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Sveiciens 2018. gadā!
Ugunīgais Gailis negribīgi, taču 16. februārī tomēr 

pavēdinās spārnus  pēdējo reizi, atdodot gada dzīv-
nieka troni Dzeltenajam Zemes Sunim. Un suns, kā 
zināms, nemēdz sēdēt mierā – viņš visu gadu modri 
sargās mūsu labklājību. Suns iemieso taisnīgumu, 
nekad nenodod, un viņa valdīšanas gadā uztraukties 
nenāksies – viss notiks tā, kā to būsi pelnījis. Precī-
zi un taisnīgi. Astrologi vēsta, ka 2018. gadā droši 
var ķerties klāt jebkurai nodarbei – suns, kā zināms, 
drosmīgi metas cīņā, daudz nedomājot par sekām. 
Zeme sniedz stabilitāti. Zemes stihijai raksturīga 
pacietība, taisnīgums, godīgums un sistemātiskums. 

Tomēr tā var arī smacēt un pieprasīt, tāpēc Dzeltenā Ze-
mes Suņa gadā svarīgi dzīvot, nepārkāpjot savus prin-
cipus. Neraugoties uz to, ka Suns pārmaiņas nemīl un 
nealkst pārcelties no suņubūdas uz pili, viņš darīs visu, 
lai uz zemes mītošajiem palīdzētu uzlabot sadzīves aps-
tākļus. Galvenais ir ticēt brīnumam – 2018. gada saim-
nieks ar prieku palīdzēs tam notikt.

Un tomēr – neatkarīgi, ko kāds ir teicis vai kas ie-
rakstīts zvaigznēs, lai katram jums izdodas atrast savu 
īpašo, veiksmīgo šī gada formulu, lai darbi sokas, lai 
atpūtas pietiek, lai mīļie blakus un, protams, lai saticība 
un veselība pāri visam!

Redaktore Signe

Aiviekste 2018. gada 18. novembrī.

Signes Prušakevičas foto
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VĒSTIS NO PAGASTA  PĀRVALDES
APSTIPRINĀTS  JAUNAIS  ĻAUDONAS  PAGASTA  

PĀRVALDES VADĪTĀJS

2017. gada decembrī  tika izsludināta pieteikšanās uz 
Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja amatu. Konkursam 
noslēdzoties, tika pieteikušies 11 kandidāti. Kandidāti, kas 
bija pieteikušies, taču neatbilda izvirzītajām prasībām un 
tālāk uz nākamo kārtu - interviju -  netika virzīti: Edgars 
Ķepsis, Santa Sizova, Lelde Zūkure.

Kandidāti, kuri atbilda izvirzītajām prasībām, tika uz-
aicināti 21. decembrī uz interviju Madonas novada domē. 
Tie bija - Guntis Mozga, Jānis Uberts, Aigars Kreicbergs, 
Andrejs Ivanovs, Guntis Lediņš, Valdis Beļaunieks, Artūrs 
Portnovs, Rūdolfs Pulkstenis.

Trīs kandidāti, kuri izturēja visas šīs kārtas, tika virzīti 
pagasta pārvaldes vadītāja amatam - Valdis Beļaunieks, Ar-
tūrs Portnovs, Rūdolfs Pulkstenis. 

Tikšanās ar trim Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītā-
ja amatam izvirzītajiem kandidātiem notika 9. janvārī 
plkst.18.00 Ļaudonas vidusskolas muzeja zālē. Tikšanās 
laikā iedzīvotājiem bija iespēja uzdot kandidātiem sev inte-
resējošus jautājumus, noskaidrot  katra pretendenta redzē-
jumu pagasta attīstībā un iespēja dalīties  viedokļos. Pār-
steidzoši liels bija apmeklētāju skaits - muzeja zālē pulcējās 
apmēram 200 interesentu. Šis fakts priecē, tas nozīmē, ka 
ļaudoniešiem rūp un ir interese par pagasta nākotni. 

Tikšanās laikā kandidāti prezentēja savu redzējumu par 
Ļaudonas pagasta attīstību, pastāstīja par sevi. Pēc tam 
sekoja iedzīvotāju uzdotie jautājumi. Lielākas diskusijas 

No kreisās: Artūrs Portnovs, pašvaldības izpilddirektors 
Āris Vilšķērsts, Valdis Beļaunieks, Rūdolfs Pulkstenis. 

izvērtās, pieskaroties ceļu jautājumam un par pagasta teri-
torijā esošajām vecajām ēkām/gruvešiem. Tāpat izskanēja 
jautājumi par vidusskolas un pansionāta nākotni, pagasta 
informatīvā laikraksta saglabāšanu, par tūrismu un tūristu 
piesaisti, par atjaunotās kultūras nama ēkas piepildīšanu. 
Paldies ikvienam, kas izteica savu viedokli un jautājumu! 
Jo tikai publiski izteikts viedoklis un jautājums tiks sadzir-
dēts un netiks pārprasts vai nepamanīts, tas saņems atbildi. 

Protams, šis laiks līdz jaunā pārvaldes vadītāja apstipri-
nāšanai Ļaudonas pagastā bija saspringts. Kamēr Kalsnavas 
pagasta pārvaldes vadītājs Artis Mūrmanis veica pienāku-
mu izpildītāja uzdevumus, ļaudonieši sprieda, kurš no trīs 
pretendentiem tiks apstiprināts amatā. 

Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 16. 
janvārī deputāti, izvērtējot kandidātu redzējumus par pa-
gasta attīstību, komunikāciju ar iedzīvotājiem un atbildes 
uz jautājumiem tikšanās laikā, vienbalsīgi par Ļaudonas 
pagasta pārvaldes vadītāju apstiprināja Artūru Portnovu.

A. Portnovs savu redzējumu par pagasta attīstību iesāka 
ar šādiem vārdiem:

“Ļaudona  pagasts ir mana dzimtā vieta, no tās esmu cē-
lies. Tas vienmēr ir bijis par pamatu visā manā līdzšinējā 
dzīvē un profesionālajā karjerā, tādēļ ir ļoti viegli nofor-
mulēt savu redzējumu par tā attīstību nākotnē. Pateicoties 
bērnībā un jaunībā iegūtajām zināšanām, izaicinājumiem 
un galu galā emocijām, kas gūtas, uzaugot tieši Ļaudonā, 
uzskatu, ka esmu kļuvis par loģiski domājošu, spriest spējī-
gu, gudru, patriotisku un pozitīvu ģimenes cilvēku ar lielām 
darba spējām. Tieši šīs vērtības manī ir ielikusi Ļaudona, 
šeit plecu pie pleca dzīvojošie cilvēki, pedagogi, amatper-
sonas un citi vairāk pieredzējušie pagasta iedzīvotāji. Tādēļ 
pagastā un tā pārvaldes darbībā skaidri redzu risināmās 
problēmas, kas  ir aktuālas  gan pašiem ļaudoniešiem, gan 
viesiem,  kas ar interesi ieradīsies mūs apciemot.

Paies neilgs laiks, līdz tiks sakārtotas nepieciešamās for-
malitātes, Artūram Portnovam stājoties jaunajā amatā un 
uzsākot pirmo darba dienu. Noteikti arī avīzē tiks atspogu-
ļotas Artūra sajūtas un pārdomas, uzsākot darbu kā dzimtā 
pagasta pārvaldes vadītājam. 

Lai Artūram Portnovam un ļaudoniešiem veiksmīga sa-
darbība, lai it viss iecerētais izdodas un izvirzītie mērķi pie-
pildās, rūpējoties par pagasta attīstību!

Signes Prušakevičas teksts un foto

Tikšanās ar kandidātiem ļaudoniešos raisīja lielu interesi – A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas muzeja zālē pulcējās teju 200 pagasta 
iedzīvotāju, kā arī Madonas novada domes deputāti.
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DARBU UZSĀK  ĪPAŠUMU  UZTURĒŠANAS  NODAĻA
Lai nodrošinātu efektīvāku pašvaldības iestāžu un terito-

rijas uzturēšanas saimniecisko darbību Madonas pilsētā un 
novada pagastos, ar 2018. gada 1. janvāri ir stājies spēkā 
Madonas novada pašvaldības domes lēmums par izmaiņām 
Madonas pilsētas un pagastu pārvalžu štatu sarakstos.

Lēmums paredz sistēmisku pārveidi pašvaldības iestāžu 
(skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu, kultūras namu u.c.) 
saimnieciskās darbības un teritorijas uzturēšanas darbu no-
drošināšanā. Šo grozījumu rezultātā pašvaldībā tiek veidota 
kārtība, kurā iepriekš minētās funkcijas nodrošinās attiecī-
gās pagasta pārvaldes Īpašumu uzturēšanas nodaļa ar tajā 
koncentrētiem, no iestādēm pārņemtiem tehniskajiem dar-
biniekiem un tehniskajiem resursiem. Tiek mainīts princips, 
kurā saimnieciskie darbinieki ir atsevišķu iestāžu darbinie-
ki. Attiecīgo Īpašumu uzturēšanas nodaļu darbu kontrolēs 
pagastu pārvalžu vadītāji vai pilsētas pārvaldnieks Madonā.

Šāda veida lēmuma mērķi un galvenie ieguvumi ir:
1. Iestādes vadītājs tiek atslogots no saimnieciskās darbī-

bas veikšanas iestādē, dodot iespēju veltīt vairāk laika ies-
tādes pamatfunkciju kvalitatīvai nodrošināšanai (izglītība, 
kultūra, sociālais darbs utt.).

2. Īpašumu uzturēšanas nodaļā esošie darbinieki (sētnie-
ki, remontstrādnieki, šoferi, apkopēji) pēc vajadzības ar vie-
na vadītāja rīkojumu var savstarpēji aizvietot cits citu slimī-
bas, atvaļinājuma, prombūtnes laikā, ko nevar nodrošināt, ja 
darbinieki ir darba attiecībās dažādās iestādēs.

3. Koncentrējot vienā dienestā remontstrādniekus, nevis 
sadalot tos atsevišķi pa iestādēm, un aprīkojot ar atbilstošu 
tehnisko nodrošinājumu, var plānveidīgi kvalitatīvāk veikt   
remontdarbus un bojājumu novēršanas darbus iestādēs.

4. Ilgtermiņā, attīstot un pilnveidojot Īpašumu uzturēša-
nas nodaļas, varēs tās nodrošināt gan ar kvalitatīvu mate-
riāltehnisko bāzi, gan maksāt konkurētspējīgu atalgojumu 
speciālistiem, gan veikt dažāda veida darbus ātri, kvalitatī-
vi, profesionāli.

5. Īpašumu uzturēšanas nodaļu izveide un pārveide (no-
vadā ir pagasti, tajā skaitā arī Madonas pilsēta, kur šāda 
nodaļa jau darbojas) ilgtermiņā ļaus ietaupīt novada paš-
valdības budžeta līdzekļus, kurus varēs novirzīt dažādu citu 
nozīmīgu funkciju un aktivitāšu veikšanai. 2018. gadā šāda 
pārstrukturizācija novada budžetā ļauj ietaupīt nepilnus 100 
tūkstošus EUR.

 Janvāris ir pirmais mēnesis, kurā jaunā sistēma visā no-
vadā kopumā sāk funkcionēt. Pašvaldības vadība un pārval-
žu vadītāji aktīvi sekos līdzi šī modeļa ieviešanas procesam, 
nepieciešamības gadījumā to uzlabojot un pilnveidojot, lai 
panāktu maksimāli labu rezultātu.

Ļaudonas pagasta Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājs 
Jurijs Simsons (tel. nr. 28689291). 

Informāciju sagatavoja Madonas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs

IZMAIŅAS  NEKUSTAMĀ  ĪPAŠUMA  NODOKĻA  ADMINISTRĒŠANĀ
Lai labāk veiktu grāmatvedības darbu pašvaldībā, mēs 

esam atraduši veidu, kā efektīvāk organizēt nekustamā 
īpašuma nodokļa administrēšanu, veidojot centralizētu 
sistēmu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai, pa-
ziņojumu izsūtīšanai un šī procesa uzraudzīšanai. 

Šo procesu kopš 1. janvāra veic Madonas novada paš-
valdības administrācijas Finanšu nodaļa. Respektīvi, 
pagastu pārvaldēs vairs netiek veikta nodokļu aprēķi-
nāšana, parādu piedziņa un paziņojumu izsūtīšana. Viss 
tiek darīts centralizēti - Madonas novada pašvaldībā. Tas 
nozīmē, ka  daudz efektīvāks ir kļuvis tieši administrēša-
nas darbs. Uz šīs reformas rēķina esam samazinājuši 2,2 
amata vienības grāmatvedības darbinieku. Uzsveru, ka 
pats pakalpojums pagastu pārvaldēs iedzīvotājiem tiek 
saglabāts, jo ir iespēja samaksāt nodokli par nekustamo 
īpašumu, apskatīties, cik jāmaksā, vai uzzināt, cik liels 
ir parāds. 

Reformas rezultātā, sastādot 2018. gada pašvaldības 
budžetu, pagastu pārvaldēm netiek plānoti ieņēmumi no 
nekustamā īpašuma nodokļa, bet šo summu pilnā apmērā 
tās saņem dotācijas veidā.

Grāmatvedības darba optimizēšana turpināsies arī 

2018. gadā. Plānojam pāriet uz vienotu grāmatvedības 
programmu visā novadā, jo  pašreiz visas pagastu pār-
valdes strādā ar vienu programmu, bet Madonas pilsēta 
ar citu. Tas atvieglos grāmatvedības darbu un ļaus ope-
ratīvāk iegūt un apkopot nepieciešamo informāciju par 
visu novadu.

Informējam, ka nekustamā īpašuma nodokli turpmāk 
jāmaksā Madonas novada pašvaldībai, reģistrācijas nu-
murs 90000054572, pēc izvēles uz kādu no sekojošiem 
konta numuriem:

LV40 PARX 0000 2620 6000 2 Banka Citadele, SWIFT 
kods PARXLV22

LV94 HABA 0001 4020 4157 6 SWED banka, SWIFT 
kods HABALV22

LV83 UNLA 0050 0167 2574 6 SEB banka, SWIFT 
kods UNLALV2X

Nemainīga palikusi iespēja nodokli samaksāt arī pa-
gastu pārvaldēs vai Madonas novada pašvaldības kasē 
Saieta laukuma 1  1. stāva 107. kabinetā.

Informāciju sagatavoja Madonas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs

MADONAS NOVADS  -  “JAUNIEŠU GALVASPILSĒTA 2018”  
SĀK PILDĪT PIENĀKUMUS

Klāt 2018. gads, kad godpilno “Latvijas Jauniešu galvas-
pilsētas” pienākumu sāk pildīt Madonas novads, visa gada 
garumā kļūstot par epicentru svarīgākajām Latvijas jaunat-
nes politikas aktivitātēm un jauniešu pasākumiem.

Šis gads zīmīgs ne tikai ar valsts simtgadi, bet arī ar citām 
vērā ņemamām gadskārtām. Savu desmito pastāvēšanas 
gadadienu janvārī atzīmē Madonas novada jauniešu dome 
(MNJD). Atzīmējot šo notikumu, 19. janvārī uz salidojumu 
“Saskrienamies?!...” Madonā tika aicinātas jauniešu domes 
un citas aktīvu jauniešu apvienības no visas Latvijas, lai ie-
pazītos, veidotu sadarbību, apmainītos pieredzē un atklātu 
“Jauniešu galvaspilsētas – 2018”  pasākumu ciklu.

Šajā dienā svinīgā ceremonijā Madonā, Saieta lauku-
mā, piedaloties jauniešiem, Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas pārstāvjiem, kā arī Madonas novada pašvaldī-
bas vadībai, tika pacelts “Jauniešu galvaspilsētas 2018” 
karogs, kas pilsētas centrālajā laukumā plīvos visu šo 
gadu.

Konkurss “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” tiek rī-
kots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes poli-
tikas valsts programmas 2018. gadam finansējuma ie-
tvaros.

Indra Veipa,
Madonas BJC jaunatnes darbiniece
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INTERAKTĪVĀ  SPĒLE  „GAILIS  GANOS”
15. janvārī Madonas novada bibliotēkā norisinājās in-

teraktīvās spēles „Gailis ganos” prezentācijas svētki. 
Biedrība “ARONAS PĪLĀDZIS” 2017. gadā ieguva 

finansiālu atbalstu Latvijas Kultūras ministrijas un nodi-
binājuma “Valmieras novada fonds” projektu konkursā  
“Vidzemes NVO iniciatīvas Latvijas simtgadei 2017” 
ietvaros projekta “Gailis ganos”  realizēšanai. Projekta 
mērķis bija izveidot interaktīvu spēli par Madonas no-
vadu “Gailis ganos”, veicinot starppaaudžu sadarbību un 
piederības sajūtu savam dzimtajam pagastam un nova-
dam. 

Spēles „Gailis ganos” galvenais moto: Madonas nova-
da simbols Gailis dodas ganos  -  iepazīstas ar pilsētas un 
14 novada pagastu teritorijām, dabu, vēsturi, cilvēkiem, 
kultūru, sportu, pārbauda esošās un iegūst jaunas zināša-
nas par Madonas novadu.

Izveidoti 30 spēles komplekti, kas tiks uzdāvināti Ma-
donas pilsētai un katram pagastam, sagaidot Latvijas 
100. dzimšanas dienu. Spēli varēs spēlēt ikviens Mado-
nas novada iedzīvotājs neatkarīgi no dzimuma un vecu-
ma (sākot no skolas vecuma), tādējādi ne tikai pārbaudot 
savas zināšanas, bet arī apgūstot jaunas par savu pagastu, 
par Madonas novadu kopumā, par tā ievērojamākajiem 
cilvēkiem, dabas objektiem, aktīvākajiem sportistiem, 
nozīmīgākajiem kultūras notikumiem utt.

Izveidojot interaktīvo spēli „Gailis ganos”, vēlamies 
apzināt Madonas novada  kultūrvēsturisko mantojumu, 
dabas unikalitāti, cilvēkus, kas devuši nozīmīgu ieguldī-
jumu novada vēstures līkločos, kā arī veicināt iedzīvotāju 
piederību savam pagastam, novadam, sagaidot Latvijas 
100. dzimšanas dienu.

Paldies pagasta pārvaldes darbiniekiem un atsaucīga-
jiem ļaudoniešiem, kuri iesaistījās jautājumu sastādīšanā 
par Ļaudonas pagastu! 

Interaktīvās spēles „Gailis ganos” idejas autore Iveta Kaparkalēja.

Ļaudonai dāvātā spēle „Gailis ganos” šobrīd atrodas 
BJIC „ACS”, taču jau drīzumā aicināsim ļaudoniešus uz 
spēļu pēcpusdienu, lai kopīgi iepazītu un spēlētu šo spēli, 
iepazīstot Madonas novadu. 

Informāciju sagatavoja Iveta Kaparkalēja,
projekta “Gailis ganos” vadītāja,

biedrības “ARONAS PĪLĀDZIS”  valdes priekšsēdētāja
Signes  Prušakevičas teksts un foto

MADONAS  DZIMTSARAKSTU NODAĻAS STATISTIKA 2017
Madonas dzimtsarakstu nodaļa apkopojusi 2017. gada 

informāciju par novadu un pagastiem.
ĻAUDONAS PAGASTĀ
Dzimuši 6 bērniņi
2009. gadā  pagastā dzimuši 14 bērniņi, savukārt 9 

gadu  laikā- no 2009.  līdz 2017. gadam dzimuši 104 
bērni. Madonas novada dzimtsarakstu nodaļā 2017. gadā 
reģistrēts 191 jaundzimušais, t.sk., 180 Madonas novada 
bērni - 100 zēni un 80 meitenes, kas ir par 51 bērnu nova-
dā mazāk nekā iepriekšējā gadā. Visvairāk jaundzimušo 
reģistrēti Madonā - 72, Sarkaņu pagastā - 17. Reģistrēti 
divi dvīņu pāri.

Populārākie bērnu vārdi:
Zēniem
JĀNIS - vecāki to dāvājuši 6 dēliem,  ARTŪRS un 

EMĪLS - 4 dēliem.
Neparastākie vārdi: Amets, Dilans, Dravis, Marko, Pē-

ters, Robins un Semīrs
Meitenēm
MARTA - vecāki to dāvājuši 4 meitām, EVELĪNA, 

GABRIELA, MEGIJA un VIKTORIJA - 3 meitām. 
Neparastākie vārdi: Domenika, Enora, Hanna, Keitija, 

Kerola, Letīcija, Noemi un Vanesa. 
Divi vārdi doti 13 bērniem - 6 zēniem un 7 meitenēm. 

Miruši Ļaudonas pagastā - 14, no tiem 8 vīrieši un 6 
sievietes.

Laikā  no 2009. līdz 2017. gadam  miruši 185 pagasta 
iedzīvotāji. Madonas novadā 2017. gadā 328 mirušie. 

2017. gadā Madonas novada dzimtsarakstu nodaļā re-
ģistrēti 397 miršanas gadījumi, t.sk., 328 mūsu novada 

iedzīvotāji, kas ir par 3 mirušajiem mazāk nekā iepriek-
šējā gadā, un 69 no citām pašvaldībām. 

Visvairāk mirušo reģistrēts Madonas pilsētā (100), 
Kalsnavas pagastā (32), Barkavas pagastā (27). 

  Nāves cēlonis 58,4% gadījumos ir sirds un asinsrites 
sistēmas slimības, 19,9 %  - ļaundabīgi audzēji, 7,3 % - 
elpošanas sistēmas slimības, 1,3 % - alkohola izraisītas 
aknu slimības, 1,5 % autoavārijas, 2 % - tīšs paškaitē-
jums. 

Vidējais mūža garums Madonas novadā 74,6 gadi, vī-
riešiem - 68,9 gadi, sievietēm 80,3 gadi.

Laulības
2017. gadā reģistrētas 118 laulības, (t.sk. 13 laulības 

baznīcā - 6 Madonas ev. lut. draudzē, 6 - Madonas Romas 
katoļu draudzē, 1 Ļaudonas ev. lut. draudzē),  kas ir par 
12 laulībām mazāk nekā iepriekšējā gadā. 

73,7 % laulībā stājušies latvieši, pārējās - jauktas lau-
lības (krievs, baltkrievs, osetīns, lietuvietis, anglis, uk-
rainis, moldāvs, poliete, ungāriete, albāniete, vāciete, 
spānis). 

Aktīvāk laulībā stājušies Madonas pilsētas (54), Aro-
nas pagasta (9), Ļaudonas pagasta (9) un Mārcienas pa-
gasta (9)  iedzīvotāji. 

2017. gadā Madonas novada dzimtsarakstu nodaļā iz-
darītas 70 atzīmes par laulības šķiršanu, kas ir par 18 ma-
zāk nekā  iepriekšējā gadā.

Ar plašāku informāciju var iepazīties www.madona.lv
Informāciju sagatavoja Madonas  novada 

dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vineta Lamberte
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PAR  PUBLIKĀCIJĀM  PAŠVALDĪBU  
IZDEVUMOS

2017. gads atnesis izmaiņas pašvaldību izdevumos, 
arī Ļaudonas pagasta informatīvajā izdevumā „Ļaudo-
nas Vēstis”. 

 
Pamatojoties uz 9. janvārī saņemto Vides aizsar-

dzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli, 
kas ir atbildes vēstule Datu valsts inspekcijas vēs-
tulei, turpmāk „Ļaudonas Vēstīs” netiks publicēta 
informācija, kas skar fizisku personu datus - ziņas 
par pagastā dzimušajiem un mirušajiem, mēneša ju-
bilāri.

 
Daļa no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas vēstules:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-

ja (turpmāk - ministrija) ir saņēmusi Datu valsts in-
spekcijas 2018. gada 4. janvāra vēstuli Nr.1. - 4.2/149 
- N, kurā vērsta uzmanība uz pašvaldību mājaslapās 
publicētajiem pašvaldību izdotajiem informatīvajiem 
izdevumiem, kuros tiek publicēta arī informācija par 
attiecīgajā mēnesī pašvaldībā dzimušajiem bērniem, 
noslēgtajām laulībām, kā arī jubilāriem, norādot minē-
to personu vārdus un uzvārdus.

 Informējam, ka, pamatojoties uz Fizisko personu 
datu aizsardzības likuma tiesisko regulējumu, Datu 
valsts inspekcija pauž viedokli, ka sabiedrību informēt 
par attiecīgajā pašvaldībā dzimušajiem, laulību noslē-
gušajiem, jubilāriem u.c. var, neidentificējot konkrētas 
personas. Proti, sabiedrība var tikt informēta par sa-
biedrībā nozīmīgiem jautājumiem - proti - pašvaldībā 
jaundzimušo skaitu, jaundzimušo dzimumu un novadu, 
kurā jaundzimušais reģistrēts, nepubliskojot dzimušo 
bērnu vārdus un uzvārdus. Tāpat par personām, kuras 
noslēgušas laulību, nenorādot personu vārdus un uzvār-
dus, bet kopējo noslēgto laulību skaitu attiecīgajā paš-
valdībā attiecīgajā laika periodā vai citu informāciju, 
kas neļauj identificēt konkrētas fiziskas personas.

 Ņemot vērā un izvērtējot Datu valsts inspekcijas 
sniegto viedokli, ministrija nolēma informēt visas paš-
valdības un nosūtīt turpmākajam darbam Datu valsts 
inspekcijas 2018. gada 4. janvāra vēstuli Nr.1. - 4.2/149 
- N. Papildus minētajam ministrija lūdz pašvaldības ie-
pazīties ar Datu valsts inspekcijas vēstulē pausto vie-
dokli un nepieciešamības gadījumā mainīt pašvaldību 
publikācijas saturu turpmāk. 

Daļa no Datu valsts inspekcijas vēstules:
 Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības liku-

ma (turpmāk - EPDAL) 1. pantu šā likuma mērķis ir 
aizsargāt fizisko personu pamattiesības un brīvības, it 
īpaši privātās dzīves neaizskaramību attiecībā un fizis-
kas personas datu apstrādi.

 EPDAL 2. panta 3. punkts noteic, ka personas dati 
ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai 
identificējamu fizisku personu, savukārt personas datu 
apstrāde saskaņā ar EPDAL 2. panta 4. punktu ir jeb-
kura ar personas datiem veikta darbība, ieskaitot datu 
vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārto-
šanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidī-
šanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu.

 Žurnālista tiesības un pienākumus noteic likums 
„Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”. 
Tādējādi, lai žurnālista veikto personas datu apstrādi 
uzskatītu par godprātīgu un likumīgu, tā jāveic likumā 
„Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” no-

teiktajā kārtībā. Publicējot informāciju, kas satur datu 
subjekta personas datus, ir jāievēro likums „Par presi 
un citiem masu informācijas līdzekļiem”, tai skaitā, šī 
likuma 7. pants, kurā, cita starpā, norādīts, ka aizlieg-
ta un saskaņā ar likumu tiek sodīta masu informācijas 
līdzekļu izmantošana, lai iejauktos personiskajā dzīvē. 

 Ievērojot minēto, sabiedrībai ir tiesības būt infor-
mētai par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem un masu 
medijiem to ir tiesības izplatīt. Taču konkrētajā gadīju-
mā izvērtējam, vai jaundzimušo bērnu, laulību noslēgu-
šo personu vai jubilāru datu publicēšana ir vērsta uz 
leģitīma mērķa sasniegšanu un  vai sabiedrības infor-
mēšanu nevar nodrošināt ar līdzekļiem, kas personas 
datus aizskartu mazāk ierobežojošā veidā.

 Datu valsts inspekcija norāda, ka masu informācijas 
līdzeklis  informācijas izplatīšanu nevar pamatot tikai 
ar žurnālistikas vajadzībām. Ja šo vajadzību ietvaros 
papildus tiek apstrādāti fizisko personu dati, apstrādei 
ir jābūt godprātīgai un likumīgai. Turklāt personas dati 
jāapstrādā tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam 
nepieciešamajā apjomā, pirms tam veicot interešu iz-
vērtējumu.

 Datu valsts inspekcija uzskata, ka sabiedrību var in-
formēt par attiecīgajā pašvaldībā dzimušajiem, laulību 
noslēgušajiem, jubilāriem u.c., neidentificējot konkrē-
tas personas. Proti, sabiedrība var tikt informēta par 
sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem - jaundzimušo 
skaitu un dzimumu, nepublicējot dzimušo bērnu vārdu 
un uzvārdu. Ja, publicējot jaundzimušo personu vārdus 
un uzvārdus, nav iegūta viņu likumīgo pārstāvju piekri-
šana, uzskatāms, ka personas datu apstrāde veikta bez 
vecāku piekrišanas. Līdzīgi apsvērumi izsakāmi arī par 
jubilāru datu publicēšanu. 

 Lūk, šī ir tikai neliela daļa no daudzo likuma pantu 
uzskaitījuma abās vēstulēs.

Saprotams, ka daudziem ļaudoniešiem tieši pēdējā 
avīzes lapa šķiet būtiska un saglabājama, gan uzzinot 
par pagasta jaundzimušajiem, priecājoties par līdzcil-
vēku jubilejām un klusi pieminot aizgājušos… Diemžēl 
turpmāk šāda informācija netiks publicēta. Arī Mado-
nas novada dzimtsarakstu nodaļa sniegusi atbildi, ka 
turpmāk šādu informāciju par pagastā dzimušajiem un 
mirušajiem nesniegs.

 Jāpiebilst, ka pagasta pārstāvji (avīzes redaktore 
un sociālais darbinieks) arī turpmāk dosies pie pagas-
ta jubilāriem (sākot no 75 gadu vecuma) sveikt viņus 
nozīmīgās dzīves jubilejās. Jubilāri aicināti piekrist 
fotogrāfijas un neliela apraksta par sevi publicēšanai 
„Ļaudonas Vēstīs”.

Ļaudonieši arī aicināti iesniegt publicēšanai vietējā 
avīzītē apsveikumus (jubilejās, sakarā ar bērniņa pie-
dzimšanu, kāzās un kāzu jubilejās) un līdzjūtības. 

 Apsveikuma, līdzjūtības publicēšana - 2,85 eiro. Sīkā-
ka informācija pie avīzes redaktores Signes (26590186; 
64823464).

Tāpat ļaudonieši aicināti iesaistīties avīzes veido-
šanā – iesniedzot savus novērojumus, jautājumus, 
redzējumus, ieteikumus, aprakstus par pagasta nori-
sēm, rakstot  uz e-pastu: laudonas.vestis@inbox.lv 
vai personīgi avīzes redaktorei. Veidosim kopā mūsu 
avīzi – interesantu, dažādu, ar vēsturei paliekošu in-
formāciju.

Informāciju apkopoja Signe Prušakeviča
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Vija ir dzimusi sāvieniete, kopā ar 
abām māsām bērnība pavadīta „Cīru-
ļu” mājās. Zinības iegūtas Ļaudonas 
vidusskolā, tomēr pēc pamatskolas 
Vija mācības nevarēja turpināt veselī-
bas pasliktināšanās dēļ. Tā nu jauniete 
agri uzsākusi darba gaitas, strādājot 
dažādus darbus - Krustpils kolhoza 
lauku brigādē, fermā, Sāvienas pieno-
tavā. Vēlāk, kad izieti mājlopu mākslī-
gās apsēklošanas kursi, atlikušie darba 
gadi nostrādāti Ļaudonas saimniecībā. 
Arī mājas saimniecībā Vijai netrūka 
darāmā - mājlopi un piemājas darbi 
tāpat prasīja savu. 

Jubilāres prieks ir brašie dzimtas 
turpinātāji - dēls, mazdēls un maz-
mazdēls. 

Savulaik Vijai paticis adīt, nu laiks 
vairāk tiek pavadīts pie grāmatām, 
kuras tiek ņemtas no Sāvienas biblio-
tēkas. Jubilāre atzīst, ka viņai nepie-
ciešama kustība un nodarbe. Jau kopš 
bērnības ejot ganos, viss mūžs ir pava-
dīts strādājot un rosoties. Tā arī šodien 
Vija gādā par vistām un trušiem, bet 
vasarā darba pietiek piemājas dārziņā. 

Sarunas izskaņā Vijas kundze gan 
skumji secina, ka agrāk jau no agra 
rīta traktori rūca, dzīvība kūsāja malu 
malās, bet tagad - klusums. Saprotot, 
ka pēc kara bija smagi laiki, Vija ne-
kad nebija domājusi, ka arī šādos - 
miera - laikos cilvēkiem var būt grūti, 
kad jādomā, kā pārtikt un kur darbu 
atrast. 

MĒNEšA jubILĀRI
VIJA  PĒRKONE 

20. decembrī atzīmēja 
75 gadu jubileju.

Zaigas dzimtā puse ir Liezēre, augu-
si četru bērnu ģimenē. Beigusi Vecpie-
balgas vidusskolu. Pirmie darba gadi 
pavadīti, strādājot slimnīcā, pēc tam 
- VEF galvenajā cehā. Rīgā paticis 
apmeklēt teātra izrādes. Kopš Zaiga 
apprecējās, galvenā rūpē bijusi bērni 

26. decembrī 75 gadu 
jubileju atzīmēja 

ZAIGA  ĀBOLIŅA

11. decembrī 
80 gadu jubileju atzīmēja 

AUSMA  PURVIŅA

VIJA  VĪTOLIŅA 
13. decembrī atzīmēja 

85 gadu jubileju

un mājas solis. Kopā ar vīru izaudzinā-
ti pieci bērni un nu jau ir 12 mazbērnu 
pulciņš.  Piemājas saimniecībā darbojas 
dēli. Un jubilāre priecājas, ka joprojām 
var turēt gotiņu, jo no savas gotiņas iz-
slaukto pienu nekas nevar atsvērt. 

SKAIDRĪTE ĀBOLIŅA 
31. decembrī svinēja 

85 gadu jubileju

16. janvārī 
80 gadu jubileju atzīmēja 
LAIMONIS ASARĪTIS

Laimonis ir dzimis Mētrienā, bet 
vecāki dzīvojuši Ļaudonā.  Laimonis 
zina stāstīt interesantus faktus par sa-
vas dzīves pirmajām dienām. Laimo-
nis dzimis, kad ārā valdījusi skarba 
ziema un, braucot kamanās uz Ļau-
donu, mazais cilvēkbērns tika ielikts 
grozā un apkārt viņam bija saliktas 
pudeles, kas pildītas ar karstu ūdeni, 
lai mazajam Laimonim būtu silti.

Laimonis beidzis Ļaudonas sep-
tiņgadīgo skolu, pēc tam trīs gadus 
mācījies Rīgas tirdzniecības tehni-
kumā. Pēc skolas beigšanas pusgadu 
pastrādājis Rīgas Centrāltirgū, līdz 
tika iesaukts armijā. Laimonis dienē-
jis Baltijas flotē, vēlāk tika nosūtīts 
vēl aiz Murmanskas, tā armijā pa-
vadot  četrus gadus. Pēc atgriešanās 
dzimtenē Laimonis sāka 24 gadus ilgo 
karjeru VEFā, kur  bijis arodkomite-
jas priekšsēdētājs, inženieris, cenojis 
radioaparātus. 1983. gadā dzīves ceļš 
Laimoni atveda atpakaļ uz Ļaudonu. 
Darba dienas aizritēja „Kirova” saim-
niecībā, līdz pensijai gan pietrūcis trīs 
gadu darba stāža. Kopš darba gaitu 
pārtraukšanas ikdienas darbi aizritēja, 
strādājot mežā. 

Kopā ar mīļo sievu Āriju  izaudzi-
nāts dēls un mājas sajūta dota mei-
tenei, kas nu jau izaugusi,  un mājas 
mieru krāsaināku padara divi žiperi 
- mazdēli. 

Laimonis, atceroties laikus, kad bija 
jācīnās par savu vietu zem saules un 
tiesībām, un māju, noteic: „Jākombinē 
viss tai dzīvē! Tad viss būs vienkārši 
un izdosies!” Un kā novēlējumu avī-
zes lasītājiem jubilārs ar smaidu teic: 
„Lai pārējie arī dzīvo tik nost!”

Lai jubilāriem veselība, dzīves-
spars un veiksmes!

Signes Prušakevičas teksts un foto
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KOPĀ  MĒS  VARAM  DĀVĀT  ĻAUDONAI  CEĻU!

Kā jau iepriekšējā avīzes numurā varējāt lasīt, oktobrī 
Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja izsūtīja vēstuli at-
bildīgajām institūcijām ar prasību - Īstermiņā veikt valsts 
autoceļa P82 Jaunkalsnava - Lubāna asfaltēšanu posmā 
Jaunkalsnava – Ļaudona - Mūrnieki (līdz savienojumam 
ar autoceļu P62), lai nodrošinātu drošas un ērtas pārvieto-
šanās iespējas reģiona iedzīvotājiem visos gadalaikos, lai 
garantētu reģiona turpmākās attīstības iespējas. 

Decembrī ir saņemta atbildes vēstule no Satiksmes mi-
nistrijas:

Izpildot Ministru prezidenta M. Kučinska 2017. gada 
13. novembra rezolūciju Nr. 20/ - 2082-jur, Satiksmes mi-
nistrijas un VAS „Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk - LVC)  
speciālisti iepazinās   un  izvērtēja   Madonas novada  
pašvaldības Ļaudonas   pagasta   pārvaldes vēstuli  ar 
pieprasījumu veikt valsts reģionālā autoceļa P82 Jaun-
kalsnava-Lubāna posmā Jaunkalsnava- Ļaudona - Mūr-
nieki   km   0,00-24,00 (līdz  savienojumam   ar  valsts  
reģionālo   autoceļu  P62 Krāslava-Preiļi-Madona) as-
faltēšanu.

Informējam, ka atbilstoši  Ministru kabineta 2010. gada 
9. marta noteikumiem  Nr.224 „Noteikumi par valsts un 
pašvaldību  autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un 
to izpildes kontroli”, valsts reģionālajam autoceļam PS2 
Jaunkalsnava - Lubāna posmam  Jaunkalsnava - Ļaudo-
na - Mūrnieki km 0,00-24,00 ir noteikta „C” uzturēšanas 
klase un ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros regulāri tas 
tiek apsekots. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus un no-
drošinātu iespēju autotransportam pārvietoties pa minē-
to autoceļa posmu, regulāri un atbilstoši laika apstākļiem 
tiek veikta grants seguma planēšana. Iesēdumu un bedru 
remonts grants segumā ar pievestu grants materiālu.

Skaidrojam, ka valsts autoceļu sakārtošana tiek plāno-
ta atbi1stoši Nacionālajā attīstības plānā 2014. -2020. 
gadam un transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-
2020. gadam izvirzītajiem mērķiem. Atbilstoši minēta-
jiem plāniem  autoceļu ar grants segumu asfaltēšana līdz 
2020. gadam paredzēta tikai, piesaistot Eiropas Savie-
nības struktūrfondu līdzfinansējumu reģionālo autoceļu 
maršrutos, kas savieno nacionālās un reģionālās nozīmes 
attīstības centrus. Savukārt valsts autoceļu tiklā veicamo 
darbu programmu izstrādāšana tiek veikta, balstoties uz 
autoceļu  tehniskās  apsekošanas  rezultātiem  un satik-
smes  intensitātes  uzskaites  datiem.  Katru gadu tiek 
izvērtēti visi valsts autoceļi, bet programmās tiek iekļauti 
autoceļi ar sliktāku seguma stāvokli un lielāku satiksmes 
intensitāti, tādā veidā nodrošinot iespējami lielākam sa-

*VAS „Latvijas Valsts ceļi” Madonas nodaļas kompe-
tencē ietilpst: Valsts ceļu posmi Madonas, Cesvaines, Ēr-
gļu, Lubānas, Varakļānu novadā, atsevišķi posmi Vecpie-
balgas, Gulbenes, Krustpils, Ogres, Kokneses un Pļaviņu 
novadā.

Ņemot vērā, ka valstī kopumā apmierinošā stāvoklī ir 
446,3 km, bet sliktā stāvoklī 318,2 km, valsts reģionālo 
autoceļu ar grants segumu pašlaik autoceļu nozarei pie-
ejamā finansējuma ietvaros minētā autoceļa asfaltēšanas 
darbi netiek plānoti. Izstrādājot Valsts autoceļu tīklā vei-
camo darbu programmas 2019.-2021. gadam, izvērtēsim 
iespējas veikt autoceļa P82 Jaunkalsnava - Lubāna ceļa 
posma Jaunkalsnava - Ļaudona - Mūrnieki km 0,00 - 
24,00 sakārtošanas (asta1tēšanas) darbus.

Līdz iespējai būtiski uzlabot autoceļa PS2 Jaunkalsna-
va - Lubāna ceļa posma Jaunkalsnava -Ļaudona - Mūr-
nieki km 0,00 - 24,00 stāvokli tiks nodrošināta autoceļa 
ikdienas uzturēšanas darbu izpilde atbilstoši noteiktajai 
C uzturēšanas klasei.

Valsts sekretārs K. Ozoliņš

Labojums: iepriekšējā avīzes numurā rakstā „Kopā 
mēs varam dāvāt Ļaudonai ceļu” netika iekļauts pagas-
ta uzņēmums, kurā arī aktīvi tika vākti paraksti – SIA 
„Ausmupe” un veikals „KATRAM”. Vēlreiz paldies par 
atsaucību un personisks paldies darbiniekiem un Vīksnu 
ģimenei par veikala apmeklētāju īpašu uzrunāšanu, jo vei-
kalā „Katram” tika savākti skaitliski visvairāk parakstu! 

Paldies un atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

tiksmes dalībnieku skaitam labākus braukšanas apstāk-
ļus.

2017. gada valsts reģionālajā autoceļa P82 Jaunkal-
snava - Lubāna ceļa posmā Jaunkalsnava - Ļaudona - 
Mūrnieki km 0,00 -24,00 grants segums novērtēts ar 
vērtējumu apmierinošs, un atbilstoši pēdējiem satiksmes 
skaitīšanas datiem satiksmes intensitāte uz šī autoceļa ir 
365 transport1īdzekļi diennaktī, tajā skaitā 40% kravu 
transports.

VAS “Latvijas Valsts ceļi” speciālistu veiktais valsts 
reģionālo autoceļu ar grants segumu tehniskā stāvokļa 
novērtējums 2017. gadā ir šāds:

2017. gada valsts re ion laj  autoce a P82 Jaunkalsnava - Lub na ce a posm  
Jaunkalsnava - audona - M rnieki km 0,00 -24,00 grants segums nov rt ts ar 
v rt jumu apmierinošs, un atbilstoši p d jiem satiksmes skait šanas datiem satiksmes 
intensit te uz š  autoce a ir 365 transport1 dzek i diennakt , taj  skait  40% kravu 
transports. 
VAS “Latvijas Valsts ce i” speci listu veiktais valsts re ion lo autoce u ar grants 
segumu tehnisk  st vok a nov rt jums 2017. gad  ir š ds: 
 

Autoce u ar grants segumu st vok a 
nov rt jums 

Re ion lie 
autoce i, km 

Re ion lie 
autoce i % 

Valst  
Labs 69,4 8

Apmierinošs 446,3 54 
Slikts 318.2 38 

Madonas 
noda * 

Labs 0,0 0 
Apmierinošs 49,4 49 

Slikts 51,4 51 
 
*VAS „Latvijas Valsts ce i” Madonas noda as kompetenc  ietilpst: Valsts ce u posmi 
Madonas, Cesvaines, rg u, Lub nas, Varak nu novad , atseviš i posmi 
Vecpiebalgas, Gulbenes, Krustpils, Ogres, Kokneses un P avi u novad . 
 
 
       emot v r , ka valst  kopum  apmierinoš  st vokl  ir 446,3 km, bet slikt  st vokl  
318,2 km, valsts re ion lo autoce u ar grants segumu pašlaik autoce u nozarei 
pieejam  finans juma ietvaros min t  autoce a asfalt šanas darbi netiek pl noti. 
Izstr d jot Valsts autoce u t kl  veicamo darbu programmas 2019.-2021. gadam, 
izv rt sim iesp jas veikt autoce a P82 Jaunkalsnava - Lub na ce a posma 
Jaunkalsnava - audona - M rnieki km 0,00 - 24,00 sak rtošanas (asta1t šanas) 
darbus. 
L dz iesp jai b tiski uzlabot autoce a PS2 Jaunkalsnava - Lub na ce a posma 
Jaunkalsnava - audona - M rnieki km 0,00 - 24,00 st vokli tiks nodrošin ta autoce a 
ikdienas uztur šanas darbu izpilde atbilstoši noteiktajai C uztur šanas klasei. 
 
Labojums: iepriekš j  av zes numur  rakst  „Kop  m s varam d v t audonai ce u” 
netika iek auts pagasta uz mums, kur  ar  akt vi tika v kti paraksti – SIA 
„Ausmupe” un veikals „KATRAM” – v lreiz paldies par atsauc bu un personisks 
paldies darbiniekiem un V ksnu imenei par veikala apmekl t ju pašu uzrun šanu, jo 
veikal  „Katram” tika sav kti skaitliski visvair k parakstu!  
Paldies un atvainojamies par sag d taj m ne rt b m.  
 
+foto „ce š” 
Telev zijas sižeta film šanas laik  
 

Televīzijas sižeta filmēšanas laikā.
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turpinājums 9. lpp.

FOTO  ATSKATS  UZ  2017. GADU
Maģiskais gadumijas brīdis - laiks, kad piepildītas 365 dienas nomaina nākamās 365 dienas, vēl tukšas un nezināmas. 

Vien laiks rādīs, kādas tās būs. Noteikti daudzi no jums, tuvojoties jaunam gadam, atskatījās uz 2017. gadu, kādi notiku-
mi un cilvēki to bagātinājuši un piepildījuši ar dažādu emociju gammu. Aizejošais gads arī pagasta dzīvē bijis gana raibs, 
nu gluži kā gaiļa košā aste,  jo gailis taču bija 2017. gada simbols. Visus notikumus un paldies vārdus nav iespējams 
atspoguļot, taču neliels foto ieskats lai vedina jūs uz pārdomām, kāds bijis 2017. gads Ļaudonas pagastā.

Barkavas aptiekas Ļaudonas filiāle
Gads iesākās ar skaistiem atvēršanas svētkiem. Pēc pār-

traukuma Ļaudonā atgriežas aptieka, lai ļaudoniešiem no-
drošinātu veselības aprūpes pieejamību. Paldies aptiekas 
vadītājai Ilzei Krīgerei par ieinteresētību un atsaucību!

Sniega diena
Jau par tradīciju kļuvusi Sniega diena, kad ļaudonieši 

pulcējas A. Eglīša vidusskolas sporta laukumā, lai dienu pa-
vadītu, aktīvi sportojot un baudot ziemas priekus. Šī pasā-
kuma organizēšanā, kā ierasts, iesaistās daudzi pagasta pār-
valdes darbinieki. Paldies par to! Varam būt lepni, ka šādi 
tiek popularizēts aktīvais dzīvesveids un laika pavadīšana 
kopā ar ģimeni.

Viktora Zemgala koncerts
Ar īpašu koncertprogrammu, kas veltīta Sieviešu dienai, 

Ļaudonā viesojās leģendārais dziedātājs Viktors Zemgals.

Kafejnīca „Mokka”
Marta izskaņā savas durvis apmeklētājiem vēra kafejnīca 

„Mokka”. Nu ļaudoniešiem ir vieta, kur atpūsties, nosvinēt 
svētkus vai izmantot banketu galda klāšanas iespēju. Prieks 
par ikvienu uzņēmīgu ļaudonieti. Paldies Maritai Circenei 
par uzdrīkstēšanos! 

Sieviešu klubiņš  „Mežrozīte”
Visa gada garumā aktīvi darbojušās dāmas no sieviešu 

klubiņa - organizēti dažādi pasākumi un izbraukumi. Pal-
dies vadītājai Nellijai Gaidlazdai par entuziasmu! 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs
Liels izaicinājums bija kolektīva vadītājai Aijai Kreilei, 

jo jaunizveidotam kolektīvam pāris mēnešu laikā jāapgūst 
skates deju repertuārs. Nu, sākoties jaunajai sezonai, dejotā-
ju sastāvs ir pamainījies. Atkal priekšā izaicinājums. Tomēr 
paldies Aijai un dejotājiem par aktīvu dalību un vēlmi strā-
dāt. Jāsaka gan, ka jaunizveidotais jauniešu paaudzes deju 
kolektīvs otrajā sezonā neatsāka darbību, jo nebija dejotgri-
bētāju… 
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turpinājums no 8. lpp.

turpinājums 10. lpp.

Interesanti un izglītojoši  pagasta bibliotēkā
Pagasta bibliotēkā aizvadīti dažādi pasākumi -izstādes, 

nodarbības. Paldies bibliotēkas vadītājai Ievai Skušķei un 
aktīvajiem ļaudoniešiem! Vienu no izstādēm var minēt Ine-
ses Litauniks pašdarināto leļļu izstādi, kas apmeklētāju vidū 
guva īpašu ievērību.

Pagasta sakopšanas talka
Atbalstot Vislatvijas sakopšanas talku, arī pagastā jau tra-

dicionāli tiek organizētas pagasta sakopšanas talkas. Tā kā 
ikdienā pagasta teritorija tiek uzturēta kārtībā, šīs talkas tiek 
organizētas ar mērķi sakopt ko lielāku - kur nepieciešami 
lielāki sagatavošanās darbi un cilvēkresursi. Un tā 2017. 
gada talkā tika sakopta katlu mājas teritorija. Paldies tal-
kotājiem, dārzniecei Ingai Zālītei un, protams, Viesturam 
Barbanam par gardajām zivju kotletēm!

Ceļu krustojums rotājas
Arī 2017. gadā ceļu krustojums Ļaudonā priecēja ļaudo-

niešus un caurbraucējus ar tematisku un pārdomātu nofor-
mējumu. Paldies par idejām un izpildījumu pagasta dārznie-
cei Ingai Zālītei!

Deju kolektīvs „Divi krasti”
Senioru paaudzes deju kolektīvam gads aizritējis ar da-

žādiem koncertiem, izbraukumiem, skates deju repertuāra 
apguvi. Spilgtākais notikums -  piedalīšanās Vislatvijas Se-
nioru deju svētkos Ventspilī.

Jauniešu diena
Maijā norisinājās pirmā Ļaudonas pagasta Jauniešu die-

na, pulcējot aktīvākos pagasta jauniešus. Jauniešu dienu 
organizēja BJIC „ACS” un tā noteikti ir kļuvusi par labu 
tradīciju, ko attīstīt un pilnveidot tālāk.

Ernestam Gideonam fon Laudonam pa pēdām
Vasarā Ļaudonā atkārtoti viesojās ģimene no Čehijas, kas 

pastiprināti interesējas par vēsturisko personu, kuras saknes 
meklējamas tieši Ļaudonā, - Ernestu Gideonu fon Laudonu. 
Šajā tikšanās reizē Aleš Šedivy ar kundzi pagastam dāvāja 
divus Gideona fon Laudona portretus, kuru oriģināli glabā-
jas Čehijas pilī. Mēs ceram, ka šī abpusējā sadarbība turpi-
nāsies vēl plašākā mērogā.
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„Ļaudonas pagasta labākais kūku meistars 2017” – 
Dina Simsone.

Kora „Lai top!” dziedātāju balsis skan Amerikā
Līdzās dažādiem koncertiem Latvijā jauktā kora „Lai 

top!” dziedātāji pieņēma izaicinājumu un devās skaistā va-
saras piedzīvojumā uz Ameriku, kur piedalījās XIV Latvie-
šu dziesmu un deju svētkos ASV, Baltimorā.

“Ripo raiti Madonā!”
Ļaudonas pagasts atsaucās uz Madonas pilsētas svētku 

ietvaros organizēto pasākumu „Ripo raiti Madonā!” un ar 
oriģinālu spēkratu piedalījās ratu sacensībās. Paldies rado-
šajai komandai - Linardam, Ilzei, Ievai, Tatjanai!

„Zelta sproga”
Jūnijā Ļaudonā sāka dzīvot vēl viens uzņēmums - SIA 

„Zelta sproga”, kas nodarbojas ar izstrādājumu šūšanu no 
aitas vilnas. Vadītāja Liene Cera-Kronberga ir apņēmības 
pilna, jo produkcijas klāsts ir paplašinājies. Lai tikpat raiti 
viss virzās augšup un uz priekšu!

Ielīgošana
Ieskandinot vasaras saulgriežus - Līgo svētkus -, tika ap-

ciemotas visas pagasta iestādes, uzņēmumi un sveikti pagas-
ta cienījamie Jāņi. Paldies Biķernieku ģimenei par atsaucību 
un muzikālās nots turēšanu! 

Teterakmens atdzimšana
Jūlijā  norisinājās Ļaudonas un Mētrienas pagasta sadrau-

dzības talka, kuras laikā tika sakopta Teterakmens apkārtne, 
tādējādi ikvienam nodrošinot brīvu pieeju šim vērtīgajam 
dabas objektam.

turpinājums 11. lpp.

“Kūka Ļaudonai 2017”
Ļaudonas pagasta svētkos norisinājās daudz un dažādas 

aktivitātes. Paldies gan organizatoriem, gan svētku apmek-
lētājiem un sponsoriem! Rekordlielu apmeklētāju atsaucību 
guva pašgatavoto kūku konkurss, kas pulcēja astoņas dros-
mīgās kūku cepējas. Kūkas degustēja un vērtēja ļaudonieši 
un pagasta viesi. Šis konkurss noteikti  kļūs par labu tradīci-
ju. Titulu  „Ļaudonas pagasta labākais kūku meistars 2017” 
ieguva Dina Simsone.
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„Ļaudonas pagasta labākais kūku meistars 2017” – 
Dina Simsone.

Izstāde „Atrasts kultūras namā”
Ļaudonas pagasta svētku ietvaros bija iespēja aplūkot unikālu izstādi. Tajā bija aplūkojamas laika liecības no 70.tajiem 

gadiem - p/s „Toce”, Kirova padomju saimniecība. Izstādes ekspozīcijā bija lietas, kas atrastas kultūras nama jumta telpā. 

Pozitīvas pārmaiņas piedzīvo vairākas telpas
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā jaunais mācību  gads ie-

sākās ar pozitīvām pārmaiņām telpu izskatā un izvietojumā, 
kas priecē gan skolēnus, gan skolotājus. Īpašs gandarījums 
par izremontēto un labiekārtoto mājturības kabinetu.

Patriotisma audzināšana
Visa gada laikā A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā notikuši 

dažādi ārpusstundu un mācību pasākumi - olimpiādes, vies-
lekcijas. Par īpašu notikumu izvērtās Baltā galdauta svēt-
ki. Atsaucoties uz Vislatvijas akciju, arī skolā atzīmēja šos 
svētkus. Katra klase kopā ar skolotājiem rūpīgi latviskā stilā 
noformēja ēdamzāles galdus un pirms sēšanās pie pusdienu 
galda visi kopīgi nodziedāja latviešu tautas spēka dziesmu 
„Pie Dieviņa gari galdi”.

Ļaudonas pagasta simbolika
Zīmīgā datumā - dzejnieka Andreja Eglīša 105. dzimša-

nas dienā  21. oktobrī - tika atklāta un simboliski iedziedāta 
Ļaudonas pagasta simbolika - grieze. Nu vērienīgais vides 
objekts lepni slienas pie Aiviekstes krasta, aicinot uz brīdi 
atpūsties un baudīt skaisto dabas ainavu, uzņemt skaistas fo-
togrāfijas. Šis vides objekts ir ieguldījums nākotnē, pagasta 
tēla veidošanā un popularizēšanā.

Aiviekste pārsteidz un priecē
Vasaras izskaņā pēc ilgstošām lietavām dabas varenība 

radīja neatkārtojamu gleznu, jo  Aiviekstes robežas un līme-
nis cēlās plašumā. Ūdens turējās ļoti ilgi, un ne viens vien 
ļaudonietis un caurbraucējs apstājās, lai vērotu un iemūži-
nātu šo dabas varenības skaistumu. Jāpiebilst, ka šogad pie 
Aiviekstes tilta tika uzstādīti arī soliņi un atkritumu urna. 

Kultūras nams ceļā uz atjaunošanu
Rudenī sākās kultūras nama remonts, kas ietver vienkāršo-

tu atjaunošanu. Nu lielākā daļa darbu jau izdarīti – nomainīts 
jumts, siltināti ēkas pamati, izveidoti jauni gājēju celiņi, velo 
novietne utt. Arī iekštelpas ieguvušas pavisam citu izskatu – 
pēc demontāžas darbiem šobrīd notiek darbs pie iekštelpu 
atjaunošanas. Katrā ziņā kultūras nama atklāšanas pasākumā 
(plānotais laiks – maija beigas) ļaudoniešiem būs patīkams 
pārsteigums par kultūras nama pārmaiņām.

Tautas saimes grāmata
Valsts svētku nedēļā Ļaudonā viesojās Tautas saimes grā-

mata, kas ir kā dāvana Latvijai tās 100gadē. Paldies ikvie-
na, kurš atsaucās šai idejai un atstāja savu gaišo novēlējumu 
Latvijai un tautiešiem!
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Kopā mēs varam dāvāt Ļaudonai ceļu!
Ar šādu lozungu tika aizsākta sava veida akcija, kas vērsa uzmanību uz gadiem ilgušu problēmu par ceļa stāvokli uz 

novada centru - Madonu. Bijusī pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Dreimane sagatavoja vēstuli atbildīgajām institūcijām ar 
prasību „Īstermiņā veikt valsts autoceļa P82 Jaunkalsnava - Lubāna asfaltēšanu posmā Jaunkalsnava - Ļaudona - Mūrnieki 
(līdz savienojumam ar autoceļu P62)”. Tika veidots Re:TV ziņu sižets un vēstule kopā ar teju 1500 atbalstītāju parakstiem 
tika nosūtīta. Paldies ikvienam, kurš ar savu parakstu apliecināja atbalstu! Manuprāt, šī parakstu vākšana bija laiks, kad 
ļaudonieši „sadevās rokās” kopīga mērķa vārdā. Galvenais - neapstāties, nenolaist rokas un doties uz priekšu!

Ļaudonas pansionātā viss rit savu gaitu
Ļaudonas pansionātam ir izveidojusies sadarbība ar latvie-

šu skoliņu “Bergausis” Norvēģijā. Bērni pārsteidza pansio-
nāta iemītniekus ar pašdarinātiem apsveikumiem uz valsts 
svētkiem, savukārt pansionāta iemītnieki darināja Ziemas-
svētku apsveikumus, kā arī nosūtījām bērniem piparkūkas, 
saņemot lielu pateicību un bērnu prieku. 

Jāpiemin, ka pansionāta iemītnieks Ziedonis Bērzariņš sa-
ņēma apbalvojumu kā Černobiļas avārijas seku likvidators.

 Piepildīts gads PII „Brīnumdārzs”
Līdzās daudz un dažādiem pasākumiem jāpiemin Vecāku 

padomes iesniegtā „CEMEX Iespēju fonds” projekta „Par 
drošāku dzīves vidi bērniem” realizācija un skaisti izremon-
tētā pasākumu zāle.

Pārmaiņas pagasta vadībā
Gada izskaņa iezīmējās ar pārmaiņām pagasta vadībā. Pēc 

astoņu  gadu darba Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājas 
amatā savas darba attiecības pārtrauca Ilze Dreimane. Dau-
dzie paldies vārdi Ilzei tepat vien vēl jūtami, bet gaisā virmo 
jau jaunas domas un pārdomas  par jauno pagasta pārvaldes 
vadītāja kandidātu. 

Valsts svētki
Skaisti un svinīgi tika atzīmēta Latvijas 99. jubileja gan 

pagasta izglītības iestādēs, gan ļaudoniešus aicinot uz dzej-
koncertu „Latviju mīlot” ar Liepājas teātra aktrises Sigitas 
Jevgļevskas piedalīšanos. Šis koncerts īpašs arī ar to, ka 
finansiālu atbalstu sniedza ļaudonieši - Uldis Šalajevs, Ro-
māns Hačatrjans, Andris Seržāns, tādējādi nodrošinot bez-
maksas ieeju uz pasākumu.

Informāciju apkopoja Signe Prušakeviča
Signes Prušakevičas foto
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VĒSTIS NO A. EGLĪšA ĻAuDONAS VIDuSSKOLAS
Ziemassvētku pasākums

21. decembra pēcpusdienā skolas sporta zāli piepildīja 
divpadsmit klašu skolēnu pulks, kas kopā ar saviem ve-
cākiem, vecvecākiem un paziņām vēroja skolas Ziemas-
svētku koncertu. 

Koncertā tika pasniegtas pateicības par labām un teica-
mām sekmēm 2.-12. klases skolēniem, kā arī tika izteikti 
individuālie „paldies” dažiem skolēniem par sabiedrisko 
darbu veikšanu skolas labā. Skolas krāšņo egli tika aici-
nāti iedegt: Daniels Gurskis (4. kl.), Emīlija Dreimane (5. 
kl.) un Sindija Skrupska (10. kl.)

Raitu tautisko deju soli rādīja gan 1.-2. klases, gan 3.-
5. klases deju kolektīvi, savukārt mūsdienu deju grupa 
„Lindo” sniedza savādāku izpratni par dejām. Pasāku-
mā uzstājās arī Ernests Jonāns (4. kl.), izpildot dziesmu 
„Dod, Laimiņa!”. Pasākums bija īpašs arī ar to, ka notika 
starpspēles, kur tika izspēlētas sadzīviskas skolas aini-
ņas par ne tik priecīgiem notikumiem skolā un galvenie 
aktieri bija 8. klases skolēni - Amanda Nagle, Lauris Gā-
bers, Viktorija Korlaša un Dāvis Kapturs.

Savukārt pasākuma otrajā daļā pievienojās Ziemas-
svētku vecītis, un šogad tika izspēlēta savādāka tūtu sa-
ņemšanas shēma. Tika veidots raidījums „Vienīgi Tev, 

Ziemassvētku vecīt!”, kuru vadīja 12. klases skolnieces 
Katrīna Kļaviņa un Kristīne Kuprane. Par godu Ziemas-
svētku vecītim katra klase bija sagatavojusi vai nu deju, 
vai nu dziesmu, vai nu skeču. 

Priekšnesumu parāde priecēja gan Vecīša acis, gan ve-
cāku, jo vienmēr ir prieks raudzīties tajā, ko dara bērns, 
neatkarīgi no tā, vai tas iet 1. vai 11. klasē.

Liels paldies par pasākuma apskaņošanu Rovenam 
Miškinim un Gintam Borisjonokam. Paldies arī Ļaudonas 
pagasta pārvaldei par lielā dāvanu maisa satura sponso-
rēšanu.

Katrīna Kļaviņa, 12. klases skolniece
Ritas Avotiņas foto

Mirklis no pasākuma – pie Ziemassvētku vecīša skolas skaitliski lielākā klase – 8.klase, sk. Biruta Bokta.

Jau tradicionāli izcilākie skolēni mācībās tika aicināti iedegt 
krāšņo egli: Emīlija Dreimane 5. kl.,  Daniels Gurskis 4. kl. 

un Sindija Skrupska 10. kl. (nav attēlā).

Kā ik gadu rūpīgi tika piedomāts pie skolas vizuālā svētku 
noformējuma, lai svētku dekori priecē gan ēkas ārpusē, gan 

iekštelpās – klašu telpās un foajē.
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7. klase uzbur Ziemassvētku noskaņu
22. decembrī 7. klase Ziemassvēt-

ku sajūtas un noskaņojumu guva 
Viktora Ķirpa Ates muzejā, izstai-
gājot Ottes rūķu gaismas taku. Ta-
kas sākumā mūs sagaidīja rūķis, kas 
mums pastāstīja nostāstu par Ates 
rūķiem un viņu saplēsto gaismas luk-
turi, kura gabaliņi izkaisīti pa visu 
muzeja teritoriju. 

Pirms luktura puzles meklēšanas 
iepazināmies rūķa vadītajā rotaļā. 
Meklējot zudušo, mēs pabijām: smē-
dē, labirintā, rūķu lukturu darbnīcā, 
saimes mājā, rijā (piedarbā). Nokļūs-
tot smēdē, mēs satikām smēdes rūķi, 
kurš mums izstāstīja par kalēja dar-
bu, kopā izlējām savu klases laimīti. 
Tur arī atradām pirmo puzles gabalu. 
Pie ugunskura  mums stāstīja teiku, 
kā uguns radusies. Mūsu klases zēni 
izcēlās ar savu gudrību. Turpinājumā 
luktura gabaliņš bija jāmeklē labirin-
ta centrā, kurā bija trīs ieejas. Pareizo atrada un puzles 
gabalu ieguva Artis. 

Rūķu lukturu darbnīcā mēs dzirdējām stāstus par veca-
jiem lukturiem, kurus arī paši redzējām. Stafetē uzvarēja 
meitenes - nosargāja uguntiņu lukturī. Turpat bija arī tre-
šais puzles gabals. Tālāk mēs gājām uz saimes māju, kur 
mūs sagaidīja saimes rūķis, kas mums stāstīja, kā senie 
latvieši radīja gaismu mājās un arī par dažādām svecēm, 
sveču lukturiem. Iemācījāmies arī deju soļus skalu raks-
tos. Pēdējo mēs iepazinām riju un pabijām piedarbā, kur 
satikām rijas rūķi, ar kuru kopā gājām rotaļās. Pēc divām 
rotaļām rijas saimnieks stāstīja, ka viņš rijā audzē kon-

fektes. Pēc dziesmas mēs katrs saņēmām pa konfektei, 
kā arī pēdējo puzles gabalu. Viktorīnā rūķi pārbaudīja, ko 
mēs atceramies no stāstītā rūķu lukturu darbnīcā. 

Pēc pārbaudījumiem devāmies pie krāšņi izrotātās Zie-
massvētku egles, dejojām un dziedājām. Noslēgumā mēs 
tikām pacienāti ar rūķu pašu lasītu tēju, pīrādziņiem un 
piparkūkām. Atmiņai saņēmām katrs pa suvenīra rūķītim.

Paldies Ralfa mammai, kura piedalījās visos pārbau-
dījumos.

Paldies Ļaudonas pagasta pārvaldei par transporta no-
drošināšanu.

Ilze Pīpkalēja, 7. klases skolniece

ATSKATOTIES  UZ  2017. GADU  PII   “BRĪNUMDĀRZS”
Atskatoties uz aizvadītā gada veikumu un izvērtējot to, 

atcerēsimies un atmiņā izcelsim labo - veiksmes, panāku-
mus, uzvaras,  gandarījumu un prieku. Nav nozīmes, vai 
tās ir lielas lietas, vai pavisam sīki un šķietami nenozīmīgi 
sīkumi. PII aktīvi organizē pedagoģisko darbību, ir atvērta 
vecākiem un kolēģiem.

Darbu ar bērniem var raksturot kā brīnumainu krāsu pa-
leti, kur sarkanā krāsa pauž īpašu mīlestību, zaļā - pacie-
tību un mieru, dzeltenā - pozitīvismu un smaidu, oranžā 
- piesātinātību un dažādību, zilā - cerību, baltā - tīrību… 
Svarīga ir katra krāsa un tikai visu šo krāsu sajaukums 
veido profesionalitāti, kuras pamats ir dzīves gudrība un 
zināšanas.

Pagājušajā gadā centāmies bagātināt bērnu emocionālo 
pasauli ar interesantiem, pārdomātiem un daudzveidīgiem 
pasākumiem. Turpinājām kopt savas tradīcijas, kā arī rado-
ši papildinājām ar jauniem pasākumu veidiem. Pie īpaši in-
teresantiem pasākumiem vēlamies minēt: tematiskais pasā-
kums un izstāde “Jautrā matemātika,” vokālistu konkurss 
“Brīnumdārza  Cīrulītis-2017,” “Baltā galdauta svētki,”  
Līgo svētki, Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Ziemassvētku pasā-
kumi. PII  piedalījās arī bateriju vākšanas konkursā, kurā 
ar audzēkņu un viņu vecāku palīdzību tika savākti 124 kg. 
“Brīnumdārza” bērnu deju kolektīvs A. Kreiles vadībā no-
vada skatē ieguva 1. pakāpes Atzinības rakstu. Aizvadītajā 
gadā mūsu iestādes audzēkņi ir piedalījušies arī novada 
mēroga pasākumos: vokālistu konkursā “Cīrulītis-2017,” 
kurā mūs pārstāvēja trīs dziedātāji - L. Beļauniece, S. Ma-
teša, K. Bergsone, un sporta pasākumā “Mazā sporta olim-
piāde” Degumniekos.

Katru gadu mērķtiecīgi un iespēju robežās iestādē tiek 
paveikts kāds darbiņš, lai audzēkņiem un darbiniekiem 

bērnudārzā uzlabotu darba vidi. Mums ir liels prieks par 
izremontēto mūzikas zāli, kas nu ir kļuvusi plaša un gaiša. 
Paldies par paveikto darbu SIA “Trast būve” un SIA “ENC 
Latvia!” Piedaloties “CEMEX Iespēju fonda” rīkotajā 
projektā, rūpēs par drošu vidi bērniem, telpu durvju ailes, 
mēbeļu un sienu stūri ir aprīkoti ar atbilstošu  drošības ap-
rīkojumu. Par to pateicamies Signei Prušakevičai un Gitai 
Dzenei! Pateicoties Madonas novada domes atbalstam, 
pārvērtušies ir arī bērnu rotaļu laukumi, uzstādītas jaunas, 
drošas un košas konstrukcijas bērnu aktivitātēm.

Ļoti būtiski, ka, ieejot Latvijas simtgadē, arī mūsu bēr-
ni un darbinieki ir atstājuši savu ierakstu Tautas saimes 
grāmatā.

Uzsākot 2018. gadu, sakām paldies visiem līdzcilvē-
kiem, bez kuriem mazāk vai vairāk nebūtu iespējama šī 
gada ikdiena. Paldies visiem iestādes darbiniekiem, Rutai 
Vizānei, Signei Prušakevičai, Aigai Reinbahai, Ievai Skuš-
kei, pagasta pārvaldei. Paldies visiem tiem, kas diendienā 
ir ar mums un ap mums, palīdz gan ar labu darbu un vārdu, 
gan mīļu smaidu.

Novēlējums visiem ar B. Debeļskas vārdiem:
Izejot no mājām –
Prieku liec kabatā,
Veiksmi - kurpē,
Gaišās domas cepurē.
Ja kabatu nav,
Nav arī cepures, -
Liec sirdī visu,
Un tad vari droši iet,
Nekādām neveiksmēm
Tevi nesasiet!

Judīte Gūte, skolotāja
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Projekts „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”
2017./ 2018. mācību gadā A. Eglīša Ļaudonas vidus-

skolā tiek ieviests un realizēts projekts „Atbalsts pozitī-
vai uzvedībai”.  Darba grupā darbojas: Guntis Lazda, Vita 
Stradiņa, Līga Ostrovska, bet pieaicinātā persona - skolas 
psiholoģe Svetlana Berģe.

Projekta „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” realizēšanā tiek 
iesaistītas visas klašu grupas un visi skolas darbinieki ar 
vienotām prasībām un noteikumu ievērošanu. Skolēni 
izstrādā klasēs uzvedības noteikumus un vienojas par to 
ievērošanu. Oktobrī  notika skolas darbiniekiem lekciju 
cikls „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”. Šajās pārrunās galve-
nais mērķis bija noskaidrot, kādas vēl ir neskaidrības, kas 
jauns būtu jāievieš mūsu skolā. Interesanti bija uzklausīt 
mūsu skolas darbinieku viedokli par programmas norisi, 
par to, kā šo programmu uztver un ievēro paši skolēni 
un cik lielu atbalstu mēs saņēmām no skolēnu vecākiem. 
Lektori no Daugavpils dalījās pieredzē. Mūsu skolas sko-
lotāji ir ieinteresēti ieviest programmu un uzklausīt reko-
mendācijas.

Viens no svarīgākajiem uzdevumiem, kas saistīts ar 
APU (“Atbalsts pozitīvai uzvedībai”) programmu, ir at-
balsts pozitīvas uzvedības veicināšana skolēniem.

KAS IR ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI 
SKOLĀ?

 • Skolā ir izstrādāti jauni  pozitīvas uzvedības noteikumi. 
• Pozitīvas uzvedības uzslavēšana un apbalvošana.
• Pieaugušo vienotā rīcība noteikumu pārkāpumu gadīju-

mā (Rīcības plāns).
APU IEVIEŠANAS POSMI SKOLĀ:
 • APU komandas izveide. 
• Uzvedības noteikumu izstrādāšana, mācīšana, nostipri-

nāšana (skolēnu, pedagogu, vecāku, tehniskā personāla ie-
saistīšana procesā, vienotas prasības, pušu atbildība). 

• Vēlamās uzvedības pozitīvais pastiprinājums (pozitīvā 
komunikācija, iedrošinājums, apbalvojumu sistēma, labie 
darbi).

 • Noteikumu ievērošana un vienotu seku piemērošana 
(seku piemērošanas algoritms, nozīmīgi pārkāpumi un lo-
ģiskās sekas to novēršanai, e-žurnālā ziņojums vecākiem).

• Lasītprasmes uzlabošana skolā.
UZ KĀDĀM TRIM PAMATVĒRTĪBĀM BALSTĀS 

„ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI”? 
Skolā ir svarīgi izveidot drošu vidi, kur visi cits pret citu 

izturas ar cieņu. To var panākt ar atbildību par savu rīcību.

Vita Stradiņa, projekta vadītāja

PALDIES  PAR  KOPĀ  BŪŠANU!
VĒSTIS NO bIbLIOTĒKAS

Atskatoties uz 2017. gadu bibliotēkā… Gribas teikt, ka 
gads ir bijis krāsains - darbīgs un radošs, piesātināts ar da-
žāda veida aktivitātēm un, protams, grāmatu jaunumiem. 
Ikvienam interesentam ir bijusi iespēja izdarīt izvēli atbil-
stoši savām vajadzībām, gaumei un patikšanai. Šajā sakarā 
vēlos no sirds teikt paldies bibliotēkas atbalstītājiem, finan-
sētājiem, ikvienam bibliotēkas apmeklētājam, ikvienam 
interesentam. Paldies visiem, kas šajā gadā bibliotēkai dā-
vinājuši grāmatas: Dzintrai Viļevičai, Agnesei Barkovskai, 
Gunāram Kalniņam, Rozītei Lietavietei, Inesei Pommerei, 
Rutai Vizānei, Jānim Melnim, PII “Brīnumdārzs” “Rūķu” 
grupai u.c. Saņemti arī grāmatu autoru  dāvinājumi.

Prieks par izveidojušos pozitīvo sadarbību ar kultūras 
nama vadītāju Signi Prušakeviču. Kopā varam vairāk! Pal-
dies par sadarbību PII “Brīnumdārzs”, BJIC “ACS”, pan-
sionātam, A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas mazāko klašu 
audzinātājām un skolas bibliotekārei. 

Īpašu paldies saku Dzintrai Viļevičai par atbalstu dažā-
dās radošajās aktivitātēs un palīdzību telpu noformēšanā 
un noskaņas radīšanā atbilstoši gadalaikam un svētku rei-
zēm.

Gada nogale ir laiks, kad ikviens vērtē padarīto, kā arī 
domās jau ir nākamā gada darbos. 

Šobrīd jau esam iesoļojuši Latvijas 100gadē. Vai šis 
gads būs ar ko īpašāks par iepriekšējiem? 

Kāds kuram nāks, tāds būs vien jāsaņem,
Jo katram citāds - to Liktens lemj.
Cits balta sniega kalnā gavilēs,
Pār citu dūmu miglu pusnakts sēs.
Kāds gaiši smies, kāds as’ras lies.
No augstumiem tās dīvās skaņas šalks, -
Pēc labā, skaistā prāti vienmēr alks.
Un sirds ar mīļumu tik pilna kļūs,
Ka ticēsim: -Šis gads daudz labāks būs...
                               Marta Bārbale 

Arī jauno - 2018. - gadu plānojam radošu un daudzveidī-
gu - atbilstošu dažādām interesēm un gaumēm.

Ko un cik daudz lasīsim? Kādus pakalpojumus biblio-
tēka piedāvā?

Izvērtējot iepriekšējā gada pieprasījumu, šajā gadā 
bibliotēkas plauktos būs atrodami 14 nosaukumu preses 
izdevumi dažādām lasītāju gaumēm:

Laikraksti un žurnāli: “Stars“, IR”, “Ieva”, “Ievas 
Stāsti”, “Praktiskais Latvietis”, “Dārza Pasaule”, “100 
labi padomi” “Ilustrētā Pasaules Vēsture”, “Veselība”, 
“Leģendas”, “Annas Psiholoģija”, “Mājas Viesis”, 
“Santa”, “Astes”.

Kopumā bibliotēka piedāvā 7911 vienības apjomīgu 
krājumu, tajā skaitā 54 nosaukumu periodiskos izdevu-
mus visdažādākajām gaumēm un interesēm, kurus var 
lasīt gan bibliotēkā, gan uz nedēļu ņemt lasīt mājās.

Bibliotēkā bez maksas ir izmantojamas tiešsaistes da-
tubāzes:

news.lv - Lursoft Laikrakstu bibliotēka ir Latvijas pe-
riodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopo-
jums internetā. 

letonika.lv -  Letonika ir latviska uzziņu un tulkoša-
nas sistēma internetā, kuras galvenais mērķis ir sniegt 
sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas in-
formāciju. Letonika enciklopēdiskie un vārdnīcu resur-
si: enciklopēdijas un citi uzziņu resursi, vārdnīcas un 
citi tulkošanas resursi, multivide (attēli, audio un vi-
deo), Latvijas interneta lapu katalogs, latviešu valodas 
uzziņas.

Bibliotēkā ir iespēja autorizēties attālinātai grāmatu 
un citu izdevumu izsniegšanas termiņa pagarināšanai un 
grāmatu rezervēšanai.

Bibliotēkā neesošos izdevumus var pasūtīt Starpbib-
liotēku abonementa kārtā no citām Latvijas bibliotēkām.

Bibliotēkas piedāvātais maksas pakalpojums - drukā-
šana, kopēšana. Kopiju iespējamais formāts A4 un A3 
lapas, krāsainas un melnbaltas. 

Par bibliotēkā notiekošajām aktivitātēm sekojiet rek-
lāmai bibliotēkā, Ļaudonas pagasta mājaslapā, avīzē 
“Ļaudonas Vēstis”, sociālajos tīklos, pie ziņojumu dē-
ļiem.

      Uz tikšanos bibliotēkā!

Ieva Skušķe, bibliotēkas vadītāja
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  Ļaudonas pagasta iedzīvotāji ir 
vērsušies pagasta pārvaldē un mu-
tiski informējuši par krāpnieku 
pāri - vīrieti un sievieti (dzīvo 
Ļaudonas pagastā), kuri ierodas 
mājās pie veciem, vientuļiem 
pensionāriem un izlūdzas naudu, 
kuru cilvēki labprātīgi aizdod bez 
rakstiskas vienošanās. Zināms, ka 
šobrīd jau vairāki pensionāri pali-
kuši bez aizdotās naudas.

Ļaudonieši, esiet modri un pie-
sardzīgi! Izvērtējiet visus apstākļus, pirms atdodiet savu ikdienas 
iztiku citiem cilvēkiem, kuri labi prot pārliecināt par sev vēlamo.

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.

PASĀKuMu AFIšA
  BILJARDA TURNĪRS

No 15. līdz 31. janvārim
BJIC „ACS” telpās katru darba dienu 

no plkst. 10.00 līdz 18.00
Rezultāti tiks vērtēti trīs grupās: bērni, 
jaunieši, pieaugušie.

Nāc un piedalies!
Papildu informācija - 26146765   

SVEČU DIENA
Ļaudonas pagasta bibliotēkā līdz 2. februārim esat aici-

nāti atnest interesantu, oriģinālu, sev īpašu sveci, lai kopīgi 
veidotu Sveču dienai veltītu izstādi.

2. februārī plkst. 14:00 sveču liešanas radošā darbnīca.
Līdzi jāņem: trauciņš (tas var būt interesantas
formas, vienkārša stikla burciņa vai tējas krūzīte,
māla podiņš vai plastmasas trauciņš). Materiāli tiks
nodrošināti.
Tomēr pēc vēlmēm un iespējām kādu vēlieties savu
sveci - variet ņemt līdzi sausos
ziedus/zariņus/kaltētus augļus/kafijas pupiņas, utt.
Dalības maska: 1Eur

SNIEGA DIENA 
3. februārī plkst. 11:00  A. Eglīša Ļaudonas 

vidusskolas sporta laukumā.
No 10:30 reģistrēšanās, inventāra noma

11:00 Sniega dienas atklāšana
Aktivitātes visai ģimenei

BarX Ielu vingrotāju šovs (Madona)
Silta tēja un pusdienu zupa

Sekojiet sīkākai informācijai 

  Ar 2017. gada decembri Ļaudonas 
pagastam ir VP Vidzemes reģiona 
pārvaldes Madonas iecirkņa Kārtības 
policijas nodaļas Ļaudonas inspektors

DMITRIJS BOGATIRJOVS
Dežūrē -  KATRA MĒNEŠA 2. 

TREŠDIENĀ
no plkst.10:00 līdz 12:00  Ļaudonas 

pagasta pārvaldes telpās 1. stāvā.
Nepieciešamības gadījumā zva-

nīt:
laikā no plkst. 8.00 līdz 16.30 - 

26315971, pārējā laikā - 110.

INFORMĀCIjA  
IEDZĪVOTĀjIEM

bRĪDINĀjuMS

KONCERTPROGRAMMA 
„NOTIKUMI  VIRTUVĒ”

16. februārī plkst.15:00
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas muzeja zālē

Leļļu teātris „Tims” viesojas ar  koncertuzvedumu
Ieeja - 1,50 eiro

Muzikāla koncertprogramma „VISĀDAS MĀJAS”
25. martā plkst.16:00

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas muzeja zālē
Izmantojot dūdas, mandolīnu, ģitāru, vijoli, pūšamās kla-

vieres, māla vilku, kā arī zvangu, kamertoni, smilšpapīru un 
tukšas   pudeles, mūziķis Andrejs Grimms  un multiinstru-
mentāliste, folkloras zinātāja Mare P.  Ābele piedāvā duetu 
“Pastakaste”, uzdodot katram svarīgo jautājumu - 

Kur un kas tad īsti ir mūsu mājas? Sava sēta? Latvija? 
Pasaule?

Ieeja - 1,50 eiro
Politiski represētajām personām ieeja - bez maksas

LIELDIENU DEJU SADANCIS
1. aprīlī plkst.18:00

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas sporta zālē
Piedalās Ļaudonas un kaimiņu pagastu 

tautisko deju kolektīvi
Pēc koncerta  - BALLE kopā ar grupu „Kokteilis”

Ieeja uz koncertu – bez maksas
Ieeja uz balli – 2Eur, pasākums pie galdiņiem

Sīkāka informācija sekos

ĻAUDONAS  MUZIKĀLO  
ĢIMEŅU KONCERTS

    Atzīmējot Starptautisko ģimenes dienu, 19. maijā 
plānots Ļaudonas pagasta muzikālo ģimeņu koncerts.
   Ģimenes vai radu apvienības aicinātas pieteikties, lai 

ar pašu sagatavotu priekšnesumu (muzikālu - dziesma/mū-
zikas instrumenti/deja) priecētu ļaudoniešus.


