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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORES  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS  PAGASTA  PĀRVALDES  AVĪZE  Nr. 2 (285)  2019. GADA  MAIJS/JŪNIJS

Pārmaiņas ir viens no dzīves likumiem, un tie, 
kuri raugās tikai pagātnē un tagadnē, palaidīs ga-
rām nākotni. 

  Dž. Kenedijs
  

Mīļā avīzīt!

Maijā Tev apritēja jau 25 gadi! Apaļš gada skait-
lis, kas piepildīts ar tūkstošiem vēstures lappušu. 
Lappuses, kas piepildītas ar līdzcilvēku stāstiem, 
atmiņām un cerībām, ar vēstījumu. Pirms šķirt jau-
nu lapaspusi, vēlos Tev pateikt paldies! Paldies, 
ka Tu esi un būsi! Jau tolaik, kopš sevi apzinos, 
vēroju Tevi ar lielu pietāti, jo vecmamma allaž 
katru mēneša izdevumu iesēja, lai veidotu kopēju 
arhīvu. Bija tik interesanti ceļot laikā, šķirot lapa-
spuses, kas tapušas pirms daudziem gadiem. To-
reiz man nebija ne mazākās nojausmas, ka mūsu 
ceļi kādreiz krustosies un kādu ceļa gabalu iesim 
roku rokā. Taču pirms astoņiem gadiem pieņēmu 

Ļaudona  no putna lidojuma.
Māra Stiprā foto

izaicinājumu pārņemt gādību un rūpes par Tevi. 
Vai bija viegli? Ne vienmēr. Vai bija grūti? Būtu 
negodīgi tā teikt. Bija aizraujoši! Bija interesan-
ti! Bija vērtīgi un pamācoši! Pa gabaliņam vien 
aizpildīt šīs vēstures lapaspuses, uzrunāt ļaudo-
niešus caur Tevi. Tāda iespēja ne visiem dota, tā-
dēļ jo īpaši pateicos par šo laiku un iespēju veidot 
Ļaudonas vēsturi kopā. 

Bet laiks lūkoties nākotnē! Lai pārmaiņu vēji 
atnes daudz krāšņu, aizraujošu, interesantu, no-
derīgu lapaspušu, kas turpinās veidot mūsu pa-
gasta  vēsturi. Tikai uz priekšu! 

Un tā noteikti būs, jo Tu tiec nodota gādīgās, 
entuziasma, darba  degsmes pilnās rokās. Tā būs 
viena varena sadarbība, kas noteikti nesīs pozi-
tīvas pārmaiņas gan Tev, gan Taviem lasītājiem!

No sirds paldies par šo laiku kopā! Uz tikšanos 
jau citā formātā!

Lai nekur nezūd Tavi uzticīgie lasītāji! Lai ne-
zūd Tava unikalitāte!

Lai “Ļaudonas Vēstis” turpina nest vēstis vēl 
25 gadus un ilgāk!

Signe
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VĒSTIS NO PAGASTA  PĀRVALDES

EIROPAS  PARLAMENTA  VĒLĒŠANAS  2019
2019. gada 25. 

maijā notika kār-
tējās Eiropas Par-
lamenta vēlēšanas, 
kurās Latvijas pār-
stāvībai Eiropas 
Parlamentā bija jā-
ievēl astoņi deputā-
ti. Šajās vēlēšanās 
Latvija bija viens 
vēlēšanu apgabals.

Eiropas Parla-
menta vēlēšanās 
darbojās 1000 vē-
lēšanu iecirkņu, no 
tiem pirmo reizi EP vēlēšanās bija izveidoti arī 44 vēlēšanu 
iecirkņi 38 ārvalstīs, kā arī divi īpašie vēlēšanu iecirkņi - 
Rīgas ieslodzījumu vietu vēlēšanu iecirknis un vēlēšanu 
iecirknis balsošanai pa pastu.

Eiropas Parlamenta vēlēšanās piedalījās 474 390 jeb 33,5 
procenti balsstiesīgo pilsoņu, no tiem ārvalstīs - 2 955 jeb 
91,3 procenti no vēlētāju sarakstos ārvalstīs reģistrēto vēlē-
tāju skaita. Salīdzinot ar 2014. gada Eiropas Parlamenta vē-
lēšanām, vēlētāju aktivitāte pieaugusi par 3,3 procentpunk-
tiem. Salīdzinājumam - 2014. gada EP vēlēšanās piedalījās 
445 225 jeb 30,2 procenti vēlētāju.

Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvijā piedalījās 16 par-
tiju un partiju apvienību deputātu kandidātu saraksti, kuros 
kopā bija iekļauti 246 deputātu kandidāti, kas bija par 76 
kandidātiem vairāk nekā iepriekšējās vēlēšanās 2014. gadā. 
Tādējādi uz vienu no astoņām Latvijas EP deputātu vietām 
pretendēja 31 deputātu kandidāts.

Deputātu vietas Eiropas Parlamentā ieguva pieci depu-
tātu kandidātu saraksti: “Jaunā VIENOTĪBA” -124193 jeb 
26,24 procentus balsu un divas vietas, “Saskaņa” sociāl-
demokrātiskā partija - 82604 jeb 17,45 procentus balsu un 
divas deputāta vietas,  Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” 
– “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” - 77591 jeb 16,4 procen-
tus balsu un divas deputāta vietas, “Attīstībai/Par!” - 58763 
jeb 12,42 procentus balsu un vienu deputāta vietu, “Latvijas 
Krievu savienība” - 29546 jeb 6,24 procentus balsu un vie-
nu deputāta vietu.

Eiropas Parlamentā no Latvijas tika ievēlēti šādi deputā-
ti: Valdis Dombrovskis, Sandra Kalniete no “Jaunās VIE-
NOTĪBAS” deputātu kandidātu saraksta, Nils Ušakovs un 
Andris Ameriks no “Saskaņas” sociāldemokrātiskās partijas, 

Nr. Saraksts 
Der g s 
z mes 

Procenti

16 Jaun  VIENOT BA 99 32,78% 
6 “PROGRES VIE” 56 18,54% 

11 
Nacion l  apvien ba “Visu Latvijai!”- “ T vzemei un 
Br v bai/LNNK” 43 14,24% 

9 “Att st bai/Par!” 33 10,93% 
3 Latvijas Re ionu Apvien ba 18 5,96% 
4 Za o un Zemnieku savien ba 15 4,97% 
8 Jaun  konservat v  partija 15 4,97% 
10 “Saska a” soci ldemokr tisk  partija 9 2,98% 
2 “Latviešu Nacion listi” 3 0,99% 
5 Politisk  partija “KPV LV”  3 0,99% 
7 Jaun  Saska a 1 0,33% 
1 “Latvijas Krievu savien ba”  0 0,00% 
12 R c bas partija 0 0,00% 
13 Atmoda 0 0,00% 
14 “Centra partija” 0 0,00% 
15 Latvijas Soci ldemokr tisk  str dnieku partija 0 0,00% 
 

+foto 

EP1 

audonas v l šanu iecirkn  savu balsi atdeva ar  audonietis Uldis Šalajevs, kurš pats 
kandid ja EP v l šan s partij  no partijas “Progres vie”. 

EP2 

Sasniedzot pilngad bu, ar  ir ties bas balsot. Valters Krišk ns pirmo reiz piedal s 
v l šan s. 

EP3 

audonas V l šanu iecirknis atgriezies ierastaj s telp s – audonas kult ras nam . 

 

Inform ciju no www.cvk.lv  apkopoja Signe Prušakevi a 

Signes  Prušakevi as  foto 

 

 
 
 
 
 

  Sasniedzot pilngadību, arī ir tiesības balsot. Valters Kriškāns 
pirmo reizi piedalās vēlēšanās.

Ļaudonas vēlēšanu iecirknī savu balsi atdeva arī ļaudonietis 
Uldis Šalajevs, kurš pats kandidēja EP vēlēšanās partijā 

no partijas “Progresīvie”.

Roberts Zīle un Dace Melbār-
de no Nacionālās apvienības 
“Visu Latvijai!”- “Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”, Ivars Ijabs 
no “Attīstībai/Par!” un Tatjana 
Ždanoka no “Latvijas Krievu 
savienības” deputātu kandidātu 
saraksta.

Vēlēšanu rezultāti Ļaudo-
nas pagasta iecirknī

Balsstiesīgie - 1026
Nobalsojušie - 302 (29,40%)
Derīgās aploksnes - 302 

(29,40%)
Derīgās zīmes - 295 (97,70%)

Informāciju no www.cvk.lv  
apkopoja Signe Prušakeviča

Signes  Prušakevičas  foto
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Madonas novada pašvaldības budžets 2019. gadam
2019. gada 28. februāra domes sēdē ir apstiprināts 

Madonas novada pašvaldības 2019. gada budžets. 
Tas sastāv no pamatbudžeta, investīciju jeb attīstības 
budžeta un speciālā budžeta (ceļu fonds un dabas re-
sursu nodoklis).

Pirmkārt - pamatbudžets. Tā apjoms izdevumos un 
ieņēmumos ir apstiprināts 24 269 217 eiro apmērā. Sa-
līdzinot ar 2018. gadu, tas ir palielinājies par 821 585 
eiro. Pamatbudžeta veidošanas principi palikuši tādi 
paši kā iepriekšējā gadā - no budžeta tiek finansēta 
iestāde, aktivitāte, projekts. Katrai iestādei atbilstoši 
apstiprinātajam amata vienību sarakstam aprēķināti 
izdevumi atlīdzībai, paredzēti iestāžu uzturēšanas iz-
devumi. 

Šogad pašvaldībā turpinājām reformas amatu vienī-
bu sarakstos un darba organizācijā - turpinām cen-
tralizēt grāmatvedību, daļā pagastu apvienojām īpašu-
mu uzturēšanas nodaļas vadītāja un pārvaldes vadītāja 
amatus, samērojām lietvežu un grāmatvežu darba algas, 
martā veicām reformu bāriņtiesai, samazinot darbinieku 
skaitu, bet būtiski palielinot algas. Tāpat pamatbudže-
tā plānots trūkstošais finansējums pedagogu atlīdzībai 
gan J. Norviļa Madonas mūzikas skolā, J. Simsona Ma-
donas mākslas skolā, Bērnu un jaunatnes sporta skolā, 
gan vispārizglītojošo skolu pedagogiem, gan Bērnu un 
jauniešu centra pedagogiem, ko nav piešķīrusi valsts. 
Visiem skolēniem no 5. līdz 12. klasei pašvaldība pa-
redzējusi brīvpusdienas. No 1. līdz 4. klasei tās sedz 
valsts. Pamatbudžetā nofinansētas visas novada soci-
ālās palīdzības, izglītības, kultūras, sporta aktivitātes, 
uzņēmējdarbības atbalsta un tūrisma aktivitātes, kuras 
plānotas šajā gadā, paredzēti sociālie pabalsti, nodroši-
nāti visu ēku un teritoriju uzturēšanas izdevumi, pare-
dzēts finansējums aizņēmumu maksājumu veikšanai par 
iepriekšējos gados ņemtajiem kredītiem.

Otrkārt - investīciju budžets. Investīciju budžets 
raksturo visas investīcijas un projektus, kurus plānots 
realizēt novadā šogad. Tas ataino līdzekļu un aktivitāšu 
kopumu, kuru šogad pašvaldība plāno ieguldīt attīs-
tībā. Tāpat tas atspoguļo arī, no kādiem finanšu resur-
siem plānots šīs aktivitātes īstenot.  Madonas novada 
pašvaldībā investīciju projektiem ir plānotas investīci-
jas 17 098 211 eiro apmērā, no tām 13 103 448 eiro 
ir Eiropas Savienības fondu un valsts atbalsta līdzfi-
nansētie projekti. Plānotais Eiropas Savienības fondu 
un valsts atbalsts no 2019. gada īstenotajiem projek-
tiem 6 368 919 eiro apmērā. Lai nodrošinātu investī-
ciju projektu realizāciju, plānots ņemt aizņēmumus un 
galvojumus 9 537 001 eiro apmērā.

Vislielākais investīciju ieguldījums - 4 574 833 
eiro - ir izglītības nozarē, jo šobrīd Madonas nova-
da pašvaldība īsteno Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
projektus “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides 
uzlabošana Madonas novadā”, “Energoefektivitātes 
pasākumu paaugstināšana Madonas novada Liezēres 
pirmsskolas izglītības iestādē” un “Energoefektivi-
tātes pasākumu paaugstināšana Madonas novada 
Ļaudonas vidusskolā”.

Transporta infrastruktūrā tiek ieguldīts 2 696 722 eiro 
investīcijas pašvaldības ceļu un ielu sakārtošanai. Pašval-
dības ceļu sakārtošanai atbilstoši Madonas novada pašval-
dības lauku ceļu sakārtošanas programmai tiek piesaistīts 
Eiropas Savienības fonda pasākuma ”Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” finansējums.

Sporta nozarē investīcijas tiek ieguldītas novada mē-
roga sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” attīstībai. 
Sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” attīstībai tiek 
saņemta arī valsts mērķdotācija 500 000 eiro apmērā. 
Novada teritorijā 2019. gadā sporta infrastruktūrā tiks 
veikti ieguldījumi Liezēres pamatskolas sporta zāles re-
konstrukcijai.

Investīcijas uzņēmējdarbībā tiks ieguldītas jau īste-
nošanā esošajā projektā ”Ielu pārbūve un lietus ūde-
ņu novades sistēmas izbūve industriālajā teritorijā 
Sauleskalnā, Madonas novadā” un jaunajos projek-
tos “Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un 
uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas 
novadā”, “Publisko ceļu izbūve uz kokapstrādes uz-
ņēmumiem Bērzaunē”, kas tiks īstenoti specifiskajā 
atbalsta mērķī 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģene-
rējot degradētas teritorijas atbilstoši pašvaldību integ-
rētajām attīstības programmām” un 3.3.1. “Palielināt 
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldīju-
mus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību 
attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomis-
kajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14., 15. 
pantu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 611. pan-
ta trešo daļu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5. 
pantu, 6. pantu un 10. pantu, Teritorijas attīstības plā-
nošanas likuma 12. panta trešo daļu un 22. panta otro 
daļu, 14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas doku-
mentiem” 1. nodaļas 3. punktu un 5. nodaļas 5.1. apakš-
nodaļas 73. punktu, 08.07.2014. MK noteikumu Nr.392 
„Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas 
noteikumi” 18. punktu, lai veicinātu Madonas novada 
ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta līdzekļu liet-
derīgu izlietojumu, ņemot vērā plānotās investīcijas 
2019. gadam, tiks aktualizēts Madonas novada at-
tīstības programmas 2013.-2020. gadam investīciju 
plāns (2018.- 2020. gadam) un rīcību plāns (2018.  - 
2020. gadam).

Treškārt - speciālais budžets. Speciālais budžets 
sastāv no mērķdotācijas autoceļiem 989 463 eiro ap-
mērā un plānotajiem dabas resursu nodokļu ieņēmu-
miem 100 000 eiro apmērā. Mērķdotācijas autoceļiem 
apmērs salīdzinājumā ar pagājušo gadu nav mainījies. 
Pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzē-
to naudas līdzekļu sadalījums starp pagastu pār-
valdēm un Madonas pilsētu palicis nemainīgs - ie-
priekšējā gada līmenī.

Agris Lungevičs, 
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

AICINA  PIETEIKTIES  
BŪVDARBU  VEICĒJUS

Ļaudonas pagasta pārvalde aicina pieteikties poten-
ciālos būvdarbu veicējus „Ļaudonas pagasta, Toces ie-
las 10 ēkas jumta seguma remontam”.

Pieteikumus lūgums sūtīt pa e-pastu: laudona@ma-
dona.lv vai griezties pagasta pārvaldes telpās Ļaudonā, 
Dzirnavu ielā 2.

Papildu informācija: Īpašumu uzturēšanas nodaļas 
vadītājs Jurijs Simsons, tel. nr. 28689291
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“MADONAS  DRAUGA  KARTE”
“Madonas Drauga karte” ir lojalitātes karte, kuru ie-

gādājoties Madonas novada pašvaldības Tūrisma infor-
mācijas centrā (Skolas ielā 10a, Madonā), tās īpašnieks 
saņems dažādas atlaides tūrisma, aktīvās atpūtas, ēdinā-
šanas un nakšņošanas pakalpojumiem Madonas novadā.

“Drauga kartē” šobrīd piedalās 34 uzņēmumi un lauku 
tūrisma saimniecības.

Priekšrocības, atlaides un piedāvājumi visa gada ga-
rumā! 

“Madonas Drauga kartes” cena ir 3,50 eiro.

Vietējie ražotāji:
”Jāņkalni”- 10% atlaide sulai un žāvētajai produk-

cijai.
Kazu ferma un siera ražotne ”Līvi” - ieejas maksai 

50% atlaide.
”Burkānciems” - 20% atlaide siera iegādei uz vietas 

saimniecībā. Ja pasūta pirtiņu ar pirtnieku, tad nakšņo-
šana + brokastis par brīvu!

”Madonas karameles” - 10% atlaide visai produkci-
jai “Madonas karameļu” veikalā.

Bio. saimniecība ”Aizupes” - 10% atlaide visai pro-
dukcijai (ābolu konfektes, žāvēti dārzeņi, lauku krāsnī 
cepta maize u.c.)

Aktīvā atpūta: 
„DigitalZoo” - autofotoorientēšanās braucieniem 

30% atlaide no komandas dalības maksas.
Biedrība “Pļavu golfa laukums “Kalnozoli”” - 
30% atlaide apmācībai iesācējiem ar instruktoru Pļavu
golfā. (Apmācību grupā no 5 līdz 10 personas.)
IK “Kvadriki” - 10% atlaide Ik “Kvadriku” pakalpo-

jumiem (kvadraciklu izbraucieniem, pirtij, siltajam āra 
kubulam, mucu vilcieniņam).

Aiviekstes laivas - 10% atlaide kanoe laivu nomai.
Tirdzniecības centrs ”Efeja” - 10% atlaide baseina 

apmeklējumam.
”Domas dabā” - 20% atlaide dalības maksai piedzī-

vojumu pasākumos un ekspedīcijās.
”Gaiziņš” - 20% atlaide pacēlājam, -15% atlaide in-

ventāra nomai.
”Rēķu kalns” - 10% atlaide pacēlājam.

Nakšņošanas pakalpojumi:
„Apiņu kalte”- 20% atlaide nakšņošanas pakalpoju-

miem viesu mājā.
Lubāna mitrāja informācijas centrs - 20% atlaide 

hosteļa tipa naktsmītnei.
”Rudzons” - 10% atlaide nakšņošanas pakalpoju-

miem viesnīcā “Rudzons”.

Ēdināšanas pakalpojumi: 
“Bura H” - 10% atlaide kopējam rēķinam.

”Melnais bullis” - 15% atlaide burgeriem.
”Māmuļa” - 10 % atlaide kafijai, 10% atlaide saldē-

juma kokteilim un 10% atlaide frī kartupeļiem. 
“Šlāgeris” - 10% atlaide visiem cūkgaļas karbonādes 

ēdieniem.
”Junge” - pērkot lielo, apaļo torti kafejnīcās, M iz-

mēra kafija bez maksas.

SPA un skaistumkopšanas pakalpojumi:  
”Mārcienas muiža” - SPA kompleksa apmeklējums 

vienai personai, nesteidzīgs miers un relaksācija divu 
stundu garumā ar 20% atlaidi.

”Jaunkaļņi” - 15% atlaide pirts paklāju iegādei.
”GaiziņStars” - 10% atlaide dūmu pirtiņai.
”Kučuru dzirnavas”- ja izmanto nakšņošanas pakal-

pojumus, tad 30% atlaide pirts apmeklējumam.
”Gravas dzirnavas” - izmantojot nakšņošanas pakal-

pojumus, 20% atlaide pirtij.
“Peony - Just for her” - 20% atlaide visām sejas kos-

mētiskajām procedūrām.

Amatniecība un gida pakalpojumi:
Jānis Seiksts - 5% atlaide māla izstrādājumiem.
“Jaundilmaņi” - medicīnas profesora A. Bieziņa mu-

zejs - 100 % atlaide gida pakalpojumam, maksājot tikai 
ieejas biļeti pēc pastāvošā muzeja cenrāža.

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs -
10% atlaide gida pakalpojumiem muzejā.
“Madonas gidi” - 10% atlaide gidu pakalpojumiem 

Madonā un novadā

Citi: 
“Millennium Oils”- 10% atlaide Petronas eļļām.
www.fitnessfood.lv - 10% atlaide visam sporta uztu-

ram.
SIA “LIAN gaismas reklāmas”- 10% atlaide gravētu 

mājas nosaukumu izgatavošanai.

Madonas novada pašvaldības 
Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas 

informāciju apkopoja Katrīna  Kļaviņa
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Nāc mācīties mācību centrā BUTS par ESF līdzekļiem! 
Izmanto iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju un apgūt jaunas prasmes, sedzot tikai 10% no mācību programmas 

maksas! 100% atlaide no mācību programmas maksas piemēro personām, kurām ir piešķirts maznodrošinātas vai 
trūcīgas personas statuss. Mācību centrs BUTS piedalās ES fondu līdzfinansētajā projektā “Nodarbināto personu pro-
fesionālās kompetences pilnveide”. Akreditētā mācību centrā BUTS tiks realizētas 37 izglītības programmas vairāk 
nekā 10 nozarēs.



                   “Ļaudonas Vēstis” Nr. 2 (285)                     2019. GADA  MAIJS/JŪNIJS6

VALSTS POLICIJA BRĪDINA
Tā ir Valsts policijas informācija ar mērķi informēt sabiedrību par drošību un veicamajiem pasākumiem, lai pasargātu 

sevi un savu īpašumu no noziedzīgiem nodarījumiem.

Rūpējies par sava dzīvokļa drošību! 
aNeaizmirsti aizslēgt dzīvokļa ārdurvis! Arī tad, ja pats 

atrodies dzīvoklī. 
aPirms naktsmiera atkārtoti pārliecinies, vai ārdurvis ir 

aizslēgtas.
aIzejot no mājām, aizver logus, balkona durvis un neat-

stāj tos vēdināšanas režīmā. Tas attiecas arī uz dzīvokļiem, 
kas atrodas kādā no mājas augšējiem stāviem. 
aNeatstāj vērtīgas mantas uz palodzēm, it sevišķi, ja 

logi atvērti. 
aNeatstāj kāpņu telpā vai uz balkona, vai lodžijas vēr-

tīgas mantas. 
aNeatstāj dzīvokļa priekšnamā somas vai citas vērtīgas 

mantas, ko viegli nozagt, ja ārdurvis piemirsies aizslēgt. 
aJa velosipēdu atstāj kāpņu telpā, saslēdz to! Velosipē-

du vēlams saslēgt arī, ja glabā to uz balkona vai lodžijas. 
aPiefiksē dzīvoklī esošo kustamo mantu pazīmes -nofo-

tografē, pieraksti numurus, nosaukumus.
aSvešu personu klātbūtnē vai sociālajos tīklos “nerek-

lamē” vērtīgas lietas, ko esi iegādājies vai kādas mantas ir 
dzīvoklī. 
aJa iespējams, iegādājies seifu vai metāla kasti vērtīgu 

lietu glabāšanai. Atceries seifu vai metāla kasti piestiprināt 
pie sienas un (vai) pie grīdas. 
aAprīko dzīvokli ar kvalitatīvām ārdurvīm - vislabāk 

divām. Ārējās vēlams metāla. 
aAprīko abas durvis ar kvalitatīvām, drošām atslēgām. 
aUzliec brīdinājuma zīmes uz logiem un durvīm, ka 

dzīvoklis tiek apsargāts vai notiek videonovērošana. 
aStarp durvīm uzstādi videonovērošanu vai vismaz vi-

deo novērošanas kameras mulāžu. 
aPirms atver ārdurvis, pārliecinies, kas aiz tām atrodas. 

Ja iespējams, izmanto drošības ķēdi. 
aPavaicā personai, kura vēlas iekļūt dzīvoklī kā apkal-

pojošo dienestu darbinieks, apliecību. Ja neesi pārliecināts, 
zvani uz attiecīgo dienestu un pārliecinies, vai tiešām die-
nests ir nosūtījis kādu uz jūsu dzīvokli (darbiniekam ir jā-
zina sava dienesta telefona numurs). 
aBez īpašas vajadzības nelaid dzīvoklī svešas personas. 

Ja nepieciešams, lai pagaida kāpņu telpā vai pats izej kāp-
ņu telpā aprunāties. 
aJa kāpņu telpa nav aprīkota ar atslēgu, centies darīt 

visu, lai mājas īpašnieks aprīko kāpņu telpas durvis ar 
elektroniskām kodu atslēgām (domofonu). 
aNeizpaud citiem kāpņu telpas elektroniskās atslēgas kodu.
aNeielaid slēgtā kāpņu telpā nepazīstamas personas. 

Tas jādara dzīvokļa iemītniekiem, pie kā persona atnākusi. 
aNebaidies apvaicāties svešām personām, ko tās meklē 

kāpņu telpā vai gaida pie kāpņu telpas. Lieka interese at-
baidīs zagļus.
aJa rodas pamatotas šaubas par svešas personas nodo-

miem, zvani policijai - 110 vai 112.
aIepazīsties ar kaimiņiem. Apmainies ar kontaktinfor-

māciju. 
aJa ilgstoši izbrauc un neviens nepaliek dzīvoklī, brī-

dini uzticamus kaimiņus, lai viņi pieskata dzīvokli. Nedari 
zināmu svešām personām, ka ilgstoši būsi prom, un laiku, 
kad plāno atgriezties.
aJa nebūsi vienaldzīgs par savu un kaimiņu drošību, iz-

rādīsi interesi, kaimiņi pasargās tevi.
aRegulāri atgādini saviem bērniem šos drošības ietei-

kumus. 
Mūsu darbs - jūsu drošībai! 

Informāciju sagatavoja Valsts policijas 
Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas 

biroja Prevencijas grupa 
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Sargāsim savus bērnus no vasaras  aktivitāšu traumām!
Klāt saulainā vasara ar skolēnu brīvdienām, ar daudzām 

bērnu aktivitātēm svaigā gaisā pie dabas. Bērnu aktivitātēm 
līdzi nāk dažādas traumas, braucot ar velosipēdu, skrituļojot, 
lēkājot pa batutu, šūpojoties un peldoties. 

Kā uzsver speciālisti, bērnu traumatismu aktīvās atpūtas 
laikā izdotos ievērojami samazināt, ja tiktu ievēroti ele-
mentāri drošības pasākumi un lietoti nepieciešamie aizsarg-
līdzekļi - ķivere, ceļu, elkoņu un plaukstu aizsargi. Aktīvā 
atpūtā bērni maz lieto speciālos aizsarglīdzekļus, kas tos pa-
sargātu no traumām. Salīdzinoši vieglas traumas, ko bērni 
gūst, braucot ar riteni, skrituļojot vai citādi aktīvi atpūšoties, 
ir puni, zilumi, nelielas brūces un nobrāzumi, ar ko veik-
smīgi tiek galā mājas apstākļos. Taču nereti bērni gūst ļoti 
nopietnas traumas, kas prasa ārstēšanos slimnīcā un ilgāku 
atlabšanu - dažādus lūzumus, galvas traumas, dziļas brūces, 
locītavu mežģījumus u.c.

Kā iztaujāt bērnu un uzzināt, kas viņam noticis?
Ja negadījums noticis, pieaugušajiem klāt neesot, jāatce-

ras, ka bērns notikušo var slēpt un nesaprast, ka kritienam no 
velosipēda iespējamas nopietnas sekas. Ja, piemēram, galvas 
trauma laikus nav pamanīta un nav saņemta nepieciešamā 
palīdzība, tā var radīt nopietnas veselības problēmas vēlākā 
laikā. Tādēļ vecākiem jācenšas noskaidrot, kas ir noticis un 
vai bērnu nav nepieciešams nogādāt pie ārsta.

Ja bērns ir uztraucies un raud, viņam vieglāk uz jautāju-
miem ir atbildēt ar jā vai nē. Tādēļ, iztaujājot bērnu, jautāju-
mi jāuzdod šādā formā:

• Kas notika - vai nokriti no riteņa?
• Vai tu nokriti uz asfalta? Tu nokriti zālē?
• Vai sasiti galvu? Parādi, kuru vietu?
• Parādi, ko vēl tu sasiti?
• Vai tev sāp? Kur tev sāp?
• Vai atceries, kā nokriti? Ko tu darīji, pirms nokriti? (Šie 

jautājumi palīdzēs noskaidrot, vai bērns pēc kritiena nav 
zaudējis samaņu.)

• Vai tu vari paelpot, vai krūtīs nekas nesāp?
Tāpat vecākiem nepieciešams:
Izkustināt bērnam visas locītavas, lai redzētu, vai tās var 

pakustināt.
Apskatīt, vai nav brūces un asiņošana.
Vērot bērna uzvedību - vai neparādās neierasta uzvedība 

un rīcība, miegainība, atmiņas zudums u.c.
Kad ir jāizsauc ātrā palīdzība?
Ja ir noticis negadījums, bērnam braucot ar riteni, lēkājot 

pa batutu, šūpojoties šūpolēs, braucot ar skrituļiem vai kā 
citādi aktīvi atpūšoties, nekavējoties jāmeklē mediķu palī-
dzība, ja:

• Bijusi galvas trauma, samaņas zudums.
• Ir reibonis, sāpes, slikta dūša un/vai vemšana.
• Elpas trūkums, sāpes krūtīs.
• Līdzsvara problēmas.
• Asiņošana no deguna un ausīm (vienlaicīgi).
• Bērns nespēj pakustināt galvu, ir sāpes kaklā, sprandā, 

pakausī, mugurkaula augšējā daļā.
• Nav iespējams apturēt asiņošanu no brūces ar pārsēja un 

plākstera palīdzību. Brūce ir dziļa, to nepieciešams sašūt.
• Sāpes un nespēja pakustināt rokas, kājas, to locītavas, 

ierobežota kustību amplitūda.
• Asiņošana no dzimumorgāniem.
Ātrā palīdzība jāizsauc, zvanot pa tālruni 113.
Ja bērns pēc negadījuma nespēj piecelties, iespējams, ka 

ir gūta mugurkaula, kakla vai galvas trauma. Šādā gadījumā 
nekustiniet cietušo un nekavējoties izsauciet ātro palīdzību. 
Palieciet pie bērna, sasedziet viņu un gaidiet mediķu iera-
šanos.

Kā novērst traumu rašanos bērnu aktīvās atpūtas laikā?
• Iegādājoties velosipēdu, skrituļslidas vai skrituļdēli, no-

drošiniet bērnu arī ar ķiveri, ceļu un roku aizsargiem un pār-
liecinieties, ka tie atbilst drošības standartiem.

• Braucot ar velosipēdu, vienmēr bērnam lietojiet ķiveri 

un citus aizsargus neatkarīgi no tā, cik tālu no mājas atroda-
ties. Kā rāda pieredze, mazi bērni velo traumas nereti gūst 
tieši savas mājas pagalmā. Vienmēr lietojiet aizsardzības 
līdzekļus, jo tādā veidā bērnam izveidosiet pieradums tos 
lietot un tā būs garantija, ka nākotnē bērns pats jau rūpēsies 
par savu drošību.

• Padariet ķiveres lietošanu par likumu - katru reizi, kad 
bērns brauc ar riteni, skrituļo u.c., viņam ir jāvalkā drošības 
ķivere. Ieteikums - ļaujiet bērnam izvēlēties tādu ķiveri, ko 
viņš pats gribētu valkāt (krāsa, zīmējumi uz tās).

• Skrituļojot vienmēr jālieto arī plaukstu aizsargi, jo krī-
tot bērns instinktīvi mēģina atbalstīties uz rokām, un tas var 
beigties pat ar delnas locītavas lūzumu.

• Skrituļotāju no ierindas var izsist sīkākais akmentiņš vai 
gramba uz ceļa, jo ne ar skrituļdēli, ne skrituļslidām nav ie-
spējams ātri apstāties. Bīstamas vietas ir krustojumi ar ielu 
- pietiek ar nelielu ietves slīpumu, lai bērns nespētu apstāties 
un izbrauktu uz ielas. Ietves vietā labāk izvēlēties skeitpar-
ku, sporta trasi, parku vai iekšējo pagalmu, kurā nebrauc 
automašīnas.

• Mazu bērnu velosipēdiem papildu drošībai jālieto spe-
ciāli karodziņi, kas paceļas krietni virs paša velosipēda un ir 
neaizstājami situācijās, ja ir kādi šķēršļi, kas aizsedz bērna 
zemo velosipēdu (citas priekšā braucošas automašīnas, uz 
gājēju pārējām, braucot pret kalnu, kur pārredzamība ir ie-
robežota u.c.).

• Neatstājiet bērnu braucam vienu ar divriteni, skrituļsli-
dām u.c. Ņemiet vērā bērna koordinācijas un reaģēšanas 
spējas, ja priekšā gadītos kāds šķērslis vai negaidīta situāci-
ja, kad jāizvairās no sadursmes vai kritiena.

• Bērnu ieteicams ģērbt košās drēbēs, lai viņš būtu pama-
nāms gan autobraucējiem, gan kājāmgājējiem.

• Bērniem nevajadzētu braukt ar riteni tumsā, krēslā, mig-
lā, sliktos laika apstākļos, kad ir slikta redzamība. Ja tomēr 
ir nepieciešams braukt vakara krēslā, vienmēr lietojiet riteņa 
spuldzīti un pārliecinieties, ka tā ir pietiekami spoža. Velciet 
bērnam virsdrēbes, kas atstaro gaismu, tādējādi padarot viņu 
maksimāli redzamu.

• Velosipēda atbilstoša apkopšana un uzturēšana labā teh-
niskā kārtībā arī ir ļoti nozīmīga traumu profilaksei. Vienmēr 
pirms braukšanas pārliecinieties, ka gaismas atstarotāji uz 
bērna riteņa ir stingri piestiprināti, bremzes darbojas labi, 
stūre grozās viegli un riteņa riepas turas stingri un ir labi 
piepumpētas.

• Vedot mazus bērnus uz pieaugušo velosipēda aizmugu-
rējā bagāžnieka, jālieto speciālais bērnu velosēdeklītis, lai 
novērstu nopietnas traumas, bērna kājiņai iekļūstot riteņa 
spieķos.

• Iegādājoties batutu, nedrīkst aizmirst par drošības tīklu, 
lai bērns nevarētu izkrist no batuta, atsisties pret tā metāla 
konstrukcijām vai lēkātāja kāja neieslīdētu starp atsperēm.

• Mazi bērni jāšūpo šūpolēs, kurām ir muguras un sānu 
drošības balsti, kas nepieļauj mazuļa izkrišanu no šūpolēm. 
Ja šūpolēs kāds jau šūpojas, ir jāatrodas pietiekamā attālumā 
no tām, lai negūtu traumas mazi bērni un arī pusaudži.

• Uzmanīgiem  bērniem un pieaugušajiem jābūt pie ūdens-
tilpnēm, arī tur jāievēro visi drošības pasākumi. Vienmēr 
kopā ar bērniem jābūt pieaugušajiem, kas spēj reaģēt un ne-
pieciešamajā brīdī sniegt palīdzību.

Pieaugušajiem jāatceras, ka  bērni mācās nevis no teori-
jas grāmatām, bet no saviem tuviniekiem! Vienmēr ar savu 
rīcību pats rādiet pareizu piemēru un tādā veidā māciet bēr-
nam, kā pareizi uzvesties un parūpēties par drošību, braucot 
ar riteni, skrituļojot vai citādi aktīvi atpūšoties.

Saulainas un patīkamām aktivitātēm bagātas vasaras brīv-
dienas visām ģimenēm un bērniem!

Informatīvo materiālu sagatavoja 
 bāriņtiesas locekle Ruta Vizāne
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Neparasts notikums šodien Ļaudonas pusē - igauņu jātnieku 
ekspedīcija godina vēsturiskus notikumus

1918. gada beigās, 
kad Sarkanā armija 
iebruka Latvijas un 
Igaunijas teritorijā, 
lai ieviestu lielinie-
ku varu un turpinātu 
iekarot arī citas Eiro-
pas zemes, mūsu bal-
tu brāļi igauņi veik-
smīgi uzbrukumu 
atvairīja, taču Latvija 
tika iekarota gandrīz 
pilnībā. Igaunijas ar-
mijas 2. divīzija nolē-
ma doties virzienā uz 
Jēkabpili, lai apdrau-
dētu Latvijas Sarka-
nās armijas satiksmes 
ceļus ar Krieviju un 
piespiestu atkāpties 
Vidzemei uzbrūkošos 
sarkanarmiešus. 

Triecienvienības (Dānijas brīvprātīgā rota, kā arī 
Igaunijā veidotais 1. Valmieras pulks) 1919. gada 27. 
maijā devās ceļā no Veru ar Igaunijas 1. jātnieku pulku 
priekšgalā, kas vissmagāk pārcieta notiekošo. 28. mai-
jā viņi sasniedza Alūksni, 31. maijā Gulbeni, 3. jūnijā 
Cesvaini, Madonu, Ļaudonu, 5. jūnijā Krustpili, šķēr-
sojot Daugavu, arī Jēkabpili. Jau 7. jūnijā tika izbeigts 
sarkanais terors, Padomju Latvijas armijas eksistence 
izbeidzās un pavērās skats uz brīvību. 

Par godu šīs pārdrošās operācijas simtgadei Igaunijā 
dzīvojošie jātnieki - domubiedri maija beigās devās pa 
šo kaujas maršrutu. Ļaudonā jātnieku ekspedīcijas da-
lībnieki bija vērojami 1. jūnijā. Ekspedīcijas dalībnieks 
Aleksejs Lotmans, kuru sastapa Cesvainē, lai sniegtu 
interviju Ramonai Zariņai no Vidzemes televīzijas, min, 
ka veicamais ceļš nav precīzs, jo mūsdienās tas ved caur 
daļu Krievijas teritorijas. A. Lotmans dalījās atmiņās arī 
par to, kā šī ekspedīcija (1919) ir ietekmējusi abu val-
stu likteni. Taču par to vairāk atceras tieši Igaunijas ie-
dzīvotāji. Vecāka gada gājuma cilvēki atminas no savu 
vecāku stāstītā par šīs ekspedīcijas lielo nozīmi Latvijas 

atbrīvošanā. A. Lotmans pauž prieku par to, ka, veicot 
ekspedīciju jau šajā gadsimtā, vairs nav jāšauj uz citiem 
un arī pret pašiem ieroči netiek vērsti. Tas ļauj mērot 
ceļu ātrāk, taču tas samazina izjūtas (par laimi), kuras 
pārdzīvoja Igaunijas 1. jātnieku pulks. 

Savukārt Marianna Kika intervijā sīki pastāstīja par 
sagatavošanās procesu šai ekspedīcijai, par to, kas bijis 
īpaši svarīgs: „Bija nepieciešams izpētīt karti, lai apzi-
nātu mazākos ceļus, vietas vajadzēja arī apbraukāt, lai 
izplānotu, kurās vietās tiks šķērsotas upes, pa kādiem 
ceļiem vieglāk ir izvairīties no šosejām, kā arī nodro-
šināt estētisko baudījumu, izvēloties ceļus, gar kuriem 
paveras skaistas lauku ainavas.”

Pēc nedēļu ilgas ekspedīcijas uz zirgu mugurām no 
Veru līdz Jēkabpilij jātnieki mērojuši 250 kilometrus. 
Dalībnieki ir pateicīgi ikvienam autobraucējam, kas ar 
cieņu izturējās pret viņiem kā pret satiksmes dalībnie-
kiem. 

Katrīnas Kļaviņas teksts
Signes Prušakevičas foto

NOMETŅU  VASARA  ĻAUDONĀ
Arī šajā vasarā Ļaudona uzņems vairākas nometnes, 

pulcējot bērnus un jauniešus no dažādām Latvijas vie-
tām, tāpat arī sniedzot iespēju saturīgi pavadīt brīvo lai-
ku arī mūsu pagasta bērniem.

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas internātā tiek nodro-
šinātas guļvietas nometnes dalībniekiem, bet ir arī āra 
nometnes, kad dalībnieki nakšņo teltīs.

Nometnes dalībnieku ēdināšana notiek skolas ēdam-
zālē. Par to īpašs paldies jāteic apvienotās virtuves 
kolektīvam, uzņemot daudzo nometņu dalībniekus un 
nemainīgi turot augsto latiņu ēdienu gatavošanā, jo no-
metnes dalībnieki allaž ir ļoti apmierināti ar ēdināšanu. 

Nometnes, kas notiek Ļaudonā, lielākoties ir sportis-
kas, jo A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas materiālā bāze 
lieliski nodrošina ar visu nepieciešamo aktīvai sporto-
šanai. 

Plānotās nometnes:
Piedzīvojumu nometne “Volejbums”
22. - 26. jūlijs

Rīgas volejbola skolas nometne
5. - 11. augusts
13. augustā volejbola vasaras spēles skolas stadionā
 
OK “Arona” orientēšanās nometne
12. - 16. augusts

Teātra tekstrades nometne “Lugas Madonas nova-
dam”

12. - 16. augusts

Rīgas volejbola skolas nometne
18. - 24. augusts

Lai nometnes dalībniekiem šis ir piedzīvojumiem ba-
gāts laiks un lai paliek vien labākie iespaidi par Ļau-
donu! 

Informāciju apkopoja Signe Prušakeviča
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VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
AKTUALITĀTES  JAUNSARDZĒ

Pārgājiens
30. un 31. martā Ļaudonas jaunsardzes vienība desmit 

vīru sastāvā devās 10 km garajā pārgājienā ar nakšņo-
šanu. Jaunsargi mācījās gan dedzināt ugunskurus, gan 
celt nojumes ar maskējumu, gan precīzi šaut ar pneima-
tiskajiem ieročiem. Ar mums kopā bija arī Praulienas 
jaunsargu vienība. Lielais nakts uzdevums - nepamanī-

MĒNEŠA  JUBILĀRE

10. jūnijā 80 gadu jubileju atzīmēja 
ĀRIJA PUJĀTE

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds.
Lai sajustu, cik dzīve tomēr skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no mirkļa kārēm vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd!
                                     K. Apškrūma

Sirsnīgi sveicam visus maija un jūnija jubilārus! 
Lai vasaras ziedonis dāvā veselību un gaišu domu  pil-
nas dienas!

DZIMIS  ĻAUDONĀ
Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši,
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

Ļaudoniešu pulkā sveicam Reini Karkovski (dzi-
mis14. februārī) un vecākus Gitu un Uldi!

Signes Prušakevičas teksts un foto

tam nozagt kādu lietu no pretinieku ekipējuma. Mūsu 
“spiegiem” tas izdevās, savukārt pretiniekiem nācās 
kapitulēt. 

Ekskursija
8. aprīlī Ļaudonas jaunsardzes vienība devās ekskur-

sijā kopā ar Bērzaunes, Lubānas, Barkavas un Varakļā-
nu jaunsargiem. Tika apmeklēts Daugavpils cietoksnis 

un apskatīti dažādi objekti, kas tur atro-
das, un uzzināta to vēsturiskā nozīme. 
Vēl arī apskatījāmies 36. bataljona bāzi. 
Tur mums parādīja dažādus ieročus, 
mašīnas un ekipējumu. Mums sniedza 
priekšstatu par zemessardzi, pastāstīja, 
ka tur var dienēt un kādām zināšanām 
un prasmēm jābūt, pirms tur iestājas. 

Paldies instruktoriem par šīs intere-
santās ekskursijas noorganizēšanu un 
profesionālo nodarbību pasniegšanu! 

Un, ja vēlaties sekot mūsu jaunsargu 
gaitām, par mums var uzzināt sociālajos 
tīklos: Instagram @jaunsardze_laudona 

Verners Šveds, 10. klases skolnieks 



                   “Ļaudonas Vēstis” Nr. 2 (285)                     2019. GADA  MAIJS/JŪNIJS10

turpinājums 11. lpp.

Paveiktais Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā šajā mācību gadā
“Izglītība, radošums un apmācība ir mūsu nākotnes at-

slēga!” tā ir teicis sers Kens Robinsons.
Šobrīd, kad aizvadīti divpadsmitās un devītās klases iz-

laidumi, varam apkopot mācību gadā paveikto un izvirzīt 
sev jaunus izaicinājumus nākamajam mācību gadam. 

Mūsu sabiedrības  nākotnei ir svarīgi paaugstināt izglītī-
bas kvalitāti un veicināt katra skolēna mācību sasniegumu 
izaugsmi. Tādēļ šajā mācību gadā esam daudz un radoši 
strādājuši. 

Skolēniem tika dotas iespējas veiksmīgi realizēt  savas 
radošās prasmes, piemēram,  šādos projektos:

“Atbalsts karjeras izglītībā”, “Latvijas skolas soma”, 
“Atbalsts pozitīvai uzvedībai”, “PuMurs”, “Sporto visa 
klase”, Robertam Mūkam veltītajā radošo darbu konkursā, 
Ilzes Indrānes literārajā konkursā, kolāžu konkursā 21. le-
dus skulptūru festivālam Jelgavā u.c. 

Šīs skolā piedāvātās izvēles iespējas darboties atbilsto-
ši katra skolēna talantiem aktīvi izmantoja skolotāji un 
skolēni. Jāuzteic mūsu skolas  6. klases audzinātāja  Anna 
Iesalniece un  skolēni, jo, piedaloties ZZS čempionātā Ro-
pažos, tika izcīnīta 1. vieta un klase kā balvu saņēma divu 
dienu  pasākumu atpūtas kompleksā “Eži”, bet, piedaloties 
konkursā “Gudrs, vēl gudrāks”, Emīlija Dreimane iekļuva 
Latvijas 6. klašu skolēnu finālā. 

Ikdienā skolēni mācījās, bet talantīgākie piedalījās un 
izcīnīja godalgotas vietas skolas un novada mācību priekš-
metu olimpiādēs. 

Centāmies organizēt palīdzību skolēniem atbilstoši kat-
ra skolēna individuālajām spējām. Sadarbojoties ar vecā-
kiem, pašvaldības institūcijām, veicām pedagoģisko un 

Mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju noslēguma pasākums 
Madonas novada skolām

7. maijā izskanējis ikgadējais Madonas novada paš-
valdības Izglītības nodaļas rīkotais Mācību priekšmetu 
olimpiāžu un konkursu noslēguma pasākums.

Uz pasākumu tika aicināti 2018./2019. mācību gada 

laikā Madonas novada pašvaldībā notikušo mācību 
priekšmetu olimpiāžu, konkursu laureāti, zinātniski pēt-

sociālo izpēti, izstrādājām skolēnu uzvedības korekcijas 
un individuālās izglītības plānus. 

Skolotāji pilnveidojuši savas pedagoģiskās kompeten-
ces dažādos tālākizglītības kursos gan savas specialitātes 
priekšmetos, gan mācoties risināt savstarpējo attiecību 
problēmas skolas  kolektīvā, mācību stundās un ārpus 
tām. Turpinājām apgūt jaunās kompetenču pieejas. Sa-
darbojoties dažādu priekšmetu skolotājiem, dalījāmies 
pieredzē, vadot un vērojot kolēģu atklātās mācību stun-
das. 

Skolas padomes sanāksmēs notika sarunas par nepie-
ciešamajiem uzlabojumiem skolas darba organizācijā, 
materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanā, sevišķi uzsverot 
skolas siltināšanas projekta nozīmi un nepieciešamību. 
Pašlaik projekts iesniegts, bet iestrēdzis  CFLA (Centrālā 
finanšu un līgumu aģentūra), gaidot noraidījumu vai ap-
stiprinājumu. 

Domājot par nākamo mācību gadu, noteikti uzmanība 
tiks pievērsta pozitīvas trīspusējas savienības stiprinā-
šanai  -“Skola-vecāki-bērni”. Centīsimies vecāku kop-
sapulcēs runāt un darīt tā, lai mūsu attiecībās dominētu 
pozitīva attieksme un vēlme sadarboties. Esam iecerējuši 
kopīgu nodarbību ciklu  skolotājiem, vecākiem, bērniem 
- “Kā būt par vecākiem 21. gadsimtā?”. Par to, kā  tas tiks 
īstenots dzīvē, stāstīsim avīzes augusta numurā un skolas 
vecāku kopsapulcē nākamā mācību gada 2. septembrī. 

Uz veiksmīgu sadarbību jaunajā - 2019./2020. - mācību 
gadā! 

           Guntis Lazda, 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktors

Noslēguma pasākumu bagātināja un godalgotos laureātus sveica arī Madonas pilsētas vidusskolas un Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas apvienotais zēnu koris (diriģentes Anita Melnupa, Iluta Biķerniece, koncertmeistare Ilze Tomsone).
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Ropažu novadā - ZZ čempionāta fināls. Mūsējie malači!
No 23. līdz 25. maijam 

sporta kompleksā “333”, 
Ropažu novadā, norisinājās 
ZZ čempionāta (ZZČ) fināls, 
pulcējot gandrīz 15 000 sko-
lēnu no 540 klasēm jeb 180 
komandām katrā klašu gru-
pā no visas Latvijas. Sko-
lēni piedalījās ZZČ stafetēs 
un brīvajās aktivitātēs, lai 
sacenstos par “Grand Prix” 
- ceļojumu uz Budapeštu un 
citām balvām.

ZZ čempionāts ir lielākās 
sporta un prāta spēles skolē-
niem ne tikai Latvijā, bet visā 
Baltijā, ko jau 13. gadu rīko 
un atbalsta “Tele2”. Aizvadī-
to sezonu laikā tajā ir iesais-
tījušies vairāk nekā miljons 
skolēnu, skolotāju, vecāku, 
atbalstītāju un organizētāju. 

Fināls katrai klašu grupai bija paredzēts noteiktā die-
nā: 5.-6. klašu grupai - 23. maijā, 7.- 9. klašu grupai - 
24. maijā, 10.-12. klašu grupai - 25. maijā. 

Arī Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 6. klases 

skolēni piedalījās ZZ čempionātā, kur šajā klašu grupā 
ieguva 1. vietu! Malači!

Informācija no www.laudona.lv 

niecisko darbu autori, starptautiski un valsts līmenī aug-
sti novērtēto skolēnu mācību uzņēmumu dalībnieki, kā 
arī viņu skolotāji un ģimenes.

Atskatoties uz jau aizvadīto mācību gadu, redzam, ka 
olimpiādēs un konkursos piedalījušies 1202 skolēni no 
visām novadu apvienības skolām (pavisam kopā 21 sko-
la), pie tam godalgotie dalībnieki nāk no 19 dažādām 
skolām (Madonas novadā - 13), kas nozīmē, ka gandrīz 
katrā izglītības iestādē ir kāds skolēns, kas aizvadīta-
jā mācību gadā saņēmis kādu no godalgām. Jāpiebilst, 
ka novadā ir skolēni, kas ne tikai piedalījušies vairākās 
olimpiādēs, bet arī vairākās olimpiādēs izcīnījuši god-
algas, piemēram, 1.-6. klašu grupā tādi ir trīs skolēni, 
7.-9. klašu grupā - 12 skolēni, bet 10.-12. klašu grupā 
- 18 skolēni.

Visplašāk pārstāvēta ir bijusi vizuālās mākslas olim-
piāde 1.-12. klasēm (180 dalībnieki) un sporta olim-
piādes (1.-6. klašu grupā - 168 dalībnieki, 7.-12. klašu 
grupā - 114 dalībnieki), tāpat liela konkurence ir bijusi 
bioloģijas, vēstures, latviešu valodas un literatūras, ma-
temātikas un angļu valodas olimpiādēs, kā arī valodu 
jomas konkursos sākumizglītības posmā - lasīšanas un 
glītrakstu konkursos.

Skolēni savas zināšanas un prasmes 2018./2019. mā-
cību gadā ir varējuši pierādīt 29 novadu apvienības 
olimpiādēs, 9 novadu apvienības konkursos un 11 valsts 
olimpiādēs. Lielu daļu mācību priekšmetu olimpiāžu un 
konkursu uzdevumi tiek sagatavoti novadu apvienības 
metodiskajās apvienībās, bet olimpiāžu, kurām paredzē-
ti trīs posmi, uzdevumus veido Valsts izglītības satura 
centra izveidotas konkrētās jomas augsti kvalificētu 
profesionāļu darba grupas. Tādēļ patiess gandarījums 
par katru skolēnu, kas olimpiādes otrajā posmā izcīnījis 
tiesības piedalīties arī trešajā - valsts - posmā. Novadu 
apvienībā tiesības piedalīties valsts olimpiādēs izcīnīju-
ši 17 skolēni, tajā skaitā 14 skolēni no Madonas novada. 

Pavisam droši varam apgalvot, ka skolēnu augsto sa-

sniegumu nebūtu tik daudz, ja viņiem savu atbalstu, pie-
redzi un zināšanas nebūtu devuši pedagogi. Godalgoto 
vietu ieguvējus Madonas novada izglītības iestādēs ir sa-
gatavojuši 96 pedagogi. Daļa no šiem pedagogiem bērnus 
augstiem sasniegumiem sagatavojuši pat vairākās jomās, 
piemēram, valodu jomā un vizuālajā mākslā, valodu un 
matemātikas jomā utt., kā arī liela daļa pedagogu olim-
piādēm ir sagatavojuši vairāk nekā vienu bērnu. Lai gan 
noslēguma pasākumā tika sveikti tikai pedagogi, kuru 
sagatavotie skolēni ieguvuši godalgotas vietas, vēlamies 
pateikt paldies arī pārējiem pedagogiem par viņu ikdienas 
darbu skolēnu izglītošanas un audzināšanas darbā šajā 
pārmaiņu laikā, domājot par izmaiņām izglītības saturā 
un mācīšanas un mācīšanās pieejā.

Sakām milzīgu pateicību arī ikviena skolēna ģimenei 
par ieguldīto laiku un sniegto atbalstu savu bērnu izglī-
tošanā, ļaujot viņiem sasniegt augstus rezultātus mācību 
priekšmetu olimpiādēs un konkursos, bet Madonas no-
vada vārdam izskanēt ne tikai tuvākajos novados, bet arī 
visā Latvijā un ārpus tās robežām.

Uz šo pasākumu tika aicināti arī A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas skolēni:

Loreta Ducena, 11. klase, 1. vieta vizuālās mākslas 
olimpiādē, skolotāja Ilze Kaļinova;

Anita Sindija Skrupska, 11. klase, 3. vieta latviešu va-
lodas un literatūras olimpiādē, skolotāja Lelde Elijāse;

Irbe Karlsone, 9. klase, 3. vieta latviešu valodas un 
literatūras olimpiādē, skolotāja Sarmīte Sīle;

Kadrija Zālīte, 8. klase, 1. vieta krievu valodas olim-
piādē, skolotāja Lilija Jakubjaņeca;

Agris Pavlovskis, 6. klase, atzinība vizuālās mākslas 
olimpiādē, skolotāja Ilze Kaļinova;

Rūsiņš Emīls Gotfridsons, (skolēns ir izstājies no 
mūsu skolas)  5. klase, atzinība matemātikas olimpiādē, 
skolotāja Antra Punovska;

Jautrīte Garuole, 4. klase, atzinība lasīšanas konkursā, 
skolotāja Aija Driksna;

Enija Berele, 1. klase, 1. vieta glītrakstu konkursā, 
skolotāja Iluta Biķerniece.
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Mācību darbs
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola  2018./2019. mācību gadā 

strādāja pēc izvirzītām prioritātēm:  kompetenču pieejas ieviešana 
mācību procesā un izglītības kvalitātes nodrošināšana. Skolotāji 
daudz mācījās paši un iegūtās  zināšanas pielietoja mācību procesā. 

Rezultāti atspoguļojās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un 
Varakļānu novada olimpiādēs. Ar dažādām sekmēm startējām 20 
olimpiādēs. Prieks par skolēniem un viņu skolotājiem, kuri iegu-
va godalgotas vietas šajā konkurencē.

1. vieta 1. klases skolniecei Enijai Berelei glītrakstos (skolotāja 
Iluta Biķerniece), atzinība 4. klases skolniecei Jautrītei Garuolei 
lasīšanas konkursā (skolotāja Aija Driksna), 3. vietas latviešu va-
lodas olimpiādē 11. klases skolniecei Anitai Sindijai Skrupskai un 
9. klases skolniecei Irbei Karlsonei  (skolotājas Lelde Elijāse un 
Sarmīte Sīle). Atzinība   matemātikas olimpiādē Rūsiņam Emīlam 
Gotfridsonam  (5. klase, skolotāja Antra Punovska). 11. klases 
skolniecei Loretai Ducenai 1. vieta vizuālās mākslas olimpiādē, 
Agrim Pavlovskim (6. klase) - atzinība (skolotāja Ilze Kaļinova), 
1. vieta krievu valodas olimpiādē 8. klases skolniecei  Kadrijai 
Zālītei (skolotāja Lilija Jakubjaņeca). Pateicība visiem skolotā-
jiem par apzinīgu ikdienas darbu un talantu saskatīšanu savos 
skolēnos. Pateicība arī bērnu vecākiem par atbalstu, ieteikumiem 
un līdzi dzīvošanu katrā skolas ikdienas solī.

Ērika  Pomere,   
direktora vietniece mācību jomā 

Latvijas Radio 1 izskan 
skolnieces Irbes Karlsones darbs
Sagaidot Latvijas Valsts 100 gadi, Latviešu va-

lodas aģentūra izvēlējās skolēnu radošo darbu 
konkursa tēmu  „Kas manu tautu dara stipru”, lai 
mudinātu jauniešus meklēt domas un atziņas dziļā-
kajos mūsu tautas un valsts esības slāņos. Skolēnu 
darbi ir apkopoti grāmatā, un tagad 45 skolēnu sa-
cerējumus varēs noklausīties arī Latvijas Radio 1 
teātra iestudējumā.

Konkursā iesūtītie skolēnu darbi ir apkopoti grā-
matā, kas tā arī saucas „Kas manu tautu dara stipru”. 
Grāmatai sacerējumus atlasījis Valdis Rūmnieks, 
kurš no iesūtītajiem gandrīz 900 darbiem izvēlējās 
242.  Šajā grāmatā iekļauts arī A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas 9. klases skolnieces Irbes Karlsones ra-
došais darbs.

Savukārt radioraidījumu cikla „Kas manu tautu 
dara stipru” četros raidījumos nolasīs pavisam 45 
skolēnu sacerējumus, tostarp Irbes Karlsones darbu. 
Tos sakārtojusi Marta Jākobsone. Skolēnu radošos 
darbus lasīja aktieri Dace Bonāte un Jēkabs Reinis. 

   
   Informāciju apkopoja Katrīna  Kļaviņa

Sanācām, kad rudens lietus lija,
Aiziesim, kad druvas briest jau sāks.
Un tāpat, kā vecs ar jaunu mijas,
Mūsu vietā citi putni nāks.

IZLAIDUMU LAIKS 

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 12. klase.
1. rindā no kreisās: Ralfs Miškinis, Diāna Cīrule, klases audzinātāja Elīna Macijevska, Monta Konopacka, Natālija Šmeisa;

2. rindā no kreisā: Ēriks Aļošins, Edijs Burcevs, Reinis Sirsniņš, Gints Borisjonoks, Emīls Zemītis. 
Bildē nav  Jūlija Kalniņa. 
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1. rindā no kreisās:  Rovens Miškinis, Viktorija Burceva, Viviāna Žitkova, Kristiāna Mozga, Lāsma Spriņģe, Irbe Karlsone, Karīna Hohlova, 
skolotāja Biruta Bokta, Kristīne Hohlova, Justīne Kalniņa, Linda Baranova, Viktorija Korlaša, Amanda Nagle;

2. rindā no kreisās: Valters Biķernieks, Jānis Kļaviņš, Uvis Niks Kapturs, Mārtiņš Toms Veikšāns, Dāvis Mareks Kapturs, Sergejs 
PLaunovs, Sandis Strods, Rihards Saliņš, Lauris Gābers, Elvis Ozoliņš, Ralfs Gurskis, Daniels Guntars Krūmiņš, Mariss Laimis Gredzens, 

Marks Demkovs, Toms Pētersons, Raivis Džeriņš. 

Sveicam absolventus! Lai izdodas izdarīt pareizo izvēli par tālāko izglītību, lai visi mērķi un sapņi piepildās!

“Brīnumdārzam” sveikas sakām...
31. maijā savu pirmo izlaidumu svinēja septiņi pirmsskolas “Brīnumdārzs” absolventi. 
Svētku mirklī bērni kopā ar skolotājām bija sarūpējuši skaistus priekšnesumus. Pēc koncerta topošie pirmklasnieki 

saņēma PII “Brīnumdārzs” un pagasta  pārvaldes  sarūpētās dāvanas.
Lai krāsainiem piedzīvojumiem bagāta vasara!

PII “Brīnumdārzs” izlaiduma grupa.
1. rindā no kreisās: skolotāja Dace Zepa, iestādes vadītāja Ināra Krasnova, skolotāja Dina Simsone, mūzikas skolotāja Aldona Gudrīte, 

skolotājas palīdze Ligita Edelberga;
2. rindā no kreisās: Ita Stradiņa, Keita Bergsone, Marija Gabriela Kalniņa;

3. rindā no kreisās: Paula Estere Skušķe, Marta Barbane;
4. rindā no kreisās: Markuss Freimanis, Didzis Āboliņš.

Signe Prušakeviča
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Jauniešu diena 2019
26. maijā jau trešo reizi norisinājās Ļaudonas pagasta 

Jauniešu diena, ko organizē BJIC “ACS”.
Šī diena pulcēja gan Ļaudonas jauniešus, gan jauniešus 

no Kalsnavas un Bērzaunes.
Notika dažādas netradicionālas sporta aktivitātes, ie-

spēja iegūt skaistu hennas zīmējumu. Tāpat arī ikviens 
varēja salikt lielformāta puzli vai izmēģināt 3D radošās 
pildspalvas.

Šajā dienā norisinājās arī projekts “Veselības veicinā-
šanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Mado-
nas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092, kura ie-
tvaros biedrība “Ļaudonas jaunieši” organizēja pasākumu 
”Veselības diena Ļaudonas pagastā” .  

VĒSTIS NO BJIC „ACS”

Jaunieši izmēģina 3D pildspalvas.

Loreta Ducena veidoja skaitus hennas zīmējumus.
Virves vilkšanas atraktīvās sacensības.

Lielo pužļu likšana.

Top Vidzemes TV video sižets par Jauniešu dienu. Šobrīd 
Vidzemes TV darba komandā kā praktikante strādā arī 

ļaudoniete Kristīne Kuprāne.

Netradicionālās basketbola sacensības.

Jautrās aktivitātēs pozitīvas emocijas garantētas!

Fotoreportāža
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Pasākuma pirmajā daļā bija iespēja noklausīties psi-
holoģes lekciju “Kā izprast sava bērna-pusaudža psiho-
emocionālo stāvokli un kā veidot pozitīvas savstarpējās 
attiecības”. Vecāki arī izmantoja iespēju saņemt indi-
viduālas konsultācijas, kas saistītas ar  psiholoģiskiem 
jautājumiem un ar citām  sev aktuālām un interesējošām 
tēmām. Tālāk Veselības diena turpinājās estrādē, kur visi 
kopā aktīvi vingrojām Anitas Kidalas vadībā. Pēc iesil-
dīšanās aktīvākie devās ar velosipēdiem pa Ļaudonu, lai 
atrastu un nofotografētu kartē atzīmētos punktus. Vese-
lības diena turpinājās kultūras namā, kur ikviens varēja 
piedalīties Antras Gotlaufas meistarklasē. Tika gatavoti 
veselīgi našķi un baudīts saldējuma kokteilis.

  
Katrīnas Stafeckas teksts

Māra Stiprā foto

Jauniešu dienas organizēšanā neatsverams atbalsts bija pagasta brīvprātīgie jaunieši, kuri veica dažādus organizatoriskos uzdevumus un 
pienākumus. Brīvprātīgo jauniešu kustības koordinatore – Katrīna Stafecka (centrā).

1. rindā no kreisās puses: Andželika Rajevska, Valters Kriškāns, Alvis Ozoliņš, Verners Šveds;
2. rindā no kreisās puses: Linda Rūtenberga, Kristers Kuprans, Enija Zaķe, Gints Borisjonoks.

Estrādi piepildīja jauniešiem domātas aktivitātes.

Veselīgo našķu meistarklase kopā ar Antru Gotlaufu.
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Gūstot starptautisku pieredzi
No šī gada 9. līdz 13. aprīlim biju 

komandējumā Polijā, Varšavā, kur 
piedalījos BiTriMulti (BTM) - Mul-
tilateral Training Course for new-
comers in youth exchanges (treniņu 
kurss jauniešu starptautiskās ap-
maiņas projektiem). Starptautiskās 
apmaiņas projekti ir viena no Eras-
muss+ programmas piedāvātajām 
iespējām. Apmaiņas  projektu mēr-
ķis ir risināt kādu jauniešiem aktuā-
lu problēmu, izmantojot neformālo 
izglītību, un, ja nepieciešams, iz-
veidot starpvalstu sadarbību ar citu 
valstu jauniešiem, kas ir saskāru-
šies ar  līdzīgu problēmu un vēlas 
to risināt. Nodarbības notika angļu 
valodā.

Mācības tika organizētas pēc šāda principa  - katru die-
nu  plkst. 7.00 bija brokastis, 8.30 sākās apmācības un 
ilga līdz pusdienām, pēc tam turpinājās mācības līdz va-
kariņām plkst. 19.00, pēc kurām  notika analīze par katras 
dienas iegūtajām zināšanām un prasmēm.

Pirmajā dienā iepazināmies cits ar citu un organizāci-
jām, kurās  strādājām, kā arī izvirzījām katrs savus mācī-
bu mērķus, ko sasniegsim.

Tā kā katrs dalībnieks bija no citas valsts, iepazīstinā-
jām cits citu  ar katras valsts, no kuras nākam, kultūras 
īpatnībām, jo mēs esam tik dažādi. 

Nākamajā dienā  sekoja intensīvas apmācības. Kursu 
vadīja pieredzējuši projektu  vadītāji, kuri organizē starp-
tautiskās apmaiņas programmas jau 20  gadus. Mums 
netika stāstīta informācija, ar kuru ikviens var iepazīties 
internetā pieejamos materiālos, bet gan tika gūts reāls 
priekšstats par apmaiņas projektiem un biežāk pieļauta-
jām kļūdām. Pēc  tam sekoja Simulation  Exercise (si-
mulāciju uzdevumi). Pasniedzēji rūpējās par to, lai šo 
uzdevumu  risināšana notiktu pēc iespējas reālākos ap-
stākļos - apkārt  troksnis, citas aktivitātes un notikumi, 
problēmas, kas arī ir jaunatnes darbinieku ikdienas apstāk-
ļi. Šajos simulācijas uzdevumos  mums bija jāorganizē 
tikšanās ar citiem apmācību dalībniekiem, savas projektu 

grupas organizēšana, kopīga mērķa izvirzīšana, projek-
ta  programmas izstrāde, projekta pieteikuma aizpildīša-
na un rezultātu analīze ne tikai par savu, bet arī citiem 
projektiem. Pēc katra simulāciju  uzdevuma kopā ar savu 
darba grupu analizējām pieļautās kļūdas. Kad grupas iz-
veidotais projekts tika iesniegts, varējām doties izklaides  
braucienā  uz Varšavas centru, kur iepazināmies ar kultūr-
vēsturisko pilsētas centru.

Kopumā šīs dienas man deva bagātīgu pieredzi, ļoti 
paplašināja redzesloku un uzlaboja angļu valodas zināša-
nas. Sākot jau no  izkāpšanas no lidmašīnas, man ar pašas 
spēkiem bija jānokļūst uz 17 km  attālo viesnīcu. Pirmo 
reizi biju tik ilgstošās apmācībās, kas  noris  multikulturā-
lā vidē ar pieredzējušiem pasniedzējiem. Iegūti kontakti, 
nodibinātas draudzīgas  attiecības ar dažādu valstu jau-
natnes  darbiniekiem. 

Erasmus+  programmā  ir daudz un dažādas iespējas, 
tādēļ aicinu  jauniešus būt aktīviem, ieinteresētiem, lai 
kopīgi varam izmantot Erasmus + piedāvāto - apmaiņas 
projekti, brīvprātīgais darbs ārzemēs un dalība dažādos 
projektos ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās.

Katrīna Stafecka, 
BJIC  “Acs” darbiniece

KULTŪRAS  ZIŅAS
Pieminot Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu

14. jūnijā, pēc atceres mirkļa 
pie piemiņas akmens Ļaudonā, 
pagasta represētās personas tika 
aicinātas doties ekskursijā uz 
Etnogrāfijas un sadzīves priekš-
metu krātuvi Sarkaņos. 

Kopš 2016. gada maija Sar-
kaņu skolas lielajā ēkā apmek-
lētājiem durvis vērusi  Madonas 
novadpētniecības un mākslas 
muzeja etnogrāfijas un sadzīves 
priekšmetu atklātā krātuve. Te ir 
iespēja ieraudzīt, meklēt un at-
rast aizgājušo laiku, par to stās-
ta jau iekārtotajās telpās izvie-
totās lietas. Te ir iespēja redzēt 
priekšmetus, kas vēl nav skatīti 
muzeja ekspozīcijās un izstādēs.

Krātuves 1. stāvā ir amatnie-
ku - kurpnieka, kalēja, mucinie-
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Labie vārdi ir kā bites stropā.
Izlidojot labus darbus krāj,
Satur mūsu atšķirības kopā,
Ceļus, takas meklēt nepārstāj.    
                                                O. Skuja
      
Ļaudonas jauktā kora ,,Lai top!” vārdā vēlreiz labus 

vārdus sakām kora diriģentei Anitai Melnupai, ar kuru 
kopā esam pavadījuši raženus, notikumiem bagātus desmit 
dziesmotus gadus.

Dzīve diemžēl mēdz izdarīt savas korekcijas. Un tā no-
tika, ka šajā pavasarī korim mainījās diriģenti. Tāpēc vē-
lamies nedaudz pakavēties atmiņās par kopā ar Anitu pa-
vadīto laiku… 

Mūsu novadnieks Teodors Reiters teicis: ,,Dziedāšana 
korī prasa ne vien darbu no diriģenta, bet arī lielu uzupurē-
šanos kora dalībniekiem. Ar to vien nepietiek, ka ir no da-
bas dotas labas balsis, galvenais ir, vai šīs balsis iekļaujas 
kora vienībā, vai tās var saliedēt kopā par veselu dziedātāju 
ansambli.”  Pilnīgi noteikti varam sacīt, ka mūsu Anitai tas 
izdevās. 

Pēc darba dienas gan viņai, gan mums, koristiem, jāspēj 
visu sakārtot, paspēt laikā uz mēģinājumu. Un esam pa-
teicīgi Anitai par iejūtību, sapratni, viņai piemītošo mieru 
,,nolīdzināt” dažreiz radušos asumiņus, lai varētu ļauties 
dziedāšanai. Uz mēģinājumu atnāc norūpējies par savām 
ikdienas problēmām, saguris pēc garās darba dienas, bet 
projām aizej smaidīgs, savas rūpes izdziedājis un pozitīvas 
emocijas sakrājis. Un tā katru trešdienas vakaru un vēl...

Pēc sešu gadu kopīga darba kora 16 gadu jubilejai par 
godu tapa īpašs, Anitas radošās domas izlolots, koncertuz-

vedums ,,Ceļojums? Lai top!”. Tas bija emocijām bagāts 
neklātienes ceļojums, kurā aplūkojām dzimtās zemes āres, 
kā arī pasaulslavenas vietas, kuras kopā vieno mūzika. Ar 
šo koncertu priecējām klausītājus gan Ļaudonā, gan Mado-
nā, gan Sauleskalnā.

Kopā esam dziedājuši neskaitāmos koncertos, piedalīju-
šies sava pagasta un novada rīkotajos pasākumos, sadzie-
dājušies ar draugiem Lizumā un Rugājos. Korim  ir bijusi 
vienreizēja iespēja muzicēt kopā ar slavenībām - Maestro 
Raimondu Paulu un piedalīties Mārtiņa Brauna jubilejas 
koncertā “Darbi un nedarbi”. Emocijas smēlušies esam 
arī Rīgas 810 gadu lielkoncertā, XXV un XXVI  Dziesmu 
svētkos un Pasaules koru Olimpiādē. Tālākos ceļojumos 
jauni dziesmu draugi gūti Kloppenburgā Vācijā, kur ar 
pacilātām sajūtām tika izdziedāti koncerti baznīcās. Cie-
mojāmies arī pie draugiem - latviešu kora Stokholmā - un 
sagaidījām viņus Ļaudonā. 

Šie kopīgie pasākumi prasa rūpīgu gatavošanos, milzīgu 
atdevi gan no diriģenta, gan no koristiem. Par visu to, par 
izturību un pacietību Anitai - PALDIES! 

Koristu vārdā jāsaka vēl kāds PALDIES. Un tas ir Anitas 
ģimenei - meitai Ievai, kura arī ir mūsu kora dziedātāja, 
Mārcim, kurš kori ir atbalstījis un piedalījies koncertos, la-
sot Ievas rakstītos brīnišķīgos tekstus, un, protams, Anitas 
stiprajam plecam un mūsu pasākumu atbalstītājam, līdzju-
tējam, labo vārdu teicējam - Jānim.

Mēs dziedam un dziedāsim! SIRSNĪGS PALDIES, Ani-
ta, par jauko kopā pavadīto laiku!

Koristu  vārdā Ņina Ozoliņa
Signes Prušakevičas foto

Koris “Lai top!” pēc jubilejas koncerta maijā.
Centrā: koncertmeistare Ilze Tomsone, diriģente Anita Melnupa, diriģents Jānis Trūps.

ka, ādmiņa, šuvēja, podnieka, jumiķa un galdnieka darba 
rīki un gatavotās lietas.

2. stāva vienā telpā izvietota mēbeļu kolekcija, otrā iz-
veidota 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma zemnieku istaba 
un parādīts 1920.-50. gadu istabas iekārtojums. Vēl šajā 
stāvā gaida izstāde - tikšanās ar četriem izciliem sarka-
niešiem kultūras darbiniekiem: ar diriģentu, komponistu  
Valdi Breģi,  teātra un kino aktrisi Olgu Dreģi, rakstnieku 
Viktoru Eglīti un mūzikas zinātnieku Jēkabu Vītoliņu.

3. stāvā skatāma sadzīves priekšmetu kolekcija ar grau-
du iegūšanai un maizes cepšanai nepieciešamajiem dar-

barīkiem.  Te sagrupēti arī priekšmeti aizdara gatavoša-
nai, veļas mazgāšanai un dažādas citas ikdienā vajadzīgas 
un ierastas lietas. Jaunākā paaudze atklātajā krājumā var 
ieraudzīt priekšmetus, kurus ikdienā varbūt vairs neredz 
lietojam (tabakas griežamo dēlīti, kalpiņu, skalturi, vīzes, 
abru u. c.) vai kuri krietni ir mainījuši savu izskatu (veļas 
mazgājamā mašīna, gludināmais dēlis, saldējuma kuļam-
ais u. c.).

Mūsu cienījamie sirmgalvji ar aizrautību vēroja iz-
stādes eksponātus, atminoties laikus, kad šie sadzīves 
priekšmeti tika izmantoti pašu rokām. 

Signes Prušakevičas teksts un foto
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PASĀKUMU AFIŠA 
LĪGO Ļaudonā

23. jūnijā Ļaudonas estrādē
Plkst.20.00 teatralizēts uzvedums “Sievu lūkojoties”
Uz Līgo uzvedumu aicina Ļaudonas pagasta amatier-

teātris un Ļaudonas deju kolektīvi. 
Plkst.22.00 Līgo danči pie kopīga ugunskura

Ļaudonas pagasta svētki - 3. augustā
Ļaudonas pagasta svētki jau tradicionāli notiek augusta 

pirmajā sestdienā, šogad 3. augustā. Pagasta svētku die-
na ir piepildīta ar dažādām aktivitātēm, lai šī svētku diena 
būtu kā dāvana Ļaudonai, tās iedzīvotājiem un viesiem.

Pagasta svētku programmu veidos dažādas aktivitāšu 
zonas nozīmīgās Ļaudonas vietās - amatnieku tirdziņš, ak-
tivitātes bērniem, sportiskas aktivitātes,  muzikāli priekš-
nesumi, pašgatavotu kūku cepēju konkurss un degustācija.

Svētku kulminācija - vakara koncerts, kas šajā gadā so-
lās būt īpaši krāšņs, jo pie mums viesosies “Lustīgo ziņģu 
un danču andele”. Šajā koncertprogrammā uz vienas ska-
tuves satiksies spraunās kurzemnieces - Liepājas aktrišu 
kopa “Atštaukas” un enerģijas pilnie latgalieši - jautrā 
postfolkloras grupa “Rikši”.

Draiskas dziesmas un apdziedāšana, joku plēšana, uz 
tirgu braukšana, skatītāju izdancināšana - tas viss ieprieci-
nās svētku apmeklētājus vakara koncertprogrammā.

Sekojiet līdzi informācijai par svētku norisi!  

  

Ļaudonas kapi
30. jūnijs plkst.14.00

Pārupes kapi
13. jūlijs plkst.14.00

Mētrienas kapi
4. augusts plkst.14.00

INFORMĀCIJA
11. jūlijā plkst.12.00 Ļaudonas kultūras namā iespēja 

iegādāties drēbes, apavus, gultas veļu, sadzīves ķīmiju 
no Polijas.

KAPUSVĒTKI Ļaudonas pagastā:

LĪDZJŪTĪBA
Noriet saule vakarā,
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa 
Baltā smilšu kalniņā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Harijam Kaulačam 
ar ģimeni, no mātes atvadoties. 

Kaimiņi Dambja ielā

Ļaudonas “Čaukstenes”
Šī gada sākumā Ļaudonā pēc vairāku 

gadu pārtraukuma tika nodibināts ama-
tierteātris. Prieks, ka teātra kolektīvs nu 
kuplina pagasta pasākumus, piešķirot 
tiem savu “odziņu”. Lieldienu pasākumā 
ļaudoniešiem tika atrādīti vairāki skeči, 
kas bija  humora pilni. Prieks gan skatī-
tājiem, gan aktieriem!

Savukārt 14. maijā Ļaudonas pagasta 
amatierteātris aicināja uz savu pirmizrā-
di Annas Brigaderes lugai “Čaukstenes”. 
Šajā izrādē darbojās: Solvita Virka, Vaira 
Seļma, Ginta Zenčonoka, Solvita Rūten-
berga, Signe Prušakeviča. Sufliera lomu 
pildīja Ilze Smalkā. Mūsu teātra režisore 
Anna Anita Amata rūpējās arī par atbil-
stošu vizuālo noformējumu - dekorāci-
jām un tērpiem, kas no skatītāju puses tika īpaši novērtēti. 
Sirsnīgs paldies ļaudoniešiem par pozitīvajām atsauks-
mēm! Arī  “čaukstenēm” bija liels saviļņojums un prieks 
spēlēt uz Ļaudonas skatuves  saviem skatītājiem. 

Pēc pirmizrādes ikviens tika aicināts svinēt Baltā 
galdauta svētkus  ar kopīgu cienastu un pārvaldes vadītāja 
uzrunu. Tā sirsnīgās sarunās tika aizvadīts šis kopā bū-
šanas mirklis. Īpašs paldies Ļaudonas mednieku kolektī-
vam, personīgi Valdim Beļauniekam  par iespēju izmantot 
solus.

Izrāde “Čaukstenes” tapa ar mērķi, lai pagasta ama-
tierteātris piedalītos novada skatē, atrādot savu veikumu. 
Šajā gadā novada skatei bija maz kolektīvu pieteikušies. 

Ļaudonieši, lai izmēģinātu savu varēšanu un meistarību, 
ar šo izrādi startēja arī Gulbenes novada amatierteātru 
skatē. Tā bija cita pieredze, citas emocijas, bet gandarī-
jums par paveikto bija. 

Ļaudonas teātra kolektīvam bija būtiski piedalīties ska-
tē, jo darbība ir tikko uzsākta. Kurmenes lomas atveido-
tāja Ginta Zenčonoka pēc izrādes saņēma žūrijas atzinību 
un titulu “Gulbenes novada zelta aktieris”. Lepojamies!

Ceram, ka Ļaudonas aktieri mūs priecēs vēl ar daudz 
un dažādām izrādēm. Tāpat joprojām uzņemam arī jaunus 
teātra spēlētgribētājus.

Signes Prušakevičas teksts
Ilzes Smalkās foto


