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Šķiet, ka tikko vēl baudījām pēdējo gadu kar-
stāko vasaru un par vēsākām dienām nemaz ne-
domājām. Bet laiks steidzas! Un klāt jau augusts. 
Vai zinājāt, ka sākotnēji seno romiešu kalendārā 
šis mēnesis tika saukts par Sextilis (sestais) un bija 
gada sestais mēnesis?! Ap 700. gadu p.m.ē. ka-
lendārs tika papildināts ar janvāri un februāri, un 
Sextilis kļuva par astoto mēnesi. Savukārt 8. gadā 
p.m.ē. mēnesis tika pārdēvēts par godu pirmajam 
Romas imperatoram Augustam. Bet pie mums Lat-
vijā augusts, protams, ir zināms kā Rudzu mēne-
sis, jo senie latvieši mēnešus dēvēja,  vadoties pēc 
dabas, pēc laikapstākļiem. 

Gadu tūkstoši pirms mūsu ēras šķiet kas tāls un 
neaizsniedzams. Bet laiks ir kas netverams…  Bija 

Kad saule pie debesīm parādās retāk, priecē košās saules galviņas dārzā.

laiks, kad 2000. gads jeb milenium šķita tāls un 
neaizsniedzams, bet arī tas ir piedzīvots un vēl jo 
vairāk, jo šogad svinam Latvijas 100 gadi. Skait-
ļi, gadi, mēneši… Laiks rit savu ritējumu, piepil-
dot to ar dažādiem notikumiem un reizēm  liekot 
attapties mums tikai brīdī, kad jau saprotam un 
brīnāmies, kā izauguši bērni, kā novecojuši vecā-
ki, kā izslējusies bērzu birzs pie mājas…  Laiks 
steidzas, bet varbūt nemaz nevajag vēlēties to 
apstādināt? Kā gan savādāk paspēsim tik daudz? 
Kā paspēsim dzīvot un izdzīvot savu laiku? Lai 
laiks rit… Un mēs ritam tam līdzi. Augusts būs 
atstājis savus laika nospiedumus, lai mēs attaptos 
jau septembrī - starp lietus mūziku un krītošām 
rudens lapām. Paldies Tev, august! Esi sveicināts, 
septembri, esi labs pret mums! 

Signe, redaktore 
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PĀRVALDNIEKA SLEJA 

Labdien, mīļie ļaudonieši! 
Drīz sāksies pirmais rudens 

mēnesis, kas reizē ir gan mā-
cību gada sākums, gan brīdis, 
kad daudzi no atvaļinājuma 
atgriežas darbā, un nosacīti sa-
raustītais dzīves ritms ieiet sa-
vās sliedēs. Paldies visiem, kas 
ar sapratni uzņēma mūsu pa-
gasta iestāžu darbinieku atva-
ļinājuma laikā radušos sarežģī-
jumus, kad varbūt ne vienmēr 
un ne tik ātri tika saņemti va-
jadzīgie pakalpojumi. No mūsu 
puses varu apgalvot, ka centā-
mies pēc labākās sirdsapziņas, 
lai darbi neapstātos.

Nometne noslēdzas uz 
pozitīvas nots
Kā jau minēju avīzītes ie-

priekšējā numurā, liels notikums un reizē izaicinājums 
mums jūlija pašā izskaņā bija Latvijas Mazpulku no-
metnes dalībnieku uzņemšana. Vēlos izteikt lielu at-
zinību ļaudoniešiem: saņēmām daudz labu vārdu par 
mūsu iedzīvotāju atsaucību, kad uz ielas kāds bija lū-
dzis padomu par to, kur un kā ko atrast. Pateicos arī 
par sapratni, kad veikalā bija milzum daudz jauniešu 
un mums, vietējiem, bija nedaudz jāuzgaida, lai sagai-
dītu rindu saviem pirkumiem. Priecājos arī par to, ka 
nav bijušas sūdzības par mazpulcēnu aktivitātēm jau 
vēlākās vakara stundās, kad viņi priecīgi dziedāja un 
dejoja skolas teritorijā. Paldies par sapratni, mīļie līdz-
cilvēki! Domāju, ka šī pieredze, uzņemot viesus Ļau-
donā, mums visiem bija ļoti vērtīga. Liels paldies par 
izturēto izaicinājumu gan virtuves vadītājai Inārai un 
viņas darba kolektīvam, gan skolas darba rūķim Aigai 
ar kolēģiem, kas atrada risinājumus jebkurā situācijā, 
gan skolas direktoram Guntim, kas deva šādu iespēju 
un akceptu nometnes rīkošanai. 

Turpinot tēmu par mazpulkiem, vēlos ar Jums pada-
līties kādā pozitīvā stāstā no Ļaudonas ikdienas. Kādu 
dienu pie manis pagasta mājā vērsās šobrīd jau 11. kla-
ses skolnieks Kristers Kuprans, kurš ikdienā ir aktīvs 
jaunsardzes dalībnieks, ar interesantu jautājumu: vai 
mazpulkiem tiek nodrošināta apsardze. Puisis izrādī-
ja nesavtīgu iniciatīvu sabiedriskā kārtā kopā ar citu 
ļaudonieti, arī jaunsargu, Rovenu Miškini gan palīdzēt 
uzturēt  kārtību pašā nometnē, gan parūpēties par dalīb-
nieku un viņu mantu drošību. Lai gan mazpulkiem bija 
noslēgta vienošanās ar apsardzi, tomēr kopīgi nolēmām 
arī Kristeram un Rovenam ļaut iesaistīties un palīdzēt 
šajā darbā. Es lepojos ar mūsu Ļaudonas jauniešiem, 
kuri ir aktīvi, ieinteresēti darīt labu, tādējādi arī pašiem 
iegūstot pieredzi un pārliecību. Aicinu sekot šim laba-
jam piemēram un atrast katram sevī šo motivāciju un 
vēlmi Ļaudonu un pasauli padarīt labāku.

Šovasar ļoti aktīvi bijuši mūsu sportisti. Paldies spor-
ta pedagogiem un arī entuziastiem Guntim Lazdam un 
Anitai Kidalai par darbu ar jauniešiem, mācot viņiem 
veselīgu un sportisku dzīvesveidu. Lepojamies ar Jums 
visiem!

Projektu realizācija
Vēl kā ļoti labs piemērs ir mūsu bibliotēkas vadītāja 

Ieva, kuras vēlme jau ilgāku laiku bija Ļaudonas biblio-

tēkā iekārtot īpašu bērnu stūrīti  ar 
piemērotām mēbelēm un noformē-
jumu. Diemžēl no domes piešķir-
tajiem līdzekļiem mūsu pagasta 
budžetā šādu ideju atbalstīt šogad 
nebija iespējams. Tomēr katru 
gadu uzņēmums SIA „Cemex” pie-
dāvā iespēju pieteikties dažādiem 
projektiem. Iepriekš saviem pro-
jektiem šādā veidā atbalstu ir sa-
ņēmuši gan mūsu bērnudārzs, gan 
pansionāts. Arī šogad mudināju vi-
sas mūsu iestādes meklēt iespējas 
tikt pie līdzekļiem ar šādu fondu 
palīdzību. Pieteicās vairākas Ļau-
donas iestādes, un varam apsveikt 
Ļaudonas bibliotēku. Tā saņēma 
vēlamo finansējumu. Tagad mūsu 
bērniem bibliotēkā ir savs stūrītis, 
un pačukstēšu, ka būs arī tādas in-
teresantas nodarbības kā „Lasīšana 

ar suni”. Nodarbību pamatideja ir ieinteresēt bērnus 
pievērsties lasīšanai. Pasaules prakse pierāda, ka, lasot 
priekšā sunim, bērns daudz vairāk ieinteresējas par grā-
matu. Sekosim līdzi, kā tas izdosies pie mums!

Runājot par pansionātu un projekta  realizācijai sa-
ņemot naudiņu blakus esošā dīķa atjaunošanai, vēlos 
kliedēt baumas, ka šim projektam ir iedoti līdzekļi, lai 
varētu izdarīt visu. Paldies firmai SIA „Cemex”, kura 
atbalstīja šo projektu, bet ar šo summu noteikti nepieti-
ka. Tāpēc esam pateicīgi mazdārziņu īpašniekiem, ap-
kārtējo māju iedzīvotājiem, tuvējo iestāžu darbiniekiem 
par katru palīdzīgu roku. Paldies par nesavtīgo darbu 
visiem, kas iesaistījās, lai ainava kļūtu skaistāka! Un 
apsolu, ka arī laipiņu jeb tiltiņu ierīkosim vietā, kur tas 
bija, kad visu būsim sakopuši. Šim projektam, tāpat kā 
lifta būvniecībai pie pansionāta, pats arī personīgi se-
koju līdzi, piedalos visās kopsapulcēs un aizstāvu Ļau-
donas intereses.

Pareizticīgo baznīcas liktenis
Informēju Jūs, ka esmu ticies ar personām, kuras 

atbild par mūsu baznīcas likteni. Šajās sarunās esam 
pārsprieduši baznīcas pašreizējo statusu, stāvokli, teri-
toriju, skatījumu uz atkal iespējamo kopā sadzīvošanu 
ar citām konfesijām un runājuši vēl par citām aktuā-
lām tēmām ar tālejošu skatījumu nākotnē. Atmosfēra 
bija ļoti pozitīva, un ticu, ka atjaunosim dzīvību mūsu 
Dievnamā. Starp citu, gribu lūgt pieteikties Ļaudonas 
pagastā dzīvojošos pareizticīgos, lai mēs spētu apzināt 
Jūsu skaitu un intereses. Nāciet un piesakieties pagastā 
klātienē, telefoniski, elektroniski vai pa pastu!

Atskats uz pagasta svētkiem
Esam aizvadījuši ikgadējos pagasta svētkus. Saku  

lielu paldies katram, kurš iesaistījās aktivitātēs vi-
sas dienas garumā. Šī diena bija pilnvērtīga, dažādām 
interesēm atbilstoša un galu galā ar ļoti labiem laika 
apstākļiem lutināta. Sirsnīgs paldies kultūras nama va-
dītājai Signei un komandai, kuru viņa vadīja, lai svētki 
izdotos. No iekšpuses jau vislabāk redzams, tāpēc varu 
pastāstīt arī Jums - tās ir negulētas naktis, liela darba 
slodze un milzum daudz enerģijas. Un tas viss, lai prie-
cētu mūs - pagasta iedzīvotājus - un mūsu viesus. Rīts 
sākās ar ļaudoniešu modināšanu (un vēlreiz paldies, 

Pirmo rudens mēnesi sagaidot



   AUGUSTS  2018                          “Ļaudonas Vēstis” Nr. 7 (280)                              3

turpinājums no 2. lpp.

Signe) un makšķerēšanas sacensībām (paldies organi-
zatoriem Ilzei un Vairim). Turpinājumā uz tilta notika 
tradicionālā virves vilkšana un jaunizdomājums „Caurā 
muca” (paldies skolotājai Anitai). Visas dienas garumā 
estrādē bija iespēja iepirkties vai tuvāk iepazīt intere-
santu produkciju vietējo un ciemiņu amatnieku tirdziņā 
(šeit paldies Lienei par organizēšanu). No savējiem re-
dzējām tirgojam bitenieka Anda Stafecka medu un vas-
ka svecītes skaistā un atbilstoši izrotātā stendā ar ļoti 
skaistām un smaidošām pārdevējām, „Zelta sprogas” ai-
tas vilnas izstrādājumus, mūsu pašu Lienes rokām šūto 
produkciju. Un neviens nepagāja vienaldzīgs garām 
Sanitas Briedes kūpinājumiem. No blakus apkaimes 
mūs priecēja arī dažādu augu tējas, pašu šūti apģērbi un 
aksesuāri, gleznas, mākslīgo ziedu rotas, radoši papīra 
izstrādājumi, dzērieni un saldumi no „Cesvaines brūža” 
un „Madonas karamelēm”. Paldies visiem par dalību! 
Turpat estrādē varēja izmēģināt spēkus spēlē „Es mīlu 
Tevi, Ļaudona” vai piedalīties pludmales volejbola tur-
nīrā (paldies turnīra organizatoram Edijam Simsonam). 
Priecēja milzum lielais bērnu skaits un viņu aktivitā-
te, kas deva tādu dzīvības sajūtu. Bērni estrādē varēja 
izklaidēties bezmaksas „Mucu vilcieniņā”, izjādēs ar 
zirgiem, piepūšamajās atrakcijās un galu galā arī mūsu 
pašu ierīkotajos  bērnu rotaļu laukumos. Jo nenovērtē-
jamāk tas ir tādēļ, ka mūsu pašu pagasta māmiņas brīv-
prātīgi, nesavtīgi un sabiedriskā kārtā vasaras sākumā 
atjaunoja (berza veco krāsu un krāsoja jauno) laika zoba 
saēstās bērnu atrakciju konstrukcijas. Sirsnīgs un pub-
lisks paldies vēlreiz Jums, mīļās meitenes - Kristīnei, 
Aritai ar meitiņu Mariju, Ritai ar visu ģimeni un Aldai, 
kuras iniciatīva tā bija! Paldies arī Baibai un Karīnai, 
kuras izrādīja interesi piedalīties, bet šoreiz vēl netika. 
Arī šogad estrādē turpinājām mieloties ar pašu saim-
nieču ceptajām kūkām, nosakot “Gada kūku Ļaudonai”, 
kā arī katram ļaudonietim bija iespēja pielikt savu arta-
vu vides objekta „Mana sirds ir Latvija” veidošanā, ko, 
starp citu, vēl var izdarīt, vēršoties kultūras namā pie 
vadītājas Signes. 

Vakarpusē mūs izklaidēja viesi no Baltinavas 
amatierteātra „Palādas” ar izrādi „Ontans i Anne” 9. 
daļu „Ontans i saime”. Priecēja patiešām kuplais ska-
tītāju skaits, estrādē skanošie smiekli un jautrības pilnā 
gaisotne. Tas apliecina to, ka šādas izrādes pie mums 
būs vēl. Kur ir pieprasījums, tur arī piedāvājums.

Man personīgi sirdij vistuvākā aktivitāte bija mākslas 
projekta „Vecās skolas logu stāsts” atklāšana skolas rožu 
dārzā, kur teicām paldies gan projekta autorei Baibai 
Kramai par drosmīgo uzņemšanos to realizēt, projekta 
māksliniekiem (vietējie iedzīvotāji), darba rūķiem, kuri 
savas rokas pielikuši, lai viss izdotos. Baudījām mākslu 
skaistas un nomierinošas mūzikas pavadībā. Mūsu ļau-
donieši bija skaisti saposušies, pozitīvi noskaņoti. Rožu 
dārza saule pielēja ar savu gaismu, un daba mūs apvel-
tīja ar lielisku laiku, iepriekšējā dienā pat noskalojot 
skolas skārda jumtu un fasādi no vasaras laikā klātajiem 
putekļiem. Un, kad pasākuma beigās izskanēja dziesma, 
kuru no  Andreja Eglīša dzejoļiem kopā bija salicis un 
dzīvajā izpildījumā nodziedāja Juris Lisenko, daudziem 
pār vaigiem ritēja asaras: ļaudonieši saprot mākslu un 
mīl to. Tik skaista bija šī diena, kas turpinājās  vakar-
pusē ar balli. No savas un mūsu atbildīgo darbinieku 
puses atvainojos par nepilnībām pasākuma gaitā, arī par 
tumšajām ielām, pēc balles dodoties mājās, kad nebijām 
atstājuši laternas degam. Šis man ir pirmais gads amatā, 
un vēl daudz jo daudz lietu, ko mācīties, tajā skaitā, no 
paša(u) kļūdām.

Jaunais darba cēliens
Kopumā vasaru esam aizvadījuši mierīgi, draudzīgi, 

pacietīgi (galvenokārt jau karstuma un sausuma dēļ) 
un strādīgi. Visu cieņu mūsu zemniekiem un uzņēmē-
jiem, kas cīnās par savu rūpalu, un daba viņiem darbu 
neatvieglo. Varam teikt, ka esam gatavi rudenim, kurā 
arī plānojam oficiāli vērt durvis renovētajam kultūras 
namam. Atlicis vien sagaidīt iekštelpu inventāru (gais-
mas un skaņu aparatūru, žalūzijas, kā arī skatuves aiz-
karus) un griezīsim atklāšanas lentes. Arī 13. Saeimas 
vēlēšanu iecirknis mūsu pagastā būs tieši kultūras nama 
telpās. Aicinu ikvienu tajās piedalīties un izvirzīt to sev 
par OBLIGĀTI izpildāmu pilsoņa pienākumu.

Par vēlmi sastrādāties un sadzīvot
Ir vēl kāda svarīga problēma, ar kuru esmu saskāries, 

uzsākot darba gaitas Ļaudonā. Tā ir kārtība, drošība, at-
bildība un savstarpējā cieņa. Uzņemoties šos atbildīgos 
darba pienākumus, uzreiz sev par pienākumu izvirzīju  
pastiprinātu uzmanību pievērst šīm vienkāršajām, bet 
tomēr tik jūtīgajām jomām. Es ticu, ka īsākā vai garākā 
laika posmā tieši tās būs pacēlušās visaugstākajā līmenī, 
pierādot, ka vēlamies dzīvot labklājībā un drošībā. Un, 
mīļie, atvainojiet, ja es Jums aizrādu, ka Jūsu nomes-
tais papīrītis, pudele, čipsu paka būtu jāpaceļ vai mums 
nopietni jāpārrunā bērnu sastrādātās blēņas. Es katram, 
kas Ļaudonai cauri trauksies milzīgā ātrumā, palūgšu 
braukt lēnāk ceļu satiksmes noteikumu ietvaros. Ne jau, 
lai meklētu, tā teikt, kašķi, bet tikai mūsu pašu drošības 
dēļ. Pa ielām ar ratiņiem un bērniem pārvietojas jau-
nie vecāki, skolas bērni, arī mūsu pagasta seniori, kas 
vairs nav tik uzmanīgi, lai acumirklī reaģētu un palēktu 
malā. Tāpat ir ar atkritumiem, kurus daži cenšas pa klu-
so izmest pagasta centrā vai citu īpašnieku konteineros. 
Es patiešām daru savu darbu, rūpējoties par kārtību, un 
tas ir mans pienākums. Sapratīsim cilvēciski cits citu 
un ieklausīsimies, tāpat kā arī es apsolos ieklausīties 
Jūsos. Problēma ir arī ar suņiem, kuri pamet sētas un 
dodas savās pastaigās pa kaimiņu pagalmu vai pagasta 
centru, tādēļ lūgšu Jūs gan ar avīzītes starpniecību, gan 
vērsīšos pie Jums personīgi, lai savu sunīti ārpus savas 
sētas brīvā vaļā nelaižat. Mans vēstījums nav saistīts ar 
personīgu nepatiku pret dzīvniekiem, es vēlos tikai, lai 
mums visiem ir droši un mierīgi dzīvot. Tāpēc jau ie-
priekš esmu pateicīgs par Jūsu sapratni un izrādīto vēl-
mi sastrādāties un sadzīvot  mūsu katra paša un Ļaudo-
nas nākotnes labā. Es tiešām no sirds ticu tam, ka mēs 
visi kopā spēsim veidot Ļaudonu tādu, kā jau iepriekš 
rakstīju. Daudzi ir teikuši, ka cilvēkus neizmācīsi, un 
aizrādījuši, ka viss tāpat būs pa vecam. Es tam negribu 
ticēt un neticu, jo mēs tomēr vēlamies būt atbildīgi un 
labi cilvēki. Mūsdienu pasaule cilvēka apziņā cenšas 
iesēt bezcerību, bet mēs nedrīkstam tam pakļauties. Es 
ticu, ka Ļaudona var būt vieta, kur valda miers, drošība 
un saticība. Un turpināšu tam ticēt un ceru, ka Jūs man 
pievienosieties. Viss ir mūsu pašu rokās. Un tieši tādēļ 
es vienmēr vērsīšos pie Jums ar atklātu sirdi un sagaidu 
to pašu arī no Jums. Noticam sev!

Mums priekšā vēl pēdējā vasaras atvadu zaļumballe 
piektdien, 31. augustā, estrādē, kur gaidāmas ne tikai 
dejas gan jauniešiem, gan cilvēkiem jau ar dzīves piere-
dzi, bet arī iespaidīgs skatuves šovs un muzikantu  uz-
stāšanās starplaikos. Tiekamies ballē! Aiciniet draugus, 
radus un paziņas, lai sagaidītu rudeni kopā! 

     Lai visiem veiksmīga jaunā skolas sezona!

 Uz tikšanos klātienē!
Jūsu pārvaldes vadītājs

Artūrs Portnovs
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VĒSTIS NO PAGASTA  PĀRVALDES
VAKANCES  IZGLĪTĪBAS  IESTĀDĒS

Gatavojoties  jaunajam  mācību gadam, vairākas Mado-
nas novada pašvaldības izglītības iestādes aicina darbā pe-
dagogus uz vakantām amata vietām.

Tostarp darba iespējas ir arī Andreja Eglīša Ļaudonas vi-
dusskolā:

ķīmijas skolotājs 10.-12. klasē (6 kontaktstundas).
Sociālais pedagogs un pedagoga palīgs. Vairāk informā-

cijas  (tajā skaitā slodzes apmēru) varat saņemt pie skolas 
direktora.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: laudonassk@
inbox.lv vai zvanīt skolas direktoram pa tālruni - 26532395.

    SEMINĀRS - SARUNA 
„VAI VARAM SEVI UN SAVUS 

TUVĀKOS PASARGĀT NO VĒŽA?”
Esiet aicināti uz semināru - sarunu “Vai varam sevi un 

savus tuvākos pasargāt no vēža?”.
Arvien biežāk sociālajos medijos var ieraudzīt lūgumu 

pēc palīdzības un ziedojumiem no cilvēkiem, kuriem at-
klāts ir ļaundabīgs audzējs. Neviens no viņiem nebija to 
gaidījuši un tam gatavi. Uzzinot savu diagnozi, cilvēki ir 
nobijušies un apmulsuši. Bieži diagnoze tiek atklāta vēlu. 
Atklājot laicīgi (I vai II stadijā), ārstēšanās notiek daudz 
veiksmīgāk  un ir liela iespēja tapt veselam.

Kā rīkoties? Vai ir iespēja sevi un savus mīļos  pasar-
gāt?

Piecdesmit procentu  saslimšanu ietekmē uzturs, lauk-
saimniecība un vide. Otri piecdesmit procenti  būs atka-
rīgi arī no ģenētikas. Bet arī tad varam laicīgāk pievērst 
uzmanību dažādiem signāliem savā organismā.

Ko un kā darīt, lai sevi un savus mīļos pasargātu?
Par to runāsim, sanākot kopā 6. septembrī plkst.12.00 

Madonas novada bibliotēkā.
Runāsim par riskiem, veselīgu uzturu un gardām recep-

tēm. Kā laicīgi diagnosticēt audzēju un kādas ir iespē-
jamās ārstēšanas metodes? Kā uztvert šo diagnozi, kur 
meklēt atbalstu un palīdzību, un kā reaģēt?

Jaukā sarunā, atbildot uz jūsu jautājumiem, ar jums būs 
kopā Latvijas Vidzemes reģiona onkoloģijas vēstnese In-
gūna Bedikere.

Visas dienas garumā, no plkst. 10.00, pie Madonas no-
vada bibliotēkas būs radio mamogrāfs ar iespēju veikt 
bezmaksas krūšu pārbaudi. Vēlams laicīgi pierakstīties 
rindā pa e-pastu: dzivesgriba@inbox.lv vai piesakoties 
pa telefonu - 25431313.

Uz tikšanos Madonā! 
Jūsu vēstnese Ingūna Bedikere

Vēlam jubilāriem veselību, gaišu domu pilnas dienas!

Signes Prušakevičas teksts un foto

JADVIGA MUTORE 
3. augustā atzīmēja 80 gadu jubileju.

Fotogrāfijā kopā ar mazmeitiņām 
Pandoru un Allegru.

MĒNEŠA  JUBILĀRI
Šī diena lai Tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!

21. augustā 80 gadu jubileju atzīmēja 
ALEKSANDRS KLIMOVIčS.

AICINĀM ATBALSTĪT 
ASINSDONORU DIENU MADONĀ

Latvijas Sarkanā Krusta Madonas komiteja sadarbībā ar 
Valsts asinsdonoru centru organizē mobilā autobusa izbrau-
kumu uz Madonu. 

Latgales filiāles darbinieki informē, ka 2018. gada 30. 
augustā no plkst. 9.00 līdz  13.00 Madonas mūzikas sko-
las Zvaigžņu zālē tiek gaidīti brīvprātīgie asins ziedotāji. 
Valsts asinsdonoru centra Latgales filiāles virsmāsa Velta 
Andrijevska pastāstīja, ka šā gada pirmajā izbraukuma reizē  
23. februārī  tika reģistrēti 120 asins ziedotāji, no kuriem 17 
pirmreizēji. Savukārt 31. maijā asinis nodeva 111 brīvprātī-
gie, no kuriem 10 pirmreizēji.

Atgādinām, ka donori, kuri gada laikā (365 dienu ietva-
ros) asinis ziedo trīs vai vairāk reizes, vai donori, kas gada 
laikā (365 dienu ietvaros) ziedo asins komponentus sešas un 
vairāk reizes, bez maksas saņem Donora privilēģiju karti. 
Donora privilēģiju karte dod iespēju saņemt dažādas atlai-
des.

Līdzi jāņem pase vai ID karte un bankas konta numurs.
Ziedo asinis, radi smaidu! 

Inese Zālīte, Latvijas 
Sarkanā  Krusta Madonas komitejas brīvprātīgā
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IZSLUDINĀTA ĢIMEŅU GODINĀŠANAS AKCIJA   
“MANA GODA ĢIMENE”

Latvijas Goda ģimenes gada ietvaros ir izsludināts 
ģimenes godinošs konkurss akcija “Mana Goda ģime-
ne”, kas norisināsies līdz 31. augustam. Pieteikt savu 
Latvijas Goda ģimeni iespējams ikvienam Latvijas ie-
dzīvotājam.

Latvijas valsts simtgades gads ir izsludināts par Goda 
ģimenes gadu, un viens no gada uzdevumiem - teikt īpa-
šu paldies ģimenēm ar bērniem. Tāpēc vecāku organizā-
cija  “Mammamuntetiem.lv” aicina pieteikt savu Goda 
ģimeni - tādu ģimeni, kurai vēlētos dāvāt Goda ģimenes 
titulu. Pieteikumā jābūt nelielam pamatojumam (mini-
mālais rakstu zīmju skaits 800), kāpēc pieteikta tieši šī 
ģimene. Izstāstīt savas Goda ģimenes stāstu var neat-
karīgi no tā, vai sakāmais ir pavisam svaigs vai arī jau 
vairāku gadu desmitu vēstures putekļu klāts.

“Pieteikt var, piemēram, savu ģimeni, vecvecāku 
vai citu radu ģimeni, un šis pieteikums var būt pat ap-
cerējums par savu nākotnes ģimenes vīziju  kā savas 
ģimenes ideālu. Tāpat iespējams pieteikt kaimiņos vai 
draugu vidū sastopamu iedvesmojošu ģimeni, kura ir 
pelnījusi, ka to godina,” stāsta vecāku organizācijas 
“Mammamuntetiem.lv” vadītāja un  Goda ģimenes gada 
vēstnese Inga Akmentiņa-Smildziņa.

Par savu Latvijas Goda ģimeni, tās tradīcijām, vērtī-
bām un sapņiem aicināts stāstīt ikviens Latvijas iedzī-
votājs. Konkursā akcijā piedalīties lūgtas arī Latvijas 
pašvaldības, izvirzot savā teritorijā dzīvojošās kuplās 
saimes, kuras audzina vai rūpējas par trim vai vairāk 
bērniem un kurām vēlētos piešķirt Goda ģimenes titulu.

Latvijas Goda ģimenes vēstnese, septiņu bērnu mam-
ma Kristiāna Tēberga uzsver, ka daudzbērnu ģimenes ir 
jāgodina: “Mūsdienās audzināt pat vienu bērnu ir uz-
drīkstēšanās, trīs - tas jau ir lieliski, un šādu ģimeņu 
mums ir ļoti daudz. Tas priecē. Valdība, palielinot pa-
balstus, ir parādījusi, ka tai rūp daudzbērnu ģimenes, 
bet mums, ģimenēm, būtu svarīga arī līdzcilvēku, drau-
gu, kaimiņu un garāmgājēju attieksme, ka viņi izturas 
pozitīvi, nevis, kā reizēm šķiet, uzskata mūs par “meža 
dīvainīšiem”. Gribētos, lai viņi priecājas līdzi, atbalsta 
mūsu izvēli.” Kristiāna Tēberga uzsver, ka Latvijā ir 
daudz lielisku daudzbērnu ģimeņu, tomēr ne visas varē-
tu būt gatavas akcijā “Mana Goda ģimene” izrādīt ini-
ciatīvu, tāpēc septiņu bērnu mamma mudina sabiedrību 
iesaistīties, pastāstot par jaukajām ģimenēm sev apkārt.

Balvas!
Kopumā Goda ģimenes tituls tiks piešķirts vismaz 16 

Latvijas ģimenēm.
3 ģimenēm galvenā balva - kruīza ceļojums visai ģi-

menei no “Tallink”.
Daudzbērnu ģimenēm piemērotākais mobilo sakaru 

operators “Amigo” dāvās savu simpātiju balvu - mo-
bilos tālruņus visai ģimenei.

Pārsteiguma balvas no Latvijā radītu koka spēļu zī-
mola “Muzle”, grāmatu izdevēja “Zvaigzne ABC” un 
Latvijas ražotāja, graudaugu pārslu zīmola “MILZU”!

 
Uzvarētājus svinīgi apbalvos Tēva dienas festivālā, 

kas notiks 9. septembrī plkst. 12.00 Rīgā, Vērmanes 
dārzā.

Pieteikt savu Goda ģimeni var, uzrakstot nelielu 
stāstu vai pieteikumu (ne mazāk kā 800 rakstu zī-
mes), un tas jāiesniedz līdz 31. augustam: 

• nosūtot pa pastu (vēlākais pasta zīmoga datums ir 
2018. gada 31. augusts) ar norādi konkursam “Mana 
Latvijas Goda ģimene” uz adresi: SIA “Mammām un 
tētiem”, Brīvības iela 40–16, LV-1050;

• elektroniski (ja darbi tiek ieskenēti un pieejami elek-
troniskā formā) uz e-pastu: redakcija@mammam.lv;

• vai personīgi iesniedzot SIA “Mammām un tētiem” 
Brīvības ielā 40–16, Rīgā, LV-1050.

Iesūtot pieteikumu, obligāti jāpievieno tālruņa nu-
murs un/vai e-pasta adrese!

Konkursa nolikums un plašāka informācija oficiālajā 
Latvijas Goda ģimenes vietnē: www.laiksberniem.lv un 
www.mammamuntetiem.lv.

Akcijas mērķis ir pateikt paldies ģimenēm ar bēr-
niem, aktualizēt ģimenes un bērna kā vērtības apzinā-
šanos sabiedrībā, izcelt stipru ģimeņu spēku un nozīmi, 
kā arī pievērst uzmanību sabiedrības attieksmei un ste-
reotipiem par kuplām ģimenēm.

Visus konkursam pieteiktos aprakstus un stāstus vēr-
tēs žūrijas komisija, kurā ir pārstāvji no Latvijas vecāku 
organizācijas  “Mammamuntetiem.lv”, Valsts reģionā-
lās attīstības aģentūras, Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas un Latvijas Goda ģimenes gada 
vēstneši.

Konkursam iesniegtie darbi netiek atdoti un var 
tikt izmantoti sociālajos tīklos, kā arī pilnībā vai da-
ļēji publicēti medijos, nodrošinot konkursa un tā mēr-
ķu publicitāti. Pieteikumā norādīto personu vārdi bez 

iepriekšējas saskaņošanas netiks 
publiskoti. Konkursa rezultāti 
līdz 11.09.2018. tiks atspoguļoti 
mājaslapā:  www.laiksberniem.
lv un www.mammamuntetiem.
lv. Uzvarētāji tiks informēti in-
dividuāli, nosūtot e-pasta vēstuli 
vai sazinoties pa norādīto tālruņa 
numuru.

Sīkāka informācija: www.mam-
mamuntetiem.lv vai rakstot uz re-
dakcija@mammam.lv

Dace Simanoviča
Mammamuntetiem.lv

dace@mammam.lv
tel. 29254728
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Militārajās mācībās “Namejs 2018” pārbaudīs Nacionālo bruņoto spēku 
gatavību valsts aizsardzības uzdevumu izpildei

No 20. augusta līdz 2. septembrim visā Latvijā notiks 
līdz šim lielākās militārās mācības “Namejs 2018”, lai 
pārbaudītu un pilnveidotu Nacionālo bruņoto spēku gata-
vību valsts aizsardzības uzdevumu izpildei kā patstāvīgi, 
tā arī kolektīvās aizsardzības sistēmas ietvaros. 

“Pēc četru gadu intensīvas  gatavošanās šīs būs lielākās 
militārās mācības kopš Latvijas neatkarības atgūšanas, 
kurās pārbaudīsim bruņoto spēku gatavību aizsargāt Lat-
viju no jebkura veida apdraudējuma. Šīs mācības ir iespē-
ja trenēt ne tikai Nacionālos bruņotos spēkus, bet Latvijas 
valsts aizsardzības spējas kopumā, jo mācībās piedalās 
arī mūsu sadarbības partneri,” norāda Nacionālo bruņo-
to spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš. 
“Vēlos izmantot iespēju pateikties katram Latvijas nova-
dam, pašvaldībai un zemju īpašniekiem, kas saskaņojuši 
mācību norisi. Valsts aizsardzība ir mūsu kopīga atbildība 
un, atbalstot mācību norisi, tiek sniegts nozīmīgs ieguldī-
jums valsts aizsardzības stiprināšanā.”

Mācībās piedalīsies vairāk nekā 10 000 dalībnieku 
- Latvijas un sabiedroto spēku karavīri un zemessargi, 
rezerves karavīri, brīvprātīgie rezervisti, Aizsardzības 
ministrijas darbinieki un Iekšlietu ministrijas struktūru 
personāls - policisti un robežsargi.

Mācību aktīvā fāze norisināsies ne tikai Ādažu poligo-
nā, bet arī Skrundas, Meža Mackeviču, Lāčusila un citos 
reģionālajos poligonos, kā arī vismaz 36 Latvijas novados: 
Aknīstes, Alūksnes, Apes, Ādažu, Baldones, Daugavpils, 
Garkalnes, Grobiņas, Gulbenes, Iecavas, Ilūkstes, Jel-
gavas, Jēkabpils, Līvānu, Krustpils, Kuldīgas, Ķeguma, 
Ķekavas, Neretas, Nīcas, Mārupes, Olaines, Ozolnieku, 
Priekules, Rēzeknes, Salas, Salaspils, Saldus, Skrundas, 
Smiltenes, Stopiņu, Vaiņodes, Vārkavas, Vecumnieku, 
Viesītes un Viļakas. Visvairāk mācību norisi izjutīs Rīgas, 
Liepājas, Valmieras, Ventspils, Jēkabpils un Daugavpils  
iedzīvotāji.  Mācību uzdevumi tiks veikti uz juridiskām 
un privātām personām piederošiem zemes īpašumiem, 
kas iepriekš ir saskaņots.

Plašāka informācija par militārajām mācībām “Namejs 
2018” pieejama Nacionālo bruņoto spēku interneta viet-
nē: www.mil.lv 

Iedzīvotāju ievērībai!
Turpinoties intensīvam militāro vingrinājumu un mācī-

bu posmam ne tikai Latvijā, bet arī citās Baltijas valstīs, 
Nacionālie bruņotie spēki atgādina, ka to laikā pa Latvi-
jas autoceļiem pārvietojas gan Latvijas, gan sabiedroto 
bruņoto spēku militārā tehnika, bet gaisa telpā lido mili-
tārās lidmašīnas un helikopteri.

Bruņotie spēki atvainojas par sagādātajām neērtībām 
un lūdz iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret iespēja-
miem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, 
kas var rasties pastiprinātas militārās tehnikas pārvieto-
šanās pa autoceļiem dēļ.

Bruņotie spēki aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un 
nekavēt karavīru un militārās tehnikas pārvietošanos. Mi-
litārās tehnikas kolonnas pavada Militārā policija, Valsts 
policija vai Pārvietošanas koordinācijas centrs. Tuvojo-
ties militārās tehnikas kolonnai, bruņotie spēki aicina au-
tovadītājus ievērot ceļu satiksmes noteikumus un netrau-
cēt kolonnu kustību, piemēram, mēģinot to apdzīt.

Bruņotie spēki uzsver, ka Latvijas gaisa telpā militāro 
gaisa kuģu lidojumi notiek tikai normatīvajos aktos no-
teiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to radītais troksnis ir 
īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumam.

Iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, redzot arī kara-
vīru un zemessargu pārvietošanos ārpus militārajiem po-
ligoniem un vienību izvietojumiem, tehnikas un cita vei-
da aprīkojuma izvēršanu un pozīciju ieņemšanu dažādās 
Latvijas vietās.

Mācību laikā ārpus poligona tiks pielietota tikai mācību 
munīcija un imitācijas līdzekļi, kā arī notiks kaujas imitā-
cija ārpus poligona iepriekš saskaņotās teritorijās. Mācī-
bu munīcija rada troksni, bet neapdraud cilvēku veselību 
un dzīvību. Tomēr vēršam  iedzīvotāju uzmanību uz to, ka 
arī mācību munīciju, ja tāda tiek atrasta, nedrīkst aiztikt. 
Teritorijas pēc tam tiks sakoptas.

Iespēju robežās operatīvā informācija par to ir pieejama 
bruņoto spēku Twitter profilā @Latvijas_armija.

Informāciju sagatavoja  majore Sandra Brāle, AM 
Militāri publisko attiecību departamenta Preses nodaļa

MADONAS NOVADĀ SĀKUSIES TREŠĀ PIETEIKŠANĀS  
ES FONDU MĀCĪBĀM PIEAUGUŠAJIEM

Trešdien, 15. augustā, Valsts izglītības attīstības aģen-
tūra (VIAA) uzsāk  trešo pieteikšanās kārtu Eiropas 
Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā 
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences piln-
veide”. Tajā ikviens strādājošais un pašnodarbinātais no 
25 gadu vecuma var pieteikties mācībām 11 tautsaim-
niecības nozarēs, līdz 17. septembrim iesniedzot pietei-
kumu kādā no 70 izglītības iestādēm visā Latvijā. 

Iespējas izmato jau vairāk nekā 8000 nodarbināto

“Kopš pirmās pieteikšanās kārtas izsludināšanas 
pērn rudenī šajā projektā iesaistījušies jau vairāk nekā 
8000 strādājošo. Līdz šim pieprasītākās tautsaimniecī-
bas nozares, kurās arī ir visvairāk mācību dalībnieku, 
ir elektronisko un optisko iekārtu ražošana un IKT, kā 
arī būvniecība. Trešā pieprasītākā ir transporta un lo-
ģistikas nozare, kas strauji attīstās. Šīs ir Latvijas eko-
nomikai prioritāras nozares, kurās kvalificēta darba-
spēka trūkums ir visaktuālākais. Strādājošo iedzīvotāju 
iesaistīšanās, kā arī izglītības nozares un darba devēju 
sadarbība šī projekta īstenošanā ir pozitīvs signāls darba 

tirgum, kas apliecina, ka iecere ir attaisnojusies,” stāsta 
VIAA direktore Dita Traidās.

Mācību dalībnieku vidū 66% ir vecumā no 25 līdz 44 
gadiem, savukārt vairāk nekā trešā daļa ir vecumā no 45 
gadiem, kas ir prioritārā projekta mērķauditorija. 10% 
visu izglītības ieguvēju ir vecumā no 56 gadiem, kas 
apliecina Latvijas darbaspēka gatavību mācīties mūža 
garumā.

Madonā piedāvā apgūt 36 izglītības programmas

Latvijā kopumā šajā kārtā iedzīvotāji var izvēlēties 
apgūt apmēram 100 dažādu prasmju un kvalifikāciju, 
ko izglītības iestādes piedāvā mācīties vairāk nekā 400 
dažāda garuma un satura izglītības programmās. Mado-
nas novadā ir pieejamas 36 izglītības programmas, taču 
pilsētas un tuvējo novadu iedzīvotāji var pieteikties mā-
cīties arī citās Latvijas vietās, ja var to savienot ar darbu 
un dzīvi savā pilsētā vai novadā.

Madonas novadā mācības pieejamas tādās nozarēs kā 
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elektronisko un optisko iekārtu ražošana un IKT, me-
tālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības, transports un 
loģistika, kokrūpniecība, ēdināšanas pakalpojumi un tū-
risms, enerģētika, ķīmiskā rūpniecība, tekstilizstrādāju-
mu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana. 

Nozaru klāstā Madonas novadā ir izglītības program-
mas, kurās var ne tikai apgūt jaunas prasmes, bet arī 
pārkvalificēties, piemēram, apgūt lokmetinātāja, elek-
tromontiera vai šūšanas iekārtu operatora profesiju. 

Madonas novadā mācības piedāvā Latvijas Univer-
sitāte, mācību centrs “AUSTRUMVIDZEME”, mācību 
centrs “BUTS”, MC “Alfa” mācību centrs un mācību un 
konsultāciju centrs “ABC”.

Piedāvātās programmas Madonas novadā:

Agile projektu vadība; 
Apgaismes un spēka instalācijas ierīkošana, ēku 
iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija;
Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi;
Autokrāvēja vadītājs;
Biznesa datu analīze;
Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel;
Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar 
MS Excel, augstākais līmenis (3. līmenis);
Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar 
MS Excel bez priekšzināšanām (0. līmenis);
Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar 
MS Excel iesācējiem (1. līmenis);
Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar 
MS Excel  lietpratējiem (2. līmenis);
Digitālais mārketings;
Ēku iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija;
Ēku siltumapgādes sistēmu kontrole un regulēšana 
(apkures iekārtas);
Enerģētika un elektrotehnika;
Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana;
Google adwords reklāma un digitālā mārketinga 
stratēģija;
JAUNĀKĀS  TENDENCES  ĒDIENU 
GATAVOŠANĀ UN NOFORMĒŠANĀ;
JAUNĀKĀS TENDENCES KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMU GATAVOŠANĀ UN 
NOFORMĒŠANĀ;
Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru 
sistēmu programmēšana;
Metālapstrāde;
Metālapstrāde (MMA);
Metālapstrāde (TIG);
PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA (IT) UN IT 
DROŠĪBA;
Projektu izstrāde un plānošana ar Microsoft Office 
Project;
Projektu vadība PMP sertifikācijai (PMI);
Punktveida metināšana;
Rasēšanas pamati;
Sanitārtehnisko iekārtu montēšana, apkope un 
remonts;
Statistikas metodes un to pielietošana;
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija;
Šūto un dekoratīvo izstrādājumu ražošanas 
tehnoloģija;
Transporta loģistikas praktiskie aspekti;
Transportēšanu regulējošie normatīvie akti un 
dokumenti (95. kods);
Transportlīdzekļu vadītāju periodiskā apmācība 
(95. kods);
Tūrisma produktu izstrāde.

 81 Latvijas pašvaldība ir projekta sadarbības partne-
ri. Tajās darbojas pieaugušo izglītības (PI) koordinators, 
pie kura iedzīvotāji var vērsties, lai saņemtu informatīvu 
konsultāciju par piedāvātajām mācībām, pieejamo at-
balstu un tā saņemšanas kārtību, kā arī par pieteikšanos 
mācībām.

Pieaugušo izglītības koordinators Madonas nova-
dā:

Vivita Vecozola
Izglītības nodaļas speciāliste, 
 tel. nr. 26378836
vivita.vecozola@madona.lv

Strādājošajiem, pašnodarbinātajiem un jaunajiem 
vecākiem darba attiecībās

Lai pieteiktos mācībām, iedzīvotājiem jābūt sasniegu-
šiem 25 gadu vecumu, strādājošiem vai pašnodarbinā-
tiem. Pieteikties var arī jaunie vecāki, kuri atrodas bērna 
kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības. 

Ja uz vienu vietu būs vairāki pieteikumi, īpašas priekš-
rocības uzņemšanā būs strādājošajiem vecumā no 45 ga-
diem, kuri strādā konkrētās Profesiju klasifikatora pa-
matgrupu profesijās, personām vecumā no 50 gadiem, 
kuras Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) projektā 
“Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendā-
ciju mācībām, kā arī bēgļiem un personām ar alternatīvo 
statusu. 

Mācību dalībniekiem jānodrošina 10% līdzmaksā-
jums, ko var finansēt arī darba devējs. Strādājošajiem ar 
maznodrošinātā vai trūcīgā statusu mācību maksu pilnā 
apmērā sedz ES fondi un valsts, kā arī ir iespēja saņemt 
transporta izmaksu kompensāciju, ja šādas izmaksas ro-
das mācību laikā. Savukārt nodarbinātie ar invaliditāti 
var saņemt kompensāciju asistenta vai surdotulka pakal-
pojumiem, kas radušies mācību laikā.

Mācīties var vienu reizi

Tā kā projekta laikā jaunu profesiju vai zināšanas strā-
dājošie var apgūt tikai vienu reizi, NVA 28 filiālēs ir ie-
spēja saņemt karjeras konsultāciju, savukārt 81 projekta 
sadarbības pašvaldībā ir pieejami pieaugušo izglītības 
koordinatori, kuri var sniegt informatīvu atbalstu.

Pieteikšanās notiek izglītības iestādēs, iesniedzot mā-
cību pieteikumu klātienē vai elektroniski, nosūtot to pa 
e-pastu. Plašāku informāciju par mācību programmām, 
izglītības iestādēm, pieteikšanās kārtību un citiem prak-
tiskiem jautājumiem iespējams atrast vietnē: www.maci-
baspieaugusajiem.lv.

ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto 
personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir 
pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompeten-
ci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību 
darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo 
konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. 
Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas 
valsts. Līdz 2022. gada 31. decembrim tajā tiks ieguldīti 
vairāk nekā 25 miljoni eiro. 

Papildu informācija - Zane Ieviņa,
Kampaņas “Tuvāk jaunam darbam!” sabiedrisko attie-

cību speciāliste
P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības
Tālruņi - 26278178, 27339002
e-pasts: zane.ievina@prae.lv
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LATVIJAS MAZPULKU NOMETNE 
,,VISU DARU ES AR PRIEKU” ĻAUDONĀ

No 23.  līdz 27. jūlijam 
A. Eglīša Ļaudonas vidus-
skolā notika Latvijas Maz-
pulku vasaras nometne ”Visu 
daru es ar prieku”. Katru 
gadu nometne tiek  organi-
zēta citā novadā. Pagājušajā 
gadā tā notika Jaunpilī - Kur-
zemē, šogad pie mums Ļau-
donā - Vidzemē.

Pirmdien, 23. jūlijā, pie 
mums ieradās dalībnieki  no 
35  mazpulkiem, kopā ap-
mēram 300 dalībnieku. Kad 
dalībnieki bija iekārtojušies 
un reģistrējušies, visi devās 
uz svinīgu nometnes atklāša-
nu.  Nometni atklāja Latvijas 
Mazpulku  priekšsēdētāja 
Randa Ķeņģe, nometnes va-
dītāja Linda Medne. Savus 
ceļa vārdus labai nometnes 
norisei teica Ļaudonas pa-
gasta pārvaldes vadītājs Ar-
tūrs Portnovs. Mums, Ļaudo-
nas mazpulkam, bija tas gods 
atklāt nometni -  uzvilkt mas-
tā mazpulka karogu, tā pasludinot, ka nometne ir atklāta.

Katram mazpulkam bija arī mājas darbs - izveidot zie-
du laivu no dabas materiāliem. Pēc nometnes atklāšanas 
visi devāmies uz Aiviekstes tiltu, kur varējām vērot, kā 
no laivas  pa upi tiek palaistas ziedu laiviņas. Vakarā 
kopā ar folkloras kopu   saliedēšanās rotaļas un dejas, da-
līšanās pa grupām, “ledus laušana” un atklāšanas ballīte.

Otrdien, 24. jūlijā, - radošo darbnīcu diena. Šī gada no-
metnes tēma   “Mežs”, līdz ar to visas darbnīcas vairāk 
vai mazāk saistītas ar meža tēmu. Darbnīcās mazpulcēni 
varēja gūt priekšstatus par orientēšanos mežā, uzzināt, kā 
ierīkot nometni mežā, kā sniegt pirmo palīdzību. Rado-
ši varēja izpausties darbnīcā, strādājot  ar mālu, papīru, 
bija iespēja iemācīties izliet sveces, gatavot ziepes, uz-
būvēt putnu būrīšus un kukaiņu māju.  Neizpalika koku 
un meža izziņas darbnīcas. Mazpulcēni varēja iejusties 

mednieka un makšķernieka lomā, piedāvājumā bija arī 
portugāļu valodas darbnīca un darbnīca ar stilisti. Vakarā 
- erudīcijas konkursi un nakts trasīte; lielākajiem - estrā-
dē, mazākajiem - skolas stadionā.

Trešdien, 25. jūlijā, - iepazīšanās ar Madonas novadu, 
ekskursiju diena. Mazpulcēni varēja iepazīties ar Kalsna-
vas arborētumu, saimniecībām   ,,Burkānciems”, ,,Līvi” 
,,Sveķi”, varēja uzkāpt Gaiziņkalnā, iepazīt purva takas, 
meža stādu audzēšanas noslēpumus un,  protams, bija vēl 
daudzas citas interesantas aktivitātes. Vakarā talantu šovs 
estrādē, kur mazpulcēni sniedza superīgu koncertu. Kā 
jau talantu šovam pieklājas, arī šim bija sava žūrija, kas 
atraktīvi sniedza  komentārus par dzirdēto.

Ceturtdien, 26. jūlijā, - pārgājienu diena. Šoreiz pār-
gājiens uz Krustkalnu rezervātu, iepazīstot tā vērtības, 
pa ceļam apskatot skatu torni, K. Ulmaņa stādīto ozo-

lu, veldzējot slāpes ar avota ūdeni. 
Paldies Dabas aizsardzības pārval-
dei par iespēju apmeklēt rezervātu 
un par uzdāvinātajiem izzinošajiem 
materiāliem skolotājiem.

Vakarā improvizācijas šovs un 
Mazo meža dīvainīšu balle. Vakara 
improvizācijas šovs notika estrādē, 
uz kuru bija aicināti arī vietējie ie-
dzīvotāji. Noslēgumā ballīte kā jau 
ballīte - rozā briedīši, sūnu vecīši, 
viltīgas lapsiņas un daudz citu tēlu!

Piektdien, 27. jūlijā, - nometnes 
izvērtējums. Mazpulku skolotājas 
radošajā darbnīcā apgleznoja logu 
Ļaudonas vecajai skolai. Svinīgi 
noņēmām nometnes karogu un va-
rējām doties mājup.

Nometnes noslēgumā teicām 
lielu paldies Ļaudonas pagasta 

Viesojoties netradicionālajā saimniecībā „Bieles”.
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pārvaldes vadītājam par atbalstu nometnes 
darbībai, skolas direktoram un visam sko-
las kolektīvam par sapratni, uzņemot savās 
telpās dalībniekus. Paldies radošo darbnīcu 
vadītājiem, šoferīšiem, apsargiem! Liels 
paldies par garšīgajiem ēdieniem! Mums 
viss ļoti garšoja! Paldies skolas saimniecei, 
tehniskajiem darbiniekiem par palīdzību un 
atbalstu nometnes laikā!

Visi kopā esam paveikuši lielu darbu. 
Domāju, ka katrs nometnes  dalībnieks savā 
sirsniņā paņēma līdzi mazu gabaliņu no 
Ļaudonas.

Sandra Zavale,
Ļaudonas mazpulku vadītāja

Aiviekstes upē tika palaistas ziedu laivas, ko īpaši šai 
nometnei gatavoja katra mazpulku grupa.

Skolas pagalmā tiek veidots Latvijas Mazpulku simbols - četrlapu āboliņš.

SVĒTKI  MĀJAI  AVOTU IELĀ 1
Mājas... Kas ir mājas? Ēka no koka vai ķieģeļiem, celta 

agrāk, nekā tu piedzimi, ar logiem, caur kuriem tu vēro 
pasauli ar izbrīna pilnām acīm savas bērnības pirmajos 
gados. Mainās gadalaiki, garām brauc automašīnas un iet 
cilvēki, lido gājputni, un tu to visu vēro un brīnies.

 Mājas vēl saistās ar cilvēkiem, kuri tur dzīvo. Mājas 
var savienot dažādu paaudžu cilvēkus... Kamēr cilvēks 
neizies no mājām, viņš to neuztvers kā vērtību. Ne velti 
ir teiciens: kamēr nepazaudēsi - nesapratīsi.

 Mēs, Avotu ielas -1 mājas iedzīvotāji, savu māju uz-
tveram kā vērtību - kā vietu, kurā var justies ērti, patīka-
mi, draudzīgi, kur nereti var paslēpties arī no dzīves grū-
tībām - nu jau 30 gadu garumā. Tāpēc kopīgi nolēmām 
atzīmēt šo gadadienu.

 Iepriekš sadalījām pienākumus:  kas veidos nelielu 
pārskatu par mājas vēsturi, kas gādās par mūziku, bērzi-
ņiem, vietas aprīkojumu,  vēderpriekiem un svētku torti. 
Katrai ģimenei tika dots uzdevums  sagatavot kādu akti-
vitāti: atrakciju, spēli u.c. Cik izdomas bagāti, radoši un 
darboties griboši ir mūsu mājas ļaudis, atklājās vakara 
gaitā!

 Un tā 10. augusta pievakarē ļaudis, kas gāja pa Brīvī-
bas ielu, ievēroja savādo rosību mājas pagalmā, bet droši 
vien nevarēja iedomāties, ka svētki būs mājai, kura tika 
rotāta ar bērziņiem, baloniem, karodziņiem, ar pamanā-
miem skaitļiem 30.

 Gandrīz visi mājas iedzīvotāji, ko redzat kopīgajā 
foto, piepulcējoties arī dažiem bijušajiem iedzīvotājiem- 
nu jau viesiem- no Ādažiem un Norvēģijas, ļoti draudzī-
gā, nepiespiestā, jautrā noskaņojumā pavadīja saturīgu, 
atraktīvu un atmiņām bagātu vakaru.

 Mājas vēstures nelielu statistiku un mājas labiekārto-
šanas darbu uzsākšanu ieskicēja Aija un Dzintars. Iluta 
ar īpaši sagatavotiem jautājumiem noskaidroja vērīgāko, 
atmiņām bagātāko, varbūt arī tīri matemātiski attapīgāko 
minētāju saistībā ar māju, kas galvenajā balvā ieguva dā-
vanu karti - apliecinājumu - šai mājā dzīvot vēl 30 gadus. 
Ināra - malacīte!

 No pašiem ēkas uzcelšanas pirmsākumiem mājā mīt 
astoņas ģimenes, kurām tad arī bija tā bagātākā atmiņu 



                   “Ļaudonas Vēstis” Nr. 7 (280)                               AUGUSTS  201810

turpinājums no 9. lpp.

Komandai pacelt bļodu, kas pilna ar ūdeni, nemaz 
nebija grūtākais uzdevums.

bagāža. Par to, ka mājas iedzīvotāji paliek ar gadiem 
(vecuma ziņā) bagātāki, liecina tas, ka pirms gadiem 
25 pagalmā rotaļājās pāri par 20 bērniem, šodien 
mūsmājas ģimenēs ir tikai četri bērni. Atzīmējām 
mājas jaunāko iemītnieci Luīzi un vecāko - Laimu.

 Ar veselīgu humoru atcerējāmies to laiku, kad mā-
jas pirmās ieejas pirmajā stāvā dzīvoja tikai tādi nieki  
kā  BeļauNIEKI, BiķerNIEKI un BuceNIEKI. Otrās 
ieejas gala dzīvokļus no augšas līdz lejai apdzīvoja 
KALNIŅI.

 Vakars aizritēja ļoti draudzīgā, humora un smiek-
lu, dažādu atmiņu pilnā gaisotnē.

 Paldies sakām visiem, visiem, kuri aktīvi piedalī-
jās, bet jo īpaši mājas pārvaldniekiem Annai un Ai-
vim,  paldies arī Indrai un Imantam, Valentīnai par brīnumgardo torti.

 Domājam, ka esam iedibinājuši jaunu tradīciju, ko jau apliecināja 4. maija Baltā galdauta svētki, ka arī daudz-
dzīvokļu mājā varam būt kā viena saskanīga saimīte, kas prot gan darbus darīt, labiekārtojot māju un sakopjot tās 
apkārtni, gan arī skaisti svētkus svinēt.

 Ja kādam no apkārtējo māju iedzīvotājiem tika patraucēts naktsmiers, tad ļoti atvainojamies, bet varbūt visi kopā 
to uztveram kā Latvijas  simtgades Zaļumballes ieskaņu. 

Svētkos arī piedalījās un visu aprakstīja Selga

MADONAS  NOVADA  PAŠVALDĪBU  SPORTA  SPĒLES
18. augustā jau tradicionāli norisinājās Madonas nova-

da pašvaldību sporta spēles. Šoreiz pagastu pārstāvētās ko-
mandas tikās Mārcienā, lai visas dienas garumā piedalītos 
dažādās komandu un individuālajās sacensībās. 

Šogad sporta spēlēm tika dots motīvs - „Saldie 80tie”. 
Par šo tēmu katram pagastam bija jāsagatavo priekšne-
sumi. Ļaudonieši savā priekšnesumā atsauca atmiņā 80to 
gadu latviešu mūziku un deju soļus. Pēc atraktīvo priekš-
nesumu parādes sākās sportošana. Disciplīnās bija gan kla-
sika - zolīte un makšķerēšana -, gan netradicionālie sporta 
veidi, kas veicina komandas saliedētību. Arī individuālās 
disciplīnas piesaistīja ar savu oriģinalitāti. 

Kā veicās Ļaudonas pagasta pārvaldes komandai? Pēc 
medaļām komandas dalībnieki devās vairākas reizes, līdz 
ar to varam secināt, ka diena bija veiksmīga. Bija gan 
prieks piedalīties, gan prieks par rezultātiem.

Individuālajās disciplīnās veiksmīgākie: 
„Veiklie zīmuļi” - Katrīna Stafecka - 3. vieta;
„Atrodi pāri!” - Andris Jermakovs - 1. vieta;
„Nepaklausīgā tenisa bumbiņa” - Ieva Skušķe  - 1. vieta;
„Futbola sitieni” - Tatjana Kriškāne - 2. vieta;
„Atrodi pāri!” - Tatjana Kriškāne - 2. vieta;
„Sporta organizatoru disciplīna” - Guntis Lazda. 

Komandu disciplīnas:
Makšķerēšana - 2. vieta;
Jautrības stafete - 3. vieta.
„Krustiņi un nullītes” 2.vieta

Kopvērtējuma (sacensībās piedalījās 12 komandas)
rezultāti:
1. vietā - Barkava;
2. vietā - Mētriena;
3. vietā - Kalsnava;
4. vietā - Ļaudona;
5. vietā - Liezēre;
6. vietā - Bērzaune.

Paldies Ļaudonas pagasta komandai par sportisko un 
jautrības garu visas dienas garumā: Guntim Lazdam, Ar-
tūram Portnovam, Katrīnai Stafeckai, Ievai Skušķei, Tat-
janai Kriškānei, Signei Prušakevičai, Vitai Seļmai, Lailai 
Petrovskai, Anitai Kidalai, Diānai Cīrulei, Gitai Kupranei, 
Kristeram Kupranam, Kalvim Kupranam, Andrim Jerma-
kovam.

Paldies par līdzi jušanu šoferītim Valdim Eglītim!

Signes Prušakevičas teksts un foto 

Disciplīna „Ātrā palīdzība”.
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VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
Andreja Eglīša Ļaudonas volejbolistes  “Viesītei-90” volejbola turnīrā

No 1. līdz 3. augustam notika Viesītas pilsētas svētki 
“Latvijai - 100” “Viesītei-90”. Svētku ietvaros 3. augustā 
notika Sēlijas sporta skolas 10 gadu jubilejas volejbola 
turnīrs, uz kuru tika uzaicināta A. Eglīša Ļaudonas vidus-
skolas meiteņu volejbola komanda. Tas bija starptautisks 
turnīrs, kurā piedalījās Ukrainas Židačevas komanda, 
Sēlijas sporta skolas komanda un mēs. Volejbola lauku-
mā notika spraiga cīņa, intrigu saglabājot līdz pēdējam 
spēles mirklim. Turnīrs notika līdz divu setu uzvarai. 
Pirmās laukumā devās Židačevas komandas  un Sēlijas 
sporta skolas komandas meitenes, šajā spēlē ar rezultātu 
2:1 uzvarēja Sēlijas sporta skolas komanda. Otrajā spēlē 
spēkiem mērojās  A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas un Sē-
lijas meitenes, ar rezultātu 2:1 pārākas bija mūsu meite-
nes. Skaisto jubilejas medaļu liktenis izšķīrās pēdējā spē-
lē starp Ļaudonas un Židačevas sportistēm. Spraigā un 

notikumiem bagātā spēlē  3. setā uzvaras kausi nosvērās 
ļaudieniešu pusē, tā ar uzvaru 2:1 skaistās  zelta jubile-
jas medaļas  “Latvijai- 100” “Viesītei-90” savā īpašumā 
ieguva Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas komandas 
volejbolistes. Meiteņu prieks bija neaprakstāms, jo tik 
īpašas medaļas viņām bija pirmās. Komandā spēlēja: Di-
āna Cīrule, Linda Āboliņa, Diāna Toča, Agate Aizpure, 
Jasmīna Bērziņa,  Ance Strode, Linda Baranova, Nikola 
Gerševica. Paldies Ļaudonas pagasta pārvaldei par lielo 
atsaucību un atbalstu sportistiem, nodrošinot transportu 
uz sacensībām. Vislielākais paldies autobusa šoferītim 
Valdim Eglītim, kurš vienmēr ir arī aktīvs līdzjutējs un 
padomdevējs sportistiem. 

Kopā ar sportistiem Zasas sporta zālē bija 
sporta skolotāja   Anita Kidala

Zinību  un cerību diena - 3. septembris! 
“Zināšanas ir tikai ceļš, kas ved pie spēka” 

Filozofs Tomass Hobss
Ir aizvadīta saulaina un skaista vasara. Latvijā to aiz-

raujošu darīja Latvijas simtgades zīmē notikušie Latvijas 
Dziesmu un Deju svētki. Tūlīt pēc tiem Ļaudonu par savu 
nometnes vietu bija izvēlējušies vairāk nekā  300 jaunie 
mazpulku dalībnieki no visiem Latvijas novadiem. Tajā 
skaitā septiņi A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 117. maz-
pulka dalībnieki un viņu vadītāja Sandra Zavale. 

Vēl viens notikums, kas rada mums pozitīvas emoci-
jas un dod gandarījumu par labi paveikto darbu, ir mūsu 
vecās skolas pārvērtības. Šobrīd tās tukšās logu acis ir 
aizdarītas ar brīnumkrāšņām ainām. Paldies māksliniecei  
Baibai  Kramai!

Bet ar manāmi drēgnajiem rītiem nu mēs ieejam rudenī. 
Vēl neliels mirklis, un tūlīt būs klāt 3. septembris, Zinību 
diena, kas tradicionāli svinīgi ievada rosīgu skolas gadu 
bērniem, skolotājiem un vecākiem. 

Šogad skolā mācības uzsāks 176 skolēni. Kopējais sko-
lēnu skaits  palielinājies, jo  mācības mūsu skolā turpinās 
17 Mārcienas pamatskolas, tagad jau bijušās, skolēni. 
Desmitajā klasē mācības uzsāks 14 audzēkņi, bet  vidus-
skolas klasēs kopā mācīsies 36 skolēni. 

Nedaudz mulsina skolēnu skaits pirmajā klasē, jo tajā 
3. septembrī savas pirmās skolas gaitas uzsāks vien de-
viņi bērni. Tas  nozīmē, ka turpmāk mūsu pagasta vecā-
kiem nopietni jāpacenšas, lai mēs visi būtu droši par to, 
ka nākotnē Ļaudonā demogrāfiskais stāvoklis uzlabosies. 
Pirmās klases audzinātāja būs skolotāja Iluta Biķerniece. 

Mācību gada sekmīgai norisei skolā paveikts liels 
darbs. Pilnībā citu izskatu ieguvusi pirmā klase, arī pārē-
jos kabinetos veikti plānotie mēbeļu un citi nepieciešamie 
remontdarbi.

Lai uzlabotu skolēnu pārvietošanās drošību, skolas tel-
pās ierīkotas durvis otrā un trešā stāva gaiteņos. 

Skolotājiem arī turpmāk būs iespēja dažādot mācību 
stundas, izmantojot IT tehnoloģiju iespējas, jo mācību ka-
bineti, kuros nebija interaktīvās tāfeles, tagad pilnībā no-
drošināti ar interneta pieslēgumu, datoru un  projektoru.  
Mēs esam atvērti mūsdienīgajam un aktuālajam. 

Lai radošs un piepildīts šis jaunais mācību gads, balstīts 
jauno kompetenču vēsmās! 

Guntis Lazda, 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktors 
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VĒSTIS  NO  PANSIONĀTA
Projekta „Apkārtējās vides labiekārtošana pansionāta iemītnieku 

dzīves kvalitātes uzlabošanai” realizācija noslēgusies
Ar nodibinājums „CEMEX Iespē-

ju fonds” atbalstu Madonas novadā 
2017. gada 16. maijā arī Ļaudonas 
pansionāts ar projektu „Apkārtējās 
vides labiekārtošana pansionāta ie-
mītnieku dzīves kvalitātes uzlabo-

šanai”, vides sakopšanas, aizsardzības un saglabāšanas 
aktivitātes tika atbalstīts. Projekta mērķis: uzlabot pan-
sionāta iemītnieku dzīves kvalitāti, sakopjot apkārtējo 
vidi ar un ap ūdens tilpni. 

Tomēr laika apstākļu, lietainā augusta un slapjā rudens, 
dēļ šo projektu nebija iespējams 2017. gadā realizēt, tā-
pēc tika rakstīts lūgums par termiņa pagarināšanu. Lū-
gumu par projekta  realizācijas termiņa pagarināšanu ap-
stiprināja, tas tika noteikts līdz 2018. gada 30. augustam. 
Un nu projekta realizācija ir noslēgusies. 

Projekta mērķauditorija ir ne tikai Ļaudonas pansionā-
ta iemītnieki, bet arī Ļaudonas pagasta iedzīvotāji, kuri 
apmeklē doktorātu, aptieku, bibliotēku, PII ”Brīnum-
dārzs”. Rakšanas darbi pulcēja daudz interesentu, radās 
dažādi jautājumi un tika izteikti dažādi padomi. Daudzi 
ļaudonieši nemaz neesot zinājuši par dīķa esamību. 

Dīķa tīrīšanas darbi sākās 5. un 6. jūlijā. Kā jau projek-
ta pieteikumā bija norādīts, dīķa tīrīšanas darbus un ber-
mas izlīdzināšanu veica SIA „GKT”. Kopējās izmaksas 
par darbu SIA „GKT” sastādīja – 1200,00 eiro, no fonda 
pieprasītais finansējums  - 800,00 eiro.

Lielie darbi padarīti, paliek vēl roku darbs - niedru sak-
ņu ”izmakšķerēšana” no ūdens virsmas un dīķa malu sa-
kopšana. Dīķa apkārtnes sakopšanā tika iesaistīti mazdār-
ziņu īpašnieki un brīvprātīgie ļaudonieši. Lielākie dīķa 
sakopšanas darbi pabeigti,  iztīrītas no ūdens zāļu saknes, 
nolīdzināta zeme gar krastiem, iesēta zālīte, nodrošināta 
piekļuve ūdens tilpnei ūdens ņemšanai. 

Paldies visiem, kuri piedalījās dīķa labiekārtošanas 
darbos. Mēs katrs no sevis ieliekam tik daudz darba, cik 
spējam, lai mūsu Ļaudona top skaistāka. 

Projekts par apkārtējās vides labiekārtošanu, lai pan-

sionāta iemītniekiem ir iespēja būt pie ūdens un relaksē-
ties, ir noslēdzies. Radās jaunas idejas projekta turpināju-
mam, jauna projekta pieteikumam un realizācijai.

Tatjana Kriškāne, Ļaudonas pansionāta vadītāja
Signes Prušakevičas foto

Dīķa sakopšanas darbi. Nu šī ūdenstilpne ieguvusi 
arī nosaukumu – „Grimoņi”.

VĒSTIS NO KULTŪRAS DZĪVES
AUGUSTA  PIRMĀ  SESTDIENA - PAGASTA  SVĒTKI

Kā ierasts, augusta pirmā sestdiena pul-
cē ļaudoniešus, pagasta viesus un draugus 
uz kopīgu svētku svinēšanu. 

Sportiskais rīta cēliens 
Ļaudoniešu modināšana šoreiz tika uz-

ticēta rikšotājam bērītim, un  bija patiess 
prieks redzēt ļaudoniešu prieku un pār-
steigumu, kad gar mājām aizrikšo zirgs ar 
ratiem. 

Kad abu krastu ļaudis bija pamodināti, 
ļaudonieši pulcējās uz tilta. Tajā pašā brīdī 
no Aiviekstes krastiem nāca makšķernieki, 
kuru rīts bija sācies līdz ar pirmajiem sau-
les stariem, lai piedalītos Madonas novada 
Ļaudonas pagasta atklātajā makšķerēšanas 
čempionātā ar pludiņmakšķeri. Kad zivis 
sasvērtas un rezultāti apkopoti, tad laiks 
apbalvošanai. Līdztekus pagasta pārvaldes 
sarūpētajiem apbalvojumiem savus apbal-
vojumus pasniedza arī makšķernieku sko-
las „Zelta Zivtiņa” vadītājs Vairis Viļevičs 

Rīta modinātājs – rikšotājs ar „dipadu - dapadu” pieskandināja Ļaudonas ielas.
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turpinājums 14. lpp.

(paldies sponsoram - Madonas makšķernieku veikalam). 
Tā kā sacensībās piedalījās makšķerēšanas entuziasti no 
dažādām vietām, tad īpaši tika sumināts arī veiksmīgā-
kais ļaudonietis, un tas šoreiz bija  Nauris Driksna. Pal-
dies sacensību organizatorei Ilzei Barūklei!

Pēc makšķernieku apbalvošanas sportiskais gars tur-
pinājās virves vilkšanas sacensībās, kas, kā ierasts, iezī-
mējās ar azartu un jautrību. Ne mazāk jautras aktivitātes 
turpinājās pašā Aiviekstes krastā, kur labā un kreisā kras-
ta komandas veica uzdevumu „Caurā muca”. Paldies Ani-
tai Kidalai par tiesāšanu un atsaucīgajiem labā un kreisā 
krasta iedzīvotājiem!

Svētku dienas aktivitātes tālāk veda uz estrādi. Volej-
bola laukumā norisinājās Ļaudonas pludmales volejbola 
noslēdzošais posms. Kopvērtējuma rezultāti:

1. vieta „Ļaudona”, Andris Jermakovs, Edijs Simsons;
2. vieta „Dzenis/Škute”, Edijs Dzenis, Artūrs Škutāns;
3. vieta „Liograde”, Jānis Krasnovs, Ralfs Miškins.
Paldies visu volejbola sacensību posmu organizatoram 

Edijam Simsonam!
Bērnu priekam - piepūšamās atrakcijas un izbrauciens 

ar mucu vilcieniņu, pastaiga zirga mugurā.
Vairākas komandas piedalījās  sacensībās „Es mīlu 

Tevi, Ļaudona!”, kur bija jāveic dažādi interesanti uzde-
vumi par un ap Ļaudonu.

Amatnieku un mājražotāju tirdziņš
Šajā gadā Pagasta svētku ietvaros norisinājās arī amat-

nieku un mājražotāju tirdziņš, par kura organizēšanu pal-
dies Lienei Cerai - Kronbergai. Tirdziņš pulcēja Mado-
nas novada jaunos uzņēmējus.  Un tie bija  - „Madonas 
karameles” saldumi; „55 Mārītes” augu tējas; „Cesvai-
nes brūzis”; „Papper party” radītie papīra ielūgumi, ap-
sveikumi utt; ziedu matu rotas; Agra Sāra gleznas. Īpašs 

prieks par vietējiem, kas atbalstīja tirdziņu, - Andim Sta-
feckim, Sanitai Briedei, SIA „Zelta sproga”. Domāju, ka 
šāds amatnieku tirdziņš varētu kļūt par tradīciju, pulcējot 
vēl kuplāku tirgotāju pulku. Atbraukušie uzņēmēji atzinī-
gi novērtēja tirdziņa apmeklētāju interesi.

Allaž atraktīvā un azartiskā virves vilkšana.

Komandu aktivitāte „Caurā muca” – komandas dalībniekiem 
jāaizsedz mucas caurumi, lai tajā varētu ieliet ūdeni.

Anda Stafecka medus stendā arī smaidīgas pārdevējas un 
aromātiskas sveces.

Lienes Ceras - Kronbergas uzņēmums SIA „Zelta Sproga”.

Sanitas Briedes kūpinājumiem bija īpaši liels pieprasījums.
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„Mana sirds ir Latvija”
Estrādē notika arī vides objekta „Mana sirds ir Latvi-

ja” veidošana.  Ļaudonas pagastā ir deklarētas 1319 per-
sonas. Aiz šīm personām ir sirdis - kāda tikko uzsākusi 
savu dzīves ceļu, kāda piepildīta ar daudzu gadu garumā 
uzkrāto dzīves pieredzi. Katrai no 1319 sirdīm Ļaudonā 
ir savs stāsts, sava sajūta par Latviju, par mājām. Ļau-
donā deklarētās personas tika aicinātas atstāt savu sirds 
nospiedumu, lai valsts svētku mēnesī taptu unikāls vides 
objekts, kas simbolizēs Ļaudonas 1319 sirdis. 178 ļau-
doniešu ierakstīja sirdī savu, savu bērnu vai vecvecāku, 
ārzemēs dzīvojošo tuvinieku vārdus. Vides objekta reali-
zācija notiks novembrī. Kur un kā tas izskatīsies, lai pa-
gaidām paliek noslēpumā.

„Kūka Ļaudonai 2018”
Turpinot pagājušajos svētkos aizsākto tradīciju, arī šo-

gad pagasta kūku meistari tika aicināti piedalīties kūku 
konkursā. Lai arī pieteikumu bija vairāk, svētku degus-
tācijai tika nodotas trīs kūkas. Prieks par degustētāju at-
saucību un ieinteresētību un, kā izteicās daži no apmek-
lētājiem, skaitliski mazāk kūku pat esot vieglāk vērtēt.

Trīs kūkas - „Rullē”, „Latvija!”, „Saldais mirklis” - 

cita par citu skaistāka, tomēr ļaudoniešiem bija jāveic 
balsošana, norādot savu favorītkūku.

Par skaistāk vizuāli izdekorēto kūku kļuva kūka ar no-
saukumu „Latvija!”, kuras autore ir Daniela Strode.

3. vietu ieguva Tatjana Kriškāne ar kūku „Rullē”;
2. vietā Daniela Strode ar kūku „Latvija!”.
Bet konkursa „Kūka Ļaudonai 2018” 1. vietas un titula 

„Ļaudonas kūku meistars 2018” ieguvēja - Vita Stradiņa.
 Liels paldies visām trim kūku cepējām  par iniciatīvu, 

atbalstu un drosmi! Lai top vēl daudz gardu kūku!

Vecās skolas logu stāsts
Īpašs notikums pagasta svētkos bija mākslas projekta 

prezentēšana, kad saules apspīdētajā skolas parkā pulcē-
jās ļaudonieši, lai atklātu Baibas Kramas izloloto projek-
tu - dāvanu skolai Latvijas 100 gadē.  Šis projekts ir kā 
stāsts - stāsts par vecās skolas logiem, stāsts par ļaudo-
niešu nesavtīgu iniciatīvu un mīlestību pret savu dzimto 
vietu. 

Kad aizrit jau 94 gadi, kopš šīs skolas ēkas uzcelša-
nas, ļaudonieši tai ir pasnieguši nenovērtējamu dāvanu… 

turpinājums 15. lpp.

Ļaudonieši ar prieku atsaucās akcijai „Mana sirds ir Latvija”, 
atstājot sirdī savu vārdu.

Kūka „Rullē!”, cepēja Tatjana Kriškāne.

Kūka “Latvija!”, cepēja Daniela Strode.

Kūka „Saldais mirklis”, cepēja Vita Stradiņa.

Kūku degustācija ir gardākais un ļaudoniešu 
gaidītākais mirklis konkursā.

Logu gleznu autores (attēlā nav visi autori) 
gandarītas par paveikto.
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Sava veida atdzimšanu. Ja vien skolas sienas spētu runāt, 
tās noteikti pastāstītu par šiem gadiem, kad skolā kūsāja 
dzīvība - skolēnu enerģija, skolotāju darba spars. Tas ir 
laiks, kad tika veidots skolas parks, par kuru īpašu gādību 
uzņēmās skolotāja Ausma Dārziņa. 

Ikvienam skolotājam, ikvienam skolēnam, kas  atstājis 
daļiņu savas dzīves šajās skolas sienās, ir savas atmiņas, 
savs prieks, sava skumjā nostalģija, savs klusais noslē-
pums, īsi sakot, savs stāsts. 

Un nu stāsta skolas logi, kas  apvieno pagātni ar ta-
gadni. 

Ir ļoti vērtīgi un vajadzīgi, ka joprojām turam cieņā un 
godājam aizgājušo gadu vērtības, stāstām par tām jauna-
jai paaudzei.

Klātesošos ar sirsnīgu uzrunu sveica pagasta pārvaldes 
vadītājs Artūrs Portnovs. 

„Vecās skolas logu stāsts” uzrunāja daudzus ļaudoniešus.

„Vecās skolas logu stāsts” ir ļaudonietes Baibas Kramas 
izlolota ideja un realizācija.

turpinājums 16. lpp.

Baiba Krama (centrā) kopā ar daļiņu no atsaucīgās 
palīgu komandas.

Mūziķis Juris Lisenko pasniedzis Ļaudonai 
īpašu dāvanu – dziesmu.
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Tāpat arī paldies vārdus un aizkustinošu uzrunu teica 
projekta idejas un realizācijas autore Baiba Krama.

Tik daudz tika pateikts svinīgajā mirklī, un to īpašo 
atmosfēru, kas valdīja zem vecās skolas logiem, noteikti 
juta visi klātesošie. 

Kad projekts noslēdzies, Baiba Krama apkopo paldies 
vārdus:

„Vecās skolas logu stāsts ir veiksmīgi noslēdzies. Pa-
gasta svētku ietvaros, 4. augustā, atklāti tika logu ailēs 

ievietotie mākslas darbi, kuri nu jau pāris nedēļas ir ap-
skatāmi katram interesentam. Ceru, ka arī pašu veco sko-
lu šīs izmaiņas nedaudz atsvaidzinās un iekrāsos Latvijas 
simtgades cienīgās nokrāsās. Vēlos atkārtoti izteikt patei-
cību visiem iesaistītajiem  par iedvesmu, iedrošināšanu, 
organizēšanu, padomiem, mākslas darbiem, praktisko pa-
līdzību, uzstādīšanu, publikācijām novada laikrakstā un 
atklāšanu pagasta svētku ietvaros. Atsevišķi jāpiemin arī 
visa veida finansiālais atbalsts, ko saņēmu no projekta sā-
kuma līdz pašām beigām. Neviens ziedojums nebija par 

Kolorītie tēli spēj smīdināt līdz asarām.

Baltinavas teātris „Palādas” ir iemīļots ļaudoniešu vidū. Allaž prieks redzēt pilnas skatītāju rindas!

Bērni bez maksas varēja baudīt izpriecas piepūšamajās atrakcijās. turpinājums 17. lpp.

mazu - it sevišķi jāizceļ veikalā “Katram” novietotā zie-
dojumu kastīte, kas spēja sevī apkopot 165,00 eiro. Liels 
nopelns tajā ir veikala darbiniekiem, kas atbildēja uz ne-
skaitāmajiem apmeklētāju jautājumiem un iepazīstināja 
ar projektu. Sirsnīgs paldies par to!  Lielu daļu no kopīgā 
atbalsta sniedza arī 9. un 12. klases skolēnu vecāki, ap-
vienodami savus spēkus. No viņiem kopā saņemti 150,00 
eiro. Pagasta pārvaldes ziedojumu kastītē vecajai skolai 
tika atvēlēti 20,02 eiro. Tāpat arī atsevišķs lielais paldies 
Mārītei Gulbei, Mārim Štrombergam, Evai Linkēvičai, 
Uldim Šalajevam, Didzim Sisenim, Indrai un Imantam 
Vīksnām.  

Ceļu krustojums svētku rotā.
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Kopīgā  projekta izdevumu summa ir 710,98 eiro, no 
kuriem 695,02 eiro tika segti ar ziedojumiem. Ar šo slē-
dzienu un vēl vienu milzīgu Paldies arī pieliksim šim 
pasākumam punktu un novēlēsim vecajai skolai vēl ilgu 
mūžu - ne īsāku par Latvijas simts gadiem!”

Pateicības pasākuma noslēgumā bija vēl kāda ļoti īpa-
ša dāvana. Uz vecās skolas logiem rotājas mūsu dižgara 

turpinājums no 16. lpp.

Estrādē īpašs vilcienu traktoriņš vadāja bērnus. 

Iesaistoties vairākiem ļaudoniešiem, vecā skola 
tiek tērpta svētku rotā.

Dāvana skolai Latvijas 100gadē. Ceram, ka šim mākslas 
projektam būs turpinājums jau citādākā veidolā,

 aizsākot rakstu sēriju avīzē.

dzejnieka Andreja Eglīša dzejoļu vārdi. Tieši šīs dzejoļu 
rindas - par mājām, par Ļaudonu visspilgtāk ir mums ie-
gūlušās sirdī.

Pateicoties maģisku notikumu virknei, kas aizvedusi 
pie tā, ka klātesošajiem  bija brīnišķīga iespēja būt kādas 
dziesmas pirmatskaņojuma lieciniekiem, klausītājiem.

Klausoties mūziķa Jura Lisenko sarakstīto dziesmu ar 
A. Eglīša vārdiem,  pārņem neaprakstāmas sajūtas un ir 
klusas aizdomas, ka šī dziesma Ļaudonai kļūs ļoti īpaša. 
Es nevaru iedomāties piemērotāku mirkli šīs dziesmas 
pirmatskaņojumam. Paldies Jurim Lisenko par Ļaudonai 
radīto dziesmu!

Vizma Belševica ir teikusi: “Dzīve dziļā pateicībā dāvā 
mūžīgu jaunību tikai tiem cilvēkiem, kas nav slēpuši savu 
sirdi piesardzības bruņās, kas nav vaicājuši: ko es saņem-
šu, bet neatlaidīgi meklējuši: ko es varu dot?”

Baiba kopā ar saviem domubiedriem šajā Latvijas 100 
gades gadā ir dāvājusi dāvanu  ļaudoniešiem, lai turpinā-
tu saikni, kas mūs saista ar veco skolu, lai   nepārrautu to, 
lai saglabātu.

Mēs vēlamies turpināt „Vecās skolas logu stāstu”, 
„Ļaudonas Vēstīs” aizsākot šāda paša nosaukuma 
rakstu sēriju. Skolotāji, darbinieki, skolēni - ikviens, 
kam ir atmiņas par skolu no laikiem, kad tajā kūsāja 
dzīvība, esiet aicināti ar savu atmiņu stāstu piedalī-
ties, lai veidotu šo rakstu sēriju. Lūgums sazināties ar 
avīzes redaktori, zvanot pa tālruni -26590186.

Vakara izskaņā estrādi pieskandināja smiekli un jautrī-
ba. Skatītājus izklaidēja Baltinavas amatierteātra “Palā-
das” iemīļotās izrādes “Antons i’ Anne” vēl neredzētā 9. 
daļa “Antons i’ saime”. 

Paldies SIA “Ausmupe” par atbalstu svētkiem!

Paldies ikvienam, kurš palīdzēja tapt Ļaudonas svēt-
kiem! Paldies par idejām, darba rokām, labajiem vār-
diem, iemūžinātajiem mirkļiem! 

Signe Prušakeviča, kultūras nama vadītāja
Māra Akota, Katrīnas Stafeckas, 

Dzintras Viļevičas, Signes Prušakevičas foto



                   “Ļaudonas Vēstis” Nr. 7 (280)                               AUGUSTS  201818

  

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

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

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

Dalība “CEMEX Iespēju fonds” 
projektu konkursā

VĒSTIS NO PAGASTA  BIBLIOTĒKAS

Ar nodibinājuma „CEMEX Ie-
spēju fonds” atbalstu šogad Ma-
donas novadā tiks īstenoti seši 
projekti, kas  sasaucas ar Latvijas 
valsts simtgades svinību virsmērķi 
un uzdevumiem, kā arī ar drošu un 
veselīgu dzīves vidi, vides sakop-

šanas, aizsardzības un saglabāšanas aktivitātēm, izglītības 
iespējām un sabiedrisko aktivitāšu veicināšanu Madonas 
novada iedzīvotājiem kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
jomās.

Šajā gadā viens no atbalstītajiem projektiem tiks īstenots 
Ļaudonas pagasta bibliotēkā “Lasi interesanti, aizraujoši 
un mūsdienīgi!”, kura ietvaros tiks organizētas nodarbības 
bērniem ar lasīšanas grūtībām “Lasi kopā ar suni!”, kā arī 
tiks ierīkots draudzīgs,  mūsdienīgs, ērts un drošs bērnu 
stūrītis, paredzēts lasīšanas un citām aktivitātēm.

Projekta aktivitātes tiks īstenotas laikā no 2018. gada 1. 
augusta līdz 2019. gada 31. janvārim. Uz pirmo tikšanos - 
iepazīšanās nodarbību “Lasi kopā ar suni!” interesenti tiks 
aicināti jau oktobra sākumā. 

Projekta norisei varēs sekot sociālajos tīklos: www.fa-
cebook.com/LaudonasPagasts. Projektam noslēdzoties, 
detalizētu atskatu par projekta gaitu varēs lasīt Madonas 
novada reģionālajā laikrakstā “Stars” un Ļaudonas pagasta 
informatīvajā izdevumā “Ļaudonas Vēstis”.

Projektu līdzfinansēs Ļaudonas pagasta pārvalde.

Ieva Skuške, Ļaudonas bibliotēkas vadītāja

ESI ZINOŠS un GUDRS, 
iesaistoties aizraujošā lasīšanas piedzīvojumā!

Siltās dienas pamazām nomaina drēgnāki vasaras vakari 
un pavisam tuvu jau septembris - Zinību mēnesis. Tādēļ jau 
trešo gadu esiet laipni aicināti nākt uz pagasta bibliotēku un 
iesaistīties lielākajā lasīšanas maratonā “Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija”, kļūstot par šī gada grāmatu kolekcijas žūrijas 
ekspertiem.

Lasot grāmatu, var bagātināt savu iztēli - piedzīvot vairā-
kus notikumus kopā ar tās varoņiem, iegūt jaunus draugus, 
bet vecāki spēs labāk izprast savu bērnu domas un cerības, 
ja paši iesaistīsies lasīšanas procesā. 

Programma Latvijā veiksmīgi darbojas jau 18 gadus. 
Programma tiek īstenota ikvienā Latvijas novadā un kopš 
2007. gada tā ir pieejama arī ārpus Latvijas robežām. Katra 
vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jau-
nieši un no 2012. gada - arī pieaugušie.  Rādot priekšzīmi 
bērniem, par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši daudzi vecāki, 
vecvecāki un skolotāji.

Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par 
grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāma-
tām, sekmēt augstvērtīgas oriģinālliteratūras izplatību.

Kā iesaistīties Žūrijas programmā?
1) Dodies uz pagasta bibliotēku!
2) Iepazīsti grāmatu kolekciju un izlasi sešas grāmatas at-

bilstoši savam vecumam un interesēm!
3) Aizpildi novērtējuma anketu! Informāciju atradīsi 

www.lasamkoks.lv vai jautā bibliotekāram.
   Paldies čaklākajiem lasītājiem, kas darbiņu paveikuši 

jau vasaras mēnešos!
Ceru uz atsaucību un veiksmīgu sadarbību

Ieva Skuške,
Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja

AICINĀM  PIEVIENOTIES  DEJU 
KOLEKTĪVIEM

Uzsākot jauno sezonu, aicinām pievienoties jaunus dejo-
tājus. Zināms, ka Ļaudonā potenciālo dejotāju ir gana. Tikai 
vienmēr kas patraucē - darbs, kautrīgums, laika trūkums… 
Bet šoreiz ir īstais brīdis lai pievienotos Ļaudonas dejotā-
jiem un Latvijas 100gadē dejotu uz atjaunotās Ļaudonas 
kultūras nama skatuves. 

Vidējās paaudzes deju kolektīva „Grieze” mēģinājums 
12. septembrī plkst. 19:30.

Senioru paaudzes deju kolektīva „Divi krasti” mēģinā-
jums 26. septembrī plkst. 20:30.

Ar prieku gaidīsim ikvienu!

PASĀKUMU AFIŠA 
  Vasaras atvadu balle
31. augustā plkst. 21:00  Ļaudonas estrādē
Cilvēks orķestris, sniegs un burbuļi lāzergaismu 

pavadībā.
Šovu izpilda un ballē spēlē „Mviko” Mārtiņš Voicišs

Jaunā mācību gada sākums kopā ar Pirātu meiteni
3. septembrī plkst. 17:00  pie Ļaudonas 

kultūras nama.
Pirmsskolas izglītības iestādes un sākumskolas vecu-

ma bērni aicināti uz jautru pēcpusdienu kopā ar Pirātu 
meiteni, lai dotos spēlēs, piedalītos radošās darbnīcās. 

Darbosies kafejnīca „Mokka”

SVECĪŠU VAKARS 30. SEPTEMBRIS
Mētrienas kapi plkst.16:30
Pārupes kapi plkst. 17:00
Ļaudonas kapi plkst.18:00

Sāvienas  bibliotēkas  bibliotekārei  atvaļinājums 
no 20. augusta līdz 23. septembrim.

VESELĪBAS  DIENA  ĻAUDONĀ
29. septembrī no plkst. 10.30 estrādē

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” ie-
tvaros Ļaudonā norisināsies Veselības diena, kuras laikā da-
žādas sportiskas aktivitātes kā, piemēram, skrējiens apkārt 
Ļaudonai, ielu vingrošana, basketbols, volejbols, lakross, 
florbols, amerikāņu futbols, velo trasīte, fizioterapeita kon-
sultācija, ģimenes ārsta konsultācija par sirds un asinsvadu 
slimībām, onkoloģiskām saslimšanām. 

Veselības dienā būs gan sportiskas aktivitātes, gan izzi-
noša informācija, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu mūsu 
vidū.

Dalība - bez maksas.
Sīkāka informācija par pasākumu sekos.

Jaunā - 2018./2019. - mācību gada Zinību dienas 
pasākums 3. septembrī:

plkst. 9.15 PII „Brīnumdārzs”;
plkst. 10.00 A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā.


