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Labdien, lasītāj!
Te ar saulainām dienām, te ar mierī-

gām lietavām, te ar brāzmainu ziemeļvē-
ju esam pavadījuši aprīli, sagaidot mājās 
atgriežamies stārķus, atveroties vītolu 
pumpuriem un kamenēm meklējot narci-
šu ziedus.

Šajā mēnesī dažādas aizraujošas Liel-
dienu nodarbes norisinājās teju vai visās 
pagasta iestādēs. Par to plašāk lasiet avī-
zītes nākamajās lapaspusēs!

Šajā numurā ieskatieties arī rubrikā 
„Dzīvesstāsts”, kurā sarunājos ar dzī-
vespriecīgo un apņēmīgo Ievu Kārkliņu, 
kas nesen kļuvusi par Ļaudonas pagasta 
bibliotēkas vadītāju. Vēlam veiksmi un 
panākumus, pildot uzticētos darba pienā-
kumus!

Jūsu zināšanai, dārgie lasītāji, vē-
los jūs informēt arī par to, ka 11. aprīlī 
Madonas novada pašvaldības ārkārtas 
sēdē domes deputāti par pārvaldes va-
dītāju Ļaudonas, kā arī Kalsnavas pa-
gastā atkārtoti iecēla Artūru Portnovu. 
Arī turpmāk vēlam Artūram neizsīksto-
šu mērķtiecību un azartu –  būt spožam, 
apzinīgam un uzticamam vadītājam! Mēs 
esam ar tevi un zinām, ka tu esi ar mums!

Aizvien savās sirdīs un prātos esam 
kopā ar Ukrainas tautiešiem – ar tiem, 
kas aizvien cieš no kara posta savā zemē, 
arīdzan ar tiem, kas plosīto zemi jau at-
stājuši, dodoties bēgļu gaitās...

Grūti un nemaz nav iespējams pa īs-
tam iejusties šo cilvēku ādā…

Aicinu uzsmaidīt, kaut mirkli paužot 
kopā būšanu, Ļaudonā esošajiem ukrai-
ņu jauniešiem, kā arī trijotnei – mammai, 
omītei un mazajam puikam, kuri labprāt 
iecienījuši vakara pastaigas līdz Aiviek- 
stes upei vai kaut kur tālāk. Būsim līdz-
cietīgi un pretimnākoši! It visā!

Lai maijs jūsmājās ienāk ar jau vasa-
rīgu siltumu, kad plītiņa jākurina mazāk, 
ar spožu sauli, kas liek nomazgāt mājas 
logus pēc garās ziemas un īsā pavasara. 
Lai sekmīgi arī dārza darbi! Lai visas sē-
tās sēkliņas un dēstiņi aug griezdamies!

Tiksimies jau maijā!
Katrīna Melānija, redaktore

„Ja es varētu, es pasauli rokās saņemtu un noglāstītu.” 
K. Kļaviņas foto

Es ņemu debess 
 gabaliņu zilu
Un pielieku tam 
 sniegpulksteni klāt,
Vēl pūpolus un 
 smaržu pilno silu –
To visu vēlos 
 Tev es uzdāvināt.
                        K. Apškrūma

2. aprīlī Benita Brackmane atzīmēja 90 gadu jubileju!

27. aprīlī Velta Krafte atzīmēja 80 gadu jubileju!

Sirsnīgs sveiciens kundzēm spilgtajās dzīves jubilejās! 
Spēcīgu veselību, dzīvesprieku un sauli virs galvas!

Katrīna Kļaviņa

MĒNEŠA JUBILĀRI
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Zemes lietojuma un zemes seguma 
statistiskais apsekojums (LUCAS)

Cienījamie ļaudonieši, SIA “Vides 
eksperti” pēc Eiropas Komisijas statisti-
kas biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks 
zemes seguma un lietojuma apsekojumu 
Baltijas valstīs, tai skaitā arī Madonas 
novadā un Ļaudonas pagastā.

Ņemot vērā, ka apsekojamie punkti 
atrodas privātīpašumos, tad, lai Eiropas 
lauksaimniecībai teritorijas un politikas 
plānošanai svarīgais apsekojums neradītu problēmas zemju 
īpašniekiem un neveicinātu konfliktsituāciju rašanos, lūdzu 
iepazīties ar SIA “Vides eksperti” tālāk sniegto informāciju. 
Šī ziņa ir sevišķi aktuāla lauksaimniekiem un zemju īpašnie-
kiem. 

Šī informācija tiks publicēta arī www.laudona.lv mājas-
lapā.

LUCAS 2022 apsekojums
Apsekojums notiks no 2022. gada maija līdz oktobrim. 
Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 3385 punkti. Punkti var at-

rasties visos zemes seguma veidos (aramzemē, zālājos, meža 
zemēs, apbūvētās teritorijās, transporta tīklos utt.). Apsekotāji 
nosaka zemes seguma un lietojuma veidu, zālājus, meliorāci-
jas esamību un ainavas struktūras elementus.

Vienlaikus 717 punktos tiek paņemts augsnes virskārtas 
paraugs. Paraugs tiek analizēts laboratorijā un izmantots ar 

vides faktoru novērtēšanu saistītiem mērķiem, piemēram, Ei-
ropas augšņu karšu atjaunināšanai, augsnes modeļu validāci-
jai un organiskas izcelsmes oglekļa satura noteikšanai augsnē, 
kas ir būtisks klimata pārmaiņu ietekmes faktors.

Trīsdesmit punktos tiek paņemts augsnes papildu pa-
raugs, lai analizētu augsnes bioloģisko daudzveidību.

Apsekotājs darbojas saskaņā ar precīzām instrukcijām, lai 
kartētu un nofotografētu izvēlēto punktu, radot pēc iespējas 
mazāk traucējumu un nebojājot augu segu, kas atrodas pun-
ktā.

Ja nepieciešams, apsekotājs varēs uzrādīt ID karti un Ei-
ropas Komisijas Statistikas  dienesta EUROSTAT parakstītu 
akreditācijas vēstuli. 

Apkopotā informācija tiks izmantota tikai Eiropas mēroga 
statistikas apkopošanai, un tā neatspoguļos nekādus personis-
ka rakstura datus vai datus par zemes īpašumu. LUCAS 2022 
apsekojuma dati netiks izmantoti lauksaimniecības subsīdiju 
kontrolei. Un tie nav piemēroti šādam mērķim. 

Lai iegūtu papildu informāciju par LUCAS, lūdzu, ap-
meklējiet atbilstošo nodaļu interneta vietnē http://ec.europa.
eu/eurostat/web/lucas/overview

Atvainojamies par  sagādātajām neērtībām un traucēju-
mu, ja tāds gadīsies!

SIA “Vides eksperti”
Ganību dambis 24D-25, Rīga, LV-1005, Latvia

Reģ. Nr.: 40003820612
E-pasts: birojs@videseksperti.lv

www.videseksperti.lv

VĒSTIS NO PAGASTA PĀRVALDES 
Ziņas no īpašumu uzturēšanas nodaļas

Galvenie amata pienākumi:
• pagasta ceļu tīkla un ielu uzturēšana;
• ceļu tīkla un ielu infrastruktūras uzturēšanas koordinācija 

ar VAS Latvijas Valsts ceļi un individuālajiem komer-
santiem;

• ceļu un ielu greiderēšanas, attīrīšanas no sniega un kaisī-
šanas koordinēšana ar individuālajiem komersantiem un 
pagasta iedzīvotājiem;

• atbildībā esošo ceļu un ielu remontdarbu koordinēšana;
• periodiska ceļu tīkla un ielu apsekošana, kā arī ieteikumu 

par veicamajiem remontdarbiem iesniegšana Īpašumu 
uzturēšanas nodaļas vadītājam;

• pagasta ceļu tīkla un ielu uzturēšanai nepieciešamā ik-
gadējā budžeta sagatavošana un atbildīga budžeta reali-
zēšana;

• dalība ikgadējā ceļu auditā kopā ar VAS Latvijas Valsts 
ceļi amatpersonām;

• konsultāciju sniegšana fiziskajām un juridiskajām perso-
nām par pagastam piederošo zemju nomu sadarbībā ar 
Madonas novada pašvaldības domi.

Prasības pretendentam:
• vismaz vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
• amata kompetencei atbilstoša darba pieredze;
• labas darba plānošanas un organizēšanas prasmes;

• prasme lietotāja līmeni strādāt ar Microsoft Office prog-
rammnodrošinājumu un citām programmām Windows 
vidē, un biroja tehniku;

• spēja elastīgi un radoši strādāt individuāli un komandā;
• labas komunikācijas spējas;
• Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• Svešvalodu (krievu valodas) zināšanas sarunvalodas lī-

menī;
• B un D kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:
• pilnu darba slodzi (40 stundas nedēļā);
• atalgojumu 670,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) mē-

nesī, sociālās garantijas;
• Atsaucīgus un uz sadarbību vērstus kolēģus;
• Iespēju realizēt iniciatīvas un radošas idejas;
• Profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas.

Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta ko-
piju var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi Ļaudonas 
pagasta pārvaldē, Dzirnavu ielā 2, Ļaudonas pagastā, 
Madonas novadā, LV-4862 vai iesūtīt e-pastā laudona@
madona.lv ar norādi “Ļaudonas pagasta ĪUN labiekār-
tošanas strādnieka vakance”.

Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas sazināsimies ar 
kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz otro atlases kārtu – klā-
tienes interviju.

AKTUĀLA VAKANCE!
Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvalde aicina darbā ĻAUDONAS PAGASTA ĪPAŠUMU 

UZTURĒŠANAS NODAĻAS  LABIEKĀRTOŠANAS STRĀDNIEKU uz nenoteiktu laiku.
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No 25. aprīļa līdz 22. maijam satiksmei tiek slēgts tilts 
pār Kuju (23,40. km) uz reģionālā autoceļa Jaunkalsna-
va–Lubāna (P82), netālu no krustojuma ar ceļu Krāslava–
Preiļi–Madona (P62). Atkarībā no maršruta, slēgtā posma 
apbraukšana iespējama ir pa vietējo autoceļu Ļaudona-Mūr-
nieki (V902) un Brīvības ielu Ļaudonā.

Tilts slēgts sakarā ar būvdarbiem, kas pēc tehnoloģiskā 
pārtraukuma atsākas autoceļa P82 posmā no Ļaudonas līdz 
krustojumam ar autoceļu Krāslava–Preiļi–Madona (P62) 
(15,60.–23,80. km). Pārējā būvdarbu posmā līdz Kujas til-
tam satiksmi organizē ar ceļazīmēm un vadstatņiem, ieviesti 
divi ar luksoforu regulēti posmi un maksimālā braukšanas 
ātruma ierobežojums ir 50 un 70 km/h. Ceļam no Ļaudonas 
līdz tiltam jāplāno līdz 30 minūtēm.

Posmā veiks ceļa segas pilno pārbūvi un ieklās divas 
kārtas asfaltbetona. Darbus veic AS A.C.B. par līgumcenu  
3 432 718 eiro (ar PVN). Pārbūves projekta autors ir 
SIA Projekts EAE, būvuzraudzību veic AS Ceļuprojekts. 
Būvdarbus plānots pabeigt šā gada rudenī.

Uz autoceļa Jaunkalsnava–Lubāna drīzumā uzsāks arī 
seguma atjaunošanu divos posmos pie Ļaudonas, 13,21.–
14,06. km un 14,38.–15,60. km, kur veiks asfaltbetona segu-

ma izlīdzinošo frēzēšanu, iesēdumu remontu un noslēgumā 
ieklās virsmas apstrādi. Arī tur darbus veic AS A.C.B. par 
līgumcenu 166 408 eiro (ar PVN), būvuzraudzību veic AS 
Ceļuprojekts. Būvdarbus plānots pabeigt šā gada rudenī.

Būvdarbi tiek finansēti no 2021. gada valsts budžeta 
programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.

Informācija no lvceli.lv
Par autobusu satiksmi

Kujas tilta ceļa posmu šķērso reģionālās nozīmes au-
tobusu maršruta nr.6749 Madona-Mūrnieki-Ļaudona-Mēt-
riena divi reisi: Madona – Prauliena – Mūrnieki – Ļaudona 
– Mētriena, atiešanas laiks 15:10, pienākšanas laiks 16:25 
Mētriena – Ļaudona – Mūrnieki – Prauliena – Madona, atie-
šanas laiks 16:30, pienākšanas laiks 17:40.

Minētā tilta slēgšanas un apbraucamā ceļa izmantošanas 
gadījumā minētajos reisos tiek izlaistas 2 pieturas, kas at-
rodas a/c P82 posmā – pietura “Vilciņi” (vienotais kods 
3262) un pietura “Dupeni” (vienotais kods 3263).

 Lūdzam izvērtēt savu maršrutu un izvēlēties optimālo 
ceļu galamērķa sasniegšanai.

Informācija no laudona.lv

Nokūstot ziemas sniegiem, atveroties ledus vākiem, 
atlidojot gājputniem un uzplaukstot pirmajiem pavasa-
ra ziediem, ir atnācis pavasaris!

Tāpat kā dabā pavasarī vērojama neizsīkstoša rosība 
visapkārt, arī PII “Brīnumdārzs” rosība nerimst un darba 
ir pilnas rokas. 

Martā dažādos laikos tika realizēts ESF projekts “Ve-
selības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu 
īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem”. Projekta ie-
tvaros bērniem bija iespēja iepazīt Smieklu jogas terapiju 
terapeites Kristīnes Kantiķes vadībā. Tajā tika apgūti trīs 
veidu smiekli un dažādi elpošanas vingrinājumi, vienlai-
cīgi veicot citas darbības. Atsauksmes no bērniem bija 
dažādas. Un, vērojot bērnus darbībā, katra sejā iezīmējās 
smaids un interese par veicamo darbību. 

Kopā ar Antru Gotlaufu katrai grupai bija iespēja 
pagatavot veselīgus našķus. Bērni šajā procesā gatavoja 
dažādus smūtijus, veselīgas konfektes un kūciņas, tika 
veidoti arī augļu iesmiņi, augļu kanapē. Nodarbības no-
slēgumā tas viss tika nogaršots un novērtēts. Bērni visā 
gatavošanas procesā iesaistījās ar patiesu interesi un ne-
baidījās nogaršot pašu gatavoto.

Kad visi bija izsmējušies un nobaudījuši veselīgos 
našķus, ar nepacietību tika gaidīts sporta treneris Jānis 
Ulme. Visvairāk bērni vēlējās iemācīties kādu no aus-
trumu cīņu paņēmieniem, ko treneris arī parādīja. Noslē-
gumā tika secināts, ka daudz jātrenējas, lai būtu veikli, 
veseli un spēcīgi. 

Pirmajā aprīlī bērnudārzā bija ieviesušās dažādas  jo-
kainas lietas. Bērni un skolotājas sanākuši dīvainās frizū-
rās un apģērbā, to visu lepni izrādot tērpu modes skatē uz 
sarkanā paklāja.

SVARĪGI!
Līdz 22. maijam uz autoceļa Jaunkalsnava–Lubāna slēgts tilts pār Kuju

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
ZIŅAS NO PII “BRĪNUMDĀRZS”

“Kaķu” grupas bērni kopā ar audzīti Ligitu Edelbergu 
un Antru Gotlaufu.

“Zaķu” grupas bērni gatavo veselīgos našķus.
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”Brīnumdārzā” neizpalika arī 
Lieldienu svinēšana. Pie bērniem 
bija atsteigušies divi zaķi, kas sā-
kumā viens otru bija pazaudējuši. 
Kopā ar zaķiem bērni izdziedāja 
dziesmas, mācījās rotaļas, minēja 
mīklas un meklēja zaķu paslēptās 
olas. Protams, bija arī fiziskās akti-
vitātes, olu ripināšana, olu kaujas un 
olu ēšana. 

     Tā kā “Bērnudārzam” kaimi-
ņos dzīvo cilvēki, kas atbraukuši no 
Ukrainas, tad PII kolektīvs bija arī 

par viņiem padomājis. Lieldienu rītā 
uz brokastu galda mūsu kaimiņiem 
bija atstāta vēstule, kurā viņus aici-
nāja ierasties pie saviem tuvākajiem 
kaimiņiem “Brīnumdārzā”. Visā 
bērnudārza teritorijā bija paslēptas 
Lieldienu olas, kuras viņiem kopīgi 
bija jādodas meklēt. Ligita Edelber-
ga bija sagādājusi arī mājas gurķīšus 
un sieru.

Mūsu kaimiņi bija neizsakāmi 
priecīgi par ielūgumu. Labais vairo 
labo, un arī mums šīs Lieldienas li-

kās uzreiz gaišākas. 
    Aprīlis ir bijis ļoti bagāts ar 

dažādām aktivitātēm. Bet vēl priek-
šā Olimpiskā diena, kurai bērni jau 
čakli gatavojas. 

Vēlam visiem saules gaišumu, 
zemes auglību, bites čaklumu un 
tam visam pāri mīlestību. Tieka-
mies jau maijā!

Arita Kalniņa,  
PII “Brīnumdārzs” 

sporta skolotāja
Foto no bērnudārza arhīva

Liels paldies Enijai Berelei (4. 
klase) par dalību Madonas novada 
“Skaļās lasīšanas konkursā”! 

VĒSTIS NO A. EGLĪŠA ĻAUDONAS VIDUSSKOLAS

Mēs lepojamies!

Vēlam panākumus un neatlaidību arī turpmāk!

Kopā ar smieklu terapeiti  
Kristīni Kantiķi.

Ar sporta treneri Jāni Ulmi. Lieldienu zaķis – mūzikas 
skolotāja Zinta Jefimova.



     2022. GADA  APRĪLIS                                “Ļaudonas Vēstis” Nr. 4 (312)                           5

1. aprīlī Ļaudonas kultūras namā 
12. klasei (audzinātāja Anita Kidala) 
norisinājās žetonvakars.

Par vakara tēmu izvēlējāmies 
“Oskaru pasniegšanas ceremoniju”, 
kurā katram skolēnam bija sava īpaša 
un unikāla nominācija un kā „Oska- 
ru” – balvu  – saņēmām žetona gre-
dzenus. 

Mēs esam ļoti gandarīti un priecīgi 
par izdevušos vakaru, par pozitīvajām 
emocijām, smiekliem un kopā būšanu, 
un svētku sajūtu.

Paldies visiem, kas ieradās un pa-
darīja mūsu vakaru vēl īpašāku!

Amanda Nagle, 
12. klases skolniece

Beidzoties Covid-19 pandēmijas 
ierobežojumiem, atsācies Madonas 
novada Skolu kauss volejbolā. Kā 
pirmās  Barkavas pamatskolas sporta 
zālē Skolu kausa izcīņas sacensībām 
vidusskolu grupā pulcējās sešas zēnu 
un četras meiteņu komandas. 

Izlozes rezultātā komandas A 
apakšgrupā spēlēja Madonas Valsts 
ģimnāzijas, Madonas pilsētas un 
Lubānas vidusskolas komandas. B 
apakšgrupā – Varakļānu, Cesvaines 
un Ļaudonas vidusskolas komandas. 
Mūsu vidusskolas komanda – Rovens 
Miškinis, Sergejs Plaunovs, Edvīns 
Boļbans, Gatis Strods, Kārlis Kalniņš, 
Gatis Vilsons  – uzvarēja Varakļānu 
un Cesvaines vidusskolas komandas 
B apakšgrupā, izcīnot 1. vietu. 

A apakšgrupā 1. vieta Madonas 
pilsētas vidusskolas komandai, 2. vie-
ta  Lubānas vidusskolas komandai. 
Pusfināla spēlē, tiekoties ar A apakš-
grupas 2. vietas ieguvēju – Lubānas 
vidusskolas komandu, tika izcīnīta 
uzvara divos setos. Otrajā  pusfināla 
spēlē Madonas pilsētas vidusskolas 
komanda divos setos uzvarēja Varak- 
ļānu vidusskolas komandu. 

Spēlē par 3. vietu tikās pusfināla 
spēļu zaudētājas Varakļānu vidussko-
las un Lubānas vidusskolas koman-
das. Ar rezultātu 2:0  uzvaru un 3. 
vietu izcīnīja Varakļānu vidusskolas 
komanda. Finālā Andreja Eglīša Ļau-
donas vidusskolas komanda aizraujo-
šā spēlē divos setos uzvarēja Mado-
nas pilsētas vidusskolas komandu un 
izcīnīja 1. vietu un kausu vidusskolu 
grupā jauniešiem. Jāatzīmē  Rovena 
un Sergeja meistarīgā spēle. Viņi Jē-

kabpils sporta skolas U-19 komandas sastāvā ar panākumiem turpina piedalīties 
Latvijas jaunatnes čempionāta spēlēs. Paldies par saistošajām un interesantajām 
spēlēm mūsu vidusskolas zēnu komandai! Nākamās Skolu kausa sacensības  pa-
matskolu grupā zēniem un meitenēm notika 21. aprīlī Barkavas pamatskolas spor-
ta zālē. 

Guntis Lazda, A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktors

Skolu kauss volejbolā

Fotogrāfijā kopā ar mums Madonas pilsētas vidusskolas komandas spēlētāji. 

Žetonvakars nākamajiem absolventiem
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Jau divus mēnešus Uk-
rainā notiek karš, ko ar lielu 
nežēlību izraisījusi un arvien 
turpina īstenot Krievija.

Tas skar ikvienu no 
mums. Arī Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas saime 
seko līdzi notikumiem Ukrai-
nā, un savās aktivitātēs esam 
vairākkārt pārdomājuši, kā 
varam iesaistīties un palīdzēt, 
kāds varētu būt mūsu kā iz-
glītības iestādes ieguldījums 
Ukrainas atbalstā.

Tā radās ideja  piedalīties 
“Tīklu talkā”. Iepazināmies 
ar visiem noteikumiem, kā-
dus materiālus drīkst izman-
tot, un ķērāmies pie darba. 
Sākumā grūtības sagādāja 
piemērotu audumu atrašana, 
pielāgošana (tiem ir savi no-
sacījumi – krāsa, materiāls). 
Bet, uzrunājot Ļaudonas lute-
rāņu draudzes diakonijas cen-
tra vadītāju Sarmīti Bucenie-
ci, guvām atsaucību materiāla 
ieguvei.

Skolēni un skolotāji iegū-
tos materiālus grieza vajadzī-
gajā lielumā, kamēr dažam 
rokās jau bija tulznas. Skolo-
tāja Aija Driksna veiksmīgi 
ieguva pareizos krāsu toņus, 
krāsojot palagus, spilvendrā-
nas u.c. lietas. Paldies visiem, 
kas piedalījās pirmā tīkla tap-
šanā, jo tas jau ir ceļā un drīz 
sasniegs Ukrainu.

Otrā tīkla darināšanā 
gaidām lielāku atsaucību no 
Ļaudonas sabiedrības. Tīkls 
ir pieejams skolas pagalmā. 
Darbu var veikt jebkurā laikā.

Ilutas Biķernieces, 
skolotājas, teksts un foto

Atbalsts ukraiņu tautai

Skolotāja Aija Driksna.

Ļaudonas sabiedrības iesaiste.

Skolas audzēkņi tikko sākuši darboties pie 
maskēšanās tīkla izveides.

Skolas direktors Guntis Lazda kopā 
ar skolēniem.
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Madonas novada pašvaldība aicina novada jauniešus  
pieteikties darbam vasarā Madonas novada uzņēmumos. 
Pašvaldības īstenotais projekts “Jauniešu karjeras izvēles un 
amata prasmju apguve” paredz darbavietas Madonas novada 
jauniešiem no 16 līdz 25 gadu vecumam.

Projekta ietvaros jaunieši tiks apmācīti un nodarbinā-
ti vienu mēnesi laikā  no 2022. gada 1. jūnija līdz 31. augus-
tam. Par darba sākuma un beigu datumiem informācija pie-
ejama vakanču aprakstos, kā arī darba devējam un jaunietim 
savstarpēji vienojoties.

Šogad jauniešu pieteikšanās vakancēm notiek no 12. 
aprīļa līdz 9. maijam, aizpildot elektronisko pieteiku-
ma VEIDLAPU. Papildus pieteikuma veidlapai var iesniegt 
izglītības vai kultūras iestāžu, jauniešu centru, nevalstisko 
organizāciju un citu iestāžu, uzņēmumu darbinieku reko-
mendācijas (brīvā formā, pievienojot kā pielikumu veidla-
pai).

IESKATIES UN PIESAKIES VAI IESAKI CITIEM!
Darba vakances jauniešiem Madonas novada uzņēmumos

  

Vairāk info madona.lv

Kontaktinformācija neskaidrību un jautājumu 
gadījumā: Inga Strazdiņa,

Madonas novada Attīstības nodaļas  
 Centrālās administrācijas 

 vecākā speciāliste jaunatnes un ģimenes  politikas jomā 
 T: 27862080 

 e-pasts: inga.strazdina@madona.lv

Uzņēmums Piedāvātā vakance
SIA Madonas patērētāju 
biedrība

Teritorijas sakopšanas 
speciālists

Henis Sia Pārdevējs-konsultants
SIA SB KŪPINĀJUMI Pavāra palīgs, palīgs 

saimnieciskajos darbos
Sapori Italiani SIA Picu meistara palīgs
Mārcienas muiža Viesmīlis
SIA AVE MTP Kokapstrādes iekārtas 

operatora palīgs
SIA Niko Galdniecība Galdnieka palīgs
SIA Pharmeko Lettland Palīgstrādnieks
SIA Pharmeko Lettland Uzskaitvede
SIA PHARMEKO Uzskaitvede
SIA Outstanding, kafejnīca 
“Melnais Bullis”

Viesmīlis

SIA Outstanding, kafejnīca 
“Stūrītis”

Viesmīlis

SIA “DIVI TORŅI” Pārdevējs
SIA “ĀDERE A” Pārdevējs
Madonas Karameles SIA Karameļu ražotājs - 

pārdevējs
SIA K&A auto Uzskaitvedis
SIA TAVAdrukātava Pārdevēja palīgs
SIA KŪKU FEJA Pārdevējs/ Konditora 

palīgs
Z/s “Kučuru dzirnavas” Viesmīlis, pavāra 

palīgs
SIA “OZOLS LG” Kempinga darbinieks 
SIA “MADONAS 
VIESNĪCA”

Istabene

AS “Lazdonas 
piensaimnieks”

Viesmīlis bārmenis

Uzņēmums Piedāvātā vakance
MittHus SIA Namdara palīgs
SIA “HETA-Būve” Bruģētājs
SIA “HETA-Būve” Apdares darbu 

strādnieks
Timber ART SIA Krāsotāja palīgs
AS “Lazdonas 
piensaimnieks”

Piena produktu 
pārstrādātājs

SIA “RATS” Mazumtirdzniecības 
veikala pārdevēja 
palīgs

SIA “Tirdzniecības nams 
“Kurši””

Pārdevēja palīgs

Kalsnavas pagasta zemnieku 
saimniecība “Zītaru ziedi”

Darbs siltumnīcā

SIA “Velga” Pārdevēja
ZS “Dupeni” Lopbarības 

sagatavošana, 
lopkopība

ZS “Dupeni” Augkopība
SIA “LAUDIAG” Palīgstrādnieks
SIA ZS “SLOVAŠĒNI” Palīgstrādnieks
SIA “Laikraksts STARS” Žurnālists 
SIA “Laikraksts STARS” Maketētājs 
SIA “ARA Kalnozols” Uzkopšanas darbu 

meistars
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2022. gada marta avīzes nu-
murā A. Portnovs  lasītājus  in-
formēja par kādu jaunu darbinieci 
Ļaudonas pagastā. Tagad rūpes 
par Ļaudonas pagasta bibliotēku 
uzņēmusies Ieva Kārkliņa, aizstā-
jot iepriekšējo vadītāju Ievu Skuš-
ki, kas šajā amatā aizvadīja asto-
ņus  savas dzīves gadus. 

Varam būt droši, ka I. Kārkli-
ņai ir gan izpratne, gan zināšanas, 
gan vēlme bibliotēku iekrāsot sa-
vādākos toņos. Aicinu ar viņu ie-
pazīties tuvāk!

Labdien, Ieva! Jūs esat ļau-
doniete, jo  šeit esat dzimusi un 
uzaugusi. Ko jūs atceraties no 
savas bērnības šeit? Vai bijāt re-
gulāra bibliotēkas apmeklētāja  
skolā vai lielajā bibliotēkā?

- Manu vecāku māja atrodas  
aptuveni septiņus kilometrus no 
Ļaudonas centra, savu ikdienu līdz 
skolas gaitu uzsākšanai pavadīju 
tur. Tā kā nāku no lielas ģimenes, 
par garlaicību sūdzēties nevarēju. 
Sākot apmeklēt skolu un apgūstot 
prasmi lasīt, iepazinu gan skolas, 
gan pagasta bibliotēku.

Atmiņā palicis arī laiks, kad 
ar draudzenēm katru dienu ap-
meklējām bibliotēku, lai izmantotu 
datorus un to sniegtās  iespējas, jo 
tādas ekstras mājās bija retajam. 

Kāda ir jūsu iegūtā izglītība 
pēc tam, kad absolvējāt 12. klasi 
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā? 
Un kā aizvadīts laiks pirms dar-
ba gaitu uzsākšanas Ļaudonā?

- Pēc vidusskolas absolvēšanas 
iestājos Baltijas Starptautiskajā akadēmijā. Tur esmu iegu-
vusi bakalaura grādu tiesību zinātnēs.

Augstskolu absolvēju kopā ar savu vecāko meitu, kurai 
tajā laikā bija septiņi mēneši. Līdz meitas divu gadu vecu-
mam abas dzīvojām mājās. Tad, kad meita uzsāka bērnudār-
za gaitas, es sāku strādāt telemārketingā. Šo darbu diezgan 
ātri nomainīju pret darbu “Norvik” bankā.

Šobrīd esmu divu meitu mamma. Pirms darba uzsākša-
nas bibliotēkā mana darbavieta bija SIA „8CBR”, kur veicu 
lietvedes-uzskaitvedes pienākumus.

Lūdzu, pastāstiet, vai šobrīd ir nepieciešams un vai 
tieksieties gūt papildu izglītību bibliotēkzinātnē, veicot 
jaunos darba pienākumus?

- Jā, man ir nepieciešams apgūt profesionālās pilnvei-
des programmu –“Informācijas un bibliotēku zinību pama-
ti”. Esmu jau pieteikusies mācībām, kuras sāksies augusta 
beigās.

Šobrīd izmantoju iespēju un apgūstu dažādas LPMC 
piedāvātās programmas platformā ZOOM un sākuma ap-
mācības Madonas novada bibliotēkā.

Kas jūs pamudināja pieteik-
ties izsludinātajai vakancei Ļau-
donas pagasta pārvaldē?

- Liela  nozīme bija tam, ka  va-
rēšu strādāt savā pagastā – Ļaudo-
nā. Un  laikam jau domām tomēr 
ir liels spēks… Kādā reizē, kad 
nācu uz bibliotēku nodot paņemtās 
grāmatas, pie sevis nodomāju, ka 
šeit varētu būt mana darbavieta. 
Un pēc kāda laika ieraudzīju so-
ciālajos tīklos, ka tiek meklēta bib-
liotēkas vadītāja. Dienu vai divas 
apdomāju visus plusus un mīnusus,  
un nolēmu sūtīt savu CV.

Ņemot vērā to, ka darba gai-
tas uzsāktas tomēr salīdzinoši 
nesen, vaicāšu par nākotni. Kas, 
jūsuprāt, darbā veiksies viegli 
un kas savukārt sagādās grūtī- 
bas?

- Bibliotekāra amats man ir kas 
pilnīgi jauns. Vēl tāls ceļš priekšā 
un daudz kas jāapgūst.

  Šobrīd veicu tiešos darba pie-
nākumus, iepazīstot  lasītājus un 
viņu gaumi, plānoju, ko un kā darīt 
turpmāk.

Šobrīd domāju, kā palielināt 
bibliotēkas apmeklētāju skaitu, 
piesaistīt bērnus un jauniešus da-
žādām aktivitātēm.

Kas ir šī brīža lielākie palīgi, 
pildot darba pienākumus? 

- Vispirms man jāsaka paldies 
iepriekšējai bibliotekārei Ievai, 
kas sniedza man vajadzīgās zinā-
šanas, lai es varētu uzsākt darbu 
patstāvīgi.

Šobrīd man ir tiešām daudz pa-
līgu. Jebkuru sev neskaidro jautājumu es varu noskaidrot 
ātri un operatīvi. Ja nepieciešama palīdzība par budžeta 
jautājumiem un grāmatvedību, atbildes man sniedz pagasta 
pārvaldē.

  Atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar bibliotēkas dar-
bību, var atrast arī bibliotēku informācijas sistēmā ALISE. 
Nekad palīdzību neatsaka arī Madonas, Sāvienas, un Mēt-
rienas bibliotekāres. Paldies par atsaucību!

Ko jums patīk darīt ārpus darbalaika? Vai jums ir 
kādi hobiji un ja jā, tad kādi?

- Pēc darba man patīk pavadīt laiku ar ģimeni, kopā do-
ties izbraucienos. Kad ir laiks, izlasu kādu labu grāmatu. 
Dārza sezonā rušinos dārzā – stādu, pārstādu, ravēju.

Kāds ir jūsu novēlējums „Ļaudonas Vēstu” lasītā-
jiem?

- Lai katra diena ir saules un veiksmes piepildīta! Tiksi-
mies bibliotēkā!

Interviju ar Ievu Kārkliņu 
sagatavoja  Katrīna Kļaviņa

Foto no I. Kārkliņas personīgā arhīva

DZĪVESSTĀSTS
Intervija ar Ievu Kārkliņu

Ieva Kārkliņa.

Ieva ar vīru Juri.
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20. aprīlī bibliotēkā notika tikšanās ar krāsojamās grā-
matiņas „Izzini un iepazīsti Madonu!” autori Elīnu Krupko.

Šī grāmata ir aizraujošs un interesants ceļojums Madonas 
pilsētas vēsturē un arī šodienā. Krāsojot, skaitot, lasot, mek-
lējot atbildes kā pilsētā, tā grāmatiņā, var uzzināt dažādus 
faktus par Madonu un galvenais darīt to ar prieku un ieinte-
resētību.

Iepazīties ar autori un viņas  grāmatu bija ieradušies PII 
„Brīnumdārzs” audzēkņi no “Rūķu” un “Kaķu” grupas.  Elī-
na Krupko iepazīstināja bērnus ar grāmatiņas tapšanas ideju, 
izstāstīja par grāmatas galveno varoni – MADIKAS. 

Bērniem bija iespēja izkrāsot pašiem savu MADIKASu 
un noslēgumā arī klātienē iepazīties ar galveno varoni.

Paldies Elīnai Krupko par tikšanos!

Ievas Kārkliņas, Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītājas, teksts un foto

VĒSTIS NO ĻAUDONAS BIBLIOTĒKAS
Ieskats aktivitātē

No kreisās: grāmatas autore Elīna Krupko.

“Kaķu” grupas bērni kopā ar grāmatas varoni. “Rūķu” grupas bērni ar izkrāsotajiem darbiņiem.

Mūsu senči dzīvoja sa-
skaņā ar dabas un Dieva li-
kumiem zinādami, ka dabā 
eksistē gan redzamais, gan 
ar rokām taustāmais, gan, 
ka daba ir pilna ar dažādiem 
spēkiem  un enerģijām. Un 
katram ir sava noteikta vieta.

Svarīgs svētku priekš-
darbs latviešiem allaž bijis 
sakopt gan laukus, gan māju. 
Mūsu priekšteči ticēja, ka pirmajā Lieldienu rītā, iekams saule 
uzlēkusi, vajag noslaucīt griestus, lai tie visu gadu nav pelēki.

Telpas izdaiļoja ar pūpoliem, plaucētiem bērzu vai lazdu 
zariem un krāsotām olām. Izmantoja arī citu pavasara simbo-
liku – ziedus un sadīgušu zāli. Sevišķi košas ir zaļās alkšņu 
lapiņas. Izplaucēt var arī ķiršu vai plūmju zariņus. Puišu un 
vīru darbs bija šūpoļu gatavošana un kāršana. Tika uzskatīts, 
ka Lieldienu šūpošanās veicina auglības spēku: jo augstāk šū-
pojas, jo labāka raža.

Cerams, ka ļaudonieši Lieldienās kārtīgi izšūpojās un ka 
raža šogad būs laba.

Olas ir neatņemama svētku sastāvdaļa. Tās ne tikai ēd, bet 

VĒSTIS NO ĻAUDONAS KULTŪRAS NAMA
Lieldienu laiks Ļaudonas pagastā

ar tām sitas, tās ripina, 
dāvā par izšūpošanu. 
Nu, lūk, Lieldienu 
rītā zaķis mūsu pašu 
estrādes parkā bija 
noslēpis olas un saldu-
mus, gaidīdams visus 
uz Lieldienu lustēm. 
Bērni sparīgi skrēja pa 
zaķa pēdām, meklējot 
noslēptos gardumus. 
Vēlāk kopīgi minējām 
mīklas, olu izstādē 
kopīgi noskaidrojām 
krāšņāko olu, piedalī-
jāmies olu kaujā.  Taču 

vislielāko sabiedrības 
interesi piesaistīja olu ri-
pināšana.

Priecīgu noskaņojumu radīja arī saulainais un siltais laiks. 
Visi esam atpūtušies un ar jaunu spēku nu varam atkal 

mesties darbos.
Anita Amata, kultūras nama vadītāja

Paslēptie kārumi. 
A. Amatas foto

 Lieldienu zaķītis ar mazo 
ļaudonieti. 

B. Ludboržas foto
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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.

SĒRU VĒSTS

No atmiņām paliek tik starojums
  maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur Tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.

Mūžības ceļos aizgājuši:
Jānis Rināss

miris 24.03.2022. 54 gadu vecumā;

Jānis Liepiņš
miris 14.04.2022. 71 gada vecumā.

Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem!

APMEKLĒ IZSTĀDI!
Ļaudonas pagasta bibliotēkā sadarbībā ar 

Dabas aizsardzības pārvaldi apskatāma izstāde 

DABAS SIMBOLI. 
Izstāde būs apskatāma līdz 6. maijam.

Gaidīsim!

Grāmatu jaunumi aprīlī


