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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORES  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS  PAGASTA  PĀRVALDES  AVĪZE  Nr. 8 (297)  2020. GADA  SEPTEMBRIS

„Mēs pilnīgi visu gribam paņemt līdzi, kaut viss, 
kas mūs padara laimīgus, ir tepat.” 

Inga Pizāne

Labdien, mīļie lasītāji!

Klāt jau gada devītā mēneša beigas. Nemanāmi 
gar mūsu acīm aizskrējis ir septembris. No ābelēm 
krītoši āboli, apsēti labības lauki, uz plīts izkal-
tēti lazdu rieksti, ziedošās miķelītes, mārtiņrozes 
un krāšņās dālijas, no meža atnesti pilni grozi ar 
brūklenēm un baravikām... Tā es nolūkojos uz 
savu rudeni. Neaprakstāmās dzestruma sajūtas, 
kad, vakara pastaigā dodoties, kājās tiek vilkti 
rudens zābaki un galvā likta kāda siltāka cepure. 
Un tas, kas personīgi manu sirdi silda visvairāk, 
ir kļavu lapu krāsošanās. Tās vēl turas, vēl nevē-

las atlaist koka zaru. Gluži kā cilvēks, kas nevēlas 
atlaist vasaru.

Bet es esmu gatava! Jaunam gadalaikam, varbūt 
arī pārmaiņām… Esmu gatava oktobrim! Rudens 
skaistumam!

Šajā „Ļaudonas Vēstu” numurā informatīvi jau-
numi no Madonas novada, turpinājums Diānas 
Cīrules piedzīvojumu stāstam, kas tika publicēts 
jūnija/jūlija numurā, kārtējais plašais Anetes Smir-
novas apskats par notiekošo BJIC „ACS”, rubrikā 
„Lūkojoties vēsturē...” turpinājums rakstam par 
Graudu ielu Ļaudonā.

Neļausimies rudenim līdzi nākošajām skumjām, 
neatslābsim, par spīti pasaulē notiekošajam. Mīļie 
Ļaudonas pagasta iedzīvotāji, būsim spēcīgi savā 
domāšanā un darbos! Rūpēsimies cits par citu, 
smaidīsim viens otram vairāk. Mūsu ir maz, tāpēc 
turēsimies stipri kopā!

Katrīna Melānija

Luīze  ar  opja  izaudzētajiem  ķirbjiem. 

Annas Kļaviņas foto
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mēNeŠa jubiLĀri

9. septembrī 80 gadu jubileju
atzīmēja JĀNIS  REINBAHS!

Ir aiztraukuši gadu spieti,
Ir ziedu, viršu medus vākts,
Un, pārlūkojot gadu kāres,
“Tīrs dzintars!” varam secināt.
              V. Mežnora

17. septembrī 75 gadu jubileju
atzīmēja VILHELMA STROGOVA!

21. septembrī 75 gadu jubileju
atzīmēja VALIJA RUDZĪTE!

Valija ir dzimusi četru bērnu ģimenē, uzaugusi kopā ar 
māsu un diviem brāļiem. Mamma esot bijusi pati sirsnī-
ba, ļoti laba. Māsai piemita zelta rokas, prata gan maizi, 
gan kūku uzcept, gan iejūgt zirgu. Viņa bija ar plašu sir-
di. Šobrīd Valijas kundze gan palikusi viena.

Darba gaitas Valijas kundze uzsākusi jau 17 gadu ve-
cumā, nostrādāti 15 gadi Ļaudonas bērnudārzā, kas at-
radies “Pupuros”. Šobrīd gan jubilāre saka, ka īsti ne-
vienu ļaudonieti vairs neatpazīst, jo visi viņas audzēkņi 
jau izauguši. Valija atminas, ka ar bobiku Gunārs Bērziņš 
vedis viņu pakaļ bērniem gan uz Praulienu, gan uz Sāvie-
nu, gan uz Madonu. Krāšņs bijis laiks, kad bērnudārzā 
notikuši koncerti. Tieši tas gatavošanās laiks, kad šūtas 
cepurītes, tautiskie Ļaudonas svārki.

Pēc precībām ar mīļo vīru Valdi tālāk ceļš aizveda uz 
Jaunkalsnavu, kur arī tika strādāts pirmsskolas izglītības 
iestādē - aptuveni astoņi gadi. Darba gaitas līkloču pilnas 
- bijuši dažādi darbi gan veikalā, gan brūzī.

Kopā ar vīru izaudzināti divi dēli, par kuriem ir prieks 
stāstīt. Valijas kundze atzīst, ka viņai ir ļoti laimējies ar 
vedeklām. Lepnums par četrām mazmeitām un vienu 
mazdēliņu. Mazdēliņš Reinis septiņu gadu vecumā ir ļoti 
gudrs un strādīgs, labprāt iesaistās īpašuma kopšanā. Sa-
vukārt vecākā mazmeita šogad jau apprecējās. 

Šobrīd Valijas kundze priecājas par brīnišķīgo laiku - 
sēnes ir pielasītas un sasālītas. Lepnums par tomātu ražu 
- it sevišķi par melnajiem tomātiem, kas nu jau aizvesti 
uz Rīgu. Patīk lasīt grāmatas, avīzīti „Ļaudonas Vēstis” 
no A līdz Z, skatīties televīzijas pārraides. 

Valijas kundze ar vīru dzīvo ļoti skaistā vietā Ļaudonā 
- līdzās Dabas aizsardzības pārvaldei. Šeit nodzīvoti jau 
nepilni 30 gadi. Ienākuši šeit jauni un sprauni.

30. septembrī 95 gadu jubileju
atzīmēja MILDA STRODE!

Sirsnīgi sveicieni jubilāriem!
Katrīna Kļaviņa
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turpinājums 4. lpp.

VēStiS  No  paGaSta  pĀrVaLdeS 
Informatīvi!

No 21. septembra Ļaudonas pagasta pārvaldes soci-
ālā darbiniece Aija Zablocka uz nenoteiktu laiku ap-
meklētājus pieņems tikai pirmdienās no pl.  9.00 līdz 
pl. 12.00 un no pl.14.00 līdz pl. 17.00.

TU SAKI - PAR VĒLU? MĒS 
SAKĀM - VISS TIKAI SĀKAS!

Apgūsti jaunas prasmes, citu profesiju vai pārkvali-
ficējies un kļūsti pieprasīts darba tirgū.

Ja esi vecumā no 25 gadiem un šobrīd strādā, IZ-
MANTO MĀCĪBU IESPĒJAS MADONAS NOVADA 
PAŠVALDĪBĀ: mācības 90% apmērā apmaksā ES 
fondi, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Personām ar 
trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu mācī-
bas ir bezmaksas. 

Pieteikšanās mācībām no 22. septembra līdz 22. 
oktobrim! Izmanto konsultāciju iespējas!

Sazinies ar Vivitu Vecozolu, kas ir projekta koordi-
natore un izglītības nodaļas speciāliste Madonas nova-
da pašvaldībā (402. kab.), pa tālruni 26378836 vai pa 
e-pasta adresi: vivita.vezozola@madona.lv

Projektu ievieš Valsts izglītības aģentūra (VIAA) 
sadarbībā ar:

*Latvijas pašvaldībām;
*izglītības iestādēm;
*Nodarbinātības valsts aģentūru
no 2017. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decem-

brim.
IZMANTO IESPĒJU MĀCĪTIES, LAI STRĀDĀTU!

Katrīna Kļaviņa

Aicinājums aktīvajiem 
ļaudoniešiem tuvumā un tālumā!

Ļaudonas biedrība “Liograde” aicina uz tikšanos, lai 
kopīgiem spēkiem realizētu idejas un sasniegtu mērķus 
mūsu pagasta attīstībai.  

Mēs zinām, ka tieši Tu ar savu redzējumu/pienesumu/
idejām/entuziasmu/sakariem vari palīdzēt kopīga redzē-
juma attīstībai.

Tiekamies 15. oktobrī plkst.18:00 Ļaudonas kultūras 
namā!

VēStiS  No  pii  „brīNumdĀrzS”
„Laimīga bērnība, mīloša ģimene un drošība par nā-

kotni ir tas, ko varam nodrošināt saviem bērniem.” Ar-
mands Simsons

Jauno mācību gadu uzsākot, PII kolektīvs saka vis-
sirsnīgāko PALDIES pirmsskolas skolotājām par ilgga-
dēju darbu mūsu iestādē - Valentīnai Venerei un Dacei 
Zepai. Gan audzēkņi, gan audzēkņu vecāki, gan kolēģi 
tiešām novērtē ieguldītos spēkus kvalitatīvas izglītības 
sniegšanā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 20. 
decembra noteikumu Nr.831 “Izglītības iestāžu, eksa-
minācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institū-
ciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu 
akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionā-
lās darbības novērtēšanas kārtība” 42., 45. un 46.pun-
ktu, 2020. gada aprīlī pieteicos vadītāju novērtēšanai. 
Jūnijā notika ekspertu komisijas vērtēšana un viesoša-
nās mūsu iestādē.  

Akreditācijas process, rezultāti
Septembra sākumā saņemts lēmums - pamatojoties 

uz MK noteikumu Nr.831 58. punktu, 60.8. un 68.7. 
apakšpunktu un akreditācijas ekspertu komisijas priekš-
likumu, Izglītības kvalitātes valsts dienests norāda, 
ka izglītības iestādes vadītājas profesionālā darbība 
novērtēta un ir pieņemts lēmums par izglītības iestā-
des vadītājas Ināras Krasnovas atbilstību izglītības 
iestādes vadītāja amatam. 

Vēlos izteikt pateicību visiem atbalstītājiem, kuri pa-

līdzēja sagatavoties un piedalījās novērtēšanas procesā 
gan tiešsaitē, gan klātienē.  No komisijas ir saņemti 
labi vārdi un izteikta atzinība par bērniem, darbi-
niekiem, vecākiem un vadītājiem. Kolektīva atbalsts 
ir ļoti svarīgs, jo es kā vadītāja bez tā visa nebūtu ne-
kas. Esmu pateicīga un gandarīta, ka mūsu darbinieki ir 
ieinteresēti un atbalsta jaunas idejas. Izaicinājums un 
īpašs pārbaudījums gan man, gan kolektīvam ir jaunā 
mācību satura un jauno programmu ieviešana. Šis pro-
cess ir saliedējis un palīdz pilnveidot iestādes darbu. 

2020./2021. mācību gads
Varam lepoties arī ar to, ka šogad pie mums darbo-

jas trīs apvienota vecuma grupas ar 58 bērniem. Tā kā 
divas skolotājas atstāja mūsu kolektīvu, tad bija nepie-
ciešams jūlijā izsludināt pieteikšanos pirmsskolas sko-
lotāja amata vakancēm. No septiņiem pretendentiem, 
kas bija gatavi uzsākt darba gaitas „Brīnumdārzā”, pēc 
pārrunām mūsu komandai pievienojās trīs jaunas sko-
lotājas - Laura Pelse, Valentina Blanko-Antona un 
Arita Kalniņa.  

Arī šajā mācību gadā pie mums joprojām notiek inte-
rešu pulciņu nodarbības. Tās ir deju nodarbības kopā ar 
Ingu Pujati, un šogad pamazām sāk veidoties vokālais 
ansamblis skolotāja Jāņa Trūpa vadībā. 

Kopā ar skolēniem Mārcienas maršrutā nu jau dodas 
algots bērnu pavadonis. 
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turpinājums no 3. lpp.

Iestāde beidzot ir saņēmusi modernu un jaudīgu ko-
pējamo iekārtu. 

Paldies pārvaldes vadītājam par enerģisko rīcību 
un neatlaidību! Ņemot vērā Covid -19 radītos apstāk-
ļus gan pasaulē, gan Latvijā, joprojām jāievēro dažāda  
veida ierobežojumi un norādījumi, taču pasākumi ir un 
būs gan tradicionālie, gan jauni. 

Zinību diena iesākās, katram bērnam saņemot unikālu 
vēstuli ar pārsteigumu un uzdevumu, kura atšķetināšanā 
palīdzīga roka bija jāsniedz tieši vecākiem. 

Tēvu dienas priekšvakarā bērni uzzīmēja sava tēta 
portretu, un tie tika izvietoti kopīgā galerijā. Tapa arī 
videosveiciens, kas sagādāja īpašu gandarījumu. 

Lieliski starti un emocionāla labsajūta visas dienas 
garumā bija, piedaloties Olimpiskajā dienā. 

Pavisam drīz būs tradicionālā Jubileju izrāde. Savu-
kārt 30. septembrī rudens bagātības un daudzveidību 
pētījām un baudījām kopā ar Airu Pūci Freiju. 

Ņemot vērā, ka PII „Brīnumdārzs” vairākkārt ir pie-
dalījies dažādās akcijās, arī šogad esam tām pieteiku-
šies, piemēram, ,,Cūkmens detektīvi”, „Skolas piens 
un augļi”. Tiks organizēti kinoseansi un notiks arī citas 
aizraujošas, interesantas un bērniem noderīgas lietas.

“Kā domāšu, tā dzīvošu” 
                                                             K. Bikše

Mīļie vecāki un kolēģi, novēlu jums atrast ar bērniem kopīgu valodu, lai par jūsu mērķi ir katra bērna izaugsme, 
bērna labsajūtas veidošana, jo bērni ir mūsu nākotne. Un nākotne veidojas šodien. Rādīsim bērniem labu piemēru, 
audzināsim viņus par labiem cilvēkiem, atbalstot viņu līdzšinējos uzskatus un mācot jaunus.

turpinājums 5. lpp.

No kreisās: Arita Kalniņa un Nadežda Jegorova ar mazajiem 
skolēniem pie Latvijas Olimpiskās komitejas karoga.

Olimpiskās dienas aktivitātes.

Olimpiskais zaķis. Skolotāja Linda Āboliņa.
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Darbīgs mācību gada pirmais mēnesis
VēStiS  No  aNdreja  eGLīŠa  ĻaudoNaS  ViduSSKoLaS

turpinājums no 4. lpp.

PII „Brīnumdārzs” audzēkņi pastaigas laikā. 

Ināra Krasnova, PII „Brīnumdārzs” vadītāja

turpinājums 6. lpp.

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēni Zinību dienā.

Sveiciens visiem laikā, kad Dabas grāmata šķir pir-
mās rudens lappuses! Ar vēsiem vakariem, putnu ne-
mieru un oranžajiem pīlādžiem ir atnācis septembris. Ir 
skaidrs – saules pulksteņi neapstājas.

Skolas dzīve allaž nes sev līdzi priekus un bēdas, 
nedarbus un uzslavas brīžus, kas tiek pavadīti kopā ar 
skolas biedriem.

Saka, ka to, kāds būs jaunais mācību gads, var pateikt 
jau pēc pirmā mēneša. Ja tā, tad Andreja Eglīša Ļaudo-
nas vidusskolā priekšā darbīgs, radošs, gana saspringts 
jaunais mācību gads. Šajā mācību gadā mums visiem 
jātiek galā ar diviem izaicinājumiem: ar Covid-19 no-
teikto ierobežojumu dēļ izglītības iestādē un kompeten-
ču pieejas ieviešanu mācību procesā.

Par izglītības iestādes mācību gada darba mērķi esam 
izvirzījuši interesantas, mūsdienīgas mācību stun-
das veidošanu, uzsākuši mācību procesa īstenošanu 
atbilstoši pilnveidotajiem pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības standartiem 1.,4.,7.,10. klasē. Jaunā 
mācību satura un pieejas ieviešanai pedagogi divas rei-

zes mēnesī pa mācību jomām pulcēsies uz savstarpējās 
sadarbības plānošanas nodarbībām. Audzināšanas dar-
bā īstenosim tikumus, akcentējot cieņu, sadarbību un 
atbildību! 

Mācību un audzināšanas darbs ir vienota sistēma, 
šogad arī neizpaliks pasākumi, taču tie tiks organizē-
ti tikai pa klasēm, ievērojot COVID-19 ierobežojošos 
noteikumus.

Septembra mēnesī tika atzīmēta Dzejas diena, kurā 
gan autoru, gan pašsacerētā dzeja tika rakstīta ar krītu 
skolas pagalmā.

Izglītojamo adaptācija norisinās veiksmīgi. Pirmklas-
nieki ir sapratuši, ka diena skolā aizrit ātri un interesan-
ti. Savukārt 10. klasē četri izglītojamie uzsākuši apgūt 
vēstures un sociālo zinātņu virziena programmu, pieci 
izglītojamie - valodu  virziena programmu, bet visa kla-
se kopā vienu dienu mēnesī instruktora Mareka Rim-
šāna vadībā - Valsts aizsardzības mācības programmu. 
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Šī gada „Ļaudonas 
Vēstu” jūnija/jūlija nu-
murā (6,295) publicēju 
rakstu rubrikā „Ļau-
dona, lepojies!” par 
Diānas Cīrules dalību 
Southwestern Advanta-
ge programmā. Aicinu 
lasīt par piedzīvoto arī 
septembrī!

Nu esmu atgriezu-
sies no sava lielā pie-
dzīvojuma Anglijā. 
Tas tiešām bija varens 
pārbaudījums man! 
Vasaras garumā, ejot 
no mājas uz māju, pār-
devu izglītojošas grā-
matas Apvienotajā Karalistē ar Southwestern Advantage 
programmu. 

Darbs nebija viegls, jo visu dienu pavadīju uz kājām, 
bet salīdzinoši ar emocionālo darbu  stāvēšana uz kājām 
katru dienu, visu vasaru, no rīta līdz vakaram likās nieki. 
Pats sākums, kā jau visur, ir pats grūtākais. 

turpinājums no 5. lpp.

ĻaudoNa,  LepojieS!

turpinājums 7. lpp.

Visa aktuālā informācija par 
skolas darba organizāciju, pa-
sākumiem ir atrodama skolas 
mājaslapā. Izglītojamo mācī-
bu darbam, uzdotajiem mājas 
darbiem, izmaiņām stundu 
sarakstā, izglītojamo sekmēm 
vecāki var sekot līdzi e-klases 
žurnālā.

No oktobra daļēji īstenosim 
attālināto mācību procesu 7.-
12. klasei. Katra klase vienu 
dienu (pēc rotācijas principa) 
mācīsies attālināti. 

Skola arī šogad turpinās īs-
tenot projektu “Pumpurs“.

Guntis Lazda, 
A. Eglīša Ļaudonas 

vidusskolas direktorsMūsu skolas pirmā klase kopā ar skolotāju Vitu Stradiņu.

„Ja tas Tevi neizaicina, tad tas Tevi nemainīs!”
Pirmajās dienās aprast ar domu, ka nu šo darbu veikšu 

visu vasaru, bija ļoti grūti un vēl grūtāk bija šo procesu 
izbaudīt. Protams, biju ļoti nobijusies un kautrīga, bija 
grūti sākt runāt ar ģimenēm.  Bet atcerējos atziņu, ko 
pirms vasaras mums teica apmācībās: „Ja tas Tevi neizai-
cina, tad tas Tevi nemainīs.” Un es šajā braucienā devos 
ar domu, lai attīstītos un augtu. Sākums bija emocionāli 
grūts, jo, esot visu dienu tur, ārā, ar savām domām, ar 
saviem mērķiem un ilgām pēc mājām, es cīnījos ar sevi 
par to, ko es vēlos tajā brīdī, un to, ko es gribu sasniegt 
nākotnē un par kādu cilvēku vēlos kļūt.

Diāna (1. rindā otrā  no kreisās) kopā ar programmas biedriem.

Kopbildes ar ģimenēm, kuras tika apciemotas, lai pārdotu 
izglītojošo literatūru.
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turpinājums no 6. lpp.
 Dienām ejot, paliku atbrīvotāka un drošāka, mana 

pārliecība par sevi un saviem spēkiem uzlabojās ar katru 
reizi vairāk.  Katru pirmdienu bija brīvdiena, kurā notika 
mācības un pārrunas par to, kā mums gājis aizvadītajā 
nedēļā un kā mēs varam uzlabot savu darbu nākamajā ne-
dēļā. Katru rītu sazvanījāmies ar menedžeri, kas tehniski 
un emocionāli sagatavoja dienai. Vakarā sazvanījāmies 
vēlreiz, lai pārrunātu, kā pa dienu gājis. Panākumus sāku 
gūt vasaras otrajā pusē, kad arī sāku šo procesu izbaudīt. 

Nekādā gadījumā nenožēloju savu izvēli doties šovasar 
prom no mājām, jo šī bija fantastiska pieredze. Tas, ko 
es ieguvu, ir vārdos neaprakstāms. Pēc šīs vasaras man 
mazliet ir mainījusies domāšana un skats uz dažādām 
lietām. Ir mainījušies arī uzskati, es tagad daudzas lietas 
daru citādāk. 

Pa šo vasaru man ir mainījušās arī vērtības. Izejot cauri 
šim emocionālajam pārbaudījumam, sāku novērtēt lietas, 
kuras kādreiz bijušas pašsaprotamas. Esmu ļoti pateicīga 
arī par to, kas man ir tagad. 

Diāna Cīrule, ļaudoniete

Fotogrāfijas pie policijas iecirkņiem ar Southwestern Advantage 
identifikācijas karti un materiāliem.
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vienā dienā zīmējām hennas 
zīmējumus. Izstāstījām jaunie-
šiem par hennas vēsturi, zīmē-
juma kopšanu un roku higiēnu. 
Jauki, ka uz centru jaunieši nāk 
ar saviem labākajiem draugiem 
un savu draudzību akcentēja ar 
vienādiem hennas zīmējumiem. 
Varētu likties, ka hennas zīmē-
jumi ir tikai meiteņu izklaide, 
bet šajā aktivitātē piedalījās arī 
puiši, izvēloties sev simbolis-
kus, vīrišķīgus zīmējumus. 

turpinājums 9. lpp.

 VēStiS  No  bjiC  „aCS”
Sveiks  septembrī!

Ko mēs esam paspējuši izdarīt kopš iepriekšējo “Ļaudonas Vēstu” iznākšanas? Daudz! Vasaras beigās taisījām kuli-
nāro eksperimentu. Cepām šokolādes kūku no kabačiem. Sanāca ļoti šokolādīga un garda! Secinājums - no kabačiem 
var cept kūkas!

Dzimšanas dienas nedēļa
BJIC “Acs”  tagad ir kārtīgs tī-

nis, jo tika nosvinēta 14. dzimša-
nas diena. Par godu jubilejai visu 
nedēļu BJIC noritēja interesantas 
aktivitātes. Jauniešiem, piedalo-
ties aktivitātēs, katru dienu bija 
iespēja krāt punktus un nedēļas 
beigās tikt pie pārsteiguma bal-
vas.  Pirmajā dienā centrā nori-
sinājās foto orientēšanās, cik labi 
centra apmeklētāji atpazīst centra 
telpas, inventāru. Jaunieši azar-
tiski centrā meklēja, kur slēpjas 
ikdienā nepamanītas lietas. Vēlāk, 

kopā izstaigājot centru, varējām 
lieliski saliedēties un pārrunāt 
centra vēsturi.

  Pirmo septembri svinējām gai-
sīgi, taisot lielos ziepju burbuļus. 
Jaunieši sacentās, kuram izdosies 
uztaisīt lielāko burbuli. Tālāk 
nedēļu turpinājām ar sportiskām 
aktivitātēm - šautriņu mešanas 
sacensībām. Visiem tika dots vie-
nāds metienu skaits un vienāds 
attālums. Veiklāki izrādījās puiši, 

bet meitenes bija centīgākas apmeklētājas. 
Lai centra jubileja jauniešiem paliktu ilgāk atmiņā, 

Nākamajā dienā jaunieši nāca atrādīt savus zīmējumus 
un piedalīties jubilejas noslēguma Picas ballītē. Jau-
niešiem bija iespēja cept vairākas picas un izvēlēties to 
sastāvdaļas. Kamēr picas cepās, jaunieši centrā spēlēja 
galda spēles - biljardu, novusu, galda tenisu - un darbojās 
radošajā istabā. Kopīgi uzklājot galdu, ēdot pašu taisītās 
picas, jaunieši varēja labāk iepazīties un sadraudzēties. 

Jubilejā gaviļnieks parasti saņem dāvanas, tādēļ lū-
dzām jauniešiem, lai katrs pasaka kādu novēlējumu cen-
tra darba uzlabošanai. Jaunieši izteica vēlmi lai ir vairāk 
spēļu, labāks inventārs, lai vienmēr centrā ir draugi un 
centrs vienmēr ir atvērts. Mēs ticam, ka visas mūsu vēlē-
šanās piepildīsies, jo centrā jau tagad ir dažādas aktivitā-
tes, darbīgi jaunieši, Madonas pašvaldības un Ļaudonas 
pagasta pārvaldes atbalsts.

Par citām aktivitātēm runājot...
11. septembri aizvadījām, darbinot savas pelēkās sma-

dzeņu šūniņas un atbildot uz āķīgiem jautājumiem. Kāds 
paliek balts kabatlakatiņš, ja to ieliek Melnajā jūrā? Cik 
mēnešos ir 28 dienas? Kā priekšā Pāvests noņem cepuri? 
Kas smagāks - kilograms zelta vai sudraba? Kā sauc cil-
vēku, kas runā arī tad, ja viņā neviens neklausās? Pamē-
ģini arī tu atbildēt!

Par godu olimpiskajai nedēļai 18. septembrī centrā val-

dīja sacensību gars. Jaunieši sacentās galda tenisā. Bija 
interesantas spēles, kurās sacentās lielākie ar mazāka-
jiem, meitenes ar puišiem, un, kā izrādās, ne vienmēr uz-
var lielākais un stiprākais. “Zelta raketi” godam nopelnīja 
Rolands Šimonis, otrajā vietā atstājot Juri Iesalnieku un 
trešajā vietā Undīni Holujovu. 
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turpinājums no 8. lpp.

Siltās atvasaras dienas centrs izmantoja, lai smeltos D vitamīnu, kopā pārstaigājot Ļaudonu. Devāmies lietderīgā 
pastaigā. Baudot kopā būšanu, savācām atkritumus, lai padarītu mūsu Ļaudonu tīrāku. 

Cieņa pret centra inventāru
Septembrī centrā  iegriežas vairāk jauniešu, bet līdz ar to ir arī vairāk  nedarbu. Ne reti centra inventārs tiek plēsts 

apzināti, nesaudzīgi pret to izturoties. Ar jauniešiem par to runājam, bet laikam, esot bariņā, vēlēšanās bravūrīgi izrā-
dīties ir lielāka nekā solījumi ievērot centra noteikumus. Ja tā turpināsies, centrā tiks uzstādīta videonovērošana. 
Būsim saudzīgi pret centra inventāru un cits pret citu!

Interešu 
izglītība

Kā jau iepriekš rakstījām, šogad cen-
trā būs interesanti pulciņi. Piemēram, 
dambretes pulciņš bērniem vecumā no 
7 līdz 13 gadiem. Jaunums būs basket-
bola pamatu apgūšanas pulciņš - “Mā-
cāmies basīti!”, kurā gaidām bērnus 
vecumā no 5 līdz 8 gadiem. Pulciņš 
darbosies A. Eglīša Ļaudonas vidus-
skolas sporta zālē. Pirmo reizi būs arī 
foto pulciņš jauniešiem vecumā no 12 
līdz 25 gadiem. Fotografēt var ar ma-
zajām kamerām, spoguļkamerām un 
vienmēr līdzi esošajiem telefoniem. 
Galvenais, ko mēs vēlamies pateikt 
ar bildi. Lai attīstītu jaunas prasmes, 
organizēsim pulciņu - “D.I.Y./Dari 
pats!” jauniešiem vecumā no 7 līdz 13 
gadiem. Pulciņā mācīsimies uzlabot 
savu vidi, gatavot dāvanas, dekorāci-
jas, apgūsim ēst gatavošanas citas no-
derīgas prasmes. Uz visiem pulciņiem 
būs iepriekš jāpiesakās, jo vietu skaits 
ir ierobežots. Vairāk informācijas par 
pulciņiem var saņemt centrā pie vadī-
tājas rakstot: anete.smirnova@mado-
na.lv, zvanot 26146765 un apmeklējot 
BJIC sociālo tīklu kontus un centru 
klātienē.

Tiekamies centrā, lai lieliski pava-
dītu laiku kopā!

Anete Smirnova, 
BJIC „ACS” vadītāja



                     “Ļaudonas Vēstis” Nr. 8 (297)                               2020. GADA  SEPTEMBRIS 10

turpinājums 11. lpp.

LŪKojotieS  VēSturē...

Graudu iela un tās ļaudis
Senāk un šodien

Aicinu lasīt turpinājumu rakstam, kas tika publicēts augusta avīzītē.

Graudu iela 17 - mūsu mīļā māja. Mans tēvs Alberts 
Aizsilnieks pēc dienesta armijā, profesionāls šoferis, 
ekskavatorists, 27 gadu vecumā sāka celt māju. Kad tā 
bija gatava, 1934. gadā veda mājās sievu Valiju. 1936. 
gadā piedzima meita Sarma Nora. Mamma strādāja par 
telefonisti, Noru pieskatīja attāla radiniece - lubāniete 
Elīza Brutāne. Šajā mājā piedzimām arī mēs ar Mārī-
ti. Un tad 1944. gada augusts - Ļaudonas dedzināšana. 
Mūsu ģimene vārda tiešā nozīmē palika mežā zem eg-
les. Mūs savā mājā pieņēma Mētrienas Vanagi. Apbrī-
nojami cilvēki - pašiem četri bērni, un mēs - sešu cilvē-
ku ģimene ar trīs mazām meitenēm.

Divu gadu laikā tika uzcelta pagaidu māja ar kūti un 
malkas šķūni. Tūlīt jau sākās jaunās dzīvojamās mājas 
celtniecība. Atceros lielās talkas, kad ar saviem zirgiem 
sabrauca paziņas, lai palīdzētu no meža izvest baļķus. 
Smagais ekskavatorista darbs, atrašanās tālu projām, 
celtniecības rūpes, kā arī trīs meitu skološana paņēma 
mūsu tēva spēkus un veselību.

Tagad mājā dzīvo un saimnieko Nora. Viņa dzīvē 
daudz cietusi, taču saglabājusi apbrīnojamu uzņēmī-
bu, labestību. Nora priecājas par katru jaunu dienu, par 
puķēm dārzā un tomātiem siltumnīcā, par tuvinieku, 
kaimiņu un bijušo skolēnu apmeklējumiem. Viņas lielā 
aizraušanās ir krustvārdu mīklu sastādīšana un grāma-

tu lasīšana. Taču viņas sirds pilnībā pieder mazmeitām 
Anetei un Madarai. Un nu jau arī mazajam sirdsāķītim 
mazmazdēliņam Marselam, kurš mācās runāt vienlai-
cīgi gan latviešu, gan franču valodā. Pagaidām divga-
dīgais brīnums ir sapratis, ka abās valodās lieliski der 
vārdiņš „Atā!”.

Graudu iela 23. Māju cēla Jānis un Maija Galdiņi. 
Viņu strādīgā meita Anna apprecējās ar galdnieku Alek-
sandru Priedi. Aleksandrs bija brālis skroderim Jūlijam 
Priedem, Jāzepa Osmaņa sievastēvam. Aleksandrs iz-
gatavoja katrai mājai vajadzīgas lietas. Mums no viņa 
darbiem ir saglabājies soliņš un miltu lāde. Anna bija 
vešeriene. Smalkākie ļaudonieši viņai nesa mazgāt 
veļu, atpakaļ to saņēma tīru un izgludinātu. Diemžēl 
Aleksandrs saslima ar tuberkulozi un agri mira. Pēc 
kara Galdiņu ģimenes māja tika atjaunota. Pēc Annas 
nāves tur dzīvoja radinieki, bet nu jau vairākus gadus 
neapdzīvotās, tukšās mājas logi skumīgi raugās uz Pā-
rupes kapiem, kur atdusas visi tās iemītnieki.

Paziņas kādreiz jautā, kāpēc mans tēvs izvēlējies tik 
nomaļu vietu mājas celtniecībai. Un tad es atbildu, ka 
tēva izvēle ir bijusi patiešām apbrīnojama, lieliska. 
Mūsu māja vienlaicīgi ir gan pilsētiņā, gan laukos, pa-
teicoties Graudu ielai. 
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turpinājums no 10. lpp.

Manas bērnības atmiņas saistās ar bērzu sulu tecinā-
šanu, novadgrāvī ziedošām purenēm, kas jāplūc govīm, 
ziedošām ābelēm un pieneņu pļavām, uz smilgas savēr-
tām zemenēm un Krūmiņu mežiņā lasītām avenēm. Un 
ziemā - kā pa durvīm ārā, tā slēpes pie kājām...

Nevaru aizmirst vasaras smaržas. Kad pa Graudu ielu 
tumsā atgriezāmies no kino vai kāda cita pasākuma, gā-
jām cauri smaržu vāliem. Ceriņu, nopļautas, vīstošas 
zāles, liepziedu, vēlāk  briestošas labības un beidzot pie 
mājām – brīnišķīga ābolu smarža.

Un „Kalniņu kalniņš” bija kā nosēts ar jāņtārpiņiem...
Skola - rokas stiepiena attālumā, bet gājiens uz vei-

kalu vai pastu - mazs ceļojums, kad jāsapucējas. Ja nu 
kāds izjuta Graudu ielas tālumu, tad tās bija mūsu go-
vis Ciedra un Imula tad, kad Ļaudonā praktizēja kopīgu 
govju ganīšanu Aiviekstes ciņainajās pļavās, ko toreiz 
sauca par purvu - iepretī Brāļu kapiem.

Gribu pastāstīt par Graudu ielas tuvākajiem lauku kai-
miņiem Ruķu saimniekiem un Krūmiņiem. 

Pie mūsu robežgrāvja pienāca gan viņu lauki, gan jau 
pieminētais Krūmiņu mežiņš. Pēc kara tie, protams, bija 
kolhoza īpašumi. Krūmiņu mājās dzīvoja meita Aus-
ma, kas apprecējās ar agronomu Otvaru. Viņas brālis 
Andrejs pēc kara Ļaudonā neatgriezās.

Un tagad vietā teiciens „Ak, Dievs, cik pasaule ir 
maza!”. Mana meita Aija studiju laikā dziedāja Māks-
las akadēmijas jauniešu korī „Austrums”, un 1989. gadā 
koncertceļojumā viņa nokļuva Francijā, Lionā. Tur 
atbraucējus sagaidījuši vietējie latvieši, starp viņiem 
stalts un simpātisks kungs. Aija ar savu smalko dzirdi 
viņa runā saklausījusi pazīstamu dialektu un apvaicā-
jusies, vai viņš gadījumā nav no Madonas puses. „No 
Madonas īsti nē, bet ir tāda vieta Ļaudona...” atbildējis 
kungs, kas izrādījies mūsu lauku kaimiņš Andrejs Krū-
miņš. Beidzis Ļaudonas lauksaimniecības skolu, viņš, 
pavisam jauns puisis, tikko 19 gadus vecs, 1944. gadā 
kļuvis leģionārs. Nonācis Vācijā, ievainots, ārstējies 
hospitālī. Tad jau arī kara beigas un amerikāņu gūsts. 
Pēc tam viņš nodots beztiesiskam darbam Francijā un 

tikai 1948. gadā atgūtas brīva cilvēka tiesības dzīvot un 
strādāt.

Karā un darba nometnēs piedzīvotais Andrejā Krū-
miņā bija iededzis skaudru zemdegu, kas gruzdēja un 
lauzās uz āru, lika stāstīt, rakstīt. Aija satika jau nobrie-
dušu, izcili spējīgu rakstnieku. Viņa pazīstamākie darbi 
- noveļu krājums „Mijkrēslī” ar lauku dzīves, paaudžu 
attiecību tēlojumiem, kara gaitu vērojumi - „Vai tu no 
Džūkstes?”, kultūrvēsturiskas apceres - „Mūsu tautas 
saknes”, kā arī četras autobiogrāfiskas grāmatas „Trim-
daszeme Francija”.

Aija rakstniekam stāstījusi par Latviju, par Ļaudo-
nu, par ogu un sēņu vietām Krūmiņu mežiņā, aicinājusi 
braukt ciemos. Un tiešām pēc pāris vasarām, 1991. gadā, 
Andrejs Krūmiņš atbrauca. Kad viņš bija izciemojies pie 
māsas, izstaigājis mīļās bērnības, jaunības vietas, tad ie-
radās Graudu ielā 17 - mūsu mājā. Todien Nora gatavoja 
aveņu ievārījumu. Rakstnieks smējās, ka nācis, vadoties 
pēc neaizmirstamās aveņu smaržas. Pankūkas ar vēl sil-
to aveņu ievārījumu un aukstu pienu ciemiņš novērtēja 
kā karalisku cienastu. Atmiņai Andrejs Krūmiņš atstāja 
grāmatu „Mijkrēslis” ar veltījumu Aijai.

Skaistajās „Ruķu” mājās dzīvoja Ļaudonas pagasta 
vecākais Jēkabs Lācis. Ar gadiem saimnieks bija izvei-
dojis plašu augļu dārzu, protams, tur bija arī speciāls 
ābolu pagrabs. Nora atceras, kā viņas ar mammu pirms 
Ziemassvētkiem „Ruķos” pirkušas skaistus, garšīgus 
ābolus. Pēc kara šajās mājās iekārtoja Ļaudonas slim-
nīcu. Atceroties tos laikus, jābrīnās, cik dakteri toreiz 
bija daudzpusīgi - gan plaušu karsoņus ārstēja, gan lauz-
tus kaulus salika, gan pieņēma dzemdības. Tagad savās 
mājās saimnieko Jūlija Lāča meita Dzintra Iealniece, 
„Ruķi” atkal ir saposti. Es atceros skaistās bērzu birzta-
las lielo Lāču lauku vidū. Tās bija arī lieliskas zemeņu, 
aveņu un apšu beku vietas. Mēs tās saucām par saviem 
sēņu dārziem. Kad mēs uz turieni skrējām, mamma jau 
gatavojās kartupeļu vārīšanai.. 

Trešie kaimiņi bija „Jēkabdārza” Berķi - Arvīds un 
Zelma ar bērniem Ināru un Ilmāru. Viņi gan bija tikai 
rentnieki. „Jēkabdārzs” piederēja „Ruķu” Lāčiem, un 
mājas bija nosauktas saimnieka Jēkaba vārdā. Māju ap-

kārtne tiešām bija izveidota 
kā dārzs, ozoliem apstādīts. 
Diemžēl šīs brīnišķīgās 
mājas līdz ar Ļaudonu tika 
nodedzinātas. Pēc kara vēl 
ilgi, ejot caur „Jēkabdār-
zu”, varēja ieskatīties va-
renajos pagrabos, vēl ilgi 
ziedēja krāšņas ziemcietes 
- bijušās skaistās, pagājušās 
dzīves liecinieces.

Tāda nu ir mūsu Graudu 
iela - zaļa, maz apdzīvota, 
taču mīļa, atmiņām, jau-
kiem cilvēkiem bagāta, ro-
beža starp laukiem un pil-
sētiņu.

Astrīda Aizsilniece, 
Graudu ielas 17 bijusī 

iedzīvotāja

(Rakstā izmantoti 1941. 
gada iedzīvotāju 

uzskaites dati. 
Paldies Līgai Calmānei!)
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Senioru paaudzes deju kolektīvs “Divi krasti”.

Ar 1. septembri paaugstina atalgojumu
pašvaldības sistēmā strādājošajiem

Madonas novada pašvaldības dome, turpinot 2019. 
gadā iesākto kursu uz līdzsvarota, konkurētspējīga atal-
gojuma nodrošināšanu pašvaldības sistēmā strādājoša-
jiem, ar 1. septembri ir paaugstinājusi amata vienības 
amatalgas likmi pirmsskolas izglītības skolotāja palīgam 
par 17-20%. (Līdz šim pirmsskolas izglītības skolotāja 
palīga alga bija 470 eiro par likmi. No pirmā septembra 
tā būs attiecīgi 550 un 570 eiro (paaugstinājuma apmērs 
atkarīgs no izglītojamo skaita grupās). Ar 1. septembri 
algu paaugstinājums, algas likmi palielinot par 7%, skar 
arī novada pašvaldības bibliotēku un muzeju adminis-
trācijas darbiniekus un Madonas kultūras nama direkto-
ri. Savukārt, pārskatot štata vienības pašvaldības īpašu-
ma uzturēšanas nodaļās, izstrādāta unificēta amata algu 
sistēma, kas ar 1. septembri ļāvusi palielināt atalgojumu 
arī vairākiem īpašumu uzturēšanas nodaļu darbiniekiem.

“Līdz šim īpašuma uzturēšanas nodaļu speciālistu at-
algojums bija robežās no 444 eiro līdz 710 eiro mēne-
sī par vienu likmi. Izvērtējot katras nodaļas darbinieku 
sarakstu, ir izdevies mazināt algu atšķirību un ieviest 
skaidri saprotamu amatu nosaukumu sistēmu. Ir noteikti 
trīs amati: labiekārtošanas strādnieks ar algas likmi 670 
eiro mēnesī, remontstrādnieks ar amata algu 690 eiro 
par likmi un traktortehnikas vadītājs ar amata algas lik-
mi 710 eiro mēnesī. Mums jāapzinās, ka ikviens uzņē-
mums vai iestāde, kas kavējas ar regulāru algas paaugs-
tināšanu darbiniekiem, riskē ar to, ka kādā brīdī sāksies 
šo darbinieku aizplūšana. Mūsu cilvēkiem nav raksturīgi 
nākt pie darba devēja un prasīt algas pielikumu. Nejūtot 
pozitīvas izmaiņas, darbinieks var secināt, ka viņa darbs 
pašvaldībā netiek pienācīgi novērtēts, un doties labāka 
darba meklējumos. Laikus nereaģējot, varam zaudēt arī 
vadošos darbiniekus, kurus aizstāt ir ļoti grūti,” skaid-
ro Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
vietnieks uzņēmējdarbības atbalsta, tūrisma attīstības 
un komunālās saimniecības jautājumos Ivars Miķelsons.

Vienlaikus dome ir pieņēmusi lēmumu ar 1. septembri 
paaugstināt arī zemākās algas likmi līdz 480 eiro, kas 
līdz šim pašvaldībā bija 444 eiro mēnesī. Ar šo lēmumu 
pašvaldība daļēji gatavojas Ministru kabineta plāniem 
ar 2021. gadu minimālo algu noteikt 500 eiro apmērā.

Algu paaugstinājuma nodrošināšanai pašvaldībai līdz 
gada beigām nepieciešami 150 000 eiro. Nozīmīgākais 
finansējuma avots ir no kurinātāju amata vietu samazi-
nājuma gūtā ekonomija. Uzstādot automātiskos granulu 
apkures katlus pagastu iestādēs, daudzviet zūd nepiecie-
šamība pēc šādas štata vietas. Kopumā, samazinot kuri-
nātāju amata vietas, tiek ieekonomēti 93 000 eiro. Pārē-
jā finansējuma daļa, kas nepieciešama domes lēmumu 
izpildei, tiek segta no pašvaldības ieņēmumu pārpildes. 
Tie galvenokārt ir ieņēmumi, kas gūti no nekustamā īpa-
šuma atsavināšanas. 

“Lēmumi par atalgojuma paaugstināšanu nedrīkst būt 
vienreizēji. Pašvaldībai ir jāizstrādā algoritms, kas pa-
redz ikgadēju algas paaugstinājumu inflācijas jeb dzīves 
dārdzības pieauguma kompensēšanai. Vidēji tie ir 3%-
5% gadā. Tas ļaus mazināt šķēri pašvaldības institūcijās 
strādājošo un privātā sektora darbinieku atalgojumā,” 
to, ka algu paaugstināšanā jāievēro regularitāte, uzsver 
Ivars Miķelsons.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos 
Zigfrīds Gora savukārt akcentē, ka dome, pieņemot 
lēmumus par atalgojuma paaugstināšanu, mērķtiecīgi 
iegulda līdzekļus cilvēkos, kas ir nozīmīgākais pašval-
dības rīcībā esošais resurss. Gada laikā ir izdevies pār-
skatīt un paaugstināt atalgojumu visos pašvaldības sek-
toros, izņemot novada domes vadību. Tas bija obligāti 
sperams solis, jo jau bija signāli, ka dažās no jomām var 
sākties darbinieku aizplūšana.   

“Tik būtisks algu pielikums pašvaldības sistēmā strā-
dājošajiem nav bijis kopš novada izveides, taču vienlai-
kus jāapzinās, ka pat ar šo algu pielikumu mūsu novada 
sistēmā strādājošo algas būtiski atšķiras no vidējās al-
gas rādītājiem valstī attiecīgo jomu darbiniekiem. Paš-
valdībai ir reālistiski jāraugās uz situāciju darba tirgū. 
Darbspējīgo cilvēku, kas spēj un vēlas strādāt pašvaldī-
bas sistēmā reģionos, nav daudz. Samērīga atalgojuma 
piedāvāšana ir svarīgs priekšnosacījums, lai mēs varētu 
runāt par motivētu, profesionālu cilvēku piesaisti paš-
valdībai. Sperot šos soļus, vēlamies atgriezt cilvēkos 
ticību, ka viņi novadam un valstij ir nepieciešami. Ka, 
dzīvojot ārpus lielajiem attīstības centriem, ar savu dar-
bu viņi sev, savai ģimenei var nodrošināt cilvēka cienī-
gu dzīvi. Man šķiet, šī vēstījuma mūsu sabiedrībā līdz 
šim ir pietrūcis,” lēmumu nozīmību un nepieciešamību 
skaidro Zigfrīds Gora.   

Jāatgādina, ka kopš finanšu un pārvaldes krīzes Lat-
vijā, kuru veicināja 2008. gada globālā finanšu krīze, 
būtiskas, visaptverošas izmaiņas Madonas novada paš-
valdības darbinieku atalgojuma sistēmā netika veiktas. 
Pārsvarā domes lēmumi par atalgojuma paaugstināšanu 
bija sasaistē ar valdības ikgadējo minimālās algas paaug-
stinājumu, kā arī tika veikts neliels atalgojuma paaugsti-
nājums 3% robežās pārējiem sistēmā strādājošajiem.

Kopš 2019. gada rudens šī situācija ir mainījusies un 
dome, pārskatot pašvaldības struktūru amata vienības, 
tostarp, samazinot darbinieku skaitu centrālajā admi-
nistrācijā, pakāpeniski ir veikusi reformas gan amata 
vienību sarakstos, gan amata algās. Atalgojums paaug-
stināts gan Madonas novada bāriņtiesu, gan pansionātu 
darbiniekiem, gan kultūras darba organizatoriem, gan 
sociālajiem darbiniekiem, aprūpētājiem u.c. darbinieku 
grupām. Īpašumu uzturēšanas dienestu darbinieki, kā arī 
pirmsskolas izglītības skolotāju palīgi, muzeju un bib-
liotēku darbinieki bija palikuši pēdējie pašvaldības sis-
tēmā strādājošie, kuriem nebija paaugstināts atalgojums. 
Tiesa, atalgojums, skatīts atrauti, vēl nekalpo par vienī-
go dzinuli strādāt pašvaldībā. Tam ir jābūt kompleksam 
piedāvājumam, kas sevī ietver pievilcīgas dzīves vides 
un kultūras telpas nodrošināšanu un uzturēšanu, kā arī 
plaša spektra pakalpojumu pieejamību. Katrā no šīm jo-
mām pašvaldībai ir vēl sperami pirmie vai nākamie soļi, 
taču algas paaugstinājums var motivēt palikt un strādāt, 
nevis doties prom.   

Egils Kazakevičs, 
Madonas novada pašvaldības

 Attīstības nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists

Ņem vērā!
Madonas pašvaldības Sociālā dienesta telpās, Mado-

nas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetā, no 
7. septembra atsākās pieņemšana pie apmaksāta bērnu 
zobu higiēnista. Pieraksts ir atvērts, lai pieteiktu vizīti. 
Jāzvana pa tālruni 25717723.

iNFormatīVi  jauNumi  No  madoNaS  NoVada  paŠVaLdībaS
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Maģisko burbuļu triku izrāde 
“Mistery Bubbles”

paSĀKumu  aFiŠa

3. oktobrī  no 
plkst.16.00 līdz 17.30 
Madonas pilsētas 
kultūras namā.

Beidzot arī Latvijā 
vēl neredzētā šovā vē-
rosim pasaules klases 
burbuļu trikus iluzio-
nista Roberta Vald-
man izpildījumā.

Burbuļu iluzionists, 
neona istaba, dūmu 
specefekti, burbuļu 
triki, animatori, vaka-
ra vadītājs ar rotaļām 
un diskotēku noslēgu-
mā!

Pasākumā skatītāji 
varēs nofotografēties 
īpašā neona foto darbnīcā, kura tiks aprīkota ar speciālajām 
UV gaismām, lai bildes būtu īpaši košas un jautras.

Gaismas un dūmu specefekti padarīs izrādi aizraujošu 
gan lieliem, gan maziem. Izrādes noslēgumā ballīte balo-
nos.

Katrai bērnu biļetei līdzi nāk DĀVANIŅA - komplekts 
ar profesionālu burbuļu rīku un šķidruma koncentrātu 2,5 
litriem burbuļu. Dāvaniņa - skaistā dāvanu iepakojumā. 
Uzreiz pēc izrādes varēsiet pilnveidot burbuļu veidošanas 
mākslu arī mājās un pārsteigt kaimiņus ar neredzētiem bur-
buļu priekiem.

Uz vietas būs pieejams burbuļu veikaliņš, kurā varēs 

Volejbola svētkiem Madonā jābūt!

iegādāties citus burbuļu rīkus lielo burbuļu priekiem no 
www.ziepjuburbuli.lv.

Durvis uz pasākumu būs  atvērtas jau stundu pirms iz-
rādes, lai varētu ieņemt sēdvietas. Izrādes ilgums - viena 
stunda un trīsdesmit minūtes.

Bērni līdz vienam gadam (ieskaitot) kopā ar vecākiem, 
neaizņemot papildu vietu, tiek ielaisti bez  maksas. Vecā-
kam jāpērk biļete.

Ieejas maksa: bērniem EUR 11,00 - 15,00; vecākiem vai 
pavadoņiem EUR 6,00 - 10,00 “Biļešu paradīze” kasēs.

Aija Špure, Madonas pilsētas kultūras 
nama atpūtas pasākumu organizatore

“Kaijas” solistam Sandrim Sproģim 
jubilejas koncerts

Šī gada 9. oktobrī 
plkst. 19.00 Madonas 
kultūras namā notiks 
mūziķa, dziesmu auto-
ra, producenta, aranžē-
tāja, grupas “Bruģis” 
un “Austrumkrasts” 
dibinātāja Sandra Spro-
ģa 50 gadu jubilejas 
koncerts “Savīt laiku 
mūzikā”.

Koncertā tiks iekļau-
tas bērnības un jaunības 
atmiņas, nostalģija pēc 
tā laika krāsām, pasnie-
dzot muzicēšanas laikā 
uzkrāto pieredzi un ra-
dītās dziesmas. Zelta 
repertuāra dziesmas skanēs ar īpašo viesu līdzdalību. Tā-
pēc jau kāda pazīstama dziesma var ieskanēties jaunā ver-
sijā, kāda aizmirsta dziesma iegūt jaunas krāsas, tā atklājot 
negaidītas nianses un pavērsienus. 

Īpašas noskaņas un krāsas koncertā piešķirs profesionāli 
pavadošā sastāva mūziķi:  Guntis Vecgailis (bass), Mareks 
Vecgailis (bungas), Juris Skrajāns (ģitāra), Edmunds Vest-
manis (taustiņi) un pats jubilārs (taustiņi, ģitāra). 

Vakara vadība  uzticēta Latvijas Radio2 dīdžejam Viestu-
ram Sproģim.

Jubilejas  koncerta  īpašie viesi: Jānis Krūmiņš (“Ap-
vedceļš), Harijs Joniškāns (“Kantoris 04”), Mareks Pelsis 
(“Brīvdiena”), Viktors Tilčiks, Ralfs Rubenis (“Tranzīts”), 
Intars Zommers, Santa Kasparsone, Edmunds Vestmanis 
(“Bruģis”)  un citi.

Sandris Sproģis: “Šis koncerts tiek organizēts ne tikai 
tāpēc, lai izceltu kādus savus personīgos sasniegumus vai 
savu apaļo jubileju, bet gan tas ir labs iemesls, lai apvie-
notu populārus un brīnišķīgus māksliniekus, mūziķus un 
draugus uz vienas skatuves ar manis  sacerētām dziesmām. 
Tā vēlos radīt svētkus maniem ilggadējiem klausītājiem, 
atbalstītājiem, faniem, paziņām un novadniekiem.”    

Pēc koncerta visi dejot gribētāji tiekas uz deju par-
keta jubilāra ballē. Par muzikālo jautrību gādās grupas 
“Bruģis”, “Apvedceļš”, “Vēja runa” un “Tranzīts”.

Pasākumu atbalsta: Madonas novada pašvaldība, SIA 
“Silmalas”, “Melnais Bullis”, SIA “AKTAks”, “Grafs”,  
“Rudzons”. Informatīvais atbalsts - Latvijas Radio2 un re-
ģionālā avīze “Stars”.

Biļetes uz koncertu un balli var iegādāties visās “Biļešu 
paradīzes” kasēs vai  www.bilesuparadize.lv. Galdiņu re-
zervācija ballei - 62400999. Edīte Sproģe
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Ekoloģiskās mūzikas orķestris 
“Ducele” dodas koncerttūrē un 

piestāj arī Madonā
10. oktobrī 

no plkst. 19.00 
līdz 20.30  Ma-
donas pilsētas 
kultūras namā 
e k o l o ģ i s k ā s 
mūzikas orķes-
tris “Ducele” 
sadarbībā ar 
rakstnieci Noru 
Ikstenu piedāvā 
uz grupas “Trīs 
no Pārdauga-
vas” dziesmām, 
pieredzi un pie-
d z ī v o j u m i e m 
balstītu kon-
certuzvedumu 
“Monika”.

U z v e d u m ā 
skanēs slave-
nākās trimdas 
dz iesmin ieka 
Viļņa Baumaņa 
60.-70.-80. ga-
dos ASV radītās un Latvijas PSR nelegāli toreiz izplatītās 
trešo Atmodu tuvinošās dziesmas jaunās un mūsdienīgās 
skaņās. “Duceles” aranžējumā un atskaņojumā dzirdēsiet 
“Trīs no Pārdaugavas” repertuāru, kura saturs joprojām 
izklausās aktuāls kā Latvijā, tā ārzemēs dzīvojošiem lat-
viešiem.

Uzveduma laikā varēs iegādāties “Duceles” jaunāko ie-
rakstu ar Viļņa Baumaņa dziesmām, kā arī Noras Ikstenas 
grāmatu par grupu “Trīs no Pārdaugavas”.

Koncertuzvedumā “Monika” piedalās grupas “Duce-
le” mūziķi Arnis Veibārdis (balss, ģitāra), Andris Alvi-
ķis (balss, kontrabass, perkusijas), Artūrs Uškāns (balss, 
akordeons, kokle, stabules, mutes ermoņikas) un Mārcis 
Kalniņš (bandžo, buzuki, ģitāra). 

Viktora Runtuļa scenārijs un režija. 
Ieejas biļešu cenas: EUR 12,00; 10,00; 8,00 “Biļešu 

paradīze” kasēs. 

Aija Špure, Madonas pilsētas kultūras nama
 atpūtas pasākumu organizatore 

“Tūrisma brokastis 2020”
Šī gada 20. oktobrī (otrdienā) Madonas novada paš-

valdība aicina novada tūrisma pakalpojumu sniedzējus 
uz darba sanāksmi “Tūrisma brokastis”.

Sanāksmes laikā kopīgi atskatīsimies uz aizvadīto 
sezonu: Covid-19 nozagto pavasari, tūrisma vasaras 
un rudens sezonu, pieprasījuma tendencēm, klientiem 
un viņu atsauksmēm. Uzklausīsim tūrisma saimnieku 
priekšlikumus un sadzirdētos ceļotāju ieteikumus par 
tūrisma attīstības un sadarbības aktivitātēm. Tūrisma 
pakalpojumu sniedzēju viedoklis mums ir svarīgs, lai 
veiksmīgi saplānotu nākamā gada aktivitātes un pašval-
dības atbalsta pasākumus. Kopā mēs varam vairāk!

Darba kārtībā: uzņēmuma “Madonas alus” iepazīša-
na, brokastis, atskats uz aizvadīto sezonu (informē visi 
klātesošie), individuālas sarunas.

Norises laiks: plkst. 9.00 - 12.00.
Norises vieta: “Madonas alus”, “Bodnieki”, Praulie-

nas pagasts, Madonas novads.  
Dalība jāpiesaka līdz šī gada 16. oktobrim.  
Uzņēmumā “Madonas alus” aizvadīta ļoti darbīga tū-

risma sezona. Īpaši daudz viesu uzņemts BBQ vasaras 
restorānā, kur apmeklētājiem tika piedāvāta gruzīnu vir-
tuve gruzīnu pavāru izpildījumā, kas papildināta ar Ma-
donas alus garšu buķeti. Viesi novērtējuši arī ideju par 
restorāna iekārtošanu dabiskā, nesamākslotā vidē, kur 
vērtība ir ainava, klusums un putnu dziesmas.

Sanita Soma, Madonas novada pašvaldības 
tūrisma darba organizatore

Valters Krauze aicina uz 
humoristisku autorvakaru

2. oktobrī plkst. 19.00 - 20.30  
Madonas pilsētas kultūras namā

Tūkstošiem cilvēku ir smējušies par viņa jokiem, atbil-
dējuši kopā ar viņu uz nopietniem jautājumiem TV šovā 
“Es mīli tevi, Latvija”, priecājušies par viņa vadītajiem 
raidījumiem. Tagad  pienācis brīdis dalīties ar skatītājiem 
sakrātajā pieredzē un stāstīt par to.

“Šo divdesmit gadu laikā dažādos TV raidījumos esmu 
daudz ironizējis par politiku, politiķiem, valstī notiekošo. 
Savā autorvakarā vairāk pasmaidīšu par sevi, savu piere-
dzi, neveiklām situācijām un notikumiem, ko pats esmu 
piedzīvojis,” nedaudz ieskicē madonietis Valters.

Ar muzikālajām ilustrācijām Valtera stāstus papildinās 
pianists Juris Kristons.

Pasākuma rīkotāji - kompānija “Forte Production”. 
Ieejas maksa: EUR 12,00; 10,00; 7,00; 5,00 “Biļešu 

paradīze” kasēs.
Aija Špure, Madonas pilsētas 

kultūras nama atpūtas pasākumu organizatore 
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rudeNS  ĻaudoNieŠu  aCīm
Šim avīzes numuram meklējot titullapai fotoattēlu, nonācu pie atziņas, ka man ir nepieciešama palīdzība, tāpēc 

interneta vidē, sadarbojoties ar Artūru Portnovu, Signi Prušakeviču un Aneti Smirnovu, vērsos pie ļaudoniešiem 
ar lūgumu iesūtīt „Ļaudonas Vēstim” titullapai cienīgu attēlu. Izpētot arī internetā brīvi pieejamās ļaudoniešu bil-
des, izraudzījos tās, lai publicētu rudenim piestāvošu rubriku „Rudens ļaudoniešu acīm”. Atzīstu, ka melnbaltais 
foto varbūt neizskatās diezgan spīdoši. Nekreņķēsimies par sīkumiem, bet baudīsim Ļaudonas pagasta iedzīvotāju 
noķertos mirkļus! Paldies visiem!

Katrīna Kļaviņa

..Visapkārt rudens tumsa un migla, un pelēkas skumjas.
Bet manā pļavā – spilgtas krāsas, gaisma

un mirdzums kā vasaras jāņtārpiņu naktī...
Tikai tā var pārvarēt rudens tumsu –

Stādot cerību asnus,
Starojot mīlestībā un

Saglabājot siltu un dedzīgu sirdi..
(...)

Dinas Celiņas foto

Rolanda Šimoņa foto

Līgas Āboliņas foto

turpinājums 16. lpp.
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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 mīklas 
(numurs 7, 296) atminējumi

Horizontāli: 1. Kalupe, 5. Cīrava, 9. Ērtas, 11. Dainas, 
12. Veikli, 13. Afēra, 14. Aukas, 15. Kautri, 16. Apteksne, 
22. Karakasa, 23. Palanga, 25. Spiedes, 26. Barikāde, 30. 
Odzienas, 34. Redzēt, 36. Amata, 37. Ķelne, 38. Saliet, 
39. Adlera, 40. Klase, 41. Ieecēt, 42. Īstena.

Vertikāli: 1. Kūdras, 2. Laiska, 3. Plaisa, 4. Pakrist, 6. 
Īdeņa, 7. Auksta, 8. Apinis, 10. Reflekss, 15. Keramika, 
17. Paklejot, 18. Skops, 19. Irbes, 20. Vadāt, 21. Egles, 
24. Laternas, 27. Izraēla. 28. Kristi, 29. Idille, 31. Saldus, 
32. Bagete, 33. Palama, 35. Ēdenē.

Stand-Up komēdija 
„Latviešu komiķis”.  Autors un izpildītājs - 

Maksims Trivaškevičs
Piektdien, 9. oktobrī, Stand-Up komiķis Maksims Trivaš-

kevičs Ļaudonas kultūras nama apmeklētājus iepriecinās ar 
soloprogrammu „Latviešu komiķis”, kura 2019. gada no-
vembrī piedzīvoja pirmizrādi. Tās ietvaros autors stundas 
garumā stāstīs savus jaunākos un labākos jokus.  

Maksims Trivaškevičs ir komiķis ar īpatnēju un oriģinālu 
humora pasniegšanas veidu, kura dēļ skatītāji nereti smejas 
līdz asarām, bet viņa iepriekšējā izrāde „Humors pa latvis-
ki” nodrošināja kārtīgu smieklu un no tā izrietošu C vitamī-
na devu  vairāk nekā desmit tūkstošiem skatītāju. 

Paspējis paviesoties Jāņa Skuteļa „Pusnakts šovā”, ar 
savu humoru izpelnīties Latvijas specdienestu uzmanību un 
ar regulārām uzstāšanās reizēm priecējot latviski runājošos 
gan dzimtenē, gan arī ārzemēs, Maksims jau otro reizi vie-
sosies Ļaudonā.

Sākums plkst. 18.00, ieeja - 3,00 eiro.
Signe Prušakeviča

 ..Un vējš matos Tavos
 raksta dzeju

ko dzērves balsī
rudens runā
saulrietā ...

  (...) 

Līgas Āboliņas foto

  

Māra Akota foto

Linetas Kārklas foto

Linetas Kārklas foto


