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Rudeņošanās
Interesants vārds - rudeņošanās. Nejauši ierau-

dzīts un, šķiet, tik ļoti atbilstošs šim laikam. Sep-
tembris iezīmē rudens pirmo mēnesi un līdz ar to 
ir sākusies  rudeņošanās. Rudeņošanās dabā, sākot 
ar sēņošanu lietū, līdz zvēru gatavošanos ziemas 
miegam. Rudeņošanās ir arī lapu krāsošanās, zī-
les un kastaņi. Vai cilvēks arī rudeņojas? Protams! 
Kā gan savādāk nosaukt pēdējos veicamos dārza 

darbus? Katrs cilvēks rudeņojas savādāk - kāds 
no skapja augstākā plaukta noceļ biezos  adītos 
džemperus, kāds izvelk adīkli, lai sāktu adīt ze-
ķes. Rudeņošanās ir silta tēja, sildīšanās pie mū-
rīša. Varbūt kādam rudeņošanās ir dzejas lasīšana 
vai teātra apmeklējums. Tās ir lietas, notikumi un 
ikdienas sajūtas, kas pilnīgi dabiski pie mums at-
nāk  rudenī. Un kas ir tava rudeņošanās? 

Signe, redaktore
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VĒSTIS NO PAGASTA  PĀRVALDES

Sāvienas ezerā ir novērota masveida zilaļģu savairošanās.
Zilaļģēm atmirstot, ūdenī var tikt izdalīti toksīni, tādēļ 

ezerā ir aizliegts: peldēties, makšķerēt, lietot uzturā ezerā 
ķertās zivis, izmantot ūdeni saimniecībā, dzirdīt ar šo ūdeni 
mājdzīvniekus un lopus.

PAŠVALDĪBA BRĪDINA

Sestdien, 2018. gada 6. oktobrī, notiks 13. Saeimas 
vēlēšanas. Saeimas vēlēšanu kārtība noteikta Satvers-
mē, Saeimas vēlēšanu likumā, kā arī vairākos citos tie-
sību aktos. Saeimas vēlēšanu sarīkošanā ir iesaistītas 
trīs līmeņu vēlēšanu komisijas - Centrālā vēlēšanu ko-
misija, 119 republikas pilsētu un novadu vēlēšanu ko-
misijas, kā arī vairāk nekā tūkstotis vēlēšanu iecirkņu 
komisiju Latvijā un ārvalstīs.

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Lat-

vijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu 
vecumu.  

Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst balsot jebkurā vē-
lēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, bet par dalību vē-
lēšanās vēlētājam pasē izdara īpašu atzīmi - spiedogu. 

Savukārt vēlētājiem, kuru rīcībā ir tikai personas ap-
liecība, bet nav derīgas pases, no 2018. gada 25. sep-
tembra līdz 2018. gada 6. oktobrim jāizņem vēlētāja 
apliecība. 

Balsošanas iespējas
Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi vēlētājiem būs at-

vērti no pulksten 7.00 līdz 20.00. 
Vēlētāji, kuri nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī vēlēša-

nu dienā, trīs dienas pirms vēlēšanu dienas dažas stun-
das dienā var izmantot iespēju nodot balsi glabāšanā. 
Šāda iespēja būs trešdien, 3. oktobrī, no pulksten 17.00 
līdz 20.00, ceturtdien, 4. oktobrī, no pulksten 9.00 līdz 
12.00, piektdien, 5. oktobrī, no pulksten 10.00 līdz 
16.00.

Vēlēšanu iecirkņi, kur varēs nodot balsi glabāšanā, 
tiks izveidoti pašvaldībās, kur ir vismaz 7500 balss-
tiesīgo. Pašvaldībās, kur balsstiesīgo skaits lielāks par 
20 000, šādi iecirkņi iekārtojami ar aprēķinu, lai uz pil-
niem 20 000 balsstiesīgo būtu viens iecirknis.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties 
vēlēšanu iecirknī, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu 
personu aprūpētāji var balsot savā atrašanās vietā. Bal-
sošana vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 1. līdz 6. 
oktobra plkst. 12.00 vēlētāja atrašanās vietai vēlēšanu 
dienā tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

Priekšvēlēšanu aģitācija
Priekšvēlēšanu aģitācijas periods ilgst no 120. dienas 

līdz vēlēšanu dienai. 
No 30. dienas pirms vēlēšanu dienas ir aizliegts iz-

vietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus televīzijā. 
Savukārt vēlēšanu dienā un dienu pirms vēlēšanām 
priekšvēlēšanu aģitācija ir aizliegta radio, publiskās lie-
tošanas ārtelpās un iekštelpās, preses izdevumos, valsts 
un pašvaldību institūcijās un kapitālsabiedrībās, kurās 
valstij vai pašvaldībai pieder vairāk nekā 50 procenti 
akciju. Internetā, izņemot partiju un partiju apvienību 
mājaslapas, dienu pirms vēlēšanām un vēlēšanu dienā ir 
aizliegts izvietot maksas priekšvēlēšanu aģitāciju.

Priekšvēlēšanu aģitāciju balsošanas laikā aizliegts iz-

13. SAEIMAS VĒLĒŠANAS
vietot arī vēlēšanu iecirkņos un 50 m no ieejas iecirknī. 

Priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzību atkarībā no aģi-
tācijas veida veic Korupcijas novēršanas un apkaroša-
nas birojs, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
padome, Valsts policija un pašvaldības policija. Iecir-
kņa komisijas priekšsēdētājs uzrauga, lai nenotiktu aģi-
tācija vēlēšanu iecirkņos un 50 metrus no iecirkņiem.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 
13. Saeimas vēlēšanu dienā, 6. oktobrī, no plkst. 7.00 

līdz 20.00

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pirms vēlēšanu die-
nas Latvijā:

Pirmdien, 1. oktobrī, no plkst.17.00 līdz 20.00
Otrdien, 2. oktobrī, no plkst. 8.00 līdz 11.00
Trešdien, 3. oktobrī, no plkst. 17.00 līdz 20.00
Ceturtdien, 4. oktobrī, no plkst. 9.00 līdz 12.00
Piektdien, 5. oktobrī, no plkst. 10.00 līdz 16.00

Svarīgi
Šajā laikā balsošana nenotiek, izņemot balss nodoša-

nas glabāšanā vēlēšanu iecirkņus  3., 4. un 5. oktobrī. 
Pirmsvēlēšanu dienās vēlēšanu iecirkņos var iepazīties 
ar kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, 
balsošanas kārtību un iesniegt pieteikumus balsošanai 
vēlētāja atrašanās vietā.

Balsošanas dokumenti
Balsošanas dokumenti 13. Saeimas vēlēšanās ir:
1) derīga Latvijas pilsoņa pase;
2) derīga Latvijas pilsoņa personas apliecība 
(eID) kopā ar vēlētāja apliecību.
Vēlētāju apliecību iespējams izņemt PMLP no 25. 

septembra.
Kāpēc Saeimas vēlēšanās pase ir svarīga?
Saeimas vēlēšanās netiek lietoti iepriekš izveidoti 

vēlētāju saraksti. Vēlēšanu dienā vēlētājs drīkst doties 
balsot uz jebkuru vēlēšanu iecirkni, bet, lai nebūtu ie-
spēja nobalsot vairākkārt, vēlētāja pasē iespiež spiedo-
gu par dalību vēlēšanās.

Ja pasei beidzies derīguma termiņš
Ar pasi, kurai beidzies derīguma termiņš, piedalīties 

vēlēšanās nevar. Atjaunot pasi iespējams jebkurā Pilso-
nības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā 
neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. 

Pasi izsniedz 10 darba dienu laikā vai paātrinātā kār-
tībā - divu darba dienu laikā (neskaitot dokumentu ie-
sniegšanas dienu).

Valsts nodeva par pases izsniegšanu 10 darba dienu 
laikā ir EUR 28,46, par izsniegšanu divu darbdienu lai-
kā - EUR 56,91. Tālrunis uzziņām - 67219244. 

Kad nepieciešama vēlētāja apliecība?
Vēlētāja apliecība nepieciešama tikai tiem vēlētā-
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jiem, kuriem nav Latvijas pilsoņa pases, bet ir Latvijas 
pilsoņa personas apliecība.

Kur saņemt vēlētāja apliecību?
Vēlētāju apliecību dalībai 13. Saeimas vēlēšanās va-

rēs saņemt no 2018. gada 25. septembra līdz 6. oktob-
rim tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes terito-
riālajā nodaļā, kur izsniegta personas apliecība.

Vēlētāja apliecību iespējams saņemt arī citā Pilsonī-
bas un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, 
par šo vēlmi rakstiski informējot Pilsonības un migrāci-
jas lietu pārvaldi līdz 2018. gada 25. septembrim.

Vai par vēlētāja apliecības izgatavošanu jāmaksā?
Nē, vēlētāja apliecības izsniedz bez maksas. 

Balsošanas kārtība vēlēšanu iecirknī
 1. Ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda derīga Lat-

vijas pilsoņa pase. Vēlētājiem, kuriem ir tikai Latvijas 
pilsoņa personas apliecība (eID) - personas apliecība 
kopā ar vēlētāja apliecību*.

*Vēlētāja apliecību bez maksas varēs saņemt no 
2018. gada 25. septembra līdz 6. oktobrim tajā Pilsonī-
bas un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, 
kur izsniegta personas apliecība. 

2. Pēc tam jādodas pie reģistrācijas galda, kur vēlēša-
nu iecirkņa komisijas darbinieks:

- ierakstīs vēlētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu 
balsotāju sarakstā;

- iespiedīs spiedogu pasē (vai vēlētāja apliecībā) par 
dalību 13. Saeimas vēlēšanās; 

- izsniegs balsošanas dokumentus - vienu vēlēšanu 
aploksni un komplektu ar vēlēšanu zīmēm.

Vēlētājam, kurš balso ar vēlētāja apliecību, tā jāatdod 
iecirkņa komisijas darbiniekam.

3. Par vēlēšanu zīmju un vēlēšanu aploksnes saņem-
šanu jāparakstās balsotāju sarakstā.

4. Saņemot balsošanas materiālus, jāpārliecinās, ka:
- izsniegtas visas vēlēšanu apgabalā reģistrēto kandi-

dātu sarakstu vēlēšanu zīmes;
- uz vēlēšanu aploksnes ir attiecīgā vēlēšanu iecirkņa 

zīmogs.
5. Balsojot jāievēro balsošanas aizklātums, tāpēc vē-

lēšanu zīme jāizvēlas un jāaizpilda vēlēšanu kabīnē vai 
nodalījumā.

6. Lai nobalsotu, no visām vēlēšanu zīmēm jāizvēlas 
viena  ar to kandidātu sarakstu, par kuru vēlas balsot.

7. Vēlēšanu zīmi var atstāt negrozītu vai tajā var iz-
darīt šādas atzīmes:

• ar “+” atzīmēt tos kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlē-
tājs īpaši atbalsta;

• izsvītrot to kandidātu vārdus un uzvārdus, kuru ie-
vēlēšanu vēlētājs neatbalsta.

8. Pēc tam vēlēšanu zīme jāievieto aploksnē, aplok-
sne jāizlīmē un jāiemet vēlēšanu kastē.

9. Neizmantotās vēlēšanu zīmes ieteicams atstāt vēlē-
šanu iecirknī tām paredzētajā vietā.

 
Kā balsot ar vēlētāja apliecību?
Vēlētāja apliecība ir derīga, uzrādot to kopā ar Latvi-

jas pilsoņa personas apliecību. Vēlēšanu iecirknī komi-
sijas darbinieks ierakstīs vēlētāju balsotāju sarakstā un 
uz vēlētāja apliecības uzspiedīs 13. Saeimas vēlēšanu 
spiedogu. Saņemot balsošanas materiālus, vēlētāja ap-
liecība jāatdod vēlēšanu iecirkņa komisijai.

Ja gadās sabojāt vēlēšanu zīmi
Ja vēlēšanu zīme sabojāta pirms ievietošanas aplok-

snē, drīkst lūgt vēlēšanu komisijas darbiniekam izsniegt 
jaunu vēlēšanu zīmju komplektu.

Ja gadās sabojāt vēlēšanu aploksni
Ja vēlēšanu aploksne ir sabojāta pirms aizlīmēšanas, 

vēlētājam ir tiesības saņemt jaunu vēlēšanu aploksni. 
Sabojātā vēlēšanu aploksne jāatdod vēlēšanu komisijas 
loceklim un par jaunas aploksnes saņemšanu jāparak-
stās balsotāju sarakstā.

Ja vēlētājs fizisku trūkumu dēļ nespēj parakstīties 
balsotāju sarakstā vai izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē

Šajā gadījumā vēlētāja klātbūtnē pēc viņa norādīju-
miem izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē vai parakstīties bal-
sotāju sarakstā var vēlētāja ģimenes loceklis vai kāda 
cita persona, kurai vēlētājs uzticas. Par to balsotāju sa-
rakstā izdara atzīmi. Vēlētāja uzticības persona nedrīkst 
būt attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis.

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties 

balsošanas telpās, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu 
personu aprūpētāji  drīkst pieteikt balsošanu savā at-
rašanās vietā. Balsošana atrašanās vietā jāpiesaka no 
2018. gada 1. oktobra līdz 6. oktobrim vēlētāja atraša-
nās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

Iesniegumā jānorāda:
1) vārds, uzvārds;
2) personas kods;
3) iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana 
atrašanās vietā;
4) precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai.
 Ieteicams norādīt arī ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir, 

un telefona numuru, pa kuru vēlēšanu komisija var sa-
zināties ar vēlētāju problēmsituācijās.

Iesniegumu vēlēšanu iecirknī drīkst nogādāt jebkura 
vēlētāja uzticības persona - rads, draugs, pastnieks, so-
ciālās aprūpes darbinieks vai kaimiņš.

Vēlētāja uzticības persona iesniegumu ar vēlētāja 
lūgumu organizēt balsošanu mājās var uzrakstīt arī ie-
cirknī. Šajā gadījumā iesniegumā papildus norāda arī 
vēlētāja uzticības personas vārdu un uzvārdu.

 
Svarīgi!
Iesniegumu iecirknī var nogādāt arī vēlēšanu dienā, 

2018. gada 6. oktobrī. Tomēr šajā gadījumā obligāti 
izpildāmi ir tie iesniegumi, ko vēlēšanu komisija būs 
saņēmusi līdz pulksten 12.00. Savukārt iesniegumi, kas 
saņemti vēlēšanu dienā pēc pulksten 12.00, jāizpilda, 
ja vēlēšanu iecirkņa komisijas pārstāvjiem ir iespējams 
ierasties pie vēlētāja līdz pulksten 20.00.

Ja vēlētājam ir drošs elektronisks paraksts, iesniegu-
mu var nosūtīt savai pašvaldībai pa e-pastu vai portālā 
Latvija.lv. Pašvaldība iesniegumu pārsūtīs pašvaldības 
vēlēšanu komisijai nogādāšanai attiecīgajā vēlēšanu ie-
cirknī. Sūtot iesniegumu elektroniski, lūdzam izsūtīt to 
savlaicīgi, jo iesnieguma nogādāšanai iecirknī ir nepie-
ciešams laiks.

Ļaudonas vēlēšanu iecirknis, kā ierasts, atradīsies 
Ļaudonas kultūras namā (Dzirnavu ielā 7). Tā kā 
vēlēšanu iecirkņi tika apstiprināti pirms  vairākiem  
mēnešiem un  kultūras nams vēl nav nodots eksplua-
tācijā, vēlētāji aicināti doties uz Ļaudonas kultūras 
nama banketu zāli (kafejnīcas „Mokka” telpās).  
Tiks nodrošināta vides pieejamība personām ar in-
validitāti.

Paldies par sapratni!

Informāciju apkopoja Signe Prušakeviča
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Sargi savu mājokli!

Kas zog?
• Zādzību veicēji var būt dažāda vecuma, tautības, ādas 

krāsas un sociālā slāņa personas.
• Lai veiktu izpēti, zaglis var uzdoties par kāda uzņē-

muma darbinieku. Dzīvoklī ielaižot svešinieku, esi piesar-
dzīgs - noslēp vērtīgus priekšmetus un neizpaud personis-
ko informāciju!

Kā zog?
• Zagļi dzīvoklī iekļūst pa durvīm, caur balkonu vai pa 

logiem, kas nereti atstāti vaļā.
• Zagļi apstaigā kāpņutelpas, paraustot durvju rok-

turus, lai pārbaudītu, kuras durvis ir atstātas vaļā. Ne 
vienmēr zaglis mājoklī iekļūst pa atvērtām durvīm, 
nereti tās tiek arī uzlauztas. Vienkāršas un neizturīgas 

durvju slēdzenes atlaušana prasa tikai dažas sekundes.
Ko zog?
• Zādzība neaizņem vairāk par 10 minūtēm, tādēļ zagļi 

zog visu, ko var ātri aiznest un realizēt: juvelierizstrādāju-
mus, naudu un dažādas elektroniskās iekārtas.

• Atceries - ja vērtīgas lietas turi seifā, neaizmirsti seifu 
nostiprināt tā, lai zaglis nevarētu to aiznest.

Iegaumē!
Ilgstošas prombūtnes laikā palūdz uzticamam kaimiņam 

pieskatīt dzīvokli un  nepieciešamības gadījumā ziņot par  
aizdomīgām situācijām.

Informāciju iesūtījaMadonas
novada pašvaldības kārtībnieks Roberts Krauklis

Nemēslo Ļaudonas mežos!

Pagasta pārvaldē tika iesūtīts foto, kur redzami mežā izgāztie 
atkritumi - līdzās sadzīves atkritumiem gozējas arī dāmu somiņa…

Skumjš stāsts tepat no mūsu mīļās Ļaudonas mežiem. 
Paldies vērīgajiem iedzīvotājiem par rūpību, kad tiek sa-
vākti aiz citiem cilvēkiem, kuri,nekautrējoties kā cūkas, 
savus atkritumus izgāž mežā. Kā jūs naktīs  guļat, zinot, 
ka piemēslojat mūsu Latviju, vidi sev apkārt? Vidi, kurā 
dzīvo gan jūsu draugi, gan ģimenes, gan paziņas, radi, 
darba kolēģi, skolas biedri, skolotāji, bērni, pensionāri. 
Arī zvēri mežā. Kā jūs jūtaties tajā brīdī, kad slapstāties 
pa pagastu vai mežu, slēpjot to, ka  izberat savus atkritu-
mus nekaunīgi? Un pats galvenais, ka jūsu ļaužu šaurais 
loks ir zināms. Katra cilvēka pienākums, kā likums to 
nosaka, jo  katrs mēs (katra mājsaimniecība) ir atkritumu 
ražotājs, tādēļ katram (katrai mājsaimniecībai) ir pienā-
kums noslēgt līgumu ar atkritumu izvedējiem (Ļaudonu 
apkalpo SIA  “Madonas namsaimnieks”). Un tie, kuriem 
šāda līguma nav, automātiski  ir  likuma pārkāpēji. Cie-
nīsim sevi un citus, nemēslosim mežos un citu cilvēku  
īpašumos (arī konteineros, kas nepieder jums).

P.S. Tiem, kuriem nebūs noslēgts līgums par   atkritumu 
apsaimniekošanu,  nāksies doties uz policiju skaidroties.

Artūrs Portnovs
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VEIKALS „KATRAM” ATZĪMĒ 10 GADU JUBILEJU

1. septembrī veikala „Katram” kolektīvs savus klientus aicināja uz dzimšanas dienas svinībām. Svētku diena bija sau-
laina un piepildīta ar patiesu dzimšanas dienas sajūtu – baloni, saldumi, īpašais Laimes rats, kur ikviens varēja pārbaudīt 
savu veiksmi. Veikala vadītāji Indra un Imants saņēma apsveikumus un laba vēlējumus turpmākajam darbam.

Paldies par radīto svētku dienu! Lai veikala „Katram” kolektīvam sasniegumi, visu mērķu piepildījums un daudz 
klientu arī turpmāk!

Signes Prušakevičas teksts un Valda Kļaviņa foto

Veikala „Katram” vadītāji Imants un Indra Vīksnas, 
Katrīna Stafecka, pārvaldes vadītājs Artūrs Portnovs.

Svētku dienā veikala apmeklētājus sagaidīja vietējo veikala tīkls 
„Top!” simbols – zīļuks.

DZIMIS  ĻAUDONĀ

Vasaras mēneši bijuši ražīgi, kuplinot jauno ļaudoniešu 
pulku. Kopā ar pārvaldes vadītāju ciemojāmies pie jaun-
dzimušajiem un viņu vecākiem, lai ļaudoniešu vārdā su-
minātu vecākus un pasniegtu personalizētu dāvanu katram 
bērniņam.  

Signes Prušakevičas teksts un foto

Krišjānis Retko dzimis 10. jūlijā 
vecākiem Iritai un Dainim Retko.

Lineta Petrovska dzimusi 27. jūlijā, 
māmiņa Evita Petrovska.

Johannes Millers  dzimis 26. augustā 
vecākiem Rutai un Steffen Milleriem.



                   “Ļaudonas Vēstis” Nr. 8 (281)                         SEPTEMBRIS  20186

turpinājums 7. lpp.

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
JAUNAIS  MĀCĪBU  GADS

Skolēnu svinīgo solījumu lasa 9. klases 
labākais skolnieks Markss  Demkovs un 12. 

klases labākā skolniece Natālija Šmeisa. Ernests Jonāns izpilda tradicionālo Zinību dienas dziesmu „Dar’ man tēvi’s pastaliņas”.

12. klase 
2. rindā no kreisās: Edijs Burcevs, Gints Borisjonoks, 

Emīls Zemītis, Ralfs Miškinis.
1. rindā no kreisās: Natālija Šmeisa, Samanta Trofimova, klases 
audzinātāja Elīna Macijevcka, Monta Konopacka, Diāna Cīrule.
Fotogrāfijā nav: Ērika Aļošina, Jūlija Kalniņa, Reiņa Sirsniņa.

1. klase 
No kreisās: Kristena Laskina, Dāniels Melehovs,  Diāna  

Siļmanoviča, Artis Jānis Celiņš, Aleksejs Burcevs, Evelīna 
Timaškova, Monika Grundmane, Enija Berele. 

Skolotāja Iluta Biķerniece

Skaitliski lielākā - 9. klase, skolotāja Biruta Bokta.
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turpinājums no 6. lpp.

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolotāju kolektīvs.
3. rindā no kreisās: jaunsargu instruktors Mareks Rimšāns, Anna Iesalniece, Rita Avotiņa, Sintija Bašķere, Biruta Bokta.

2. rindā no kreisās: Lilija Jakubjaņeca, Lelde Elijāse, Vita Stradiņa, Ligita Elksnīte, direktora vietniece mācību darbā Ērika Pomere, 
lietvede Lidija Kaufelde, psiholoģe Svetlana Berģe.

1. rindā no kreisās: Iluta Biķerniece, Antra Punovska, Elīna Macijevska, bibliotekāre Nadīne Jefimova, direktors Guntis Lazda, 
direktora vietniece ārpus klases darbā Sarmīte Sīle, Aija Driksna.

Fotogrāfijā nav: Emeritas Beļaunieces, Ulda Liniņa, Ilzes Līces, Aivara Šķēla, Ineses  Āres, Irinas Venčeles, Ilzes Kaļinovas, 
Anitas Kidalas, Aiņa Krišāna, Aldonas Gudrītes, deju skolotājas Ingas Pujates.

Pludmales  volejbola  aktivitātes  Ļaudonā
No 12. jūnija līdz 8. augustam norisinājās Latvi-

jas Jaunatnes čempionāts pludmales volejbolā. Arī no 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas startēja komandas 
divās vecuma grupās - U-19 (2000. gadā dzimušie) un 
U-17 (jaunieši, kas dzimuši 2002. gadā, kā arī jaunāki).

Sacensības notika četros posmos. Un pēc rezultā-
tu fiksācijas tika izveidots spēlētāju reitings, kas tika 
ņemts vērā finālsacensībās. Par katru nospēlēto posmu 
volejbolists saņēma viņa izcīnītajai vietai atbilstošus 
reitinga punktus.

U-19 pāri (atsevišķi gan zēni, gan meitenes) spēlēja 
Limbažos II posmā: Jānis Krasnovs/Ralfs Miškinis izcī-
nīja 5. vietu un katram tika piešķirti 55 reitinga punkti; 
Sergejs Plaunovs/Mārtiņš Kalniņš šajā posmā tika pie 
9. vietas un 44 reitinga punktiem; 10. vietā ierindojās 
Rovens Miškinis/ Ojārs Preits Freimanis, saņemot 42 
punktus; Ilona Kalupniece/Enija Zaķe meiteņu konku-
rencē ierindojās 9. Vietā, arī iegūstot 44 nozīmīgos rei-
tinga punktus.

III posms tika aizvadīts Cēsīs un Ilonas/Enijas pāris 
ieguva 5. vietu, 55 punktus un lielo iespēju spēlēt fi-
nālsacensībās, būt starp 16 labākajām Latvijas jaunie-
šu pludmales volejbolistu komandām.  Savukārt Jāņa/
Ojāra pāris ar kārtīgu cīņu tika pie 11. vietas, saņemot 
40 punktus; Sergejs/Rovens saņēma 39 punktus; Ralfs 
Beinarovičs/ Raivis Randohs 37 punktus.

Piedaloties IV posmā Ventspilī, pilsētā pie jūras, tie-
sības  piedalīties finālsacensībās ieguva trīs puišu pāri. 
Malači!

11. augustā Rīgā Beach Box laukumos tikai starp la-

bākajiem un prasmīgākajiem Latvijas Jaunatnes čem-
pionātā pludmales volejbolā bija četri AEĻV komandu 
pāri: Ilona K./Nikola Trama; Jānis K./Ojārs F.; Sergejs 
P./Ralfs B.; Raivis R./Renārs Knēža! Vareni! Vislabāk 
saspēlēties un sasniegt mērķus izdevās meiteņu pārim - 
tika iegūta 5. vieta valsts līmenī! Taču puišu pāru rezul-
tāti bija ne mazāk iepriecinoši: Sergeja/Ralfa pārim 9. 
vieta; Jāņa/Ojāra pārim 10. vieta; 11. vieta tika piešķirta 
Raivja/Renāra duo.

Bet, runājot par U-17 pāriem, I posms tika spēlēts Ve-
cumniekos: 30 komandu konkurencē - Sergejs/ Rovens 
- 20. vieta, 31 punkts; Verners Šveds/ Uvis Kapturs - 29. 
vieta, 20 punkti. II posmā Liepājā  meiteņu pāris Linda 
Baranova/Ilona K. ieguva 33. vietu un 18 punktus. Tāpat 
sacensībās spēkus izmēģināja arī puišu pāri: Daniels Dā-
vis Začots/Sergejs Balanovs; Valters Biķernieks/Ralfs 
Gurskis.

Visi šie rezultāti parāda, ar kādu atdevi tiek trenēti 
jaunieši A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā. Par to paldies 
gan skolas direktoram un sporta skolotājam Guntim 
Lazdam, gan arī sporta skolotājai Anitai Kidalai. Aug-
stās vietas parāda arī, cik svarīgi jauniešiem ir izvirzīt 
un sasniegt mērķus, trenēties, nepadoties un pierādīt 
sevi. „Paldies par sportisko un  lieliski pavadīto, panā-
kumiem bagāto vasaru, kas pirmo reizi mūsu skolas sko-
lēniem nesa tik augstas godalgas valsts līmeņa spēlēs!” 
saka skolotāja Anita.

Informāciju apkopoja 
Katrīna Melānija Kļaviņa
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Prieks dodot un saņemot

PII „Brīnumdārzs” izsaka pateicību Stepanovu ģi-
menei - Danielam, Jūlijai (bijusī iestādes audzēkne), 
Pāvelam par jauko dāvinājumu „Brīnumdārzam”.

Jūlija Stepanova ar dēlu Danielu, 
ciemojoties PII „Brīnumdārzs”.

Bērni priecīgi par jaunajām mantām, kuras varēs izmantot gan rotaļās, gan mācību nodarbēs.

 Atzīmējot centriņa dzimšanas dienu
VĒSTIS NO BJIC „ACS”

1. septembrī  Bērnu un jauniešu iniciatīvu centram 
„Acs”  bija jubileja - 12 gadi kopš centrs sāka darboties. 
Taču savu jubileju atzīmējām 3. septembrī, jo 1. septem-
brī jauniešu delegācija devās uz Kalsnavas jauniešu cen-
tru „Up’s”, lai sveiktu kaimiņus viņu 10 gadu jubilejā.

Mūsu pasākums sākās ar viktorīnu „Ko tu zini par 
jauniešu centriņu?”, kur bija jāatbild uz dažādiem no-
pietniem un ne tik nopietniem jautājumiem. Par pareizu 
atbildi bija iespēja nopelnīt končiņu. Pēc tam jaunieši da-
lījās savos vasaras piedzīvojumos un iespaidos. Viktorija 
bija aizbraukusi darbā uz Somiju, viņas stāstījums bija 
ļoti interesants, taču noslēdzās ar aicinājumu nebraukt 
strādāt uz citām zemēm, palikt un meklēt darbu tepat Lat-
vijā. Arī citiem jauniešiem bijuši interesanti piedzīvoju-
mi vasarā. Pēc tam visi mielojāmies ar svētku kliņģeri. 
Paldies visiem, kuri atcerējās par mums un apsveica mūs 
svētkos!

Radošas un gardas darbnīcas
14. septembrī notika radošās darbnīcas, darbnīcu tēma 

“Rudens salāti”.
Jaunieši atnesa to, kas kuram dārzā raženāk izaudzis: 

kartupeļus, burkānus, sarkanās bietes, kāpostus, sīpolus 
u.c. Salātu  gatavošanā aktīvi iesaistījās gan meitenes, 
gan zēni, taču degustācijā  bija vairāk degustētāju nekā 
gatavotāju. Vienlaikus apguvām galda klāšanas pamatus 
un galda kultūru. Pavisam pasākumā piedalījās 25 bērni 
un jaunieši.

Līdz 22. septembrim  centriņā notiek galda tenisa tur-
nīrs, bet oktobrī (pēc jauniešu pieprasījuma) notiks bil-
jarda turnīrs. Nāc un piedalies!

Audzinātājas atvaļinājuma dēļ centriņā mainīts darba 
laiks. Apmeklētājiem tas būs atvērts līdz plkst. 16.30.

Biruta Calmane, BJIC „ACS” vadītāja
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  No 17. septembra apskatāma izstāde „Atvasara”

Lasi interesanti, aizraujoši un mūsdienīgi!
VĒSTIS  NO  PAGASTA  BIBLIOTĒKAS

Nodibinājuma “CEMEX 
Iespēju fonds” atbalstītā 
projekta “LASI INTERE-
SANTI, AIZRAUJOŠI UN 
MŪSDIENĪGI” ietvaros 3. 
oktobrī plkst. 14.00  visi in-
teresenti tiek aicināti uz ie-
pazīšanās nodarbību “Lasi 

kopā ar suni!”. Tiksimies ar kanisterapijas asistenti 
Solvitu Dreimani un kanisterapijas suni. Īpaši aicinātas 
ģimenes ar bērniem, kuri jau prot lasīt, bet kuriem la-
sīšana tomēr sagādā zināmas grūtības. Nāc uz tikšanos 
un uzzini, kā šīs problēmas var risināt ar inovatīvām 
metodēm!

Vai esi domājis, par ko kļūsi, izaugot liels? Varbūt vēlies savu nākotni saistīt ar 
jūrniecību? Ja atbilde ir - JĀ, tad noteikti nāc uz bibliotēku un uzzini vairāk!

Ja mācies vismaz 6. klasē (nenobīsties, ja esi kādu 
gadu jaunāks), nāc septembrī un oktobra sākumā uz 
Ļaudonas pagasta bibliotēku un iepazīsties ar “Latvijas 
Valsts mežu” un Valsts Kultūrkapitāla atbalstītās prog-
rammas projektu “Meklē jūras ābeci bibliotēkās!”. 

Tevi gaida viktorīna ar interesantiem  jautājumiem, 
kas ļaus iepazīt latviešu jūrniecības pirmsākumus, kā 
arī iepazīsi dažādus ar jūrniecību saistītus terminus. 
Atbildes uz viktorīnas jautājumiem atradīsi bibliotēkā. 

Viktorīnas dalībniekus izlozes kārtībā gaida pārsteigu-
ma balva.

Un jau 11. oktobrī plkst.10.00 visus interesentus gai-
da aizraujoša tikšanās ar bibliokuģa komandu, kura 
tematiskā loka “Visas upes plūst uz jūru” ietvaros būs 
piestājusi  piestātnē  “Kur Lubāns viļņus veļ” (Ļau-
dona), lai iepazīstinātu ar jūrniecības arodiem un to 
priekšrocībām.

Nepalaid garām, jo būs interesanti!   

Atvasara ir skaists laiks dabā, kad siltā, saulainā vasa-
ra vēl nav īsti atvadījusies un rudens vēl ir tikai ceļā…  
Šīs vasaras raibo un skaisto taureņu iedvesmota, Dzintra 
Viļeviča izveidojusi nelielu izstādi - taureņi fotomirkļos 
un dekupāžā.

Izstādē redzamos darbiņus iespējams arī iegādāties.
Tāpat Dzintra Viļeviča pieņem arī individuālus pasūtī-

jumus - dekupāžas un floristikas darbi, telpu noformēša-
na u.c. radoši darbiņi, pielāgojoties klientu vēlmēm.

Ar Dzintru iespējams sazināties, zvanot pa tālruni 
29420165 vai rakstot: dzintra.vilevica@gmail.com

Ieva Skušķe, 
Ļaudonas bibliotēkas vadītāja

  KULTŪRAS  NAMS  CEĻĀ  UZ  ATJAUNOŠANU
Ļaudonas pagasta kultūras nams tiek atjaunots un aprī-

kots LEADER programmas  projekta “Ļaudonas pagas-
ta kultūras nama atjaunošana”, ident. Nr. 16-05-AL23-
A019.2203-000007, ietvaros. 

Projekta ietvaros ir paredzēts veikt būvdarbus un ap-
rīkojuma iegādi. Šobrīd projekta ietvaros kultūras nama 
ēkā ir veikti būvdarbi, darbus pieņēmusi Būvvaldes ko-
misija.

 Madonas novada pašvaldības atbildīgais projektu va-
dītājs projekta ietvaros ir noorganizējis iepirkuma proce-
dūru aprīkojuma iegādei. Aprīkojumam paredzētā iepir-
kuma procedūra ir noslēgusies un šobrīd noslēgts līgums 

ar piegādātāju, kas piegādās un uzstādīs iekārtas. Ņemot 
vērā, ka projekta īstenošanas laiks ir divi gadi no tā ap-
stiprināšanas brīža, t.i. 2016. gada 7. novembris, šobrīd 
darbi tiek veikti projekta īstenošanas termiņa ietvaros. 
Plānotais laiks, kad paredzēts uzstādīt iekārtas, ir oktobra 
un novembra mēnesī. Noslēgtais līgums par aprīkojuma 
iegādi paredz iekārtu piegādi un uzstādīšanu veikt līdz 
novembra vidum, kas arī ir projekta īstenošanas termiņa 
beigu datums. 

Indra Kārkliņa,
Madonas novada pašvaldības Projektu sagatavošanas 

un ieviešanas speciāliste

VĒSTIS  NO  KULTŪRAS  DZĪVES

  INFORMĀCIJAI
Ērika Barkovska 2. piemiņas turnīrs basketbolā vīriešiem 

6. oktobrī plkst. 10:00 A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas sporta 
zālē. Uz spēles laukuma sacentīsies komandas no Ļaudonas, Ne-
retas, Lubānas, Cesvaines, Barkavas. Starp spēlēm aktivitātes un 
pārsteiguma balvas. Galvenais tiesnesis - Mairis Dzenis.

Turnīru atbalsts: Armīns Barkovskis, SIA „Ausmupe”, Ļaudo-
nas pagasta pārvalde.

Vispārēju veselību veicinoša 
VINGROŠANA  

No 1. oktobra pirmdienās plkst. 18:30
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas sporta zālē
kopā ar fizioterapeiti Kristu Kupču.
Jāierodas ērtā apģērbā un līdzi jāņem savs 

paklājiņš.
Dalība nodarbībās - bez maksas
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Zinību  diena  kopā  ar  Pirātu  meiteni

3. septembrī, atzīmējot Zinību dienu, pirmsskolas un 
sākumskolas bērni tika aicināti uz lustīgu pēcpusdienu 
kopā ar Pirātu meiteni (kultūras nama vadītāja Signe).

Pirātu meitene aicināja bērnus doties kopā ar viņu pa 
kartē norādītajām salām. Uz salām bija jāceļo ar dažā-
diem transportlīdzekļiem un katrā salā bija jāveic kāds 
uzdevums vai jāspēlē spēle. Dārgumu medības noslēdzot, 
bērni bija priecīgi, jo kopīgi atrada čemodānu ar visforšā-
kajiem dārgumiem - šokolādes monētām! 

Paldies pirātu komandai un vecākiem!

Signe Prušakeviča
Mārītes Āboliņas foto

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 
VESELĪBAS DIENA ĻAUDONĀ
29. septembrī Ļaudonas estrādē:
10. 30 - pasākuma atklāšana; 
10. 45 - 12. 15 - personiskās izaugsmes treniņš - praktiska jogas nodarbība 

(Ieva Čeremisina);
11. 00 - 15. 30 - volejbola serve, basketbola metiens, florbola metiens, 

futbola spēriens, regbija bumbas lidojums, velo šķēršļu josla (individuāli);
12. 30 - 14. 30 - lekcija par veselīgu uzturu un tā pagatavošana (SIA 

“Foodtastic!” uztura speciālisti);
13. 00 - 13. 15 - ielu vingrotāju    paraugdemonstrējumi;
13. 15 - 14. 30 - iepazīšanās ar ielu vingrošanu un praktiska nodarbība;
14. 00 - 17. 00 - ģimenes ārstes Ingas Bogdanovas konsultācijas par sli-

mību profilaksi un iepazīšanās ar paškontroles mērierīcēm (asinsspiediena 
mērīšana, plaušu lieluma noteikšana, auguma, svara noteikšana);

15. 00 - 15. 30 - iesildīšanās pirms skrējiena kopā ar skriešanas treneri 
Antu Irbi;

15. 30 - 17. 00 - vienots skrējiens apkārt Ļaudonai;
17. 00 - pasākuma noslēgums.
Būs iespēja uzzināt un iepazīties ar: 
-Jaunsardzes darbību novadā un Latvijā;
-Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas piedāvājumu aktīvai sporto-

šanai.

Dalība pasākumā - bez maksas.

Pasākums tiek īstenots projekta „Veselības veicināšanas un slimību profi-
lakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” ietvaros.

Sīkāka informācija  - Vents,  tel. 26325924

SLUDINĀJUMS
Iespēja iegādāties: 
mazlietoti apavi, ziemas zāba-

ki (sievietēm, bērniem) un so-
mas no Anglijas

11. oktobrī plkst. 9.30 - 14.00 
Ļaudonas kultūras namā, ban-

ketu zāle (kafejnīcas „Mokka” 
telpās).

  SVECĪŠU VAKARS
29. septembris (sestdiena)
Mētrienas kapos plkst. 16:30
Pārupes kapos plkst. 17:00
Ļaudonas kapos plkst. 18:00
„Ļaudonas Vēstis” augusta 

numurā tika publicēts neprecīzs 
Svecīšu vakara datums. Atvaino-
jamies par sagādātajām neērtī-
bām!


