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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORES  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS  PAGASTA  PĀRVALDES  AVĪZE  Nr. 5 (294)  2020. GADA  MAIJS

„Es nekad neeju atpakaļ, bet atgriežos gan, jo mī-
lestība ir noslēgts aplis.”

    Nora Ikstena
Es tik ļoti novērtēju to, ka man ir dota iespēja dzīvot 

Ļaudonā. 
Būt Ļaudonā, tas man nozīmē - būt kopā ar sev 

mīļiem cilvēkiem, ievilkt nāsīs svaigi pļautas zāles 
smaržu, dzirdēt vēlo putnu dziesmu, stāvot Aiviekstes 
krastmalā, Driksnas silā vērot priedes, kas vējā līgani 
šūpojas. Tas nozīmē uzkāpt Krustkalnu skatu tornī un 
vērot, cik tālu plešas meži pagasta apkārtnē. Būt Ļau-
donā - tas ir katra Ļaudonas pagasta iedzīvotāja svei-
ciens un smaids, rokas mājiens un kāds skaļš sauciens. 
Kādu laiku esot prom no mājām un atkal atgriežoties, 
prātu un ķermeni pārņem neaprakstāma sajūta. Viss, 
ko redzu, sajūtu, sasmaržoju, ir dubultā... 

Maija mēnesis ļaudoniešiem bijis spraigs lielākoties 
kraso laikapstākļu dēļ, jo 12. maijā pagasta zemi no 
rīta klāja sniega kārta, savukārt jau vakarā no jauna 
ieraudzījām zaļo zāli. 

Ābeles zied pilnā sparā, arī rabarberu kāti ar savām 
lapām ir izauguši krietnā augstumā, dārzos jau sastā-
dīti kartupeļi un sasētas dažādas sēklas, Ļaudonas sil-
tumnīcās, kā manīju internetā, jau parādījušās pirmās 
zemenes!!!

Šī mēneša „Ļaudonas Vēstīs” pagasta pārvaldes va-
dītāja Artūra Portnova sleja, iepazīšanās intervijas ar 
jauno BJIC „ACS” vadītāju Aneti Smirnovu, kā arī 
bāriņtiesas darbinieci pārvaldē - Mariku Prokiraiti, in-
formatīvi jaunumi no pagasta iestādēm, kā arī bijušās 
Pārupes kapu pārzines Valentīnas Kļaviņas pārdomas. 
Neesmu aizmirsusi arī par rubriku „Lūkojoties vēstu-
rē...”, kurā šomēnes atklāsim to, kā agrāk saukta no-
slēpumainā Meldru iela, kas savieno Miera un Avotu 
ielu.

Arī šajā numurā publicēta Sarmas Barkovskas sa-
stādītā krustvārdu mīkla, papildus tam arī iepriekšējās 
mīklas atminējumi. Par to esmu dzirdējusi vairākas 
pozitīvas atsauksmes, tādēļ ceru, ka rūpīgi atminēsiet 
arī šo krusteni!

4. maijā par godu Latvijas un mūsu visu brīvībai 
Ļaudonas ūdenstornī plīvot sāka sarkanbaltsarkanais 
karogs - sirsnīgs paldies un lepojamies ar šīs idejas 
iniciatoru un realizētāju - ļaudonieti Jāni Dreimani. 
Karogs joprojām plīvo un plīvos arī turpmāk!

Paldies, ka lasi šo avīzi! Paldies, ka esi, ļaudonieti! 
Lai labie vārdi un labie darbi veido mūsu Latvijas nā-
kotni gan ikdienā, gan svētkos! 

Laimīgu dienu vēlot -
Katrīna Melānija Kļaviņa

Es vienmēr esmu gribējis būt mājās...

    A. Eglītis

J. Dreimaņa foto
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VĒSTIS  NO  PAGASTA  PĀRVALDES 
RUNĀ  ARTŪRS  PORTNOVS!

Sveiki, mīļie ļaudonieši!
Vēlos jums pateikt lielu paldies par to, ka esat daļa no 

veiksmes stāsta šajā ārkārtas situācijas laikā, daļa no mūsu 
novada, kuru, paldies Dievam, vīruss nav skāris. Izsaku 
pateicību par to, ka šajā laikā cenšaties un, cik spējat, ie-
vērojat noteiktos ierobežojumus un ieteikumus. Tāpat pal-
dies, ka ar izpratni uztvērāt valsts, pašvaldības un pagasta 
darbību, kad klātienē nav iespējams saņemt ikdienišķos 
pakalpojumus.

Iestājoties ārkārtas situācijai, arī mēs, pagasta un mūsu 
iestāžu darbinieki, bijām tādu pilnīgi jaunu izaicinājumu 
priekšā, kādos iepriekšējas pieredzes nebija nevienam. Un 
mūsu pienākums ir ievērot valstiskos nosacījumus, lai cik 
ļoti to kādam negribētos. Tieši tāpēc nevienam, arī valsts 
galvgalī, tā īsti nav skaidrs, ar ko notiek šī cīņa. Līdz šim 
paveiktais rāda, ka esam rīkojušies pareizi. Dažam šķiet, 
ka koronavīruss ir izdomāts briesmonis, kura nemaz nav, 
bet dzīve pierāda pretējo. Ārkārtas situācijā galvenais ir 
cilvēku sadarbība un līdzcietība. Esmu bijis daudzās pa-
saules valstīs un droši varu teikt, ka tik cilvēciskas sadzī-
vošanas kā pie mums Latvijā (jo sevišķi ārpus pilsētām) 
nav nekur. 

Šobrīd, kad kaut nedaudz jau esam apraduši ar šo si-
tuāciju pagasta iestādēs, sadarbībā ar pagasta Īpašumu uz-
turēšanas nodaļu darbus esam rūpīgi saplānojuši un daļu 
no tiem jau veikuši. Tās iestādes, kas tika apmeklētājiem 
slēgtas, rūpīgi turpināja veikt savus pienākumus. Ja tas 
bija iespējams, tad šo iestāžu darbinieki devās palīgā ap-
rūpēt citus pagasta īpašumus. Bez darba neviens nesēdēja. 
Iesaistoties arī citu iestāžu darbiniekiem, esam sakopuši 
un satīrījuši Ļaudonu. Esam uzsākuši un turpinām remon-
tus skolā, bērnudārzā, jauniešu centrā. Uzsāksim darbus 
arī pansionātā un citur Ļaudonā. Skolas darbinieki labos 
laikapstākļos devās sakopt apkārtni, un kopā sakārtojām 
lielu daļu kapu. Sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem sa-
kopām arī Toces akmens māju teritoriju un tieši tāpat sa-
darbojāmies arī Sāvienā, kur iedzīvotāji sakārtoja Vecās 
skolas māju apkārtni. 

Jāuzteic skolas un pirmsskolas vadītāju un pedagogu 
sadarbība ar vecākiem, mācot bērnus mājas apstākļos. 
Abām pusēm šis bija un ir ļoti liels izaicinājums - gan 
skolotājiem (kad skolēni vairs nesēž turpat priekšā un nav 
acu kontakta) strādāt attālināti un apgūt jaunās pieejas un 
tehnoloģijas, gan vecākiem, kuriem savukārt jākļūst par 
pedagogiem specifiskākās jomās, jo bērns, kurš grib būt 
nodarbināts, prasa uzmanību visas dienas garumā. Ārkār-
tējās situācijas laikā Valsts bērnu tiesību aizsardzības in-
spekcija īpaši aicina bērnus un vecākus izmantot bērnu un 
pusaudžu uzticības tālruņa 116111 piedāvāto bezmaksas 
psiholoģisko palīdzību, kas pieejama visu diennakti. Krī-
zes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro 
dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi. Lai izvairītos 
no tās sekām, psihologa konsultācija ir viena no efektīvā-
kajām metodēm. 

Starp citu, Ļaudonas skola uzsākusi skolēnu uzņemša-
nu jaunajam mācību gadam. Droši uzrunājiet un aiciniet 
bērnus un jauniešus pie mums mācīties, ja jums ir tāda ie-
spēja! Mūsu skola ir liela, tā spēj uzņemt gan daudz skolē-
nu, gan piedāvāt kvalitatīvu izglītību un fizisko aktivitāšu 
pieejamību. Gaidīsim!

Priecēja, ka attālinātos darba apstākļos neapjuka ne-
viens mūsu kolēģis - aizvadījām videosapulces un rūpējā-
mies, lai pagasta dzīve būtu tuvu labākajai, kāda tā šajos 
apstākļos var būt. Ja kas neizdodas, atvainojiet un droši 
mums sakiet. Rūpēsimies par visu arī turpmāk. Centā-
mies nodrošināt arī abu mūsu bibliotēku pakalpojumus. 

Un paldies, ka sadarbojāties ar atsaucīgajām bibliotēkas 
vadītājām - Ievu Ļaudonā un Guntu Sāvienā. Kā jau la-
sīsiet šajā avīzē, Ļaudonas Bērnu un jauniešu iniciatīvu 
centru “Acs” turpmāk vadīs Anete, kuras ģimene nolēmusi 
kļūt par pastāvīgiem ļaudoniešiem, tāpēc pieņemsim viņus 
mīļi un būsim pretimnākoši! Tāpat “Acī” šovasar darbu 
uzsāks arī ļaudoniete Gita, kuru esam atvilinājuši no darba 
Mētrienā atpakaļ uz mājām. Kad situācija valstī to ļaus, 
laipni gaidīsim jauniešus viņu centrā. Pagaidām sadarbo-
jamies attālināti.

 No manis personīgs paldies Valentīnai Kļaviņai par lie-
lo un sirsnīgo darbu, kas tika darīts gan pagasta labā, gan 
veicot tiešos pienākumos, gan citādi. Un ticu, ka viņa tur-
pinās to darīt arī nākotnē. Paldies, Valentīna! 

Tā kā Valentīna savas darba gaitas beidz, mums jopro-
jām pagastā ir pieejama darbavieta - kapsētas pārzinis ar 
0,5 slodzi. Droši aicināti pieteikties cilvēki, kam tas varētu 
būt aktuāli. Tāpat joprojām ir brīva sporta darba organi-
zatora vieta ar 0,2 slodzi (8 stundas nedēļā), uz kuru arī 
esat laipni aicināti pieteikties, ja ir vēlme vadīt Ļaudonas 
sporta dzīvi.

Kad lasīsiet šo avīzi, vairāki ierobežojumi jau būs mazi-
nāti, bet joprojām centīsimies būt piesardzīgi! Aicinu būt 
iecietīgiem, saprotošiem un labiem citam pret citu. Katrs 
cilvēks vienādās dzīves situācijās reaģē citādi, bet tas nav 
ne pareizi, ne nepareizi - katram savs, pieņemsim to! 

Ar nepacietību gaidu lielāku skaidrību par to, vai varē-
sim rīkot pagasta svētkus, salidojumu un citus plānotos 
pasākumus. Mēs ar kultūras nama vadītāju gatavosimies 
vairākiem scenārijiem un par to informēsim arī jūs. Seko-
jiet līdzi avīzē, mājaslapā vai Facebook Ļaudonas kontā 
internetā.

Esmu dzirdējis, ka mūsu pagasta dejotājiem un dziedā-
tājiem ļoti pietrūkst ierasto kopmēģinājumu, bet sportis-
tiem - treniņu sporta zālē. Saprotu visus, kuriem ir dažādi 
viedokļi un savi ieteikumi, kā darīt labāk, jo arī pats esmu 
gan amatierteātra dalībnieks, gan regulāri spēlēju volejbo-
lu un basketbolu skolas sporta zālē. Arī man pietrūkst šo 
nodarbību, un reizēm tas pat sadusmo. Bet jāatceras - tam, 
kurš mācēs pielāgoties ārējiem apstākļiem, klāsies daudz 
labāk nekā tam, kurš tikai sūdzēsies un gaidīs, kad šie ap-
stākļi pielāgosies viņam. Būsim gudri un elastīgi! Strādā-
jam individuāli, jo var būt simtiem attaisnojumu kaut ko 
nedarīt. Māksla ir atrast vienu, lai darītu!

Novada dome savukārt devusi akceptu, lai pagastos va-
rētu realizēt 2020. gadā plānotos projektus - salabot kap-
ličas, ēku jumtus, veikt remontus skolās, bērnudārzā un 
pansionātā. Bērnudārzs tiks pie jaunām mēbelēm un āra 
nojumītes, kur mazajiem patverties sliktākos laika apstāk-
ļos, lai varētu  būt ārā, svaigā gaisā. Arī skola piedzīvo 
uzlabojumus gan ar mācību materiāliem, gan remontiem. 
Vasarā gaidām kārtējā siltināšanas projekta izskatīšanu un 
iespējamo realizāciju. 

Kā būsiet pamanījuši, Aiviekstes labajā krastā notiek 
liela rosība ar traktoriem. SIA “Madonas ūdens” būvē cen-
trālo kanalizāciju šīs apkārtnes iedzīvotājiem. Tur ir liels 
skaits mājsaimniecību, tāpēc jāsakārto pagasta centrs, lai 
mēs visi dzīvotu veselīgā un tīrā vidē. Pagasta pārvaldes 
atbildīgie rūpīgi seko līdzi, lai darbi noritētu kvalitatīvi un 
atbilstoši prasībām.

Tāpat būsiet ievērojuši, ka Avotu un Upes iela, kas ir 
visvairāk noslogotās grants ceļa ielas pagastā, šogad tika 
apstrādātas ar speciālu līdzekli pret putekļu celšanos. Šim 
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nolūkam esam saņēmuši līdzekļus no novada, un iedarbī-
bai vajadzētu būt visas vasaras garumā. Šogad pamēģinā-
sim, jo arī tā mums ir jauna pieredze. Ja izdosies un ja arī 
nākotnē saņemsim finansējumu, tad to turpināsim darīt arī 
citus gadus. Šogad izmēģinām. 

Runājot par putekļiem un grants ceļu, lūgšu ņemt vērā, 
ka vasarā ceļi ir sausi un put ne pa jokam. Ne tikai put, 
arī akmeņi iet pa gaisu. Būsim saprotoši un piebremzē-
sim (ne tikai centrā, bet visā pagasta teritorijā, arī uz lauku 
ceļiem), kad kāds brauc pretī, iet pa malu vai strādā tuvu 
ceļam. Tāpat piebremzēsim, braucot gar mājām, kas atro-
das ceļu malās. Iedomājieties - ja paši tur dzīvotu, kā jūs 
gribētu, lai šoferīši dara? 

Atgādinu, ka tuvojas vasara, kas pie mums parasti ir 
sausa, palielinot mežu ugunsgrēku bīstamību. Būsim ļoti 
uzmanīgi savās darbībās mežā! 

Tos, kam ir aktuāla lauku konsultanta palīdzība, infor-
mēju, ka šobrīd šos pienākumus veic Jānis Zavals. Diem-
žēl līdz šim klātienē konsultanta pakalpojumi nebija saņe-
mami. Kā būs tagad, sekojiet līdzi informācijai! Darīsim, 
ko varēsim, lai palīdzētu termiņos visu paveikt.

Lai gan pandēmija un vīruss ir aizņēmis lielu daļu arī 
informācijas telpas, aicinu jūs neuzķerties uz ļoti daudzām 

mānīgām un viltus ziņām. Vēl jo vairāk, esam uzmanīgi ar 
nepatiesas informācijas tālāku izplatīšanu, tā saukto kla-
čošanos! Gan par vīrusu, gan par situāciju pasaulē, gan ci-
tam par citu. Informāciju vislabāk vairākkārtīgi pārbaudīt, 
no visām pusēm uzzināt viedokļus un tikai tad par to runāt 
ar citiem. Lūdzu, nejauksim cits citam galvu! 

Mani joprojām ļoti skumdina daudzie atkritumi gan ār-
pus pagasta gar ceļa malām, gan mežos, gan pašā pagastā 
ceļa malās un pļavās. Nākotnē esam plānojuši izlikt vairāk 
atkritumu tvertņu. Bet jūs, kuri vēl nav noslēguši līgumu 
par atkritumu izvešanu, lūgšu to uzrakstīt un iesniegt SIA 
“Madonas namsaimniekam”, lai tas nodrošina atkritumu 
izvešanu. Katram šie  pakalpojumi ir pieejami un nav dār-
gi. Un atgādinu, ka katra dzīvokļa un katras mājas saim-
niekam pienākums ir šādu līgumu slēgt. Atkritumus ražo 
visi - citi legāli izved, citi ne… Padomājiet!

   Aicinu turpināt izglītoties mums katram individuāli 
vai līdzās saviem bērniem, kolēģiem, kaimiņiem vai vien-
kārši katram pašam uzlabot savu “es” un savas zināšanas. 
Paldies tiem, kas pilda krustvārdu mīklas un pilnveidojas 
visādi citādi. Ja mums katram būs pašizaugsme, augs arī 
visa sabiedrība. 

Esiet veseli un uz drīzu tikšanos!
Jūsu pārvaldes vadītājs

Artūrs Portnovs

ĻAUDONAS  PAGASTA  
PĀRVALDE  SAKA  -  

PALDIES!
Ļaudonas pagasta pārvaldes vārdā vēlos 

teikt sirsnīgu un lielu paldies par sakoptu 
Ļaudonu.

Ir patīkami doties pastaigās pa Ļaudonu un 
novērot, cik labā kārtībā atrodas pieturvietas 
Ļaudonā - gan pie veikala „Lats”, gan pie 
DUS „Ceļmalas”, gan pat pieturās, kas atro-
das Toces pusē. Priecē skats pie Aiviekstes 
tilta, pie Griezes akmens. Sirsnīgs paldies par 
apzinīgu darba pienākumu veikšanu Tatja-
nai Kretovai ne tikai nosauktajās vietās, bet 
arī citviet Ļaudonā! Veselību un neizsīkstošu 
darba sparu!

Priecē arī tas, ka gan pie Ļaudonas kultūras 
nama, gan Ļaudonas estrādes apkārtnē kārtīgi 
savus amata pienākumus pilda Ligita Iesal-
niece. Nedrīkst aizmirst pateikties arī dārz-
niecei Ingai Zālītei par puķudobju un jaunu 
ideju izstrādi.

Pateicība arī Baibai Kramai. Ir novērots, 
ka gar Ļaudonas-Mētrienas ceļmalām un 
mežmalām Baiba lasa atkritumus, kārtīgi tos 
saliekot maliņā un pēcāk ar auto atvedot uz 
miskastēm. Cēls, pašaizliedzīgs un novērtē-
jams darbs. Arī jums  lai turpmāk laba vese-
lība, spēks jaunām idejām (kā zināms, Vecās 
Ļaudonas skolas krāšņie logi ir Baibas ideja)!

Paldies arī Jurijam Simsonam, Jānim 
Zavalam par Ļaudonas pagasta uzturēšanu 
kārtībā!

Paldies ikvienam, kas sakopj savas sētas, 
dzīvokļu māju apkārtni! Paldies par krāšņa-
jiem, koptajiem un šobrīd ziedošajiem augļu 
kokiem, par dobēm, kur dažādās krāsās aug 
dažādu šķirņu ziedi!

Paldies tev, Ļaudonas pagasta iedzīvotāj, 
ka tu mīli savu Ļaudonu! Ļaudona mīl arī 
tevi!

Katrīna Kļaviņa

ĒRTĪBAS  PRASA  VĒRTĪBAS!
Ņemot vērā plānu “Valsts reģionālā autoceļa P82 Jaunkalsna-

va-Lubāna posma km 15,60-23,80 pārbūve” jeb asfaltētā ceļa uz 
Madonu caur Mūrniekiem būvprojekta izstrādi, pagasta pārvalde ir 
saņēmusi no ceļa projektētājiem SIA “Projekts EAE” lūgumu atļaut 
cirst kokus, kas atrodas asfaltējamā ceļa malās Ļaudonas pagasta 
lauku teritorijā. 

Lai saprastu, kā pareizi rīkoties un nenodarītu pāri kādam svarī-
gam dižkokam vai kokam, kura parametri tuvojas dižkoka statusam, 
vērsāmies Dabas aizsardzības pārvaldē pēc profesionāla viedokļa. 
Saņēmām atbildi, ka šie koki neatbilst dižkoku statusam un arī netu-
vojas tam, tāpēc lēmums jāpieņem pagastam, jo Dabas pārvalde tos 
neaizliedz cirst. 

Lai gan sirds sažņaudzas, vien domājot par kāda dzīva koka nozā-
ģēšanu, dažreiz sabiedrības labā jāpieņem sāpīgi lēmumi. Iestādīsim 
jaunus kokus, lai aug diženi un vareni!

Kā jau minēju, dižkoku vai dižkoku potenciālu starp šiem kokiem 
nav un asfalta labā mums būs jāziedo desmit koki - divas liepas (vie-
na no tām pie īpašuma “Dupeni”), viena ošlapu kļava pie īpašuma 
“Vecdupeni” (tie ir īpatnēji koki un visādi citādi būtu saglabājami), 
tāpat būs jāziedo septiņi koki, kas ir labā stāvoklī un arī citādos ap-
stākļos būtu saudzējami - viens osis un seši ozoli. Visvairāk žēl divu 
ozolu, kuriem ir kultūrvēsturiska un ainaviska vērtība. Šie koki aug 
abās pusēs ceļam uz Ļaudonas un Praulienas pagasta robežas, sim-
boliski iezīmējot dabā abu pagastu robežu.

Tomēr ir 21. gadsimts, un esam pelnījuši nokļūt novada centrā ar 
cilvēcīgām sajūtām, nelaužot spēkratus un pašiem nekratoties pa 
grantainu, smilšainu un putekļainu ceļu. Galu galā jau daudzus gadu 
desmitus esam to gaidījuši. Un esam taču arī pelnījuši. Uz jauno 
koku stādīšanu aicināsim ikvienu. 

Projektēšana rit pilnā sparā, regulāri tiek saskaņoti projekti, darbs 
rit. Un ir pamatotas cerības, ka šoreiz mums izdosies. Ir plāns, ka šī 
gada laikā projektēšana tiks pabeigta, un nākamgad sāksies darbi uz 
ceļa. 

Līdz tam - turam īkšķus par projekta “Asfaltu Ļaudonai!” īste-
nošanu! 

Informāciju sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi sagatavoja
 Jānis Zavals un Artūrs Portnovs
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MĒNEŠA  JUBILĀRE
 Ja prieku, tad stipru kā pērkona lietu,
Ja bēdas - kā dzērvenes purvā,
Bet enerģiju un spēku ikdienas rūpēm
Pāri kā varavīksni.

VERONIKA DRUMOLTE 13. MAIJĀ ATZĪMĒJA 75 GADU JUBILEJU!
Silti un saulaini sveicieni svētkos!

Katrīna Kļaviņa

VĒSTIS  NO  IZGLĪTĪBAS  IESTĀDĒM

Vidzemes reģiona skolu audzēkņi nodod pārstrādei 
4,2 tonnas izlietotu bateriju

Noslēgusies “Zaļās jostas” organizētā izlietoto ba-
teriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2019./2020. 
mācību gada sezona. Bateriju vākšanā iesaistījās 78 
817 bērni no 315 izglītības iestādēm no visas Latvijas, 
pārstrādei nogādājot 30,531 tonnas izlietotu bateriju. 
Vidzemes reģionu konkursā pārstāvēja 36 izglītības ies-
tādes, savācot 4,233 tonnas izlietotu bateriju. 

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” 
kļuvis par nozīmīgu ikgadēju vides projektu, kurā ar 
katru gadu iesaistās aizvien vairāk skolu. Šogad bate-
riju vākšanai pieteicās vairāk nekā par trešdaļu vairāk 
dalībnieku nekā pērn, kā rezultātā pārstrādei izdevies 
nogādāt par 44% jeb 9,4 tonnām bateriju vairāk nekā 
pagājušā mācību gadā. Šogad “Zaļā josta” bateriju vāk-
šanai skolas apvieno jau 14. reizi.

Aktīvākie izlietoto bateriju vācēji Vidzemes reģio-
nā šogad mācās Valmieras Pārgaujas sākumskolā, ku-
ras audzēkņi savākuši pārstrādei veselu tonnu bateriju. 
Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādes “Burtiņš” audzēkņi ar vecāku palīdzību pārstrā-
dei nogādāja 394 kg bateriju, savukārt Alūksnes pirms-
skolas izglītības iestādes “Sprīdītis” audzēkņi kopā ar 
ģimeni pārstrādei savāca 355 kg izlietotu bateriju.

Visvairāk izlietoto bateriju Vidzemes reģionā izde-
vies savākt Valmieras pilsētas izglītības iestādēm, savā-
cot 1304 kg izlietotu bateriju. Valmierā īpašus nopelnus 
kampaņā “Tīrai Latvijai” izcīnīja Valmieras Pārgaujas 
sākumskolas audzēkņi, kas savāca 1000 kg bateriju, un 
Valmieras Gaujas krasta vidusskolas Attīstības centrs, 
kuras audzēkņi savāca 259 kg bateriju.

Madonas pilsētu un novadu konkursā pārstāvēja 
deviņas izglītības iestādes, savācot 835 kg bateriju. 
Visaktīvākās no tām - Madonas pilsētas vidusskolas 
sākumskola, kuras audzēkņi savāca 353 kg bateriju, kā 
arī Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde 
“Brīnumdārzs”, kuras audzēkņi kopā ar ģimenēm 
savāca pārstrādei 255 kg bateriju. 

Alūksnes pilsētu un novadu kampaņā “Tīrai Latvi-
jai” pārstāvēja sešas izglītības iestādes, kopumā savā-
cot 688 kg izlietotu bateriju. Galvenie nopelni pienākas 
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” au-
dzēkņiem, kas ar vecāku palīdzību pārstrādei nogādāja 
355 kg izlietotu bateriju.

Būtisks rādītājs, kas parāda konkursa dalībnieku čak-
lumu, ir vidējais savāktais izlietoto bateriju apjoms, 
rēķinot uz vienu izglītības iestādes audzēkni. Parasti 
konkursā “Tīrai Latvijai” visvairāk izlietoto bateriju 

VĒSTIS  NO  PII  „BRĪNUMDĀRZS”

uz vienu audzēkni savāc tieši mazās reģionālās izglītī-
bas iestādes. Šogad Vidzemes reģionā čaklākie bateriju 
vācēji mācās Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā, kur 
katrs bērns vidēji ir savācis 4,47 kg bateriju. Ļaudonas 
pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Brīnum-
dārzs” audzēkņi vidēji ir savākuši 4,32 kg bateriju 
katrs. Savukārt Alsviķu pirmsskolas izglītības ies-
tādes “Saulīte” audzēkņi vidēji ir nodevuši 2,75 kg 
izlietoto bateriju katrs.

Izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!” 
organizē  “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO”, Valsts 
izglītības satura centru un Latvijas Tirgotāju asociāciju.

Informāciju sagatavoja Ļaudonas PII „Brīnumdārzs” 
vadītāja Ināra Krasnova
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PII  “BRĪNUMDĀRZS”  IEGŪST 
JAUNUS  TĒRPUS

Ārkārtas situācijas laikā darbi neapstājas! Kamēr PII 
“Brīnumdārzs” tautisko deju skolotāja Inga Pujate ar 
saviem audzēkņiem nevar tikties klātienē, skolotāja 
ir čakli pastrādājusi, uzadot bērniem jaunas tautiskās 
deju zeķes un uzšujot svārkus. 

Paldies deju skolotājai Ingai Pujatei par attālināto 
darbu!

PAR  MĀCĪBU GADA  
NOSLĒGUMU  ANDREJA 

EGLĪŠA  ĻAUDONAS 
VIDUSSKOLĀ

VĒSTIS  NO  A. EGLĪŠA  
ĻAUDONAS  VIDUSSKOLAS

1. - 8.; 10. - 11. klašu skolēniem:
amācību gads noslēdzas 29.05.2020.g.;
anoslēguma vērtējumi tiks izlikti 29.05.2020.;
askolēniem liecības tiks nosūtītas e-klases pastā;
askolēniem ar nepietiekamiem mācību gada vērtē-

jumiem pagarinātais mācību gads noteikts no 01.06. 
līdz 12.06. (pēc individuāli izveidota plāna.)

9. klases skolēniem:
amācību gads noslēdzas 12.06.2020.;
anoslēguma vērtējumi tiks izlikti līdz 29.05.2020.;
avalsts pārbaudes darbi tika atcelti;
aapliecības par vispārējo pamatizglītību 9. klases 

skolēniem tiks izsniegtas 16.06. plkst. 14.00.

12. klases skolēniem: 
anoslēguma vērtējumi izlikti līdz 15.05.2020.;
aobligāti jākārto trīs eksāmeni: svešvalodā, latvie-

šu valodā, matemātikā:
aangļu valodas rakstu un mutvārdu daļa - 

02.06.2020.;
akrievu valodas rakstu un mutvārdu daļa 

04.06.2020.;
alatviešu valoda - 09.06.2020.;
amatemātika - 12.06.2020.;
aceturtais eksāmens ir izvēles: 
avēsture - 16.06. 2020.;
abioloģija - 19.06.2020.; 
Svinīgs pasākums sakarā ar vispārējās vidējās izglī-

tības iegūšanu notiks 17. jūnijā plkst.14.00., savukārt 
sertifikātu un atestātu izsniegšana notiks 27.07.2020. 

Skolas mācību grāmatu nodošanas datumu un laiku 
e-klasē nosūtīs skolotāja Selga Balode. 

Novēlu visiem veiksmīgu 2019./2020. mācību gada 
noslēgumu un stipru veselību turpmāk! 

Guntis Lazda, 
A. Eglīša Ļaudonas  vidusskolas direktors
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turpinājums 7. lpp.

DZĪVESSTĀSTI

Marika Prokiraite strādā Ļaudonas pagasta pārvaldē 
kā bāriņtiesas locekle jau no 2019. gada 9. decembra. 
Vēlējos Ļaudonas pagasta iedzīvotājus iepazīstināt ar 
pārvaldes darbinieci, jo tas ir ļoti īpaši, ka kāds cilvēks 
savu darbavietu spēj rast Ļaudonā.

Ir zināms, ka neesat ļaudoniete. Vai varat pastāstīt, 
no kurienes nākat un kāda ir jūsu pašreizējā dzīves-
vieta?

Ja vēlies savu turpmāko karjeru veidot valodu, sociālo zinātņu 
vai militārajā jomā, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola 10. klasē 

2020./2021. mācību gadā piedāvā apgūt:
 VALODU VIRZIENS
Pamatkursi:
Vēsture un sociālās zinības I
1. Svešvaloda (angļu valoda) I
2. Svešvaloda (krievu valoda) I
Vizuālā māksla
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Datorika
Sports un veselība
Specializētie kursi:
Valsts aizsardzības mācība
Radošā rakstība
Padziļinātie kursi:
Latviešu valoda II
Literatūra II
Angļu valoda II
Starpdisciplinārais kurss:
Projekta darbs

 SOCIĀLO ZINĀTŅU VIRZIENS
Pamatkursi:
Latviešu valoda un literatūra I
1. Svešvaloda (angļu valoda) I
2. Svešvaloda (krievu valoda) I
Vēsture un sociālās zinības I
Vizuālā māksla
Kulturoloģija
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Datorika
Sports un veselība
Specializētie kursi:
Politika un tiesības
Valsts aizsardzības mācība
Padziļinātie kursi:
Latviešu valoda II
Literatūra II
Vēsture II
Starpdisciplinārais kurss:
Projekta darbs

VALSTS AIZSARDZĪBAS MĀCĪBA
Apgūstot Valsts aizsardzības mācību, ir priekšrocības uzsākt studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmi-

jā, Robežsardzes koledžā, Policijas koledžā, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā.

Iepazīšanās intervija 
ar Mariku Prokiraiti

-Esmu dzimusi un septiņus gadus dzīvojusi Valmierā, 
bet lielāko savas dzīves daļu esmu dzīvojusi un arī šo-
brīd ar savu ģimeni dzīvojam un saimniekojam Liezēres 
pagastā.

 Kāda ir jūsu iegūtā izglītība? Un iepriekšējās dar-
bavietas?

-Esmu ieguvusi profesionālo bakalaura grādu tiesību 
zinātnēs ar kvalifikāciju - juriskonsults. 

Mana darba pieredze sākās jau tad, kad mācījos ģim-
nāzijā, esmu strādājusi gan par pārdevēju, oficianti, sek-
retāri, konsultanti un tiesneša palīdzi. Ļoti novērtēju šo 
darba pieredzi, jo visi šie darbi deva pieredzi saskarsmē 
ar cilvēkiem.

Iepriekš deviņus gadus strādāju Madonas rajona tie-
sas zemesgrāmatu nodaļā, kas 2018. gadā tika iekļauta 
Vidzemes rajona tiesas sastāvā. No sākuma strādāju par 
konsultanti, bet pēc tam par tiesneša palīdzi.

Kas jūs ir pamudinājis saistīt savu darbu ar bāriņ-
tiesu?

-Kad mācījos augstskolā, vairākkārt biju domājusi, ka 
gribētu strādāt bāriņtiesā. Bet, tā kā tajā laikā jau strādā-
ju zemesgrāmatu nodaļā un šis darbs man patika, tāpēc 
doma par darbu bāriņtiesā palika kā neizsapņota doma. 
Bet dzīvē visam savs laiks. 

Pirms pieteikšanās uz šo amatu es strādāju Vidzemes 
rajona tiesā Gulbenē. No mājām uz darbu un atpakaļ ar 
automašīnu katru dienu mēroju 160 km.

Kad tika izsludināta pieteikšanās uz šo amatu, es to 
nepamanīju. Bet tajā dienā par to mani informēja trīs da-
žādi cilvēki (no rīta - paziņa, pusdienlaikā - bijusī kolēģe 
un vakarā - mamma, lasot “Stariņu”). Un visi ar vienu 
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turpinājums no 6. lpp.

tekstu, kā sarunājuši, kaut savā starpā nav pazīstami: 
“Mēs atradām tev darbu, tev noteikti jāpiesakās!” Tāpēc, 
visu iedrošināta, nolēmu pieteikties. Un nu jau piecus 
mēnešus esmu šeit.

 Ar kādiem cilvēkiem pārsvarā saistīts jūsu darbs 
Ļaudonas pagastā? 

-Ikdienā darbs bāriņtiesā ir saistīts gan ar bērnu vai 
citu rīcībnespējīgu personu personisko un mantisko in-
terešu un tiesību aizstāvību, gan darbs ar ģimenēm, sa-
darbojoties ar vecākiem, aizbildņiem, aizgādņiem vai 
audžuģimenēm, ar dažādiem dienestiem, valsts un paš-
valdību iestādēm utt. 

Un tā kā bāriņtiesu reforma vēl nav notikusi, tad tur-
pinu veikt arī likumā noteiktās notariālās darbības, pie-
mēram, sagatavoju un apliecinu līgumus, nostiprinājuma 
lūgumus, pilnvaras, testamentus, kopijas, norakstus, pie-
krišanas, parakstu īstumu uz dokumentiem utt. 

 Kāds ir jūsu viedoklis par Ļaudonas pagasta pār-
valdes darbinieku kolektīvu? Vai ātri iejutāties?

-Man kā daudziem no mums, uzsākot kaut ko jaunu un 
nezināmu, sākumā bija nedrošība, kā nu būs, vai mani 
pieņems? Bet es esmu atvērta, komunikabla un vienmēr 
gatava jauniem izaicinājumiem. Kolektīvā iejutos diez-
gan ātri. Par to liels paldies Aijai, Lailai, Artūram un 
Dzintrai. Paldies viņiem pa pozitīvismu! 

 Kāda ir sadarbība ar pagasta pārvaldes vadītāju 
Artūru Portnovu?

-Ar pārvaldes vadītāju, manuprāt, sadarbojamies labi. 
Es domāju, ka ļaudoniešiem ir ļoti paveicies ar tādu pār-
valdes vadītāju kā Artūrs Portnovs. Tik aktīva un darbo-
ties griboša, idejām bagāta un uz pagasta attīstību vērsta 
vadītāja nav nevienā citā pagastā Madonas novadā. Vis-
maz es vairāk  tādu nepazīstu. 

 Kas visvairāk sagādā grūtības, strādājot jūsu ama-
tā? Ko spējat izdarīt viegli?

-Tādu lielu grūtību līdz šim nav bijis. Uzskatu, ka nav 
tādu lietu vai darbu, ko nevar izdarīt, ir tikai jāgrib darīt. 
Un, ja kaut ko nezinu, visu var iemācīties. Reizēm baida 
emocionālā puse. Bet paldies Dievam tādu „slikto” lietu 
man vēl nav bijis un ceru, ka nebūs.

 Jūsu pieņemšanas laiks Ļaudonā ir pirmdienās un 
trešdienās. Kā aizrit pārējā darba nedēļa? Vai strādā-
jat arī citās pārvaldēs?

-Pirmdienās no 8.30 līdz 18.00 un trešdienās no 8.30 
līdz 12.30 man ir pieņemšana Ļaudonas pagastā, bet 
trešdienās no 14.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no 8.30 
līdz 12.30 - Mārcienas pagastā. Otrdienās un piektdie-
nās darbu plānoju pēc apstākļiem - braucu pārbaudīt dzī-
ves apstākļus ģimenēs pie aizbildņiem, audžuģimenēm. 
Ja paredzēta bāriņtiesas sēde, tad braucu uz sēdi. Bet, 
ja nav citas iespējas, tad pēc pieraksta pieņemu cilvēkus 
arī šajās dienās, jo katram ir savi darbi un aizņemtība, 
līdz ar to oficiālajā darba laikā varbūt nav iespējams pie 
manis tikt. 

 Ja jūs nestrādātu bāriņtiesā, tad ko jūs darītu?
-Droši vien tad strādātu tiesā, jo tas darbs man patika. 

Bet, ja finansiāli varētu iztikt, es vislabprātāk par visiem 
simts procentiem būtu mamma saviem bērniem.

 Kādi ir jūsu hobiji ārpus darba laika?
-Šobrīd hobiji ir nolikti malā, laika tiem nepietiek, jo 

es ne tikai strādāju bāriņtiesā, bet man ir arī četri bērni, 
saimniecība un vairāk nekā simts aitu liels ganāmpulks. 

Bet reizēm pa vakariem vai kādā brīvdienā, kad ir ideja 
un iedvesma, sev vai kādam tuvam cilvēkam kaut ko arī 
izgatavoju. Man patīk rokdarbi: pērļot, šūt, adīt, tambo-
rēt utt.

Es pēc būtības esmu mūžīgā optimiste, tāpēc esmu 
pārliecināta, ka pienāks tāds laiks, kad es varēšu vairāk 
pievērsties saviem hobijiem. 

Vai jums ir kāds novēlējums Ļaudonas pagasta pār-
valdes informatīvā izdevuma „Ļaudonas Vēstis” lasī-
tājiem?

-Mūsdienu steidzīgajā ikdienā cilvēki ir aizmirsuši 
sapņot un darīt to, kas viņiem tiešām patīk. 

   Mums katram dzīvē ir bijuši sapņi, kas piepildās, un 
sapņi, kas palikuši neizsapņoti un nepiepildīti. 

 Es jums visiem novēlu drosmi un uzdrīkstēšanos sap-
ņot. Un varbūt tieši šodien kāds jūsu sapnis piepildās…

Uz jautājumiem atbildēja Marika Prokiraite
Interviju sagatavoja Katrīna Kļaviņa

turpinājums 8. lpp.

Intervija ar BJIC „ACS” jauno vadītāju Aneti Smirnovu
Manuprāt, jūs esat ienācēja Ļaudonā, taču ir pie-

ņemts izaicinājums strādāt jauniešu centrā. Kur ir 
jūsu dzimtā puse un kā nokļuvāt Ļaudonā?

-Sveiki! Jā, es neesmu dzimusi un augusi ne Ļaudonā, 
ne Madonā. Esmu no Kurzemes. Meitene ar Talsiem sir-
dī. Kas gan var atvest meiteni uz Ļaudonu? Mīlestība. 
Studējot Rīgā, iepazinos ar savu nākamo vīru. Un tagad 
kopā esam jau 15 gadus, audzinām divus brīnišķīgus 
bērnus.

Kas no studijām un iepriekšējās darba pieredzes 
noderēs šajā darbā?

-Esmu ļoti ilgi nostrādājusi projektēšanas jomā, šīs zi-
nāšanas man daudz palīdzēs ēkas uzturēšanai kārtībā un 
jauna interjera izveidē. Vēlos padarīt centru modernāku, 
jauniešiem pievilcīgāku. Sabiedrisko attiecību studijas 
ļaus man vieglāk rīkot pasākumus, uzlabot sociālo me-
diju kontus, uzrunāt un iesaistīt jauniešus līdzdarboties.

Lai pretendētu uz jūsu šī brīža amatu, bija nepie-
ciešams iesūtīt vīziju par Ļaudonas pagasta jaunat-
nes jomas attīstību. Vai varat minēt galvenos punk-
tus, uz kuriem balstījāt savu vīziju?

-Manā vīzijā ietilpa vēlme veidot radošās darbnīcas 
un neformālās izglītības programmas, kuras būtu aktu-

ālas tieši Ļaudonas pagasta jauniešiem. Vēlētos ieviest 
atbalsta pasākumus jauniešiem pirmās darba pieredzes 
iegūšanai, piemēram, kā uzrakstīt CV, izspēlēt darba in-
tervijas. 

Veicināšu sadarbību ar citām pagasta iestādēm. Tādē-
jādi veicinot jaunu iemaņu iegūšanu, strādājot brīvprā-
tīgajā darbā vai praksē. Organizēsim tikšanās ar pagasta 
pārvaldes darbiniekiem, novada deputātiem un nevals-
tiskajām organizācijām. Tā jaunieši varētu izteikt savas 
domas par pagasta un novada redzējumu un iesaistīties 
kopīgā jaunatnes nākotnes politikas veidošanā. 

Jauniešus vajadzētu iesaistīt projektu līdzdalībā finansē-
jumu piesaistīšanā jaunam sporta inventāram, spēlēm un 
pedagogiem, radošo personību meistarklasēm, nometnēm.

Manā vīzijā Bērnu un jauniešu centrs ir vieta jaunie-
šiem, kur pulcēties, pavadīt savu brīvo laiku, saņemt in-
formāciju, iegūt  neformālo izglītību, iniciēt un popula-
rizēt brīvprātīgo darbu un veselīgu dzīvesveidu. Svarīgi 
būtu radīt telpu un vietu, kur jaunieši varētu sevi realizēt 
un justies droši, spētu uzticēties vadītājiem, izteikt sa-
vas domas, viedokli. 
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turpinājums no 8. lpp.

Pēc jūsu ieskatiem, kādi būs izaicinājumi, ar ku-
riem ikdienā nāksies saskarties savā darbā jauniešu 
centrā?

-Esmu nostrādājusi divas nedēļas šajā amatā un grū-
ti teikt, kādas būs grūtības, jo pandēmijas laikā nevar 
tikties klātienē. Manuprāt, būs grūti no sākuma gūt 
atsaucību, spēt noturēt jauniešu interesi iesaistīties un 
līdzdarboties. Kopā mācīsimies sadarboties un risināt  
problēmas, ja tādas radīsies.

Kāda ir jūsu darbadiena, kad COVID-19 izraisītā 
ārkārtējā stāvokļa dēļ jauniešu centrs ir slēgts? 

-Darba ir ļoti daudz. Centru pārkārtojam un atbrīvo-
jamies no neizmantotām tehnikām, mantām, atdodot tos 
citām iestādēm, kas tās pilnvērtīgi izmantos. Uzlabojam 
centru, padarot to modernāku, tādu, kur gribas nākt un 
pavadīt laiku. Ir izveidots garš saraksts ar saimniecis-
kajiem darbiem, kas ir jāizdara. Daži jautājumi jau ir 
atrisināti. Ceru, ka lielākā daļa darbu tiks izdarīta, līdz 
varēs centru apmeklēt. Veidoju jaunas sadarbības un no-
stiprinu jau izveidotās. Piedalos daudzās Zoom konfe-
rencēs, pēdējā bija “Jaunatnes darbs2030”. 

Aktīvi sakārtoju sociālo tīklu profilus un mēģinu ie-
saistīt jauniešus līdzdarboties. Plānoju, kādas aktivitā-
tes piedāvāt jauniešiem attālināti. Būs arī konkursi, tā-
pēc sekojiet līdzi mūsu sociālo tīklu profilos Facebook 
un Instagram.

Kā būs ar to atgriezenisko saiti starp jums un Ļau-
donas jauniešiem? Vai plānojat izstrādāt kādu pro-
jektu?

-Virtuālajā vidē ir grūti iekustināt jauniešus, bet pa-
mazām tas notiek, un jaunieši raksta, komentē. Ceru, ka 
aktīvo jauniešu skaits tikai augs. Mums ir plāns piedalī-
ties pēc iespējas vairāk projektos, bet tagad, pandēmijas 
laikā, lielākā daļa projektu ir apturēti. 

Kopā darot, mēs paveiksim vairāk.
Vai īstenosiet arī kādus jaunumus - pasākumus, te-

matiskās pēcpusdienas u.tml.?
-Kā jau minēju savā vīzijā, ieceru man ir daudz. Ceru 

visam tam rast arī atsaucību un finansējumu. Būs gan 
izglītojoši, gan izklaides pasākumi. Gan mēs, gan citu 
jomu profesionāļi vadīsim meistarklases. Rudens sezonā 
dibināsim pulciņus. Sadarbosimies ar citām iestādēm, 
lai pasākumi, nodarbības nedublētos un jauniešiem būtu 
pēc iespējas lielākas izvēles iespējas realizēt savas vēl-
mes un intereses.

Vai jauniešu centriem Latvijā ir nākotne jūsu ska-
tījumā?

-Jā, noteikti! Ne visu var iedot vecāki, skola un drau-
gi. Gan vecāki, gan jaunieši grib iegūt jaunas zināšanas 
un pieredzi. Jauniešu centrs tikai dod iespējas, zināšanas 
un pieredzi, tas neko neatņem. Ir vērtīgi izmantot visus 
resursus savas un līdzcilvēku dzīves uzlabošanai.

Vai jums ir kādi hobiji vai iemīļotas nodarbes brīva-
jā laikā? Ja jā, vai iespējams pastāstīt sīkāk par tiem?

-Audzinot bērnus, brīvā laika nav daudz, tas ir jāieplā-
no. Man ļoti tuvs ir teātris jau no bērnības. Vecāki aktīvi 
iesaistījās amatierteātros, pati arī esmu skolas laikā spē-
lējusi. Pēdējā izrāde, ko noskatījos, bija Jaunā Rīgas te-
ātra izrāde “Baltais helikopters”. Izrādes autors, režisors 
ir talantīgais Alvis Hermanis. Lomās - izcilais baletdejo-
tājs Mihails Barišņikovs, lieliski aktieri -  Kaspars Zno-
tiņš un Guna Zariņa. Izrāde ir par pāvesta atkāpšanos un 
pēdējo dienu amatā. Liekas, ka jābūt daudz par reliģiju, 
bet nē. Izrādē tiek  risinātas ļoti daudz aktuālu tēmu  par 
cilvēci, kur mēs esam nonākuši un kur mēs ejam, kādas 
ir mūsdienu vērtības. Izcila izrāde. Un redzēt arī Mihai-
lu Barišņikovu dejojam bija neaizmirstami. 

Arī izrāde par čekas maisiem “Vēstures izpētes komi-
sija” lika uz tā laika sistēmu paskatīties cilvēcīgāk un arī 
ar humoru. Par teātri es varētu runāt daudz un dikti. Tā-
pēc arī man grūts ir šis pandēmijas laiks, jo pie kalendā-
ra stāv piespraustas biļetes uz izrādēm un pasākumiem, 
kas ir pārcelti uz rudeni vai uz nezināmu laiku.

Kas jūs spēj iedvesmot un kas ir jūsu autoritātes?
-Mani spēj iedvesmot labi cilvēki. Sirdsgudri, atvērti 

cilvēki. Pozitīvais vairo pozitīvo. Kā jau teicu par savām 
interesēm, vienas no autoritātēm man ir labi režisori un 
izcili aktieri. 

Ļoti liela autoritāte man 
bija un vienmēr būs vīratēvs 
Ilmārs. Viņš mācēja dzīvot pa-
tiesi, motivēt mūs visus darīt, 
radīt kopā būšanas mirkļus, 
daudz smieklus un patiesas 
gudrības. 

Ko jūs gribētu pateikt in-
tervijas noslēgumā „Ļaudo-
nas Vēstu” lasītājiem? Var-
būt ir jums kāds novēlējums 
vai aicinājums?

-“Tu vari aizvest cilvēkus 
tikai tik tālu, cik tālu gatavs 
esi iet tu pats”. Ceru kopā ar 
ļaudoniešiem sasniegt jaunus 
horizontus un virsotnes. 

Iesaistāmies, darām un kopā 
veidojam sevi un Ļaudonu ti-
kai labāku. 

Uz tikšanos sociālos tīklos 
un klātienē!

Uz jautājumiem atbildēja 
Anete Smirnova

Intervēja Katrīna Kļaviņa
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VĒSTIS NO BIBLIOTĒKAS
No 18. maija Ļaudonas pagasta bibliotēka ir atsākusi 

bibliotekāro pakalpojumu sniegšanu klātienē. 
Ievērojot Kultūras ministrijas 12. maija rīkojuma Nr. 

2.5-1-64 “Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu bib-
liotēkā” izpildi, bibliotēkā atbilstoši sanitārā protokola 
prasībām tiek nodrošināti piesardzības pasākumi, kas var 
mainīties atkarībā no situācijas.

Cienījamie apmeklētāji!
aGrāmatu/ žurnālu apmaiņa tiek nodrošināta, ievēro-

jot sanitārās prasības - roku dezinfekcija, krājuma vienī-
bu novietošana karantīnā.
aBibliotēkas datori paredzēti tikai noteiktu darbu 

veikšanai (e-pastu sūtīšana, sludinājumu caurlūkošana, 
rēķinu samaksa internetbankā u.tml.), nevis izklaidei. Jā-
ievēro 30 minūšu uzturēšanās laiks bibliotēkā, kā arī jā-
dezinficē rokas. Tiek nodrošināti drukāšanas, kopēšanas, 
skenēšanas pakalpojumi.
aBibliotēkā vienlaikus drīkst atrasties līdz 6 perso-

nām, ievērojot 2 metru distanci citam no cita un biblio-
tēkas darbinieka (izņemot vienā mājsaimniecībā dzīvojo-
šas personas).
aMaksimālais uzturēšanās laiks bibliotēkā - 30 minū-

tes.
aJa gadījumā jūtaties slikti, lūdzu, atbildīgi izvērtē-

jiet bibliotēkas apmeklēšanas nepieciešamību! Zvaniet 
un veiciet grāmatu pasūtījumu, tās rezervējot, vienojoties 
par to saņemšanu drošā bezkontakta ceļā ārpus bibliotē-
kas telpām.

BŪSIM ATBILDĪGI PRET SEVI UN APKĀRTĒJIEM, 
NEAPDRAUDOT LĪDZCILVĒKU VESELĪBU!

Laba ziņa - bibliotēkas plauktus papildinājušas jau-
nas grāmatas:

Nora Ikstena “Runādamies” - Šī sarunu grāmata ap-
kopo spilgtākos tērzēšanas mirkļus ar ļaudīm dažādos ga-
dos un vietās. Ir iekļautas intervijas ar Dzintaru Sodumu, 
Imantu Ziedoni, Valentīnu Jekabsonu, Dagniju Dreiku, 
Jāni Einfeldu, Renāti Blumbergu, Tītu Reinu Vītso, Dai-
ru Āboliņu, Aldi Gobzemu, Liānu Langu, Edvīnu Raupu, 
Raimondu Tigulu.

Māris Bērziņš “Aizliegtais pianīns” - Galvenā darbī-
bas vide ir bērnudārzs, taču rakstnieka vēlīgi dzēlīgais 
skats tver arī Cibānu ģimenes - deputātes Lindas un 
mākslinieka Induļa - ikdienu, Saeimas aizkulišu spēles, 
ielūkojas departamentu, policijas un citu iestāžu birokrā-
tijas gaiteņos.

Osvalds Zebris “Māra” - Romāns “Māra” ir par vi-
dusskolēnu dzīvi un savas patības atrašanu. Skolā satie-
kas jaunieši, kuriem ir dažāda dzīves pieredze un izpratne 
par savu vietu pasaulē. Rakstnieks parāda, ka ikkatra pa-
audze, meklējot atbildes uz līdzīgiem jautājumiem, no-
nāk jaunās skarbās situācijās un pārbaudījumos.

Dzintra Žuravska “Nepabeigtā portreta noslēpums” 
- Aizraujošs romāns. Kādam jaunam dizaineram vecās 
muižas pažobelē atrastais portrets mudina atmiņas vai 
nojausmas par kaut ko līdzīgu no savas dzīves...

Dace Judina “Slazdā” - Sērijas “Izmeklē Anna Eli-
zabete” 12. grāmata. Katram ir savi slazdi, no kuriem 
jāizkļūst. Jautājums tikai par cenu, ko esam gatavi mak-
sāt par savu brīvību - ķermenisko, garīgo, dvēselisko. Vai 
- par savu dzīvību...

Zane Nuts “Es izgludināju viņa kreklus”
Hermanis Paukšs “Eņģeļu medības” (maija vakara ro-

māns).
Džejs Ašers “Trīspadsmit iemesli” - Nākotni nevar 

apstādināt. Pagātni nevar attīt atpakaļ. Lai uzzinātu no-
slēpumu, atliek tikai… nospiest Play.

Eve Hietamies “Tētis uz pilnu slodzi” -  Par vientu-

ļā tēva Anti un viņa dēla Pāvo pirmajiem gadiem divu 
cilvēku ģimenē aizkustinošais savijas ar drosmīgo, ko-
miskais ar skumjo, radot patiesi izjustu un izklaidējošu 
lasāmvielu.

Žiljēns Sandrels “Brīnumu istaba” -  Sirsnīgs un ap-
burošs stāsts par māku rast prieku ikvienā dzīves brīdī.

Sofija Lundberja “Sarkanā adrešu grāmatiņa” - Aiz-
kustinošs stāsts par mīlestību, kas aptver veselu mūžu un 
paņem lasītāju līdzi ceļojumā uz aizgājušo laiku Parīzi, 
Ņujorku un Stokholmu.

Džordano Rafaella “Tava otrā dzīve sākas tad, kad 
saproti, ka tev dota tikai viena” - Grāmata kā pavado-
nis, kas iedrošinās kļūt labākai un sev pašai tīkamākai. 

Rozija Kērtisa “Mēs satikāmies decembrī” - Tas ir 
aizkustinošs stāsts par salauztu sirdi, draudzību, sevis 
meklējumiem un mīlestību, kura spēj atdarīt pat viscie-
šāk noslēgtās durvis.

Džūda Devero “Skūpstu ezers” - Autore ar dzirkstošu 
humoru un siltu iejūtību atklāj, cik dziedinošs ir mīlestī-
bas spēks un cik neiespējami ir pavēlēt savai sirdij.

Odrija Karlena “Kalendāra meitene” Aprīlis - Jūnijs 
- Romantiski erotiskais “Kalendāra meitenes” cikls ir 
iedvesmojoša lasāmviela brīžiem, kad gribas palasīt ko 
vieglu un uzmundrinošu. Spridzīga un spirgta nāk ro-
māna galvenā varone Mia. Mia ir brīnišķīga: nenogurdi-
nāma taisnības cīnītāja, prasmīga mīlniece un uzticama 
draudzene, viņa soļo pa dzīvi viegli un nepiespiesti, iznā-
kot kā uzvarētāja no vistrakākajām situācijām.

Nora Robertsa “Vētrainais mājupceļš” - romāns pie-
rāda - cilvēka lielākais spēks arvien ir mīlestība un ģi-
mene…

Džeina Kokrema “Līgavu nams” - Satriecošs .. gudri 
uzrakstīts  .. sižetu caurvij spriedze, kas uzsit visas pa-
reizās notis lasītājiem, kam patīk stāsti ar noslēpumu plī-
vuriem.  

Elizabete Nurebeka “Saki, ka tu esi mana” - Spožs 
psiholoģiskās spriedzes romāns, kurā realitāte savijas ar 



                     “Ļaudonas Vēstis” Nr. 5 (294)                                        2020. GADA  MAIJS 10

turpinājums no 9. lpp.

VĒSTIS  NO  BJIC  „ACS”

ilūzijām, patiesība ar izdomājumiem un veselais saprāts 
ar neprātu. Pamazām atklājot galveno varoņu pagātnes 
noslēpumus, autore līdz pat romāna pēdējām lapaspusēm 
notur lasītāju neziņā par stāsta atrisinājumu.

Liva Konstantīna “Kad tevi redzēju pēdējo reizi” -  
psiholoģiskas spriedzes pilns stāsts, kurā nevainīgu cil-
vēku dzīve - un vienas sievietes veselais saprāts - balansē 
uz bezdibeņa malas.

Lūsija Folija “Viesu saraksts” 
Maikls Korīta “Ja viņa modīsies”
Andress de la Mote “Vasaras beigas” - Aizraujošs kri-

minālromāns ar veiksmīgi izvēlētu darbības vidi, spēcī-
giem tēliem un intriģējošu sižetu.

Klīvs Pols “Dzīvības kurjers” - Visā pasaulē tūksto-
šiem cilvēku vienīgā cerība izdzīvot ir sagaidīt orgānu 
donoru. Kad neredzīgā Džošuas tēvs policists iet bojā kā-
das izmeklēšanas laikā, puisim tiek dota unikāla iespēja: 
operācija, kas viņam ļautu redzēt ar tēva acīm…

Endrū Meins “Rotaļlietu vīrs” - Pie Kreja vēršas kāds 
izmisis pazuduša zēna tēvs, kuru ignorē gan varasiestā-
des, gan sabiedrība. Lai gan policija lietu ir slēgusi, Krejs 
piekrīt vēlreiz soli pa solim pārlūkot faktus…

Aleksandra Mariņina “Rūgtais kvests” 1., 2. sējums 
- Šis ir viens no visneparastākajiem A. Mariņinas romā-
niem. Iztēlojieties, ka esat nonācis Padomju Savienībā: 
miers un stabilitāte, bezmaksas izglītība, ēdnīcā pusdie-
nas par vienu rubli, saldējums par deviņdesmit kapei-
kām. Sapnis!? Nekas, kvests parādīs...

Čingizs Abdullajevs “Veneras otrā piedzimšana” 
Džefs Kinnijs “Īsta drauga dienasgrāmata. Roulija 

Džefersona grāmata” - “Roulija Džefersona grāmata” 
piedāvā lasītājam jaunu ieskatu Grega pasaulē - īstens 
fans to nedrīkst palaist garām!

Bibliotēka atvērta lasītājiem:
P.O.C.P. 9.00 - 17.00
T. 9.00 - 14.00
Kontaktinformācija saziņai:
e-pasts: laudonasbiblioteka@madona.lv, tālr. 25620017

Ieva Skušķe, Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja

Netradicionālā saimniecība „Bieles”

DODIES  ĻAUDONĀ!

Saimniecības iemītnieki - āzītis Robins, aitiņas Dolli-
ja, Šerija ar jēriņiem, Šons, murkšķis Tedis, kā arī zirdzi-
ņi un citi zvēri aicina ciemos!  

Pieaugušajiem ir iespēja doties meditatīvā pastaigā pa 
enerģētisko spirāli latviešu spēka dziesmu pavadībā. Lī-
dzi jāņem telefons un telefona austiņas.   

Piedāvājam arī bezmaksas teltsvietas.
Savu apmeklējumu lūgums iepriekš pieteikt pa tālruni 

20211324. 
Līdzi ņemam gaišas domas un rupjmaizi vai dārzeņus 

zvēriņiem. Apmeklējuma maksa pēc vienošanās.

Inese Biele, 
netradicionālās saimniecības „Bieles” saimniece

Atklāj arī citas 
atpūtas/tūrisma vietas!

   Visu par atpūtas un tūrisma iespējām Ļaudonas pa-
gastā var uzzināt mājaslapā: www.visitlaudona.lv. 

Mājaslapā atrodama noderīga informācija:
• par dažādām apskatāmām, nozīmīgām un skaistām 

vietām pagastā, piemēram, Teterakmeni, Krustkalnu da-
bas rezervātu, Sāvienas pilskalnu; 

• par dažādiem Ļaudonas mājražotājiem - SB Kūpinā-
jumi, „Vecdieviņu dārzi” (lielogu cidoniju audzēšana), 
I. Barūkli (dažādu šķirņu zemenes, dažādi dārzeņi) un 
citiem; 

• pieejami arī BJIC izstrādātā projekta „Ļaudona teiku 
lokā” apskatāmo objektu koordinātes un nosaukumi;

• ir arī sadaļa „Noderīgi” - par pakalpojumu sniedzē-
jiem; 

• iespējams aplūkot pieejamās naktsmītnes/atpūtas vie-
tas;

• par Ļaudonas pagastā dzimušiem un Latvijā labi pa-
zīstamiem cilvēkiem.

 Atklāj sev ko jaunu un aizved ceļojumā arī savus cie-
miņus! Nodod šīs mājaslapas adresi arī  Ļaudonas vie-
siem!

Ekrānuzņēmums no visitlaudona.lv
Inese Biele, Katrīna Kļaviņa
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SAKOT  PALDIES...
Mans īpašais paldies un manas pārdomas...

 Labdien, ļaudonieši!
 Mana meita Katrīna mani iedrošināja uzrakstīt savas 

pārdomas „Ļaudonas Vēstīm”. Ilgi gan domāju, ko nu 
lai raksta...

Gribas sākt ar vārdu: „Paldies!” 
Daudzi jau zina, ka strādāju Pārupes kapos par kapu 

pārzini. Šodien varu godīgi atzīties, ka darbs nav viegls. 
Un, ja man nebūtu apkārt labu un strādīgu cilvēku, tad 
diez vai es būtu šos trīs gadus strādājusi.

 Maijs bija mans pēdējais darba mēnesis, ar jūniju es 
aizeju no darba. Bet ne par to vien ir šis stāsts.

 Paldies gribas pateikt visiem tiem mīļajiem cilvē-
kiem, kas nāca man palīgā uz kapiem, kad sākās lapu 
grābšanas, zāles pļaušanas un novākšanas laiks.

 Pirmkārt, paldies manai ģimenei - vīram un meitām, 
kuri nekad neatteica palīdzēt. 

 Liels paldies Ritai Bušai un diviem jauniešiem no Sā-
vienas puses (diemžēl viņu vārdus neatceros, piedodiet!).

 Paldies Andrim Čakānam un Jānim - ļoti darbīgi 
cilvēki un atbildīgi tajā darbā, ko paveica kapos.

 Paldies arī pļāvējiem - Jānim Solovjovam, Mārim 
Smetelim, Gunāram Krēsliņam, Romualdam Zab-
lockim, manam vīram Andrim.

 Paldies Naurim Kalniņam, kas palīdzēja tīrīt sniegu 
no celiņiem sniegotajās ziemās.

 Īpašs paldies manām mīļajām draudzes māsām - Be-
nitai Karkovskai, Rudītei Bērziņai, Mārītei Silabrie-
dei un Stasijai Matešai, kas pašas, mīlestības vadītas, 
nāca man palīgā! Es jūs mīlu!

 Paldies Jānim Kleinam, kas mani aizvietoja, kad sli-
moju.

 Lielais paldies arī manai mīļajai Tatjanai Kretovai! 
Ļoti īpašs cilvēks, iepazinu viņu kā patiesu un godīgu, 
un darbā ļoti atbildīgu un strādīgu! Paldies, Taņa!

 Paldies Agitai Jakubjaņecai. Ļoti daudz palīdzēja 
man darbā šī gada pavasarī, novācot pērnās lapas, ap-
griežot dzīvžogu. Milzīgs paldies! Bija prieks kopā ar 
tevi strādāt!

 Liels paldies arī Elzai un Ingai Kurzemniecēm, ku-
ras nekad (!!!) nebaidās no darba un paveic to apzinīgi.

 Paldies arī Vladai! Es mīlu arī tevi, esi stipra un droša!
 Visi šie cilvēki ir palīdzējuši šo trīs gadu laikā, kurus 

esmu aizvadījusi, strādājot kapos. Lai piedod tie, ku-
rus varbūt esmu aizmirsusi pieminēt. Jūs visi esat īpaši. 
Vēlreiz mīļš paldies jums!

 Paldies arī 
tiem Pārupes 
kapu apmeklē-
tājiem, kas ie-
vēro noteikumus 
- īpaši pie atkri-
tumu novietnēm. 
Man ir prieks, 
ka jūs izmantojat 
lielos atkritumu 
maisus, lai tajos 
iemestu plastma-
sas, stikla izstrā-
dājumus, kā arī 
mākslīgās puķes 
u.tml. Turpmāk 
iemācieties neno-
mest pašu savāk-
tās lapas un zāli 
turpat priekšā pie 
atkritumiem, bet 
izkraujiet to visu dziļāk tam paredzētajā vietā!

 Nu ko lai vēl saku... Cienīsim cits citu, dzīvosim 
draudzībā! Novērtēsim tos cilvēkus, kas dara vienkāršu 
darbu un arī mazāk atalgotu. Tie ir sētnieki, apkopējas, 
kapu pārziņi utt. Viņu darba alga nav liela, bet viņi strā-
dā un to nopelna godīgi. Arī šie amati ir vajadzīgi mūsu 
ikdienā.

 Mazāk klausīsimies tenkas, bet gan dosimies pie 
cilvēka un runāsim tieši un atklāti ar viņu, ja ir kādas 
domstarpības. Būsim patiesi! Mums reizēm ļoti pie-
trūkst šo sarunu. Gribētos, lai mēs vairāk spētu ieraudzīt 
cilvēkus, kas mums atrodas līdzās - tādus, kas jūtas no-
skumuši, atstumti, nevienam nevajadzīgi. Iedrošini sevi 
doties pie tādiem, lai aprunātos, palīdzētu ar labu vārdu, 
padomu, darbiem. Nenosodīsim cilvēkus, jo katrs mēs 
kādā brīdī esam bijis sāpināts. Mēs nezinām, caur ko iet 
cilvēks, tāpēc - neaprunājiet!

 Skatīsimies uz sevi, savu dzīvi! Tie nav pārmetumi, 
bet manas pārdomas.

 Nekautrējos teikt paldies arī Dievam par to, ka Viņš 
mani māca mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. To novēlu arī 
jums visiem, mīļie ļaudonieši!

Valentīna Kļaviņa, 
Pārupes kapu pārzine (2017-2020)



                     “Ļaudonas Vēstis” Nr. 5 (294)                                        2020. GADA  MAIJS 12

turpinājums 13. lpp.

KULTŪRAS  VĒSTIS
UZVELC  TAUTAS  TĒRPU  PAR  GODU  LATVIJAI!

Latvija - tas ir vārds, kas ierakstīts manās matu krokās un uzgleznots uz audekla manās rokās.
Latvija - tas ir stāsts, kas ievīts ļaužu darbos un spēkos sīkstos - gan vakaros, gan agros rītos. 
Ikvienā nopūtā un prieka dvesmā, ikvienā vēja šalkoņā un putnu dziesmā, gaisā nestā.
Caur mīlestību un rūpēm līdz neatlaidīgam spītam no pirmā saules stara pavasarī līdz pirmajam sniegam, sarmā tītam.
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turpinājums 14. lpp.

Atsaucoties uz Latvijas Nacionālā kultūras centra ai-
cinājumu, 4. maijā, Latvijas Republikas Neatkarības at-
jaunošanas 30. gadadienā, Madonas novada Ļaudonas 
pagasta amatiermākslas kolektīvi - senioru paaudzes deju 
kolektīvs “Divi krasti”, vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Grieze” un jauktais koris “Lai top!” piedalījās virtuālajā 
gājienā “Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai!”.

Bildes un sveiciena video tika publicēts Ļaudonas Fa-

turpinājums no 12. lpp.

cebook sociālā portāla lapā. Visas 4. maijā publiskotās 
bildes nu apskatāmas Latvijas Nacionālā kultūras centra 
mājaslapā  kā šī laika vēstures liecība.

Ļaudonieši savai Latvijai sūtīja sveicienus svētkos, 
sniedzot savu daļiņu sirdsmīlestības, dāvājot ieskatu, kas  
katram no mums ir Latvija - tie ir mūsu lauki un meži, tās 
ir stipras dzimtas un tēva mājas… Tā ir mūsu Latvija. Un 
mēs ikviens esam daļa no Latvijas.

 
Signe Prušakeviča, Ļaudonas kultūras nama vadītāja

LŪKOJOTIES  VĒSTURĒ...
„Spožās pogās, ķiverēs...”

Katru gadu maija trešajā svētdienā atzīmē Brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju un glābēju dienu. Pirms 99 gadiem 1921. 
gada 27. jūlijā Ļaudonā tika nodibināta Brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrība.

Miera ielas kreisajā pusē, kur tā krustojas ar tagadē-
jo Meldru (bijušo Ugunsdzēsēju) ielu, atradās Ļaudonas 
ugunsdzēsēju depo. Uzmanīgi apskatot šo vietu, vēl tagad 
var redzēt tā pamatus, jo ir saglabājušies mūri.

Gar depo tika izveidota Ugunsdzēsēju iela, kas savie-
noja Miera un Avotu ielu. Tā bija taisna, liepām apstādīta, 
paredzēta operatīvai to objektu sasniegšanai, kas atradās 
Miera ielas kreisajā pusē.

Tā veda arī uz ūdenskrātuvi, kuru ļaudonieši sauca par 
„ugunsdzēsēju” dīķi. Šis dīķis joprojām atrodas pļaviņā 
aiz depo, avotainā vietā, tāpēc ūdenslīmenis tur vienmēr 
nemainīgs. Ūdens kādreiz bija ļoti tīrs, tur dzīvoja pat 
vēži. Šobrīd arvien no dīķa tiek ņemts ūdens tuvējo dārzu 
laistīšanai.

Toreiz liela daļa Ļaudonas vīriešu uzskatīja par goda 
lietu un pienākumu būt brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem. 
Notika apmācības un treniņi, dežūras. Diemžēl iegūtās 
iemaņas reizēm nācās pielietot arī praksē. Fotogrāfijā re-
dzam, kādi stalti, skaisti vīri ir bijuši ļaudonieši.

1922. gada izrādes „Meli” afiša.
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 Ļaudonas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība veicināja arī ļoti aktīvu sabiedrisko dzīvi. Jau 1922. gada 5. martā tā 
rīko teātra uzvedumu “Meli”. Uzmanīgi apskatot šīs izrādes afišu, var tikai pabrīnīties, cik piesātināts un interesants 
varēja būt šis pasākums. Un jau gada beigās, Ziemassvētkos, 1922. gada 25. decembrī, jauna izrāde “Kurzeme”. Lū-
dzu, uzmanīgi aplūkojiet fotogrāfijas! Varbūt starp ugunsdzēsējiem vai aktieriem ieraudzīsiet savus vecvecākus vai 
citus radiniekus?

 Ļoti žēl, ka Ugunsdzēsēju iela zaudējusi savu pirmatnējo nosaukumu. Līdz ar to ļaudoniešu atmiņās izdzēsta inte-
resanta pilsētiņas vēstures nianse...

Informāciju apkopoja Katrīna Kļaviņa
Foto no Birutas Puķes personīgā arhīva 

turpinājums no 13. lpp.

1922. gada 25. decembris. 

1939. gada rudens. Ļaudonas ugunsdzēsēji pie ugunsdzēsēju depo - ēka ar torni, kura augšu iežogoja koka margas. 
Ēkas pamatus joprojām var aplūkot Miera un Meldru ielas krustojumā.
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turpinājums 16. lpp.

PASĀKUMU AFIŠA
KINO  MARATONS  JŪNIJĀ  ĻAUDONAS  KULTŪRAS  NAMĀ

Ņemot vērā valstī noteiktos ārkārtējā stāvokļa atvieg-
lojumus, Ļaudonas kultūras namā atsākas kino seansi. 
Kino seansu iespējams apmeklēt 25 cilvēkiem (tiks no-
drošināta 2m savstarpējā distance).

Pirms kino seansa nepieciešama iepriekšēja pieteikša-
nās, zvanot vai rakstot uz tel.nr.: 26590186

1. jūnijs plkst.16.00
“Neglītās lelles”
Animācijas filma visai ģimenei
Filmas garums - 1h 27min
Ieeja - 2.00 EUR
Laipni lūdzam Neglītvillā! Šajā pārsteidzošajā pilsē-

tā neparastais ir cieņā, savādais tiek uzskatīts par īpašu 
un skaistais ir kas vairāk par ārējo veidolu. Šeit dzīvo 
brīvdomātāja Moksija ar saviem dīvainajiem draugiem, 
priecājoties par dzīvi un bezgalīgajām iespējām, ko tā 
sniedz. Laiku pa laikam Neglītvillas iedzīvotāji palūkojas 
debesīs virs pilsētas, no kurienes uzrodas jaunas lellītes, 
kas tiek laipni uzņemtas viņu pulkā.

4. jūnijs plkst. 16.00
“Neiespējamais ir 
iespējams”
Dokumentāla filma
Filmas garums - 
97 min
Ieeja - 3.00 EUR
Stāsts par latviešu 

sportistu, dēkaini un 
aizrautīgu piedzīvojumu 
meklētāju - Raimondu 
Dombrovski, kas 1988. 
gadā veica 4200 jūdzes 
(6759,24 km) garu ceļu, 
ar rollerslēpēm šķērsojot 
Ziemeļamerikas konti-
nentu no Kanādas (Arc-
tic, Inuvik) līdz Meksikai 
(Baja) 90 dienās. Iedvesmojošs stāsts par cilvēku, kas 
veic ļoti garu un smagu ceļu, lai atrastu sevi.

4. jūnijs plkst. 19.00
“Afēristes”
Komēdija, drāma, 
detektīvfilma
Vecuma ierobežojums - 
16+
Filmas garums - 1h 47 min
Ieeja - 3.00EUR
Viņas ir dejotājas elitārā 

striptīza klubā, kura klienti 
ir bagātie Volstrītas finan-
sisti. Bet, kad banku krīze 
vienā mirklī izputina visus 
meiteņu uzkrājumus, viņas 
nolemj atriebties. Apķērīgās 

dāmas izdomā pārdrošu plānu, kā “aptīrīt” negodīgos 
biržas ģēnijus un atgūt zaudēto naudu.

5. jūnijs  plkst. 16.00
“Lino piedzīvojums”
Animācijas filma visai ģimenei
Filmas garums – 94 min
Ieeja - 2.00 EUR
Lino ir jauns puisis, kas strādā par izklaidētāju bērnu 

ballītēs. Savu dzīvi viņš uzskata par nožēlojamu, jo miti-
nās ūķī, meitenes ar viņu nedraudzējas, un bērni augām 
dienām ķircina un dara pāri, tāpēc ka viņš ir tērpies kaķa 
kostīmā. Izmisušais Lino dodas pie kāda ne visai prasmī-
ga burvja, kas apsola mainīt viņa dzīvi pašos pamatos. 
Taču burvestība nenostrādā, kā cerēts, un Lino pārvēršas 
par milzīgu kaķi! Kā lai tagad atkal kļūst par cilvēku un, 
pats svarīgākais, kā kļūt laimīgam?

5. jūnijs plkst. 19.00
“Izmisums”
Drāma
Filmas garums - 
75 min
Vecuma 
ierobežojums - 16+
Ieeja - 3.00 EUR
Gata dzīvi ir piemek-

lējusi melnā strīpa - at-
laiž no darba, pamet 
draudzene, sākas ve-
selības problēmas. Lai 
tiktu ar visu galā, viņš 
ir spiests doties uz savu 
bērnības mājokli - lau-
ku māju. Mazajā cie-
matā viņš satiek skaisto 
Miju un kultveidīgo kopienu, kuru vada valdzinošā šama-
ne. Šī atgriešanās pārtop par mistikas apvītu psihiatrijas 
seansu, pār kuru Gatis sāk zaudēt kontroli. Iedomas un 
realitāte sāk savīties spraigu notikumu virknē, no kuras 
atpakaļceļa vairs nav...

11. jūnijs plkst. 15.00
“Okeāna saviļņotie”
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turpinājums no 15. lpp.

Piedzīvojumu filma, dokumentāla filma
Filmas garums - 1h 05 min
Vecuma ierobežojums - 12+
Ieeja - 3.00 EUR
Divi latvieši kļuvuši par pirmo komandu pasaulē, kura 

airu laivā šķērsojusi Dienvidatlantijas okeānu. Bez mo-
tora, burām vai pavadošā kutera. Abi entuziasti nav bu-
rātāji, jūrnieki vai profesionāli airētāji, piedzīvojumu sāk 
gatavot no nulles, internetpārlūkā ierakstot “kā pārairēt 
okeānu?”. Plānoto 100 dienu vietā okeānā tiek pavadītas 
142 dienas. Filmas autoru mērķis ir parādīt, kā gandrīz 
neiespējamais kļūst iespējams. Kā, ar prieku darot, var 
sasniegt pat šādus, prātam neaptveramus apvāršņus.

11. jūnijs plkst. 19.00
“Apskrien Latviju”
Dokumentāla filma
Filmas garums - 1h 39 min
Ieeja - 3.00 EUR
Filma “Apskrien Latviju” ir jauna arhitekta Dina Ve-

cāna 1740 km skrējiens apkārt Latvijai 21 dienā, katru 
dienu noskrienot divus maratonus. Filma ir par skrējie-
nu, kurš sākotnēji bija Dina Vecāna personīgais fiziskais 
izaicinājums un dāvana Latvijai simtgadē, bet izauga par 
pasaules mērogā unikālu ultramaratonu un personīgo 
izturības pārbaudi, apskrienot Latvijas robežu caur 43 
novadiem. Unikāls un iedvesmojošs pašmāju stāsts, kas  
pierāda, ka nav nekā neiespējama, ja vien ir apņemša-
nās, mērķis un plaša sirds!

12. jūnijs plkst. 16.00
“Džungļu patruļa”
Animācijas filma visai ģimenei
Filmas garums - 97 min
Ieeja - 2.00 EUR
Moriss ir pingvīns, bet sirdī - īsts tīģeris! Viņa audžu-

māte, tīģeriene, iemācījusi dēlam kungfu cīņas māks-
lu, un tagad pingvīntīģeris Moriss kopā ar draugiem - 

džungļu patruļu - gādā, lai džungļos valdītu kārtība un 
taisnīgums. Viņu bīstamākais pretinieks ir velnišķīgais 
koala Igors un viņa aprobežotie rokaspuiši paviāni, kas 
jau gadiem kaļ plānus, kā izpostīt džungļus. Lai to nepie-
ļautu, Džungļu patruļai jāapvieno spēki ar Čempioniem 
- stipriniekiem, kas sargāja džungļus pirms viņiem.

18. jūnijs plkst. 
19.00

“Prāta vētra”: 
starp krastiem”

Filmas ilgums - 
107 min

Vecuma ierobe-
žojums - 12+

Ieeja - 3.00 EUR
Filma “Prāta 

Vētra: starp kras-
tiem” ir dokumen-
tāls stāsts par čet-
riem draugiem. Par 
četriem atšķirīgiem, 
taču sirdī līdzīgiem 
skolas biedriem. 
Viņi piedzima sep-
tiņdesmito gadu 
vidū, izauga ar padomju multenēm un tukšajiem veikalu 
plauktiem, mūsu valsts neatkarības priekšvakarā izveido-
jot jaunu grupu “Prāta Vētra”. Tas ir stāsts par “Prāta 
Vētras” un mūsu valsts ceļu. Par nepadošanos un spītību. 
Par neatlaidību, krišanu un atkal celšanos. Pirmo reizi 
grupa atklāti stāstīs par kopābūšanu, krīzēm un prieka 
brīžiem. Šī būs arī iespēja būt klāt grupas jaunākā albuma 
“7 soļi svaiga gaisa” tapšanā Berlīnē.

Signe Prušakeviča

INFORMĀCIJA
Veikalā “KATRAM” sākam tirgot putnu 
fabrikas “Ķekava” produkciju. 
Iepazīšanās cena:
Svaigi cāļu stilbi, atdzesēti - EUR 1,79 kg,
Karsti kūpināts cālis - EUR 4,39 kg

Indra Vīksna

  
Ar 26. maiju 

darbu atsākusi 
publiskā veļas 
mazgātava un 
duša Ļaudonas 
kultūras namā, 
Dzirnavu ielā 7.

Darba laiks - 
katru otrdienu un trešdienu no plkst.  9.00 līdz 
12.00.

Lūgums iepriekš pieteikties, zvanot pa tel. nr. 
26590186.
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INFORMATĪVI
Par meža ugunsnedrošo posmu

Informējam, ka Valsts meža dienests ar 2020. gada 24. aprīli ir noteicis ugunsnedrošā laikposma sākumu visā 
valsts teritorijā, pamatojoties uz 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības no-
teikumi” 412. punktu un Valsts meža dienesta ģenerāldirektora 2020. gada 20. aprīļa rīkojumu Nr. 65 „Par meža 
ugunsnedrošo laikposmu”. Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma iestāša-
nos ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā. 

Meža ugunsgrēku dzēšanā iesaistāmā darbaspēka, transporta, ugunsdzēsības tehnikas un līdzekļu saraksts. Ap-
kalpojošās med.iestādes nos. un tālr. nr.: Ingas Bogdanovas ģimenes ārsta prakse, 68622775. Pārtikas piegādes 
veidi un ēdināšanas punkta atrašanās vieta: Ļaudonas pagasta apvienotā virtuve, Ināra Bardovska 26415847

Meža ugunsapsardzības atbildīgo amatpersonu tālruņu numuru saraksts:

A. Greidiņš, virsmežzinis
Informāciju iesūtīja Jānis Zavals, nekustamā īpašuma speciālists, ceļu saimniecības pārzinis

Filmas ilgums - 107 min 
Vecuma ierobežojums - 12+ 
Ieeja - 3.00 EUR 
Filma “Prāta Vētra: starp krastiem” ir dokumentāls stāsts par četriem draugiem. Par četriem 
atšķirīgiem, taču sirdī līdzīgiem skolas biedriem. Viņi piedzima septiņdesmito gadu vidū, izauga ar 
padomju multenēm un tukšajiem veikalu plauktiem, mūsu valsts neatkarības priekšvakarā izveidojot 
jaunu grupu “Prāta Vētra”. Tas ir stāsts par “Prāta Vētras” un mūsu valsts ceļu. Par nepadošanos 
un spītību. Par neatlaidību, krišanu un atkal celšanos. Pirmo reizi grupa atklāti stāstīs par 
kopābūšanu, krīzēm un prieka brīžiem. Šī būs arī iespēja būt klāt grupas jaunākā albuma “7 soļi 
svaiga gaisa” tapšanā Berlīnē. 

Signe Prušakeviča 
 
INFORMATĪVI! 
                        Par meža ugunsnedrošo posmu 
          Informējam, ka Valsts meža dienests ar 2020. gada 24. aprīli ir noteicis ugunsnedrošā 
laikposma sākumu visā valsts teritorijā, pamatojoties uz 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 412. punktu un Valsts meža dienesta 
ģenerāldirektora 2020. gada 20. aprīļa rīkojumu Nr. 65 „Par meža ugunsnedrošo laikposmu”. Meža 
īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma iestāšanos ir jānodrošina 
ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā.  
 
+FOTO ugun_ Meža ugunsgrēku dzēšanā iesaistāmā darbaspēka, transporta, ugunsdzēsības 
tehnikas un līdzekļu saraksts. Apkalpojošās med.iestādes nos. un tālr. nr.: Ingas Bogdanovas 
ģimenes ārsta prakse, 68622775. Pārtikas piegādes veidi un ēdināšanas punkta atrašanās vieta: 
Ļaudonas pagasta apvienotā virtuve, Ināra Bardovska 26415847 
 
Meža ugunsapsardzības atbildīgo amatpersonu tālruņu numuru saraksts: 
 

Amats Vārds, Uzvārds Tālruņa nr. 
Operatīvais dežurants  22010518 

Meža ugunsdzēsības stacijas vadītājs Normunds Vilmanis 20228287 
Ugunsapsardzības inženieris Andris Bardovskis 26163976 

Virsmežziņa vietnieks Māra Vāveriņa 29338094 
Virsmežzinis Arvīds Greidiņš 29487653 

Cesvaines nodaļas vecākais mežzinis Normunds Kārkliņš  29169309 
Ērgļu nodaļas vecākais mežzinis Raivis Jankavs  22026155 

Madonas nodaļas vecākais mežzinis Aldis Bondars  26439002 
Amatas nodaļas vecākais mežzinis Druvis Melderis 26444065 
Priekuļu nodaļas vecākais mežzinis Jānis Pētersons  29182239 
Taurenes nodaļas vecākais mežzinis Ivars Alksnītis  26426154 

 
A. Greidiņš, virsmežzinis 

Informāciju iesūtīja Jānis Zavals, nekustamā īpašuma speciālists, ceļu saimniecības pārzinis 
 
PĒDĒJĀ LAPA  
 
Veikalā “KATRAM” sākam tirgot putnu fabrikas “Ķekava” produkciju.  
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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 MĪKLA
Vertikāli
1. Zīmes mūzikas skaņu 
pierakstīšanai.
2. Pagasts Jaunjelgavas novadā.
3. Gaujas kreisā krasta pieteka.
4. Sens stīgu instruments.
5. Pilsēta Brazīlijā.
6. Īss prozas darbs.
8. Novada centrs Kurzemē.
9. Aiviekstes pieteka.
14. Iezis.
15. Graudzāļu dz. augu ziedkopas.
16. Sakaru iestāde.
17. Salu valsts Vidusjūrā.
18. Briesmīga.
24. Viengadīga lūpziežu dz. nezāle.
25. Sociālās grupas Indijā.
27. Latv. dzejnieks, žurnālists. 
(1905.-1985.)
28. Augs ar dzeļmatiņiem.
29. Purva augs.
30. Vērtīgas sēnes.
31. Jūras zivs.
32. Sievietes vārds jūnijā.
38. Iejūgšanai svarīga ratu sastāvdaļa.
40. Applūstošas pļavas pie 
ezeriem un upēm.
41. Sena infekcijas slimība.
43. Suņu šķirne.
45. Viena mūziķa izpildīts skaņdarbs.

Horizontāli
5. Upe, kuras krastā atrodas Tukums.
7. Ostas pilsēta Vācijas ziemeļos.
10. Sena indiāņu cilts Peru.
11. Pagasts Saldus nov.
12. Viegla satura parupja komēdija.
13. Spēcīgākā figūra šaha spēlē (dsk.).
16. Debess josla pie apvāršņa.
18. Pagasts Auces novadā.
19. Sena Latgales pilsēta.
20. Zemiene pie upes grīvas.
21. Priežu mežs.
22. Vācijas lielākā upe. 
23. Krievijas galvaspilsēta.
26. Vājas.
31. Ūdensputni.
33. Lūk!
34. Ar bruņām klāta kaujas mašīna.
35. Iemīļots pasaku tēls.
36. Viegls alkoholisks dzēriens.
37. Ģeometrijas pamatelements.
39. Parāde.
42. Pilsēta Francijā. Jaunavas Marijas kulta vieta.
44. Diennakts daļa.
46. Latv. rakstnieces, pasaku, lugu autores vārds.
47. Apļa daļa, ko ierobežo loks un horda.
48. Deserts.

Krustvārdu mīklas atminējumi (aprīlis, 2020)
Horizontāli:
3. Lamatas. 9. Batika. 10. Ēveles. 11. Mini. 12. Paliene. 

13.Apes. 14. Farss. 16. Ķelne. 17. Vasas. 22. Enerģija. 23. 
Svešatne. 24. Auseklis. 26. Produkti. 27. Epika. 30. Anīss. 31. 
Svars. 36. Pabs. 37. Liedaga. 38. Sēna. 39. Atkala. 40. Borneo. 
41. Sieksta.

Vertikāli:
1. Kadisa. 2. Litijs. 3. Lampa. 4. Madliena. 5. Taverna. 6. Sē-

nes. 7. Detaļa. 8. Peseta. 14. Fregate. 15. Rieksti (mīklā kļūda 
- rakstīts skaitlis 17). 18. Satikta. 19. Sterils. 20. Bikls. 21. Dejot. 
25. Sentence. 26. Pusnakts. 28. Prasts. 29. Kaskas. 32. Vasara. 33. 
Rentes. 34. Alkas. 35. Samba.

Sastādīja Sarma Barkovska
Atminējumi tiks publicēti „Ļaudonas Vēstu” jūnija numurā

SĒRU  VĒSTS
Es būšu visur...
Kā rasa ziedos,
Kā smarža kokos,
Kā vēsma baltās ābelēs.

Mūžības ceļos aizgājuši:

Jānis Bērtulis
miris 27.04.2020.   93 gadu vecumā;

Ilmārs Otvars
miris 06.05.2020.   59 gadu vecumā;

Agne Biķerniece
mirusi 19.05.2020.   70 gadu vecumā.

Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.


