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Tad, kad tu izpaud sevi, tad neizbēgami tu nonāc pie sa-
vām robežām. Pirmajā brīdī mēs uzduramies uz savām ro-
bežām un vainojam par to citus, bet, no otras puses, man 
šķiet, tajā ir arī kaut kas labs, jo mēs saprotam, ka mums ir 
kādi jauni uzdevumi. Proti, mums ir jātiek tālāk par savām 
robežām. (Juris Rubenis)

 
Labdien, Ļaudonas pagasta iedzīvotāji!

Jūsu rokās beidzot ir nonācis 299. Ļaudonas pagasta pār-
valdes avīzes numurs, kas pārpilns ar jaunumiem, notikumu 
aprakstiem Ļaudonas pagastā novembrī un decembrī.

Biju iegrimusi ilgās pārdomās par to, ko lai uzrakstu šajā 
slejā. Zinu, ka vairums ļaudoniešu to izlasa no sākuma līdz 
beigām un pēcāk, iedziļinoties manā rakstītajā, mēdz uzsākt 
ar mani sarunu. Kāds pārmet man salkanumu, kāds propa-
gandu, cits izceļ rakstītprasmi. Kā lai visiem esmu laba?

Oktobra, novembra mēnešos satuvinājos ar Ļaudonas 
pagasta iedzīvotājiem. Cilvēki, kuriem personīgi pat ne-
zinu vārdus, satiekot mani aiz DUS „Ceļmalas” letes, bija 
gaužām pieklājīgi, cildināja „Ļaudonas Vēstis”, nepacietīgi 
taujāja pēc nākamajiem numuriem.

Jutu līdzi Ļaudonas iedzīvotājiem, kas, tikko ienākuši 
DUS, gauži nopūtās pēc smeldzīgās kopābūšanas televīzijas 
kameru priekšā pie Ļaudonas pasta nodaļas, kad tika sacelta 
vislielākā trauksme par nodaļas slēgšanu. Skumjas acīs, ne-
izpratne, bailes... no pārmaiņām. Dzirdēju daudz: par pasta 
nozīmi šī brīža ikdienas dzīvē, gan arī atmiņu stāstus. Sāpes 
ir lielas. Nav izprotams, cik reāls ir ieplānotais: „Ļaudonā 
visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.10.00 līdz 
11.00 tiks nodrošināti Ļaudonas kultūras namā, Dzirnavu 
ielā 7.” Viena stunda dienā, salīdzinot ar iepriekšējo darba 
laiku...? Daudz sāpīgu pārdomu, neatrisināta situācija…

Paralēli mūsu juku laikam  atnākusi arī ziema, slideni 
ceļi, tilti - pār Aivieksti, pār Svētupi - it sevišķi. Kāds vēlas 
baudīt ziemas priekus, atstājot līkumainas līnijas aiz sevis, 
vadot savus spēkratus, kāds diennakts tumšajā laikā spēlē 
spēli „Būs vai nebūs?”, atstājot savu mājokli, neuzvelkot 
atstarojošus elementus! Hallo! Jūs tumsā neviens neredz! 
Saudzējiet sevi!

Un, protams, koronavīrusa atstātās sekas - stingrāki iero-
bežojumi, kas radušies vien tāpēc, ka tauta valdībā neieklau-
sījās jau pirmoreiz... Lietosim sejas maskas, ievērosim 2+2 
principu, dezinficēsim rokas! 

Kad apkārt mums ir tik daudz negatīvā, ļoti grūti rast spē-
ju ieraudzīt, domāt, darīt pozitīvi. Sāksim ar sevi! Iziesim no 
savas komforta zonas, šķērsosim savas robežas! Nebaidīsi-
mies uz pasauli skatīties cerīgāk! Būsim gatavi arī kaut kam 
citādam! Piekāpsimies, kur vajag piekāpties, klausīsim tos, 
kuros vajag ieklausīties. Dosimies tālāk!

Šī gada pēdējais, desmitais, numurs iepazīstinās jūs ar 
jauno Ļaudonas pagasta pārvaldes darbinieci, stāstīs par jau 
notikušajām aktivitātēm gan biedrībā „Liograde”, gan par 
sporta piekritēju pulka „Ļaudona sporto” aktivitātēm. Tāpat 
arī priecājamies un lepojamies par tiem, kas veicinājuši Ļau-
donas labklājību. Suminām gan mēneša jubilārus, gan rubī-
na kāzu svinētājus. Un, kā ierasts, iziesim cauri Ļaudonas 
pagasta Kalnāju apvidum kopā ar Ausmu Dārziņu. Protams, 
vēl arī pagasta pārvaldes vadītāja sleja un citas aktualitātes, 
paziņojumi.

Dārgo ļaudonieti! Saudzē sevi! Kas cits par tevi parūpē-
sies, ja ne vien tu pats. Šajā laikā mācies mīlēt sevi, dzīvot 
ar sevi, rūpēties par sevi. Esi mazliet egoists! Kad beidzot 
tev ir dots laiks sev - izbaudi to! Maini savu domāšanu, savu 
uztveri!  

Siltus svētkus! Tiekamies nākamgad!
Katrīna Melānija, redaktore

Pie  Driksnas  ezera. 
K. Kļaviņas foto

A. Portnova  foto

Miera  ielas 
Kļaviņu  egles.  
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vĒsTis  NO  PagasTa  PĀRvalDes
RuNĀ  aRTŪRs  PORTNOvs

Sveiki, mīļie ļaudonieši un mūsu avīzītes lasītāji!
Pēc ilgiem laikiem atkal redzam baltu ziemu un sajū-

tam tās esamību caur aukstu un stindzinošu laiku. Tuvo-
joties gada sirsnīgākajiem svētkiem, kuros diemžēl neva-
rēsim pulcēties ne individuālos, ne publiski organizētos 
pasākumos, aicinu tos katram sagaidīt siltās pārdomās, 
apzvanot savus mīļos un tuvos vai citādi sazinoties ar 
viņiem. Šis gadsimts, lai gan radījis mums pamatīgu uz-
traukumu, ir devis iespēju sazināties ar jebkuru, vienal-
ga, kurā pasaules malā viņš ir. Un tas viss, neizejot no 
mājas, uz ko mūs aicina Pasaules Veselības organizācija. 
Varam sūtīt atklātnītes pa pastu, galu galā pierādot “Lat-
vijas Pastam”, ka mums tas ir vajadzīgs (iesaku mājas-
lapu www.pastabalodis.lv, lai realizētu šo ideju). Galu 
galā svētku prieks ir tas, uz ko varam koncentrēties brī-
vajās dienās, ņemot vērā pasaulē un valstī noteiktos ie-
robežojumus. Veltīsim laiku, mīlestību un siltumu tiem, 
kuri mums atrodas vistuvāk. Šoreiz kvantitāti (daudzu 
cilvēku satikšanu) aizstāsim ar kārtīgu kvalitāti (jauki 
pārsteidzot pašus tuvākos, tos, kuri ar mums dzīvo kopā, 
ar kādu mīļu veltījumu). Aicinu visus būt iecietīgiem, 
saprotošiem un atbalstošiem. Aicinu pasaulei parādīt, ka 
mēs Ļaudonā, par spīti globālajiem izaicinājumiem, va-
ram būt vienoti un stipri, kā arī gudri un apzinīgi. Ticu, 
ka nāks atkal jauni pasaules pagriezieni un, kā dzīve 
rāda, pēc lielām bedrēm nāk lieli pacēlumi. Dosim lai-
kam laiku, sirsnīgi un droši aizvadīsim svētkus!

Par ceļiem šajā gadalaikā
Ziema ir atnākusi citāda, nekā tā bija pērn vai vēl gadu 

iepriekš. Katru reizi arī mums, pagasta pārvaldes darbi-
niekiem, jāpielāgojas un jābūt gataviem jauniem izaici-
nājumiem, gan rūpējoties par ceļiem, kad tie apledo, gan 
tad, kad tie kļūst dubļaini un grūti izbraucami. Gribu, lai 
jūs saprotat, ka visi ceļi uz laika apstākļiem reaģē vien-
laicīgi un arī braukšana pa tiem kļūst vienlīdz apgrūti-
noša. Lai tos visus sakārtotu ideālus braukšanai, nepie-
ciešama gan ļoti liela nauda, gan lieli darba roku resursi, 
bet diemžēl šajās lietās esam ierobežoti. Tādēļ vēlos jūs 
informēt, ka mēs ar jaunajiem īpašumu uzturēšanas no-
daļas (ĪUN) darbiniekiem jau laicīgi plānojam dažādus 
scenārijus, kā parūpēties par mūsu ceļiem maksimāli labi 
un apjomīgi  esošo resursu ietvaros. Par ceļiem un arī 
par  nekustamajiem  īpašumiem rūpi mūsu pagastā uzņē-
mies Artūrs Vīle-Bērziņš, kas nesen uzsācis darbu šajā 
jomā un kas aizstāj ilggadējo kolēģi Jāni Zavalu, kuram 
pagasta pārvalde izsaka neizmērāmu paldies. Paldies Jā-
nim par ieguldīto darbu  un atdevi! Tieši šobrīd visvai-
rāk izjūtam, kāds bija Jāņa ieguldījums un darba spējas. 
Jāatzīst, ka visus darbus vienlaikus pārņemt ir ļoti grūti. 
Tāpēc esam pateicīgi iedzīvotājiem par sapratni un zi-
ņošanu, ja kaut ko neesam paspējuši vai vispār neesam 
izdarījuši. Sadarbosimies arī nākotnē tāpat kā līdz šim, 
un kolēģis Artūrs drīz jau būs iebraucis jaunajās sliedēs. 
Droši vien iepazīšanās ar Jāņa darba turpinātāju Artūru 
būs iespējama kādā no redaktores Katrīnas Melānijas in-
tervijām nākamajos “Ļaudonas Vēstu” numuros. Jau īsi 
iepazīstināšu ar Artūru, sakot, ka viņam ir liela pieredze 
pašvaldības darbos Madonas novada kaimiņu pagastos. 
Tāpat ir arī izpratne un zināšanas, kas papildinātas līdz-
šinējā darbā, risinot  dažādos saimnieciskos jautājumus.  
Tas arī bija svarīgs iemesls izvēlēties tieši Artūru, kurš 
arī bija pieteicies uz ĪUN vadītāja amatu.

Par “Latvijas Pastu”
Slejas sākumā ieminējos par “Latvijas Pastu”, kura pa-

kalpojumus aicinu izmantot vēl vairāk, lai tur, augšgalā, 
cilvēki, kas atbild par pasta darba stratēģiju Latvijā, sa-
jūt, ka nav tā, kā viņi apgalvo - pasts laukos neesot vaja-
dzīgs. Godīgi sakot, es burtiski aizsvilos, kad izdzirdēju 
baumas par to, ka pagasts neesot piedāvājis “Latvijas 
Pastam” telpas, kur iekārtoties, lai veiksmīgi turpinātu 
savu darbību mūsu pagastā. Tie ir meli! Pagasts ne ti-
kai piedāvāja telpas, bet bija pat gatavs pielāgot dažādas 
ēkas un kabinetus, lai tikai nepazaudētu šo pagastam sva-
rīgā pakalpojuma iespēju, kas daudziem ir ne tikai pakal-
pojumu saņemšanas punkts, bet arī iemesls izkustēties no 
mājas vai satikties ar citiem cilvēkiem, parunājoties par 
dzīvi. Tāpat pasts ir arī darbavieta mūsu cilvēkiem. Par 
pasta esamību mūsu pagastā esmu cīnījies pusotru gadu, 
kad pirmo reizi “Latvijas Pasts” uzsāka savas darbības, 
likvidējot pasta nodaļas kaimiņos. Toreiz kopā ar novada 
vadību Madonas domē tikāmies ar pasta priekšniekiem. 
Un jau toreiz bija nojausma, ka te briest kaut kas slikts. 
Katru pagastu pārstāvēja tā pārvaldes vadītājs. Un visiem 
tika dots uzdevums no “Latvijas Pasta” - vai nu atrodiet 
veidus, kā pasta nodaļu dzīvi padarīt vieglāku, vai pasts 
nespēs pastāvēt. Visi Madonas novada pagasti sasparojās 
- daži samazināja īres maksu par telpām, daži sagādāja 
malku pasta ēkas kurināšanai. Citi savukārt nodrošināja 
apkopēja un sētnieka pakalpojumus, lai par to nav jāmak-
sā pastam. Visi izdabāja. Arī Ļaudonā viesojās Vidzemes 
reģiona vadītāja no Cēsīm, un kopā ar kolēģiem izvēr-
tējām un piedāvājām pastam telpas. Kopš tā brīža esmu 
iniciējis vairākas sapulces ar pasta vadību, kurās visās 
bija noprotams, ka lēmumi jau pieņemti un pieņemti sen 
un laukiem liktenīgi, pat neieklausoties mūsu teiktajā un 
vajadzībās. Vienīgais, ko pasta vadība darīja, bija lēna un 
pacietīga mūsu gatavošana pasta nodaļu slēgšanai. Bija 
ļoti daudz neatbildētu jautājumu un milzum daudz ne-
skaidru atbilžu. “Latvijas Pasts” pamatojas uz to, ka lau-
ku nodaļas nenes peļņu, bet rada tikai zaudējumus mazā 
apmeklējuma un apgrozījuma dēļ. Kad jautāju, ko pasta 
vadība ir darījusi kā labi saimnieki, lai apmeklējums un 
apgrozījums palielinātos, izpētot tirgu un attīstot uzņē-
mumu (un tāds ir viņu uzdevums - attīstīt, nevis slēgt), 
tad saņēmu izvairīgas atbildes bez konkrētām lietām ta-
jās. Ja uzņēmums nenes peļņu, tad jāmaina tā vadība, 
nevis tas  jāslēdz! Pasts ir valsts uzņēmums, kuram būtu 
jārūpējas par iedzīvotājiem, jo īpaši aizpildot jomas, ku-
rās nevaram saņemt pakalpojumus citādi. Diemžēl dzīvē 
tā nenotiek, un, kā redzam, viņi nerūpējas ne tikai par 
mums - klientiem -, bet pat par saviem darbiniekiem, lie-
kot viņiem cauru gadu lauzt savus personīgos auto da-
žādos laika apstākļos un ceļos. Skumji, jo pastnieki paši 
rūpējas par savu auto, nesaņemot palīdzību no darba de-
vēja, ja ar mašīnu uz ceļa kas atgadās. Negribas ticēt par 
apmeklētāju nelielo skaitu, jo, personīgi pazīstot Jautrīti, 
pasta apmeklējums ir pozitīvs piedzīvojums, un Jautrīte 
pati bija kā magnēts mūsu pasta nodaļai. Turklāt Jautrīte 
arī māk pārdot, un cilvēkiem patīk pie viņas iepirkties. 
Tajā pašā laikā pasta telpas vienmēr bija jāapkurina ar 
malku, un to katru dienu darīja Jautrīte. Viņa rūpējās par 
mūsu cilvēkiem, par pasta nodaļu, par šo ēku un visu 
uzņēmumu kopumā. Uzņēmumā, kurš nespēja darbinie-
kiem pat cilvēcīgas labierīcības nodrošināt (uz tām bija 
jādodas laukā, pārdesmit metru attālumā). Paldies, Jaut-



   2020. GADA  NOVEMBRIS/DECEMBRIS       “Ļaudonas Vēstis” Nr. 10 (299)                             3

turpinājums no 2. lpp.

rīt, ka tu esi bijusi vienmēr uzticīga Ļaudonai, vienmēr 
esi smaidīga, atsaucīga, pozitīva un gaiša! Tici man, ja 
ne vienmēr to pasakām, tad zini - mēs visi to novērtējam 
un sajūtam. Ir teiciens, ka nekas vēl nav beidzies, ka-
mēr nekas nav beidzies. Ticu, ka laiks iet, viss mainās un 
ka mums atkal būs labi un kvalitatīvi pasta pakalpojumi 
klātienē, kad varēsim atkal doties ārā no mājām, iet, kur 
vēlamies, bez ierobežojumiem. Bet tagad paņemsim pa-
cietīgu pauzīti.

Ir svētku laiks
Šis laiks gadu mijā ir sapratnes, piedošanas un patei-

cības laiks. Paldies jums visiem, kuri rūpējas par savu 
sētu visu  gadu, un īpašs paldies tiem, kuri šajā svētku 
laikā skaisti izrotā un izgaismo savas sētas, mājas, pa-
galmus, dzīvokļus un īpašumus. Ir patiess prieks sasildīt 
sirdi un dvēseli, dodoties cauri visai pagasta teritorijai 
gan Ļaudonā un Sāvienā, gan ārpus ciemu teritorijas. 
Pagasta kultūras daļa, pateicoties iedzīvotāju ierosināju-
miem, ir noorganizējusi vairākas aktivitātes un aicinājusi 
jūs izrotāt savus īpašumus un pieteikt gan sevi, gan citus 
Ziemassvētku rotājumu konkursam, kā arī turēt iedegtas 

lampiņas un rotājumus, lai šajā laikā, kad nevaram pulcē-
ties, varam droši pastaigāties pa pagastu un novērtēt jūsu 
veikumu un centību. 

Es personīgi un savas ģimenes vārdā saku paldies Die-
vam un visiem augstākajiem spēkiem, ka šajā pasaulē tik 
satraucošajā laikā mums ir iespēja dzīvot laukos, Ļau-
donā, kopā ar jums, vietā, kur visi esam savējie un visi 
esam viens par visiem un visi par vienu. Tā tiešām ir 
svētība - dzīvot tik jaukā, skaistā un drošā vietā. Vietā ar 
tik lieliskiem cilvēkiem,  jo jūs visi tādi esat. Varbūt kāds 
reizēm izrāda uz ārpusi pretējo, bet, pazīstot jūs visus 
personīgi, es droši saku, ka jūs katrs esat īpašs un jauks. 
Paldies par to! 

Lai visiem sirsnīgi, jauki, mierīgi, droši un skaisti 
Ziemassvētki un lai Jaunais - 2021. - gads nes daudz 
labu ziņu, notikumu un piedzīvojumu! Lai nākamais 
gads, salīdzinot ar šo, ir pilnīgi pretējs, lai tas atlīdzi-
na mums visiem iepriekšējā gada pārdzīvojumus un 
satraukumus! Un tā arī būs. Es ticu, ticiet arī jūs!

Uz drīzu tikšanos atkal!
Artūrs Portnovs  - jūsu pārvaldes vadītājs

aTZiNĪBas  RaKsTu  PieŠĶiRŠaNa
Latvijas Republikas proklamēša-

nas 102. gadadienā Ļaudonas pagas-
ta pārvalde piešķir Atzinības rakstus 
par panākumiem darbā un aktīvu 
dalību pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Šogad klātienes apbalvošana iz-
palika, ņemot vērā slimības CO-
VID-19 izraisīto ārkārtas stāvokli 
valstī. Bet pie pirmās izdevības šos, 
mums svarīgos cilvēkus, sveiksim 
publiski.

Lūk, apbalvojumu saņēmēji vairā-
kās nominācijās:

Par ilggadēju, godprātīgu un 
pašaizliedzīgu darbu Ļaudonas 
pagasta labā, beidzot darba gai-
tas, Atzinības rakstu saņem:

Biruta Calmane
Lidija Kaufelde

Valentīna Venere
Jānis Zavals
Dace Zepa

Par ilggadēju, godprātīgu un 
pašaizliedzīgu darbu Ļaudonas 
pagasta labā Atzinības rakstu sa-
ņem:

Linards Dundurs
Agita Jakubjaņeca

Ināra Krasnova
Jurijs Simsons

 Par godprātīgu un pašaizliedzīgu 
darbu Ļaudonas pagasta labā Atzi-
nības rakstu saņem:

Santa Atvare
Ināra Bardovska

Andris Berķis
Skaidrīte Dreimane

Ligita Iesalniece
Lilija Jakubjaņeca

Vita Krēsliņa
Guntis Lazda

Signe Prušakeviča
Ieva Skuške

Māris Smetelis

Par atsaucību un apzinīgumu, vei-
cot brīvprātīgu darbu Ļaudonas pa-
gasta labā, Atzinības rakstu saņem:

Rovens Miškinis
Andris Mugurēvičs

Par godprātīgu un pašaizliedzī-
gu uzņēmējdarbību Ļaudonas pa-
gasta labā Atzinības rakstu saņem

Indra un Imants Vīksnas
Dārgie Ļaudonas iedzīvotāji, lū-

dzu, gada garumā ievērojiet tos, 
kuri dara mazliet vairāk, nekā to 
prasa viņu darba pienākumi, tos, 
kuri ir pelnījuši saņemt mūsu īpa-
šo atzinību. Lūdzam iesniegt savus 
kandidātus apbalvojumam, klāt pie-
vienojot aprakstu, par kādiem no-
pelniem atzinība pienākas.

To varat izdarīt, rakstot uz e-pas-
tu: laudona@madona.lv

Vēlam stipru veselību un izturību. 
Kopā mēs esam spēks! Mūsu zelts ir 
mūsu tauta!

Informāciju sagatavoja
 Anita Anna Amata, Ļaudonas 

kultūras nama vadītāja

Dace Karuselis foto
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MaZĀs  vĒsTis  NO  ļauDONas  PagasTa  PĀRvalDes
ĪPAŠUMU  UZTURĒŠANAS  NODAĻA

• Turpinās svarīgi remontdarbi Ļaudonas pansionātā. 
Šobrīd papildus jau izdarītajam drīz tiks nodotas trīs iz-
remontētas pansionāta iedzīvotāju istabiņas, kas atbildīs 
mūsdienu kvalitātes un estētikas standartiem.

• Pupuri-Rūtiņas savienojošajam ceļam tika nomainīta 
vēl padomju laikā iebūvētā caurteka. Jaunā caurteka ir 
divdaļīga, ar lielāku caurplūdi, tādējādi nodrošinot pie-
tiekamu plūsmu, lai mazinātu ceļa un apvidus applūšanas 
riskus.

• Aiviekstes palienes un Ļaudonas parka sakopšanas 
darbi - krūmāju un sējas koku izzāģēšana.

• Tiek veikti darbi, lai pasargātu jaunos kociņus no 
meža zvēru postījumiem (stiepļu žodziņi).

• Pašvaldības autoceļu sakārtošanas darbi pēc mežiz-
strādes.

• Ikdienas ielu un ceļu uzturēšanas darbi.
• Audžubērniņa pieņemšana Ļaudonas pagasta ģimenē 

sadarbībā ar bāriņtiesu.

Uzstādītās caurtekas ceļā Pupuri - Rūtiņas.

Uzstādītie rotājumi Ziemassvētku laikam pie Griezes akmens, 
Aiviekstes tilta.

BJIC “ACS” 
• Tiek turpināts darbs ar jauniešiem attā-

lināti, pildot adventes kalendāru.
• Notiek iekštelpu un ārtelpu rotāšana.
• Virtuāli ar jauniešiem tiek veidots svēt-

ku apsveikums.

ĻAUDONAS 
KULTŪRAS  NAMS

• Izsludināts Ziemassvētku rotājumu 
konkurss Ļaudonas pagastā.

• Gatavoti Ziemassvētku rotājumi kultū-
ras namā un pie kultūras nama.

• Izsludināta bērnu pieteikšanās drošai 
vizītei pie Ziemassvētku vecīša 19. decem-
brī.

• Izsludināta akcija “Izgaismosim Ļau-
donu!”, kas notika 19. decembrī (no 
plkst.16.00 līdz 22.00).

Informāciju apkopoja un sagatavoja 
Katrīna Kļaviņa, Artūrs Portnovs

Katrīnas Kļaviņas foto Rotājumi Ļaudonas kultūras nama logos. 



   2020. GADA  NOVEMBRIS/DECEMBRIS       “Ļaudonas Vēstis” Nr. 10 (299)                             5

MĒNeŠa  JuBilĀRiIr jāprot sajust leduspuķu smarža,
Ir jāprot noplūkt tās un dāvāt cilvēkiem.
Ir jāprot sajust - kāda vēja garša -
Un tikai tad mūs sauks par laimīgiem...

10. novembrī 75 gadu jubileju atzīmēja 
ALEKSANDRS  JEGOROVS

12. novembrī 80 gadu jubileju atzīmēja 
ASTRĪDA  DEKSNE

27. novembrī 80 gadu jubileju atzīmēja 
SKAIDRĪTE  AKMENTIŅA

7. decembrī 80 gadu jubileju atzīmēja 
ARIJA  VIĻEVIČA

14. decembrī 75 gadu jubileju atzīmēja 
VALDIS  RUDZĪTIS

20. decembrī 75 gadu jubileju atzīmēja 
DMITRIJS  PLAUNOVS

22. decembrī 85 gadu jubileju atzīmēja 
ZIGRĪDA  AULECIEMA

Novēlu jums, mīļie seniori, veselību, jo  tas ir pirmais 
un galvenais, pats, pats svarīgākais! Lai ap jums vienmēr 

mājo mīļo tuvinieku klātbūtne, sirdi silda bērnu un 
mazbērnu smaids! Jūs neesat vieni, viss Ļaudonas 

pagasts jūs mīļi sveic lielajā dzīves jubilejā!
Izturību! Nerimstošu dzīvessparu! Vēlmi - doties tikai 

un vienīgi uz priekšu, bez bailēm par rītdienu!

Katrīna Melānija Kļaviņa

Anitas Austvikas foto

vĒsTis  NO  a. eglĪŠa  ļauDONas  viDussKOlas
Karjeras izglītības izaicinājumi  A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā

 2020./2021. mācību gadā
Atrodi drosmi, lai sekotu savai sirdij un intuīcijai. Tā 

kaut kādā veidā jau zina, par ko Tu patiesībā vēlies kļūt. 
(Stīvs Džobss, Apple kompānijas dibinātājs)

Aizvien aktuālāki kļūst jautājumi, kas skar karjeras iz-
glītību. Atklāt darba pasauli, izzināt profesijas, izvērtēt 
sevi un savas spējas,  piemērotību kādai no profesijām 
- tas liek domāt par nākotni un ilgtspējīgu attīstību. Pro-
jekts Nr.8.3.5.0/16/I/001  “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” ļauj aptvert un iepazīt 
daudzveidīgo  profesiju pasauli. Projekta ietvaros siste-
mātiski tiek plānoti un organizēti karjeras attīstības at-
balsta pasākumi,  aktivitātes, kas paredz skolēnu karjeras 
vadības un lēmumu pieņemšanas prasmju attīstīšanu. 

ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas 

noslēguma gads (aktivitātes un pasākumi 
līdz 2021. gada jūnijam)

Prioritātes:
• Profesionālās izglītības popularizēšana, pievilcības 

un izcilības veicināšana.
• Vecāku iesaistīšana karjeras izglītības jautājumos 

(vecāku konference  janvārī). 
• Karjeras jautājumu integrēšana pilnveidotajā mācību 

saturā. 
GALVENIE AKCENTI: 
aPasākumi tautsaimniecībā pieprasītāko nozaru iepa-

zīšanai.
aIzglītības iespēju izpēte.
aSadarbība ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolo-

tājiem un vecākiem.
Aktuāli:
a1. - 6. klases  skolēniem tiks organizēti centralizētie 

pasākumi novadā, kā arī bezmaksas pasākumi skolas ietvaros;

agrupu nodarbības 7. - 12. klases skolēniem;
aindividuālās konsultācijas 7. - 12. klases skolēniem 

(vadīs pedagoģe karjeras konsultante J. Pabērza);
akarjeras attīstības atbalsta pasākumi (maksas) 7.- 12. 

klases skolēniem;
aaktivitātes 1. - 6. klasei kopā ar pedagoģi karjeras 

konsultanti (I. Strode). 
 

Ir aizritējusi Karjeras nedēļa ar moto: 
“Klau! Sadzirdi un liec aiz auss…”

Karjeras nedēļas norises  laikā no 26. līdz 30. oktob-
rim skolēniem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitā-
tēs: vērot diskusijas tiešraidē, kopā ar pedagoģi karjeras 
konsultanti  I. Strodi radoši darboties  grupu nodarbībās, 
piedalīties aptaujā. 1.- 4. klases skolēni ar prieku iesais-
tījās zīmējumu konkursā: “Es būšu…”,  veidoja kolāžas 
par profesijām. Vecāki tika aicināti piedalīties tiešsaistes 
diskusijā: “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā atbalstīt?” ar 
speciālistiem, dalīties pārdomās par saviem bērniem un 
pedagoģi karjeras konsultanti. 

Spēka vārdi tavai ikdienai:
IZaicini
IZveido
IZvēlies
IZvērtē

Karjeras izvēlē atbalstu Tev sniegs: 
pedagoģe karjeras konsultante Ilze Strode, tel.nr. - 

26731332, whatsapp, strode.ilze@inbox.lv, e klases 
pasts.

Pedagoģe karjeras konsultante (individuālās konsultā-
cijas) - Jolanta Pabērza, tel. nr. 29382304 whatsapp.

Informāciju sagatavoja Ilze Strode
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turpinājums 7. lpp.

Rudens vēji kad baisi
Atvarus mutuļos jauc,
Izdzirda vētrainie krasti:
Dziļumos Lāčplēsis sauc!
Sauciens uz augšu šāvās
Skanīgs, spēcīgs un tīrs,
Iztrūcies cēlās un āvās
Latviešu karavīrs.
Kopā ar dzīviem un veļiem
Varoņi pulcēties sāk,
Raugi: pa rasainiem ceļiem
Mūžīgā Latvija nāk.
  
   Veronika Strēlerte

lĀČPlĒŠa  sauCieNs

Novembra sākumā skolā notika trešais „Stāstnieku 
konkurss”. Labākie klases stāstnieki konkursā stāstīja 
savu izvēlēto pasaku un anekdoti. Pavisam kopā bija 15 
dalībnieki no 1. līdz 5. klasei. Žūrija, izvērtējot konkur-
santu sniegumu, uz Vidzemes augstienes novada konkursu 
“Teci, teci, valodiņa!” izvirzīja 5 dalībniekus: Madi Emī-
liju Macijevsku 2.kl., Martu Barbani 2.kl., Martu Veikšāni 
4.kl., Dārtu Elīzi Macijevsku 5.kl., Undīni Holujovu 5.kl. 

Konkurss bija paredzēts Rankā.  Diemžēl tas klātienē 
nevarēja notikt, tādēļ dalībnieku uzstāšanās tika filmēta 
un ieraksti nosūtīti žūrijai. Novada konkursam Rankā bija 

Stāstnieku  konkurss
pieteikušies 22 dalībnieki. Uz republikas stāstnieku kon-
kursu Rīgā drīkstēja izvirzīt 5 dalībniekus. Liels prieks par 
to, ka viņu vidū bija divas mūsu skolas skolnieces - Dārta 
un Undīne. 

5. decembrī saņēmām abu meiteņu Rīgas žūrijas izvēr-
tējumu. Dārta saņēma “Lielās stāstnieces” titulu, bet Un-
dīne - “Dižās stāstnieces” titulu. Apsveicam meitenes par 
lieliskajiem rezultātiem!

       
Aldona Gudrīte,

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolotājas palīdze 

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 4. klase. 

Sintijas Bašķeres foto

Sintijas Bašķeres foto
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turpinājums no 6. lpp.

turpinājums 8. lpp.

Paldies visiem ļaudoniešiem, kas atnāca 11. novembrī 
pie Griezes akmens, lai godinātu Latvijas Brīvības cīņās 

kritušos varoņus.

L. Āboliņas foto

A. Kalniņas foto

vĒsTis  NO  Pii  „BRĪNuMDĀRZs“
Klāt arī  pēdējie rudens mēneši, kas nebeidz mūs ie-

priecināt gan ar neraksturīgajiem laika apstākļiem, gan ar 
dažādiem notikumiem mūsu ikdienā.

16. oktobrī skolotāja Linda Āboliņa oktobra jubilāriem 
par godu organizēja kino seansu  ,,Jautrīši”. Ieejas biļe-
te  - pašgatavota sejiņa, izmantojot papīra šķīvīti par pa-
matu. Katram apmeklētājam tika piešķirta biļete, līdz ar 
to nācās katram meklēt savu vietu zālē. Pēc tik jautras 
filmiņas devāmies pa grupām apsveikt savus mēneša ju-
bilārus. Savukārt iegūtās sejiņas izmantojām kā dekoru 
svētku zālē.

21. oktobrī skolotāja Laura Pelse veidoja atceres pasā-
kumu mūsu novadniekam Andrejam Eglītim. Katrai gru-
pai bija jāveic savs uzdevums - jāuzzīmē un jāiemācās 
kāds no A. Eglīša dzejoļiem. Mūsu iestādes ,,Rūķu“ un 
,,Kaķu“  grupas audzēkņi devās  uz A. Eglīša piemiņas 
vietu, lai tur noliktu ziedus. ,,Kaķu“ grupas audzēkņi 
mācījās dzejoli par Ļaudonu - par tumšo meža vīli, par 
augstiem Krusta kalniem. Un tā radās skolotājai Dinai 
Simsonei doma, ka  mēs varētu apskatīt, par kuru vie-

tu šis dzejolis mums stāsta. Tā ,,Kaķu“ grupa pēc ziedu 
nolikšanas izbrauca mazā ekskursijā pa dzejnieka dzejolī 
apdzejotām vietām.

29. oktobrī pie mums viesojās viesmākslinieki ar spor-
tisku izrādi ,,Nezinītis un Zinīte“. Pasākums notika ārā. 
Neņemot vērā lietus piles, mums patika līdzdarboties gan 
dejās, gan rotaļās.

Šogad ,,Rūķu“ un ,,Kaķu“ grupām bija iespēja pieteik-
ties vides programmai ,,Cūkmena detektīvi“. Programma 
paredz darboties četrās izglītojošās tēmās par vidi, rosina 
domāt, darīt, lai apkārtējā vide būtu sakopta, tīra, lai mēs 
mācētu šķirot atkritumus. Pirmās nodarbības jau ir noti-
kušas un materiāli jau aizsūtīti Cūkmenam. Aicinām arī 
vecākus ar savu piemēru palīdzēt izprast vides sakārtoša-
nas nepieciešamību.

9. novembrī skolotājas Zinta Jefimova un Aldona Gud-
rīte ieskandināja Mārtiņdienu. Jau no paša rīta iestādes 
vestibilā mūs sagaidīja Mārtiņgailis ar dziesmām. Vēlāk 
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turpinājums 9. lpp.

turpinājums no 7. lpp.

Cūkmena nodarbība. 

Pasākums „Nezinītis un Zinīte“.  

Pie Krustkalnu torņa. 

“Rūķu“ grupa pie A. Eglīša  piemiņas vietas. 

S. Zavales foto

S. Zavales foto

S. Zavales foto

L. Pelses foto

Sākušās „Labo darbu dienas un nedēļas”.
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turpinājums no 8. lpp.

Latvijas 102. dzimšanas diena “Brīnumdārzā”

Maza mana tēvuzeme
divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
divu roku siltumā
 Dziļa mana tēvuzeme
 visa mūža garumā
   Knuts Skujenieks turpinājums 10. lpp.

“Mīlēt savu zemi, mīlēt savu valsti, mīlēt savu tautu”. 
Vārdi, kas sevī nes neizsakāmi svarīgu vērtību. Ir ļoti sva-
rīgi jau agrā vecumā bērnos iedegt patriotisma dzirksti, ko 
gadu no gada kurt arvien lielāku. Arī “Brīnumdārzā”, kā 
katru gadu, tika atzīmēta Latvijas dzimšanas diena, godi-

pie katras grupas ieradās Mārtiņgailis ar savu uzdevu-
mu, mīklām un tautasdziesmām. Tad Mārtiņgailis visus 
aicināja ārā  uz kopīgām dziesmām un rotaļām. Minējām 
dažādas mīklas, dažas bija grūtas un vajadzēja Mārtiņ-
gaiļa palīdzību. Prieks par sagatavotajām maskām - pe-
les, zaķi, kaķi, lāči un vēl daudzas citas maskas. Paldies 
Mārtiņgailim par cienastu!

 11. novembrī ,,Zaķu“ un ,,Rūķu“ grupas audzēkņi de-
vās nolikt svecītes par godu Lāčplēša dienai. Vakarā visi 
tika aicināti iedegt savās mājās svecītes uz palodzēm.

 Sirsnīgi sveicieni ikvienam no mūsu mazās saimes 
valsts svētkos un uz tikšanos nākamajā avīzītes numurā.

Informāciju apkopoja skolotāja Sandra Zavale

„Kaķu” grupa. Audzinātājas no kreisās: Dina Simsone, Ligita Edelberga un Sandra Zavale.

Anitas Austvikas foto
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turpinājums no 9. lpp.

not mūsu dzimteni, ko esam mantojuši no saviem senčiem 
- zemi, valsti, valodu, karogu, himnu.

Svinīgais brīdis sākās ar kopīgu valsts himnas dziedā-
šanu. Katra grupa bija atnākusi ar savu sveicienu Latvijai. 
“Rūķu” grupa dāvināja L. Saulietes dziesmu “Mana Lat-
vija”. Tad kopīgi noskatījāmies animācijas filmu “Karoga 
stāsts”, lai veidotos dziļāka izpratne par mūsu valsts sim-
bola - karoga - izcelsmi. “Kaķu” grupa dāvināja latviešu 
tautas dziesmu “Skaista mana tēva sēta”. Kāda gan būtu 
dzimšanas diena bez apsveikuma? Rakstījām improvizēto 
apsveikumu. Tajā katra grupa izdomāja piecus īpašības 
vārdus par Latviju, ko ierakstīt apsveikumā. “Zaķu” gru-
pas bērni ar A. Razevskas dziesmu “Jautrais Rīgas tram-
vajiņš” aicināja izbraukāt Latvijas galvaspilsētu Rīgu. Pēc 
tam gājām kopīgās rotaļās. 

Svētku nobeigumā vienojāmies M. Bičukas  dziesmā 
“Skaista ir mana Latvija”.

Lai Latvija smaida,
Lai Latvija mirdz,

Lai Latvijā cilvēkiem priecīga sirds!

 Izskanot šim kopīgajam novēlējumam, sekoja pārstei-
guma moments - pašgatavots salūts.

Kopīgi dziedātas dziesmas, cienāšanās ar pašu gatavo-
tiem gardumiem, jautras rotaļas iezīmēja bērnu atmiņā šo 
dienu. Novembris pagājis un ar nepacietību gaidām jau nā-
kamos - gada skaistākos svētkus - Ziemassvētkus.

Zinta Jefimova, 
PII “Brīnumdārzs” mūzikas skolotāja

„Zaķu” grupa. Audzinātājas no kreisās: Nadežda Jegorova un Valentina Antona-Blanko.

„Rūķu” grupa. Audzinātājas no kreisās: Linda Āboliņa un Laura Pelse.
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Latvijas Veselības sporta nedēļas programma.

Latvijas Tautas sporta asociācija Latvijas Veselības 
sporta nedēļu rīkoja jau devīto reizi visā Latvijā, savukārt 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola un Ļaudonas pagas-
ta iedzīvotāji šajā projektā iesaistījās pirmo reizi (no 26. 
oktobra līdz 1. novembrim.)

Šogad, ņemot vērā pašreizējo situāciju, centāmies iz-
vairīties no masu aktivitātēm, pēc iespējas integrējot Ve-
selības sporta nedēļas aktivitātes regulārajās sporta no-
darbībās PII “Brīnumdārzā” un Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas sporta nodarbībās gan klātienē, gan attālināti.

Sporta nedēļas ietvaros katru dienu bija savi uzdevu-
mi, kas jāveic, un rezultāti bija jāiesūta Veselības nedēļas 
koordinatorei Anitai Kidalai un sporta pasākumu organi-
zatorei Lāsmai Šķēlei.

ļauDONa, sPORTO! Pirmajā sporta nedēļas dienā bija jāatrod noteikti kon-
trolpunkti Ļaudonā. Ar šo uzdevumu tika galā vairāk 
nekā 100 dalībnieku skrienot un viens dalībnieks, brau-
cot ar velosipēdu. Piedalījās gan ģimenes, gan individuāli 
un skolēnu klases. Ātrākais laiks bija 19 minūtes un 17 
sekundes.

Kontrolpunktu karte.

turpinājums 12. lpp.
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turpinājums no 11. lpp.

Senioru paaudzes deju kolektīvs “Divi krasti”.

Otrās dienas uzdevums - izpildīt palēcienus trīs minū-
tes. Dalībnieki bija radoši un leca ne tikai ar lecamauklu, 
bet arī veica palēcienus pa trepēm, lēcienus pa kvadrā-
tiņiem un arī apkārt stadionam. Stiprinieku dienā katrs 
varēja izvēlēties sev piemērotāko spēka uzdevumu. Tika 
turēti planki, izpildītas vēdera presītes un roku saliekša-
na, iztaisnošana, kā arī vingrošana uz stieņiem. Rezultāti 
bija ļoti labi, bet pats interesantākais, ka daiļais dzimums 
šajā dienā bija aktīvāks.

Ar uzdevumu “Bumba gaisā” tika visi galā! Izpildīt 
augšējās piespēles ir salīdzinoši grūtāk par apakšējām, 
bet ne ļaudoniešiem, kas šo uzdevumu paveica ļoti labi 
un izpildīja vairākus simtus piespēļu.

Katrs aktīvists šīs nedēļas laikā sasniedza savus perso-
nīgos rekordus, iemācījās ko jaunu un uzlaboja savu ve-
selību. Kopā esam sportojuši vairākas stundas un pievarē-
juši gandrīz 200 km.

Apkopojot iesūtītos rezultātus, gan izvērtējot bērnu-
dārznieku un skolēnu sniegumus klātienē - 1270 kont-
rolpunktus, tika veiktas atzīmēšanās, kopumā tika lēkāts 
381 minūti., izpildītas 1512 vēdera presītes, 462 reizes 
notikusi pievilkšanās pie stieņa, noturēts plankings - 252 
min, kopskaitā noskrieti 997,8 stadiona apļi. Bumba gro-
zā tika iemesta 1172 reizes. Pārgājienā noieti 291,22 km, 
bumba gaisā bija 3072 reizes! Apbrīnojami skaitļi apbrī-
nojamiem ļaudoniešiem – SPORTISTIEM!

Paldies brīvprātīgajiem palīgiem - sko-
lotājām Ligitai Elksnītei un Ritai Avotiņai, 
Ļaudonas kultūras nama vadītājai Anitai 
Amatai, bijušajai A. Eglīša Ļaudonas vidus-
skolas skolniecei Diānai Cīrulei un skolas 
11. klases skolniekam Rovenam Miškinim.

No Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
visaktīvākā klase bija 5. klase, kas pieda-
lījās visās nedēļas aktivitātēs. Un ir liela 
vēlme uzslavēt arī 10. klasi, kas kopā ar 
audzinātāju Ritu Avotiņu devās pārgājienā 
“Izstaigā Driksnas silu!”.

Šie uzdevumi bija kā lieliski piemēri, ko 
mēs katrs varam savā ikdienā darīt, lai uz-
labotu savu veselību un lietderīgi pavadītu 
brīvo laiku ar ģimeni, draugiem vai indivi-
duāli. Paldies ikvienam, kas piedalījās un 
iesūtīja savus rezultātus!

Turpinām iesākto un esam aktīvi, kā arī 
tiekamies nākamajos sportiskajos pasāku-
mos! 

Informāciju apkopoja 
Lāsma Šķēle, Anita Kidala, 

Katrīna Kļaviņa
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“BieDRĪBa  liOgRaDe”
Biedrība “Liograde” veiksmīgi startē LAD projektu konkursā un 

realizē “Šūšanas prasmju apmācības” projektu
Ļaudonas biedrība “Liograde”, 

kuras aizsākumi meklējumi 2011. 
gadā, pēc vairāku gadu pauzes 
nu atkal uzsākusi aktīvu darbību. 
Kopā sanākot aktīvākajiem un en-
tuziasma pilnajiem ļaudoniešiem, 
noris iesaistīšanās dažādos projek-
tos un iniciatīvās. Biedrības mērķi 
ir pilnveidot pagasta iedzīvotāju 
veselīgas un aktīvas atpūtas, mūž-
izglītības un interešu izglītības 
iespējas, kā arī Ļaudonas pagasta 
bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabo-
šana, atbalstot izglītojošas, sport-
iskas aktivitātes.

Septembrī sākās projekta “Šūša-
nas prasmju apgūšana” realizācija. 
Šis projekts apstiprināts Latvi-
jas Lauku attīstības programmas 
“Darbības īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” aktivitātes “Vie-
tas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu konkursa 
ietvaros. Projekts tiek realizēts, pateicoties Zemkopības 
ministrijas un Lauku atbalsta dienesta finansējumam un 
Madonas novada pašvaldības līdzfinansējumam. 

Šūšanas prasmju apgūšanas projekts tika veidots ar 
mērķi dažādot pagasta iedzīvotāju un citu interesentu brī-
vā laika pavadīšanas iespējas un jaunu prasmju apgūšanu. 
Praktiskās un teorētiskās nodarbības notiek vienu reizi 
nedēļā un ilgs pusgadu. Apmācību laikā tiek piesaistīta 
profesionāla šuvēja - Lidija Smirnova, kas palīdz un māca 
projekta dalībniecēm  šūšanas, konstruēšanas, modelēša-
nas un piegriešanas pamatprincipus. Projekta realizēšanā 
tiek iesaistītas dalībnieces no Madonas un Varakļānu no-
vada, kuras savā brīvajā laikā pilnveido savas prasmes. Šī 
projekta iniciatore Dace Cīrule saredzēja lielisku iespēju 
ar projekta palīdzību nodrošināt Ļaudonas pagasta vidējās 
paaudzes deju kolektīva  “Grieze” dejotājus ar koncerttēr-

piem.  Projekta dalībnieces darbojas arī Ļaudonas VPDK 
“Grieze”, pamatojoties uz to, projekta ietvaros tiks sašūti 
skatuves tērpi, ko dalībnieces varēs izmantot deju kolek-
tīvā (galvassega, svārki, krekls).

Turpinot biedrības “Ļaudonas jaunieši” aizsākto ideju, 
kas dažādu apstākļu dēļ netika realizēta, šī šūšanas pro-
jekta ietvaros tika uzšūti arī spilveni, kuri tiks dāvināti 
Ļaudonas PII “Brīnumdārzs” audzēkņiem. Uzsākot pro-
jekta realizāciju, biedrība “Liograde” noslēdza līgumu ar 
SIA “Zelta Sproga”, kas arī nodrošināja materiālu (aitas 
vilna) spilvenu pildīšanai un šūšanai. Šis pagasta uzņē-
mums nodrošina arī šūšanas aprīkojumu visa projekta 
gaitā.

Projekts ir lieliska iespēja interesentiem apgūt šūšanas 
prasmes, kas pēc projekta beigām noderēs gan ikdienā, 
gan aizsākot šūšanu kā hobiju vai darbu. Līdz šim pro-
jekta dalībnieces ir apguvušas teorētiskās nodarbības, 

sašuvušas adatu spilventiņus un sejas 
maskas, spilvenus un spilvendrānas 
un nu ķeras klāt svārku piegrieztnēm 
un to šūšanai. 

Ļoti ceram, ka nākamgad varēs no-
tikt amatiermākslas kolektīva “Grie-
ze” piecu gadu jubilejas koncerts, kur 
arī plānots atrādīt pašu šūtos tērpus. 

Mēs katrs esam kā puzles gaba-
liņš un, kopā sanākot, varam veidot 
vienotu redzējumu, kopīgi realizējot 
idejas un sasniedzot visaugstākos 
mērķus  mūsu pagasta un tā iedzī-
votāju labā. Tādēļ joprojām aicinām 
pievienoties jaunus biedrus - aktīvos 
ļaudoniešus tuvumā un tālumā, lai 
katrs ar savu pienesumu būtu daļiņa 
no biedrības un kopā mēs varētu augt 
un attīstīties. Uz sazināšanos: bied-
ribaliograde@gmail.com vai pa tel. 
28615063.

Signe Prušakeviča, 
biedrības “Liograde” valdes 

locekle
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DZĪvessTĀsTs
Lai kaut ko sasniegtu, ir jāizkāpj 
ārā no savas komforta zonas!

„Ļaudonas Vēstu” 2020. gada ok-
tobra numurā Artūrs Portnovs rakstīja: 
„[..] mūsu pagastam izdevies piesais-
tīt jaunu, aktīvu un tajā pašā laikā jau 
pieredzējušu darbinieci sporta organi-
zatorisko jautājumu risināšanā. Mūsu 
jaunā kolēģe Lāsma būs gan sporta 
organizatore pagastā, gan sporta zāles 
pārzine, kas nozīmē to, ka tagad kat-
ram, kas vēlēsies nodarboties ar sportu 
vai arī aktīvi pavadīt savu brīvo laiku 
sporta zālē, būs tāda iespēja. [..] Arī ar 
Lāsmu nākotnē jūs tuvāk iepazīstinās 
mūsu avīzes redaktore Katrīna Melānija 
kādā no nākamajiem numuriem. Pačuk-
stēšu vien to, ka Lāsma bijusi Latvijas 
sieviešu izlasē regbijā un apbraukājusi 
daudzas pasaules valstis, savu pieredzi 
tagad veltot mums.”

Kā jau vairums jauno pagasta pārvaldes iestāžu 
darbinieku, ko esmu intervējusi, arī jūs neesat vietējā. 
No kurienes jūs nākat? Kādās izglītības iestādēs esat 
mācījusies?

Neesmu vietējā, neesmu no Ļaudonas, bet novadniece 
gan. Esmu dzimusi Ērgļos, bērnībā dzīvoju Sauleskalnā, 
tad pārvācāmies uz Bērzauni, bet pēc tam ceļš aizveda 
atpakaļ uz Sauleskalnu. Pēdējos sešus gadus dzīvoju 
Rīgā, tomēr notikumi atveduši atpakaļ uz Sauleskalnu. 

Mācījos Bērzaunes pamatskolā, tad ļoti gribēju stāties 
Murjāņu sporta ģimnāzijā, bet traumu dēļ mamma ne-
ļāva, pierunāja iestāties Barkavas arodvidusskolā, pēc 
tam jau Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, bet no 
turienes gan es pēc pirmā gada aizgāju. Šobrīd studēju 

Latvijas Universitātes  Madonas filiālē, kā arī šovasar 
beidzu Latvijas treneru tālākizglītības centra kursus.

Pārvaldes vadītājs, iepazīstinot ļaudoniešus ar jums, 
min, ka esat bijusi Latvijas sieviešu izlasē regbijā. Kā 
ir iesākusies jūsu aizrautība ar sportu? Kā nonācāt 
regbija izlasē? 

Sports man jau patika bērnībā, vienmēr skraidīju ap-
kārt, kaut ko darīju, nosēdēt uz vietas nevarēju. Iespē-
jams, ka arī gēnos tas ir, jo mamma arī savos jaunības 
gados bija sportiste un vienmēr, kad kārtoju māju, pār-
skatīju visas viņas medaļas. Šobrīd daru to pašu, tikai 
pārskatu savējās. 

Esmu pabeigusi arī Madonas sporta skolu biatlona ie-
virzē, esmu bijusi arī Latvijas čempione vasaras biatlonā. 

Patīk un esmu izmēģinājusi ļoti daudz sporta veidus, 
vidusskolā piedalījos praktiski visās sacensībās, izņē-

Intervija ar Lāsmu Šķēli
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mums bija šautriņu mešana, 
kas nepavisam nepadevās. 

Ar sportu esmu uz TU.
Regbijs... Pārtraucot studēt 

LSPA, kursa biedrene piedā-
vāja aiziet uz regbija treniņu, 
kur trenējas viņas māsa. Neko 
daudz nedomājot, pajautāju 
tik: „Kur, kad un cikos?” 

Pilnīgi neko nezināju par 
regbiju, pat internetā nemek-
lēju, kas tas tāds ir, vienkārši 
gāju, jo jutu, ka kaut kas ir jā-
sāk darīt, jo bija tāds posms, 
kad likās, ka nekas neiet, kā 
gribētos.

Šobrīd jau rit piektais gads, 
kopš esmu Latvijas regbija 
pasaulē. Pirmajā gadā izlasē 
netiku, bet jau otrajā izcīnīju savu vietu arī izlasē. Ne 
bez asarām, jo pēdējā treniņā, kad trenerim bija jānosauc 
meitenes, kas tiks izlasē, iedzīvojos nelielā savainojumā, 
jau vilku nost bučus, taisījos iet prom, bet treneris pienā-
ca, pateica skarbāku vārdu. Un es momentā vilku atpakaļ 
bučus, ar sakostiem zobiem cīnījos un izcīnījos līdz ga-
lam līdz izlases spēlētājai.

Kādi ir jūsu personīgie rekordi, sasniegumi, atmi-
ņas par aizvadītajiem gadiem izlasē?

Bučus kokā vēl neesmu pakārusi, vēl plānoju uzspē-
lēt gan savā komandā, gan, ja tikšu, arī izlasē. Pirmais 
spilgtākais ir gūtais pirmais piezemējums Latvijas olim-
piādē 2016. gadā. Tad mana komanda arī izcīnīja zeltu. 

Tajā pašā gadā arī kļuvām par Latvijas čempionēm 
regbijā. Protams, ka visi ārzemju braucieni ir atmiņām 
un emocijām pilni. Ar komandu aizvadījām turnīru plud-
males regbijā Maljorkā un izcīnījām 2. vietu, kas bija ļoti 
laba dāvana manā dzimšanas dienā. 

Portugālē bija ļoti grūti, jo vienā dienā aizlidoja vie-
ni, nākamajā dienā es un vēl pāris, bet mūsu lidmašīnu 
atcēla. Tad sākās stress, jo biļetes nevarēja nokārtot, bet 
beigās menedžeris kaut kā vakarā visu nokārtoja, un vēlu 
naktī ielidojām Portugālē, bet nogurums bija jūtams nā-
kamajās spēļu dienās. Tomēr 2. vietu godam izcīnījām.

Protams, ir arī sāpīgas atmiņas, kad tika gūta kruste-

nisko saišu trauma Ukrainā izlašu spēlēs, tāpēc uz turie-
ni es vairāk negribētu doties.

Un pagājušā gada decembrī bijām Eiropas čempionātā 
sniega regbijā. Lieliska pieredze spēlēt pa sniegu, jo, ja 
labvēlīgos apstākļos bumbu ir grūti nokontrolēt, tad pa 
sniegu tā vēl vairāk slīd, tu pats slīdi, un arī aukstums 
dara savu!

Kur tu gūsti iedvesmu sportot un kā motivē savus 
treniņu dalībniekus? 

Nezinu! Man vienkārši patīk sports. Patīk piedalīties, 
patīk skatīties, būt arī organizētāju aizkulisēs.

Uzskatu, ja kaut nedaudz katrs mēs kaut ko fizisku, ak-
tīvu darām, tas nāk tikai mums pašiem par labu - veselī-
bai, izskatam un pašsajūtai. Kā arī gūstu laimes hormo-
nu un gandarījumu brīdī, kad esmu saņēmusies atnākt uz 
treniņu... Lūk, tas ir nenovērtējami. 

Šobrīd gan nav daudz to treniņu dalībnieku, bet šajos 
apstākļos vairāk arī nevar.

Šobrīd motivācija jāatrod viņiem pašiem, vai viņi grib  
kaut ko darīt vai dirnēt mājās.

Protams saku, ka būs sacensības, piedalīsimies tajās, 
tad iegūsiet jaunus draugus, medaļas, redzēsiet jaunas 
vietas, labi un aktīvi pavadīsiet laiku.

Kādas bijušas jūsu iepriekšējās darba vietas?
Rīgā strādāju „Ghetto burger” kafejnīcā - sākumā par 

viesmīli, pēc gada jau par vadītāju. 
Tad es gribēju kaut ko mainīt un ne-
pilnus četrus gadus nostrādāju par 
bārmeni/viesmīli uz „Tallink” prām-
ja. 

Pagājušā gada vasarā, kad atko-
pos no traumas, biju sieviešu izlases 
menedžere regbijā, bet šogad bērnu 
un jauniešu sacensību galvenā ties-
nese regbijā.

Kā jūs uzzinājāt par darba pie-
dāvājumu Ļaudonas pagastā, kas 
bija tas, kas jūs pamudināja uz-
sākt darba gaitas pie mums?

Tas bija ļoti negaidīti. LU Mado-
nas filiāles vadītāja visiem studen-
tiem atsūtīja e-pastu, ka Artūrs Port-
novs, Ļaudonas pagasta pārvaldes 
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Iesildīšanās treniņš pirms turnīra pludmales regbijā Portugālē.

vadītājs, piedāvā šo konkrēto vakanci. Es uzreiz zināju, 
ka tā ir lieliska iespēja pieteikties un izmēģināt savus 
spēkus šajā amatā. Es arī zināju, ka Artūrs ir pozitīvs, jo 
esmu bijusi uz basketbola spēlēm, kurās viņš bijis runas 
vīrs.

Mani apmierina arī tas, ka darbs būtu tuvu mājām un 
sporta zālē tikšu katru dienu, kā arī kaut ko nopelnīšu, 
darot to, kas patīk.

Protams, pavadītais laiks šeit vēl ir ļoti īss, taču, 
kā jūs raksturotu ļaudoniešus? Vai visi ir ar mieru 
sportot?

Pagaidām vēl nevar saprast. Stingro ierobežojumu 
dēļ nav iespējas tuvāk savstarpēji iepazīties. 

Tomēr tie, kurus esmu iepazinusi, ir aktīvi volejbola 
piekritēji. Tāds ir mans pirmais iespaids. Es ļoti ceru, 
ka sanāks pēc iespējas ātrāk iepazīties, lai tā saikne vei-
dotos ciešāka.

Kā  uzlabot savstarpējo saikni?
Tikai un vienīgi personīgi tiekoties, jo, nesatiekot otru 

cilvēku, tu nevari saprast, kāds viņš ir, var rasties mal-
dinošs priekšstats.

Kā, jūsuprāt, bērniem un pieaugušajiem var iemā-
cīt mīlēt sportu un nodarboties ar to?

Mierīgi. Saprotot to, kas patīk. Citi varbūt nav fiziski 
aktīvie, bet ir stratēģi. Kā piemērs, spēlē Uno kārtis, 
kam rokās paliek kārtis, tas zaudē, un tas jau rada sa-
censību garu. Starp citu arī galda spēlēs mēs patērējam 
kalorijas, vienīgi, ja to neapvienojam ar našķu ēšanu. 

Nav jau teikts, ka ir jāspēlē bumba, jālec tālumā vai 
jāstāv vārtos, pilnīgi pietiek ar pāris pastaigām, un jau 
tu esi aktīvs, uzlabojot savu veselību. 

Ir tikai jāmēģina, tad jau katrs sapratīs, kas viņam 
labāk patīk.

Ar ko ikdienā visbiežāk sanāk komunicēt no ļau-
doniešiem? Vai tā ir A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
sporta skolotāja Anita Kidala, skolas direktors Gun-
tis Lazda? Vai Anita Anna Amata no Ļaudonas kul-

tūras nama, ar kuru kopā popularizējat aktivitātes/
aktualitātes? Kā raksturojat šo komunikāciju? Vai ir 
radusies atgriezeniskā saite? 

Ar tiem, kas nāk uz sporta zāli.
Bieži sanāk komunicēt ar BJIC „ACS” vadītāju Aneti 

Smirnovu, ar pārvaldes vadītāju Artūru  Portnovu un 
Gunti Lazdu. 

Protams, ka vēl ir jāpierod vienam pie otra, bet mēs 
saprotamies un vēl jau ir laiks, lai izveidotu to labāko 
komunikāciju savā starpā.

Kādi ir nākotnes plāni? Ko Ļaudonā vēlaties ie-
viest - pasākumus, treniņus u.tml.?

Plānu ir daudz, tomēr tos pagaidām labāk neizpaudī-
šu. Pagaidām... Protams, ka Ļaudonā gribētu dažādot 
sporta pasākumus, lai ikviens varētu tajos piedalīties. 
Mērķis - lai katru mēnesi būtu vismaz viens sporta pasā-
kums. Bet skatīsimies, ko varēsim darīt nākotnē.

Tā kā esmu regbija trenere, ceru, ka sanāks izveidot 
bērnu un jauniešu komandu regbijā.

Ko jums pašai sports ir devis?
Tikai un vienīgi pozitīvas emocijas, jaunus draugus 

un jaunas iespējas. Man interesē viss par un ap sportu. 
Tas ir mans dzīvesveids!

Pēdējais un pats svarīgākais, kādi būtu jūsu stip-
rinājuma un motivācijas vārdi ļaudoniešiem, kas 
pamudinātu meklēt jūsu telefona numuru un intere-
sēties par sporta zāles pieejamību, lai mestos jaunos, 
aktīvos piedzīvojumos kopā ar jums?

Esmu atvērta ikvienai avantūrai, izaicinājumam un 
jaunām idejām.

Kur vēl labāk, ja mēs aktīvi pavadām laiku un iegūs-
tam jaunus draugus! Tiekamies sporta zālē!

Pastāvēs, kas pārmainīsies! (Rainis)

Interviju ar Lāsmu Šķēli sagatavoja Katrīna Kļaviņa
Foto no L. Šķēles personīgā arhīva
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sveiCieNus  sŪTOT
Es šodien tevi vedīšu pie rokas,
Tu vaļā nelaid, stingri turi ciet,
Pa diviem tomēr gaita vieglāk sokas,
Jo vajag ilgi  ļoti tālu iet.

Mēs, Ļaudonas pagasta iedzīvotāji, allaž priecājamies 
par citu veiksmēm, prasmēm, sasniegtajiem mērķiem un 
izdzīvotajiem piedzīvojumiem. Arī par mīlestību ir vērts 
priecāties.

Ļaudonā visi ļoti labi zinām Imanta un Zinaīdas Kal-
niņu ģimeni. Abi ilgus gadus aizrautīgi un sekmīgi aiz-
vadījuši, strādājot Ļaudonas pagasta kapu pārziņu ama-
tos un darījuši citus darbus Ļaudonas pagasta labā, kas 
atzinīgi vērtējami.

Ar Imantu lasāma intervija 2019. gada septembra 
„Ļaudonas Vēstu” numurā. Imantam toreiz vaicāju: „Es 
zinu, ka tev ar sievu Zinu ir brīnišķīgas savstarpējās at-
tiecības. Pastāsti, lūdzu, par to, kā jūs iepazināties, par 
bērniem, mazbērniem.” Uz to Imants ar lielu mīlestību 
un smaidu sejā atbildēja: „Vēl šodien visu atceros, it kā 
tas būtu noticis tikai vakar... 1979. gada kādā parastā 
trešdienā es ienācu pastā, jo biju dzirdējis, ka tur sāku-
si strādāt kāda nu ļoti skaista meitene. Man atlika vien 
Zinu redzēt un uzreiz viņa palika manā sirdī - mīļumiņš 
uz visu mūžu.”  

“Kā jau visās attiecībās, „maizīte nemēdz būt bez ga-
roziņas” un „nevar jau visu laiku ķīseli ēst, vajag arī 
siļķi un gurķi ēst”, bet man ar Zinu tiešām ir liela sati-
cība. Mums perfekti saskan darba ziņā - abi esam kārtī-
bas mīļi. Zīmīgi, ka abi esam cīruļi, labprāt mostamies 
jau agri no rīta. Nešķirojam - kas vīrieša, kas sievietes 
darbs. Jo gan man patīk ēst gatavot (labprāt zivju ēdie-
nus, kabaču ēdienus vai siļķi kažokā), gan Zinaīdai grū-
tības nesagādā arī malkas skaldīšana. Bet mums ir arī 
sava veida darbu dalīšana - ravēšana, dārzs, siltumnīca 
- Zinai, kartupeļu, sīpolu kopšana - man.”

2020. gada 28. novembrī Kalniņu pāris svinēja 40 

gadu kāzu jubileju. Ciemos sveikt vecvecākus bija iera-
dusies arī mazmeita Katrīna.

Ļaudonas pagasta iedzīvotāju - ģimenes, draugu, pa-
ziņu - vārdā sirsnīgi sveicam Rubīna kāzu jubilejā. Ir 
zināms, ka rubīns sevī glabā laimi, kaisli un mīlestību. 
To arī novēlam!

Katrīna Kļaviņa, redaktore
Aigars Kalniņš, Imanta un Zinaīdas dēls

Aigara Kalniņa foto

CauR  ļauDONas  PagasTu  eJOT!
Nekur es nerodu tādu laimi kā savā dvēselē,
 kas glabā atmiņas par maniem labajiem draugiem.
    Šekspīrs

Iepriekšējos „Ļaudonas Vēstu” numuros sāku jaunu 
rubriku, kas saucas „Caur Ļaudonas pagastu ejot!” un 
iedrošināju jūs stāstīt arī par citām vietām Ļaudonas pa-
gastā, kuras mums ir sirdij tuvas un nozīmīgas paaudžu 
paaudzēs.

Ar mani sazinājušies sāvēnieši. Jau jaunajā - 2021. - 
gadā iepazīstināšu jūs arī ar šo Ļaudonas pagasta brīniš-
ķīgo nostūri. Es būtu gatava saņemt un apstrādāt atmiņu 
stāstus arī par citām Ļaudonas ielām, par Toci vai par 
Kalnvirsu. Lūdzu, tīsim atmiņu kamolīti kopā! Runāsim 
ar vecākiem, vecvecākiem par mūsu Ļaudonas vēsturi, kā 
bija pirms kara, uzreiz pēc kara, padomju laikos un kā ir 
šobrīd. Kas ir mainījies, ko vēl gribētu mainīt? Uzzināsim 
to kopā!

Taču šomēnes ar Sarmas Barkovskas starpniecību  un 
Ausmas Dārziņas dedzīgo vēlmi runāt un sīki izklāstīt to, 
kas mīt sirdī, ir tapis jauns stāsts par Kalnājiem. 

Ciemos pie Dārziņas kundzes Kalnājos biju jau 2019. 
gada oktobrī, kad „Ļaudonas Vēstīs” tapa pirmais raksts 
rubrikai „Vecās skolas logu stāsti”. Toreiz ar Ausmu pār-

runājām skolas gaitas divgadīgajā Ļaudonas lauksaim-
niecības skolā.

Man ir ļoti jauki kaimiņi, to es varētu vēl un vēl at-
kārtot. Manas dzimtas ceļš nav iesācies Kalnājos, bet 
gan Madonā, Saules ielā. Kalnājos dzīvot atnācām 1938. 
gadā. Mājā, kurā ievācāmies, bija tikko nomiruši saim-
nieki, nespēdami uzveikt toreiz vēl ļoti grūti ārstējamo 
slimību -  tuberkulozi. Ļaudonas pilsētiņā attīstījās kultū-
ra, savukārt Kalnājos - plauka un zēla saimniecība.

Mana tēva pirmā sieva bija mājas bijušā saimnieka 
meita, bet arī viņa bija inficējusies ar  tuberkulozi, no ku-
ras  nomira. Tādēļ, kad mans tēvs apprecēja manu mam-
mu, manas ģimenes mājas atradās „Jokstos” - tepat netālu 
no šī brīža mājām „Darbiņiem”, kurās savukārt ieprecējos 
es.

Vītoliņu „Joksti” - manas bērnības māja. Šeit dzīvoja 
mana mamma Vītoliņa Rozālija un tētis Arvīds Vītoliņš 
ar bērniem Arni Vītoliņu, kas dzimis 1924. gadā. Viņš, 
pilnīgi nesagatavots, tika iesaukts leģionā. Es - Ausma 
Vītoliņa - un mans otrais brālis Jēkabs, kas dzimis 1933. 
gadā, visi mācījāmies Ļaudonas sešklasīgajā pamatskolā. 
Arnis vācu laikā aizgāja uz Rīgu, uz elektrotehnikumu. 



                     “Ļaudonas Vēstis” Nr. 10 (299)      2020. GADA  NOVEMBRIS/DECEMBRIS 18

turpinājums no 17. lpp.

Es 1943. gadā iestājos divgadīgajā Ļaudonas lauksaim-
niecības skolā. Savukārt Jēkabiņš gāja pamatskolā.

Braucot uz Madonas pusi, Kalnāju kreisās puses ze-
mes ir piederīgas Mācītājmuižai, bet labās puses zemes 
pirmskara laikos tika piešķirtas visiem Latvijas brīvības 
cīnītājiem. Rušmaņa - muižkunga - zeme tika atņemta un 
par velti izdalīta tādiem cīnītājiem kā Uberts E., Ģēģers 
J., Asarītis J., Monāks, Uberts A., Portnovs, Zvaigzne P. 
(tur šobrīd dzīvo jau trešā paaudze - „Kaibēni”). Tā Kal-
nāju labā puse piederēja jaunsaimniekiem, savukārt mana 
- kreisā - puse vecsaimniekiem. Piemēram, šajā mājā dzī-
vo jau sestā paaudze. 

Kā vēsturisku faktu varu minēt, ka netālu no manas 
mājas, pāri ielejai, atrodas ļoti laba zeme un, veicot 
meliorāciju, šeit tika atvesta kāda muzeja vadītāja, kas 
atklāja, ka šeit atrodas latviešu apmetnes vieta un kapu 
lauks „Zemturu” mājas vietā. Jānis Dārziņš, puika bū-
dams, vecākiem veidojot bedri uzkalniņā, lai tajā bērtu 
kartupeļus, redzēja, ka tur bija pilns ar galvaskausiem. 
Tie ir vēl no Ziemeļu kara laikiem. Aptuveni  pirms 200 
gadiem šeit ir bijusi apdzīvota vieta.

Ar teikām apvīti ir Kalnāji. Šeit atrodas aizaudzis eze-
riņš. Atceros Gudro kalniņu, kur vienmēr cilvēki maldī-
jās. Šobrīd gan kalns ir norakts, koki nozāģēti, bet manā 
bērnībā tie bija. Bet kāpēc tas nosaukts par Gudro kalni-
ņu? No aizaugušā ezeriņa, kas bija Silakalna malā, kāpa 
migla. Un, kad cilvēki vakaros nāca no kulšanas mājās, 
viņi apmaldījās. Migla jauca prātu.

Atminoties pirmskara laikus, Es varētu sākt ar nosacī-
to robežas māju – Iesalnieku „Purnaviešiem”. Ļoti dzie-
doša, muzikāla, rokdarbnieku ģimene, kas aicināja kopā 
vakarēt, lai kopā gan adītu, gan zāģētu, gan grebtu, lai 
spēlētu mūziku, aprunātos un stāstītu cits citam visādus 
notikumus. Es tādai nodarbei toreiz biju vēl par mazu. 
Kalnājos bija pašiem savs orķestris, savukārt kapelmeis-
tars bija Voldemārs Iesalnieks - muzikāls un radošs cil-
vēks. Bija arī savs 12 cilvēku koris, kas varēja dziedāt 
bērēs. Mēģinājumi notika vakarēšanas laikā.  Šobrīd šo 
māju pie ”Pīlādžu” pieturas sauc „Krauzes”.

Šī darbīgā ģimene vienmēr gāja palīgos kaimiņiem. 
Ciltstēvam Oto Iesalniekam bija divi dēli - Voldemārs un 
Jānis, kas apņēma par sievu „Beļaviņu” Oša māsu. Iesal-
nieku ģimene, manuprāt, ir muzikāli un ar izcilu mate-
mātisko domāšanu. Šai ģimenei nebija ne greizsirdības, 
ne skaudības. Aizvien atceros, ka Iesalniektēvs iedeva 
vecu zirgu, lai varu apart zemi.  Zelma Iesalniece-Cie-
miņa aizvien var liecināt, ka šinī pusē valdīja dziesma, 
darba tikums, un šeit visi dzīvojām kā viena ģimene. Vēl 
atminos, kā viņa teica: „Ja atļautu atgriezties tēva mājā, 
es rāpus atrāpotu, jo tik mīļa man ir tēva sēta.” 

Pēc kara līdz pat 1949. gadam strādāju tēva atstātajā 
saimniecībā. Es, mamma un vienpadsmitgadīgais brālis, 
neēduši, pildot briesmīgās normas, nododot nodevas, vei-
cot klaušu darbus. Man bija bailes pa nakti palikt vienai; 
lopus es nemācēju barot. Braucu, kur brauca stipri vīrie-
ši. Naktī viņi manu zirgu pabaroja, es savukārt gatavoju 
viņiem ēst. Visi kaimiņi bija izpalīdzīgi: Iesalniektēvs, 
kas atdeva veco zirgu, lai arī mūsmājās varētu apart zemi, 
Zvaigzne Andrejs, kurš iemācīja ar sētuvi, ar arklu strā-
dāt, Žerbiņš, kurš tika izsūtīts uz astoņiem gadiem uz 
Sibīriju par to, ka viņam piederēja kuļmašīna, kas tika ie-
mantota, izzāģējot mežu, un traktors, „Dīčmaņu” Jansiņš  
Andrejs, kurš manam tēvam izglāba dzīvību uz Lielupes 
tilta Brīvības cīņās. Kad vācu karavīrs tuvojās ar durkli, 
lai viņu nonāvētu, Andrejs, ātri pietuvojoties, izrāva vā-
cietim durkli un viņu nonāvēja. No tā laika Andrejs ar 
manu tēvu kļuva par sirdsdraugiem, viņš bija arī man 
tēva vietā, jo tēvs nomira 1944. gadā. 

Atceros Ģēģeru ģimeni, kuru saimniecība kara laikā 

tika nodedzināta un viņiem nevajadzēja maksāt nodevas. 
Tā deva pa puskukulītim maizes, kad tā tur tika cepta. 
Viņu ģimenei tika piešķirta māja man kaimiņos, kas jau 
bija pamesta. 

Atminos tādas kaimiņmājas kā „Lumsti”, kuros miti-
nājās Ābolu ģimene. Taču sen jau šīs ģimenes tur vairs 
nav. Šobrīd māju apdzīvo Rezgoriņu ģimene, kas agrāk 
dzīvoja „Greizkalnos”. Taču pēc mājas nodegšanas vai-
rāk nekā pirms 30 gadiem viņi pārcēlās. Gunta Rezgoriņa 
ir tiesnese, ļoti gudra sieviete. Savukārt Māris Rezgoriņš 
strādāja Teiču rezervātā, ir biologs ar augstāko izglītību. 
Rezgoriņš man uzpotēja trīs ābelītes. Māris ir ļoti labsir-
dīgs. Toreiz, kad vēl strādāju skolā, gaidīju autobusu, lai 
brauktu uz darbu. Ja Mārim gadījās man braukt garām, 
vienmēr mani paņēma, lai aizvestu. Ar Rezgoriņiem man 
ir ļoti labas attiecības.

Barīsa ģimenes „Purnavieši” - ļoti taupīga ģimene, pat 
māja tika būvēta no koku virsotnēm, lai nebūtu jābojā 
mežs. Šajā ģimenē auga meitas Zelma, kas apprecējās 
ar A. Krēsliņu, un Milda, kas aizprecējās uz Dzelzavu. 
Zelmas un Alberta meita ir Rita Krēsliņa, kura ir nodibi-
nājusi  ģimeni ar Zariņu Gunāru Madonā. Rita strādā un 
ļoti kārtīgi, godīgi veic pienākumus pastā, kā arī audzina 
trīs dēlus.

Kalnājos ir ļoti daudz māju, kas saucas gan „Purnavie-
ši”, gan „Joksti”. Arī šī, Dārziņu, māja, kas nu jau pār-
saukta par „Darbiņiem”, tika saukta par Dārziņu „Purna-
viešiem”. Vēl šobaltdien nespēju izskaidrot, kādēļ aktuāli 
šie divi māju nosaukumi.

No Reiteru „Purnaviešu” mājas palikuši vien pamati. 
Kalnājos reiz dzīvoja dziedošs, prasmīgs cītaru un vijoļu 
meistars, kas bija Teodora Reitera brāļa dēls.

Neesmu gan bijusi šajā laikā, bet šķiet, ka vēl redzamas 
„Žerbiņu” mājas. Šeit dzīvoja Žerbiņu Andrejs un Paulī-
na, Paulīnes māsa Ģēģere Emma un Jūla. 1949. gada 25. 
martā izsūtīja gan Andreju, gan Paulīnu, gan Emmu, tikai 
Jūlu ne. Jūla atnāca dzīvot uz Vītoliņu „Jokstiem”. Žer-
biņtēvs atgriezās pēc astoņiem gadiem, bet nu jau viens 
pats, jo sieva un sievas māsa Sibīrijā bija mirušas. Uzreiz 
pēc atgriešanās no Sibīrijas viņš ar pilnu atbildības sajūtu 
uzsāka darba gaitas kolhozā. Piemēram, jau iepriekš zi-
nādams, kur tiks krauts siens, viņš saveda zārdu kokus. 
Kolhoza darbos gāja kā īsts saimnieks. Zīmīgi, ka Žer-
biņtēvs pēc atgriešanās tika ielaists atpakaļ savās mājās. 
Ābeļdārzs vienmēr izpļauts, pagalms, māja - tīrības pa-
raugs. Viņš bija ļoti kārtīgs, apveltīts ar zemnieka dar-
ba tikumu, vienmēr pareizi apstrādāja savus laukus  un 
nekad neizmantoja minerālmēslus. Vēl ilgi pēc kārtīgas 
zemes kopšanas laukos bagātīgi kaut kas auga. 

Vēlos atklāt, ka uz Sibīriju kā ķīlnieki tika izsūtīta arī 
Krēsliņu ģimene. Viņiem nepiederēja nekas liels, viņi bija 
gājēju ļaudis. Šī ģimene tika izsūtīta nesaprotamā kārtā. 
Kāds budzis  šo ģimeni bija iemainījis pret savu drošību.

Ošu „Joksti” - Ošs Pēteris, viņam bija divas laulības - 
Marta Oša (dz. Gruziņa) un Evelīna Oša. Pēterim Ošam 
bija bērni - Vilis un Vija Oši.  Laulība ar Martu nebija 
laimīga, Pēteris apņēma par sievu Evelīnu, kurai ar pir-
mo vīru bija dēls. Vija auga pie tēva, bet Vilis auga pie 
Martas. Marta strādāja par rakstvedi pēc kara Ļaudonas 
pagastā. 

Es varētu vēl stāstīt, jo man patīk iegrimt atmiņās. Es 
priecājos par to, ka man vēl ir šī atmiņa. Atmiņa kalpo par 
piemiņu visiem maniem kaimiņiem. Kaimiņiem, kas bi-
juši labvēlīgi manai ģimenei, kas nekad nav atteikuši pa-
līdzību. Protams, es neesmu visu izstāstījusi par Kalnāju 
apvidu, taču man sakāmā ir bijis gana, lai kādu kalnājieti, 
ļaudonieti atgrieztu atpakaļ pagātnē. Nav jābaidās arī tur 
šad tad ielūkoties...

Kalnāju iedzīvotājas Ausmas Dārziņas atmiņas
 uzklausīja un pierakstīja Katrīna Melānija Kļaviņa
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svĒTKus  gaiDOT!
No zelta brīnumābeles
Sirdī lai kāda sēkliņa krīt,
Kā Ziemassvētku vakarā,
Tā Jaungada  gājumā,
Palīdzot laimi ieraudzīt.

Jaunā gada vārtos stāvot,
ceriet uz laimi, uz mirkļiem, kas dara bagātus, un 

darbu, kas spēcina,
uz uzvarām pār sevi, uz mieru pasaulē un saticību 

pašu mājās!

Veikala “KATRAM”  kolektīvs

***

Nav bijis neviens tāds gads,
Kas tikai laimi nestu,
No bēdām, rūpēm pasargātu
Un Laimes kalnā nestu…

Tā arī šis – nu jau aizejošais – 2020. – gads mums pie-
dāvājis neparastāko, izaicinošāko, nopietnāko pārbau-
dījumu, ierakstoties vēsturē ar mazāku laimes devu, bet 
vairāk ar baiļu, šaubu, neziņas un milzīgu riska devu, lie-
kot svaru kausos augstāko – ikviena spēju nosargāt savu 
dzīvību.

…Krītot baltām sniegpārslām, lido sapņi, un zem brī-
numa spārniem vēl paslēpies jauns, piepildīts laiks – Jau-
nais gads, kuram atnākot, centīsimies to piepildīt ar gai-
šām domām, laipniem vārdiem un aktīvu, radošu darbu.

Lai jums visiem un ikvienam zem savas svētku eglītes 
izdodas atrast trīs atslēdziņas: stiprai veselībai, mirdzošai 
laimei un patiesai mīlestībai!

Ar cerīgu skatu nākotnē - 

 visa lielā mūsu A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas saime

Jaukus un sirsnīgus Ziemassvētkus!

Lai aizejošā, 2020., gada labākais, kas ar mums ir noti-
cis, ir pamats 2021. gada laimes brīžiem!

„Laime dzīvo dvēselē, cilvēka iekšienē. Tur, kur cil-
vēks ir saskaņā ar sevi, kur viņš izjūt savu vienreizību, 
kur viņš apzinās savu dienišķo vērtību – tur ir laime, 

ko viņam neatņems …”.
    (A. Grīns)

                                 Ļaudonas PII  ,,Brīnumdārzs’’ 
vadītāja  Ināra Krasnova

***

Tu, cilvēk, apstājies un pārdomā,
Paņem dziju un uzadi zeķes
No labo domu dzīpariem savai dvēselītei,
Ietērp savu sirdsapziņu mīkstā, pūkainā šallē,
Lai nenosalst ziemā,
Lai sagaida Svētvakaru un Jaunu gadu ar mīļām, 
siltām un laimīgām domām!

BJIC “ACS” vēl visiem gaišus un mierīgus 
Ziemassvētkus! Radoši sagaidiet Jauno gadu 

ar savām ģimenēm! 
Nevienu dienu Jaunajā 2021. gadā tukšā neaizvadīt - 

augt, audzināt, celt, dzīvē skaisto radīt un rādīt!

BJIC “ACS” darbinieces
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PalDies  saKOT!
Pateicamies Ļaudonas pagasta pārvaldei par mūsu jauko avīzīti 

“Ļaudonas Vēstis”, kas ir gluži kā gaismas stariņš šajā tumšajā laikā, 
kuru vēl satraucošāku dara COVID-19 uzbrukums.

Avīzīte ir mūsu patiess draugs, kuru ar nepacietību gaida visās mā-
jās, kuras satura dēļ to apbrīno pat citu novadu ļaudis.

Īpaši sirsnīgs paldies enerģiskajai redaktorei Katrīnai  par uzņēmī-
bu, par prasmi uzklausīt, par gaišajām domām un siltajiem vārdiem.

Gaidīsim savu avīzīti arī nākamajā gadā - tikpat aktuālu, saistošu, 
sirsnīgu!

Gaišus Ziemassvētkus, iecerēm 
un darbiem bagātu Jauno gadu!

Ļaudonieši

vĒsTis  NO  ļauDONas  BiBliOTĒKas

• Ļaudonas pagasta bibliotēkā jau no 16. novembra ap-
skatāma mūsu vietējās mākslinieces Ivetas Tropas glez-
nu izstāde, kurā vērojami mūsu Ļaudonas burvīgie dabas 
skati. Ja nu kāds vēl nav paguvis apskatīt, aicinu to izdarīt 
vēl šajā gadā.

• Gada nogalē kā jauku Ziemassvētku sveicienu biblio-
tēka ir saņēmusi 48 grāmatas,  pateicoties Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas projektam “Vērtīgo grāmatu iepirkums 

publiskajām bibliotēkām”. Grāmatas ir dažādām lasītāju 
grupām un interesēm. Īpaši aicināti bērni izvēlēties la-
sāmvielu ziemas brīvlaikam, jo tā būs garantija labi pa-
vadītam laikam interesantu grāmatas varoņu sabiedrībā.

• Iepriecinoša ziņa arī bibliotēkas datorlietotājiem. 
Bibliotēkas nolietotā datortehnika nomainīta pret diviem 
jauniem datoriem.

2020. gada izskaņa sagaidīta ar vēl nebijušām sajūtām. 
To, kas šobrīd pasaulē ir realitāte, kādreiz 
varējām vien lasīt kādā fantastikas žanra grā-
matā vai vērot uz kino ekrāniem. Tomēr ne-
vienam nav dota tāda vara - atcelt pašu radītu 
svētku sajūtu sev un saviem tuvākajiem. Šajā 
visnotaļ sarežģītajā laikā ikvienam novēlu 
saglabāt ticību labajam, sargāt savu veselību 
un svētku sajūtu sarūpēt pašiem, izgaismojot 
savus mājokļus un piepildot tos ar tikai Zie-
massvētkiem raksturīgo aromātu.

Paldies visiem lasītājiem, bibliotēkas ap-
meklētājiem, sadarbības partneriem, atbals-
tītājiem par kopā būšanu! Tikai kopā mēs 
varam mūsu ikdienu padarīt krāsaināku, in-
teresantāku, piepildītāku. Lai mums visiem 
cerīgs, veselīgs, radošs, darbīgs un izdevies 
Jaunais - 2021. -  gads!

Ievas Skušķes, 
Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītājas, 

teksts un foto

Ivetas Tropas gleznu izstāde.

Rēķinu apmaksa 
Ļaudonā

Veikalā ”KATRAM” joprojām ir ie-
spēja apmaksāt dažādus komunālos 
maksājumus.  

Komisijas maksa par jebkura pakalpo-
juma veikšanu - EUR 0,95.

Indra Vīksna, SIA „Aumupe”
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sPilgTĀ  ļauDONas  DaBa
Konkurss “Putni  pie barotavas 2020-2021”. Nolikums.

Dalībnieki: Visi, kam putnu barotava atrodas Mado-
nas, Lubānas un Rēzeknes novada teritorijā.  Dalībnie-
ki var būt individuāli vērotāji, ģimenes locekļi, draugu 
kompānijas, darba kolektīvi, skolas klase vai bērnudārza 
grupiņas.

Kā iesaistīties: 
Vēro barotavu, iepazīsti putnu daudzveidību, kas ap-

ciemo Tavu barotavu. Organizatoru izveidotajā *excel 
failā atzīmē novēroto sugu.

Failu iespējams palūgt pārsūtīšanai, rakstot uz: laudo-
na@madona.lv

Failā pieraksti datumu, kurā PIRMO REIZI katra suga 
novērota. Ja novērota suga, ka nav atrodama sarakstā, sa-
rakstu vari papildināt.

Papildus norādītajās vietās jāatzīmē novērotāja/-u 
vārds/-i, uzvārds/-i un novērotāja/-u atrašanās vieta (no-
vads, pagasts).

Norādījumi:
Putns jānosaka līdz sugai, piemēram: lielā zīlīte, zil-

zīlīte, mājas zvirbulis, lauku zvirbulis. Vienīgās sugas, 
kurām pieļaujama nenoteikšana, ir: purva zīlīte un pelēkā 
zīlīte. Ja tās nespēj atšķirt, tad nevis raksta abas, bet iz-
vēlas vienu. 

Piemēram, zvirbuļvanags, kas barojas ar putniem ba-
rotavas apkārtnē, arī mizložņa, kas atrodas kokā pie ba-
rotavas, ir pieskaitāmi sarakstam, bet debesīs lidojošas 
pelēkās vārnas un meža pīles nebūtu pieskaitāmas šim 
sarakstam. Par visām novērotajām sugām ieteicams ziņot 
arī mājaslapā: www.dabasdati.lv

Sacenšamies  nominācijās:
1. Kurš pie barotavas spēs pievilināt un novērot visvai-

rāk putnu sugu (garākais sugu saraksts).
2. Visskaistākais uzņemtais fotoattēls.
3.  Visinteresantākais stāsts.
4. Visskaistākais zīmējums.
Konkursa norises  laiks: 01.12.2020. - 31.03.2021. 
Datus iesūtīt: fails ar atzīmētajām putnu sugām jāno-

sūta līdz 10.04.2021. uz e-pastu: lubanamitrajs@gmail.
com.

Balvā:  dāvanas Latvijas Ornitoloģijas biedrības Ma-
donas vietējās grupas. 

Apbalvosim pirmās trīs godalgotās vietas katrā nomi-
nācijā. 

Noderīga informācija putnu noteikšanā:
Plakāts ar biežāk sastopamajām putnu sugām barota-

vā vai tās tuvumā: http://lob.lv/download/Zino_par_put-
niem_darza_2019.pdf

Palīgs barotavu apmeklējošo putnu sugu noteikšanai 
pieejams šeit: http://ej.uz/noteicejs_barotavas

Ja ir grūtības noteikt putnu sugu, mēģiniet putnu nofo-
togrāfēt un atsūtīt bildi uz e-pastu: lubanamitrajs@gmail.
com vai mēģiniet atrast atbilstošo sugu šeit: http://www.
putni.lv/.

Iedvesmai:
Šobrīd aktīvi konkurss „Putni pie barotavām” jau vai-

rākus gadus noris Cēsu vietējā grupā. Par viņu pieredzi 
var lasīt šeit: https://cesuputnugrupa.wordpress.com/kon-
kurss-putni-pie-barotavas/

Piemērā, kā uzskaite notiek “Ūdensstrazdu” barotavā 
(Cēsu vietējā grupa), varat ielūkoties šeit:  https://cesu-
putnugrupa.wordpress.com/udensstrazdu-putnu-barota-
va-201415/

Svarīgi atcerēties!
•  Ja ir iesākta putnu barošana, tā  jāturpina līdz pat 

pēdējiem sniegiem. Tāpat jāseko līdzi, lai barotavā barība 
putniem būtu pieejama visu laiku. Brīžos, kad ēdamā nav, 
putni vairs nemeklē citas barošanās iespējas ārpus baro-
tavas, bet līdz pēdējam brīdim gaida, kad barību barotavā 
papildinās.

•  Barotavai vajag izvēlēties vietu, kur kaķi u.c. plēsīgi 
dzīvnieki netiek klāt. Tieši kaķi ir vieni no lielākajiem 
apdraudējumiem savvaļas putniem.

•  Nekādā gadījumā nedrīkst izlikt barību, kuras saturā 
ir sāls, jo tā putniem ir bīstama - pat nāvējoša!

•  Putnu ēdnīcā jāievēro vairāki tīrības noteikumi: tā ne 
retāk kā reizi divās nedēļās jāiztīra no barības paliekām 
un mēsliem, kā arī jāuzmana, lai tā netiek aizputināta ar 
sniegu un ir putniem vienmēr viegli pieejama.

• Par putnu barošanu ziemā: http://www.lob.lv/lv/put-
nu_barosana_ziema.php

Ilze Sauša un Elīna Gaveiko,  
Lubāna mitrāja informācijas centra speciālistes

Excel darba lapas izkārtojums, kurā fiksēt redzētos putnus.
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ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMS
Izdevējadrese: Ļaudonas pagasta pārvalde, LV 4862, Madonas novads, Reģ. apl. Nr. 1426

Redaktore - Katrīna Melānija Kļaviņa. Redaktora tālruņu nr.: 64823464, mob.t. 26383881, e-pasts: laudonas.vestis@inbox.lv
Iespiests: SIA “Erante” Madonā, Saieta laukums 2, LV 4801, Madona

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

KRusTvĀRDu  MĪKlaVertikāli
7. Rīgas pilsētas apkaime Pārdaugavā.
9. R. Paula dziesma „Zilie ...”.
10. Automašīna.
11. Gatve.
12. Mājputni.
15. Pilsēta ASV Vašingtonas štatā.
17. Uzsvari.
20. Krāsošanas instrumenti.
22. Dejot.
23. Saaicināt.
24. Aiviekstes pieteka.
25. Zemei tuvs asteroīds Amora grupā.
26.  Apdomīgā.
28. Ziemeļeiropas tautu varoņeposs.
29. Pekle.
30. Pilsēta Vācijā (ievērojama ar porcelānu).
32. Otra lielākā pasaules reliģija (ģen.).
35. Sasviest.
38. Visaptverošā, lielā.
40. Nezināmais lielums.
41. Sapīkusi, nelaipna.
42. Norvēģu polārpētnieks (1872-1928).
Horizontāli
1. Filozofijas nozare par morāli.
2. Strauts.
3. Pilsēta Ziemeļlietuvā.
4. Samaksa par darbu.
5. Jūrmalas pilsētas daļa.
6. Monumentāla celtne.
8. Komanda apstāties.
13. Kopmītne skolu audzēkņiem.
14. Latvijas lielākā zivs.
15. Nostiprināt ar auklām.
16. Oskara Kalpaka piemiņas vieta.
18. Ciems Sakstagala pag., Rēzeknes nov.
19. Pagasts Dobeles nov.
21. Žurnāls sievietēm.
22. Mazākā pilsēta Latvijā (Kurzemē).
26. Kaķu dz. plēsējs (Amerikā).
27. Akmeņplekstes.
31. Īss iemigšanas brīdis.
33. Sloksnēs noplēstas kārklu mizas pinumiem.
34. Tuvas radinieces.
36. Garšaugs.
37. Aktīvs vulkāns Itālijā.
38. Pozitīvs.
39. Nobeiguma vārds kristiešu rituālos.

Krustvārdu mīklu sastādīja Nora Barkovska

sĒRu  vĒsTs
Galā ir maiņa, 

    Galā ir darbi… 
    Noslēdzas gadi, 
    Skaisti un skarbi. 
  (J. Silazars)

Mūžības ceļā aizgājis

Juris Kozinda 02.12.2020.  59 gadu vecumā.

Līdzjūtība piederīgajiem.

lĪDZJŪTĪBa
Vairs Tevis nav...
Kā tas var būt?
Vēl tikko jautri smējām
Un tērzējām par dzīvi...
Tu vēlējies, lai katra vasara
Sauc atkal kopā mūs...
Šis rudens nāca citādāks
Un paņēma sev Tevi līdz...

Tik pēkšņi mēs šodien sakām ardievas mūsu allaž 
pozitīvi domājošai, smaidošai, radošai klasesbiedrenei 
INGRĪDAI.

Patiesa līdzjūtība Aigaram, Katrīnai, Robertam un 
pārējiem tuviniekiem!

Ingrīdas klasesbiedri Ļaudonas vidusskolā

Higēnista apmeklējums
Madonā, A. Labuces zobārstniecības kabinetā, Saules 

ielā 13A, bērniem ir iespējams par valsts apmaksātu naudu 
apmeklēt zobu higiēnisti. Kamēr vēl ārkārtas stāvoklis nav 
atcēlis zobārstniecības darbību, varbūt kāds vēlas parūpēties 
par sava mutes dobuma higiēnu.

Šāds pakalpojums ir pieejams bērniem no 2 līdz 18 gadu 
vecumam (neieskaitot).

7, 11 un 12 gados pat divu reižu apmeklējums ir apmak-
sāts. 

Pieteikšanās pa telefona numuru 26156402. E-pasts jautā-
jumiem: info@taviemzobiem.lv

Ksenija Vilšķērste, 
zobārstniecības māsa A. Labuces zobārstniecības kabinetā


