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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORES  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS  PAGASTA  PĀRVALDES  AVĪZE  Nr. 1 (284)  2019. GADA  IZDEVUMS

Labdien, avīzītes lasītāj!
Noteikti, ka daudziem no jums prātā pazibēja 

doma: “Beidzot!” Jā, beidzot avīzīte atceļojusi 
līdz Jūsu pastkastītei. Kādēļ tik ilgi tā kavējās? Šis 
gads “Ļaudonas Vēstīm” iesācies ar radošo pau-
zi, ko cenšamies kliedēt, meklējot avīzītei jaunu 
redaktoru, kas par to rūpēsies un gādās, lai avīze 
ik mēnesi, bez izņēmumiem, atceļo līdz Jūsu  past-
kastītēm. Lai tā priecē Jūs ar jaunākajām ziņām un 
aktualitātēm, ar fotoattēliem, ar sveicieniem svēt-
kos, ar gaidāmo pasākumu afišu, ar kādu interviju 
vai interesantu stāstu…  Jo mēs taču ikviens vēla-
mies redzēt avīzi, kas piepildīta ar interesantu  un 
vērtīgu informāciju. Vai ne? Lai avīzīti aizpildītu 
ar šādu informāciju, nepieciešams laiks un atbalsta 
komanda, jo kopā var sasniegt daudz vairāk, nekā 
vienam vācot, rakstot, organizējot materiālus, 
sagādājot fotomateriālu utt. “Ļaudonas Vēstis” 
ir mūsu pagasta vēstures glabātāja un lieciniece. 

Uz ceļu krustojuma satupuši glīti cāļi – pavasara saulgriežu vēstneši.
Autors - pagasta dārzniece Inga Zālīte.

Signes Prušakevičas foto

Neapšaubāmi, avīzīte ir jāsaglabā, jālolo un jā-
pilnveido, lai tās lapaspuses ar interesi vērtu vaļā 
dažāda vecuma ļaudonieši. Un nav noslēpums, 
ka avīzīti lasa arī ārpus Latvijas robežām. Tie ir 
ļaudonieši, kuri, esot prom no mājām, vēlas uzzi-
nāt, kas jauns noticis dzimtajā pusē. Tāpat avīzīti 
gaida seniori, lai to pārlapotu, uzzinātu aktuālo 
informāciju. Kāds priecājas, avīzes lappusēs ie-
raugot pazīstamu seju. 

Avīzes tapšanas gaita ir viena lieta, tomēr, ma-
nuprāt, avīze pa īstam sāk dzīvot, kad tā  nokļūst 
pie lasītājiem. Lasītāji apmainās ar savām emoci-
jām, viedokļiem, iespaidiem, kas sagūlusi lapaspu-
sēs. Tādēļ paldies Jums, ka gaidāt avīzīti un Jums 
rūp tās liktenis! 

“Ļaudonas Vēstis” atrodas uz 25 gadu jubilejas 
sliekšņa, un es patiesi ceru, ka tas iezīmēsies ar 
jaunām krāsām, jaunām sajūtām un iespaidiem - 
gan pašai avīzei, gan jums, lasītāji! Par pozitīvām 
pārmaiņām!

Signe 
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VĒSTIS NO PAGASTA  PĀRVALDES

KŪLAS UGUNSGRĒKI - BĪSTAMI UN AIZLIEGTI!
Vēršam iedzīvotāju uzmanību - brīdinot un atgādinot: kūlas dedzināšana ir aizliegta un tā var apdraudēt 

cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī tā rada būtisku kaitējumu dabai. 

Informācija no VUGD
2019. gadā pirmais kūlas ugunsgrēks dzēsts 21. februārī 

Ugālē, kur pērnā zāle dega pushektāra platībā, un, iespē-
jams, kūla aizdegusies no nepieskatīta ugunskura. Salī-
dzinoši ar gadu iepriekš, šogad pirmais kūlas ugunsgrēks 
reģistrēts par divām nedēļām agrāk nekā 2018. gadā, kad 
pirmais  kūlas ugunsgrēks reģistrēts bija 11. martā Liepājā, 
kur dega niedres 5 m2 platībā.

Salīdzinot ar 2017. gadu, 2018. gadā kūlas ugunsgrēku 
skaits bija samazinājies par 6,27 procentiem. Kūlas dedzi-
nāšanas rezultātā 2018. gadā izdega 2018 hektāri Latvijas 
teritorijas, kas ir par 22 procentiem  vairāk nekā 2017. gadā, 
kad izdega 1648 hektāri Latvijas teritorijas.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) in-
formē, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un tā var apdraudēt 
cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī tā rada būtisku 
kaitējumu dabai.

Kūlas ugunsgrēku skaits, degšanas platības un aktivitāte 
katru gadu ir atkarīga no laika apstākļiem un cilvēku apzi-
ņas. Ja ir mitrs un silts pavasaris, tad ātri izaug jaunā zāle 
un līdz ar to kūlas ugunsgrēku „sezona” nav ilga. Savukārt, 
ja ilgstoši nav lietus, pērnā gada zāle kļūst aizvien sausā-
ka, kūlas ugunsgrēku skaits un platības pieaug un kūlas 
ugunsgrēkus izraisa ne vien ļaunprātīgi dedzinātāji, bet arī 
nevīžīgi autobraucēji, kuri, braucot pa ceļu, izmet pa logu 
nenodzēstus cigarešu izsmēķus, kas aizdedzina sauso zāli.

Lai šopavasar pasargātu sevi, savus tuviniekus un īpa-
šumus, kā arī lai palīdzētu ugunsdzēsējiem novērst kūlas 
ugunsgrēkus, VUGD sniedz vairākus padomus, kā rīkoties, 
lai novērstu kūlas degšanu, un ko darīt, pamanot degam 
pērno zāli.

KO DARĪT, LAI NEPIEĻAUTU KŪLAS DEGŠANU?
Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 

238 „Ugunsdrošības noteikumi” ir noteikts, ka ikvienas 
personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai 
darbības, kas var novest pie ugunsgrēka.

Lai pavasarī neveidotos kūla, iedzīvotājiem un pašvaldī-
bām ir jāsakopj savi īpašumi jau rudenī - jānopļauj zāle un 
jānovāc atkritumi. Teritorijas sakopšana ir jāveic pastāvīgi, 
regulāri to attīrot no degtspējīgiem atkritumiem un teritori-
ju ap ēkām 10 metrus platā joslā attīra no sausās zāles un 
nenovākto kultūraugu atliekām.

Sakopjot savas piemājas teritorijas, īpašumus un arī ne-
apsaimniekotās teritorijas, ir iespējams izvairīties no tā, ka 
pavasarī kāda neuzmanīgas rīcības rezultātā var izcelties 
plašs kūlas ugunsgrēks. Pieredze liecina, ka, sakopjot te-
ritorijas, samazinās arī kūlas ugunsgrēku skaits, piemēram, 
Liepājā pēc tam, kad sāka sakopt Kara ostas teritoriju, ir 
samazinājies kūlas ugunsgrēku skaits.

VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana - tas nav veids, kā 
sakopt neapsaimniekotās un nesakoptās teritorijas.

KO DARĪT, JA IR SĀCIES KŪLAS UGUNSGRĒKS?
Situācijās, kad iedzīvotāji pamana kūlas ugunsgrēku, ne-

kavējoties ir jāzvana VUGD uz tālruni 112 un jānosauc pre-
cīza adrese vai pēc iespējas precīzāk jāapraksta vieta, kur 
izcēlies ugunsgrēks, kā arī ir jānosauc savs vārds, uzvārds 
un telefona numurs un jāatbild uz dispečera jautājumiem.

Svarīgi ir pēc iespējas ātrāk paziņot ugunsdzēsējiem par 
izcēlušos ugunsgrēku, lai viņi varētu savlaicīgi ierasties no-
tikuma vietā, pirms vēl liesmas būs izplatījušās lielā platībā.

VAI ES PATS VARU DZĒST KŪLAS UGUNSGRĒKU?
Pamanot kūlas ugunsgrēku, iedzīvotājam ir nekavējoties 

jāzvana uz tālruni 112 un jāinformē ugunsdzēsēji par kū-
las degšanu. Ja iedzīvotājs pats vēlas uzsākt kūlas dzēšanu 
pirms ugunsdzēsēju ierašanās, tad ieteicams ir sākotnēji ob-
jektīvi izvērtēt esošo situāciju un pārliecināties, vai dzēša-
nas darbi neapdraudēs iedzīvotāja veselību un dzīvību.

Degošu pērno zāli jeb kūlu var mēģināt apdzēst ar ūdeni, 
smiltīm vai arī var izmantot koku zarus, piemēram, egļu za-
rus. Nav ieteicams mēģināt liesmas apdzēst, tām uzkāpjot 
virsū, jo, iespējams, apavu zole var neizturēt uguns radīto 
karstumu, kā arī no karstuma var aizdegties drēbes. Dzēšot 
liesmas vai glābjoties no tām, ir jāstāv izdegušajā pusē ap-
tuveni 1-2 metu attālumā no liesmām, jo tādējādi, ja liesmas 
pēkšņi mainītu virzienu, iedzīvotājs būtu mazāk apdraudēts. 
Jūtot, ka kūlas ugunsgrēka dzēšana nav droša, iedzīvotājam, 
lai neapdraudētu savu veselību un dzīvību, ir jāpārtrauc lies-
mu dzēšana un jāgaida ugunsdzēsēji drošā vietā.

KO DARĪT, JA ES PAMANU KĀDU DEDZINĀM 
KŪLU?

Gadījumā, ja iedzīvotājs pamana, ka kāda persona dedzi-
na kūlu, tad nekavējoties ir jāzvana ugunsdzēsējiem uz tāl-
runi 112, kā arī jāziņo Valsts policijai par pārkāpēju.

KĀDI SODI IR PAREDZĒTI PAR KŪLAS DEDZINĀ-
ŠANU?

Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem VUGD kontrolē, vai tiek 
ievērotas Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu 
Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības. Ja konstatēts 
pārkāpums, tiek uzsākta administratīvā lietvedība saskaņā 
ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (LAPK).

Normatīvajos aktos ir paredzēti šādi sodi:
 atbilstoši LAPK 179. panta ceturtajai daļai par kūlas de-

dzināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām divsimt 
astoņdesmit līdz septiņsimt eiro;

 atbilstoši LAPK 51. panta otrajai daļai par zemes ap-
saimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļau-
šanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt eiro, 
bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz divtūkstoš 
deviņsimt eiro;

 saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu „Ugunsdro-
šības noteikumi” 21. punktu, zemes īpašniekiem (valdītā-
jiem) jāveic nepieciešamie pasākumi, lai objekta teritorijā 
nenotiktu kūlas dedzināšana. Par šīs prasības pārkāpšanu 
atbilstoši LAPK 179. panta pirmajai daļai VUGD uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt 
astoņdesmit eiro, bet juridiskajām personām – no divsimt 
astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt eiro.

VUGD sadarbojas arī ar Lauku atbalsta dienestu, kuram 
sūta informāciju par kūlas degšanas vietām. Ja ir degusi 
kūla, zemes īpašniekiem tiek samazināts Eiropas Savienī-
bas platību maksājums.

VUGD katru gadu informē un izglīto iedzīvotājus par 
kūlas dedzināšanas bīstamību, bet ar to ir nepietiekami, lai 
šādu ugunsgrēku skaitu samazinātu. Nepieciešama aktīvā-
ka pašvaldību iesaistīšanās, kā arī iedzīvotāju domāšanas 
maiņa, apzinoties savas rīcības iespējamās traģiskās sekas.      
Kūlas ugunsgrēku skaitu varēs samazināt tad, ja būs aktī-
vāka pašvaldību iesaistīšanās, gan sakopjot teritoriju, gan 
pašvaldības saistošajos noteikumos nosakot pienākumus un 
nosacījumus teritorijas sakopšanai, kā arī kontrolējot šo no-
sacījumu izpildi. 

VUGD aicina iedzīvotājus sakopt sev piederošās teritori-
jas bez kūlas dedzināšanas un gadījumos, ja ir izcēlies kūlas 
ugunsgrēku, - nekavējoties zvanīt VUGD pa tālruni 112! 
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DZIMTSARAKSTU  NODAĻAS  STATISTIKA  PAR  2018. GADU
Demogrāfiskā situācija 
Ļaudonas pagastā dzimušie: 9 (3 zēni, 6 meitenes), 

mirušie: 11 (7 vīrieši, 4 sievietes).
Novadā dzimušie: 188, mirušie: 306.
Dzimtsarakstu nodaļā 2018. gada vienpadsmit mē-

nešos reģistrēti 196 jaundzimušie, t.sk. 188 Madonas 
novada bērni, - 97 zēni un 91 meitene, kas ir par 17 bēr-
niem novadā vairāk nekā iepriekšējā gadā šajā periodā.

Populārākie bērnu vārdi novadā:
Zēniem ERNESTS - vecāki to dāvājuši 7 dēliem. 

Meitenēm EMĪLIJA - vecāki to dāvājuši 6 meitām, 
ESTERE - 5 meitām. Neparastākie vārdi: Deivids, Jo-
hannes, Rendijs, Rikijs - zēniem, Alena, Arieta, Elia, 
Grēta, Greisa, Karolīna, Keita, Ketlīna, Lineta, Marlē-
na, Odrija, Ronija, Šarone - meitenēm. Divi vārdi doti 
14 bērniem - 6 zēniem un 8 meitenēm. 

Laulības
2018. gada vienpadsmit mēnešos novadā reģistrētas 

114 laulības (t.sk. 8 laul. reģistrētas draudzēs - 1 laulība 
Bērzaunes ev. lut. draudzē, 1 laulība Vestienas ev. lut. 
draudzē, 3 laulības Madonas ev. lut. draudzē, 2 - Barka-
vas Svētā Staņislava Romas katoļu draudzē, 1 - Mado-
nas Romas katoļu draudzē), kas ir par 3 laulībām vairāk 
nekā iepriekšējā gadā šajā periodā. 

2018. gada vienpadsmit mēnešos Madonas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā izdarītas 68 atzīmes par laulības 
šķiršanu, kas ir par 1 mazāk nekā iepriekšējā gadā šajā 
periodā. Ilgākā laulība bija noslēgta 1979. gadā, īsākā - 
2016. gadā. Biežāk šķirtas 2008. gadā slēgtās laulības.

Miršana 
2018. gada vienpadsmit mēnešos Madonas novada 

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 369 miršanas gadījumi, 
t.sk., 306 mūsu novada iedzīvotāji, kas ir par 7 miruša-
jiem vairāk nekā iepriekšējā gadā šajā periodā, un 63 no 
citām pašvaldībām. 

Miruši 135 vīrieši un 171 sieviete (Madonas novada 
iedzīvotāji). Visvairāk mirušo reģistrēts Madonas pilsē-
tā (88), Barkavas pagastā (25). 

Nāves cēlonis 53 % gadījumos ir sirds un asinsrites 
sistēmas slimības, 20 % - ļaundabīgi audzēji, 8 % - el-
pošanas sistēmas slimības, pašnāvības - 2 %. Vecākie 
mirušie - 100 gadus veca Bērzaunes pagasta iedzīvotāja 
un Rankas pagasta iedzīvotāja.

Vidējais mūža garums Madonas novadā 73,1 gadi, vī-
riešiem - 68 gadi, sievietēm  - 77,2 gadi. 

Informāciju apkopoja 
Signe Prušakeviča

NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMS VASARAS BRĪVLAIKĀ 
PERSONĀM, KURAS IEGŪST IZGLĪTĪBU VISPĀRĒJĀS, 

SPECIĀLĀS VAI PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu (vecumā no 15 

līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts 
līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem ie-
spēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Par pa-
veikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī 
noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu no-
strādāto darba laiku mēnesī.

Finanšu atbalsts pasākuma īstenošanai:
1. dotācija darba devējam skolēna mēneša darba al-

gai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas;

2. dotācija darba devējam darba vadītāja darba algai 
viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēne-
ša darba algas par 1 skolēna darba vadīšanu;

3. apmaksātas veselības pārbaudes skolēniem, ja to 
paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pār-
baudēm;

4. apdrošināšana skolēniem pret nelaimes gadīju-
miem darba vietās.

Pasākuma īstenošanai var pieteikties darba devēji, 
kas atbilst izvirzītajām prasībām:

1. ir reģistrēti saskaņā ar attiecīgo saimniecisko, pro-
fesionālo vai cita rakstura darbību regulējošo normatī-
vo aktu prasībām;

2. var nodrošināt vismaz 50% no valstī noteiktās mi-
nimālās mēneša darba algas skolēna atalgojumam par 
pilnu nostrādātu darba laiku;

3. var nodrošināt skolēnam darbu, kas nav saistīts ar 
paaugstinātu risku skolēna drošībai, veselībai, tikumī-
bai un attīstībai;

4. var nodrošināt darba vadītāju, kurš pasākumā ie-
saistītajiem izglītojamajiem palīdz apgūt darbam nepie-
ciešamās pamatprasmes un iemaņas, veic darba laika 

uzskaiti, kontrolē izglītojamā darbu un nodrošina izglī-
tojamā uzraudzību darba laikā (1 darba vadītājs vada 
darbu vienlaicīgi ne vairāk kā 10 skolēniem);

5. var nodrošināt skolēnam vecumā no 15 līdz 18 ga-
diem darba laiku ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vai-
rāk kā 35 stundas nedēļā;

6. var nodrošināt skolēnam vecumā no 18 līdz 20 ga-
diem darba laiku ne ilgāk kā 8 stundas dienā un ne vai-
rāk kā 40 stundas nedēļā;

7. atbilst “Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu ak-
tīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komi-
sijas nolikuma” prasībām.

Darba devējs var pieteikties, iesniedzot pieteiku-
mu un pretendenta   piedāvāto darba vietu sarakstu 
pasākumam tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas 
teritorijā viņš plāno izveidot darba vietu skolēnam:

1.elektroniski, parakstot pieteikumu ar drošu elektro-
nisko parakstu, sūtot uz filiāles e-pastu;

2. klātienē NVA filiālē.
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JAUNI  SAISTOŠIE  NOTEIKUMI  PAR  SOCIĀLĀS  PALĪDZĪBAS 
PIEŠĶIRŠANAS  KĀRTĪBU  UN  PABALSTU  APMĒRIEM

Madonas novada pašvaldības sociālais dienests ir izstrā-
dājis jaunus saistošos noteikumus Nr. 15 „Par Madonas no-
vada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” un Nr. 16 „Par 
materiālās palīdzības pabalstiem Madonas novadā”. Tie 
nosaka Madonas novada pašvaldības sociālās palīdzības 
pabalstu veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un iz-
maksas kārtību ģimenēm (personām), kuras ir tiesīgas sa-
ņemt šos pabalstus, kārtību, kādā ģimene (persona) iegūst 
tiesības saņemt pabalstus. Izvērtējot atbilstību statusam,  
ienākuma līmenis nav mainījies - ģimene (persona) atzīs-
tama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locek-
li (personu) mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 
128,06 eiro, savukārt ģimene (persona) atzīstama par maz-
nodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli (per-
sonu) mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 200,00 
eiro. 

Izmaiņas saistošajos noteikumos neskar pabalstu garan-
tētā minimālā iztikas līmeņa nodrošināšanai, tie ir 55,00 
eiro pieaugušajiem, 65,00 eiro bērniem.

Izmaiņas ir dzīvokļa pabalstam. Dzīvokļa pabalstu 
piešķir vienu reizi kalendārajā gadā trūcīgajām ģimenēm 
(personām) 250,00 eiro, maznodrošinātajām ģimenēm 
(personām) - 200,00  eiro, trūcīgām daudzbērnu ģimenēm 
– 300,00 eiro gadā, maznodrošinātām daudzbērnu ģime-
nēm 250,00 eiro.

Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai - 
pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 100% 
apmērā tiek piešķirts ģimenēm (personām), kuras atzītas 
par trūcīgām un maznodrošinātām, kur kopējā pabalsta ve-
selības aprūpes pakalpojumu apmaksai summa vienai per-
sonai ir līdz 300,00 eiro gadā (iepriekš150,00 eiro gadā). 

Pabalsts maksai par ēdināšanu pirmsskolas izglītības 
iestādēs tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām ģi-
menēm ar bērniem.

Pabalsts bērna izglītībai tiek piešķirts trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, pabalsts ir pare-
dzēts arī piecgadīgo un sešgadīgo obligātās apmācības, 
vispārējās pamatizglītības audzēkņiem vienreiz gadā - 
75,00 eiro vienam bērnam trūcīgā ģimenē un 45,00 eiro 
vienam bērnam maznodrošinātā ģimenē.

Pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam 
bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās - vienreizējs 
pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai - 130,00 eiro vai in-
valīdam kopš bērnības - 215,00 eiro; vienreizējs pabalsts 
sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei - 250,00 
eiro; pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai -  65,00 eiro, 
vai invalīdam kopš bērnības - 110,00 eiro, kuru izmak-
sā katru mēnesi, ja pilngadību sasniegušais bērns turpina 
mācības vispārējās vidējās vai profesionālās vai studijas 
augstākās izglītības iestādē vai koledžā un ir sekmīgs tās 
audzēknis.

Pabalsts audžuģimenei - vienreizējs pabalsts bērna ap-
ģērba un mīkstā inventāra iegādei ir 150,00 eiro, un ik-
mēneša pabalsts audžuģimenei vai ģimenei pirmsadopcijas 
periodā bērna uzturam - 215,00 eiro bērnam vecumā no 0 
līdz 6 (ieskaitot) un 258,00 eiro bērnam vecumā no 7 līdz 
18 (ieskaitot). Šie pabalsti tiek izmaksāti, pamatojoties uz 
Madonas novada pašvaldības un audžuģimenes noslēgtu 
līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

Saistošie noteikumi Nr. 16 „Par materiālās palīdzības 
pabalstiem Madonas novadā” nosaka Madonas novada 
pašvaldības brīvās iniciatīvas sociālās palīdzības pabal-
stu veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas 
kārtību ģimenēm (personām), kuras ir tiesīgas saņemt šos 
pabalstus, un kārtību, kādā ģimene (persona) iegūst tie-

sības saņemt pabalstus. Sociālais dienests izmaksā šādus 
pabalstus: 

Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts - 200,00 eiro 
apmērā, un to tiesības saņemt par katru jaundzimušo ir 
vienam no vecākiem, ja viņa un jaundzimušā pamatdzī-
vesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā. 
Minēto pabalstu uz pabalsta pieprasītāja kontu pārskaita 
Madonas sociālais dienests, pamatojoties uz Madonas no-
vada Dzimtsarakstu nodaļā saņemtu personas iesniegumu.

Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās - pabalsts ir vien-
reizējs un tiek piešķirts dzīves jubilejās personām, kuras 
sasniegušas 75, 80, 85, 90, 95 - 100,00 eiro apmērā, 100 un 
vairāk gadu vecumu - 200,00 eiro apmērā; ģimenēm laulī-
bu 50, 60, 70 un vairāk gadu jubilejā - 100,00 eiro apmērā 
(iepriekš bija 55, 65 gadu laulību jubilejās).

Apbedīšanas pabalsts - 450,00 eiro. Pabalstu pilnā 
apjomā piešķir, ja netiek saņemts VSAA apbedīšanas pa-
balsts. Ja tiek saņemts VSAA apbedīšanas pabalsts, tad 
pašvaldības apbedīšanas pabalsts tiek aprēķināts kā starpī-
ba starp pašvaldības noteikto summu un VSAA izmaksāto 
summu.

Pabalsts politiski represētām personām -  50,00 eiro 
apmērā (iepriekš 25,00 eiro).

Pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas 
dalībniekiem -  50,00 eiro apmērā (iepriekš 30,00 eiro).

Pabalsts bērna izglītībai - pabalsts tiek piešķirts daudz-
bērnu ģimenēm vienreiz gadā - 45,00 eiro vienam bērnam 
un aizbildnībā esošiem bērniem vienreiz gadā - 45,00 eiro.

Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 
- pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 50% 
apmērā tiek piešķirts ģimenēm (personām), kurām ienāku-
mi pēdējos trīs mēnešos nepārsniedz 300,00 eiro (iepriekš 
250,00 eiro) mēnesī uz vienu ģimenes locekli vai personu, 
neizvērtējot īpašumus, kur kopējā pabalsta veselības aprū-
pes pakalpojuma apmaksai summa vienai personai ir līdz 
300,00 eiro gadā. Pabalsts paredzēts ārstēšanās izdevumu 
(ģimenes ārsta, poliklīniku pakalpojumu, stacionārā ārstē-
šana, manipulāciju, ar ārsta recepti nozīmētu medikamen-
tu, ierīču kopšanas līdzekļu) kompensēšanai. 

Pabalsta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 
pieprasītājiem papildus iesniegumam jāiesniedz izraksts 
par ārstēšanos slimnīcā vai izraksts no ģimenes ārsta (veid-
lapa Nr.27/u), recepšu kopijas vai izdrukas un izdevumus 
apliecinoši dokumenti ar personas rekvizītiem. 

Ja persona slimo ar slimībām, kuru ārstēšanai nepiecie-
šami lieli finansiāli resursi un to apliecina ārstu konsīlija 
lēmums, kā arī persona ir iztērējusi visus savus finansiālos 
resursus, var piešķirt vienreizēju pabalstu līdz 5000,00 
eiro (iepriekš šāda veida palīdzību izskatīja un piešķīra so-
ciālo lietu komiteja ar savu pieņemto lēmumu).

Pabalsts mājokļa pielāgošanai - no jauna ietverts pa-
balsts, kas tiek piešķirts personām ar funkcionālajiem trau-
cējumiem, kurām apgrūtināta pārvietošanās un ir noteikta 
1. un 2. grupas invaliditāte, un bērniem ar invaliditāti dzī-
ves kvalitātes uzlabošanai  līdz 5000,00 eiro viena mājok-
ļa pielāgošanai. Pabalsta pieprasītājam papildus jāiesniedz 
izraksts no stacionāra pacienta vai ambulatorā pacienta 
medicīnas kartes (veidlapa Nr.027/u) un ergoterapeita at-
zinums; mājokļa īpašuma tiesību apstiprinošs dokuments.

Ar saistošajiem noteikumiem par sociālās palīdzības 
piešķiršanas kārtību un pabalstu apmēriem pilnā redakci-
jā var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājaslapā, 
Ļaudonas pagasta pārvaldē un pie sociālās darbinieces. 
Interesējošos jautājumus var noskaidrot arī pa telefonu - 
20255619.
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Paplašināts ES pārtikas un materiālās palīdzības 
atbalsta saņēmēju loks

18.12.2018. Ministru kabinets (MK) ir apstiprinājis 
grozījumus 25.11.2014. MK noteikumos Nr.727 “Dar-
bības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palī-
dzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. 
gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”.

Grozījumi paredz, ka no 2019. gada 1. janvāra Eiropas 
Atbalsta fonda atbalstu papildus varēs saņemt arī mazno-
drošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi 
mēnesī nepārsniedz EUR 242,00, līdzšinējo EUR 188,00 
vietā. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas personas vai 
ģimenes ienākumu līmenis noteikts mazāks par 242,00 
eiro, Fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu varēs sa-
ņemt visas maznodrošinātās personas vai ģimenes (par 
personas statusu jābūt iedrukātai speciālai atzīmei, ka 
ģimene (persona) atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas no-
sacījumiem.

• Tāpat grozījumi nosaka iespēju turpmāk visām piln-
gadīgajām personām saņemt ne tikai Fonda līdzfinansētās 
pārtikas, bet arī higiēnas un saimniecības preces, ko līdz 
šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem. Sa-
vukārt ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam va-
rēs izvēlēties vienu no Fonda higiēnas preču pakām, kurās 
ir autiņbiksītes no 5 līdz 9 kilogramiem smagiem bērniem 
vai no 7 līdz 18 kilogramiem smagiem bērniem. Tajā pašā 
laikā ir vienkāršoti Fonda atbalsta komplektu izsniegšanas 
nosacījumi, svītrojot komplektu saņemšanas biežuma iero-
bežojumu.  Paredzēts, ka turpmāk persona vai ģimene  attie-
cīgās sociālā dienesta izsniegtās izziņas derīguma termiņa 
laikā varēs saņemt atsevišķus komplektus vai visu pārtikas, 
higiēnas un saimniecības preču komplektu skaitu uzreiz, 
nevis vienu komplektu kalendārā mēneša laikā, kā tas bija 
noteikts iepriekš.

A. Zablocka, sociālā darbiniece

Par uzturēšanās maksu Madonas novada pansionātos
Izskatījusi Barkavas, Dzelzava, Mārcienas un Ļaudo-

nas pansionātu iesniegtās informācijas kopsavilkumu par 
2019. gadā plānotajām izmaksām, pamatojoties uz likuma 
“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 8. 
pantu, kas nosaka sociālās aprūpes un sociālās rehabilitā-
cijas samaksas vispārīgos principus, likuma “Par pašval-
dībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, 
kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru  jautājumu, kas 
ir attiecīgās  pašvaldības pārziņā,  ja tas nav aizliegts 
vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta  noteiku-
miem, Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumiem Nr. 
275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma 
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”, ņemot vērā 
13.02.2019. Sociālo un veselības jautājumu komitejas  
atzinumu un 19.02.2019. Finanšu un attīstības komitejas 
atzinumu, Madonas novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

1. Ar 2019. gada 1. maiju noteikt vienai personai par 
uzturēšanos Madonas novada pansionātos mēnesī šādu 
maksu:

INFORMĀCIJA NO MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

2. Barkavas pansionāta, Dzelzavas pansionāta, Ļaudo-
nas un Mārcienas pansionātu vadībai noslēgtajos līgumos 
noteiktā kārtībā brīdināt klientus par izmaiņām uzturēša-
nās maksā.

Projekta ietvaros ir uzsākta Madonas slimnīcas telpu in-
frastruktūras uzlabošana

Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” 
jau ir informējusi iedzīvotājus par projekta “Madonas no-
vada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” infrastruktūras 
uzlabošana” (ident. Nr. 9.3.2.0/18/I/022) īstenošanu Ma-
donas slimnīcā. Projekta ietvaros ir uzsākta Madonas slim-
nīcas telpu infrastruktūras uzlabošana.

SIA “Madonas slimnīca” 2019. gada 26. februārī pa-
rakstīja līgumu ar SIA “Trast būve” par būvdarbu veikša-
nu, kopējā līguma summa - EUR 370 849,74.

2019. gada  28. februārī tika parakstīts līgums ar  SIA 
“Skaidrītes Zepas birojs” par būvuzraudzības darbu veik-
šanu,  kopējā līguma summa - EUR 3 836,24. Būvdarbu ie-
tvaros plānots veikt vispārceltnieciskos darbus, elektroin-
stalācijas, vājstrāvu tīklu izbūves darbus, apkures sistēmas 
un siltummezgla izbūvi, ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
izbūvi, ventilācijas sistēmas izbūvi, UAS sistēmas izbūvi, 
skābekļa un hemodialīzes sistēmas izbūves darbus. 

Slimnīcas infrastruktūras uzlabošanas rezultātā tiks 
veikta ambulatorās nodaļas paplašināšana, ļaujot nodroši-
nāt vienmērīgu pacientu plūsmu pie speciālistiem. Veicot 
infrastruktūras ieguldījumus bērnu nodaļā, tiks atjaunotas 
telpas, lai izvietotu bērnu nodaļu jaunās telpās un nodroši-
nātu tām mūsdienīgu aprīkojumu, uzlabotu vidi un paaug-
stinātu drošību.

SIA “Madonas slimnīca”

Stādu tirgus 2019
Stādu tirgus Madonas pilsētas centrālajā laukumā jau 

ir kļuvis par jauku tradīciju un īstu pamudinājumu uzsākt 
praktiskus pavasara darbus piemājas dārzos vai laukos.

27. aprīlī no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00 Madonā, 
Saieta laukumā  notiks ražena tirgošanās. Būs iespēja 
iegādāties dažnedažādus stādus gan mājas un dārza krāš-
ņumam, gan augļu un dārzeņu audzēšanai. Ja ir stādi, jā-
būt arī dārza instrumentiem un amatnieku izstrādājumiem. 

Bet, lai pavasara darbiem pietiktu spēka un enerģijas, tir-
gus piedāvājumā būs arī apmeklētāju iecienītie lauku labu-
mi no tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem. Viss, lai 
iepriecinātu sevi un gūtu iedvesmu pavasarim! Par jestru 
svētku noskaņu tirgus laukumā rūpēsies grupa “Vidroks”.

Tirgoties tiek aicināti stādu audzētāji un tirgotāji, 
zemnieki ar savu produkciju, amatnieki, rokdarbnieki, 
mājražotāji un uzņēmēji ar tikai pašu ražotu vai Latvi-
jā audzētu produkciju, dārza tehnikas un instrumentu 
ražotāji un tirgotāji.

“Soci l s apr pes un soci l s rehabilit cijas pakalpojumu samaksas k rt ba un k rt ba, k d  
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvald bas budžeta”, emot v r  13.02.2019. Soci lo 
un vesel bas jaut jumu komitejas  atzinumu un 19.02.2019. Finanšu un att st bas komitejas 
atzinumu, Madonas novada pašvald bas dome  NOLEMJ:

1. Ar 2019. gada 1. maiju noteikt vienai personai par uztur šanos Madonas novada 
pansion tos m nes  š du maksu:

N.P.K. Pansion ts Uztur šan s 
maksa m nes

Uztur šan s maksas atlaide 
pansion t  m nes
 Madonas nov.
 deklar t m person m (eiro)

1. Barkavas 441.00 30.00

2. Dzelzavas 503.00 50.00

3. M rcienas 592.00 120.00

4. audonas 422.00 10.00

 
2. Barkavas pansion ta, Dzelzavas pansion ta, audonas un M rcienas pansion tu 

vad bai nosl gtajos l gumos noteikt  k rt b  br din t klientus par izmai m 
uztur šan s maks .

 
 

    Projekta ietvaros ir uzs kta Madonas slimn cas telpu infrastrukt ras uzlabošana
        Madonas novada pašvald bas SIA “Madonas slimn ca” jau ir inform jusi iedz vot jus par 
projekta “Madonas novada pašvald bas SIA "Madonas slimn ca" infrastrukt ras uzlabošana” (ident. 
Nr. 9.3.2.0/18/I/022) stenošanu Madonas slimn c . Projekta ietvaros ir uzs kta Madonas slimn cas 
telpu infrastrukt ras uzlabošana.
    SIA “Madonas slimn ca” 2019. gada 26. febru r  parakst ja l gumu ar SIA “Trast b ve” par 
b vdarbu veikšanu, kop j  l guma summa - EUR 370 849,74.
      2019. gada  28. febru r  tika parakst ts l gums ar  SIA “Skaidr tes Zepas birojs” par 
b vuzraudz bas darbu veikšanu,  kop j  l guma summa - EUR 3 836,24. B vdarbu ietvaros pl nots 
veikt visp rceltnieciskos darbus, elektroinstal cijas, v jstr vu t klu izb ves darbus, apkures 
sist mas un siltummezgla izb vi, densvada un kanaliz cijas t klu izb vi, ventil cijas sist mas 
izb vi, UAS sist mas izb vi, sk bek a un hemodial zes sist mas izb ves darbus. 
        Slimn cas infrastrukt ras uzlabošanas rezult t  tiks veikta ambulator s noda as paplašin šana, 
aujot nodrošin t vienm r gu pacientu pl smu pie speci listiem. Veicot infrastrukt ras 

ieguld jumus b rnu noda , tiks atjaunotas telpas, lai izvietotu b rnu noda u jaun s telp s un 
nodrošin tu t m m sdien gu apr kojumu, uzlabotu vidi un paaugstin tu droš bu.

SIA “Madonas slimn ca”
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Par Madonas kinoteātri  “Vidzeme”
Sperts liels solis pretī skatītā-

ju ērtībām, lai piedāvātu plašāku 
kino seansu skaitu, - kinoteātris 
strādā arī sestdienās. Biļetes uz 
visiem kinoseansiem turpmāk ie-
spējams iegādāties visās “Biļešu 
paradīzes” kasēs, kā arī interne-
tā. Tas ļauj plānot laiku, nestāvēt 
rindā pie biļešu kases, garantē 

vietu skatītāju zālē, ļauj sekot līdzi konkrēto seansu pie-
ejamībai, kā arī rezervēt biļetes pa tālruni 90002000 un tās 
iegādāties kinoteātra biļešu kasē. 

Liels prieks arī par ļaudoniešu atsaucību un interesi 

EIROPAS  PARLAMENTA  VĒLĒŠANAS  2019
25. maijs - Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Aicinām ie-

dzīvotājiem būt atsaucīgiem un ieinteresētiem. Vēlēšanu 
kalendārs katru mēnesi iezīmē dažādas aktivitātes, kas 
attiecas gan uz vēlētājiem, gan kandidātiem. Piedāvājam 
iepazīties ar vēlēšanu mēneša - maija - aktivitāšu plānu: 

1. maijs
- līdz 1. maijam pasta balsošanas iecirkņa komisija iz-

sūta vēlētājiem vēlēšanu materiālus;
5. maijs
- CVK iekļauj vēlētāju reģistrā citu ES valstu pilso-

ņus, kuri balsos Latvijā;
6. maijs
- CVK nosūta ES dalībvalstīm ziņas par to pilsoņiem, 

kuri iekļauti vēlētāju sarakstos Latvijā;
- līdz 6. maijam “Latvijas Vēstnesī” jāpublicē priekš-

vēlēšanu programmas, kandidātu saraksti, ziņas par kan-
didātiem;

7. maijs
- pēdējā diena, kad vēlētāji var mainīt vēlēšanu iecir-

kni;
10. maijs
- PMLP izveido un pašvaldību vēlēšanu komisijām no-

sūta vēlēšanu iecirkņu vēlētāju sarakstus;
15. maijs
- pēdējā diena, kad pašvaldību vēlēšanu komisijām jā-

izziņo vēlēšanu iecirkņu adreses un darba laiki;
- PMLP pa pastu nosūta informāciju par vēlēšanām 

tiem vēlētājiem, kuri mainījuši iecirkņus vai no jauna 
iekļauti vēlētāju sarakstos;

20. maijs
- darbu sāk vēlēšanu iecirkņi;
- vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu vēlētāju 

atrašanās vietā;
- vēlēšanu iecirkņos var iepa-

zīties ar kandidātu sarakstiem, 
ziņām par kandidātiem,  priekšvē-
lēšanu programmām;

- pašvaldību vēlēšanu komisi-
jām tiek nosūtīti pēdējie vēlētāju 
sarakstu grozījumi;

22. maijs
- vēlēšanu iecirkņos var nobal-

sot iepriekš no pulksten 17.00 
līdz 20.00;

23. maijs
- vēlēšanu iecirkņos var nobal-

sot iepriekš no pulksten 9.00 līdz 
12.00;

24. maijs
- vēlēšanu iecirkņos var nobalsot 

iepriekš no pulksten 10.00 līdz 16.00;

- aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvie-
tošana televīzijā, radio, preses izdevumos, internetā un 
vidē;

25. maijs
- Eiropas Parlamenta vēlēšanu diena;
- vēlēšanu iecirkņi atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00;
- aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvie-

tošana televīzijā, radio, preses izdevumos, internetā un 
vidē;

 26. maijs
- pēc tam, kad noslēgušās vēlēšanas visās ES dalībval-

stīs, CVK paziņo vēlēšanu rezultātus.
Iecirkņa maiņa
Ja sākotnēji piešķirtais vēlēšanu iecirknis vēlēšanu 

dienā būs grūti sasniedzams, līdz 7. maijam iecirkni var 
mainīt uz jebkuru citu iecirkni Latvijā vai ārvalstīs.

Reģistrēties balsošanai citā iecirknī iespējams divos 
veidos:

1. tiešsaistē - izmantojot Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes  e-pakalpojumu  “Vēlēšanu iecirkņa no-
skaidrošana un maiņa”;

2. klātienē - piesakot iecirkņa maiņu jebkurā pašval-
dības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē vai LV diplomā-
tiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā  (jāaizpilda iesnie-
gums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments).

Vēlēšanu iecirknis Ļaudonas pagastā
ĻAUDONAS KULTŪRAS NAMS
Dzirnavu iela 7, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov.
Nr. 668

Informāciju no www.cvk.lv mājaslapas apkopoja 
Signe  Prušakeviča

saistībā ar filmu demonstrēšanu Ļaudonas kultūras namā. 
Tomēr vēlos precizēt, ka specifiskās kino demonstrēšanas 
tehnikas dēļ  ne visas filmas ir iespējams demonstrēt ar 
kultūras namā esošo aparatūru. Tādēļ tiek rādītas filmas, 
ko piedāvā biedrība “Kinopunkts”. Tās lielākoties ir Lat-
vijas 100gades filmas un citas latviešu filmas, kurām ir 
atbilstošs formāts. Lai demonstrētu filmas Ļaudonas kul-
tūras namā, pagasta pārvaldei ir jāiegādājas Akka/Laa li-
cence par vienreizēju filmas demonstrēšanu, tāpat arī bi-
ļešu ieņēmumi tiek pārskaitīti biedrībai “Kinopunkts”, bet 
pēc seansa filmas DVD  tiek sūtīts atpakaļ šai biedrībai. 

Informāciju apkopoja Katrīna Melānija Kļaviņa
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GRIETA PUTNIņA
17. janvārī 

atzīmēja 80 gadu jubileju

MĒNEŠA  JUBILĀRI
Gadu skrējiens nav apturams,
Visu ar laiku klāj sniegs.
Paliek vien citu dvēselēs
Tevis atdotais prieks. 

22. februārī 
ĀRIJA LIEPIņA 

atzīmēja 75 gadu jubileju

Ārija augusi trīs bērnu ģimenē 
un bērnību pavadījusi Sāvienā. Mā-
cījusies Sāvienas skolā, par kuru 
ir vissiltākās atmiņas. Pēc skolas 
beigšanas Ārija palīdzējusi mam-
mai saimniecībā, slaukusi govis. 
Līdz pensijas vecumam Ārija strā-
dāja Ļaudonas un Madonas slimnī-
cā par sanitāri.  Šobrīd jubilāre veic 
dažādus piemājas darbiņus, labprāt 
lasa grāmatas un rūpējas par kaimi-
ņiem. 

14. februārī 
75 gadu jubileju atzīmēja 

LEONS ZEPS
Leona dzimtā puse ir Mētriena. 

Tur jubilārs uzaudzis kopā ar dvī-
ņumāsām un diviem brāļiem. Ar 

māsām un brāļiem Leonam saistās 
daudz siltu atmiņu, diemžēl abu brāļu 
liktenis tika traģiski pārrauts. 

Pēc skolas un jaunības gadiem, 
kas pavadīti Mētrienā, Leons dodas 
armijā uz Izmailu, kur no 1963. līdz 
1967. gadam dienēja robežsardzē.  
Pēc armijas turpinās darbi saimniecī-
bā, bet pēc gada Leons saņem pavēsti 
no karadienesta un izvēlas mācīties 
Milicijas skolā. Iegūst jurista izglī-
tību un līdz 1976. gadam strādā par 
izmeklētāju Jūrmalas Milicijas daļā. 
Tālāk  dzīves ceļš aizved uz Baldoni, 
tad Cesvaini. Kad pirmā laulība tiek 
šķirta, notiek liktenīgs pavērsiens. 
25 gadus kopš skolas beigšanas Le-
ons satiek Andu - skolas laiku pirmo 
mīlestību. Jūtas atkal uzplaukst un 
Anda kļūst par Leona sievu. Tā 1984. 
gadā Leons kopā ar Andu sāk dzīvot 
Ļaudonā. Ļaudonā strādājis par trak-
toristu, Sāvienā par  galveno inženie-
ri. Leons atzīst, ka visgrūtākais laiks 
bijis, kad, varai un laikiem mainoties, 
nācās likvidēt savu zemnieku saim-
niecību. Jubilāram rodas arī apcerīgas 
domas par pensiju sistēmu. Viņš saka, 
ka mūsdienās ir tik daudz zinātnes 
sasniegumu un dažādu citu brīnumu, 
bet pārdomātu un godīgu pensiju ap-
rēķināšanu vēl  neviens nespēj izgud-
rot… 

Šobrīd  Leons turpina strādāt savā 
saimniecībā, bet, jautājot par hobi-
jiem, sieva Anda labsirdīgi pasmejas 
par jubilāra dzīves ritmu: “Aršu, sēšu, 
kulšu, pļaušu…” 

Leons ar lepnumu stāsta par saviem 
diviem bērniem un četriem mazbēr-
niem, kuri savu dzīvi veido gan Lat-
vijā, gan Vācijā. 

ANNA PRAŠKEVIČA 
10. janvārī 

atzīmēja 75 gadu jubileju
Annas dzimtas saknes atrodamas 

Latgalē - kuplā sešu bērnu ģimenē. 
Anna uzaugusi Rudzonu pagastā, kas 
ir netālu no Rēzeknes. Kad Annai pa-

liek 12 gadu, viņa kopā ar ģimeni 
pārceļas uz Sāvienu. Tā kā Rēzeknē 
Anna bija mācījusies krievu skolā, 
Sāvienā viņa apmeklēja latviešu 
valodas privātstundas pie skolotā-
jas Līvijas Brutānes. Pēc mācībām 
Sāvienas skolā, kad Annai bija 15 
gadu, viņa vēlējās mācīties par 
vācu valodas skolotāju. Diemžēl 
tieši tajā laikā Anna zaudēja  savu 
tēvu. Līdz ar to mācības turpināt 
nevarēja, bija jāpaliek mājās un 
jārūpējas par ģimeni, strādājot fer-
mā un pelnot naudu. Kopā ar vīru 
divus gadus strādājusi un dzīvojusi 
Dobelē, bet tad atgriezušies atpakaļ 
uz mājām Sāvienā. Kopā ar vīru Pē-
teri izaudzināti seši bērni, nu sirdi 
turpina priecēt desmit mazbērni un 
pieci mazmazbērni. Anna ir sirs-
nīgs cilvēks. Viņa ir ļoti pateicīga 
līdzcilvēkiem par palīdzību grūtākā 
dzīves brīdī. Arī jubilāres bērni ik-
dienā viņai ir lieli palīgi. 

PAULIS JUDINS 
3. februārī 

atzīmēja 75 gadu jubileju

ANASTASIJA REINBAhA 
80 gadu jubileju atzīmēja 

8. februārī

Cienījamo 90 gadu jubileju 9. 
februārī atzīmēja 

JEZUPATE KAULACE

SirSnīGi SVeicieni 
jUbiLārieM! LAi VeSeLībA 

Un DzīVeSPrieKS!

Signes Prušakevičas
teksts un foto



                   “Ļaudonas Vēstis” Nr. 1 (284)                         2019. GADA  IZDEVUMS8

turpinājums 9. lpp.

ĻAUDONAS  PAGASTA  ZEMLEDUS  MAKŠĶERĒŠANAS 
SACENSĪBAS  SĀVIENAS  EZERĀ

Sūtot atvadu sveicienus ziemai, 3. martā Sāvienā pul-
cējās apmēram 80 makšķerēšanas entuziastu. Uz ledus 
kāpa gan vietējie, gan dalībnieki no Dobeles, Preiļiem, 
Daugavpils.

Kā veicās?
Lūk, rezultāti:
Sievietes
1. v. Kristīne Mutore
2. v. Aļona Pavlova
3. v. Zigrīda Vīča
Vīrieši
1. v. Ivars Bogatais
2. v. Sergejs Pavlovs
3. v. Juris Deiko
Jaunieši
1. v. Guntis Bogatais
2. v. Nemo Olte
3. v. Agris Vojevodskis
Sportistu klase
1. v. Juris Pikuls
2. v. Juris Aigars Āboliņš
3. v. Aleksandrs Suško
Komandas
1. v. “Sauna” (Preiļi)
2. v. “Kalsnava” (Ļaudona, Kalsnava)
3. v. “Vecie Līņi” (Ļaudona)

Paldies Ļaudonas pagasta pārvaldei, Anitai Veikšānei, 
Elksnīšu ğimenei, Nikolajam Hačaturjanam, veikalam 
“Unisports” un veikalam “Katram”, Rolandam Kaļeiņi-
kovam, Dainai Lielupai, Antonam Putniņam, Maritai Cir-
cenei, Jurim Eglītim un viņa komandai par tiesāšanu. Vis-
lielākais paldies sacensību organizatorei Ilzei Barūklei! 

Paldies  visiem sacensību dalībniekiem par cīņas sparu 
un jauko kopā būšanu! 

Signe Prušakeviča

Dalībnieku kopbilde.

No kreisās: sacensību vecākais dalībnieks sāvēnietis 
Vairis Viļevičs, sacensību organizatore Ilze Barūkle, 

makšķerēšanas raidījumu vadītājs Māris Olte.

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
Kad sapņi piepildās

Šogad Ļaudonas PII ,,Brīnumdārzs’’ “Kaķu” (5-7 gadi) 
grupā manāma rosība, vairāki bērni labprāt spēlē dambre-
ti. (Dambrete ir divu dalībnieku galda spēle ar 12 vai 20 
kauliņiem katram uz 64 vai 100 lauciņu galdiņa. Spēlētā-
ji gājienus izdara pārmaiņus. Spēles mērķis ir nosist visus 
pretinieka kauliņus vai panākt, ka pretinieks nevar izdarīt 
gājienu. info no Vikipēdijas) 

Bērnus var sākt iepazīstināt ar dambreti jau no piecu 
gadu vecuma, taču piemērotākais laiks dambretes treniņu 
uzsākšanai ir 6-8 gadi. Šajā posmā bērni ir spējīgi noturēt 
uzmanību un ir atvērti jaunu zināšanu apguvei. Tas nav par 
agru, lai bērns pārpūlētos, bet tas ir laiks, kurā ielikt pa-
matus labāko rezultātu sasniegšanai. Dambrete pamatoti 
tiek atzīta par vienu no daudzpusīgi visattīstošākajām prāta 
spēlēm. Tā veicina loģisko un telpisko domāšanu, uzlabo 
koncentrēšanās spējas, atmiņu un pašdisciplīnu. Dambrete 
iemāca analizēt, izdarīt secinājumus, pieņemt lēmumu un 
rīkoties, pēc tam uzņemoties atbildību par savu izvēli. Šī 
spēle iemāca priecāties par uzvarām, bet pieņemt arī sakāvi, 
neuztverot neveiksmi kā fatālu nelaimi, bet tieši pretēji - kā 
pamudinājumu kļūt vēl labākam.

 Sarunās ar bērniem noskaidroju, ka iniciators šai nodar-
bei grupā ir  audzēknis Pēteris un viņam šajā jomā ir sava 
pieredze.  Sazinoties ar viņa vecākiem, Pētera Stepanova 
mamma Alda atklāja savu stāstu un pieredzi.

Alda: ,,Sapņi piepildās! Pirms kāda laika Pēteris sāka sap-
ņot, ka grib pats savu medaļu izcīnīt. Aizbraucām izmēģināt 
dambretes iemaņas uz Madonas novada bērnu un jauniešu 
čempionātu un  re -,, medālis kaklā’’. Tā  2018. gada nogalē 
Pēteris sāka piedalīties Madonas novada bērnu un jauniešu 
dambretes čempionātā mazākajā jeb cerību vecuma grupā, 
kopvērtējumā četrās kārtās izcīnot 2. vietu. Pirmo 3 vietu 
ieguvēji no katras vecuma grupas tika iekļauti Madonas no-
vada komandas sastāvā dalībai Latvijas čempionātā.’’ 

Jau 2018. gada rudenī Alda aktīvi interesējās par ļaudo-
niešu iespējām noorganizēt  dambretes pulciņu.  Dambretes 
noteikumi tikai pirmajā mirklī šķiet vienkārši. Taču šajā 
spēlē ir dažādas sarežģītības pakāpes un smalkas nianses. 
Lai bērni iemācītos labi spēlēt dambreti, nepieciešamas re-
gulāras praktiskas nodarbības. Sākums bija daudzsološs, bet 
sanāca tā, ka plānotais nerealizējās. Alda turpināja iesākto.

Alda: ,,72. Latvijas skolēnu sporta spēles 64 lauciņu dam-
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turpinājums no 8. lpp.

Uz svētkiem atskatoties...

19. decembrī Ļaudonas bērnudārza paši mazākie 
audzēkņi - “Zaķu” grupa- aicināja vecākus uz Ziemas-
svētku pasākumu. Bērni iejutās dažādu dzīvnieku tē-
los, vecāku veidotās un gādātās maskās, kamēr vecāki 
grupiņā tika pie košām rūķu cepurēm. “Zaķu”  grupas 
eglītē arī vecāki piedalījās dejās un rotaļās, kas bēr-
niem radīja gan prieku, gan drošības sajūtu, jo varēja 
dejot un dziedāt, mammai vai tētim turoties pie rokas 
vai pat apķeroties ap kaklu un ļaujot sevi nest  “oppā”! 
Kopā izrotājām eglīti ar mandarīniem, kuros bērni bija 

sasprauduši krustnagliņas un kas ne tikai skaisti izska-
tījās, bet arī burvīgi smaržoja. Un kā gan bez Ziemas-
svētku vecīša! Bija arī Vecītis, pantiņi un dāvanas, un 
prieks, un izbrīns bērnu acīs - neviltots un īsts! Paldies 
“Brīnumdārza” kolektīvam par ieguldīto darbu, izdomu 
un degsmi, un Ziemassvētku Vecītim par izturību katru 
gadu atcerēties par “Brīnumdārza” bērniem un atnākt, 
katru uzrunāt vārdā un uzburt brīnumu bērnu sirdīs!

Nellija Gaidlazda

Sniegavīrs Olafs rada 
prieku bērniem

Ļaudonas PII ,,Brīnumdārzs’’ jaunais - 
2019. -gads iesākās ar Sniega dienu. 17. jan-
vārī bērnudārza pagalmā ciemojās sniegavīrs 
Olafs, lai apsveiktu janvāra jubilārus un ar 
bērniem veiktu dažādas aktivitātes sniegā. 
Kopā ar bērniem Olafs rāpoja cauri sniega 
tunelim, sniegā meklēja cimdiņus un ,,krā-
sainās’’ pikas. Bērni piedalījās piku mešanas 
turnīrā un hokeja stafetē. Bet kā tad dzimša-
nas diena bez tortes?! Tad nu visi cepa jubi-
lāriem sniega tortes. Lai bērniem būtu īpašs 
prieks, torte tika padarīta košāka ar ūdens 
krāsām un izrotāta ar dzimšanas dienas ,,sve-
cīti’’. Noslēgumā Olafs pasniedza bērniem 
vēstuli un dāvaniņu par aktīvu piedalīšanos 
Sniega dienā. 

Linda Āboliņa, skolotāja

bretē notika 2019. gada 9. februārī Salacgrīvas novada Lie-
pupes pamatskolā. Sacensības organizēja Latvijas Dambretes 
federācija un tajās piedalījās 384 dalībnieki piecās vecuma 
grupās. Pēteris sacentās mazākajā - U8 -vecuma grupā.  

9. februārī jau plkst. 7.00 pie Madonas sporta centra jau-
nos dambretistus gaidīja novada domes organizēts autobuss. 
Sacensības sākās plkst. 11.00 pa vecuma grupām un atsevišķi 
meiteņu un puišu komandām. U8 zēnu grupā startēja 51 dalīb-
nieks. Tā kā Pēteris bija viens no jaunākajiem dalībniekiem un 
atšķirībā no citiem spēlētājiem neapmeklē dambretes pulciņu, 
mērķis bija nepalikt pēdējam. Tas arī izdevās, un Pēteris ierin-
dojās 46. vietā. Mulsumu radīja laika kontrole (apdomas laiks 
7’ +3” pa gājienu uz partiju katram dalībniekam), kad pēc kat-
ra gājiena bija jāspiež pulkstenis, pie kā nebija pierasts. Grūti 
bija arī izturēt daudzās spēles - kopā bija jāspēlē ar deviņiem 
pretiniekiem, ar katru divas spēles, lai katrs var izspēlēt gan ar 
baltajiem, gan melnajiem kauliņiem. Tātad kopā 18 spēles. Bet 
tika gūta interesanta pieredze, kā norisinās lielās sacensības un, 
cerams, arī nākotnē Pēterim nezudīs interese pret dambretes 
spēli un varbūt izdosies piedalīties vēl kādās sacensībās.”

Alda nav atmetusi cerības par dambretes pulciņa organi-
zēšanu arī pie mums - Ļaudonā. Šobrīd tas vēl neizdodas, jo 
nav pedagoga, kurš mācītu šo spēles programmu.

Alda: ,,Ir dzirdēts no atsauksmēm, ka konkurence dam-
bretē ir stipri palielinājusies, jo Latvijā dažādos dambretes 
klubos mazos bērnus trenēt ir sākuši vairāki starptautiskie 
lielmeistari un Latvijas vadošie spēlētāji. Pirms pāris ga-
diem pie Liepupes vidusskolas sacensību dienā piestāja 
pāris autobusu, bet šogad jau bija septiņi lielie autobusi un 
daudz vieglo mašīnu. Turpmāk vadošajās vietās varēs iekļūt 
tikai tie talantīgie, kuri daudz trenēsies.’’

Mēs, Ļaudonas PII ,,Brīnumdārzs’’, esam pateicīgi un 
novērtējam Aldas  ieinteresētību, darbošanos, atsaucību, 
rūpes, laiku un finanses, kas tiek veltīts bērnu izglītoša-
nā un attīstībā.  Priecājamies, ka veidojusies sadarbība un 
savstarpējā izpalīdzība, jo šogad vēl viens “Kaķu” grupas 
audzēknis Armands Siļmanovičs ar labiem panākumiem 
piedalās Madonas čempionātā. Vēlam veiksmi un  gandarī-
jumu spēlētājiem! Aldai - patiesu baudījumu, radot iespējas 
un prieku citiem! 

Ināra Krasnova, Ļaudonas PII ,,Brīnumdārzs’’ vadītāja
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Dāvinājums no A. Eglīša Latviešu Nacionālā fonda

Mūsdienās bez tehnoloģijām vairs dzīve nav iedomāja-
ma, tāpēc arī PII “Brīnumdārzs” aug visam jaunajam līdzi. 
2019. gada februārī “Rūķu” grupa ir saņēmusi dāvinājumu 
- portatīvo datoru.

Bērniem tagad iespēja, nekur neizejot no grupas, skatī-
ties dažādas filmas, attēlus, ierakstus, video. 

Jaunais dators ļoti noder ikdienas darbos, nodarbībās 
gan bērniem, gan arī skolotājām, sagatavojot dažādus me-
todiskos materiālus, rakstot scenārijus, plānojot un apko-
pojot dažāda veida informāciju. 

Lielu PALDIES sakām Andreja Eglīša Latviešu Nacio-
nālajam fondam par vērtīgo dāvinājumu.

E. Bremšmite, I. Akmentiņa, “Rūķu” grupas skolotājas

Pasaule ir brīnumu pilna. Katra lieta uz tās ir neatkārto-
jama. Kā nav vienādu lapu koka apmetnī, tā nav vienādu 
cilvēku pasaulē. Cilvēkam ir dota īpaša burvības spēja - 

pārsteigt, dāvināt, dot, dalīties ar otru. Mūsu bērni ir ak-
tīvi, ar neizsīkstošu vēlmi izzināt apkārtējo pasauli. Cik 
daudz brīnumu bērni tajā atklās, tas atkarīgs no mums, 
pieaugušajiem. Sirsnīgu ,,PALDIES” sakām Jums par dā-
vāto datoru. Ar to mēs kopīgi ar bērniem varam aplūkot 
dažādus attēlus, skatīties multfilmas, klausīties mūzikas 
ierakstus. 

„Zaķu” grupas skolotājas un audzēkņi  

Mūsdienu bērni jau agri sāk iepazīt un apgūt dažādas 
tehnoloģijas. Šodienas pirmsskolēna dzīve cieši saistīta ar 
datorzinātni. 

PII ,,Brīnumdārzs’’ arī mūsu grupā  tagad  (no 2019. 
gada) ir portatīvais dators ar interneta pieslēgumu, kuru 
tagad izmantojam mācību procesā.

“Kaķu” grupas (5-7 gadi) bērni interesējas par kosmosu 
un planētām izplatījumā. Šo jautājumu lieliski izpētījām 
internetā.

Arī skolotājas, plānojot darba procesus, uzdevumus, 
mērķus, regulāri izmanto datoru.

PALDIES Andreja Eglīša Latviešu Nacionālajam fon-
dam par vērtīgo dāvinājumu.

D. Zepa, D. Simsone, “Kaķu” grupas skolotājas
Ināras Krasnovas foto

Pavasara noskaņas Ļaudonas “Brīnumdārzā”
Pēc garās ziemas dabā jūtama 

pavasara noskaņa - atlidojuši gāj-
putni, saulīte sāk biežāk iespīdēt 
mūsu logos, debesis kļūst zilākas 
un dienas garākas. Pavisam drīz 
visi priecāsimies par dabas dāvā-
to pavasarīgo skaistumu.

 Bet tas skaistums un pava-
sarīgā noskaņa ir arī jūtama 
Ļaudonas bērnudārzā, kur mūs 
- vecvecākus - mīļi aicināja uz 
pavasarīgo pasākumu.  8. martā 
mēs devāmies pie saviem maz-
bērniņiem, kur mēs vienmēr tie-
kam sirsnīgi sagaidīti.  Šīs izjū-
tas mums rada vienmēr mājīgi 
iekārtotās telpas, mūs sagaida 
smaidīgā vadītāja Ināra, laipnās 
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turpinājums no 10. lpp.

audzinātājas un auklītes, kā arī pārējie darbinieki.
Brašie “Brīnumdārza” puiši lepni iesoļoja zālē, ro-

ciņās turot pirmos pavasara vēstnešus - pūpolīšus - un 
sveicot mūs ar sirsnīgu sveicienu. Pēc tam sekoja bērnu 
priekšnesumi. Dejojot un dziedot mūsu mazulīši radīja 
mums neizsakāmu prieku. Prieks par muzikālo audzinā-
tāju Aldonu, kura ar bagātīgu izdomu un rūpību saga-

tavo priekšnesumus 
bērniem, arī pašai 
piedaloties tajos. 
Ļoti patika darbo-
šanās kopā ar au-
dzinātāju Dinu, kur 
kopīgi  “izcepām” 
picu un “izvārījām” 
zirņu zupu.

Paldies, Dina! 
Garšoja lieliski! 
Sirsnīgs paldies par 
rūpīgi un pārdomā-
ti sagatavoto pasā-
kuma programmu. 
Bija interesanti.

Pārsteigumu sa-
ņēmām, ieejot gru-

piņā, kur bērni mūs iepriecināja, sveicot ar pašgatavotu 
dāvaniņu - Sveču dienā izlietu  ļoti skaistu svecīti. Pēc 
tam mielojāmies ar gardumiem un gājām rotaļās.

Paldies jums visiem par tiem brīnišķīgajiem mirkļiem, 
ko mums sagādājāt, ciemojoties “Brīnumdārzā” mums 
veltītajā pasākumā. Patiess prieks par to, ka bērniem ir 
tik daudz dots, lai viņi augtu dvēseliski bagāti.

Lai katra pavasara diena savu krāsu sniedz, lai vien-
mēr valda sirsnība, mīļums un smaidi Ļaudonas “Brī-
numdārzā”!

“Rūķu” grupas Karlīnas omīte

Iespaidiem bagāta ekskursija
9. februārī Andreja Eg-

līša Ļaudonas vidusskolas 
4. klase devās pašu nopel-
nītā un iespaidiem bagātā 
ekskursijā. 

Projekta “Skolas soma” 
ietvaros iepazināmies ar 
Latvijas Dabas muzeja 
ekspozīciju, kur, uzklausot 
gides stāstījumu, skolēni 
nostiprināja dabaszinību 
stundās apgūtās zināšanas, 
ar interesi aplūkojot muze-
jā izvietotos eksponātus, 
klausoties putnu balsis.  
Aktīvākie izjuta zemes-
trīces iespaidus, iepazi-
na zemūdens pasauli. Ar 
interesi vērojām Latvijas 
un pasaules dzīvnieku un 
augu  dažādību.

Jaunus iespaidus par 
grāmatu pasauli guvām 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur skolēni iepazinās ar 
dažādām tur izveidotām izstādēm un plašajām bibliotē-
kas telpām. Gides stāstījums rosināja interesi par grā-
matu lasīšanu un fantāzijas pasauli. Senākās grāmatas, 
mazākā un lielākā grāmata - to visu bērni skatīja paši! 
Īpašas izjūtas radās, redzot latviešu folkloras glabātuvi 
- Dainu skapi - un klausoties par Krišjāņa Barona neno-
vērtējamo  ieguldīto darbu tā izveidē. Paldies gidei par 
interesantajiem faktiem, ko uzzinājām.

Ar dažādām izjūtām liftā pacēlāmies uz bibliotēkas 
virsotni, no kuras pavērās brīnišķīgs, plašs skats uz 
Rīgu, gūstot īstu baudījumu.

Ekskursija noslēdzās Jelgavā ar 21. Ledus skulptūru 
festivāla apmeklējumu, uz kuru ielūgumus skolēni no-

pelnīja paši, klases audzinātājas vadībā piedaloties kolā-
žu konkursā  „Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls 
Jelgavā”. Kolāžu konkursa tēma - “Ziemas stāsts”. Ap-
lūkojām ne tikai fantastiskās ledus skulptūras, bet vēro-
jām arī to veidošanas procesu. 

Ekskursija bija iespējama, pateicoties pašu skolēnu 
apzinīgam un čaklam darbam 1. mācību semestrī – no-
pelnīts Labākās klases tituls 4.-8.klašu grupā un auto-
buss ekskursijai. Paldies klases audzinātājai Aijai Driks-
nai par ieguldīto darbu un jauko ekskursiju! Brauciens 
nebūtu iespējams bez pagasta pārvaldes nodrošinātā 
autobusa. Paldies Ļaudonas pagasta pārvaldei! Paldies  
šoferim Jurijam Simsonam par izturību!

Rita Avotiņa
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Projekts „Atbalsts pozitīvai 
uzvedībai ” skolā

Ir zināms, ka skolēnu uzvedība un mācību sasniegumi 
ir cieši saistīti, tāpēc mūsu skola 2018./2019. mācību gadā 
uzsāka piedalīšanos APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) 
projektā, kura mērķis ir iedibināt vienotu sistēmu skolē-
nu pozitīvās uzvedības veicināšanai. APU balstās uz trim 
pamatvērtībām: drošību, cieņu un atbildību. Programmas 
īstenošanā ir iesaistīti visi 1.-12. klases skolēni, skolotā-
ji, administrācija, tehniskais personāls, skolas padome un 
skolēnu pašpārvalde.

Jau iepriekšējā mācību gadā sākās nopietns darbs, lai 
izveidotu pozitīvas uzvedības noteikumus. Skolēni un sko-
lotāji aktīvi iesaistījās noteikumu izveidē. Apkopojot visus 
priekšlikumus, tika izveidoti vienoti skolas APU noteiku-
mi. Ar to, kā jāuzvedas stundās, starpbrīžos, klasē, gaitenī, 
ēdamzālē, garderobē, sporta zālē, tika iepazīstināti skolēni 
un skolas darbinieki. Ievērojot šos noteikumus, mēs skolā 
jutīsimies drošībā.

APU projekta ietvaros katru mēnesi izvērtējām un ap-
balvojām labāko skolēnu no katras klases, kuram ir visvai-
rāk pozitīvo ierakstu e-klasē. Beidzot 1. semestri, saldas 
balvas saņēma arī  klašu kolektīvi, kuriem bija visvairāk 
pozitīvo ierakstu. Priecājamies kopā ar 1., 6. un 11. klases 
kolektīviem.

Šajā mācību gadā mēs turpinām aktīvu darbību APU 
projektā, un katrs no mums ar savu pozitīvo uzvedību cen-
tīsies veidot labvēlīgu gaisotni skolā.

Biruta Bokta, projekta „APU” pārstāve

12. klases žetonvakars
Kā ierasts februārī 12. klase veido pasākumu, kurā tiek 

pasniegti žetongredzeni, kas apliecina piederību savai sko-
lai, kā arī, lai pateiktos vecākiem, skolotājiem un skolas 
vadībai par spēku, kas ieguldīts mūsu izaugsmei.      Vakara 
pirmajā daļā ar runu uzstājās skolas direktors Guntis Laz-
da un pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Portnovs. 12. klasi 
apsveica arī 10. un 11. klase, kā arī skolēnu pašpārvaldes 
pārstāvji. 

Otrajā, neformālajā, daļā divpadsmitie uzstājās ar teātra 
izrādi no filmas “Tās dullās Paulīnes dēļ”. Ļoti jautri kopā 
ar videoklipiem tika panākta filmas atainošana. 

Paldies Rovenam Miškinim par mūzikas atskaņošanu un 
videoklipu rādīšanu. Paldies arī Armandai Silabriedei par 
izpalīdzēšanu dažādos nelielos pienākumos. Paldies vi-
siem, kas ieradās un veidoja fantastisko atmosfēru.

 
Verners Šveds, 10. klases skolnieks

Izrādes “Planēta Nr. 85” un 
LNB apmeklējums

 23. februārī Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 8. 
klase devās ar projekta “Latvijas skolas soma” atbalstu 
ekskursijā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku un Dailes te-
ātra izrādi “Planēta Nr. 85”.

 Bibliotēka ir mūsdienīgs informācijas un kultūras 
centrs, kas pašmāju un ārvalstu apmeklētājiem piedāvā 
plašas iespējas - apmeklēt visdažādākās tematikas lasīta-
vas, piedāvājot grāmatas, periodiku, audio/video ierakstus 
un retus izdevumus. Publiskai apskatei bibliotēkā izvietots 
arī Dainu skapis - pasaules mēroga kultūras vērtība, kas ie-
kļauta UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” reģistrā. 
Gaismas pilī regulāri tiek rīkotas dažādas izstādes, koncer-
ti un lekcijas, šeit pieejams bezvadu internets, kafejnīca un 
restorāns, kā arī visskaistākais skats uz Vecrīgu.

 Ekskursijā pa Nacionālo bibliotēku mūs pavadīja gide, 
kas mums stāstīja, kas nozīmīgs atrodams ir katrā stāvā. Ar 
liftu mēs uzbraucām 11. stāvā, tālāk devāmies kājām. 12. 
stāvā ir pastāvīga izstāde par arhitektu Gunāru Birkertu. 
Redzējām Latvijā pašu mazāko grāmatu (1 rūtiņas izmē-
rā). Mūs aizveda pie unikālas gleznas, kura bija veidota no 
briļļu lēcām un zem kurām varēja saskatīt dažādus attēlus. 

 Pēc tam mēs devāmies uz Dailes teātri, kas ir ļoti intere-
sants. Mēs ieteiktu arī citām klasēm aizbraukt uz teātri, lai 
noskatītos kādu izrādi. 

 Krista Solovjova, Karīna Krista Orlovska, 
8. klases skolnieces

“Bērnu žūrijas” 
noslēguma pasākums

8. martā skolas bibliotēkā norisinājās noslēguma pasā-
kums “Bērnu žūrija” dažādām vecuma grupām.

Pirms pateicības rakstu izsniegšanas skolēniem bija ne-
pieciešams piedalīties pāris aktivitātēs. Klases izvēlējās 
savu kapteini un sadalījās divās komandās. Pirmā aktivitā-
te bija puzles salikšana, kur attēloti bija visi “Bērnu žūri-
jas” 9+ grāmatu vāki:

1. Aukliņa, putns un es. Ellena Kārlsone, Ēva Lindstre-
ma. Rīga: Pētergailis, 2017.

2. Brūne. Hokons  Ēvreoss. Rīga: Pētergailis, 2018.
3. Kā vecmamma vislaik samazinājās. Mihaels de Koks, 

Kristīne Ārstena. Rīga: Pētergailis, 2017.
4. Mani sauc Jans, un es neesmu nekas īpašs. Katlēna 

Ferēkena, Eva Mutona. Rīga: Madris, 2018.
5. Okeāns un tuksnesis. Inese Paklone. Rīga: Pētergailis, 

2018.
6. Sirdsmāsas.  Salla Simuka. Rīga: Zvaigzne ABC, 

2017.
Pēdējā aktivitāte bija, kur  jāsagrupē dažādi citāti, kas 

tika ņemti no šīm grāmatām. Tas radīja lielu interesi un 
lielu pārliecību par savu pareizo izvēli.

Saku paldies skolēniem par aktīvu piedalīšanos “Bērnu 
žūrijā”! Paldies arī par sadarbību bibliotekārei Ievai Skuš-
ķei un Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas sākumskolas 
skolotājām.

Nadīne Jefimova, bibliotekāre

Folkloras kopas skate Rankā 
14. martā skolas folkloras kopa “Driksnēni” piedalījās 

folkloras kopu skatē Rankā, kur tika dziedātas pašu sagata-
votās dziesmas par bitēm. Pasākuma otrajā daļā piedalījās 
skolas dejotāji, kuri izdejoja sagatavotas dejas - arīdzan par 
bitēm. Radošajās darbnīcās varēja gatavot piespraudes bi-
tes formā, zīmēt uz vairākiem puzles gabaliņiem, lai kopā 
izveidotu lielas puzles. Uzdevumu klāsts bija daudzveidīgs 
- varēja izgatavot apsveikuma kartītes pēc paša izvēles, 
uzdevumā ar mobilo telefonu vajadzēja lejupielādēt apli-
kāciju, lai varētu noskenēt skolas gaitenī izliktās lapas, lai 
parādītos tautasdziesmas par bitēm, kuras vajadzēja salikt 
pareizā secībā un izlasīt, varēja krāsot mandalas bišu te-
matikā.

Pasākuma noslēgumā paziņoja dalībnieku pakāpes, un 
mūsu folkloras kopa ieguva 1. pakāpi! Tagad esam izvirzīti 
uz lielo finālu, kas notiks Rīgā!

Krista Solovjova, 8. klases skolniece
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Decembra mēnesis pansionātā
Adventes klusais laiks, Ziemassvētki un pēdējais gada 

mēnesis pansionātā parasti izvēršas par vienu no rosīgā-
kajiem. Rotājām telpas, zīmējām apsveikumus, pušķo-
jām egli un gaidījām Ziemassvētku vecīti ciemos. 

Ik gadu mūs atceras Bērzaunes pamatskolas skolēni 
un viņu jaukās skolotājas, sniedzot pansionāta iemītnie-
kiem skaistus priekšnesumus. Andreja Eglīša vidussko-
las pašpārvaldes rūķi nāk ciemos ar dāvanām un priekš-
nesumu. Ļaudonas PII „Brīnumdārzs” iepriecināja ar 
pasaciņu par cimdiņu. Paldies mazajiem un lielajiem 
rūķiem!

Paldies visiem, kas atcerējās par pansionāta iemītnie-
kiem, sagādājot dāvanas un pārsteigumus!

 Ļaudonas pansionāts šogad iesaistījās projektā „Eņ-
ģeļu pasts”. Projekts “Enģeļu pasts” norisinās jau cetur-
to gadu, dāvājot prieku katram pansionāta iemītniekam 
visā Latvijā. Ļaudonas pansionāts šogad tajā iesaistījās 
pirmo reizi. Sākumā tika aptaujāti pansionāta iemītnie-
ki, ko viņiem kārotos saņemt Ziemassvētkos. Katram 

Pasakas “Degunradzis un labā feja” klausīšanās kopā ar 1. klasi
22. martā skolas bibliotēkā norisinājās  pasakas “De-

gunradzis un labā feja” klausīšanās kopā ar 1. klasi. Jau 
iepriekš kopā ar 2. klases skolēniem klausījāmies pasaku 
“Pateicība”, tāpēc nolēmu, ka šī ir lieliska iespēja to da-
rīt arī ar pašiem mazākajiem lasītājiem. Skolēni ar interesi 
klausījās rotaļīgo pasaku.

Pēc noklausīšanās pārrunājām ar skolēniem par pasakas 
saturu un minējām krustvārdu mīklu, iesaistot arī 1. klases 

audzinātāju  Ilutu Biķernieci. Krustvārdu mīkla izrādījās 
skolēniem ļoti vienkārša. Nākamais uzdevums skolēniem 
bija izkrāsot pasakas varoņus - degunradzi, labo feju, ūpi 
un kanārijputniņu. Zīmējumi patiešām izdevās  krāšņi un 
dažādi, kas ir apskatāmi bibliotēkā.

Paldies skolēniem un skolotājai par aktīvo un radošo 
pēcpusdienu!

Nadīne Jefimova

Pirmie divi jaunā gada mē-
neši jauniešu centriņā ir biju-
ši aktivitātēm bagāti.

Iesākumā bija šautriņu me-
šanas turnīrs. Vislielāko pun-
ktu skaitu sakrāja KĀRLIS 
KALNIŅŠ, bet ar dienas  la-
bāko rezultātu izcēlās ARTIS 
KALNIŅŠ.

Kā katru gadu, arī šogad 
janvāra nogalē jaunieši dar-
bojās radošajās darbnīcās - 
cepām picas. Pavisam darb-
nīcās piedalījās 20 bērni un 
jaunieši, kaut gan  degustētā-
ju bija  divreiz vairāk nekā to, 
kuri gatavoja šīs picas.

Februāra mēneša  Valen-
tīndienas radošajās darbnīcās 
nu jau tradicionāli, kā katru 
gadu, gatavojām  MĪLESTĪ-
BAS salātus. Pasākumā pie-
dalījās 27 bērni un jaunieši. 
Arī te degustētāju bija vairāk 
nekā gatavotāju.

Šogad atjaunojām tradīci-
ju - sadraudzības pasākumos 
apmeklēt novada jauniešu 
centrus,  lai smeltos jaunas 
idejas savam darbam. Janvārī bijām Kalsnavas jauniešu 
centrā UP’s, bet februārī - Bērzaunes bērnu un jaunie-
šu apvienībā RĪTS.  Abos centriņos iemācījāmies jaunas 
spēles un rotaļas un labi pavadījām laiku. Bērzaunē rado-
šajās darbnīcās lējām sveces, un katrs sava darba rezul-

VĒSTIS NO BJIC „ACS” 

bija savas vēlmes, taču pieticīgas. Ar “Eņģeļu pasta” 
starpniecību šis vēlmju saraksts nonāca pie jaukajiem 
un dāsnajiem cilvēciņiem, kuri šīs visas vēlmes īstenoja. 
Un pievienojot klāt vēl visādus nieciņus un apsveikuma 
kartītes, ar mīlestību un sirds siltumu visas sarūpētās 
dāvanas ar DPD kurjera starpniecību tika piegādātas vi-
siem pansionāta iemītniekiem. Prieks un pateicība viņu 
acīs, saņemot šīs dāvanas,  bija neaprakstāms. 

Īpaši izcelt varu kādu dāvanu, jo, veidojot vēlmju sa-
rakstu, klāt bija jāpievieno arī katra iemītnieka raksturo-
jums un ikdienas gaitas un aktivitātes. Viens iemītnieks 
ikdienā baro ārā pieklīdušu kaķīti, tādēļ  dāvanā klāt 
viņam bija pielikta arī kaķu barība. Tiešām prieks un 
apbrīns par cilvēku atjautību. 

Un milzīgs paldies šī projekta autoriem, jo visā Latvi-
jā šajā brīnumu pilnajā Ziemassvētku laikā tika ieprieci-
nātas tik daudzas sirsniņas.

Vita Seļma, 
Ļaudonas pansionāta sociālā darbiniece

tātus varēja vest līdzi uz mājām. Arī mēs savā centriņā 
Sveču dienā lējām sveces, taču Bērzaunē apguvām jaunas 
metodes un citas tehnoloģijas. Bija interesanti un node-
rīgi.

Biruta Calmane, BJIC “ACS” vadītāja 
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Sveču dienas pasākums
Jau senie latvieši 2. februārī svinēja Sveču 

dienu un pat visu mēnesi dēvēja ne tikai par 
puteņu mēnesi, bet par sveču mēnesi. Kas 
tad tik raksturīgs ir Sveču dienai? Tajā dienā 
ir jālej sveces. Ticējums vēsta, ka Sveču die-
nā lietās sveces degot taupīgi un ar visspo-
žāko liesmu. Katrai svecei tāpat kā cilvēkam 
ir sava aura, tā attīra gan telpu, gan pašu cil-
vēku no negatīvās enerģijas, jo, kā zināms, 
uguns ir vissmalkākā garīgā enerģija. Svece 
ir siltuma un gaismas avots, to pielieto da-
žādos veidos - ir Adventes sveces, Ziemas-
svētku laiks sveču gaismā, romantiski vaka-
ri ar svecēm, tāpat sveces dievnamos, kā arī 
skaisti izskatās peldošās sveces skaistā stik-
la traukā. Sveces tiek dedzinātas arī ikdie-
nā, jo svece ne tikai padara telpu omulīgu, 
bet sasilda arī sirdi. Sveču dienā esot daudz 
jādzied, jāsmejas un jābūt jautriem - tā arī 
mēs darījām. Sveču dienas pasākumā, iede-
dzot dzimšanas dienas svecītes, mēs godinājām janvāra 
jubilāres - Vizmu un Taņu.

Koncertu mums dāvāja mūsu draugi - deju grupas 
OREO VIENMĒR dejotājas no Sauleskalna un jestrās hu-
moristes no Madonas, kas mūsu pelēko ikdienu padarīja 
dzīvespriecīgāku.

Klubiņa dalībnieces tiekas vienreiz mēnesī, kad mēs 
kaut uz brīdi noliekam malā ikdienas rūpes un problē-
mas. Kā gan sievietēm pietrūkst - sarunu. Jā, tieši sarunas 
ar sava vecuma sievietēm. Šajās sarunās atklājas, kādas 
problēmas mūs nomāc, kādas intereses mūs vieno, kādi 
prieki, kādas bēdas mūs satrauc. Klubiņa mērķis ir, lai, 
kopā darbojoties, darītu savu un līdzcilvēku dzīvi gaišā-
ku un interesantāku, vairāk ieklausītos cits citā, dalītos ar 
savām radošajām idejām, jo arī senioriem ir pienācis tas 
laiks, ka jāmāk skaisti novecot, dzīvot ar smaidu, domāt 
gaišas domas un atcerēties tikai labo, kas dzīves pieredzē 
uzkrāts, jo tik daudz ir bijis skaistu brīžu un, protams, arī 
vēl to būs. Tas gan ir atkarīgs no mums pašām. Zinām, ka 
saule jau nespīd katru dienu. Tā arī mums reizēm gadās 
tādi brīži kā neapmierinātība ar sevi, ar citiem. Liekas, ka 

SIEVIEŠU KLUBIŅA  “MEŽROZĪTES” AKTIVITĀTES

zudusi interese par visu, it kā pat bailes iziet sabiedrībā, 
paust savas idejas citiem. Taču to visu var atrisināt, pie-
mēram, kā  mēs to darām. Sanākot kopā, esam izveidoju-
šas it kā savu valstību, jo klubiņš izvelk mūs no ikdienas. 

Klubiņā esam iesākušas atzīmēt apaļās un pusapaļās 
jubilejas, sveicot gaviļniekus ar ziediem un laba vēlēju-
miem. Tad apkārt virmo tikai pozitīvas emocijas, kā arī 
šie pasākumi izvēršas par teatrāliem uzvedumiem, kuros 
pašas kļūstam par pārsteigumu cita citai, sagādājot prieku 
un jautrību. Vislielāko paldies tomēr sakām madonietēm 
- Dainai, Anitai, Valentīnai un Irēnai, kuras mums atved 
šo dzīvesprieku. Ļoti ceru, ka arī mēs ņemsim piemēru 
no viņām un pašas sāksim daudz aktīvāk darboties, jo arī 
mūsu vidū ir gan teātra spēlētāji, gan dejotājas, gan dzie-
dātmīlošas  seniores, tikai vajag atbalstu un saņemšanos. 
Paldies par radošu un dvēselei veldzējošu kopā būšanu! 
Aicinu arī turpmāk neieslīgt ikdienā un radīt dzīvesprie-
ku katrā sanākšanas reizē.

Madonietes izsaka lielu paldies mūsu pagasta pārval-
dei par nodrošināto transportu, kā arī laipnajam šoferītim 
Jānim par precizitāti.

Pavasarīgs pasākums
Ar lazdu ziedēšanu, ar baltajiem sniegpulksteņiem un 

gaišajām rīta stundām sevi dabā ir pieteicis marts. Pir-
mais pavasara mēnesis dzīvesprieku ir atnesis arī mūsu 
klubiņā, kur 8. martā uz pasākumu kuplā skaitā pulcējās 
klubiņa dalībnieces, lai cita citai sagādātu pavasarīgu 
pārsteigumu. Šoreiz, kā jau tādā svētku reizē pienākas, 
pasākumā piedalījās arī vīrieši, kas bija ieradušies kopā 
ar savām   dzīvesbiedrēm. Pasākums atkal noritēja sir-
snībā un mīlestībā, jo netrūka ne jautrības, ne izdomas, 
jo, kā vienmēr ar mums kopā bija viešņas no  Madonas.     
Interesants uzvedums bija “Omes”  madoniešu izpildīju-
mā. Skanēja sirsnīgi apsveikuma vārdi, pasniedzot pašu 
sarūpētās dāvaniņas cita citai. Piedalījāmies arī rotaļās. 
Jautrību izraisīja senā, labā “Ādamam bij` septiņ` dēli” 
un daudzas citas atrakcijas. Laiks aizritēja nemanot, bet 
tomēr vēl paspējām padalīties arī ar derīgiem  pado-
miem, jo šoreiz bija ieplānota derīgo padomu stunda.

Nākamreiz  domājam tikties praktiskā nodarbībā, jo 
dažas izteica vēlēšanos iemācīties izcept garšīgu kūku. 
Cerams, ka tas mums izdosies.

Kā jau vienmēr pateicības vārdi no mums pagasta 
pārvaldei par nodrošinātu  transportu.

Tā kā aprīlī arī svinam Lieldienas, tad visiem vēlam 
Lieldienās daudz skaisti krāsotu olu un, protams, visiem 
kārtīgi izšūpoties! 

Nellija Gaidlazda, klubiņa vadītāja
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Deju koncerta dalīnieku kopbilde – visi priecīgi un gandarīti!

8. marta sveiciens izskan visā Latvijā
Lai kā pavasara putnu čalas
Tavi dzidrie smiekli skan;
Un lai acis priekiem neredz malas,
jo Tu spožākā no saulēm esi mums!

Lai padarītu Starptautisko sieviešu dienu vēl īpašāku, 
Ļaudonas kungi un jaunskungi bija  sarūpējuši īpašu vi-
deo sveicienu. Īpašu popularitāti tas guva sociālajā por-
tālā www.facebook.com, kur šo video aplūkoja 20 tūk-
stoši portāla lietotāju. Līdz ar to sveiciens sasniedza ne 
tikai mūsu pagasta dāmas, bet izskanēja visā Latvijā un 
ārpus dzimtenes robežām! Video tika ievietots arī popu-
lārākajos portālos (www.apollo.lv, www.skaties.lv), tā-
dējādi sasniedzot vēl plašāku auditoriju. Liels prieks un 
gandarījums, ka Ļaudonas vīri ar savu vienkāršību un 
sirsnību spēja aizraut tik daudzus  cilvēkus, radot prieku 

un smaidu sejā ikvienam, kurš noskatījās šo video.
Paldies ļaudoniešiem, kuri bija drosmīgi un atsaucīgi 

un ierunāja savus sveiciena vārdus dāmām! 
Paldies Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājam Artū-

ram Portnovam, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
direktoram Guntim Lazdam, Ļaudonas pagasta pārval-
des Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājam Jurijam 
Simsonam, vīriem no vidējās paaudzes deju kolektīva 
“Grieze” un senioru deju kolektīva “Divi krasti”, Ļau-
donas amatierteātra dalībniekiem Kristeram Kupranam 
un  Verneram Švedam, paldies foršajiem un atsaucīga-
jiem - Uldim Karkovskim,  Viktoram Seļmam,  Kaspa-
ram Bremšmitam, Didzim Freimanim!  Mūsu prieks un 
lepnums!

Signe Prušakeviča

Deju koncerts “Pretī pavasarim!”

15. martā Ļaudonas kultūras nams rībēja un skanēja, jo  šeit pulcējās PII “Brīnumdārzs” un A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas dejotāji, lai ar lustīgām dejām sasauktu pavasara saulīti. 

Un tas patiesi izdevās! Šajā koncertā tika izdejotas dejas, ar kurām kolektīvi gatavojās startēt  tautisko deju 
skatēs Madonā, iegūstot skatuves pieredzi un iespēju piedzīvot koncerta atmosfēru. Vissirsnīgākais paldies deju 
skolotājai Ingai Pujatei un izglītības iestāžu skolotājām par palīdzīgu roku, kas tik ļoti nepieciešama saspringtajā 
koncerta dienā. 

Paldies vecākiem par atsaucību un līdzi jušanu! Dejošana - tā ir skatuves māksla, kas iemāca disciplīnu, sava 
ķermeņa apzināšanos, stāju, prasmes uzstāties publikas priekšā un apziņu, ka mēģinājumu process (kas ne vienmēr 
ir viegls) noved līdz skaistam iznākumam, par ko prieks pašiem un citiem. Prieks, ka aug jaunā dejotāju paaudze!

Signe Prušakeviča
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T. Reitera 135 gadu jubilejai veltīts koru koncerts

23. martā Ļaudonas kultūras namu pieskandināja 
dziesmas spēks un mīlestība pret mūziku - tās vērtības, 
kuras mūsu pagasta šūpulī ielicis izcilais novadnieks, 
kordiriģents Teodors Reiters. Koncertā uzstājās jauktie 
kori no Suntažiem “Suntaži” (diriģenti Andis Klučnieks 
un Sandra Trasūne), Gulbenes “Harmonija” (diriģente 
Māra Mezīte), Ļaudonas “Lai top!” (diriģente Anita Mel-
nupa, koncertmeistare Jolanta Grase).

Paldies koristiem, kuri atvēra durvis uz mūziku, snie-
dzot klausītājiem patiesu baudījumu.

Esam saņēmuši arī informāciju no Teodora Reitera fon-
da  par labdarības sarīkojumiem, kas veltīti izcilā Latvijas 
dēla Teodora Reitera 135. dzimšanas dienas piemiņai:

23.03. Svētbrīdis plkst. 12.00 pie Teodora un Leona 
Reitera kapa  Mežakapos  Rīgā.

23.03. plkst.19.00 “Teicamnieki mūzikā“ apbalvošanas 
ceremonija - veltījums Teodora Reitera 135. dzimšanas 
dienas piemiņai. Labdarības koncerts. 

Izstāde. “Teodora Reitera trīs fenomeni”.
26.05. plkst. 17.00 Rīgas Latviešu biedrības nama Zel-

ta zālē T. Reitera Lielās balvas pasniegšanas ceremonija, 
laureātu labdarības koncerts.

24.08. plkst.17.00 Mazajā  Ģildē Starptautiskā konkur-
sa jaunā talanta solo koncerts ar orķestri. T. Reitera Mūzi-
kas balvas pasniegšanas  ceremonija, labdarības koncerts.

9.11. plkst.10.00 -18.00 Mūzikas Akadēmijā Visas 
Latvijas jauno talantu konkurss par Teodora reitera 
balvu.

15.12. plkst.18.00 Latvijas Nacionālajā operā, ziemas-
svētkiem tuvojoties, ielūdz 2019. gada konkursa par T. 
reitera balvu laureāti. Laureātu apbalvošanas ceremoni-
ja, laureātu, LNO mākslinieku un žūrijas komisijas locek-
ļu - izcilu mākslinieku koncerts.

6. Grāmatas manuskripta “Teodors reiters ievērojamu 
cilvēku atmiņās” pilnveidošana.

7. Arhīva pilnveidošana un sistematizēšana.
8. Kapu kopšana.
Labdarības sarīkojumi soc. Integrācijas valsts aģentū-

ras koncertzālē u.c.
Signe Prušakeviča

Ļaudonas jauktais koris “Lai top!”.

DEJU  KOLEKTĪVU  KONCERTBRAUCIENI

Gatavojoties tautisko deju kolektīvu koncertam/skatei, kas norisinājās 6. aprīlī Lauterē,  Ļaudonas vidējās paaudzes 
deju kolektīva “Grieze” dejotāji piedalījušies vairākos ārpus pagasta koncertos. 23. martā viesojās un dejoja Mētrienas 
vidējās paaudzes  deju kolektīva “Meteņi” kolektīva 10 gadu jubilejas koncertā, 30. martā pirmo reizi uzstājās Mazsa-
lacā  vidējās paaudzes deju kolektīvu sadancī  “Mēs tikāmies martā”, savukārt 5. aprīlī devās uz sadanci Degumniekos 
“Izdejot sirdī pavasari”.

Lai raits dejas solis arī turpmāk! Signe Prušakeviča

VPDK “Grieze” pēc koncerta Mazsalacā.
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Kristus augšāmcēlies!
Brāļi un māsas Kristū, Mūsu pestītājs mīl katru no 

mums. Jēzus atdeva dzīvību par katru no mums Viņš at-
nāca, lai mēs varētu būt Viņa Tēva dēli un meitas. Mūsu 
Pestītājs mums uzdāvināja debesu valstību, lai mēs va-
rētu būt kā bērni. Mūsu kristīgās ticības lielākie svētki, 
Jēzus Kristus augšāmcelšanās svētki, ir apsolījuma svēt-
ki, ka katrs no mums, kas tic Jēzum Kristum, pastarā 
dienā celsies augšā, lai savā miesā skatītu Pestītāju un 
ieietu mūžīgajā dzīvē.

Es gribu jums novēlēt izturību kārdinājumos, kuri nāk 
no mūsu ienaidnieka sātana mūsu ticības dzīvēs, mīles-
tību pret pazudinātajiem un sadraudzību starp brāļiem.

Pazudinātajiem, ja tava galva ir pilna ar cita cilvēka 
pār gudrībām vai  tevis paša un tu droši nevari sev teikt 
- es pazīstu pestītāju Jēzu Kristu, viņš ir Dieva dēls. 
Tad tu esi pazudināts!  Ja, lasot šo, tevi pārņem  dus-
mas, tad zini, tu esi  pazudināts! Tev nepieder mūžīgā 
dzīvība un Jēzus Kristus Tēvs debess un zemes radītājs 
nav tavs Tēvs. Katram no jums es novēlu iepazīt manu 
pestītāju Jēzu Kristu. Iepazīt Jaunu brīnišķīgu dzīvi, kur 
jūsu Tēvs būs Jēzus Kristus Tēvs. Jēzus atnāca, lai tev 

teiktu, ka tu vari  atgriezties sava Tēva mājās  no jebku-
ras vietas savā dzīvē, no jebkura ļaunuma, neatrisinātas 
problēmas, atkarības. Vienmēr ir grūti noticēt , ka dzīve 
var mainīties un kļūt mīlestības un prieka pilna katram. 
Jēzus ir mūsu Dievs, viņam tiešām visas lietas iespēja-
mas, arī mainīt pazudinātā dzīvi.

Mēs  lūdzam, lai tu atrastu Jēzu un tiktu pārmainīts 
tāpat kā reiz  Kristus izmainīja katra izredzētā dzīvi. 

Kristus augšāmcēlies!

Guntars Agate Paeglis, Latvijas evaņģēliski 
luteriskās Baznīcas Ļaudonas, Kalsnavas, Rēzeknes, 

Varakļānu, Viļānu, Ludzas draudžu gans palīgmācītājs

Lieldienu laikā dievkalpojumi Ļaudonā Kristus Aug-
šāmcelšanās kapelā nenotiks, jo Lielajā piektdienā, 
19.04.2019., brauksim uz Varakļāniem, kur  pulksten 
12.00  notiks Krusta ceļš. Uz Lieldienu dievkalpojumu 
(21.04.2019.) brauksim uz Rēzekni, pulksten 12.00 diev-
kalpojums ar sadraudzību. Ja kādam ir vēlēšanās piedalī-
ties, lai piesakās pie draudzes priekšnieka vai mācītāja. 

AS “Madonas ūdens” jaunais tarifu plāns
10. aprīlī pagasta iedzīvotājus uz tikšanos aicināja AS 

“Madonas ūdens” pārstāvji, lai informētu par gaidāmajām 
izmaiņām ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu plānā.

Akciju sabiedrība “Madonas ūdens”, vienotais reģis-
trācijas numurs 4713001173, juridiskā adrese - Raiņa 
ielā 54, Madonā, Madonas novads, 2018. gada 11. de-
cembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 
iesniedza ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu  
tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar ūdenssaim-
niecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Ļaudonas pagasta teritorijā:
ūdensapgāde 1,43 eiro;
kanalizācija 1,79 eiro.
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2019. gada 

1. maiju. Pārejas periods pagastiem - no 18. maija sāk 
rēķināt ar jauno tarifu.  Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir 
saistītas ar darbības zonas paplašināšanos.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto  vispārpieejamo 
informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ietei-
kumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
tarifa projektu lietotājs var AS “MADONAS ŪDENS” 
telpās Raiņa ielā 54, Madonā, Madonas novads, darba 
laikā no plkst. 8.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.30, 
iepriekš sazinoties ar galveno grāmatvedi Ingūnu Kreic-
bergu, telefona nr. 64807072 vai 26563735.

AS  “Madonas ūdens” valdes priekšsēdētājs Guntars 
Dambenieks informēja, ka šajā gadā plānots uz Ļaudonu 
pārvest attīrīšanas ietaises, tādējādi kopējam kanalizā-
cijas tīklam pieslēdzot daudzdzīvokļu mājas Dzirnavu 
ielā, kultūras nama ēku un privātmājas un dzīvokļu māju 
Dambja ielā.

Tāpat arī G. Dambenieks norādīja, ka Madonas no-
vada pašvaldība un pagasta pārvalde ir informēta par 
nepieciešamajām investīcijām nākotnē, lai sakārtotu 
ūdenssaimniecību Ļaudonas pagastā. Pagasta pārvalde 

kopā ar novada pašvaldību, izvērtējot prioritātes, realizē 
šīs vajadzības.

Abonentu daļas grāmatvede Zinta Rūka vērsa iedzī-
votāju uzmanību uz precīzu un laicīgu informācijas no-
došanu par ūdens skaitītāju rādījumiem. Šos rādījumus 
var noziņot, ievietojot  speciāli tam paredzētajā kastītē 
katra mēneša 18. datumā vai izmantojot www.madona-
sudens.lv reģistrēto klientu iespēju ziņot par rādījumiem 
tiešsaistē. Tāpat arī Z. Rūka atgādināja, ka ir atvērta ko-
munikācijai - rādījumus var iesniegt arī, sūtot uz e-pastu 
vai sms formā, par to iepriekš vienojoties. Īpašs lūgums 
izskanēja ziņot par situācijām, kad iedzīvotāji ilgstoši 
neatrodas īpašumā, tādējādi izvairoties no situācijas, 
kad tiek izsūtīti rēķini, lai gan reāli ūdens netiek patē-
rēts. 

AS “Madonas ūdens” tehniskais direktors iedzīvotā-
jus aicināja nekavējoties ziņot par izmaiņām ūdens kva-
litātē vai novērojot spiediena izmaiņas.

Tikšanās laikā tika diskutēts par attālināto nolasītāju 
nepieciešamību, aicinot daudzdzīvokļu māju iedzīvotā-
jus apsvērt iespēju iegādāties un uzstādīt šos skaitītājus.  
Rādījumu nolasītājs no attāluma būtiski samazina koe-
ficientu un atbrīvo iedzīvotājus no ikmēneša rādījumu 
noziņošanas. 

Tāpat arī G. Dambenieks un Madonas novada pašval-
dības pārstāvis  domes priekšsēdētāja vietnieks Ivars 
Miķelsons aicināja daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem 
izvirzīt apsaimniekotāju vai dibināt biedrību, tādējādi 
atvieglojot komunikāciju un norēķinu sistēmu ar AS 
“Madonas ūdens”, kā arī tas ir noderīgi, risinot citas ak-
tuālas lietas saistībā ar ēku.

Pagasta pārvaldes kasē joprojām  būs iespēja samak-
sāt AS “Madonas ūdens” rēķinus.

Informāciju apkopoja Signe Prušakeviča
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PASĀKUMU AFIŠA 
Ļaudonas pagasta bibliotēkā 23. aprīlī plkst. 13:00

“Latviskais puķu dārzs. Darbiņi dārza sezonas laikā’’
Tikšanās izzinošā lekcijā ar novadnieci. Nacionālā bo-

tāniskā dārza (Salaspils) speciālisti, pazīstamu rožu un 
ziemciešu audzēšanas eksperti un lietpratēju Ilmu Neretu. 

Ļaudonas kultūras namā
30. aprīlī plkst. 18:00 uzstājas Jāņa Norviļa 

Madonas Mūzikas skolas kamerorķestris un solisti
Konkursa “Muzicējam kopā ar orķestri” noslēguma 

koncerts
Ieeja - bez maksas

Ļaudonas kultūras namā 3. maijā plkst.19.00
Stand - up komēdija “humors pa latviski”

3. maijā Ļaudonas kultūras namā notiks komiķa Mak-
sima Trivaškeviča soloizrāde „Humors pa latviski”, kuras 
ietvaros autors pastāstīs savus svaigākos jokus.

Maksims Trivaškevičs ir viens no aktīvākajiem vietē-
jās komēdijas scēnas pārstāvjiem, kurš nemitīgi priecē 
skatītājus visā Latvijā. Pamanījies uzstāties gandrīz visās 
Latvijas pilsētās, lielākajos Latvijas mūzikas un mākslas 
festivālos, kā arī saņēmis ovācijas ārzemju auditorijās, 
beidzot viesojas Ļaudonā.

Autora iepriekšējo soloizrādi „Stand- up izrāde latviešu 
valodā” apmeklējuši vairāk nekā četri tūkstoši pozitīvu 
lādiņu guvuši skatītāji. 

Izrāde „Humors pa latviski” no iepriekšējās atšķiras ar 
to, ka tajā iekļauti citi joki.

Ieeja - 2,00 eiro 

Ļaudonas kultūras namā 4. maijā plkst. 12:00
Ļaudonas pagasta amatierteātra pirmizrāde 

Annas Brigaderes lugai “Čaukstenes”
Režisore Anna Anita Amata
Pēc izrādes čaukstenes visus aicina uz Baltā galdauta 

svētkiem.
Sēdīsimies pie balti klāta galda, cienāsimies ar līdzi 

paņemtajiem latviskajiem ēdieniem un svinēsim svētkus 
kopā!

No ziemas atceļojis PALDIES
Pateicība Ivaram Šumskim un Edijam Dzenim par 

akurāto sniega tīrīšanu visas ziemas garumā, kad īpaši 
tika piedomāts par pastnieku darba specifiku - pie-
braukšanas ceļi, apgriešanās laukumi. Sirsnīgs paldies 
par akurāto darbu un cilvēcisko sapratni!

                                                                                                        
Gunta, pastniece

  

Ar š.g. 1. aprīli Ļaudonas kultūras namā ir iespē-
ja izmantot dušas pakalpojumu un veļas mazgāša-
nu divas reizes nedēļā - otrdienās un trešdienās no 
plkst.9.00 līdz 13.00.

Pakalpojumu cenrādis:
dušas izmantošana - 0,81/pers.;
veļas mazgāšana - 0,75/kg;
veļas žāvēšana - 0,80/kg

VĒSTIS NO BIBLIOTĒKAS
Ļaudonas bibliotēkas darba laika izmaiņas ar š. g. 

1. februāri - 
P.O.C.P. no 9.00 līdz 17.00  
Trešdienās no 9.00 līdz 14.00 
Katra mēneša 2. trešdiena - seminārs Madonas novada 

bibliotēkā.

PUBLISKĀ  VEĻAS  MAZGĀTAVA

Ļaudonas kultūras namā
9. maijā plkst. 19.00  kino spēlfilma “1906”

Režisors - Gatis Šmits
Lomās: 
Mārtiņš Kalita, Inese Pudža, Kaspars Zvīgulis, Toms 

Auniņš, Gatis Gāga, Lauris Dzelzītis, Inese Kučinska, 
Kaspars Dumburs, Vladislavs Nastavševs. 

Rīga, 1906. gada rudens. Slepenpolicija ir guvusi virs-
roku cīņā ar sociāldemokrātu kaujiniekiem. Tikai viena 
grupa spītīgi turpina savu darbību un plāno pārgalvīgu 
uzbrukumu rūpnīcas kasei. Par  operācijas vadītāju tiek 
nozīmēts ierindas kaujinieks Pelēkais. Operācijas plāno-
šanas laikā Pelēkais satiek dzejnieci Violetu un mēģina 
iekarot viņas uzmanību. Violetas iedvesmots, Pelēkais ie-
rauga dzīvi un revolūciju citām acīm. Turpretim Violeta 
nemanāmi nonāk kaujinieku bīstamajā pasaulē. 

Vecuma ierobežojums: 16+

Ļaudonas kultūras namā 11. maijā Ļaudonas 
jauktā kora “Lai top!” koncerts

Sīkāka informācija sekos

26. maijā Ļaudonas pagasta jauniešu diena
Sīkāka informācija sekos

Ļaudonas kultūras namā 1. jūnijā plkst.11.00
kino animācijas filma “Lote un pazudušie pūķi”

Režisori - Janno Põldma, Heiki Ernits 
Kārlis Jenots un Viktors Vīķis ir divi zinātnieki, kuri 

ieradušies Izgudrotāju ciemā. Viņi ir nolēmuši piedalīties 
sacensībās, kuru dalībniekiem jāsavāc pēc iespējas vai-
rāk tautasdziesmu. Abu vislielākais sapnis ir ierakstīt, kā 
dzied mītiskais ugunsspļāvējs pūķis. Par to padzirdējušas, 
Lote un viņas mazā māsiņa Rozīte nolemj palīdzēt zināt-
niekiem, un piedzīvojumi var sākties! 

Ļaudonas kultūras namā 13. jūnijā plkst. 19.00
kino filma “Blakus”

Režisore -  Alise Zariņa
Lomās: Anta Aizupe, Āris Matesovičs, Ģirts Jakovļevs, 

Jānis Sniķers, Uldis Sniķers, Marta Grigale.
Vecuma ierobežojums: 16+


