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ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 1 (309) 2022. GADA JANVĀRIS

Cilvēkiem ne vienmēr ir vajadzīgi padomi.
Dažreiz pietiek ar roku, kas atbalsta,
Ausīm, kas saklausa,
un sirdi, kas saprot...
 /.../

Labdien, lasītāj!
Priecājos jūs atkal sveicināt. Ir pienācis brīdis šķirt 

„Ļaudonas Vēstu” jaunākā numura lapaspuses. Zinu, ka 
avīzītes sagaidīšana vairākās mājās ir priecīgs notikums.

Jaunu lapaspusi esam pavēruši arī savās dzīvēs, sa-
gaidot 2022. gadu. No sirds ceru, ka svētku laiks jūs-
mājās ir aizvadīts gaiši, mīlestībā un mierā. Es novēlu 
katram lasītājam jaunajā gadā sevī sajust vēl nebijušu 
spēku, izstarot no sevis vēl citiem neredzētu prieku un 
sniegt apkārtējiem – draugiem un ģimenei – savas palī-
dzīgās rokas. Atklājiet ko jaunu sev un citiem, pilnvei-
dojieties un dzīvojiet saticībā! Lai jums laba veselība!

„Kas tad lasāms būs šajā avīzē?” kāds jau galvā ie-
domājas... Lūk, kultūras vēstīs un citās rubrikās ievieto-
tajos materiālos uzzināsiet, kā pagasta pārvaldes iestā-
des ieskandināja svētkus Ļaudonā; kādas izmaiņas būs 
sociālajā  jomā 2022. gadā  (par to raksta A. Zablocka); 
kādus panākumus konkursā „Teci, teci, valodiņa!” gu-

vušas folkloras kopas dalībnieces no A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas; būs arī jaunumi no biedrības „Liograde”. 

Arī šogad turpinās COVID-19 saslimstības izplatī-
ba, kas aizvien apgrūtina mūsu ikdienas gaitas. Šī brīža 
ierobežojumi turpināsies līdz pat februāra beigām. Sa-
biedrībā turpināsim lietot sejas maskas (kārtīgi, nosedzot 
degunu!) ar mērķi pasargāt no inficēšanās apkārtējos un 
sevi un paužot solidaritāti infekcijas profilaksē. Dzīve 
gan mazliet vieglāk rit tiem, kas ir vakcinējušies, bet, 
protams, vakcinēties vai nē joprojām ir palicis katra paša 
ziņā.

Rūpēsimies par sevi, centīsimies nesaslimt! Un atgā-
dinu – būsim uzmanīgi uz Ļaudonas brīžiem slidenajām 
vai sniegotajām ielām – gan kā kājāmgājēji, gan kā auto-
braucēji! Tumšajā diennakts laikā lietosim atstarotājus. 
Visu autovadītāju vārdā saku, ka ir ļoti bīstami kādu kā-
jāmejošu ļaudonieti bez atstarotāja uz Aiviekstes tilta vai 
kādā citā tumšā Ļaudonas vietā pamanīt pēdējā brīdī...

Gada pirmajā mēnesī atgādināšu, ka jebkādu infor-
māciju publicēšanai „Ļaudonas Vēstīs” iesūtīt uz e-pasta 
adresi: laudonas.vestis@inbox.lv. Informāciju droši var 
iesūtīt līdz mēneša 15. datumam.

Tiekamies jau nākammēnes!
Katrīna Melānija, redaktore

Dzirnavu ielas dambja radītais pārsteigums.                                                                                                                L. Kalniņa foto
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Ziemassvētki mums visiem ir īpašs gaidīšanas un brīnumu, 
vēlmju un cerību īstenošanas laiks. Aizvadītā gada decembris 
bija ļoti neparasts – piepildīts ar nepacietīgām gaidām pēc bal-
ta sniega, svētlaimīga klusuma sniega kupenās un īstā brīnuma. 
Ziemassvētku gaidīšanas laiks ļāva arī mums, pieaugušajiem, 
atkal no jauna ieraudzīt pasauli bērna acīm – tīru, nevainīgu un 
brīnumiem pilnu. 

Pagājušā gada nogalē Madonas novadam bija iespēja pie-
dalīties “Laimas” labdarības namiņa piedāvātajā Ziemassvētku 
projektā. Ļaudonas pagasta 15 bērni no ģimenēm ar dažādiem 
sociālajiem statusiem – gan daudzbērnu, trūcīgām un nepilnām 
ģimenēm – kuri, tāpat kā ikviens, lolo sapņus un cerības. “Lai-
mas” labdarības namiņa Ziemassvētku vecītim bērni zīmēja ap-
sveikuma kartītes,  rakstīja par savām sapņu dāvanām. Sociāla-
jam darbiniekam bija nepieciešams uzrakstīt ģimenes aprakstu. 
Velēšanās tiešām  bija visvisādas, neiztrūka arī pateicības vārdu, 
laba vēlējumu pašam Ziemassvētku vecītim.  Mīļš paldies visiem 
“Laimas” labdarības namiņa čaklajiem rūķīšiem, kuri spēja pie-
pildīt bērnu kvēlākos sapņus un iedegt sirsniņās cerību un prieku.

Saku sirsnīgu jo sirsnīgu paldies  arī labajiem rūķīšiem no A. 
Eglīša Ļaudonas vidusskolas un Dacei Litauniecei par Ziemas-
svētku dāvaniņām vientuļajiem pensionāriem, padarot viņiem 
gaišāku šo brīnumu laiku.

Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks
Par svecēm, egli un dāvanām,
par sirdi, ko cilvēks neaizliedz,
dvēselei mācot būt baltai.
Un tad nav svarīgi:
Ir vai nav sniegs,
Jo ceļš atvērts gaišākām domām...
  M. Svīķe

Visiem Ļaudonas iedzīvotājiem 2022. gadā novēlu labu un  
stipru veselību, radošus darbus, optimismu, gaišas domas un 

veiksmi!

Informācija
Katrs jauns gads nāk ar kādām pārmaiņām. Tāds būs arī šis. 

Informēšu jūs par izmaiņām, kas šogad skars sociālo jomu. Pēc 
administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas ar šo gadu ir iz-
veidota jauna pašvaldības iestāde – Madonas novada Sociālais 
dienests, kurā ir apvienoti Madonas,  Ērgļu, Cesvaines, Lubānas 
sociālais dienests. Tas nozīmē, ka iestāde kļuvusi lielāka, ap-
tvertā teritorija plašāka nekā līdz šim. Tādēļ tika izstrādāti jauni 
normatīvie akti – saistošie noteikumi par sociālo palīdzību un so-
ciālajiem pakalpojumiem, ņemot vērā likumā noteiktās prasības, 
kur prioritārie būs pamata sociālie pabalsti – GMI un mājokļa 
pabalsts, un, izvērtējot situāciju un novada budžeta iespējas, tika 
noteikta vienota pašvaldības pabalstu sistēma visā Madonas no-
vada teritorijā.

Līdz ar apstiprinātiem Madonas novada pašvaldības saistoša-
jiem noteikumiem Nr.18 “Sociālās palīdzības pabalsti Madonas 
novadā” ir ieviestas dažas izmaiņas līdzšinējā pabalstu sistēmā. 
Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa izvērtēša-
nai un noteikšanai izmaiņu nav, tā tiks veikta kā līdz šim, atbilsto-
ši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un MK 
noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” noteik-
tajiem kritērijiem. Atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam 
izvērtē, ja ienākumu slieksnis ir 272,00 eiro pirmajai vai vienīga-
jai personai  mājsaimniecībā, un 190,00 eiro pārējām personām 
mājsaimniecībā. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu 

slieksnis ir 327,00 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaim-
niecībā un 229,00 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Nekustamais īpašums – viens mājoklis ar saimniecības 
ēkām, kur iesniedzējs deklarējis dzīvesvietu un dzīvo, zeme līdz 
5 ha. Viens transportlīdzeklis, ģimenēs ar bērniem – divi trans-
portlīdzekļi.

Lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu mājsaimniecības 
atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statu-
sam, sociālajā dienestā jāiesniedz:

iesniegums, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās 
personas, tādējādi persona, parakstot iesniegumu, dod atļauju ie-
gūt, apstrādāt un izmantot pašvaldības un valsts reģistros pieeja-
mo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai;

darba devēja izziņa par darba samaksu par pilniem pēdējiem 
trim kalendāra mēnešiem, ja personai darba alga neuzrādās ban-
kas konta izdrukās;

visu mājsaimniecībā esošo personu banku vai pasta norēķinu 
sistēmas kontu pārskati par pilniem pēdējiem trim kalendāriem 
mēnešiem.

Personas darbspējīgā vecumā, kuras nestrādā algotu darbu, 
reģistrējas NVA kā bezdarbnieki.

Garantētais minimālo ienākumu līmeņa pabalsts (GMI) ir 
109,00 eiro pirmajai vai vienīgajai personai, pārējām personām 
76,00 eiro.

Ir izmaiņas saistībā arī ar mājokļa pabalstu. Tas nozīmē, ka 
tā vairs nebūs konstanta  summa, kā tas bija līdz šim, bet būs 
aprēķins par normatīvo platību un ar mājokli saistītiem maksā-
jumiem. Klientiem sociālajam darbiniekam jāuzrāda ar mājokļa 
lietošanu apliecinoši dokumenti – rēķini, samaksas dokumenti 
par komunālajiem maksājumiem (īre, elektrība, internets, atkri-
tumi, ūdens, kanalizācija, gāze). 

Būtiskas izmaiņas ir arī pabalsta veselības aprūpes pakal-
pojumu apmaksai. Pabalsts paredzēts ārstēšanās izdevumu (ģi-
menes ārsta, poliklīniku pakalpojumu, stacionārā ārstēšana, iz-
meklējumu) un ar ārsta recepti nozīmētu medikamentu iegādes 
kompensēšanai. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmak-
sai vienai personai trūcīgā mājsaimniecībā ir līdz 150,00 eiro 
gadā, personai maznodrošinātā mājsaimniecībā – līdz 200,00 eiro 
gadā. Pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai piešķir 
arī personām, kurām atbilstoši valstī spēkā esošajiem normatīva-
jiem aktiem ir noteikts Černobiļas AES avārijas seku likvidēša-
nas dalībnieka statuss – līdz 300,00 eiro gadā, 1991. gada barikā-
žu dalībnieka statuss – līdz 50,00 eiro gadā un personām, kuras 
slimo ar slimībām, kuru ārstēšanai nepieciešami lieli finansiālie 
resursi, ko apliecina ārstu konsīlija lēmums.

Pabalsta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai  pieprasī-
tājiem jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par ambulatoro ārstēšanos 
(veidlapa Nr.27/u), kurā norādīti nozīmētie medikamenti, arī tie 
nozīmētie  medikamenti, kas ir nozīmēti, bet ir bezrecepšu, re-
cepšu kopijas vai izdrukas un izdevumus apliecinošs dokuments. 
Pabalstu var prasīt trīs mēnešu laikā no izdevumu par medicīnas 
pakalpojumu saņemšanas un preču iegādes dienas.

Turpmāk nebūs pieejami pabalsti veselības aprūpes pa-
kalpojumu apmaksai 50% apmērā.

Aktuāla ir arī sociālo pakalpojumu pieejamība. Ar saistoša-
jiem noteikumiem par sociālās palīdzības un sociālo pakalpoju-
mu piešķiršanu  var iepazīties pagasta pārvaldē pie informācijas 
stenda, pie sociālās darbinieces vai Madonas novada mājaslapā. 
Ja rodas jautājumi, neskaidrības, zvaniet! Centīšos palīdzēt rast 
risinājumu.

Aija Zablocka, sociālā darbiniece
20255619, aija.zablocka@madona.lv

VĒSTIS NO PAGASTA PĀRVALDES
VĒSTIS NO SOCIĀLĀ DIENESTA

Ziemassvētki – brīnumu laiks…
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Ar pašvaldības akceptu esam grozījuši Ļaudonas pagas-
ta pārvaldes budžetu (Madonas novada pašvaldība diemžēl 
nav iedalījusi šai vajadzībai neko papildus).

Saimnieciski strādājot un ieekonomējot naudu, ir iegā-
dātas un uzstādītas divas interaktīvās tāfeles, kas turpmāk 
kalpos kā moderns un mūsdienīgs palīglīdzeklis gan sko-
lēniem, gan arī skolotājiem. Vecās krītiņu tāfeles arī tiks 
saglabātas, jo tās pagaidām vēl ir neatņemama sastāvdaļa 
mācību procesa nodrošināšanai.

Tāfele tiek savienota ar datoru vai neatkarīgi projicē at-
tēlu tiešsaistē ar interneta starpniecību. Attēls tiek projicēts 
uz lielākas virsmas. Un to ir iespējams vadīt ar pieskārie-

nu, respektīvi, piešķirt interaktivitāti, kas mācību procesā 
dod plašas iespējas strādāt ar digitāliem un interaktīviem 
mācību resursiem. Tāfeles aizvietos arī vecos projektorus, 
tādējādi ietaupot finanšu resursus projektora dārgo spuldžu 
nomaiņai un samazinot attēla spilgtumu, nodrošinot labu 
informācijas uztveri ar aci. Interaktīvo ekrānu priekšrocības 
risina projektoru tehnoloģijas nepilnības – nodrošina aug-
stas kvalitātes attēlus uz lielas virsmas, nav nepieciešams 
aptumšot klasi, lai redzētu informāciju, tādējādi tiek nodro-
šināta piemērota mācību vide. Ekrāns ir dabai draudzīgāka 
tehnoloģija, kas  izmanto mazāk elektroenerģijas, un, lī-
dzīgi kā TV, tam nav nepieciešamas speciālas apkopes un 
putekļu filtru tīrīšanas. Tie nodrošina mūsdienīgāku mācību 
vidi, jo pie sienas ir skārienjūtīgs ekrāns jeb liels planšetda-
tors, ar kuru var strādāt kā skolotājs, tā vairāki skolēni. Lai 
ieslēgtu un sāktu darbu, ir nepieciešams nospiest tikai vienu 
pogu.

Piekabe vairs nebūs pieejama
Īpašumu uzturēšanas nodaļa informē, ka no šī brīža pie-

kabes iznomāšana pagasta iedzīvotājiem tiek pārtraukta. 
Lēmums pieņemts nerentabilitātes dēļ, jo ir pārlieku lielas 
piekabes remonta izmaksas, kuras nevar nosegt no gūtajiem 
iznomāšanas ienākumiem. Nedrīkstam konkurēt arī ar ko-
mersantiem, tādējādi tiem noņemot klientus.

Nākotnē aicinām pieteikties gan tos, kas savas piekabes 
ir gatavi izīrēt, gan arī aicinām cilvēkus meklēt iespējas pie-
kabi īrēt pie uzņēmējiem vai zemniekiem. 

G. Gailītis, Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājs

VĒSTIS NO ĪPAŠUMU UZTURĒŠANAS  NODAĻAS
A. Eglīša vidusskolai jaunas un modernas tāfeles

MĒNEŠA JUBILĀRI

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

16. decembrī ZENTA BĒRZIŅA atzīmēja  
90 gadu jubileju! 

Garš, skaistiem mirkļiem un dažādiem  pārbaudījumiem 
bagāts mūžs

Zenta piedzima 1931. gadā Minnas un Jēkaba Bērziņu 
ģimenē Praulienas pagasta Silkaļpos. Divus gadus vēlāk 
ģimenei pievienojās māsa Anna, vēlāk saukta Aina. Cen-
tīgs darbs ikvienam ģimenē tika mācīts jau no mazotnes, jo 
ļoti agri, 1935. gadā, nomira tētis. Tad viss ikdienas darbu 
smagums, nodokļu maksāšana nu uzgūla meiteņu mammas 
pleciem, un lauku saimniecībā darbu pietika visiem.

Skolas gaitas tika vadītas tuvējā Gustavskolā kopā ar 
māsu un māsīcām Gaidu un Liliju, kuras arī dzīvoja Sil-
kaļpos. Pēc pamatskolas absolvēšanas uzsāktas mācības 
Madonas vidusskolā. Bet... 1949. gada 25. marts šīs mācī-

bas  pārtrauca. Valdošās 
varas represiju dēļ mīļās 
mājas bija jāatstāj un jā-
dodas kopā ar mammu, 
māsu un māsīcu Liliju 
uz tālo Sibīriju.

Astoņi gadi tika pa-
vadīti Tālajos Austru-
mos Amūras apgabala 
Zejas rajonā. Arī tur 
nācās vairākas reizes 
mainīt dzīves vietu, 
līdz ar to arī tur norā-
dīto darbu: jāstrādā pie 
vinčas, jāmarķē koki un 

jāaprēķina kubatūra, pēc pārvietošanas jāiet mežā ar divroci 
kokus zāģēt, vēlāk fermā govis slaukt. No kādas latvietes 
apgūta prasme šūt, kas lieti noderēja  gan izsūtījumā, gan 
visa mūža garumā.

 Izsūtītie latvieši centās turēties kopā, cits citu atbalstīja, 
kopīgi svinēja svētkus. Kādā pasākumā  satikts labs dan-
cotājs, dziedātājs un  akordeona spēlētājs  Gunārs, ar kuru 
sapazinušies un 1952. gada 31. janvārī nodibinājuši Bērzi-
ņu ģimeni. Tad par dzīvesvietu kļuva Uspenovkas sādža. 
1953. gada 16. maijā Trešā meža punkta slimnīcā visiem 
par lielu prieku pasaulē nāca pirmdzimtā – meita Vēsma. 
Atbrīvojums no specnometinājuma tika saņemts 1955. gada 
16. novembrī. Atbrīvojumā rakstīts – izvestas kļūdas dēļ... 
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Mājās ļāva atgriezties sievietēm, bet Gunāram atbrīvo-

juma vēl nebija. Tā nācās turpināt dzīvi Sibīrijā. Dzimtenē 
Bērziņu ģimene atgriezās vien 1957. gada pavasarī. Latvijā 
savas dzīvesvietas nebija, jo dzimtajās mājās Silkaļpos dzī-
vot nelaida.  Tāpēc pirmā apmešanās vieta bija pie māsīcas 
Gaidas Dzelzavā. Gunārs sameklēja darbu Ļaudonā sovho-
zā “Toce” par šoferi. No tā laika visa dzīve aizrit Ļaudonā. 
1959. gada 6. maijā piedzima otra meita Aija. Smago dzem-
dību dēļ vēlāk pamana, ka ir problēmas – meitiņa klibo. Un 
sākas jauns pārbaudījums – vairāk nekā trīs gadu cīņa par 
meitas veselību.

Darba gaitas Zentai aizritēja sovhoza bērnudārzā Pu-
puros. Sākumā viņa strādāja par audzinātāju, tad ilgus ga-
dus par bērnudārza vadītāju. Kolektīvs bērnudārzā bija kā 
draudzīga ģimene. Mamma vienmēr ir ļoti mīlējusi bērnus 
un apbrīnojami pratusi ar viņiem darboties, nomierināt, kad 
aizbrauc vecāki un mazajam jāpaliek bērnudārzā. Arī meitas 
mantojušas no mammas šo profesiju, jo abas ir skolotājas.

Dzīve ar ģimeni aizvadīta Jaunzemos, vēlāk Tocē – se-
šas dienas valsts darbā, vakaros un svētdienās jāpagūst pa-
darīt arī daudzie mājas darbi. Bija sava saimniecība, kurā 
darbu nekad netrūka – jākopj lopiņi, savs dārzs, jāravē garās 
biešu vagas arī padomju saimniecības tīrumos. Pie mājas 
dobēs allaž krāšņi ziedēja dažādas puķes. Kā labais rūķis 
mājās saimniekot līdz pat sava mūža beigām palīdzēja mīļā 
babiņa. Kad tuvojās 1. septembris, Jaunais gads un izlaidu-
mi, vakaros un arī naktīs tika šūdināti jauni tērpi gan ģime-
nei, gan ļaudonietēm. Kad uzcēla jauno bērnudārzu, strādāt 
par tā vadītāju Zenta atteicās. Tad kādu laiku darbs Toces 
veikalā un skolas internātā par auklīti. Mamma vienmēr bi-
jusi ļoti labsirdīga, viesmīlīga, nesavtīgi palīdzējusi līdzcil-
vēkiem.

Savu mīlestību vecmāmiņa Zenta dāsni dāvājusi saviem 
sešiem mazbērniem: ”trejmeitiņai” Arnitai, kura veselības 
problēmu dēļ uzauga pie vecmammas, Gitai, Jānim, Baibai, 
Naurim un Ilzei. Nu jau visi lieli un katrs aizgājis savā dzī-
vē. Prieks par nākamo paaudzi – mazmazbērniem Letīciju, 
Deboru un Evertu.

Bieži vien smagie dzīves apstākļi, dažādi pārdzīvoju-
mi diemžēl atstājuši ietekmi uz mammas veselību. Veiktas 
vairākas operācijas, lai uzlabotu asinsriti, bet tomēr, strauji 
pasliktinoties veselības stāvoklim, dzīves dienas nu tiek va-

dītas Ļaudonas pansionātā.
Sirsnīga pateicība visiem pansionāta darbiniekiem par 

mūsu mammītes aprūpēšanu!
Meitas Vēsma un Aija

Tavi gadi kā ābeles baltas,
Tavi gadi kā vīgriezes zied.
Ar vēja spārniem aizsteidzas dienas,
Kā gājputni projām tās iet.
Jel apstājies brīdi piekalnē zaļā,
Kur vasarās baltas madaras zied,
Saber savus gadus pīpeņu kausā,
Lai no Tevis tie neaiziet!

PII „Brīnumdārzs” sveic 
Zentas kundzi 

krāšņajā jubilejā. Veselību!

25. decembrī 
VALENTĪNS ATVARS 
atzīmēja 80 gadu jubileju!

2. janvārī
JĀNIS URŽA 

atzīmēja 75 gadu jubileju!

21. janvārī 
ARNOLDS ANTANOVIČS 

atzīmēja 80 gadu jubileju!

Ja prieku, tad stipru kā pērkona lietu, 
enerģiju un spēku ikdienas rūpēm 

pāri kā varavīksni! 
Sirsnīgi sveicieni gaviļniekiem aizgājušajās jubilejās! 

Katrīna Kļaviņa

Mazbērnu pulciņš. Vidū Zentas kundze.
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Mūsdienās pasaule mainās straujāk nekā jebkad ie-
priekš. Visi cenšamies pieskaņoties izmaiņām un gan sev, 
gan bērniem meklējam iespējas, kā tām pielāgoties. Labā 
ziņa ir tā, ka bieži vien tas arī visnotaļ veiksmīgi izdodas. 
To labi ilustrē piemērs ar viedtālruņiem, planšetdatoriem un 
citām mūsdienās apritē esošām ierīcēm, kas ietekmē tiklab 
atsevišķa indivīda, kā arī ģimenes dzīvi. Bet, ko iesākt ģi-
menēm, kas nespēj sevi nodrošināt ar šīm apritē esošajām 
viedierīcēm? Īstā patiesība atklājās  COVID-19 pandēmijas 
laikā, kad mācību iestādēs zināšanu apguve norisinājās  at-
tālināti un kad daudzas  ģimenes saskārās ar viedierīču trū-
kumu. Daļa Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēnu 
mācību darbu nevarēja veikt pilnvērtīgi, jo ģimene nespēja 
nodrošināt bērnus ar datoru, kas attālināto mācību apguvē ir 
skolēna galvenais mācību palīglīdzeklis.

Sadarbībā ar Līgu Irbi biedrības  „Liograde” brīvprātī-
gie biedri (Lienīte Akmane, Signe Prušakeviča, Dace Sim-
sone, Artūrs Portnovs) uzrakstīja projektu „Labdoo” orga-
nizācijai.

“Labdoo” ir bezpeļņas sabiedriskā organizācija, kas dar-
bojas, lai nodrošinātu skolām, kurām tas ir nepieciešams, 
datorus, kas ielādēti ar mācību procesam nepieciešamajām 
programmatūrām. Pateicoties tūkstošiem cilvēku sadarbībai 
visā pasaulē, „Labdoo” humānā platforma ir paplašināju-
sies, lai atbalstītu vairāk nekā 2000 skolas vairāk nekā 135 

valstīs. „Labdoo” ir reģistrēta kā bezpeļņas organizācija 
vairākās valstīts – Savienotajās Valstīs, Spānijā, Šveicē, 
Vācijā. Lai arī tās ir dažādas vienības, tomēr tās darbojas 
koordinēti, ievērojot vienus un tos pašus principus.

Pateicoties veiksmīgai dalībai šajā projektā, Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidusskolai tika piešķirti 20 datori. Jāatzīst 
gan, ka ne ar visiem datoriem bija iespējams strādāt ar Lat-
vijā izmantojamām programmām.

Ģimenes, kuras savā īpašumā iegūs datorus, tika no-
skaidrotas sadarbībā ar A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
pedagogiem. Tās ir daudzbērnu ģimenes, kurās atvases ap-
meklē skolu vai pirmsskolu.

Kopā ģimenēm   piešķīra pavisam 13 datorus, kuros ar 
IT speciālistu palīdzību tika ielādētas programmas, kuras 
var izmantot mācību vielas apguvei. 

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēnu ģimenes saka 
sirsnīgu paldies par saņemtajiem datoriem, jo attālināto mā-
cību laikā tas ir svarīgs palīgs mācībās.

Kā zināms, mācību iestādēs darbs šobrīd noris klātienē, 
tomēr ik pa laikam ir klases, kuras dodas karantīnā, un darbs 
atkal notiek attālināti. 

Lai skolēniem ir motivācija mācīties un lai labas sekmes 
pie jauniegūtajiem datoriem! 

Biedrības “Liograde” vārdā
Dace Simsone

VĒSTIS NO BIEDRĪBAS “LIOGRADE”
Atbalsts no biedrības “Labdoo”  

Dators – ceļš uz pilnvērtīgu mācību procesu

Grundmaņu ģimene. Stradiņu ģimene. Jauniņu ģimene.

Madonas novada jauniešu do-
mei par tradīciju ir kļuvis konkursa 
„Sudraba Gailis” rīkošana. Avīzē 
jau vēstīts par Ļaudonas jauniešiem, 
piemēram, Kristīni Kuprani, Lindu 
Rūtenbergu, kas ieguvušas konkursā 
balvas kādā no kategorijām.

Šogad lepnums mums ir vēstīt par 
Rovenu Miškini, kas tika nominēts 
un izcīnīja balvu kategorijā “Jaunie-
tis pagastam”.

Nominācijai Rovens galvenokārt 
izvirzīts tāpēc, jo jaunietim piemīt 

mērķtiecība un degsme. Viņš nemi-
tīgi popularizē sportiska dzīvesveida 
izvēli jauniešu vidū. 

Pateicoties Rovena dalībai jau-
niešu iniciatīvu projektā, Ļaudonā 
ieviests vingrošanas stienis.

Sveicam Tevi, Roven!
Ar Tevi lepojas ikviens! Paldies 

jaunieša ģimenei par tik atvērtas, 
apņēmīgas un spēcīgas personības 
izaudzināšanu!

Katrīna Kļaviņa

ĻAUDONA, LEPOJIES!
„Cilvēkam, kurš zina, kurp viņš iet, pasaule pati paver ceļu.”
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Pagājuša gada novembrī notika nu jau par tra-
dīciju kļuvušais skolas stāstnieku konkurss “Teci, 
teci, valodiņa!”. Skolas konkursam no katras sā-
kumskolas klases tika izvēlēti labākie stāstnieki, 
kuri stāstīja savu izvēlēto pasaku un anekdoti. Šo-
gad pavisam kopā bija deviņas dalībnieces. Žūri-
ja, izvērtējot konkursantu sniegumu, uz Vidzemes 
augstienes novada konkursu “Teci, teci, valodiņa!” 
izvirzīja piecas dalībnieces: Lindu, Madi, Martu, 
Undīni un Dārtu. 

Tā kā šogad konkurss klātienē nevarēja notikt, 
tādēļ dalībnieču uzstāšanās, tāpat kā pagājušajā 
gadā,  tika filmēta un ieraksti nosūtīti uz Ranku – 
Vidzemes augstienes konkursa žūrijai. 

Esam saņēmuši priecīgu ziņu no Rankas žūri-
jas, kura ir izvirzījusi visas piecas mūsu dalībnieces 
republikas stāstnieku konkursam. 

18. decembrī ar konkursa rezultātu paziņo-
šanu zoom platformā noslēdzās XXV Latvijas 
stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa 2021!”. 
Konkursa finālā piedalījās 94 labākie stāstnieki no 
visiem Latvijas novadiem.

Jaunos stāstniekus vērtēja izcili stāstnieki, 
stāstnieku pedagogi, stāstniecības tradīciju iedzī-
vinātāji un pētnieki – Iveta Irbe, Vilhelmīne Jaki-
mova, Aelita Ramane, Inguna Radziņa, Inita Šal-
kovska, Dāvis Suharevskis, Andrejs Svilāns, Toms 
Treibergs un Guntis Pakalns.

Finālisti tika vērtēti trīs vecuma grupās. 
1.-3. klašu grupā finālā piedalījās 30 dalībnie-

ki. Viņu vidū startēja Made Emīlija Macijevska un  Marta 
Barbane. Abas dalībnieces ieguva II pakāpes diplomu un 
“Lielā stāstnieka titulu”. Pieci dalībnieki šajā grupā ieguva 
augstāko novērtējumu. Linda Beļauniece ir starp tiem, kas 
saņēma I pakāpes diplomu un “Dižā stāstnieka” titulu.

Vidējā vecuma grupā piedalījās vislielākais dalībnieku 
skaits – 40. Dārta Elīza Macijevska ieguva 25 punktus un 
“Lielā stāstnieka titulu”. Augstāko novērtējumu ieguva 13 
finālisti, no tiem arī Undīne Holujova, kura ieguva 28 no 

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
VĒSTIS NO A. EGLĪŠA ĻAUDONAS VIDUSSKOLAS

”Teci, teci, valodiņa 2021!”

Linda Beļauniece (2. klase), Evelīna Timaškova (4. klase), Paula Estere 
Skuške (3. klase), Kristena Laskina (4. klase) Luīze Zagorska (1. klase), 
Made Emīlija Macijevska (3. klase), Marta Barbane (3.  klase), Paula 
Prušakeviča (1. klase), Enija Berele (4. klase). Fotoattēlā nav: 6. klases 

skolnieču Undīnes Holujovas un Dārtas Elīzas Macijevskas.

eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, daļa no 
Erasmus+, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sa-
darbību, izmantojot projektu kā metodi mācību procesā, 
nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, kā arī veicinot 
skolotāju tālākizglītību informācijas un komunikācijas  
tehnoloģiju (IKT) jomā.

Madonas novada skolas – Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskola (projekta vadītāja Anita Kidala) un Kusas pa-
matskola (projekta vadītāja Ilona Sāre) – līdzīgi kā citas 
desmit Latvijas skolas šajā mācību gadā aktīvi piedalās 
nacionālajā eTwinning projektā “Izrauties no 4 sienām”.

eTwinning projekts skolēniem padara mācību stundas 
interesantākas, radošākas, kā arī mudina izmantot jēgpilni 

tehnoloģijas un strādāt komandā, sadarboties ar citu sko-
lu partneriem. Arī skolotāji ir ieguvēji, darbojoties šajos 
projektos. Tie palīdz mainīt tradicionālo skolotāja vadīto 
mācību procesu uz skolēnu vadītu procesu, izmantojot 
elastīgu, novatorisku vidi un atbilstošus IKT rīkus.

Aktivitātes balstītas uz iepriekš iegūto pieredzi un zi-
nāšanām mācību stundās (sports –fiziskās aktivitātes, da-
torika – IKT prasmes, dabaszinības – orientēšanās brīvā 
dabā, svešvalodas – komunikācija, karjera, pašvadība). 
Atslēgas vārdi – fiziskās aktivitātes dabā, pozitīvas emo-
cijas (emocionālā inteliģence). Projekta mērķis: īstenot 
skolēnu organizētas piedzīvojumu aktivitātes vienaudžiem 
projekta partnera pilsētā. Projektā integrējās dažādi mā-

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola un Kusas pamatskola 2021./2022. mācību 
gadā aktīvi darbojas eTwinning nacionālajā projektā “Izrauties no 4 sienām”

28 maksimāli iespējamiem punktiem un saņēma I pakāpes 
diplomu un titulu “Dižais stāstnieks”.

Tā kā Undīne jau trešo gadu pēc kārtas izcīna “Dižā 
stāstnieka titulu”, tad viņai nākamajā gadā ir dota iespēja 
piedalīties cīņā par “Stāstnieku ķēniņa” titulu. 

Liels paldies visām dalībniecēm un vecākiem par iegul-
dīto laiku, enerģiju, gatavojoties konkursam, un līdzdalību 
tajā!  

Aldona Gudrīte, folkloras kopas “Driksnēni” vadītāja
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cību priekšmeti: sports, sociālās zinības, latviešu valoda, 
dabaszinības, klases stunda, informātika, ģeogrāfija. Pro-
jekta dalībnieki bija 5.- 8. klašu skolēni. Mācību procesā 
tika pilnveidota skolēnu motivācija, līdzdalība un līdzat-
bildība, pašiniciatīva. Skolotāji darba procesā darbojās kā 
padomdevēji, kā arī sniedza atbalstu skolēnam, nodrošinot 
individuālu un diferencētu pieeju.

Kusas pamatskolas 6. klases skolēni un Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas 7. klases skolēni aktīvi piedalījās ra-
došajos uzdevumos: partneru izaicinājuma uzdevumi fizis-
kajās aktivitātēs, veidoja skolas vizītkarti, komandas karo-
gu, dažādas aktivitātes dabā, kā arī piedalījās jaukto skolu 
skolēnu komandās, izdaiļoja akmeņus, gatavoja ēdienu, 
plānoja piedzīvojumu trases uzdevumus, zīmēja dizainu 
piknika zābakiem, atspoguļojot savus darbus eTwinning 
live Twinspace platformā.

Projekta laikā bija arī savas grūtības, jo mācību process 
skolēniem mainījās. Covid-19 pandēmijas un ierobežoju-
mu dēļ  skolēni strādāja gan skolā klātienē, gan attālināti 
no mājām. Tā kā eTwinning projekts ir mērķtiecīgi plāno-
tas aktivitātes mācību procesa ietvaros, tad projekta vadītā-
ji bija elastīgi, satikās tiešsaistes sapulcēs, kopīgi vienojās 
un reizēm arī mainīja projekta gaitu, lai neapstātos pusce-
ļā, spēja tālāk darboties un realizēt projekta uzdevumus. 
Lielākā daļa uzdevumu bija jāveic ārā, dabā, kā piemēram, 
sportiskās aktivitātes, pārgājieni, orientēšanās, ekskursijas, 
meža ekspedīcijas, akmeņu izdaiļošana, ēdienu gatavoša-
na. 

Kusas pamatskola (projekta vadītāja Ilona Sāre) pro-
jekta partnerus pārsteidza ar rīta rosmi, ar savu humora 
izjūtu, nepaliekot parādā Trikātas pamatskolas skolēniem, 
parādot, ka puiši klases meitenes var izvizināt ar ķerru. Ku-
sas skolēni citu skolu partneriem atklāja Madonas novada 
dabas ainavu skaistumu, Smeceres kalnu un Aronas kalnu. 
Kusas sestklasnieki interesantus spēka stājas piedzīvoju-
mus izbaudīja Liezēres meža apkaimē trīs stundas Agra 
Vanaga vadībā. Atklāja mums Nesaules kalnu, kurā atro-
das Strūves ģeodēziskā loka punkts, kas iekļauts UNESCO 
mantojuma sarakstā.

Savukārt Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 7. kla-
ses skolēni paši plānoja pārgājiena maršrutu, lai tajā varētu 
ietvert arī Kandavas reģionālās pamatskolas izaicināju-
ma uzdevumu –“Iepazīstināt ar interesantām un ievērības 
cienīgām vietām”. Arī šī skola pārsteidza ar savu humo-
ra pieeju izaicinājuma uzdevumos, kad citām skolām lika 
atkārtot ideāli sagatavoto pārbaudījumu – mētāt plānās 
pankūkas pannā ilgstoši un graciozi, nevienai nenokrītot 
zemē. Bērniem patika humors, sacensības, atrasties svai-
gā gaisā un izglītoties kopā ar saviem vienaudžiem no da-

žādām Latvijas skolām. Ļaudonas skolēni meklēja dabā 
skatus, kas raksturo vārdu “izrauties”. Karogs projektam 
“Izrauties no 4 sienām!” tapa vizuālās mākslas stundās, 
apvienojot visu idejas kopējā zīmējumā. (Konsultēja sko-
lotāja Ilze Kaļinova). Projekta ietvaros 7. klases audzēkņi 
klātienē Rīgā tikās ar komandas Mogo/LSPA hokejistiem 
Krišjāni Rēdlihu un Lauri Bajarunu, intervijas jautājumus 
sagatavojot latviešu valodas stundā pie skolotājas Leldes 
Elijāses. Tika izveidota un publicēta Ļaudonas digitālā 
karte, izmantojot Google Maps rīku, parādot interesantā-
kos objektus Ļaudonā. (Konsultanti – ģeogrāfijas skolotāja 
Ligita Elksnīte un informātikas skolotāja Rita Avotiņa). 
Klases stundās regulāri izvērtēja dažādās projekta aktivi-
tātes Google Jamboard un Google slides digitālajos rīkos. 
Komentārus par izaicinājuma uzdevumiem ievietoja pad-
let.com ziņu sienā. (Konsultēja 7. klases audzinātāja Elīna 
Macijevska). Kaspars Zālītis visus pārsteidza ar savu ru-
dens mandalu, kas bija veidota no lielākās Latvijas ogas.

Katra skola bija pārsteigumu pilna, atklājot savas pilsē-
tas skaistumu, interesantos objektos un bērnu atpūtas vie-
tas. Lielākais projekta izaicinājums bija izveidot digitālo 
karti savā pilsētā, pagastā, izmantojot Google Maps rīku. 
Citu skolu skolēniem tā bija kā virtuālā Latvijas apceļo-
šana pandēmijas un mājsēdes laikā, kad nedrīkstēja nekur 
iet un braukt. Latvijas pilsētu skolēni Talsos, Gulbenē, 
Kandavā, Brocēnos pirmo reizi uzzināja kaut ko par Kusu, 
Ļaudonu Madonas novadā.

Projekta laikā gan skolēni, gan skolotāji pilnveidoja 
savu digitālo kompetenci, darba procesā izmantojot dažā-
dus IKT rīkus un online platformas – padlet.com., linoit.
com., google maps, wordart.com., canva.com., answergar-
den.com., photo collage, jamboard.com., colorillo.com, 
bookcreator.com, zoom.com. un Twinspace vietni. Projek-
ta gala rezultātā visiem ir pozitīvas emocijas par paveikto, 
skolēni radīja savu karogu, digitālo karti, bija neaizmirsta-
mas aktivitātes dabā, veidoja e-dienasgrāmatu ar populā-
riem sportistiem savā dzimtajā pusē, pa pastu saņēma foto 
kolāžu un medaļu, bērnu rokām veidotu, un e-grāmatu.

Prieks sadarboties eTwinning projektos ar mazajām 
lauku skolām, kur var lepoties ar skolotāju darbu, jo viņi 
neapstājas grūtību priekšā, ir uzticami partneri. Tas bija 
lielisks komandas darbs, notika sadarbība ar citiem Lat-
vijas skolotājiem, un ir brīnišķīgi darba rezultāti. Sirsnīgs 
paldies par darbu visiem sadarbības skolotājiem skolās, jo 
komandā ir spēks.

Nelielu daļu no projekta aktivitātēm var vizuāli redzēt 
pievienotajā pielikumā.

Informāciju sagatavoja Solvita Vencjuna,  
eTwinning vēstniece Latvijā

Foto no aktivitātēm dabā. Skolēnu radošie uzdevumi.
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Gaišas domas, prieks un labestība
Lai pār slieksni Ziemassvētkos nāk,
Un ne tikai saņemt mīlestību –
Citiem dot to arī sirds lai māk! 
Labestību, sirds siltumu, mīlestību dot citiem – to visu 

mēs mācām A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā.
Kā jau katru gadu, arī šogad, skolas saime sarūpēja 

saldumu paciņas vientuļajiem ļaudīm pansionātā. Sadar-
bībā ar Ļaudonas pagasta sociālo darbinieci Aiju Zabloc-
ku apciemojām arī Ļaudonas pagasta vientuļos cilvēkus 
un bijušos mūsu skolas skolotājus (pensionārus). Skolēnu 
pašpārvaldes pārstāves Amanda Nagle, Viktorija Bur-
ceva palīdzēja nogādāt paciņas adresātiem. Ar neviltotu 
prieku, sirds siltumu tikām sagaidīti katrā mājā. Paldies 
šoferītim Gatim Gailītim, kas drosmīgi devās ceļā arī 
grūti izbraucamos ceļos.

Lai stipra, stipra veselība, spēks un izturība šiem 
ļaudīm, kas ir mūsu pagasta vēstures nesēji un atklājēji 
nākamajām paaudzēm!

Ziemas saulgriežu svētki vidusskolā

Ļaudonas sociālās  
aprūpes centra 

sociālā darbiniece 
Vita Seļma un 

vadītāja Tatjana 
Kriškāne saņēmušas 

senioriem domāto 
sveicienu.

Viesos pie Ausmas 
Dārziņas.

Viesos pie Skaidrītes 
Zariņas.

Viesos pie Rutas 
Litovnikas.

Viesos pie Sarmas  
Barkovskas.

Vidusskolas 2. klase, skolotāja Vita Stradiņa.

21. decembris skolā rotājās klašu eglīšu rotā. Ievērojot 
visus epidemioloģiskos noteikumus, pasākumi notika klašu 
“burbuļos”. Katra klase veidoja scenāriju šim pasākumam 
un sagaidīja Ziemassvētku vecīti kā lielu pārsteigumu. Gan 
lieliem, gan maziem acis mirdzēja un sirsniņa sitās mazliet 
ātrāk, jo bija jāatceras dzejoļa rindas, dziesmas melodija vai 
instrumenta spēles skaņas, ar ko iepriecināt Ziemassvētku 
vecīti. 

Plkst. 12.00 pieslēdzāmies tiešsaistē, lai uzklausītu di-

rektora vietnieču Sarmītes Sīles, Ilutas Biķernieces un sko-
lēnu pašpārvaldes vadītājas Amandas Nagles svētku uzrunu. 

Paldies skolas pavārītēm par garšīgajām svētku pusdie-
nām! Diena patiešām bija izdevusies!

Jaunajā – Tīģera – gadā visiem vēlam mieru, saticī-
bu, mīlestību. Lai Tīģeris nagus tur ievilktus un izlaiž tikai 
tad, kad tas ir ļoti nepieciešams!

Iluta Biķerniece,
direktora vietniece izglītības jomā

Skolas 4. klase, skolotāja Iluta Biķerniece. Skolas 6. klase.
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Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas bibliotēkā 11. un 
12. janvārī norisinājās bibliotekārās stundas 1.- 4. klasei. 
Izvēlējos kopīgu tēmu – “Mana grāmatzīme”.

Lasot grāmatas, reti sanāk uzreiz izlasīt visu grāmatu, 
tādēļ nepieciešams atcerēties, līdz kurai lappusei ir izlasīts. 
Bet, ja atmiņa nav tik spīdoša, tad lietojam grāmatzīmes. Ar 
grāmatzīmes palīdzību varam papildināt savu stilu – grā-
matzīme ir kā aksesuārs grāmatai.

Bet atlikušajā laikā 1.-2. klases grupa strādāja, asinot 
savus prātus labirintu iziešanā un attēlu atšķirību meklēša-
nā. Savukārt 3.-4. klases grupa aktīvi iesaistījās darba lapu 
pildīšanā. Bija  jāatmin mīkla, kas paslēpusies dzejolī, un 
jāatrisina krustvārdu mīkla par dzīvniekiem.

Paldies skolēniem par radošām un aktīvām stundām!

Nadīne Jefimova, skolas bibliotekāre

Bibliotekārā stunda

Skolas 1. klase. Skolas 3. klase.

Projekts “Sporto visa klase”
Šajā projektā piedalās vidusskolas 2. un 3. klase, kla-

ses audzinātājas Vita Stradiņa un Aija Driksna, sporta 
skolotāja Anita Kidala. 

Mums bija iespēja piedalīties “Sporto visa klase” 
ikgadējā atklāšanas pasākumā, kaut arī attālināti, tikām 
parādīti tiešraidē. Mums bija tas gods, ka tikām izvēlēti 
teikt zvērestu. Kopīgi nodevām zvērestu “SOLĀM” –  
visu klašu vārdā solām aktīvi sportot un labi mācīties. 
Pasākumu vadīja Sanda Dejus un Jānis Romanovskis, 
kuram ir saistība ar Ļaudonu. Pasākumu iespējams vērot 
Facebook, Youtube vai Vimeo linkos. Projekta ietvaros 
saņēmām burvīgas dāvanas. 

Izzinošas aktivitātes…
2. klases skolēni piedalījās “Swedbanka AS” organi-

zētajā konkursā. Izzinājām aktuālas tēmas: “Iepirkšanās 

diena”, “Sapņiem ir jākrāj”, “Trīs krājkasītes”. Konkursa 
organizatoru nosacījums, ka jāpiedalās visai klasei. Šajās 
nodarbībās bērni plānoja iepirkumus, to attēloja krāsai-
nos zīmējumos ar pamatojumu. Tas bija vērtīgs mate-
riāls, skolēni ar interesi un aizrautību tos apguva. Balvā 
ieguvām jauku grāmatu – “Nauda un citas Cīruļu ģime-
nes lietas”.

Projekts “Man ir tīri zobi!”
Šajā projektā piedalījās 1. un 2. klases skolēni, klases 

audzinātājas Sintija Bašķere un Vita Stradiņa. 
Projekta ietvaros skolēni piedalījās nodarbībā, vēroja 

profesionāļu demonstrējumu, kā pareizi tīrīt zobus. Vei-
ca dažādus uzdevumus, kas saistīti ar mutes higiēnu. Un 
atkal sekoja pārsteigums – saņemti diplomi “Man ir tīri 
zobi”, kā arī  burvīgas dāvanas.

 Skolotāja Vita Stradiņa, skolotāja

Skolēnu aktīva iesaiste projektos un konkursos

Vidusskolas 1. klase. Vidusskolas 2. klase kopā ar piesaistīto jomas speciālistu.
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Otrā semestra mācību darbs,  Covid – 19 ierobežojumu 
kārtības ievērošana skolā iesākās ar piecu skolas izglītības 
programmu akreditācijas procesu, kas pēc savas būtības  ir 
skolas darba kvalitātes izvērtējums. Tas nepieciešams, lai 
saprastu, kā notiek skolas darba plānošana, stratēģisku, tak-
tisku un  operatīvu lēmumu pieņemšana un vai tiek sasniegts 
skolas darba plānā paredzētais mērķis, kādā situācijā  paš-
laik skola atrodas un uz kurieni tā vēlas iet turpmāk. 

Akreditāciju veica Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
noteikta ekspertu komisija. Eksperti iepazinās ar skolēnu, 
skolotāju, vecāku Edurio aptaujas rezultātiem. Tika veikta 
skolas obligātās dokumentācijas izpēte. Attālināti notika 
mācību stundu vērošana, virtuāla skolas apskates ekskursi-
ja,  intervijas ar skolas dibinātājas – Madonas novada do-
mes pārstāvjiem: domes priekšsēdētāja  vietnieku Zigfrīdu 

Goru, izglītības nodaļas vadītājas vietnieci Sarmīti Janso-
ni, Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāju Artūru Portnovu, 
skolas direktoru, direktora vietniecēm izglītības jomā, sko-
lotājiem, skolēniem, skolas atbalsta personālu, skolas pado-
mes pārstāvjiem. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, tiks 
sagatavots ekspertu komisijas akreditācijas ziņojums. To 
skolai divu dienu laikā iespējams papildināt ar konkrētiem 
datiem un faktiem. Februāra sākumā akreditācijas ziņojums 
tiks iesniegts  apstiprināšanai Izglītības kvalitātes valsts die-
nestam. Par akreditācijas rezultātiem tiks informēti skolēnu 
vecāki. 

Paldies visiem par atbalstu, sadarbību un līdzdarbo-
šanos!

Guntis Lazda, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
direktors

Skolas akreditācija

Decembra mēnesī, kad visā pagastā notika aktīva ga-
tavošanās gada gaidītākajiem svētkiem, arī PII ,,Brīnum-
dārzs” bērni čakli strādāja, lai radītu svētku sajūtu sev un 
saviem tuvākajiem. Bērni gatavoja dekorus  grupiņām, 
Ziemassvētku apsveikumus, cepa piparkūkas, gatavoja dā-
vanas saviem mīļajiem. Svētku noskaņu palīdzēja radīt arī 
bērnu ģimenes, kopīgi gatavojoties izstādei ,,Mans Ziemas-
svētku vanags”.

Visa decembra garumā bērnus apciemoja dažādu mult-
filmu varoņi: Sniegbaltīte ar septiņiem rūķīšiem, Anna, 
Olafs un Grinčs, kas atnesa uzdevumus katrai nedēļai. Uz-
devumos bija iekļauti veicamie darbiņi. 

17. decembrī ,,Kaķu” grupas bērniem notika Ziemas-
svētku pasākums “Rūķīši un mežavecis”. Bērni bija pār-
vērtušies par rūķīšiem, zaķi un mežaveci. Rūķīši dziedāja, 
dejoja, muzicēja ar šeikeriem un kociņiem, jautrojās ar 
sniega bumbām. Tad nāca lielais mežavecis, kurš pārtvēra 
rūķīšus, darot dažādus nedarbus. Rūķīši novērsa nekārtību 
meža silā un varēja doties svinēt svētkus, uzaicinot uz tiem 
arī pašu mežaveci. Svētku izskaņā svinētājiem pievienojās 
Ziemassvētku vecītis, kas bērnos radīja lielu prieku un reizē 
arī patīkamu satraukumu. Paldies viņam par apciemojumu!

20. decembrī “Rūķu” grupai notika sarīkojums “Meklē-

jot Ziemassvētku vecīti”. Bērni kopā ar dažādiem personā-
žiem – sniegavīru, rūķi, viltus vecīti (velnu) – devās meklēt 
īsto Ziemassvētku vecīti. Dziedājām dziesmas, gājām jaut-
rās rotaļās, dejojām, skaitījām dzejoļus un visi kopā prie-

VĒSTIS NO PII „BRĪNUMDĀRZS”
Aizvadīti bērnu iemīļotākie svētki

„Rūķu” grupiņas bērni un vecītis. „Kaķu” grupiņas bērni un skolotājas.
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„Zaķu” grupiņas bērni un skolotājas. Saņemot uzdevumu!

Zaķītim tēvs nomira
Ziemassvētku vakarā.
Visi sīki žagariņi
Asariņas vizināja.

... It kā skumīgu notikumu latviešu Dieviņš otrā rītā pa-
vērš priecīgā ainā – saulītē mirgo ledus kristāli krūmu galos. 
Saule pagriezta vasaras virzienā. Visi priecīgi, arī Dieviņš, 
jo viņam sava daļa šajā astronomiskajā aktā. Zaķu tāpat 
diezgan. Ļaudonas bērnudārzā vesela “Zaķu” grupa.

Bērniņa piedzimšana tiek svinēta jau pēc saules pagrie-
šanas. Galvenie notikumi ir naktī un vēl līdz Jaungadam tos 
svin.

Arī vecajā skolā, kur logi aizklāti ar vietējo mākslinie-
ku apzīmētiem vairogiem. Skolas nams sten, gadu nastas 
saliekts. Skaitlis „1924” augšā vēl turas. Pa to manos pa-
matskolas gados pēc pirmā sniega centās trāpīt ar pikām. 
To spēja vienīgi Portnov’ Aivars, Pētersīļ’ Jānis un vēlāk 
varbūt vēl kāds.

Ziemassvētku naktī tukšajās klasēs staigā vecais lauk-
saimnieku Nesaule, nemitīgi atkārtodams veco bausli: 
„Zeme jāapar rudenī.” Aleksandrs Salenieks ar pūlēm mē-
ģina pierādīt A/B dalīto vienādību ar A+B-1. Viņš ir atradis 
aiz kājlīstes aizkritušu krītu un virs vienādības zīmes pagai-
dām liek jautājuma zīmi.

... „Heilige Nacht!” (red. piez. – no vācu val. Svētā 
nakts) saka Alfreds Indriksons, pie loga piestādams.

„Tu jau neredzi,” bilst Aleksandra Zvaigzne, uz savu 
jumtistabiņu ar burtnīcu padusē kāpdama.

„Bet labi jūtu. Lūcijas tante skolas ēdnīcā cep piparkū-
kas.”

Ģeogrāfs Pēteris uz klavierēm spēlē „Reiz mežā dzima 
eglīte”, pabailīgi „Kluso nakti”, tad Baložu Valdis, garām 
iedams, uzsit „Priecājies draudze!”.

Ļaudonieši allaž svētkos priecājušies, bet pēdējos simts 
gados tieši šajā laikā arī kāvušies – pret dažādiem ienaid-
niekiem, gan gribēdami to darīt, gan piespiesti. 1916. gada 
Ziemassvētkos Tīrelī, 1941. gadā Kurzemē brālis pret brāli.

Manu attālu radinieku Vilni Krēsliņu kara kungi iesēdi-
nāja tankā, kur viņu kalna pārejā sagaidīja pravieša Muha-
meda stobri. Vilnis pārradās Ļaudonas kapos metāla zārkā, 
tas notika 1979. gadā. Arī ap Ziemassvētkiem. 

Ir miers. Šajos svētkos bija viss, ko no dabas šajā laikā 
prasa. Balts sniedziņš, saulīte dienā, zvaigžņota nakts.

Katrs bērniņš latviešu ģimenē ir Mesija. Katrs bērniņš 
var būt skolēns Ļaudonas vidusskolā.

Arī Betlēmes bērniņam nav ne vainas... Jāzeps gan tāds 
priecīgs, bet samulsis. Viņu pārsteigusi pēkšņā nokļūšana 
augstos rados. Marija ir skaista un noslēpumaina – viņa vie-
nīgā zina, kā tas notika.

Saulīte iet uz vasaru!
Saulīte, nāc atpakaļ!
Aiz loga dzenis speķī kaļ,
Bet, Artūr – pagastveci,
Tu, lūdzu, turi pār mums sveci!

Andris Markvarts 2021. gada decembrī

ĻAUDONIETIS RAKSTA
Saulgriezeniskā laika un Ziemassvētku variācijas 

ļaudonieša sapratnē

cājāmies. Lielākais pār-
steigums bērniem šogad 
bija Ziemassvētku ve-
cīša  ierašanās pa logu. 
Tad, kad bija ieradies 
Vecītis, visi kopā devās 
rotaļās, lai uzburtu vēl 
lielāku svētku prieku. 
Bērni saņēma dāvanas, 
un actiņas mirdzēja lai-
mē. Svētku prieks bija 
garantēts!

21. decembrī  “Za-
ķu” grupas bērniem 
notika pasākums “Kas 
ir Ziemassvētki”. Bēr-
ni kopā ar Rūķi devās 
meklēt Ziemassvētkus, pa ceļam satiekot Lāci un Zaķi. Visi 
mēģināja noskaidrot, kas ir Ziemassvētki? Un rastā atbil-
de – Ziemassvētki ir eglīte, dāvanas, Ziemassvētku vecītis 
un pats galvenais –kopā būšana. “Zaķu” grupas bērni dā-
vanā  saņēma spilvenus no čaklajiem Ļaudonas rūķiem. 
“Zaķu” grupas bērni saka mīļu paldies par jaukajām dāva-
nām.

Bērnudārza bērni papildus savai Ziemassvētku svinē-

šanas programmai piedalījās arī Madonas BJC rīkotajā zī-
mējumu konkursā ,,Es un Ziemassvētki”.  Grupas saņēma 
pateicības rakstus par piedalīšanos. Bet bija arī godalgotas 
vietas, jo ,,Rūķu” grupas audzēkņi – Ričards Jauniņš ieguva 
1. vietu un Rihards Strazdiņš 2. vietu. Prieks un lepnums 
par mūsu audzēkņiem!

D. Simsone, PII “Brīnumdārzs” skolotāja
Foto no PII arhīva
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Eksperimentējot...

Ātri griežas laika 
rats, un ir paskrējis 
2021. gads! Atkal 
mazliet savādāks, 
nekā bijām plāno-
juši, bet tik un tā 
krāsains, izaicināju-
miem  un pozitīvām 
emocijām bagāts. 

Atskatoties uz 
aizgājušā gada pēdē-
jām aktivitātēm…

26. novembrī 
pēc ilgāka pārtrau-
kuma tikāmies ar 
jauniešiem (zaļajā 
režīmā), lai kopīgi 
izveidotu jauniešu 
centra adventes vai-
nagu. Jau otro gadu, 
sākoties adventes 
laikam, “Acs” in-
stagram  kontā katru 

VĒSTIS NO BJIC „ACS”
Sveiciens Jaunā gadā!

Pie vides objekta Aiviekstes kreisajā krastā.

dienu publicējām adventes kalendā-
ra lodziņus, aizpildītus ar dažādiem 
ieteikumiem un uzdevumiem katrai  
dienai.

Rotājumu ieskauti
Atsaucoties kultūras nama aicinā-

jumam izrotāt mazās eglītes, 12. de-
cembrī ar jauniešiem tikāmies estrādes 
parkā, lai kopīgi izrotātu eglīti. Lai gan 
sals koda degunā, kopīga darbošanās 
kā vienmēr radīja prieku un gandarī-
jumu.

Pagājušajā mēnesī, decembrī, vis-
apkārt iemirdzējās svētku gaismiņas, 
logos parādījās papīra sniegpārsliņas 
un citi rotājumi. Arī mums radās ide-
ja jauniešu centra āra eglīti izrotāt ar 
īpašiem rotājumiem. Tāpēc bērni un 
jaunieši tika aicināti izveidot savus 
rotājumus, ko iekārt eglītē.  Diemžēl 
atsaucība bija ļoti maza... Paldies PII 
“Brīnumdārzs” “Zaķu” grupas bērniem 
un Evelīnai Timaškovai par eglītes 
rotājumiem! Svētku gaidīšanas laiks 
parasti ir prieka pilns, bet mēs piedzī-
vojām nepatīkamu pārsteigumu, jo tika 
sabojātas āra egles lampiņas. Tādēļ 
jauniešu centra eglīte diemžēl varēja 
koši mirdzēt tikai dažas dienas. 

(Red. piezīme. Lasot šo materiālu, 
pārņem liels sarūgtinājums... Mīļie ve-
cāki, lūdzu, runājiet ar saviem bērniem 
par to, ka sveša īpašuma tīša bojāšana 
ir smags pārkāpums. Lūdzu, audziniet 
savas atvases!)

Vēl citas kopīgas aktivitātes…
Radot svētku sajūtas katram savās 

mājās, aicinājām piedalīties fotokon-
kursā “Es un piparkūkas!”. Uzdevums 
bija iesūtīt foto, kurā esi redzams ar 
piparkūkām. Diemžēl arī šī aktivitāte 
atsaucību neguva...  

22. decembrī ļāvāmies spontānai 
idejai un devāmies pastaigā. Jau kār-
tējo reizi pārliecinājāmies, ka nevajag 
daudz, lai diena būtu izdevusies.  Laba 
kompānija, smiekli, sarunas un veselī-
ga izkustēšanās vienmēr rezultējas ar 
patīkamām emocijām.

Tuvojoties Pasaules sniega dienai, 
arī mēs pievērsāmies sniega tēmai. 13. 
janvārī kopā ar bērniem veicām dažā-
dus eksperimentus ar sniegu. Lai gan 
pa dienu sniega daudzums bija strauji 
samazinājies, tomēr mums vēl izde-
vās atrast mazas kupenas, lai veiktu 
savus uzdevumus. Izmēģinājām un 
noskaidrojām, kā jūtas pele savā alā, 
cik daudz ūdens ir sniegā, kas notiek 
ar sniegu, kad to krāso, kā arī veicām 
citus eksperimentus. 

Darbs ar jaunatni klātienē
No 7. janvāra mazliet ir mainīju-

šies ierobežojumi darbam ar jaunatni 
klātienē. Turpmāk aktivitātes varēs 
organizēt klātienē iekštelpās un tajās 
varēs piedalīties jaunieši ar primārās 
vakcinācijas, balstvakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikātu, kā arī jau-
nieši, kuriem ir sadarbspējīgs testē-

Adventes vainaga tapšanas procesā. 

šanas sertifikāts vai kuriem atbilstoši 
SPKC algoritmam formālajā izglītībā 
pamata un vidējā pakāpē veikts Co-
vid-19 antigēna skrīninga tests vai 
RNS noteikšanas tests, un tas ir ne-
gatīvs. Klātienes aktivitātes darbā ar 
jaunatni notiek pēc iepriekšēja pie-
raksta, zvanot vai rakstot – 26146765 
(Gita).

Lai 2022. gadā izdodas piepildīt 
iecerēto, nepazaudēt iegūto un at-
rast meklēto!

                    Gitas Dzenes, 
BJIC “Acs” jaunatnes 

darbinieces, teksts un foto
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12. decembris – Ļaudonas galve-
nās egles iedegšana 

Trešās adventes pievakarē Ļaudo-
nas parks pie estrādes iemirdzējās krāš-
ņās ugunīs.

Sanākuši bija bērni, mammas, tēti, 
omes, opīši, zaķi, kaķi, vilki, lapsas un 
rūķi, lai vaigā skatītu sapostās eglītes.

Estrādei blakus esošajā parkā iz-
gaismojām gan galveno egli, gan arī 
Ļaudonas pagasta ģimeņu un draugu 
izpušķotās eglītes. Izvērtās sirsnīgs 
un aizkustinošs pasākums. Visu gada 
nogali, kā arī daļu janvāra Ļaudonas 
parks pie estrādes zaigoja ugunīs.

Domājams, šī ideja rotāt eglītes pār-
steidza un iepriecināja daudzus! Sadar-
bojoties, mēs noteikti varētu šo turpi- 
nāt – iedibinot jaunas tradīcijas, sanākt, 
lai kopīgi rotātu eglītes – katru gadu ar-
vien vairāk!

KULTŪRAS VĒSTIS
Fantastiskā Ziemassvētku ieskandināšana Ļaudonas pagastā

„Dzimis Ļaudonā” sveiciena komplektu saņem Aigara 
Gaidlazdas un Sindijas Butules ģimene.

Ļaudonietis Agris Melderis kopā ar dēlu un  Ziemassvētku 
vecīti.

18. decembrī  kultūras namā norisinājās koncerts   
“Ir atkal Ziemassvētki!” Uzstājās – Ainars Bumbieris ar 

pianistu Matīsu Žilinski.

19. decembrī  Ļaudonas parkā bērnu tikšanās ar Ziemassvētku vecīti
Bērnus sagaidīja muzikālais rūķis Artūrs Grandāns,  lauku pele un pele Minnija, kas ieradās no tālās Amerikas. Bērni 

un viņu vecāki gāja rotaļās, skaitīja dzejoļus un, protams, saņēma dāvanas no Ziemassvētku vecīša.

Paldies katrai ģimenei, katram draugu pulci-
ņam, kas atsaucās aicinājumam – kopā radīt Zie-
massvētku sajūtu Ļaudonā!
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Atskatoties uz nu jau otro Covid-19 zīmē aizritējušo 
gadu, redzam, ka dažādas korekcijas tas ieviesis ikvienā no-
zarē – kādam tie ir bijuši zaudējumi, bet citam iespēju laiks. 
Bez izmaiņām, protams, nav palicis arī bibliotēkas darbs. 
Būtiski ir bijuši pulcēšanās ierobežojumi, kas nav ļāvuši īs-
tenot visus plānotos pasākumus un tikšanās.

Bibliotēkas galvenā funkcija – lasītāju nodrošināšana ar 
grāmatām – nekur nav zudusi. Klāt nācis pa kādam jaunam 

lasītājam, kurus tieši Covid-19 laiks atvedis uz bibliotēku. 
Tomēr jāatzīst, ka gads  kopumā mainījis lasītāju paradu-
mus, atstājot negatīvu ietekmi uz to skaitu, īpaši bērnu vidū.

Grāmatu piedāvājums ir bijis pietiekošs, pateicoties 
Madonas novada pašvaldības finansējumam, bezatlīdzī-
bā saņemtajiem iespieddarbiem, lasītāju dāvinājumiem un 
grāmatām no diviem vērienīgiem Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas projektiem – lasīšanas veicināšanas  programmas 

VĒSTIS NO ĻAUDONAS BIBLIOTĒKAS
Atziņas par 2021. gadu

Pašā Ziemassvētku vakarā caur Ļaudonu izbrauca brie-
dis Rūdis, Meža māte un, protams, Ziemassvētku vecītis.

Katram Ļaudonas iedzīvotājam gan neizdevās satikties 
ar Vecīti, bet tāpēc jau tas ir brīnums, kas notiek bez ie-
priekšēja brīdinājuma.

Laimīgu, radošu, idejām pilnu Jauno – 2022. – gadu!
Esam veseli, iecietīgi un gatavi sadarboties! 
Jo mēs taču zinām – kopā mēs esam spēks!

Anitas Amatas, Ļaudonas kultūras nama vadītājas, 
teksts un foto

 24. decembrī  Ziemassvētku vecītis atkal viesojas Ļaudonā

Simsonu ģimenes tikšanās 
ar Vecīti.

Artūrs Portnovs (Vecītis) un 
Katrīna Stafecka kopā ar dēlu.

Kopā sanākušās Ļaudonas ģimenes. Kupls pulciņš! Prieks!

Pele Minnija (Arita Kalniņa) un 
lauku pele (Vita Seļma).
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2021. gada 18. decembrī Ļaudonas evaņģēliski luteris-
kās draudzes Kristus Augšāmcelšanās kapelai apritēja des-
mit gadi, kopš to iesvētīja Latvijas evaņģēliski luteriskās 
baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags.  Kopš tā laika tā ir vieta, 
kur katru svētdienu notiek draudzes dievkalpojumi.

Šie gadi ir bijuši darba un prieka, un Dieva svētības 
pilni. Protams, ir bijuši arī grūti brīži un problēmas. Bet, 
atskatoties pagātnē, mēs esam daudz ko paveikuši un daudz 
kas vēl ir darāms.

Pirms desmit gadiem, kad tika kapela iesvētīta, bijām 
izremontējuši tikai lielo zāli, kur notiek dievkalpojumi.

Šobrīd, pateicoties Dieva žēlastībai un draudzes locekļu 
ziedojumiem, māsu draudzes ST Lundby-Ostad Pastorat at-
balstam un draudzes zemes īpašuma daļas pārdošanai, esam 
atjaunojuši sakristijas telpu, sadraudzības  telpu un labie-
rīcības, otrajā stāvā esam izremontējuši un labiekārtojuši 
dzīvokli, ir uzsākts telpu remonts pirmā stāva dzīvoklim. 
Tāpat mājā esam ierīkojuši centrālo apkuri un autonomo 
kanalizācijas attīrīšanas iekārtu. Pašreiz plānojam jumta 
nomaiņu.

Valstī noteikto  Covid-19 pandēmijas ierobežojumu 
dēļ izpalika šim notikumam veltītas plašākas svinības. Šajā 
dienā noturējām svētku dievkalpojumu, kuru ar savu klāt-
būtni pagodināja Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas 
Daugavpils diacēzes bīskaps Einārs  Alpe.

Ar jauno – 2022. – gadu ir izmaiņas dievkalpojumu 
laikos. Turpmāk dievkalpojumi notiks katru svētdienu 
plkst. 17.00. Tas saistīts ar to, ka no šī gada mūsu draudzes 
mācītājam mainījās kalpošanas vietas. Turpmāk viņš kal-
pos Ļaudonas, Lubānas, Cesvaines un Kalsnavas draudzē.

Jānis Uberts, 
LELB Ļaudonas evaņģēliski 

luteriskās draudzes priekšnieks 
tel. 26460107

VĒSTIS NO ĻAUDONAS DRAUDZES
Kristus Augšāmcelšanās kapelai 10 gadi

Attēlā no kreisās: Hanss Martins Jensons – LELB Liepājas 
diacēzes bīskaps (tobrīd Madonas iecirkņa prāvests), Guntars 

Agate Paeglis – draudzes mācītājs, Jānis Uberts – draudzes 
priekšnieks, Guntis Želvis – Lubānas draudzes mācītājs, 
Valdis Strazdiņš – draudzes mācītājs, Jūlijs Beļaunieks – 
draudzes pērminderis, Jānis Vanags – LELB arhibīskaps, 

Agris Pilsums – Kalsnavas draudzes evaņģēlists.

No kreisās: LELB Daugavpils diacēzes bīskaps Einārs 
Alpe, Guntars Agate Paeglis – draudzes mācītājs, Jānis 

Uberts – draudzes priekšnieks, Jūlijs Beļaunieks – draudzes 
pērminderis, Miķelis Rikveilis – draudzes pērminderis.

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021” un gada nogalē 
īstenotajai “Vērtīgo grāmatu iepirkuma programmai publis-
kajām bibliotēkām”.

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi
Bibliotēkā sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un 

Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju ir bijušas 
apskatāmas dažādas izglītojošas izstādes. Arī šobrīd līdz 
janvāra beigām vēl var pagūt apskatīt izstādi “Slēpes palik-
sim zem kājām!”. Ar Madonas novadpētniecības un māks-
las muzeju šajā gadā  plānots turpināt sadarbību, piedāvājot 
dažādas tematiskas izstādes. Pirmā no tām būs apskatāma 
jau februārī.

Šobrīd visā Latvijā ļoti populārs un pieprasīts pakalpo-
jums ir 3td e-GRĀMATU bibliotēka, kurā iespējams lasīt 
pēdējo gadu lasītākos ārzemju un latviešu autoru darbus 
tiešsaistē. Lai varētu sākt izmantot e-GRĀMATU biblio-
tēku, ir jākļūst par bibliotēkas autorizētu lietotāju, ko var 
izdarīt, apmeklējot jebkuru publisko bibliotēku un kļūstot 
par tās lietotāju. Šī būs iespēja doties ceļā, vienmēr līdzi 
paņemot aizraujošu lasāmvielu.

Bibliotēka piedāvā izmantot divas abonētās datubāzes 
– Lursoft laikrakstu bibliotēku un Letoniku. Turklāt Leto-

nika pieejama ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām. Leto-
nika būs īpaši noderīgs resurss skolas vecuma bērniem un 
jauniešiem.

Starpbibliotēku abonements (SBA) piedāvā pasūtīt ie-
spieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā. Cilvēkiem ar re-
dzes un lasīšanas  traucējumiem ir iespēja pasūtīt audiogrā-
matas un grāmatas no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas.

Citi pamatpakalpojumi – datori un interneta pieslēgums, 
Wi-Fi; dokumentu skenēšana; jaunākā prese lasīšanai uz 
vietas vai mājās.

Maksas pakalpojumi – drukāšana, kopēšana (A4, A3 la-
pas, melnbalts/krāsu).

Par aktualitātēm bibliotēkā sekojiet bibliotēkas face-
book lapā!

Par visiem jautājumiem un ierosinājumiem saistībā ar 
bibliotēkas darbu var zvanīt, tel. nr. –  25620017 vai rakstīt 
uz e-pastu: laudonasbiblioteka@madona.lv

Vēlu visiem ļaudoniešiem, jo īpaši bibliotēkas lasītā-
jiem, veiksmīgu, radošu, izdevušos un, protams, grāma-
tām bagātu Jauno – 2022. – gadu.

Uz drīzu tikšanos bibliotēkā!
Ieva Skuške, bibliotēkas vadītāja
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Notici brīnumam, un tas atnāks,
Varbūt Ziemassvētkos vai 
 Jaungadā pa sniegu,
Varbūt pavasarī, vasarā 
  vai rudenī,
Vai kādu citu dien` – 
  pa gaisu atlidos,
Notici brīnumam, notici sev!
Lai domas un darbi 
  brīnumu tver!
Svētkus un Jauno gadu gaidot, 

nesēdējām, rokas klēpī salikuši, bet 
čakli visu decembri gatavojāmies 
svētkiem. Veidojām galda dekorus, 
taisījām dažādas formiņas no sāls 
mīklas, ko vēlāk varēja izmantot gan 
dekorācijām, gan egles rotāšanai. 
Kopīgi gatavojām apsveikumus, ko 
saņēma citu pansionātu iemītnieki 
un pašvaldības iestāžu darbinieki. 
Filmējām videosveicienu starptau-
tiskā sociālās aprūpes uzņēmuma 
„Senior Group” organizētajam tieš-
saistes pasākumam “Lielās Ģimenes 
Ziemassvētku apsveikums 2021”, 
kuru, Ziemassvētkus gaidot, varēja 
noskatīties visi sociālās aprūpes cen-
tru iemītnieki Latvijā un pat Lietuvā 
un Igaunijā. 

Ziemassvētkos pie mums ieradās 
Ziemassvētku vecītis. Līdzi viņam 
bija ne tikai dāvanas, bet arī žagari. 
Acīmredzot, daži bija pelnījuši, jo 
laikam jau ne tikai bērni dara palaid-

VĒSTIS  NO SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA
Arī seniori svin!

Izkustinot rociņas.

Paveiktais.

Sagaidot Ziemassvētku vecīti.

„Es gribu kā  bērns vēl just,  
Priecāties un nekad nepiekust!”

Foto no Ļaudonas sociālās aprūpes centra arhīva

Sagaidot pārsteigumu no Jēkabpils „LIDL” 
veikala projekta „Enģeļu pasts” ietvaros. 
No kreisās:  Vita Seļma, Daiga Ozoliņa, 

vadītāja Tatjana Kriškāne un pārstāve no 
veikala „LIDL”.

nības… Skaitījām dzejoļus un teicām 
laba vēlējumus cits citam un saņēmām 
dāvanas. 

Seniori ir ļoti priecīgi par saņem-
tajām dāvanām arī  no “Eņģeļu pasta”, 
kur šoreiz lielu daļu dāvanu bija sarū-
pējuši Jēkabpils “Lidl” veikala rūķi. 
Sirsnīgu paldies sakām arī Baibai Kra-
mai un viņas palīgiem par sagādāto, lai 

piepildītu senioru vēlmes. Paldies arī 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolai 
un PII “Brīnumdārzs” par sarūpētajām 
saldumu tūtām un mīļiem apsveiku-
miem!

Vēlam visiem veiksmi un veselību 
Jaunajā gadā!

Vita Seļma, Ļaudonas pansionāta 
sociālā darbiniece
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AKTUALITĀTES
Covid-19 vakcinācijas sertifikāti

Kā zināms, ar šī gada 1. februāri mūsu valstī 
sāks darboties depozītu sistēma, kas nozīmē to, ka, 
nododot veikalā tukšās pudeles vai skārdenes, klienti 
varēs atgūt 10 centus par katru nodoto taras vienību.

Arī mēs Ļaudonā šim solim esam gatavi, iekārto-
jot atsevišķu telpu taromāta uzstādīšanai. Ieeja telpā 
būs no veikala aizmugures puses, par ko liecinās īpa-
šas norādes. 

Vēlos atgādināt, ka iepriekš krāt tukšos iepa-
kojumus, lai tos nodotu jau 1. februārī, nav jēgas. 
Nododamie iepakojumi būs ar īpašu svītru kodu un 
depozīta zīmi, kas veikalu plauktos parādīsies tikai 
pēc 1. februāra. 

Jāņem vērā, ka no 1. februāra līdz 1. augustam 
būs pārejas periods, kurā varēs tirgot dzērienus gan 
jaunajos depozīta iepakojumos, gan izpārdot dzērie-
nus vecajos iepakojumos, tādējādi radot pircējiem iz-
vēles iespējas – vai nu iegādāties dzērienus  vecajos 
iepakojumos, kas nebūs nododami depozītā, vai pirkt 
tos jaunajos iepakojumos un par tiem saņemt  10 cen-
tus depozīta maksu. 

Jāatceras, ka iepakojumi nedrīkstēs būt saplacinā-
ti, uz tiem jābūt nolasāmam svītru kodam, kā arī ta-
romāts nepieņems citās valstīs iegādātu iepakojumu.

Būsim atbildīgi un izmantosim piedāvātās iespē-
jas Ļaudonas pagastā! 

Indra Vīksna, SIA ”Ausmupe” valdes locekle

Informācija no veikala 
„Katram” –   

ļaudoniešu zināšanai
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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.

SVEICIENS 2022. 
GADĀ!

Tos skaistos sapņus, 
 kas klusi sirdī mīt,
Tos krietnos darbus, 
 kas ceļā būs jau rīt,
Lai Jaunais gads 
 Jums palīdz piepildīt!

Sveiciens ļaudoniešiem gadu 
mijā no SIA ”Ausmupe” 

kolektīva!

Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg,
Un pa baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet.
Un lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst.
Un, lai baltās darbdienās
Balti svētki ir.
 /I. Ziedonis/

Lai Jaunā gadā katra diena ir 
gaismas, cerību un veiksmes 

piepildīta! Sveiciens no 
Ļaudonas aptiekas kolektīva.

1 gadu laimes,
12 mēnešus veiksmes,
52 nedēļas saules,
365 dienas veselības,
8766 stundas mīlestības,
525600 minūtes labu garastāvokli!

Lai piepildās iecerētais! 

Sveiciens no Ļaudonas pagasta 
pārvaldes.

Ņemot vērā prasības Covid-19 izplatības ierobežoša-
nai, kas samazina apkalpošanas iespējas pasta nodaļās 
vienam klientam noteiktās platības dēļ un paredz ilgāku 
pakalpojuma gaidīšanas laiku, kā arī veselības riskus, 
ko var radīt klātienes apmeklējums, Latvijas Pasts un 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atgādi-
na, ka pensiju iespējams saņemt savā dzīvesvietā, piesa-
kot šo pakalpojumu VSAA.

Latvijas Pastam ir līgums ar VSAA par pensiju piegā-
di saņēmēju dzīvesvietā, un šis skaidras naudas piegādes 
pakalpojums klientam izmaksās 2,39 eiro. Šā pakalpojuma 
izmaksas ir zemākas nekā individuālam skaidras naudas iz-
maksas pakalpojumam klienta dzīvesvietā no Pasta norēķinu 
sistēmas.  

Iesniegumu VSAA par izmaksas adreses maiņu, izlem-
jot par turpmāku pensijas piegādi dzīvesvietā, iespējams 
iesniegt elektroniski oficiālajā e-adresē vai e-pastā: pasts@
vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko pa-
rakstu, kas satur laika zīmogu). Iesniegumu iespējams nosū-
tīt arī pa pastu jebkurai VSAA nodaļai vai nogādāt darba lai-
kā jebkurā klientu apkalpošanas centrā, izņemot Talejas ielā 
1, Rīgā, un atstāt speciāli izvietotā kastītē iesniegumiem. 

Pensijas saņēmējam gan jārēķinās, ka, mainot pensi-
jas saņemšanas veidu, var mainīties arī izmaksas datums. 
VSAA klientu apkalpošanas centru adreses un darbalaikus 
iespējams uzzināt: https://www.vsaa.gov.lv/lv/filiales.

Iveta Daine,
preses sekretāre

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
mob. tālr.: 29466755; e-pasts: Iveta.Daine@vsaa.gov.lv

Gundega Vārpa,
ārējo komunikāciju vadītāja

Latvijas Pasts
mob. tālr.: 26628729; e-pasts: Gundega.Varpa@pasts.lv

Pēc pensijas nav jādodas uz 
pasta nodaļu.  

Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūrā iespējams pieteikt  

tās piegādi mājās

SIA „Īrisi” Barkavas aptiekas
Ļaudonas filiāles 

darba laiks
Pirmdienās 12:00-18:00
Otrdienās 9:00 – 12:00

Trešdienās 9:00 – 16:00
Ceturtdienās 9:00 - 12:00
Piektdienās 8:00 – 14:00

Ārpus darba laika zvanīt uz tālr. nr.: 26519946


