA no-
drošinās dotāciju skolēna mēneša darba algai, kā arī do-
tāciju darba vadītāja atalgojumam. NVA apmaksās ve-
selības pārbaudi skolēnam, ja to paredz normatīvie akti 
par obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošinās 
skolēnu pret nelaimes gadījumiem darba vietā. Savukārt 
darba devējam būs jānodrošina līdzfinansējums darba 
algai, nodokļu nomaksa un kompensācija skolēnam par 
neizmantoto atvaļinājumu. Skolēna mēneša atalgoju-
mam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz val-
stī noteiktās minimālās algas apmērā - 430 eiro pirms 
nodokļu nomaksas.

Aicinām darba devējus skolēnu vasaras nodarbinātī-
bas pasākuma īstenošanai pieteikties tajā  NVA filiālē, 
kuras apkalpošanas teritorijā viņi plāno izveidot darba 

vietas skolēniem. 
Visu NVA filiāļu 
kontaktinformācija 
atrodama NVA  tī-
mekļvietnē. Pietei-
kumu, pretendenta 
piedāvāto darba vie-
tu sarakstu un darba 
pienākumu aprakstu 
var iesniegt elektro-
niski, parakstot to ar 
drošu elektronisko 
parakstu un nosūtot 
uz NVA filiāles e-pastu vai iesniegt klātienē NVA filiālē. 
Darba devēju pieteikumi tiks izskatīti atbilstoši NVA fi-

liāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu 
īstenotāju izvēles komisijas nolikuma 
prasībām.

Atgādinām, ka skolēnus nedrīkst no-
darbināt darbos, kas saistīti ar paaug-
stinātu risku viņu drošībai, veselībai, 
tikumībai un attīstībai.

Pasākums tiks īstenots no 1. jūnija 
līdz 31. augustam. Pasākumā pieda-
līties var skolēni vecumā no 15 līdz 
20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst iz-
glītību vispārējās, speciālās vai profe-
sionālās izglītības iestādēs. Plānots, ka 
iespēja strādāt vasaras brīvlaikā tiks 
piedāvāta ne mazāk kā 6938 tūksto-
šiem skolēnu.

Skolēnu elektronisko reģistrēša-
nos dalībai pasākumā Vidzemes re-
ģionā  plānots uzsākt 28. aprīlī.

IZMAIŅAS  MADONAS  
Swedbank  FILIĀLES  

DARBĪBĀ

Banku klienti 
visā Latvijā arvien 
biežāk izmanto 
iespēju naudas 
lietas kārtot in-
ternetbankā, mo-
bilajā lietotnē vai 
sazinoties ar savu 
banku telefoniski. 
Līdz ar to arvien 
retāk pie bankas 
speciālistiem ierodas kāds, kuram nepieciešama klātie-
nes konsultācija. Tādējādi  no 27. marta Swedbank 
pakalpojumi Madonas apkārtnes iedzīvotājiem būs 
pieejami digitāli vai nepieciešamības gadījumā klātie-
nē citā Swedbank filiālē, piemēram, Jēkabpilī, Brīvības 
ielā 131. Iemaksas un izmaksas bankomāti pilsētā būs 
pieejami arī turpmāk.  

Informācija no madona.lv

PIETEIKŠANĀS  PIE  ĀRSTIEM 
SPECIĀLISTIEM

Madonas novada pašvaldības 
Sociālais dienests informē

 Sadarbībā ar ģimenes ārstu praksēm un Bērnu klī-
niskās universitātes slimnīcas Mobilo Veselības aprū-
pes centru 2020. gada 15. aprīlī Parka ielā 4, Madonā 
(Sociālais dienests) iespējams pierakstīties pie ārstiem 
-  speciālistiem. Pieņems bērnu neirologs un acu ārsts.

Vecāki, lūdzu izmantojiet iespēju apmeklēt nepiecie-
šamos speciālistus!

Inese Zālīte, Madonas novada pašvaldības 
Sociālā dienesta sociālā darbiniece darbā 

ar ģimenēm un bērniem 
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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 INFORMĀCIJA

Aicinājums uz salidojumu

Ar prieku vēlamies paziņot par šī gada gaidītāko no-
tikumu. Ļaudonā salidos absolventi, skolotāji un darbi-
nieki, lai “uzceltu” skolu - no atmiņām, uz mākoņu kal-
niem, zem debesjuma - katrs no sava redzējuma!

Vēlamies, lai šī diena kļūtu patiesi neaizmirstama un 
emocionāli bagāta.

Tavs pirmais mājasdarbs: klasesbiedriem un skolas-
biedriem nodot informāciju par gaidāmo salidojumu. 
Rezervējam datumu: 19.09.2020.

Seko Facebook lapai @salidojamLaudona un uzzini 
visu PAR un AP Andreja Eglīša Ļaudonas vidussko-
las salidojumu!

Radīsim svētkus kopā!
Salidosim Ļaudonā!

Signe Prušakeviča
***

Ļaudonas pagasta pārvaldē vēl ir iespējams iegādāties 
grāmatu par Sāvienu “Sāvs nāk Sāviena”!  

SĒRU  VĒSTS
Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.

 N. Dzirkale

Mūžības ceļos aizgājuši:

Laima Buceniece 
mirusi 10.02.2020.  89 gadu vecumā;

Jānis Uberts
 miris 04.03.2020. 72 gadu vecumā;

Anna Popoviča  
mirusi 18.03.2020.  69 gadu vecumā.

Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.

Ņemot vērā valstī notiekošo situāciju, ievērojot notei-
kumus, arī Ļaudonas pagastā ir atcelti visi plānotie pa-
sākumi. 

Sekojiet līdzi informācijai un esiet aicināti uz šiem 
pasākumiem cerībā, ka Latvijā ārkārtējais stāvoklis 14. 
aprīlī tiks pārtraukts.

18. aprīlī plkst.18.00 Ļaudonas kultūras namā
Mētrienas amatierteātra “MaskaRāde” izrāde

“Neveiksminieka veiksme”
Ieeja - 2,00 EUR

25. aprīlī “Uzziedi pavasarī!”
(pasākuma sākuma laiks tiks precizēts, lūgums sekot 

informācijai)
Ļaudonas kultūras namā 

Izglītojoši praktisks izbraukuma autorseminārs no 
cikla “Skaistums kā vislabākā rekomendācija”. Dažādi 

praktiski knifi, kā saposties ikdienai un svētkiem.
Programmā:
*Ieskats imidža psiholoģijā: Tavs vizuālais tēls - ceļš uz 

veiksmi.
*Pirmais iespaids. Ārējā izskata nozīme.
*Jautājumi un atbildes.
*Vienai grupas dalībniecei PĀRVĒRTĪBAS -
ekspresfrizūras maiņa + make-up + 3 foto.
Dažādi praktiski knifi, kā saposties svētkiem:
*kā pārveidot matu sakārtojumu;
*kā ātri uzkrāsoties ballītei;
*ko likt kosmētikas maciņā;
*kā izvēlēties apģērbu;
*kā skaisti staigāt;
*kā pozēt fotogrāfam.
Līdzi jāņem:
Dāmām - augstpapēžu kurpes (ja plānotas kurpes bez 

papēža, var būt arī tādas).
Katrai savs kosmētikas maciņš; sava personīgā matu 

ķemme un, ja vēlas, - arī matu rotas; rakstāmpiederumi 
(pildspalva, pieraksti).

Nodarbības ilgums: līdz 3. st.
Dalības maksa: 20,00 eiro no personas
Dalību pieteikt līdz 18.04. - 26590186
Nodarbību vada:
Dr. Psych., Mg. paed. Agrita Grosbarte -psiholoģe, peda-

goģe, pārmaiņu un pārvērtību trenere, eksperte un praktiķe 
individuālā vizuālā tēla veidošanā.

Kursu pasniedzēja RSU Tālākizglītības fakultātē. 
Izdevniecības “Rīgas Viļņi” ārštata fotogrāfe. Ir plaša, 
daudzveidīga pieredze darbā ar dažādām mērķgrupām un 
institūcijām.

4. maijā  Ļaudonas kultūras  namā plkst. 11.00
Baltinavas amatierteātra “Palādas” izrādes “Ontans i’ 

Anne”  9. daļa „Ontans i saime”
Antons negaidīti saslimst, un visa saime metas viņu 

ārstēt un stiprināt Antona veselību. Viņš par to nu gan nav 
priecīgs, tāpēc vēlas apkārtējiem parādīt, ka ir gudrāks par 
visiem.

Izrādes garums - 2 stundas
Ieeja - 5,00 EUR


