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Labdien, lasītāj!
Pasaulē aizvadīts spraigs februāris.
Norisinājās Ziemas olimpiskās spēles Pekinā, kurās 

startēja arī Madonas novada iedzīvotāji; izvērsies poli-
tisks saasinājums starp Krieviju un Ukrainu, kas radījis 
uztraukumu par turpmāko drošību Austrumeiropā un 
Baltijas valstīs. Nav norimusies arī kovidkrīze – kāpis 
saslimstības līmenis... Dzīvojam jocīgā, neparastā laikā.

Pāri visam – Latvijā spītīga ziema. Un kā nu ne? 
Februāris taču ir īstais ziemas mēnesis. Mums tikai 
šķiet, ka pasākums ir ievilcies, jo pirmo sniegu sagai-
dījām jau novembrī. Personīgi es priecātos par vienmē-
rīgiem laikapstākļiem, nevis atkusni un sasalumu, un 
atkal atkusni, kā tas ir bijis līdz šim. 

Vislielākās galvassāpes lielākajai daļai iedzīvotāju 
sagadāja sliktie braukšanas apstākļi, kas mainīgo laika 
apstākļu rezultātā bija izveidojušies gan uz ielām, gan 
uz lielceļiem. Plašāk par ceļiem lasiet A. Portnova slejā!

No savas puses arī šajā ziemā saku paldies „Latvi-
jas autoceļu uzturētāja” darbiniekiem Ļaudonā – Dzin-

taram Kalniņam, Viktoram Trofimovam un Ģirtam 
Rūtenbergam – par neatlaidīgo darbu lielo autoceļu 
kopšanā. Paldies visiem tiem, kas cītīgi iesaistījās mazo 
ceļu tīrīšanā ar traktortehniku, Imantam Vīksnam par 
ceļmalu kaisīšanu. Paldies arī visiem pagasta pārvaldes 
darbiniekiem, kas piedalās sniega tīrīšanā un citu darbu 
veikšanā, kas uzlabo ziemīgā laika radītos apstākļus.

Šī mēneša avīzē piedāvāju lasīt materiālu rubrikā 
„Ļaudona, lepojies!”, kurā ir raksts par Barūkļu ģime-
nes hobiju un sasniegtajiem panākumiem; rakstu rub-
rikā „Dzīvesstāsts”, kurā šoreiz saruna ar ļaudonieti 
Andri Seržānu, firmas „TrastBūve” vadītāju. Tāpat ir 
jaunumi no pagasta iestādēm, sūtām sveicienus mēne-
ša jubilāriem, kā arī ir ieskats dzimtsarakstu nodaļas 
statistikā.

Šoreiz tas no manis viss! Lai neslīd kājas un nesalst 
deguns! Stipriniet imunitāti un izbaudiet jau krietni 
gaišākās pēcpusdienas! 

Tiekamies jau nākammēnes!                                                        
   Katrīna Melānija, redaktore

Pērno ziedu nokrāsā līgani pār laukiem steidz irbes.                       K. Buškevica foto
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Ziema un pārvietošanās
Vienu varenu un pārbaudījumiem pilnu ziemu būsim kopā 

aizvadījuši. Prieks bija par to, ka tik daudz un pozitīvi komuni-
cējām. Ar pagasta iedzīvotāju atbalstu un sniegto informāciju ir 
iespēja uzlabot efektivitāti darbam, ko visi kopā darām. Laika 
apstākļi nemitīgi mainījās, tādēļ bija īpaši neparocīgi normālai, 
kvalitatīvai ceļu uzturēšanai. Šī ziemas sezona būs krietni patuk-
šojusi ceļu budžeta maciņu, un jācer, ka atlikušo gadu apstākļi 
mūs vairāk lutinās un mazāk prasīs pēc biežas ceļu apkopšanas. 
Kā zināms, pagastā esošie ceļi (arī ielas un ietves) ir sadalīti divās 
kategorijās – vieni ir pašvaldības (pagasta), otri ir valsts. Dzīvē tas 
nozīmē, ka par pašvaldības ceļiem atbild pašvaldība, bet par valsts 
nozīmes ceļiem – valsts. Piemēram, Brīvības iela, Miera iela un 
tālāk ceļš uz Beļavas pusi ir valsts ceļš. Tāpat kā ceļi uz Mado-
nu, Kalsnavu, Jēkabpili utt. Skaidroju to tāpēc, ka bieži dzirdam 
pārmetumus pašvaldībai par valsts ceļu kvalitāti. No savas puses 
darām, ko varam, un ar valsts ceļu pārstāvjiem komunicējam ik-
dienā, norādot un sagaidot rīcību ceļu uzlabošanā. Paši diemžēl  
remontēt vai uzturēt valsts ceļus nedrīkstam. Maksimālais, ko va-
ram, ir saskaņojot uzturēt vai remontēt autobusu pieturas. Atzīšu, 
ka mūsu aktivitātes dēļ jau tā bieži esam valsts ceļu prioritāšu 
priekšgalā, kad vajadzības ir uz visiem ceļiem vienlaicīgi. Atvai-
nojiet visi tie, kuriem pārvietošanās ziemā apgrūtināja ikdienas 
gaitas. Pateicos visiem, kuri ziņoja par problēmām, kas bija radu-
šās. Cik vien spējām, reaģējām operatīvi. Paldies arī tiem, kas iz-
prot, ko nozīmē šāda rakstura laika apstākļi un sekas, ko tie rada. 

Aicinājums autobraucējiem – esiet tik laipni un izvēlieties 
braukšanas manieri atbilstoši laika un ceļa apstākļiem, kā arī 
cienot citus braucējus. Brauksim droši, ne pārgalvīgi! Uz ceļiem 
kopā ar mums atrodas daudz šoferu ar atšķirīgu pieredzi, un ne 
visi ir tik pārliecināti par sevi pie stūres. Tāpēc cienīsim un res-
pektēsim visus satiksmes dalībniekus! Gājējiem (un velobraucē-
jiem), protams, jānēsā atstarojoši elementi. 

Šī gada plāni un projekti
Ar cerībām gaidām pavasari, kad viss atkal zaļos un plauks. 

Atsāksies arī darbi pie mūsu asfalta izbūves, lai vasaras beigās jau 
varam doties uz Madonu pa jauno šoseju. Mūsu pagastā vispār 
notiks daudz aktivitāšu, jo  jau ir sākušies un visu gadu turpinā-
sies skolas energoefektivitātes projekta remontdarbi, ceram uz-
sākt dīķa pie skolas rakšanas darbus. Tiks uzstādīti saules paneļi 
skolas elektroenerģijas nodrošināšanai, kas samazinās izdevumus 
šajā jomā. Tāpat ar cerībām skatāmies uz ūdens un kanalizācijas 
sistēmu sakārtošanu Upes un Avotu ielā. Veicot šos darbus, būtu 
jāsaved kārtībā arī minētās ielas. Runājot par pašvaldības ielām 
pagastā, esam aktualizējuši arī Dambja ielas seguma atjaunošanu. 
Iela stratēģiski ir svarīga, bet šobrīd ļoti sliktā stāvoklī. 

Kultūras un sporta dzīve
Cerot uz valstī noteikto ierobežojumu mīkstināšanu, esam ie-

plānojuši pagastā atjaunot aktīvāku kultūras un sporta dzīvi. Jau 
ziemas laikā jauniešu entuziasma rezultātā tika sagatavota ledus 
slidotava pie skolas. Īpašs paldies Jānim Krasnovam (gan juni-
oram, gan senioram), Ernestam, Elvijam, Kristeram, Kalvim un 
citiem aktīvistiem, ka mums bija šāda iespēja. Šobrīd gan gribētā-
ji vēl var  pieteikties uz sporta darba organizatora un sporta zāles 
pārziņa amata vietu. Mūsu līdzšinējā sporta dzīves pārraudzītāja 
Lāsma ir devusies dzīvot atpakaļ uz Rīgu, tādēļ katra pienesums 
vai iesaiste šobrīd ir svarīga, ja vēlamies būt aktīvi. Kultūras 
sakarā mums ir padomā idejas, kā mēs atkal varētu nākt kopā, 
priecāties, svinēt svētkus un ievērot tradīcijas, dziedāt, dejot un 
būt aktīvi. Redzot cilvēku interesi un aktivitāti gan Ziemassvētku 
pasākumos estrādē, gan Meteņu svētkos pie Griezes, ticu, ka drīz 

atkal visi tiksimies. Aicinu jūs pie pirmās iespējas atkal atgriezties 
pasākumos, kad tādi tiek rīkoti.

Par skolu
Skolas sakarā ir gan pozitīvas, gan skumjas vēstis. Kā jau 

daudz runāts un dzirdēts, domes izglītības komiteja ir lēmusi 
virzīt deputātiem ierosinājumu mūsu Andreja Eglīša vidusskolu 
reorganizēt par pamatskolu. Kopumā, formāli uzklausot iesaistīto 
(skolas un pagasta vadību, skolas pedagogus un bērnu vecākus) 
viedokļus, deputāti nolēma atbalstīt priekšlikumu, ka šogad rude-
nī vairs nedrīkstam uzņemt 10. klasi un ar 2023. gada septembri 
būsim pamatskola.

Protams, ierosinājumam un lēmumam bija savi argumenti, 
kas ir saprotami no novada vadības puses – ja vidusskolā nav 
vismaz 40 skolēnu, tad pedagogu algas jāmaksā no pašvaldības 
budžeta, un valsts šīm skolām naudu nepiešķirs. Nākotnē izmak-
sas šim mērķim prognozētas ap 80 000 EUR gadā. Jau tā krasi 
sarūkošajā novada budžetā nav iespējas šādu naudu atrast. Tāpat 
kā mums nav iespēju nodrošināt 40 bērnus vidusskolas klasēs. 
Šobrīd mums 10. klasē nemācās neviens, 11. klasē ir četri au-
dzēkņi un 12. klasē – 15. Diemžēl pret šo statistiku cīnīties nav 
iespējams citādi, kā tikai nodrošinot katrā no vidusskolas klasēm 
vidēji vismaz 13 bērnus, kas šobrīd izskatās liels izaicinājums, jo 
īpaši tāpēc, ka visā novadā iedzīvotāju skaits samazinās. Ļaudonā 
gan tieši pretēji – skaits palielinās.

Paldies direktoram un vecāku pārstāvjiem, kas nebaidījās iz-
teikt savu viedokli, atbalstīt skolas un pagasta dažādos variantus 
vidusskolas saglabāšanai. No savas puses visi kopā varam teikt, 
ka darījām maksimumu, lai šīs izmaiņas nenotiktu. Kas zina – ja 
nākotnē bērnu skaits pie mums palielināsies, nekas nav neiespē-
jams – varbūt atgūsim vidusskolu. Šajā sakarā jāmin, ka skolas, 
nu jau pamatskolas statusā, stiprināšanai novada vadība ir apņē-
musies sniegt lielu atbalstu, tajā skaitā ir apsolīts rekonstruēt un 
modernizēt sporta stadionu. Ticēsim solītajam!

Savukārt labā ziņa, un liels paldies direktoram Guntim, viņa 
vietniekiem, padotajiem un visiem citiem iesaistītajiem, – esam 
saņēmuši skolas izglītības programmu akreditāciju uz maksimālo 
termiņu – sešiem gadiem. Skola ir sevi pierādījusi valsts vērtētāju 
acīs, un varēs turpināt veiksmīgi darboties ar visiem bērniem, kas 
izvēlēsies savu izglītību iegūt pie mums. Lai izdodas!

Par mājdzīvniekiem
Kā jau minēju, tuvojas pavasaris, tādēļ aicinu jūs katru pa-

domāt par to, vai jūsu mīļie mājdzīvnieki ir pietiekami un parei-
zi aprūpēti un vai tiek ievēroti dzīvnieku turēšanas noteiktumi. 
Skaidrs, ka pavasarī mūsu mīluļi, dabas aicināti, aktivizējas un 
viņiem būs tieksme bēgt no mājām, meklējot pretējo dzimumu. 
Dzīvniekus, kuri netiek turēti pavairošanas nolūkos, būtu ietei-
cams sterilizēt. Tādā veidā tiem mazinās tieksme noklīst un arī 
raksturā viņi kļūst mierīgāki. Tāpat atgādinu, ka suņi jātur no-
robežojumā no publiskās telpas. Suns nedrīkst bez pieskatīšanas 
skraidīt apkārt ārpus jūsu dzīvojamās teritorijas un biedēt citus 
cilvēkus. Jo īpaši ciema centros. Būsim atbildīgi!

Kā rāda tendences, arī pandēmijas laiks iet uz otru pusi. Cil-
vēki palikuši stiprāki, vīruss – vājāks. Un tā jau dabā ir iekārtots: 
labais vienmēr uzvarēs.

Novēlu visiem uzņemt daudz enerģijas un D vitamīnu, at-
rodoties ārā, svaigā gaisā, kustībā. Būt pozitīviem un, pavasari 
sagaidot, īpaši aktīviem – gan savos darbos, gan domās, gan fizis-
kajās aktivitātēs. Uz tikšanos dzīvē!

Jūsu pagasta pārvaldes vadītājs 
Artūrs Portnovs

VĒSTIS NO PAGASTA PĀRVALDES 
Sveiki, mīļie ļaudonieši!
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MĒNEŠA JUBILĀRI

Rīgā, 2022. gada 11. februārī
A. Eglīša Ļaudonas vidussko-

las vecākiem
Cienījamie vecāki!
Paldies jums par sniegto atbal-

stu skolas izglītības programmu 
akreditācijā! Esam pateicīgi tiem 
vecākiem, kuri piedalījās intervi-
jās ar akreditācijas ekspertu komi-
siju, kā arī visiem vecākiem, kuri 
atbalsta skolas ikdienas darbu. 
Šobrīd, kad akreditācija ir noslē-
gusies, vēlamies jūs īsi informēt 
par tās rezultātiem. 

Apkopojot visu iegūto infor-
māciju, akreditācijas ekspertu 
komisija savā ziņojumā ir paudusi 
šādus secinājumus: 

A. Eglīša Ļaudonas vidusskola un tās īstenotās izglī-
tības programmas Pamatizglītības programma Vispārējās 
vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma/
Vispārējās vidējās izglītības programma ir akreditējamas 
uz sešiem  gadiem, apliecinot, ka šo programmu īstenošana 
atbilst optimālam kvalitātes līmenim. 

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas stiprās puses ir spēja 
pamanīt katra bērna talantus un sasniegt maksimāli labu 
rezultātu. Izglītojamiem katrā no gadalaikiem ir iespēja 
piedalīties dažādās fiziskās aktivitātēs, jo var apgūt dažādu 
sporta veida elementus un fizisko aktivitāšu īstenošanai ir 
viss nepieciešamais aprīkojums. Izglītības iestāde ir vietējai 
kopienai prestiža un nozīmīga vieta, kur kultūras pasāku-
mos, izglītībā un sporta aktivitātēs apvienojas dažādas pa-
audzes. Vēlamies atzīmēt arī vadības komandas saskaņotu 
rīcību, saprotamu pienākumu un atbildības jomu sadali, kas 
nodrošina efektīvu procesu pārvaldību. Skolas kolektīvs sa-
skata savas attīstības iespējas un profesionāli sevi pilnveido. 

Akreditācijas ekspertu komisija, veicot savu darbu, iz-
mantoja šādas metodes:

1. Attālinātās intervijas ar skolas direktoru, direktora 
vietniekiem, skolotājiem, pašvaldības pārstāvi, izglītības 
iestādes padomes un vecāku pārstāvjiem, atbalsta personālu 

un skolēnu pašpārvaldes pārstāvjiem.
2. 6 mācību priekšmetu stundu vēro-

šana (klātienes stundas vērotas on-line 
režīmā).

3. Skolas (virtuāla) apskate kopā ar 
skolas direktori.

4. Dokumentu izpēte (skolas pašno-
vērtējuma ziņojums, attīstības plānošanas 
dokumenti, skolēnu mācību sasniegumi 
un to vērtēšanas kārtība, informācija skol-
vadības sistēmā E–klase, audzināšanas 
darba prioritātes, skolēnu kavējumi, pe-
dagogu izglītības un profesionālās kvali-
fikācijas atbilstība un mācību priekšmetu 
stundu saraksts). 

5. Tīmekļvietnes informācijas izpēte.
Kā svarīgākos turpmākajos gados 

skolai veicamos darbus akreditācijas ek-
spertu komisija ir noteikusi:

1. Veikt preventīvus pasākumus karjeras izglītībā, no-
drošinot skolēnus un viņu vecākus ar pilnvērtīgu informā-
ciju par iespējām, ko sniedz skola, tajā īstenotās mācību 
programmas un  interešu izglītība, lai pilnveidotu skolēna 
personību un veidotu viņa karjeras attīstības iespējas, kā arī 
izprotot, kādas prioritātes ir, iegūstot vidējo izglītību vis-
pārizglītojošā skolā, tā nodrošinot vispārējās vidējās izglītī-
bas programmas īstenošanas  turpināšanu.

2. Veikt izmaiņas vērtēšanas kārtībā, pilnībā to pielāgo-
jot kompetencēs balstītā izglītībā.

3. Pārskatīt un pilnveidot sistemātisku skolotāju profe-
sionālās kvalitātes novērtēšanas kārtību skolā, sniegt labās 
prakses piemērus un parādīt sevi kā prasmīgus un profe-
sionālus skolotājus, kā arī veicināt skolotāju profesionālo 
pilnveidi, sadarbību.

4. Pievērst uzmanību skolotāju tālākizglītības kursu iz-
vēlei, lai īstenotu skolas izvirzītās prioritātes un veicinātu 
skolotāju līdzdalību izglītības iestādes attīstībā, izglītības 
programmu izvirzīto mērķu īstenošanā.

Novēlu jums sekmīgu turpmāko sadarbību ar izglītības 
iestādes vadību un skolotājiem!

Līga Šilova, ekspertu komisijas vadītāja

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
Akreditācijas ekspertu komisijas informācija

Šomēnes veselības, spēka un prieka vēlējumus sūtām 
Ļaudonas pagasta iedzīvotājiem, kas atzīmēja 

80 gadu jubileju:
ANTONAM PUTNIŅAM, kas dzimis 8. februārī,

un VAIDAI OZOLIŅAI, kura dzimusi 27. februārī.

Pieņemiet sevi, apkārtējo pasauli un esošo dzīvi 
sev par labu esam! Tas dos mieru, ļaus saskatīt jēgu un 

kopsakarības savā dzīvē.
Katrīna Kļaviņa
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SKOLAS LEPNUMS
Agra Pavlovska, A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 

9. klases skolnieka, mākslas darbi

Šis mācību gads ,,Brīnumdārzā” ir iesācies īpaši aktīvi, 
jo, sākot no janvāra, par sporta skolotāju pirmsskolā ir sāku-
si strādāt Arita Kalniņa. Sporta nodarbības tiek organizētas 
gan iekštelpās, gan ārā. Lielāks akcents tiek likts uz āra no-
darbībām un būšanu svaigā gaisā. Bērni aktīvi iesaistās un 
labprāt apgūst jaunas iemaņas, gan aktīvi darbojoties sporta 
nodarbībās, gan cenšoties izprast, kur dzīvē šīs apgūtās pras-
mes viņiem noderēs, kur un kā tās varēs pielietot.

VĒSTIS NO PII „BRĪNUMDĀRZS”
Par pārmaiņām un piedzīvojumiem bērnudārzā

Februāris tiek dēvēts par sveču mēnesi, bet 2. februāris 
par Sveču dienu. Lai Sveču dienas tradīcijas neizzustu pa-
visam, arī mūsu iestādē ik gadu notiek radošas aktivitātes 
par godu Sveču dienai, jo viens no uzdevumiem pirmsskolā 
ir veicināt latviešu tautas tradīciju iedzīvināšanu un kopīgu 
svētku svinēšanu. Visas dienas garumā bērni aktīvi darbo-
jās – lēja un audzēja sveces, iepazina Sveču dienas ticēju-
mus, aplicēja sveces ar dziju un pat gleznoja ar svecēm. Cik 
daudz prieka var sagādāt ar mīlestību veikti bērnu darbiņi! 
Sveču dienā lietās sveces deg visgaišāk un visilgāk. Neti-
ciet – pamēģiniet paši!

Foto no skolas arhīva

,,Rūķu” grupa un sporta skolotāja Arita.

Sveču liešanas procesā.

Audzēkņi piedalījās arī iestādes konkursā “Izveido sve-
ci no sniega!”. Sniega sveces varēja dekorēt ar dabas ma-
teriāliem, krāsot ar krāsām. Katram bija sava brīva radošā 
izvēle. Paldies visiem audzēkņiem un viņu ģimenēm, kas 
piedalījās un radoši iesaistījās!

14. februārī svinējām gada vismīļāko un vissirsnīgāko 
dienu – Valentīndienu jeb sirsniņdienu. Jau nedēļu pirms 
šiem svētkiem bērni grieza sirsniņas un rotāja iestādes tel-
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Katrs no mums sapņo nākotnē rast sev mirkli, lai ar kaut 
ko aizrautos. Vaļasprieki, kuri mūsdienu pasaulē mēdz būt 
dažādi, pavedina izzināt – cilvēks noskaidro, izprot kādu 
konkrētu lietu būtību, specializējas un mācās, un beigu bei-
gās – paplašina savu redzesloku, pateicoties izvēlētajam 
hobijam, rodas iespēja pabūt prom no ierastās vides, iepazī-
ties ar jauniem cilvēkiem, iegūt jaunu skatījumu uz pasaulē 
esošajām vērtībām.

Šomēnes šajā rubrikā vēlos atspoguļot Ilzes un Valda 
Barūkļu ģimenes šī gada panākumus viņu hobijā. Laimī-
gais pāris par savu aizraušanos izvēlējušies zemledus mak-
šķerēšanu. Šogad regulāri manā facebook laika līnijā gar 

acīm pazib Ilzes publicētie materiāli – te abi Atašienē Ma-
rinzejas ezerā, te Carnikavā Dzirnezerā, te Jēkabpilī Radžu 
ūdenskrātuvē. Un gandrīz vienmēr, piedaloties kādās sacen-
sībās, abi saņem godalgas.

Startējot Carnikavas makšķerēšanas skolas (CMS) 
2022. gada ziemas kausā „Āķis lūpā”, kā mormiškas (mazs, 
dažādas formas metāla zivju māneklis ar vienu, diviem vai 
trim āķiem) cienītāja Ilze tika titulēta par „Labāko zemledus 
makšķernieci”, kā arī izcīnīja 2. vietu kopvērtējumā, no eze-
ra izceļot zivis svarā 5,46 kilogrami. Savukārt Valdis šajās 
sacensībās, kurās kopskaitā piedalījās 41 dalībnieks, izcīnī-
ja 9. vietu – zivju svars 3,54 kilogrami.

ĻAUDONA, LEPOJIES!
„Jo grūtāka uzvara, jo lielāku prieku tā nes!”

pas, gatavoja apsveikumus un nosūtīja tos 
ar ,,Draudzības pastu”, veidoja draudzības 
rokassprādzes, ko dāvināja draugiem, mācī-
jās pateikt komplimentus un frāzi ,,Es tevi 
mīlu!”.  Sirsniņdienā ,,Kaķu” grupas bērni 
un skolotājas organizēja frizūru skati. Bēr-
ni iestādē ieradās ar interesantām frizūrām 
un demonstrēja tās, ejot pa sarkano paklāju. 
Bērnu  apģērbos dominēja sarkanā krāsa, 
kas sniedz pārliecību par sevi un piesaista 
uzmanību. Tāpat šī krāsa simbolizē mīlestī-
bu, kas ,,Brīnumdārzā” virmoja visas dienas 
garumā. 
Lai arī turpmāk mums kopā viss izdodas!

Linda Āboliņa, skolotāja
Foto no PII „BRĪNUMDĀRZS” arhīva,,Kaķu” grupa.

No kreisās otrā – Ilze Barūkle. Foto no biedrības CMS arhīva

Saņemtais kauss 
nominācijā „Labākā 

zemledus makšķerniece”.  

Kauss un medaļa par izcīnīto 
2. vietu sacensībās „Āķis lūpā”. 

 I. Barūkles foto
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Tuvāk mājām feb-
ruāra sākumā, putenī 
ieskauti, abi piedalī-
jās Jēkabpils novada 
atklātajā čempionātā 
Radžu ūdenskrātuvē. 
Arī šeit – medaļas. 
Un kur nu bez izcīnīta 
titula – Valdis saņē-
ma balvu „Smagākais 
loms”, izvelkot zivis, 
kuru kopsvars sasnie-
dza 2,12 kilogramus, 
protams, arī 1. vieta. 
Savukārt Ilze dāmu 
konkurencē izcīnīja 
3. vietu (lomā zivtiņas 
0,6kg svarā).

Dalībnieku kopbilde.                                      Foto no biedrības CMS arhīva

Saņemtais balvu fonds, kas 
noteikti papildina jau iegādātos 

makšķerēšanas rīkus. I. Barūkles foto Vidū Valdis.         I. Luksta foto

Pirmā no labās Ilze.        I. Luksta foto Medaļas un titulbalva.

Janvāra beigās arī Jēkabpils novadā Baļotes ezerā, kas 
atrodas Variešu un Kūku pagastā, startējot komandās, abi 
piedalījās šī gada Latvijas čempionātā. Ilze piedalījās ko-
mandā „Latgale”, kas 15 komandu starpā izcīnīja 10. vietu, 
savukārt Valdis ar savu komandu „Sarkanie vilki” izcīnīja 
4. vietu.

Jānis Gailītis, cilvēks, kurš sauc Ilzi un Valdi par sa-
viem treneriem, savā facebook laika joslā pēc dalības Latvi-
jas Republikas čempionāta 1. posmā Balvos bija publicējis 
šādus vārdus: „Mazie sapņi piepildās. Debija Latvijas čem-
pionātā zemledus makšķerēšanā. Šoreiz par vietu tabulā 
svarīgāka bija milzīgā pieredze, azarts un brīnišķīgā spor-
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tistu atmosfēra. Tā kā tie bija man pirmie šāda līmeņa mači, 
tad  esmu pat vairāk nekā laimīgs. Vērojot tabulu individu-
ālā vērtējumā, 45 sportistu konkurencē  izdevās noslēgt divu 
dienu mačus – 7. vieta – kolosāls rezultāts. Milzīgs paldies 
treneriem Ilzei un Valdim Barūkļiem, mentoram Andrim 
Turkinam par vērtīgiem padomiem!” 

Šie vārdi atspoguļo arī manas domas par vaļasprieka no-
zīmi cilvēka dzīvē. Ir jābalstās uz vērtībām, kas ir iemācītas, 
hobiju izkopjot, un ne vienmēr balvas ir pats svarīgākais!

Barūkļu ģimene bija devusies arī uz Atašieni. Arī šajās 
zemledus makšķerēšanas sacensībās atzinīgi novērtējamas 
vietas – Ilzei savā grupā 2. vieta, bet Valdim – 1. vieta!

Abu kopīgais vaļasprieks aizsācies aptuveni pirms 15 
gadiem, kad Valdis Ilzei uz 40 gadu jubileju uzdāvināja 
ziemas kombinezonu. Ilzei taujāju, kādēļ iecienījusi tieši šo 
sporta veidu. Viņa pastāstīja, ka Valdis jau sen ar to bija 
aizrāvies. Kopā ar dēlu Andi Valdis bieži devies uz sacen-
sībām, jo kādreiz komanda, kas tiesīga startēt, sastāvēja no 
trīs vīriem un jaunieša vai sievietes. Līdz ar to lielāko daļu 
sava brīvā laika Valdis pavadīja ārpus mājas. Vēlme pavadīt 
laiku kopā ar vīru, apgūt zemledus makšķerēšanu ir galve-
nais iemesls kopīga hobija aizsākumam.

Taču vaļasprieks ir salīdzinoši dārgs. Pamazām, aizsākot 
zemledus makšķerēšanu, tika sapirkts atbilstošs inventārs – 
mormiškas, kuru cena svārstās no 4,00 līdz 6,00 eiro, sporta 
makšķerītes (2,00-3,00 eiro katra), dažādu biezumu un kva-
litatīvas auklas, kas katra maksā, sākot no 3,00 eiro.

Šobrīd Ilzei zvejas lietu kastē atrodas aptuveni 20 + auk-
las – viņa izmanto 0,7/0,8/0,10 izmēru, savukārt Valdim labi 
ķeras uz 0,6 auklām. Arī mormiškas, tārpi, drēbes, termove-
ļa – tas viss nav lēts. Piedaloties sacensībās, jāmaksā dalības 
maksa, kas, piemēram, „Āķis lūpā” bija 15,00 eiro no katra. 
Vēl jāpieskaita arī ceļa izdevumi, jo gandrīz vienmēr jāmēro 
tāls maršruts, lai sasniegtu paredzēto sacensību vietu. Arī 
tik šķietami parastie tārpiņi tomēr ir ļoti ekskluzīva lieta, jo  
kilogramā tie maksā 70,00 eiro. Sacensībām tiek pirkts pus-
kilograms motuļu (odu kāpuru), kas paredzēti abiem divām 
dienām.

Tātad, lai aktīvi un ar panākumiem startētu, lai kārtīgi 
iepraktizētu savu makšķerēšanas mākslu, nepieciešams liels 
laiks, kā arī nauda. Daudz naudas. Protams, viss atkarīgs arī 
no sektora uz ūdenstilpnes, kādā tiek makšķerēts, piedalo-
ties sacensībās.

Kopumā abi startējuši neskaitāmos makšķerēšanas sarī-
kojumos. 2021. gada sākumā Ilze savās mājās sekcijā un pa 
kastēm izskaitījusi aptuveni 130 kausus un medaļas. Šobrīd 

abi iegulda lielu laiku un pamatīgu darbu, lai izveidotu kār-
tīgu godalgu un trofeju telpu jauniegūtajā ģimenes īpašumā 
Upes ielā. 

Pāris iecienījis arī pludiņmakšķerēšanu vasarā. Noķer-
tais loms tiek izdalīts gan kaimiņiem pusdienu galdam, gan 
dots kaimiņmāju kaķīšiem, gan vistiņām, gan atdots dzīv-
nieku patversmēm.

Vēlme nodarboties ar tādu pašu vaļasprieku kā vecā-
kiem ieaudzināta arī dēlā Andī, kas aktīvi un mērķtiecīgi 
dodas ķert lielo lomu – līdakas un sapalus – ar spiningu va-
sarā vai ar bļitku ziemā gan Ļaudonas pagasta ūdenskrātu-
vēs, gan kopā ar draugiem pabijis arī citviet.

Turpinot sarunu ar Ilzi par Ļaudonu, par pagātni un ta-
gadni, viņa pauž skumjas par sporta organizāciju šeit, Ļau-
donā. Šogad, šajā ziemīgajā laikā, kad sniega un aukstuma 
ir bijis gana, nav dzirdēts ne par vienām sacensībām... Kaut 
gan apstākļi ļāvuši tiešām gan slidot, gan slēpot, gan pat 
orientēties, protams, arī sēdēt uz ūdenstilpes un makšķerēt. 
Katram taču ir sava aizraušanās, un ir jābūt kādam karog-
nesējam, kas ļausies tās apzināt un sniegt aizraujošu piedā-
vājumu! Cerēsim, ka Ļaudonā drīz atkal būs kārtīgs sporta 
organizators!
Ļaudona lepojas par aktīviem, azartiskiem cilvēkiem!

Vēlam panākumus nākamajās sacensībās un 
čempionātos!

Ne asakas!
Rakstu sagatavoja Katrīna Kļaviņa, 

sarunājoties ar Ilzi Barūkli

„Aiz manis visa Latgale!” par šo foto saka Ilze. 
Foto no „Baļotes ezers” facebook konta

Ilze pirmā no kreisās.

Valdis otrais no kreisās.
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Meteņi, dažkārt saukti arī par Meteņdienu, ir vieni no 
latviešu gadskārtām jeb gadskārtu svētkiem, kas tradicionā-
li tiek svinēti septiņas nedēļas pirms Lieldienām. Šogad tie 
bija 6. februārī. Meteņi ir nosacīts viduspunkts starp Zie-
massvētkiem un Lieldienām jeb ziemas un pavasara saul-
griežiem, kas iezīmē ziemas beigu tuvošanos un pavasara 
tuvošanos. Tādēļ Meteņus var dēvēt arī par pavasara gaidī-
šanas svētkiem. 

Mums visiem jau gribas pavasari, saulīti, siltumu un 
putnu dziesmas. 5. februārī ar labām domām sapulcējāmies 
Ļaudonas centrā pie vides objekta “Grieze”, lai kaut mazliet 
paātrinātu pavasara atnākšanu.

Meteņdienas budēļi sagaidīja visus, kas ieradās uz pasā-
kumu ar smaidiem, prieku un galvenā budēļa žagariem. Jo, 
lai gads būtu ražīgs, jāļaujas, lai budēlis noper. Par to budēļa 
žagaros bija jāiesien kāds krāsains dzīpariņš. Tā budēlis tika 
pie diezgan krāšņiem pēršanas rīkiem. 

Arī apmeklētāji bija parūpējušies par maskošanos, kas ir 

viena no galvenajām Meteņu izdarībām.
Lai turpmākais gads būtu veiksmīgs, ir jāatbrīvojas no 

sliktām domām, nesaskaņām, likstām un raizēm, tāpēc uguns-
kurā sadedzinājām līdzi atnestās salmu, stiebru un niedru 
buntītes. Visi gājām rotaļās, piedalījāmies dažādās sacensī-
bās, sniega kaujās un laidāmies no kalna. Visas izdarības bija 
veltītas saulei un labam turpmākam gadam. Uz ugunskura 
tika vārīta dažādu zāļu tēja, ēstas gardas pankūkas. Pasākuma 
izskaņā katrs tika pie kādas balvas par piedalīšanos. 

Paldies visiem, kas piedalījās pasākuma organizēšanā, 
un katram, kas piedalījās!

Īpašs paldies Ļaudonas amatierteātrim, Linardam Dun-
duram un Mārim Smetelim, kā arī jauniešu centra “Acs” 
darbiniekiem.

Visiem labu veselību! Tiekamies arī citreiz!
Anita, Meteņdienas kaza,  

ikdienā Ļaudonas kultūras nama vadītāja
Katrīnas Kļaviņas foto

VĒSTIS NO ĻAUDONAS KULTŪRAS NAMA
Meteņi Ļaudonā

Vai vari atpazīt ļaudoniešus?

Ziemas miegā gulošais “lācītis”.

Kopjot tradīcijas.

Atnākušie ļaudonieši labprāt našķojās ar zirņiem.

Meteņdienas kaza un budēlis.
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„Visi Tavi sapņi piepildīsies, ja tikai Tev būs drosme 
uz tiem tiekties.”

Nācās ilgi prātot, ar ko sazināties, lai taptu raksts šai 
rubrikai. Tas bija līdz brīdim, kad atskārtu, ka Madonas 
novada pašvaldības konkursā par A. Eglīša Ļaudonas vi-
dusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu četru 
pretendentu konkurencē uzvarēja  SIA “Trast Būve”.

Šī uzņēmuma īpašnieks ir ļaudonietis, mūsu skolas ab-
solvents, aktīvais un sportiskais  cilvēks, kas izvirza mēr-
ķus un tos sasniedz – Andris Seržāns. 

Labdien, Andri! Priecājos, ka „Ļaudonas Vēstu” 
lasītājiem ir radusies iespēja iepazīties ar tevi vairāk. 
Domāju, ka vairums atceras dvīņu brāļus Seržānus no 
skolas laikiem, protams, labā nozīmē, tādēļ par Ļaudo-
nas skolu netaujāšu.

– Es gan domāju, ka ne visi mūs atceras labā nozīme 
(smejas), nebijām tie paklausīgākie, bet skolas laiki bija 
forši... Tikai ar labu tos atceros.

Lūdzu, izstāsti, kur tālāk turpināji savas izglītības 
gaitas. Kas pamudināja un iedvesmoja? 

– Tā būvniecība mani jau vajāja no diezgan agra ve-
cuma, sākot ar klasisko tapešu līmēšanu līdz pat Ļaudo-
nas jauniešu centra remontam. Kaut kā tas viss iepatikās. 
Gandarī, ka procesam ir acīmredzams rezultāts. Jutu, ka 
tā lieta saista, tādēļ iestājos Rīgas Celtniecības koledžā. 
Pēc koledžas beigšanas  gan ceļš bija diezgan raibs – no 
celtnieka līdz māklera profesijai. Pat vienu dienu Vācijā 
celtniecībā nostrādāju, bet sapratu, ka tas nav man do-
māts, tādēļ diezgan ātri atgriezos Latvijā. Vairākus gadus 
nostrādāju tepat Madonā par būvdarbu vadītāju. 

Ko tu ieteiktu jauniešiem, kuri gribētu apgūt šo 
profesiju? Varbūt, lai tam labāk sagatavotos, iespē-
jams kaut ko padziļināti apgūt jau skolas laikā? 

– Ja neskaita uzņēmuma vadīšanu, esmu arī sertificēts 
būvdarbu vadītājs, tā kā laikam jārunā par divām profesi-
jām. Ja runā par uzņēmuma vadīšanu, tad noteikti ieteiktu 
vairākas reizes par to padomāt. Saistot savu dzīvi ar it kā 
šo ļoti nozīmīgo amatu, ātri var iedzīvoties sirmos matos 
un gadiem aizmirst par atvaļinājumu. Bet, ja nopietni, tad, 
ja nebaida atbildības uzņemšanās,  piemīt  organizatoris-
kās spējas, veidojas laba komunikācija ar cilvēkiem,  kas 
man liekas šajā profesijā ir  vienas no svarīgākajām īpa-
šībām, tad tikai uz priekšu. Šīs īpašības ir ļoti būtiskas un 
svarīgas arī būvdarbu vadītājam. Jābūt arī diezgan lielai 
izturībai stresa situācijās un labām organizatoriskajām 
spējām.  

Vasaras brīvlaikos vidusskolas laikā strādāju celtnie-
cībā. Tas arī palīdzēja iepazīt šo profesiju un saprast, par 
ko vēlos kļūt. Tādēļ iesaku jauniešiem brīvajos vasaras 
mēnešos  censties atrast jebkādus darbus, lai rastos kaut 
mazākā izpratne,  par ko tad vēlies  kļūt. 

2017. gadā dibināji savu firmu „Trast Būve”. Kāds 
bija ceļš uz tās dibināšanu, kā radās ideja par to? No 
kā visvairāk saņēmi atbalstu un kas visvairāk biedēja 
šajā procesā? Tas tomēr ir svarīgs solis būt vadītājam 
– veidot uzņēmumu, kas nepārtraukti attīstās, rūpēties 
par darbiniekiem, visam sekot līdzi.

– Šajā procesā, protams, bija daudz un dažādu apstāk-
ļu sakritības. Tā kā uzņēmums, kurā strādāju par būvdarbu 

DZĪVESSTĀSTS
Intervija ar Andri Seržānu

vadītāju, konkurences dēļ likvidēja būvniecības nozari, 
tādēļ biju spiests izšķirties – meklēt darbu citur vai dibi-
nāt savu uzņēmumu. Jau aizvadot pēdējo gadu uzņēmu-
mā, kurā strādāju pirms tam, bieži sev sāku uzdot jautāju-
mu, kāpēc es to pašu nevarētu darīt pats savā uzņēmumā 
un pelnīt naudu sev, nevis kādam citam. Tā arī nolēmu di-
bināt savu uzņēmumu. Sākumā, protams, kā lielākai daļai  
bija dažādas grūtības. Viss tika pirkts, ņemot kredītus un 
līzingus, jo pašam jau nebija tādu līdzekļu, lai iegādātos 
visu nepieciešamo uzreiz.  Ļoti palīdzēja iepriekš iegūtie 
kontakti. Bez labiem kontaktiem un ar tik mazu sākuma 
kapitālu realizēt savu ieceri būtu diezgan neiespējami. 
Protams, bija arī ģimenes atbalsts. Visvairāk biedēja tas, 
ka alga sev būs jāmaksā pašam. Un, lai to varētu izdarīt, 
tā pašam būs arī jānopelna. 

Tavs uzņēmums 2020. gadā ar darba vietām no-
drošināja 26 strādājošos. Vai šobrīd skaits ir palieli-
nājies? Kāda ir tava sadarbība ar uzņēmuma darbi-
niekiem? Vai starp taviem darbiniekiem ir arī kāds 
Ļaudonas pagasta iedzīvotājs? 

–  Darbinieku skaits nav būtiski mainījies. Man liekas, 
ka esam diezgan draudzīgs kolektīvs. Divi ļoti labi būv-
darbu vadītāji palīdz tikt galā ar lielo celtnieku kolektīvu. 
Šo gadu laikā ne reizi nav bijušas domstarpības ar darbu 
vadītājiem, ir izveidojusies savstarpēja sapratne. Arī ar 
celtnieku kolektīvu cenšos uzturēt labas attiecības. Dau-
dzi darbinieki jau strādā te vairākus gadus. Esmu iepazi-
nis viņu ģimenes, viņi manu. Interesanti, ka uzņēmuma 
darbību sāku ar četriem darbiniekiem, un visi šie cilvēki 

Andris Seržāns.
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Ar prieku varu paziņot, 
ka lasītājus atkal gaida jau-
nas grāmatas. Piedāvājumā 
detektīvi, romantika, lik-
teņstāsti. Plašā izvēlē paš-
māju autoru darbi, tostarp 
Romānu konkursa laureāti 
– Ilze Aizsila “Mīlas kas-
tings” un Kristīne Lubāni-
ņa “Karma atlikumu neiz-
dod”.

Kārļa Kazāka grāma-
ta aizvedīs neaizmirstamā 
ceļojumā tepat pa Latvijas 
dažādajiem nostūriem…

“Sākums mūs atrod 
pats… Tā tas tiešām ir, ja 
ļaujamies. Ar muzikālo 
velobraucienu jeb Velo-
mūzikas stāsts aizsākās 
gluži nejaušās vakara  sa-
runās. Vēlāk jau deviņās 

VĒSTIS NO ĻAUDONAS BIBLIOTĒKAS
Jaunumi grāmatu plauktā

strādā vēl šodien. Uzņēmumā strādā arī divi darbinieki no 
Ļaudonas. 

Kā norit darbadiena? Kāds ir laika plānojums un 
darba uzdevumi?

– Pēdējā  laikā  arvien retāk sanāk atiet no datora, tas 
mazliet kaitina. Pat būvsapulces, kas agrāk noritēja ob-
jektos, dēļ lielķibeles pārsvarā tiek organizētas attālināti, 
zooma sapulcēs pie datora. Arī visa būvniecības doku-
mentācija tagad tiek vadīta Būvniecības informācijas sis-
tēmā, nevis kā agrāk, kad būvdarbu žurnāli tika aizpildī-
ti ar roku. Tas gan būvniecības procesu krietni atvieglo.  
Viss tiek digitalizēts. Tā tam arī būtu jābūt, jo jāiet laikam 
līdzi. Tikai žēl, ka ar to zaudējam saskarsmi ar cilvēkiem. 

Kas attiecas uz veicamajiem pienākumiem, tad veido-
ju tāmes, kontrolēju uzņēmuma finanšu plūsmu, plānoju 
uzņēmuma attīstību, iesaistos būvobjektu vadībā.

Kas šajā darbā sagādā gandarījumu un kas savu-
kārt ir vislielākie izaicinājumi un ēnas puses? Kādām 
rakstura īpašībām jāpiemīt, lai labi veiktu šo darbu? 
Kas var traucēt sekmīgi strādāt?

– Apmierināts klients, kvalitatīvi paveikts darbs un 
apmierināti darbinieki. Ja šīs trīs lietas izdodas apvienot, 
tad gandarījums ir neizbēgams. Finansiālo ieguvumu es 
pat liktu aiz šīm lietām. Lielākie izaicinājumi ir nodroši-
nāt vienmērīgu objektu plūsmu. Būvniecības nozarē tas, 
manuprāt, ir vislielākais izaicinājums. Bieži vien objektu 
nodošanas vai jaunu uzsākšanas termiņi nesakrīt ar mums 
vēlamajiem termiņiem. Tas rada nevēlamas situācijas, kad 
veidojas pauzes, un darbiniekiem rodas dīkstāve. Vai tieši 
otrādi – viens objekts vēl nav nodots, bet darbi jau jāsāk 
citā. Mums gan dīkstāves visus šo gadus principā nav bi-
jis. 

Šo gadu laikā esmu sapratis, ka ir izteikti  labās dienas 
un sliktās. Galvenais sliktajās apzināties, ka būs arī labās, 
un nenolaist rokas. Piemēram, pagājušo gadu ļoti sabojāja 

neadekvātais būvmateriālu cenu kāpums. Diemžēl vairā-
kus būvniecības līgumus bijām noslēguši pagājušā gada 
sākumā. Un dēļ lielā cenu kāpuma vairums no tiem diem-
žēl beidzās ar mīnus zīmi. Tas, protams, rūda un veido 
pieredzi. Labi, ka pieredze nebija liktenīga. 

Vai ārpus darba joprojām ļaujies vaļaspriekiem? 
Zinu, ka savulaik biji ļoti aktīvs un panākumiem ba-
gāts volejbolists. Vai darbs firmā un ģimenes dzīve ir 
mainījusi vaļaspriekus?

– Tā kā man ir ģimene, kurā aug mazs puika, tad, pro-
tams, lielākais laiks tiek pakārtots ģimenei. Cenšos arī 
hobijus nenolikt malā. Veltu laiku arī volejbolam – gan 
vasarā, gan ziemā, protams, vairāk tādā hobija līmenī. Par 
tādu kā tradīciju pēdējos gados palikuši vairāku  dienu 
makšķerēšanas izbraucieni ārpus Latvijas. Tā ir laba gal-
vas izvēdināšana. Diemžēl uzņēmuma vadība bieži vien 
aizņem lielāku laiku  nekā astoņas stundas dienā. Bieži 
nākas strādāt arī vakaros vai brīvdienās. Tas nozog lai-
ku gan  ģimenei, gan hobijiem. Lielākais rūgtums, ka  šo 
gadu laikā nav īsti bijušas iespējas paņemt atvaļinājumu. 
Jāsamierinās ar dažām dienām gadā. 

Paldies tev, Andri, par sarunu! Novēlu tikpat veik-
smīgas darba gaitas arī turpmāk. Un veiksme nudien 
tev piedien. Vēlos informēt lasītājus par to, ka tava 
firma šobrīd arī turpina darbus objektā “Biroja ēkas 
pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu 
centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Parka 
ielā 4, Madonā, Madonas novadā”. Lai izdodas maksi-
māli pēc plāna īstenot būvprojektus!

Varbūt arī tev ir kāds labs vārds sakāms lasītā-
jiem?

– Es ieteiktu  dzīvē mazliet riskēt, jo dzīvojam vien-
reiz. 

Interviju ar Andri Seržānu
sagatavoja Katrīna Kļaviņa
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vasarās un desmit ceļojumos piedzī-
votais prasījās tikt pastāstīts. Vārdos 
izteikts, teju 5000 kilometru garais 
ceļš ir pastiepies garāks, nekā sāku-
mā plānots. Tāda ir ceļa daba, un es 
tai ļaujos. “Sākums mūs atrod pats” 
ir mans stāsts par cilvēkiem, ceļu un 
Latvijas vietām. Tas ir arī mīlestības 
stāsts.” /Kārlis Kazāks/   

Izstāde 
“KALENDĀRI”

Sadarbībā ar Madonas novadpēt-
niecības un mākslas muzeju bibliotē-
kas apmeklētājiem ir iespēja ielūko-
ties kalendāru daudzveidībā, sākot 
no 20.gs. sākuma līdz 21.gs. Varam 
vērtēt kalendāru praktisko pusi – pa-
domi, informācija dažādās dzīves jo-
mās. Izstāde būs apskatāma līdz 31. 
martam.

Jaunākais 
COVID-19 
regulējumā

No 16. februāra bērni kultūras pa-
sākumus un kultūrvietas var apmek-
lēt, neuzrādot Covid-19 sertifikātu 
vai laboratorijas testa izziņu.

Ņemot vērā Covid-19 izplatības 
samazināšanos bērnu vecuma grupā, 
valdība 15. februāra sēdē lēma atcelt 
jebkādus epidemioloģiskās drošības 
nosacījumus bērniem publisku pasā-
kumu apmeklēšanai un pakalpojumu 
saņemšanai.

Vairs nebūs spēkā arī līdzšinējā 
prasība bērniem kultūrvietas – mu-
zejus, bibliotēkas, arhīvus, kultūras 
centrus, teātrus, koncertzāles u.c. – 
apmeklēt pieaugušas vakcinētas vai 
pārslimojušas personas pavadībā. 

Taču tiek saglabāts iepriekš ie-
viestais nosacījums sejas masku lie-
tošanai bērniem no 7 gadu vecuma. 
Apmeklējot publiskus pasākumus, 
kultūrvietas vai saņemot pakalpoju-
mus, bērniem, kuri vecāki par 12 ga-
diem, ir jālieto medicīniskās maskas 
vai FFP2 respiratori, bet bērni, kuri 
jaunāki par 12 gadiem, var lietot iz-
glītības iestādēs saņemtās higiēniskās 
auduma maskas.

Uz tikšanos bibliotēkā!

Ieva Skuške, bibliotēkas vadītāja
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Mēnesis atkal 
ir ātri paskrē-
jis un jau ir 
aizvadīti divi 
šī gada mēneši. 
Vēl joprojām  
piedāvājam 
aktivitātes digi-
tālajā vidē, bet 
nu jau mazāk, 
jo vairāk tieka-
mies klātienes 
aktivitātēs, 
protams, ie-
vērojot visus 
valstī noteiktos 
epidemioloģis-
kās drošības 
noteikumus.
20. janvāris ir 
barikāžu aiz-
stāvju atceres 
diena. Piemi-
not barikāžu 
aizstāvjus, 
ikviens  BJIC 
“Acs” in-
stagram konta 
sekotājs varēja 
pārbaudīt savas 
zināšanas mūsu 
izveidotajā tes-
tā. Tā kā jopro-
jām šāda veida 
aktivitātēm ir 
liela atsaucība, 
tad noteikti 
turpināsim un 
ik pa laikam 
piedāvāsim 
dažādus testus 
un uzdevu-
mus.  Ja vēl 
līdz šim neesi 
sekotājs “Acs” 
instagram kon-
tam, tad paseko 
-> @Laudo-
nasbjic ! 🙂 

VĒSTIS NO BJIC „ACS”
Sveiks, avīzes lasītāj!

No 1. līdz 25. februārim bērni un jaunieši tika aicināti 
piedalīties BJIC “Acs” februāra izaicinājumā. Katru ne-
dēļu bija jāveic kāds jauns uzdevums. 1. uzdevums – bil-
jards, 2. uzdevums – radošais, 3. uzdevums – kuģu kauja 
un 4. uzdevums – dārgumu medības pa jauniešu centra  
telpām.

Izpildot katru no šiem uzdevumiem, tika krāti punkti.  
Šoreiz katrs varēja izvēlēties sev piemērotāko dienu un lai-
ku, kad ierasties jauniešu centrā, lai izpildītu nedēļas uzde-

vumu. Atsaucība no bērnu un jauniešu puses  pirmajā nedēļā 
bija maza, bet priecājamies, ka jau otrā uzdevuma izpildei 
pieteicās krietni vairāk jauniešu. Cerams, ka ar katru nedēļu 
bērnu un jauniešu atsaucība palielināsies. Šobrīd ir izpildīti 
trīs uzdevumi, bet vēl priekšā pēdējais, tāpēc par šīs aktivi-
tātes uzvarētāju varēsiet lasīt nākamajā avīzes numurā.

Uz tikšanos!
Gita Dzene,

BJIC “Acs” jaunatnes darbiniece
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Dzimušie
Demogrāfiskā situācija Ļaudonas pagastā: 2021. gadā –  

8 jaundzimušie (7 meitenes un 1 zēns). Novada dzimtsa-
rakstu nodaļā 2021. gadā reģistrēti 177 jaundzimušie, t.sk. 
172 Madonas novada bērni, – 82 zēni un 95 meitenes, kas 
ir par 23 bērniem mazāk nekā iepriekšējā gadā. Populārā-
kie bērnu vārdi Madonas novadā zēniem: Gustavs, Adrians, 
Ralfs; savukārt meitenēm: Alise un Marta. Neparastākie 
vārdi: Braiens, Deivids, Luka, Saimonds, Vigo – zēniem; 
Agneta, Elija, Elisa, Ešlija, Heidija, Keitlija, Nīša, Reina – 
meitenēm. 

Laulības
2021. gadā reģistrētas 116 laulības, kas ir par trīs laulī-

bām vairāk nekā pagājušā gadā. Četras laulības reģistrētas 
luterāņu draudzē, 35 – izbraukuma laulības. 2021. gadā Ma-
donas novada dzimtsarakstu nodaļā izdarīta 51 atzīme par 
laulības šķiršanu, kas ir par 11 vairāk nekā iepriekšējā gadā. 
37 procenti laulību šķirtas tiesā, 63 procenti pie notāra. Ilgā-

kā laulība, kas bija noslēgta 1968. gadā, īsākā – 2019. gadā. 
Biežāk šķirtas 2007. un 2014. gadā slēgtās laulības.

 Mirušie
2021. gadā Madonas novada dzimtsarakstu nodaļā re-

ģistrēti 481 miršanas gadījums, t.sk. 405 mūsu novada ie-
dzīvotāji, kas ir par 46 mirušajiem vairāk nekā iepriekšējā 
gadā. Miruši 207 vīrieši un 198 sievietes (Madonas novada 
iedzīvotāji). Visvairāk mirušo reģistrēts Madonas pilsētā 
(100), Mārcienas pagastā (42) un Kalsnavas pagastā (34). 
51,6 procenti gadījumos nāves cēlonis ir sirds un asinsri-
tes sistēmas slimības, 18,5% – ļaundabīgie audzēji, 5,6% – 
elpošanas sistēmas slimības, COVID-19 – 12,5 %, dažādi 
ievainojumi – 2,5%. Vecākie mirušie – divi 100 gadu veci 
cilvēki. Vidējais mūža garums Madonas novadā – 75,4 gadi; 
vīriešiem – 70,4 gadi, sievietēm – 80,6 gadi.

Ar plašāku informāciju var iepazīties: www.madona.lv 
Informāciju sagatavoja Katrīna Kļaviņa

MADONAS NOVADA DZIMTSARAKSTU 
NODAĻAS  STATISTIKA PAR 2021. GADU

Cesvaines pils pēc vērienīgiem 
pārbūves un restaurācijas darbiem jau 
no 12. februāra ir vērusi savas durvis 
apmeklētājiem. Pils apskate pieeja-
ma no otrdienas līdz piektdienai no 
plkst.10.00 līdz 17.00, bet sestdie-
nās un svētdienās no plkst.10.00 līdz 
16.00. Tuvojoties pavasarim, apmek-
lētājiem nedēļas nogalē pils apskates 
darba laiki tiks pagarināti.

     Cesvaines Tūrisma centrs ciemi-
ņus aicina papildināt pils apskati arī ar 
aktīvu pastaigu pilsētā.

Ziemas pastaigā Cesvainē tiek pie-
dāvāts:

* ieraudzīt pils parka romantisko 
ainavu;

* novērtēt dažādo pilsmuižas ap-
būvi;

* atbildēt pēc pastaigas uz jautāju-
miem darba lapā;

* izbaudīt dzīves nesteidzīgo rit-
mu...

Lai pastaiga būtu interesan-
ta, izmantojiet KARTI un DARBA 
LAPU ar mazāk zināmiem faktiem un 
āķīgiem jautājumiem par:

* pils parku;
* interesantiem kokiem;
* dabas norisēm;

* kultūrvēsturiskām vietām un per-
sonībām.

Maršrutam (2-4 km) nav konkrē-
ta sākuma vai beigu, savas pastai-
gas laiku un līkločus jāplāno pašiem. 
   Ja pareizās atbildes nedodas rokās, 
gaidīsim jūs arī Cesvaines Tūrisma 
centrā.

Gribi laimīgs mosties pavasarim 
un priecīgām acīm paskatīties pasau-
lē,  brauc ciemos uz Cesvaini!

Informāciju no madona.lv 
apkopoja K. Kļaviņa

KĻŪSTI PAR TŪRISTU!
Vai tu jau esi bijis apciemot Cesvaines pili?
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SĒRU VĒSTS

LĪDZJŪTĪBA

Jau no pagājušā gada ir iespēja saņemt valsts apmaksā-
tu psiholoģisko un psihoterapeitisko palīdzību, lai mazinātu 
Covid-19 pandēmijas izraisītās sekas psihiskai veselībai.

Psiholoģiskā atbalsta konsultācijas ir pieejamas pacien-
tiem ar depresiju un noteiktām diagnozēm, lai risinātu ar 
stresu saistītus veselības traucējumus – neirotiskā spektra 
traucējumus, ēšanas traucējumus.

Ir nepieciešams tikt pāri nolieguma fāzei, kas parasti aso-
ciējas ar frāzēm „Man jau nekas nav”, „Viss taču ir kārtībā”; 
salauzt lepnumu sevī un vērsties pēc palīdzības. Šī sniegtā 
iespēja ir vērtīga, lai atrisinātu problēmsituācijas savā dzīvē.

Vēršoties pie profesionāļa, zaudējuma nebūs, jo psi-
hologs uzklausīs un uztvers sava klienta teikto no klienta 
skatpunkta, nenosodot un būs gatavs sarunai par klienta 
nodomiem, centieniem, iecerēm, kā arī sniegs emocionālu 
atbalstu, palīdzot klientam atrast sevī resursus.

Pieteikšanās konsultācijai
Nosūtījumu konsultācijas saņemšanai var izsniegt ģime-

nes ārsts vai psihiatrs (bērniem – bērnu psihiatrs), izvērtējot 
pacienta sūdzības. Sagatavojot nosūtījumu, ārsts noteiks ne-
pieciešamo terapijas ilgumu līdz desmit valsts apmaksātām 
vizītēm. Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas radītos riskus, šīs 
konsultācijas speciālisti var nodrošināt klātienē un arī attāli-
nāti, izmantojot kādu no interneta platformām. 

Konsultācijas pieejamas arī Madonā, piesakoties pa tālr. 
26447326 (Inese Varlamova).

Speciālisti
Valsts apmaksātas psiholoģiskās palīdzības konsultāci-

jas sniedz klīniskie un veselības psihologi, klīniskie un ve-
selības psihologi ar tālākizglītību psihoterapijā un ārsti-psi-
hoterapeiti, kuriem noslēgts līgums ar Nacionālo veselības 
dienestu.

Plašāka informācija un speciālistu saraksts pieejams 
Nacionālā veselības dienesta (NVD) interneta vietnē: www.
vmnvd.gov.lv, sadaļā – Iedzīvotājiem-Valsts apmaksāti ve-
selības aprūpes pakalpojumi- Psihiskā veselība. 

Informāciju no madona.lv sagatavoja K. Kļaviņa

RŪPĒJIES PAR SEVI!
Atgādinājums par valsts 
apmaksātām psihologa 

konsultācijām

Viss jāatstāj,
Kad saule pavasarī sies atkal vaļā 
  puķu pumpurus.
Ar  saviem  straujiem 
  ziemeļvēju  zirgiem
Būs  ziema  viņu  aizvedusi līdz.
                                 Ā. Elksne

Mūžības ceļos aizgājuši:
Zelma Ciemiņa

22.11.2021. 99 gadu vecumā;

Elza Kurzemniece
21.11.2021. 69 gadu vecumā;

Ilmārs Ģērķis
29.11.2021. 83 gadu vecumā;

Jānis Krēsliņš
05.12.2021. 88 gadu vecumā;

Aivars Kalniņš
17.12.2021. 70 gadu vecumā;

Dace Grīsle
03.01.2022. 69 gadu vecumā;

Ziedonis Bērzariņš
miris 28.01.2022. 68 gadu vecumā.

Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem, 
savus mīļos zaudējot!

Paņem līdzi saules glāstu,
ko Tev draugu rokas liek,
lai Tev, smilšu klēpī dusot,  
    mazu brīdi siltāk tiek! 

Jūtam līdzi tuviniekiem, 
pavadot Sandru Āboliņu pēdējā gaitā.   

Sandras klasesbiedri

PATEICĪBA
Saku lielu paldies ļaudoniešiem 

par atsaucību Ziemassvētku dāvanu sarūpēšanā 
Ļaudonas pansionāta iemītniekiem. 

Paldies Evijai Kotānei un Miera ielas 5 lielajai 
saimei par atbalstu un iesaistīšanos 

dāvanu sagādē!

Visiem mīlestību vēlot  – Baiba Krama

26. februārī Sāvienas ezerā 
ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANAS 

SACENSĪBAS.
Plkst. 8.00 – pulcēšanās

Plkst. 9.00 – sacensību sākums
Plkst. 13.00 – sacensību nobeigums, zivju svēršana, 

apbalvošana.
Individuāla dalība – vīriešu, sieviešu 

vai jauniešu (līdz 16 g.v.) grupās.
Nāc un piedalies! Bagātīgs balvu fonds! 

Atbalsta Ļaudonas pagasta pārvalde.


