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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORES  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS  PAGASTA  PĀRVALDES  AVĪZE  Nr. 4 (303)  2021. GADA  MAIJS

“Bagāts ir nevis tas, kam daudz pieder, 
bet gan tas, kam vairāk nekā nevajag”.
                          Z. Mauriņa

Labdien, lasītāj!
„Ļaudonas Vēstis” iznāk jau 27. gadu pēc kārtas! 

Maijs ir mūsu un jūsu iemīļotā izdevuma jubilejas mē-
nesis. 

Šī gada maijs ir bijis saules pieliets, tveices un da-
žādu smaržu bagāts - zied dažādi augļu koki. Šis va-
sarīgais laiks aizritējis ar vairākām svētku dienām - 1. 
maijs - Darba svētki un Latvijas Republikas Satversmes 
sapulces sasaukšanas diena; 4. maijs - Latvijas Repub-
likas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena; 9. 
maijs - Mātes diena.

Šī mēneša avīze nāk ar daudz jaunām ziņām - par ģi-
menes ārsta praksi, par biedrības „Liograde” veiksmīgi 
realizēto projektu, par A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
siltināšanas projektu, par notikumiem Ļaudonas kul-
tūras namā, atzīmējot svētku dienas, un par kustības 
„Ļaudona  sporto” jaunumiem. Tāpat lasāmi arī dažādi 
atgādinājumi - par pašvaldību vēlēšanām, par velodro-
šību uz ceļa, par kapsētu sakopšanu.

Runājot par aktuālo: izbraucot no Ļaudonas pa jeb-

kuru ceļu, kas ved ārā, svelmainā dienā, rodas sajūta, 
ka esam tuksnesī, jo putekļu mākonis, mašīnai braucot 
lielā ātrumā, veidojas tik biezs un milzīgs, ka nākas pie-
bremzēt, jo pazūd ceļš, ir grūtības redzēt pretimbrauco-
šo vai kādu pa ceļam ejošo.

Atgādinu  autobraucējiem dažas lietas: ja redzat, ka 
pa grants ceļu kāds pārvietojas ar velosipēdu vai kā-
jām, tad pirms viņiem piebremzējiet, godīgi šīs perso-
nas apbrauciet, cienot citus satiksmes dalībniekus un 
neatstājot tos ar putekļiem pilnu seju; neaizmirstiet arī 
par šo ceļu kvalitāti, samainoties ar pretimbraucošajiem 
spēkratiem. Neskrieniet, atstājiet akmeņus turpat uz 
ceļa, neuzceļot tos gaisā un neiesviežot garāmbraucošā 
automobiļa logos! Tas pats ir arī ar apdzīšanas manevru 
veikšanu. Dariet to tikai labi pārredzamās vietās un arī 
piedomājiet, vai uzceltie akmeņi nekritīs uz aizmugurē 
palikušā auto. Nekā personīga! Tiešām izsaku lūgumu 
CIENĪT citus cilvēkus.

Savu sleju kā vienmēr beigšu ar novēlējumu: ”Ziediet 
līdzi vasarai, no rīta mostieties ar jaunu spēku! Risinot 
kādas problēmas, nekrītiet sašutumā par neveiksmēm, 
jo, kā reiz teicis Tomass Edisons: „Es neesmu izgāzies! 
Esmu atradis 10 000 veidu, kā tas nestrādā”!”

Katrīna Melānija

Viņu acis ir pilnas ar saulrietu, Viņu 
sirdis ir rītausmas pilnas. 

J. Brodskis K. Kļaviņas foto
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VĒstis  no  paGasta  pĀrValdes

Pārvaldnieka sleja
Labdien, mīļie ļaudonieši!

Tuvojas vēlēšanas. Sākšu un arī pabeigšu savu sleju ar 
lielu lūgumu jums katram: lūdzu, aizejiet uz sev tuvāko 
iecirkni Madonas novadā un atdodiet savu balsi par tiem, 
kuri, jūsuprāt, vairāk padomās par mums - par laukiem, 
par pagastiem un teritorijām ārpus Madonas vai citām 
pilsētām un jo īpaši  par Ļaudonu. Saprotu, ka daudziem 
iestājusies neticība. Kāds varbūt nevar sevī atrast atbildi, 
par ko tad novēlēt. Bet neaiziet uz vēlēšanām ir sliktā-
kais, kas var būt. Kādam tas noteikti nāks par labu. Un 
varbūt tie būs cilvēki, kurus nemaz negribat redzēt pie 
vadības stūres? Ja man uzdotu jautājumu, par ko būtu 
vislabāk nobalsot, diemžēl atbildēt nespēšu, jo tas no 
manas puses nebūtu korekti. Lai nepaliktu atbildi parādā, 
aicinu jūs interneta vietnēs facebook.com vai YouTube.
com ierakstīt meklētājā Izdari izvēli! Madonas novads, 
kur kopā ar savu domubiedru no Madonas Edgaru Bēr-
ziņu izjautājam visu politisko partiju sarakstu līderus. 
No sirds centos uzdot maksimāli daudz jautājumu  par 
Ļaudonu, lai tieši mūsu iedzīvotāji varētu izvērtēt, kurš 
no politiķiem būs draudzīgākais mūsu pagastam. Pro-
tams, ka ļoti objektīvi arī tas nevar būt, ņemot vērā, ka 
pats esmu pašvaldības darbinieks un reizē kolēģis visiem 
šiem cilvēkiem. Ceru, kaut nedaudz būs izdevies palīdzēt 
ar izvēles izdarīšanu jums, kas minētos video ir redzēju-
ši. Jāpiebilst, ka šis sarunu cikls bija mūsu pašu ideja, 
mūsu pašu apmaksāta, ja nu kādam rodas jautājums, kas 
to visu pasūtījis vai kas par to maksājis. Neviens. Jopro-
jām esmu gan politiski, gan finansiāli neatkarīgs.

Atceramies, ka mainīsies novada apmērs. Kļūsim te-
ritoriāli daudz lielāki, klāt nāks arī Cesvaines, Ērgļu un 
Lubānas novads. Iespējams, arī Varakļāni, bet par to ne-
daudz vēlāk. Reizē tas nozīmē arī to, ka konkurence uz 
novada domes vadības un politiķu uzmanību saasināsies. 
Mums, lauku pagastiem, būs daudz grūtāk izcelt savas 
problēmas un vajadzības. Tāpēc, jo ciešāka būs mūsu 
pašu saliedētība, kopīgums, savstarpējā sapratne - mūsu 
pagastā viens par visiem un visi par vienu -, jo lielāka būs 
iespēja pastāvēt par sevi. Arī man būs vieglāk cīnīties par 
pagasta vajadzībām, ja jutīšu un redzēšu, ka iedzīvotāji ir 
vienoti. Tāpēc turamies kopā, atbalstām cits citu, uzmun-
drinām otru cilvēku, ja redzam, ka viņam nepieciešams 
atbalsts. Esam maza vieta, kas šajā gadījumā ir pat liels 
pluss, jo cits citu pazīstam un zinām otra stiprās puses.

Klausoties politisko kandidātu runās, konkrētus solī-
jumus nedzird ne no viena. Mums, protams, lai kopīgi 
attīstītos, pirmkārt, svarīgi ir ceļi. Asfaltētu ceļu būsim 
visi kopā izcīnījuši, bet nedrīkst aizmirst arī par pārē-
jiem ceļiem, kurus izmantojam ikdienā. Tāpat svarīgi ir, 
lai novada vadība palīdzētu risināt veselības jautājumus 
- ģimenes ārsts pagastā, slimnīcas saglabāšana Mado-
nā, zobārsti un citi speciālisti pēc iespējas tuvāk mūsu 
mājām, kā arī sabiedriskais transports, ar ko nokļūt sev 
vēlamajās vietās. Tā biežums un maršruti nedrīkst sama-
zināties un tiem jābūt pielāgotiem cilvēku vajadzībām. 
Svarīgi, lai novārtā netiek pamestas arī mūsu izglītības 
iestādes - gan bērnudārzs, gan vidusskola. Bērni un jau-
nieši ir pagasta dzīvīguma apliecinātāji. Ņemot vērā to, 
ka tuvākajā laikā skola piedzīvos pamatīgas pārmaiņas 
(energoefektivitātes projekta īstenošanas darbi uzsāksies 
pavisam drīz, un arī dīķis pie skolas tiks izrakts šī un 
nākamā gada laikā), tā jāpiepilda ar skolēniem, un tur 

būs svarīgs domnieku atbalsts. Tāpat esmu iecerējis, ka 
drīzumā varētu gan atjaunot sporta stadionu, gan izveidot 
bērnu un jauniešu rotaļu un atpūtas laukumus. Un arī ša-
jos projektos domes deputāti būs lēmēji. Tāpat aktuālas 
problēmas pagastā ir darbavietas un dzīvojamais fonds 
- gan speciālistiem, gan ģimenēm, gan citiem, kam nav 
iespējas tikt pašiem pie sava mitekļa. Mūsu vajadzības 
un aktualitātes es varētu saukt un saukt: cik daudz cilvē-
ku esam, tik daudz dažādu nepieciešamību. Un, lai gan 
ir daudz kopīgu interešu, bieži vien katram ir arī savas 
problēmas, kuras viņš gribētu redzēt tikt risināmas. Arī 
šoreiz jādomā par kompromisiem, par labāko variantu 
visiem - gan sev, gan savam pagastam.

Protams, ka šodien deputātu kandidāti sola ļoti daudz, 
bet mums - vēlētājiem - jābūt spējīgiem pašiem ar kritis-
ku aci saprast, kurš sola, jo vēlas nokļūt pie varas, kurš 
sola, jo tas ir vienkārši azarts, un kurš tiešām varētu arī 
solīto pildīt. Skaidrs, ka šodienas apstākļos nevaram sa-
gaidīt, ka  tiks izpildīts viss solītais, varbūt vien daļa vai 
tikai mazumiņš no tā, kas aktuāls mums, jo sistēma ir 
tāda, ka lemj daudzi deputāti no vairākām partijām. Un 
iemeslu kaut ko neizdarīt var atrast viegli - novelt vainu 
uz citiem deputātiem, kas nav atbalstījuši priekšlikumu 
vai pavisam elementāri attaisnoties ar naudas trūkumu 
budžetā. Tāpēc jo īpaši izvērtējiet, kuri būs tie cilvēki, 
kuri spēs paveikt maksimāli daudz gan apstākļos, kad 
trūkst naudas, gan apstākļos, kad būs kādi citi šķēršļi. 
Jo naudas  būs tik, cik tās būs, neatkarīgi no tā - kuru 
ievēlēs. Viss būs atkarīgs no deputāta vēlmes strādāt un 
domāt par cilvēkiem, no viņa vēlmes padarīt novadu la-
bāku. Tāpēc šoreiz no sirds aicināšu izvēlēties sev cilvē-
cīgi tuvākos kandidātus un  to programmu, kurā paustas 
patiesas rūpes par cilvēkiem. Izvēlēties kandidātus, kuri 
uztver novada iedzīvotāju rūpes kā savējās un sirdi un 
dvēseli veltīs, lai no katras bezizejas atrastu vismaz di-
vas izejas; tos, kuri nemeklēs iemeslus, kāpēc kaut kas 
nav paveicams, bet ar izdomu un enerģiju atradīs veidus, 
kā tas būtu paveicams. Ticu, ka starp kandidātiem šādas 
personības ir, un mēs visi kopā izdarīsim pareizo izvēli, 
lai nākotnē Ļaudona plauktu, zeltu un attīstītos.

Nelielai atkāpei gan jāsaka: ļoti jācer, ka vēlēšanas pa-
tiesi notiks arī mūsu novadā. Tādas bažas ir pamatotas, jo 
līdz pēdējam brīdim nebūs zināms, ko lems Satversmes 
tiesa, vai Varakļāni būs pie Rēzeknes novada vai Saei-
mas lemtais netiks apstiprināts un papildus visam mūsu 
jaunajā novadā būs arī Varakļāni. Tas nozīmēs vienu - vē-
lēšanas Madonas novadā nenotiks plānotajā datumā, bet 
tiks pārceltas uz vēlāku laiku, visticamāk, uz rudeni, bet 
mūsu pašvaldību vadīs valsts ieceltas personas jeb admi-
nistratori, līdz tiksim pie iespējas vēlēt un iecelt savus 
deputātus.

Esmu, protams, atkārtoti saņēmis daudz jautājumu par 
savu politisko piederību un dalību šajās vēlēšanās. Uz-
skatu, ka, izvirzot savu kandidatūru vēlēšanām, es jums 
apliecinātu, ka ievēlēšanas gadījumā esmu gatavs  aizstā-
vēt Ļaudonu no deputāta krēsla, bet diemžēl likums ne-
ļautu man reizē būt arī pārvaldniekam. Un, kā jau esmu 
minējis, nejūtu, ka man būtu jāatstāj pagasta pārvaldes 
vadītāja amats. Vēl tik daudz ko vēlos izdarīt, vēl tik 
daudz ko vēlos sakārtot un attīstīt. Jo sevišķi šobrīd, kad 
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mums pagastā ir tik jaudīga komanda un atsaucīgi iedzī-
votāji, bet darbus pagastā, domājams, mēs visi redzam 
ikdienā. Protams, vēl ir daudz nepaveiktā, bet esam pro-
cesā. Nākotnē vēl lieli darbi darāmi, un gribu tos visus 
paveikt kopā ar jums. Ejot kandidēt un beigās noliekot 
mandātu par labu pagastam (protams, ja es tiktu ievē-
lēts), man nāktos piemānīt tos, kas cerētu redzēt mani pie 
deputātu galda. Un manu vietu ieņemtu kāds cits, kāda 
cita pagasta pārstāvis. Uzskatu, ka tas nebūtu godīgi. Ja 
šajos četros gados labi pastrādāsim, ja paveiksim iecerē-
tos darbus vai - tieši pretēji - no jaunās vadības izjutīsim 
lielus šķēršļus vai sprunguļus riteņos, tad gan ar lielu ap-
ņēmību būšu gatavs startēt, lai nokļūtu novada vadībā un 
jau no turienes rūpētos gan par Ļaudonu, gan par visu 
novadu kopumā. Dzīvosim, strādāsim, redzēsim!

Nobeigumā vēlreiz aicinu jūs ieplānot 5. jūniju savos 
kalendāros kā datumu, kurā jums jāizpilda savs pilsoņa 
pienākums. Izdarot savu izvēli un atdodot savu balsi, jūs 
ar pārliecību varēsiet nosaukt jomas, kas jāattīsta. No 
tiem, par kuriem būsiet balsojuši, varēsim visi kopā pra-
sīt gan darbus, gan atbildību par nepaveikto. Es gribētu 

ticēt, ka mēs, ļaudonieši, varam parādīt gan jaunajam 
novadam, gan visai Latvijai, ka esam apzinīgākie pilso-
ņi, un nokļūt pirmajā vietā starp tiem pagastiem, kuros 
bijusi lielākā vēlētāju aktivitāte jeb šis procents, kuru uz-
rāda, cik no balsot tiesīgajiem ir savu pienākumu izpildī-
juši. Jo kuplākā skaitā piedalīsimies vēlēšanās, jo lielāks 
spēks mums būs, aizstāvot savas vajadzības. Lūdzu jūs: 
ņemiet pie rokas tos, kuri nevēlas balsot, uzrunājiet drau-
gus, radus, kaimiņus, kolēģus un visus, visus, ko spējat, 
lai Ļaudonas vēlēšanu iecirknī nobalsojušo daudzums 
būtu tuvu 100%! Ticu, ka mēs to varam. Jau tagad iedo-
mājos, kā pēc vēlēšanām eju uz Madonas novada domi 
un ar paceltu galvu saku: mūsējie  nobalsoja tuvu 100% 
no balsstiesīgajiem, tādēļ  jums ir pienākums Ļaudonai 
piešķirt visu, ko vēlamies. Tā būtu jauda. Un šī jauda 
šoreiz, mani mīļie, ir atkarīga no jums. Vien aiziet, no-
balsot un gaidīt rezultātus! Ja kādam nav iespēju tikt līdz 
vēlēšanu iecirknim vai ir citi šķēršļi, lai dotos novēlēt,  
dodiet man ziņu personīgi: palīdzēšu, kā vien varēšu, lai 
arī jums izdotos izpildīt savu pilsoņa pienākumu. Šoreiz 
tas ir ļoti, ļoti svarīgi.

Paldies jums jau iepriekš!
Uz tikšanos pie vēlēšanu urnām!

Jūsu pagasta pārvaldes vadītājs
Artūrs Portnovs

Pašvaldību vēlēšanas 2021
Vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, iecirkņi būs atvērti no plkst. 

7.00 līdz 20.00.
Trīs dienas pirms vēlēšanām varēs nobalsot iepriekšē-

jās balsošanas laikā:
•  pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
•  ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
•  piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.
Vēlēšanas  norisināsies sešās valstspilsētās  un 35 no-

vados. Savukārt Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad ne-
notiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un 
tā turpinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.

Balsošanas dokuments ir derīga pase 
vai personas apliecība.

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā vē-
lēšanu iecirknī savā vēlēšanu apgabalā.

No 27. marta savu vēlēšanu apgabalu un tā iecirkņus 
vēlētāji var noskaidrot:

•  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpo-
jumā:  “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana”; 

•  https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosa-
na/Iec00;

•  zvanot pa CVK uzziņu tālruni - 67049999.
    Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas 

un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu 
vecuma, kuriem:

•  bija reģistrēta dzīvesvieta attiecīgās pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā 90 dienas pirms vēlēšanu dienas 
- 7. martā;

•  attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā 
pieder nekustamais īpašums un viņi reģistrējās balsoša-
nai laikā no 27. marta līdz 27. maijam.

VĒLĒŠANU IECIRKŅA ATRAŠANĀS VIETA 
ĻAUDONAS PAGASTĀ:

Ļaudonas kultūras nams, Dzirnavu iela 7, 
Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov.

NR. 668.

Madonas novada izvirzīto partiju saraksts:
1) Jaunā Vienotība;
2) Partija „Vienoti Latvijai”;
3) Jaunā konservatīvā partija;
4) Politiskā partija „Latvijas Reģionu Apvienība,” 

„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”;
5) „Latvijas attīstībai”, „POLITISKĀ PARTIJA IZ-

AUGSME”;
6) Nacionālā apvienība „Visu Latvijai”-„Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK”

Esi atbildīgs! Dodies vēlēt!

       Informācija no cvk.lv
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Ģimenes ārstei 
Ingai Bogdanovai 
30. aprīlis bija pē-
dējā darba diena 
pirms dekrēta at-
vaļinājuma. Šobrīd 
īslaicīgu ģimenes 
ārsta pienākumu 
pildīšanu Ļaudonas 
pagastā līdz jūlijam 
uzņēmusies ģime-
nes ārste Valentīna 
Zvēra no Madonas.

6. maijā pie Ļau-
donā esošā dokto-
rāta notika svinīga 
satikšanās ar jauno 
ģimenes ārsti, kā 
arī atsveicināšanās 
no esošās ģimenes 
ārstes, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus CO-
VID-19 dēļ.

Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Portnovs 
ir sazinājies ar vairākām instancēm, lūdzot palīdzību ģi-
menes ārsta atrašanā Ļaudonas pagastā, tomēr šo ārstu 
skaits valstī jau gadiem ir nepietiekams - īpaši laukos. 
A. Portnovs arī atklāj, ka pagasta pārvalde ir pretimnā-
koša gan finanšu ziņā, gan dzīvesvietas vai transporta 
ziņā.

Doktorāta nepieciešamība Ļaudonas pagastā ir ne-
izmērojami svarīga gan Ļaudonas pagasta iedzīvotāju, 

gan sociālās aprūpes centra 30 iemītnieku dēļ, jo jāņem 
vērā tas, ka cilvēkiem ir grūti izbraukāt uz citu pagastu 
pie mediķiem vai vispār kļūt par klientu pie cita ārsta. 
Ārsta prakses pieejamība uz vietas ir kā pamatlieta, kas 
nepieciešama pilnvērtīgai Ļaudonas pagasta funkcionē-
šanai. Protams, ir labi, ka mums ir tādas iestādes kā 
aptieka, vidusskola, bērnudārzs.

Par gaidāmajām izmaiņām vai jaunumiem medicīnis-
kās  aprūpes jomā lasiet informāciju jau nākamajos avī-
zes numuros vai laudona.lv. 

Katrīnas Kļaviņas teksts un foto

medicīniskĀ  aprūpe  ĻaudonĀ

Artūrs Portnovs un Inga Bogdanova.

Inga Bogdanova sniedz interviju RETV.
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24. aprīlī Latvijā notika Lielā talka, kuras vadmotīvs 
šogad bija “Par zaļu Latviju - katrs atsevišķi, bet visi 
kopā!”.

Ļaudonas pagasta pārvalde bija pieteikusi dalību Liela-
jā talkā kolektīvi. Šogad tika sakopta Mētrienas kapsētas 
apkārtne.

Cilvēku nevērības un vienaldzības dēļ pret savu ap-
kārtni šogad tika savākts ārkārtīgs daudzums atkritumu. 

Atskats uz notikušo talkošanu Mētrienas kapsētā

Starp satrūdējušām lapām un nolūzušiem koku zariem 
atklājās īsts kultūrslānis, kas ļāva noprast, ka kapsētas 
komposta kaudzēs netiek šķiroti izmestie atkritumi. Tur 
tiek iesviests viss nederīgais - gan sveču glāzītes, gan 
puķupodi, gan plastikāta un stikla pudeles. Kāds arī at-
brauc, lai atbrīvotos no savām vecajām transportlīdzekļa 

riepām vai no mājā iekrātajiem sadzīves 
atkritumiem.

Cienījamie Ļaudonas pagasta kapsētu 
apmeklētāji! Lūdzu, turpmāk padomājiet, 
ko un kur jūs izmetat! Komposta kaudzes 
nav paredzētas ne stiklam, ne plastikāta 
izstrādājumiem, jo dabā tie tik ātri nesa-
dalās. 

Atkritumi, kas nav paredzēti izmešanai 
kapu komposta kaudzēs, ir  jānoliek tikai 
norādītā vietā - KONTEINEROS, kuru 
ir pietiekami!

Lūdzu, esiet atbildīgi un godīgi!
Par apkārtējās vides piesārņošanu 

Ļaudonas pagasta pārvaldei ir tiesības 
piemērot sodu!

Katrīna Kļaviņa, Anita Amata
Anitas Amatas fotoAtbrīvojoties no vecajām kapu apmalēm.

Ļaudonas īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājs
 Gatis Gailītis Talkas dienā.

Ļaudonas pagasta dārzniece Inga Zālīte.

Talkotāji Mētrienas kapsētā.
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darBs  Jauniešiem  VasarĀ 
Ļaudonas  paGastĀ

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “Dzeguzēns” 
no 1. jūnija uzsāks topošo  audžuģimeņu un adoptētāju  
grupai attālinātas mācības. Mācību pamatā ir programma 
“Kompetents emocionāli traumēta bērna aprūpētājs” 
(KETBA), kas ir oficiāli apstiprināta audžuģimeņu un 
adoptētāju apmācība statusa iegūšanai. Apmācību laikā 
dalībniekiem tiks nodrošināta arī mācību prakse, kura, 
izvērtējot situāciju valstī, notiks attālināti vai klātienē.

 Atbalsta centra “Dzeguzēns” audžuģimenes un adop-
tētāji katru gadu tiek nodrošināti ar kvalitatīvām tālākiz-
glītības iespējām (speciālistu lekcijām) gan klātienē, gan 
attālināti.

   Apmācības notiks darba dienu vakaros: pirmdienās 
un trešdienās.

Uz apmācībām var pieteikties:
• zvanot pa tālruni:  22017139 vai
• rakstot: ac.dzeguzens@gmail.com 

Saņemot pieteikumu, ar dalībniekiem tiks noslēgta 
vienošanās par apmācībām un tiks sniegta detalizētāka 
informācija par apmācību laikiem un norises formu.

Iespējams, Ļaudonas pagastā ir kāda ģimene vai iedzī-
votājs, kurš vēlētos kļūt par audžuģimeni vai adoptētāju.

Marika Prokiraite, 
Madonas novada Bāriņtiesas locekle

Apmācības topošajām 
audžuģimenēm un adoptētājiem

Pēc informācijas publicēšanas novada laikrakstā “Ma-
donas Novada Vēstnesis” š.g. aprīlī ir stājušies spēkā 
grozījumi saistošajos noteikumos Nr.15 “Par Madonas 
novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” saistībā ar 
trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statu-
sa piešķiršanu. Svītrots minēto saistošo noteikumu 8. 
punkts par izvērtēšanas kritērijiem statusa noteikšanai. 
Turpmāk izvērtēšanai tiks piemēroti Sociālo pakalpoju-
mu un sociālās palīdzības likumā paredzētie nosacījumi, 
kur noteikts, ka, izvērtējot trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības, par īpašumu neuzskata zemes īpašu-
mus līdz 5 hektāriem (iepriekš bija 8 ha).

Grozījumi ir arī saistošajos noteikumos Nr.16 “Par ma-
teriālās palīdzības pabalstiem Madonas novadā”:

• vienreizēja bērna piedzimšanas pabalsta apmērs ir 
300 eiro (agrāk 200 eiro);

• apbedīšanas pabalsts ir 550 eiro (agrāk 450 eiro);
• pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 

50% apmērā tiek piešķirts personām, kurām atbilstoši 
valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir noteikts 
1991. gada barikāžu dalībnieka statuss, neizvērtējot per-
sonas ienākumus un īpašumus. Pabalsta apmērs vienai 
personai gadā ir līdz 50 eiro.

Pabalsts paredzēts ārstēšanās izdevumu  - ģimenes 
ārsta, poliklīniku pakalpojumu, stacionārās ārstēšanas, 
izmeklējumu, manipulāciju un recepšu medikamentu - 
atmaksai. Iesniedzot iesniegumu pabalsta piešķiršanai, 
jāuzrāda 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecība.

• Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 
50% apmērā tiek piešķirts arī ģimenēm (personām), ku-
rām ienākumi pēdējos trīs mēnešos nepārsniedz 300 eiro 
mēnesī uz vienu ģimenes locekli vai personu, neizvērtē-
jot īpašumus. 

Kopējā pabalsta veselības aprūpes pakalpojumu ap-
maksai summa vienai personai (t.sk. personai ar trūcīgas, 
maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, ar Černobiļas 
AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statusu) ir līdz 
300 eiro gadā.

Vēlos atgādināt par pabalstiem veselības aprūpes 
pakalpojumiem trūcīgām mājsaimniecībām, maznodro-
šinātām mājsaimniecībām 50% pakalpojuma apmaksai, 
iesniedzot atmaksai čekus par medikamentiem vai ambu-
latoriem, stacionāriem pakalpojumiem. Uz čekiem jābūt 
personas vārdam, uzvārdam, personas kodam un ierak-
stam par e- recepšu medikamentiem, aptiekāra parakstam 
un aptiekas spiedogam. Ja medikamenti tiek izsniegti pēc 
receptēm, tad - receptes kopija. Par ambulatoriem pakal-
pojumiem - ārsta nosūtījuma uz izmeklējumiem kopija, 
bet stacionāriem pakalpojumiem - epikrīzes kopija. Ja 
būs nepilnīgi apstrādāti un iesniegti dokumentiem, pa-
balsts netiks piešķirts.

Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no izdevumu 
par medicīnas pakalpojumiem saņemšanas un preču ie-
gādes dienas.

 Ar saistošajiem noteikumiem iespējams iepazīties Ma-
donas novada mājaslapā. 

No 01.06.2021. tiek atjaunots sociālās darbinieces 
pieņemšanas laiks, tas būs arī trešdienās 

no 13.00  līdz 17.00

Sociālā darbiniece Ļaudonas pagasta pārvaldē 
no š.g. 7. jūnija līdz 27. jūnijam būs atvaļinājumā.

Aija Zablocka, 
sociālā darbiniece

Informācija 
no sociālā dienesta
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Plānoto koku izzāģēšana Aiviekstes krastā.

VĒstis  no  īpašumu  uZturĒšanas  nodaĻas

Labdien, cienījamie ļaudonieši! Siltajam laikam iestā-
joties, mums visiem ir lielāka vēlme iziet Ļaudonas ielās, 
parušināties pa mazdārziņiem vai vienkārši pasauļot bālos 
ķermeņus. Arī Īpašumu uzturēšanas nodaļas darbiniekiem 
stāv priekšā kārtējie vasaras darbi, kas neaprobežosies ti-
kai ar zāles pļaušanu un pagasta ceļu greiderēšanu. Kā jau 
tika atspoguļots iepriekšējos “Ļaudonas Vēstu” laikrak-
sta numuros, būsiet lietas kursā par vidusskolas energo-
efektivitātes un ugunsdzēsības dīķa rakšanas projektiem. 
Nu, lūk, saistībā ar šo diezgan vērienīgo būvprojektu tiks 
veikti salīdzinoši plaši zemes rakšanas un zemes izstrādes 
darbi. Ja būvniecības iepirkums tiks realizēts laikā un bez 
aizķeršanās, tad darbi varētu uzsākties aptuveni augustā. 

Dīķa rakšanas ietvaros, lai nodrošinātu pareizu hidro-
tehniskās būves izbūvi, ir paredzēts rakt pašu dīķi, atjau-
not caurteku zem Skolas ielas, kā arī tīrīt un padziļināt 
grāvi posmā Skolas iela - Brīvības iela.     Šobrīd plānotā 
dīķa teritorijā, kā arī starp Skolas un Brīvības ielu aug 
daži koki, kurus plānots izzāģēt, jo citādi projekts nav 
realizējams. 

Padziļināšanai plānotais grāvis starp Skolas un Brīvības ielu.

Hidrotehniskie darbi

Objekts tika vairākkārtīgi pārbaudīts  un konkrētu koku 
izzāģēšana tika rūpīgi pārdomāta, lai pēc iespējas mazāk 
skartu skolas parka bērzu audzi un priedīšu rindu, kas at-
dala grāvi no Avotu ielas. Vērtīgākie mazie kociņi tiks 
pārstādīti citās pagasta vietās. Arī lielais vītols starp plā-
noto dīķi un vidusskolas auto stāvlaukumu tiks saglabāts. 
Tā kā  dīķa rakšanas darbi ietvers lielas kubatūras grunts 
(pārsvarā mālaina grants un smilšaina grants) izstrādi, 
kas tiks izlīdzināta turpat dīķa apkārtnē, sākotnējā  vi-
zuālā aina nebūs diez ko pievilcīga. Taču  pēc projekta 
realizācijas  plānots  atjaunot auglīgo zemes  virskārtu un  
radīt mūsdienīgu, acij tīkamu teritoriju un to apzaļumot, 
veicot šos darbus  sadarbībā ar Madonas novada pašval-
dības ainavisti un Ļaudonas pagasta pārvaldes teritorijas 
labiekārtošanas speciālisti. Lai informētu Ļaudonas pa-

gasta iedzīvotājus par projekta detaļām, laipni aicinu vi-
sus ieinteresētos tikties klātienē vidusskolas stāvlaukumā 
šī gada 11. jūnijā pulksten 10.00, kur pārvaldes vadība 
sniegs atbildes un skaidrojumus par projekta virzību, vei-
camajiem darbiem un gaidāmajiem rezultātiem.

Vides objekta platformas sagatavošana

Ļaudonas pagasta pārvalde pagājušajā gadā pietei-
ca Madonas novadam projektu, kas paredz viena vides 
objekta izveidi un uzstādīšanu Ļaudonas teritorijā. Šīs 
aktivitātes mērķis ir veicināt pagastu ainavas pilnveidi, 
teritorijas sakopšanu un iedzīvotājiem tīkamas vides ra-
dīšanu. Ļaudonas pagasta pārvalde ir izskatījusi vairākas 
versijas par iespējamo vides objekta  atrašanās vietu un 
nolēmusi sakopt Aiviekstes kreisā krasta teritoriju -  ar 
margām norobežotā vecā tilta galu, kas atrodas pretējā 
pusē “Griezei”. 

Šobrīd šis zemes pleķis netiek izmantots, margas ir ve-
cas un aprūsējušas, koku saknes bojā vecā tilta dzelzsbe-
tona fundamentu. Lai realizētu šo projektu, jāveic virkne 
pasākumu. Tiks pievilkta elektrība, uzstādītas  jaunas 
margas, uzklāts jauns segums. Vēl nepieciešams izzāģēt 
arī kokus, kuri atrodas tilta galā. Atbilstoši MK NOT nr. 
309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punk-
tam 11. jūnijā tiks organizēta arī publiskā apspriešana par 
attēlā redzamo koku izzāģēšanu.

“Zelta sproga” jaunās telpās
    Lai veicinātu uzņēmējdarbību Ļaudonas pagastā, šī 

gada pirmajā pusē tika ieplānoti finanšu līdzekļi kultū-
ras nama trīs telpu remontiem. Vienā no izremontētajām 
telpām pārcelsies  “Zelta sproga”. Tā kā  viņiem tika ie-
gādāts jauns šūšanas aprīkojums, tad bija nepieciešamas 
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Vecā padomju laika parketa atjaunošana.

plašākas telpas. Personīgi priecē tas, ka uzņēmums nav 
pārtraucis  darbību, bet uzņem apgriezienus, lai ar vēl lie-
lāku jaudu sniegtu savus pakalpojumus Ļaudonas pagasta 
iedzīvotājiem. 

“Ļaudonas Vēstis” ir saņēmušas arī Lienes, kura ir 
“Zelta sprogas” vadītāja, īpašu pateicību un  uzaicināju-
mu iegriezties pie viņas visiem, kuriem ir interese par šī  
uzņēmuma pakalpojumiem.

Šogad SIA ”Zelta sproga” svin savu 4. dzimšanas die-
nu. Pa šo laiku esam gan izauguši, gan arī piedzīvojuši 
ne tik labus brīžus. Savas korekcijas  mūsu dzīvē ieviesa 
arī Covid-19, bet vienmēr aiz mākoņiem ir arī saule. 
Pateicoties jaunajām telpām, ko ieguvām maija vidū, 
SIA “Zelta sprogas“  ikdiena tagad būs daudz gaišāka. 
Par to saku lielu paldies Ļaudonas pagasta pārvaldei, 
Īpašumu uzturēšanas nodaļai un citiem darba rūķiem, 
kas neatlaidīgi strādāja, remontējot telpas. 

Laipni gaidām visus ciemos Dzirnavu ielā 7, Ļaudo-
nā, skaistā un saulainajā darbnīcā. Joprojām piedāvā-
jam  jums aitas  vilnas  spilvenus, segas  gan bērniem, 
gan pieaugušajiem, guļammaisus, pirmos komplektiņus 
mazulim un daudz citu mājas tekstila izstrādājumu ar 
aitas vilnu. Šujam arī gultas veļu - palagus ar gumiju, 
kā arī remontējam apģērbu. Piedāvājam arī izšūšanas 
pakalpojumus.

Iepriekš gan lūgums sazināties, rakstot vai zvanot pa 
tālruni - 29231613, kā arī apmeklējot mūsu mājaslapu: 
https://www.facebook.com/bebesegasunspilveni 

Vēlot saulainu  un jauku vasaru, 
Liene no “Bē - Bē segas un spilveni”

Rubriku sagatavoja Gatis Gailītis, 
Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājs

dZimis  ĻaudonĀ
Mēdz teikt, ka bērni ir mūsu dzīves ziedi. 
Esam priecīgi, ka Ļaudona kļūst aizvien ziedošāka. 

2020. gada 14. decembrī Signes un Aleksandra 
Prušakeviču ģimenē piedzima dēliņš Aleksandrs 
Prušakevičs.

Mazais Aleksandrs kopā ar mammu Signi un Ļaudonas pagasta 
pārvaldes vadītāju Artūru Portnovu.

2021. gada 7. februārī Raivja Mincāna un Sig-
nes Ludboržas ģimene kļuva bagātāka par vēl vienu 
meitiņu - Ievu Mincāni.

Ieva kopā ar māmiņu Baibu un Ļaudonas pagasta pārvaldes 
vadītāju Artūru Portnovu.

Kā jau ierasts, Ļaudonas pagasta pārvalde pasniedza 
jaundzimušo vecākiem bērniņa pirmo spilventiņu un se-
dziņu ar izšūtu logo “Dzimis Ļaudonā”.

Vēlam mazuļiem augt veseliem, ņipriem un stipriem, 
priecēt savus vecākus, kā arī visu radu saimi. Vecākiem 

vēlam pacietību, sirdsmieru un saticību.

Anita Anna Amata, Ļaudonas kultūras nama vadītāja
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mĒneša  JuBilĀri
Mums  dzīves  ceļos  akmeņi un māli, 
Ir šaubas, vilšanās un prieks.
Tam visam pāri varavīksnes vāli
Kā cerība, kas laimi sniegs.
Tūkstoš dzidru saules staru
Lai vēl ilgi dzīvē mirdz!
Prieku, laimi, veselību
Vēlējam no visas sirds!

6. maijā ANNA  MŪRMANE 
atzīmēja 85 gadu jubileju!

8. maijā HELĒNA  PRIEDĪTE 
atzīmēja  80 gadu jubileju!

14. maijā LIDIJA  ELSTERE 
atzīmēja 75 gadu jubileju!

14. maijā TAMILLA  PETROVA 
atzīmēja 90 gadu jubileju!

17. maijā SKAIDRĪTE  STEPANOVA 
atzīmēja 80 gadu jubileju!

Silti, vasarīgi un saulaini sveicieni cienījamām dā-
mām skaistajā dzīves jubilejā!

Veselību un laimi!
Katrīna Kļaviņa

VĒstis  no  Ļaudonas 
BiedrīBas  „lioGrade”

“Liograde” realizē  
starptautisku projektu 

“Dators - ceļš uz pilnvērtīgu 
mācību procesu”

Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Portnovs, turot rokās 
no Šveices saņemtos portatīvos datorus.

Ļaudonas biedrība “Liograde” ir veiksmīgi realizēju-
si projektu  sadarbībā ar biedrību “Labdoo” deviņām 
pagasta ģimenēm, kurās ir vairāk nekā viens skolēns, 
nodrošinot datoru kā palīglīdzekli mācībām.

„Labdoo” ir bezpeļņas sabiedriskā organizācija, kas 
nodrošina skolām, kurām tas nepieciešams, datorus ar 
mācību procesam nepieciešamajām programmatūrām.

Pateicoties  tūkstošiem cilvēku sadarbībai visā pa-
saulē, “Labdoo” humānā platforma ir paplašinājusies, 
lai atbalstītu vairāk nekā 2000 skolas  vairāk nekā 135 
valstīs.

“Labdoo” ir reģistrēta kā bezpeļņas organizācija vai-
rākās valstīts - Savienotajās Valstīs, Spānijā, Šveicē, 
Vācijā. Lai arī tās ir dažādas vienības, tomēr tās darbo-
jas koordinēti, ievērojot vienus un tos pašus principus.

Biedrībā “Liograde” šis projekts tika rakstīts ar mērķi 
atbalstīt Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas daudz-
bērnu ģimeņu skolēnus, realizējot tehnisko nodrošinā-
jumu, tādējādi uzlabojot mācību kvalitāti. Jo diemžēl 
nodrošināt ģimenes, kurās ir vairāki bērni, ar datoriem 
vai planšetēm pašvaldības nespēj savu ierobežoto fi-
nanšu dēļ. Tas radīja bažas un lika apšaubīt izglītības 
un izglītotības kvalitāti ilgtermiņā. 

Lielākajā daļā A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas au-
dzēkņu ģimenēs ir vairāki skolēni, bet pieejama tikai 
viena ierīce skolas darbu veikšanai. Līdz ar to tiek ka-
vēts mācību process, jo vienlaicīgi var mācīties tikai 
viens skolēns jeb viens bērns no ģimenes. 

Mācību darba veikšana, izmantojot viedtālruni, nav 
efektīva. Datora neesamība daudzbērnu ģimenēs palie-
lina jau esošo plaisu starp lauku un pilsētas skolēniem, 
jo nav iespēju apgūt ļoti nepieciešamās datorlietošanas, 
programmēšanas prasmes. Tas faktiski ne tikai izslēdz 
iespēju pilnvērtīgi piedalīties tiešsaistes nodarbībās 
(stundās), bet arī iespēju nākotnē šiem bērniem veidot 

Anitas Austvikas foto



                     “Ļaudonas Vēstis” Nr. 4 (303)                                 2021. GADA  MAIJS10

turpinājums no 9. lpp.

10. maijā aplūkot saņemtos datorus ieradās arī laikraksta „STARS” komanda un Anita Amata, Signe Prušakeviča.

Otrais no kreisās: A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
direktors Guntis Lazda.

karjeru IT nozarē, jo viņi laikus neapgūst arī datorpras-
mes.   

Par šo “Labdoo” veidoto projektu biedrību „Liogra-
de” informēja Līga Irbe, kura strādā Šveicē un ir no 
Ļaudonas kaimiņpagasta - paldies par iniciatīvu un uz-
ticību mūsu biedrībai! Projekta virzītājspēks jeb koor-
dinatore bija Lienīte Akmane - paldies par ieguldīto 
darbu projekta tapšanā!

Lai skolēni spētu pilnvērtīgi 
mācīties un apgūt mācību vielu, 
nepieciešamie 22 datori tika sa-
ņemti 10. maijā. Ņemot vērā to, ka 
datori tika saņemti mācību gada 
beigās, ir nolemts tos paturēt A. 
Eglīša Ļaudonas vidusskolā, lai, 
sākoties jaunajam mācību gadam, 
tos izsniegtu ģimenēm un datori 
tiktu izmantoti mācību nolūkam.

Signes Prušakevičas, 
Artūra Portnova, 

Anitas Annas Amatas, 
Katrīnas Kļaviņas teksts

Katrīnas Kļaviņas foto

No kreisās: Signe Prušakeviča, 
Rita Avotiņa - informātikas skolotāja, 

Guntis Lazda - direktors, Iluta Biķerniece 
- direktora vietniece, Ilze Trušus - 

lietvede, Ļaudonas pagasta pārvaldes 
vadītājs Artūrs Portnovs.



     2021. GADA  MAIJS                                  “Ļaudonas Vēstis” Nr. 4 (303)                             11

Madonas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar 
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 
Nr.4.2.2.0/20/I/016 “Energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidussko-
lā” īstenošanu.

Projekta  īstenošana ir paredzēta Madonas novada Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidusskolā. Projekta mērķis - samazināt 
primārās enerģijas patēriņu Andreja Eglīša Ļaudonas vi-
dusskolā, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un 
pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi un 
veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā atbilstoši Madonas no-
vada attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

Projekta ietvaros paredzēts veikt ēkas fasādes siltināšanu, 
jumta atjaunošanu un siltināšanu, ēkas cokola siltināšanu, 
izbūvēt skolas daļā ventilācijas sistēmu ar rekuperācijas ie-
kārtām, modernizēt apkures sistēmu un nomainīt luminis-
cētos gaismekļus uz LED tipa apgaismojumu un uzstādīt 
saules paneļus. Paneļu saražotā enerģija pēc prioritātes tiek 
nodota karstā ūdens sagatavošanai un ēkas pašpatēriņam 
- apgaismojums, ventilācijas sistēmas darbībai. Ar projek-
ta palīdzību, veicot ēkas siltināšanu, tiek plānots novērst 
siltumnoplūdi un mitruma uzkrāšanos ēkas konstrukcijās. 
Energoefektivitātes pasākumu uzlabošanas rezultātā tiks 
samazināti siltumenerģijas zudumi, tādā veidā samazinot  
kopējās siltumenerģijas izmaksas, kā arī CO2 emisiju dau-
dzumu gaisā, tādā veidā paaugstinot ēkas vispārīgo stāvokli, 
veicinot tās ilgmūžību. 

Projekta īstenošanas termiņš -31.12.2022.
Projekta kopējās izmaksas - 1 176 522.44 EUR, 

ERAF - 500 000,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 
541 422.93.00 EUR, valsts budžeta dotācija 22 058.82 
EUR, neattiecināmās izmaksas - 113 040.69 EUR. 

Informācija no Madonas novada pašvaldības 
Projektu ieviešanas nodaļas, 

madona.lv

Energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumu uzlabošana

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā

VĒstis  no  iZGlītīBas  iestĀdĒm
no  a. eGlīša  Ļaudonas  Viudsskolas:

ANDREJA  EGLĪŠA  ĻAUDONAS  VIDUSSKOLA  PAZIŅO, 
KA  PLĀNOTAIS  SKOLAS  SALIDOJUMS  29. MAIJĀ  TIEK  ATCELTS.
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Senioru paaudzes deju kolektīvs “Divi krasti”.

Meža dienu laiks, laiks, kad meža nozares ļaudis dodas 
uz skolām, tiekas ar skolēniem vada dažādas nodarbības 
un pasākumus, lai bērnus iepazīstinātu ar mežu, meža 
apsaimniekošanu, meža iemītniekiem, dabu. Speciālisti 
piedāvā izmantot iespēju, jo diemžēl šobrīd esošā situā-
cija ierobežo klātienes nodarbības. Meža konsultāciju 
pakalpojumu centra (MKPC) darbinieki ir sagatavojuši 
dažādus uzdevumus, ko var pildīt gan stundās, gan esot 
mājās. Nodarbības var atrast MKPC mājaslapā  sadaļā:  
“Skolēnu un jauniešu neformālā izglītība” 

Šoreiz 2021. gada 15. aprīlī Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas 1. klases skolēni tikās ar ornitologu Elviju 
Kantānu un vecāko mežsaimniecības konsultanti Mairi-
tu Bondari.  Pasākums organizēts Meža dienu ietvaros. 

Āra nodarbībā skolēni kopā ar speciālistiem pētīja un 
vēroja putnu būrīšus, to pagatavošanas  iespējas. Klau-
sījās putnu balsis, putnu pievilināšanas iespēju, pētī-
ja putnu gredzenus. Putnus vēroja binoklī un tālskatī, 
piedalījās interesantās aktivitātēs ar dažādiem uzdevu-
miem. Bērni dalījās savā pieredzē un zināšanās, uzdeva 
dažādus jautājumus.

1. klases audzinātājas 
Vitas Stradiņas teksts un foto

Klāt  pavasaris!

Projekts „Pumpurs” veicina ilgtspējīgas sadarbības 
sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādi, 
pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecā-
kiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pār-
traukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. 
Mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu izglītojamie no 5. 
līdz 12. klasei.

Visu mācību gadu mūsu skolā darbojās šis projekts, 
aktīvi iesaistoties septiņiem skolotājiem un desmit  sko-
lēniem. Projekta galvenais uzdevums ir novērst mācību 
kavējumus, atbalstīt sociālo problēmu risināšanu un iz-
glītojamo mācīšanās motivācijas un sekmju līmeņa pa-
augstināšanu. 

Mūsu skolā lielāku vērību pievēršam skolēnu motivē-
šanai mācību sasniegumu paaugstināšanā, kā arī mācību 
procesa pārtraukšanas nepieļaušanai.

Attālinātais mācību laiks bija izaicinājums kā skolotā-
jiem, tā arī skolēniem. Sniedzām individuālas konsultā-
cijas  klātienē, kad tas tika atļauts, nodrošinājām indivi-
duālas tiešsaistes sarunas ar izglītojamiem.

Lai visiem skolēniem palīdzētu mazināt Covid-19 
pandēmijas laika ierobežojumu radīto negatīvo ietekmi, 
ar nākamo mācību gadu projektā „Pumpurs” varēs dar-
boties arī 1.- 4. klases skolēni.

Lielu paldies saku saviem skolotājiem, kas palīdzēja 
man realizēt projektu, kā arī skolēnu vecākiem. 

Uz sadarbību!

Antra Punovska, A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas
 projekta „Pumpurs” koordinatore

Projekts „Pumpurs” A. Eglīša 
Ļaudonas vidusskolā

Skolēnu pašpārvalde aprīlī un maijā rīkoja attālinātus pasākumus visām klašu grupām. Pasākums “Dubultnieks” 
tika organizēts pirmo reizi, tomēr atsaucība  bija neliela. Bet paldies tiem, kuri uzdrošinājās un guva pozitīvas emo-
cijas, piedaloties šajā pasākumā! Foto galerija apskatāma skolas mājaslapā. 

Nākamais pasākums „Erudīts” tika rīkots 4.-12. kases skolēniem, lai noskaidrotu, kurš tad katrā klasē ir viszino-
šākais, atraktīvākais, erudītākais. Konkursa uzvarētāji tiks publicēti skolas mājaslapā.

Literatūras stundās, izmantojot projektu “Latvijas skolas soma”, 17. maijā tika piedāvāta iespēja 10. - 12. klases  
skolēniem piedalīties režisora Valtera Sīļa klausāmizrādē “Noklausies”. 

Izrādē tiek atspoguļoti vēsturiski piesātināti notikumi no tā laika, kad Latvija atradās PSRS sastāvā un līdz treša-
jai atmodai bija palicis tikai viens solis. Cilvēki baidījās, ka viņu sarunas tiek noklausītas. Tajā laikā cilvēkus ļoti 
interesēja ar politiku un ekonomiku saistīti notikumi, tāpēc vajadzēja iekārtot noklausīšanās ierīces, lai izsekotu 
cilvēku domām un spriedumiem. Latvijas PSR bija tikai viena noklausīšanās ierīce, bet ar to varēja pieslēgties 12 
telefoniem. Izrādē skatītājs uz stundu kļūst par mācekli savam priekšniekam, lai izvēlētos, kuras sarunas un cik ilgi 
klausīties, kā arī izlemjot šo cilvēku turpmāko likteni. Skolēni atzinīgi vērtē šo neparasto formu, kas ļāva iejusties 
KGB aģenta lomā un izdzīvot 80. gadus.

Gatavojoties skolas noslēgumam, piedāvājām skolēniem pateikt  paldies pasākumā - “Pasaki to skaļi!”, kur katrs 
skolēns video/audio formātā pasaka paldies vārdus skolotājiem, vecākiem, vecvecākiem, draugiem, radiem u.c. 

Paldies par atbalstu, rūpēm, iecietību, mācoties attālināti!

Iluta Biķerniece, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolotāja

Pasākumu norise ierobežojumu laikā
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iZlaidumu laiks andreJa eGlīša Ļaudonas VidusskolĀ:
4. JūniJĀ plkst. 18.00 - 12. klasei;
11. JūniJĀ plkst. 15.00 - 9. klasei.

Par paveikto un iecerēm interešu izglītībā

Šajā savādajā Covid-19 laikā, kad klātienē jau no ie-
priekšējā gada nogales skolēniem nebija iespēja tikties 
skolā, tika rasta iespēja citāda veida nodarbībām.

Folkloras kopu bērniem no februāra līdz aprīlim divas 
reizes mēnesī notika zoom nodarbības - “Gardie danči“.

No mūsu skolas šajās nodarbībās piedalījās 14 dalībnieki 
- Marika Gabrusenoka, Greisa Gailīte, Made Macijevska, 

Keita Bergsone, Māris Šteinbergs, Enija Berele, Evelīna 
Timaškova, Markuss Brutāns, Oskars Elksnītis, Undīne 
Holujova, Dārta Macijevska, Anna Šteinberga, Salvis 
Mateša, Artis Celiņš. 

 Nodarbības vadīja Rīgas danču skolotāja Dace Cir-
cene. Lai varētu dancot, katram mājās bija jāsagatavo 
2x2 soļu kvadrāts, lai būtu, kur dejot. Nodarbībās bērni 
apguva četrus dančus - „Vēžu deju”, „Kupla līpeņa ”, 
„Kaķītis kurmi dancināja” un „Eņģelīšu  rusiņš”.

Kad danči bija apgūti, savs veikums bija jānofilmē. 
Nodarbību cikla finālā  notika zoom dejas ballīte, kur no 
visiem iesūtītajiem video  tika samontēta un izveidota 
skaista deju filma, kurā katrs varēja sevi redzēt.

Visa skaistā pamatā ir liels komandas darbs. Paldies 
visiem dalībniekiem par izturību un līdzdarbošanos! 
Paldies vecākiem, deju skolotājai Ingai Pujatei un Ilzei 
Timaškovai par atbalstu!

Aprīļa beigās Madonas Bērnu un jauniešu centrs sa-
darbībā ar Madonas novada izglītības pārvaldi XII Lat-
vijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros 
organizēja skolēnu skatuves runas konkursu. No 3. kla-
ses konkursā piedalījās Enija Berele un Kristena Laski-
na, runājot vienu prozas un vienu dzejas darbu.  Abas 
meitenes ieguva II pakāpes diplomu. Apsveicam!

Savukārt tagad, maijā, gatavojāmies Vidzemes aug-
stienes tradicionālās dziedāšanas video konkursam 
„DZIESMU DZIEDU, KĀDA BIJA 2021”, kas notika 
25. maijā. Konkursā piedalījās Dārta Macijevska, Undī-
ne Holujova un Ernests Jonāns. Viņi dziedāja divas da-
žāda rakstura  latviešu tautasdziesmas. Par to, kā gājis, 
lasiet jau nākamajā avīzes numurā!

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” radošā 
darba grupa uzsākusi darbu pie vienota lielkoncerta 
fināla videoklipa “Svinēt Sauli” izveides, kurā savu 
dalību pieteikuši 629 kolektīvi (aptuveni 12000 dalīb-
nieku). Šo dalībnieku vidū ir arī mūsu skolas dejotāji. 
Videoklips tiks veidots zoom platformā. Paralēli notiks 
vēl programmas “Rotā saule, rotā bite” video sagata-
vošana.

Lai izdodas viss iecerētais!
Jauku un saules pilnu vasaru!

Aldonas Gudrītes, A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
skolotājas palīdzes, teksts un foto

No kreisās: Kristena Laskina un Enija Berele.



                     “Ļaudonas Vēstis” Nr. 4 (303)                                 2021. GADA  MAIJS14

turpinājums 15. lpp.„Kaķu” grupas eksperimentālais dārzs.

Sagaidot maija mēnesi, PII ,,Brīnumdārzs” katras gru-
pas bērni un darbinieki 30. aprīlī svinēja Latvijas Re-
publikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu 
- Baltā galdauta svētkus. 

,,Kaķu” grupā rīts iesākās ar pīrāga gatavošanu un cep-
šanu. Kamēr cepās pīrāgs, bērni klāja galdu. Puiši izvei-
doja vienu kopīgu galdu, meitenes galdu svinīgi nofor-
mēja un saklāja. Tad visi gāja sapucēties. Un nu varējām 
sēsties pie kopīgi saklāta galda un cienāties, pārrunāt par 
paveikto, pārbaudīt savas zināšanas  ,,Ko es zinu par Lat-
viju?”. Katrs bērns uzrakstīja novēlējumu Latvijai ,,Ko es 
gribētu paveikt Latvijas labā”.

Aktivitātes „Zaķu” un „Kaķu” grupās maijā

Savukārt ,,Zaķu” grupas bērni noskatījās īsu izglītojo-
šu filmiņu, kam par godu svinami Baltā galdauta svēt-
ki. Mazie audzēkņi kopīgi gatavoja svētku salātus un to 
tapšanā viņiem ļoti palīdzēja grupas bērnu vecāki, sagā-
dājot salātiem nepieciešamās izejvielas. Lai to visu pēc 
tam baudītu, bērni klāja galdu ar baltu galdautu, servēja 
ar skaistiem traukiem. Pēc aktivitātēm grupiņas audzēkņi 
sēdās pie skaisti klāta galda un baudīja salātus.

Arī ,,Rūķu” grupas bērni gatavoja augļu salātus, kuru 
tapšanā palīdzēja grupas bērnu vecāki, pēc tam klāja gal-
du, minēja mīklas un ilustrēja dzejoli par Latviju.

Uz grupām atnāca tautu meita, mūzikas skolotāja Aldo-
na Gudrīte. Kopā ar viņu dziedājām dziesmas, dejojām un  

gājām rotaļās.
Nākamajā  nedēļā bērni parūpējās 

par  apsveikumiem savām māmi-
ņām. Zīmēja māmiņas, iemācījās 
dzejoli un sagatavoja video apsvei-
kumu māmiņām. Katra grupa par 
sveicieniem padomāja īpaši, lai mā-
miņām būtu prieks.

Sagaidot Ģimenes dienu, bērni 
kopā ar vecākiem gatavoja savas ģi-
menes ,,Vērtību koku”, zīmēja savu 
ģimeni. Paldies visiem, kas atsaucās 
un palīdzēja mums saprast, kādas 
vērtības ir mūsu ģimenēs.

Maijā ,,Kaķu” grupas bērni savā 
laukumā ierīkoja eksperimentālo 
dārzu, kas tika veidots, ievērojot 
permkultūras principus. Bērni sa-
gatavoja dobi, salasīja piekritušos 

no  pii  „BrīnumdĀrZs”

Pie svinīgā svētku galda.

„Zaķu” grupiņas bērni, gatavojot salātus.
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turpinājums no 14. lpp.

“Rūķu”  grupa viesojoties 
„Burkānciemā”.

Pēc deju pasākuma „Visu gadu dejas krāju, nu šodien izdejoju” videoieraksta uzņemšanas.

turpinājums 16. lpp.

„Kaķu” grupas iestudētais leļļu teātris  „Zaķīšu mājiņa”.

zarus, sagrāba lapas, saveda zemi no komposta kaudzes, 
iesēja un iestādīja sev vēlamos dārzeņus. 

Notika deju pulciņa pasākums -,,Visu gadu dejas krā-
ju, nu šodien izdejoju”. Bērni tika saģērbti tautas tērpos, 
pēc tam notika deju video ieraksts, kuru varēs noskatīties 
vecāki.

No 17. līdz 21. maijam iestādē notika olimpiskā ne-
dēļa. Katras grupas laukumā tika organizētas sporta ak-
tivitātes - ,,Esi līdzsvarā!”, ,,Trāpi mērķī!”, ,,Rāpies un 
turies!”. 

Mācību gada noslēgumā izspēlēsim ,,Kaķu” grupas ie-
studēto roku leļļu teātri ,,Zaķīša mājiņa”; ,,Rūķu” grupai 
būs izrāde ,,Lapsa par pīļu ganu”.

Esam piedalījušies, kā arī turpinām piedalīties dažādos 
konkursos. Konkursā “Katram putnam savu barotavu!” 
,,Zaķu” grupa ieguva lielisku spēli, kuru var izmantot, lai 
dotos ārā un  pētītu dabu.  

“Zaķu” grupa arī centīgi strādā, lai piedalītos konkursā 
par bišu nozīmi dabā. Esam veidojuši bišu stropus, glez-
nojuši ziedu pļavas un, protams, no dažādiem materiā-
liem veidojuši arī bites, kuras tagad rotā mūsu grupas tel-
pas. Savukārt ,,Kaķu” grupas bērni ir sacerējuši dzejoļus, 
kurus sūtīs ,,Garās pupas” konkursam. 

Informāciju apkopoja PII „Brīnumdārzs” 
skolotāja Dina Simsone

Foto no PII „Brīnumdārzs” arhīva

“Rūķu” grupas 
aktivitātes

Maijā „Rūķu” grupa devās ciemos 
uz ,,Burkānciemu”, kur  bērnus  mīļi 
sagaidīja draugs Jurģis ar savu ģime-
ni. Martā un aprīlī  bērni  izzināja tā-
das tēmas kā “Lauku sētā” un  “Mājas 
mīluļi” , tāpēc viņiem  bija aizraujoši 
nostiprināt zināšanas par šo dzīvnieku 
uzvedību, raksturīgām  ķermeņa pazī-
mēm, barošanu un mazuļiem. Lauku 
sētā redzējām sivēnus, trušus, kazas, 
aitas, vistas un gaili, cāļus, kaķus un arī 
lielo mājas sargu  suni Ogu.

 “Burkānciemā”  kazas  tika sabarotas 
un katrs iemītnieks apmīļots. Tāpat arī 
apskatījām siernīcu un noskaidrojām, 
kā tiek pagatavots siers. Pēc ekskursi-
jas turpinājām jauko dienu ar pikniku, 
spēlēm un burbuļiem.

 Paldies vecākiem par atbalstu do-
ties šajā ekskursijā un vislielākais 
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turpinājums no 15. lpp.

turpinājums 17. lpp.

VĒstis  no  sociĀlĀs  aprūpes  centra
Ļaudonas pansionātā atsākas rosība. Klienti un 

daļa darbinieku ir saņēmuši jau otro vakcīnu. Ar 17. 
maiju tika atcelta karantīna, saglabājot epidemiolo-
ģiskos ierobežojumus. Tagad beidzot visi varēs ap-
meklēt savus tuviniekus pansionātā. 

Tomēr viesošanās ir pieļaujama tikai gadījumos, 
kad iestādē nav COVID-19 pozitīvu klientu vai dar-
binieku.

1. Klientu apmeklējumi tiek nodrošināti svaigā gai-
sā - pansionāta  iekšpagalmā/lapenē konkrēti norādī-
tā un iekārtotā vietā. Labos laika apstākļos varēs arī  
pastaigāties pansionāta teritorijā.

2. Apmeklējums tiek pieteikts, zvanot iestādes 
vadītājai vai aprūpētājām vismaz vienu dienu ie-
priekš  darba dienās no 8.00 līdz 16.30 pa tālruņiem  
64860917, 26390513.

3. Pansionāta darbinieki reģistrē apmeklētājus, 
fiksējot apmeklētāja vārdu, uzvārdu, kā arī norādot 
no cikiem līdz cikiem ir paredzēta vizīte. Šos datus 
glabā 14 dienas gadījumam, ja tas būs nepieciešams 
epidemioloģiskajai izmeklēšanai, norādot datu ap-
strādes.

4. Viesošanās laiks nedrīkst pārsniegt 30 minūtes.
5. Klientu apmeklējuma laiks noteikts darba dienās 

no 9.00 līdz 16.00, kad uz vietas ir pansionāta darbi-
nieki, lai varētu kontrolēt, kā tiek ievēroti drošības 
pasākumi - lietotas  sejas maskas (apmeklētājiem se-
jas maskas jānodrošina pašiem), ievērota 2 m distan-
ce, veikta roku dezinfekcija.

6. Brīvdienās klientu apciemojumi nenotiek.
7. Apmeklējuma biežums nevar būt vairāk kā divas 

reizes mēnesī pie viena klienta.
8. Apmeklēt klientu  pansionāta teritorijā vienlai-

cīgi atļauts ne vairāk kā divām personām. Bērni (līdz 
12 gadu vecumam) var apmeklēt klientu tikai tādā 
gadījumā, ja vecāki (pavadošā persona) spēj nodroši-
nāt distancēšanās prasību ievērošanu.

9. Pie gulošajiem klientiem tiek ielaists viens ap-
meklētājs, apmeklētāju ielaiž pilnā  individuālo aiz-
sardzības līdzekļu  ekipējumā un veicot  ķermeņa 
temperatūras mērīšanu.

10. Viesošanās laikā nav pieļaujams ķermeņa kon-
takts  (roku spiešana, apķeršana utt.).

11. Viesošanās laikā nav pieļaujama cienāšanās, 
ēšana, tējas/kafijas dzeršanas utt.

12. Ja klientam ir atvests cienasts/pienesums, tas 
jānodod pansionāta darbiniekam, kas to nodezinficē 
un vēlāk cienastu/ pienesumu  nogādā  klientam.

13. Ja netiek ievēroti viesošanās noteikumi, ap-
meklētājs traucē vai jebkādā veidā (tieši vai netieši) 
kaitē klienta veselībai vai rada drošības riskus,  per-
sonālam ir tiesības pārtraukt apmeklējumu un viesim 
lūgt atstāt viesošanās vietu. Konstatējot būtiskus pār-
kāpumus drošības noteikumu ievērošanā, turpmākās 
tikšanās būs liegtas.

Aicinām ikvienu apmeklētāju būt atbildīgam un 
ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasā-
kumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.  Lūdzam 
ar sapratni izturēties pret noteiktajiem ierobežoju-
miem! Atgādinām, ka blīvās apdzīvotības dēļ soci-
ālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ir 
augsts infekcijas izplatīšanās risks. Covid-19 vīruss 
institūcijās var izraisīt grūti kontrolējamus infekcijas 
slimību uzliesmojumus ar lielu saslimušo skaitu un 
ievērojamu letālo gadījumu pieaugumu.

Teātra izrādes „Lapsa par pīļu ganu” laikā.

paldies Jurģa ģimenei par jauko uzņemšanu savā 
lauku sētā. Bērniem acis mirdzēja visas dienas ga-
rumā! 

Maijā arī uzstājāmies ar teātri “Lapsa par pīļu ganu”.  
Rādījām, kā lapsas viltība un talants palīdz viņai tikt pie 

pilna vēdera, bet  tomēr neuzmanība viņu dzen bries-
mās. Teātra  ieejas  maksa  bija  dažādi  noderīgi ma-
teriāli PII “Brīnumdārzs” jaunā namiņa labiekārtošanai 
un bērnu rotaļām.

Skolotājas Lindas Āboliņas teksts un foto
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Ļaudonas sociālās aprūpes centra iemītnieki, pusdienojot Baltā galdauta svētkos.

turpinājums no 16. lpp.

Sējas darbiņi dārzā saulainajā dienā.

Arī pašiem pansionāta klientiem ir grūti atkal ieiet ie-
rastajā ritmā, kāds bija pirms slimošanas, tomēr lēnām sā-
kam darboties. Baltā galdauta svētki ir viens no veidiem, 
kā svinēt Latvijas otro dzimšanas dienu. Baltā galdauta 
svētku mērķis ir iedvesmot cilvēkus 4. maijā pulcēties 
pie viena galda ģimenes, draugu, kaimiņu vai kopienas 
lokā. Arī mūsu mājās - pansionātā - klienti pusdienoja pie  
kopīga svētku galda. 

Sadarbībā ar fondu „ORA  mēs ieguvām World Seed 
Program sēklas - biešu, burkānu, salātu, sīpolu, gurķu 

u.c. - kopā ar pamācošu grāmatiņu „Padomi dārzkopim”, 
kurā aprakstīts, kad un kā pareizi sēt sēklas. Tā mēs kopā 
darbojoties ar spējīgākajiem iemītniekiem, sagaidījām 
jaukāko, saulaināko  dienu un devāmies uz pansionāta 
mazdārziņu visu iesēt. Kopīgiem spēkiem visu paveicām 
ātri. Tagad tikai jāgaida, kad viss sāks dīgt. 

   Un kā jums visiem pārējiem veicas šajā pavasarī?

Vita Seļma, pansionāta sociālā darbiniece
Foto no iestādes arhīva
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Sāvienas bibliotēkas maija aktualitāte - Mātes dienai un Ģimenes 
dienai veltīta Agneses Graubicas rokdarbu izstāde.

Ļaudonas bibliotēkas latviešu 
un ārzemju autoru grāmatu TOP 10 

VĒstis  no  Ļaudonas  paGasta  BiBliotĒkĀm
Ņemot vērā, ka pagasta sabiedrisko iestāžu dzīve 

pēdējā gada laikā ir bijusi ļoti vienveidīga vairāku ie-
robežojumu dēļ, tas ir mazinājis arī iespēju dažādot 
publikāciju saturu „Ļaudonas Vēstīs”. Arī rubrikas 
„Vēstis no Ļaudonas pagasta bibliotēkām” tapšanā 
bija nepieciešams kāds mazs pagrieziena punkts.

Tāpēc šomēnes sadarbībā ar Ļaudonas bibliotēkas 
vadītāju Ievu Skuški un Sāvienas bibliotēkas vadītāju 
Guntu Matīsu piedāvājam ielūkoties 2020. gada lasītā-
ko grāmatu TOP 10 - gan latviešu, gan ārzemju autoru.

Sāvienas bibliotēkas lasītāko grāmatu 
tops 2020. gadā:

Latviešu autoru grāmatas:
1. Freimane Ilze - Kafija diviem
2. Avotiņa Daina - Ceļā
3. Kļavis Aivars - Bēres ar priekšapmaksu
4. Nuts Zane - Es izgludināju viņa kreklus
5. Judina Dace - Mēmais
6. Judina Dace - Ēnas spogulī
7. Bērziņš Māris - Aizliegtais pianīns
8. Žuravska Dzintra - Nepabeigtā portreta noslēpums
 9. Bula Rolanda - Sīnāja kalna lieta
10. Kovaļova Lelde - Bezvēsts pazudušās

Ārzemju autoru grāmatas:
1. Devero Džūda - Attaisnotā slepkavība
2. Nemirovska Irēna - Franču svīta
3. Larka Sāra - Cerība pasaules malā
4. Čemberlena Diāna - Vijolniece
5. Čemberlena Diāna - Īrisa zieds margrietiņu pļavā
6. Džeferisa Dina - Safīra atraitne
7. Linka Šarlote - Cietsirdīgās spēles
8. Railija Lūsinda - Mēness māsa
9. Railija Lūsinda - Eņģeļu koks
10. Jakovļeva Jūlija - Mednieks tieši virsū skrien

Ieva Skuške, Gunta Matīsa, Katrīna Kļaviņa
G. Matīsas foto
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Brīdis no Māmiņdienai veltīto pārsteigumu tapšanas.

 Sveiciens visiem avīzes lasītājiem!
VĒstis  no  BJic  „acs”

Kādu laiciņu “Ļaudonas Vēstīs” nav parādījušās  ziņas 
no BJIC “Acs”. Jā, varbūt esam bijuši mazāk pamanāmi 
šajā laikā, bet tas ir tikai tāpēc, ka saistībā ar ierobežoju-
miem tikties klātienē mēs kļuvām aktīvāki sociālajā vidē, 
īpaši mūsu Instagram kontā, kur publicējam dažādus uz-
devumus, aicinājumus un izaicinājumus interesantākai 
dienai. Ievietojam video/foto receptes, rīkojam konkur-
sus, publicējam jauniešiem svarīgu un interesantu infor-
māciju, kā arī sarakstāmies ar jauniešiem, lai noskaidrotu 
viņu domas un emocijas.

Kopš 7. aprīļa ir atļauts rīkot nodarbības ārā līdz 10 
cilvēkiem. Tad nu arī mēs, sekojot līdzi laika prognozēm, 
pamazām sākam darboties ārā. 

16. aprīlī aicinājām jauniešus pieteikties un piedalīties 
aktīvajā pēcpusdienā. Diena izvērtās saulaina un silta. 
Prieks par iespēju atkal satikties, lai gan mazākā pulkā, 
tomēr bija liels. Šoreiz pat aktivitātes jauniešiem nebija 
tik svarīgas  kā iespēja parunāties un satikties. 

21. aprīlī rīkojām fotoorientēšanos. Stundas laikā bija jāatrod un jānobildējas pie 10 vietām. Lai uzdevums ne-
būtu tik vienkāršs, bildēs bija redzama tikai daļa no ob-
jekta vai vietas.  Kā atzina jaunietes, uzdevums neesot 
bijis tik viegls, kā sākumā licies, jo bija arī tādas vietas, 
kuru atrašanos nemaz neizdevās uziet. 

7. maijā darbojāmies radoši. Tapa pārsteigumi  Māmiņ-
dienai. Vai jūs varat iedomāties, cik grūti bija darboties 
ar pērlītēm, kad viltīgais pavasara vējš iepūš savu stipro 
brāzmu  un apgāž traukus ar pērlītēm, bumbiņām u.c. sī-
kumiem?  Beigās sanāca ne tikai radoša, bet arī sportiski  
lokana darbošanās.

Vai jūs zinājāt, ka dienā cilvēkam ir jānoiet vismaz 
7700 soļu? Tā kā 21. maijā atzīmē Olimpisko dienu, 
tad arī BJIC “Acs” jaunieši bija kustībā. Mēs devāmies 
pastaigā. Sarunas, joki, svaigs gaiss un laba kompānija 
- GARANTĒTA izdevusies pēcpusdiena. Vajadzīgie soļi 
pievarēti un pat ar uzviju!

Paldies jauniešiem, kuri regulāri un aktīvi iesaistās cen-
tra rīkotajās aktivitātēs! 

Joprojām ar nepacietību gaidām, kad varēsim atgriez-
ties ierastajā režīmā - satikties neierobežotā cilvēku skai-
tā, piepildīt centra telpas ar smiekliem un vienkārši būt 
kopā.

Labais dzīvē rodas no labām domām. Tāpēc novēlu vi-
siem atrast vismaz vienu mazu prieku katrai dienai.

BJIC “Acs” aktivitātēm sekojiet līdzi mūsu sociālo tīk-
lu profilos: facebook.com/LaudonasBJIC  un instagram.
com/Laudonasbjic

Ja ir kādi jautājumi, ierosinājumi, droši zvaniet - 
26146765 vai rakstiet: gita.dzene@madona.lv

Gitas Dzenes, 
BJIC “Acs” vadītājas vietas pienākumu

 izpildītājas, teksts un foto

Mirklis no fotoorientēšanās pasākuma. Jauniešu centra aktīvās 
apmeklētājas. No kreisās: Laura Āboliņa un Jautrīte Stūraine.
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Skrējēju pulks.

 Aprīļa mēneša izaicinājumi
Ļaudona  sporto!

Aprīlī tika aizvadītas “Spēka un izturības” sacensības. 
Sacensībām bija pieteikušies vairāk dalībnieku, nekā iera-
dās. Tomēr tās notika, jo gan organizatori, gan sacensību 
dalībnieki, kuri ieradās, bija sagatavojušies. Dalībnieku 
galvenais uzdevums bija izpildīt vingrinājumus un cīnī-
ties ar sevi. 

Šo ģimeņu pārstāvji, kas vējaini saulainajā svētdienā 
ieradās uz „Spēka un izturības sacensībām”, ir tie, kas 
piedalās katrās sacensībās, ko līdz šim esmu organizē-
jusi. Par to viņiem lielum lielais Paldies. Viņi ir lielisks 
piemērs citiem  būt aktīviem! Rēzija Grundmane, Anna 
Kļaviņa un Aivis Zagorskis izpildīja visus vingrināju-
mus pēc savām spējām, iesāka dienu ar aktīvu rīta rosmi 
un galvenais, ka bija lieliski atbalstītāji cits citam. Beigu 
beigās katrs saņēma uzvaras kausu, pateicības vārdus un 
sagatavotās balvas. 

Mans mīļš ieteikums Ļaudonas pagasta iedzīvotājiem: 
“Lūdzu, neesiet dīvānā sēdētāji! Esiet kā Annas un Aivja 
ģimene! Vajag tikai atbilstošu apģērbu, pareizo attieksmi 
un pozitīvas emocijas būs visai dienai!”

Pagājušajā mēnesī notika arī Aronas pagasta izaicinā-
jums, kur varēja piedalīties ikviens jebkurā vietā. Liels 
prieks, ka aktīvi šajā izaicinājumā bija arī Ļaudonas ie-
dzīvotāji. Diāna Cīrule ieguva godpilno 2. vietu skrieša-
nas attālinātajās sacensībās. 

Starp citu, Diāna, sākot no maija, arī ir viena no Ļau-
donas pagasta sporta aktivitāšu organizētājām. Milzīgs 
paldies Diānai, ka viņa piekrita iesaistīties šajā darbā, jo 
man vienai, apvienojot šī darba pienākumus ar savu reg-
bija sezonu, tas būtu grūtāk paveicams.

 Maija mēneša aktivitātes
Maijs iesākās gana aktīvi gan man, gan arī ļaudonie-

šiem. Personīgi man 1. maijā atsākās regbija sezona. 
Diemžēl pēc neveiksmīga kritiena  guvu elkoņa traumu 
un maijs bija jāpavada bez regbija treniņiem un spēlēm. 
Bet  priecājos  par savu komandu, kas uzvarēja Latvijas 
čempionāta pirmajā un otrajā posmā.

Runājot par regbiju, nākamajos posmos, kas norisinā-
sies rudenī (ceru, ka pandēmijas ierobežojumi būs mazi-
nājušies), ar pagasta pārvaldes vadītāju Artūru ir runāts 
par to, ka interesentiem būs iespēja doties braucienos uz 
un no manām spēlēm, lai redz, kas tas ir, kā notiek spēles 
un vai ir interese iesaistīties. Par šo visu sīkāk runāsim, 
rudens sezonai atsākoties. 

2. maijā man bija 
dzimšanas diena. 
Un tā kā esmu ar 
sportu cieši sais-
tīts cilvēks, tad arī 
izlēmu organizēt 
“Noskrien gada-
laikus!” skriešanas 
tūres “Noskrien 
pavasari!” posmu 
un pavadīt šo dienu 
sportiskā gaisotnē.  

Laikapstākļi bija skrējējiem labvēlīgi, kas jau lika domāt, 
ka trasē skrienamie laiki tiks uzlaboti. 

Skrējēju pulks arī bija audzis. Sportisti bija ieradušies 
no Madonas, Rīgas, Preiļiem. Paši Ļaudonas iedzīvotāji 
arī šoreiz izrādīja lielu atsaucību. Par to milzīgs prieks!

Jau pirmajā skrējēju grupā trīs metru distancē Dāvis 
Āboliņš uzrādīja ātru laiku, apsteidzot pirmā posma āt-
rāko šīs distances skrējēju Gundaru Īspēteru, kas lika do-
māt, ka tas būs rekords. Tāda doma virmoja līdz pēdējai 
skrējēju grupai, kad Mairis Dzenis uzlaboja Dāvja laiku 
par minūti, pašam gan apgalvojot, ka varot vēl ātrāk. Un 
nākamajā posmā Maira mērķis esot rekordu labot. Mairis 
Dzenis izskrēja arī vienu kilometru un 500 metru distan-
ces, kur arī pats bija  ātrākais starp visiem skrējējiem! 

Ne visiem dalībniekiem šoreiz izdevās uzlabot rezul-
tātus. Kā paši teica: „Grūti bija dabūt otro elpu, ieiet rit-
mā!” 

Nākamajā posmā Mairis Dzenis saņems balvas par la-
bākajiem rezultātiem “Noskrien pavasari!” posmā, kā arī 
vēl kāds tiks pie pārsteiguma balvas… 

Paldies visiem dalībniekiem, kas 
izvēlējās šo svētdienu pavadīt aktī-
vi, draugiem, kas ieradās pēc regbija 
spēles, lai piedalītos  manas dzimša-
nas dienas aktivitātē, un Diānai, kas 
palīdzēja trases marķēšanā un re-
zultātu fiksēšanā! Uz tikšanos “No-
skrien vasaru!” posmā, kas plānots 
24. jūlijā!

Pavasaris ir tas laiks, kad liela 
daļa pārvietojas ar velosipēdiem arī 
Ļaudonā.

4. maijā tika organizētas riteņ-
braukšanas nodarbības speciālista 
vadībā. Šīm nodarbībām bija iespēja 
pieteikties 10 dalībniekiem, kas to 
izdarīja ļoti ātri. Interese bija lielā-

turpinājums 21. lpp.

Rēzija Grundmane  saņem apbalvojumu par „Noskrien gadalaikus!” 
pirmo posmu „Noskrien ziemu!”.
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4. maijā kopā sanākušie riteņbraukšanas entuziasti.

turpinājums no 20. lpp.

ka, nekā to paredzēja orga-
nizators. Dalībnieki kopā 
veica apmēram 16 km garu 
braucienu, kopīgi  iesildī-
jās un uzlaboja savas zi-
nāšanas par velosipēdistu 
braukšanas  kultūru uz ce-
ļiem. Drīzumā būs jāorga-
nizē kādas riteņbraukšanas 
sacensības.

 Personīgās 
pārdomas

Cītīgi sekojam līdzi valdības lēmumiem par ierobežo-
jumu pastiprināšanu vai samazināšanu Covid-19 pandē-
mijas dēļ. Ceram, ka  varbūt  drīzākā laikā  varēsim or-
ganizēt ko plašāku… Maijā sākās PČ hokejā. Atbalstīsim  
savējos un turēsim īkšķus par skaistām uzvarām! 

Vēlreiz atgādinu katram iedzīvotājam: ja jūs esat pie-
teikušies dalībai kādā no sacensībām, tad, lūdzu, arī IE-
RASTIES vai arī laicīgi PAZIŅOT, KA NAV IESPĒ-
JAMS IERASTIES. Organizatori ar jums rēķinās!

Aicinu rakstīt (mans tālruņa numurs - 25640606), jautāt 

vai izmantot lielisko iespēju satikt Diānu, nodot caur viņu 
informāciju man par kādu savu vēlmi, ierosinājumu vai 
varbūt sūdzību. Zinu, ka kopā mēs visu spējam atrisināt!

Par aktualitātēm vairāk: Esi aktīvs Ļaudona Facebook 
un Instagram sociālo tīklu kontos.

Veselā miesā vesels gars. Esam aktīvi un mudinām 
cits citu izkustēties, jo ir stilīgi būt aktīvam!

Lāsma Šķēle, 
Ļaudonas sporta pasākumu organizatore

Velosezona ir sākusies: policija atgādina par satiksmes drošību
Atgriežoties pavasarīgajam un siltajam laikam, 

satiksmes dalībniekiem pievienojas arvien vairāk 
velosipēdistu. Pēc šo transportlīdzekļu sezonas 
pārtraukuma būtiski ir atkārtot ceļu satiksmes 
noteikumus, lai, pavadot laiku ceļu satiksmē, tas 
gan gājējiem, gan braucējiem būtu drošs un pa-
tīkams. 

Piedaloties ceļu satiksmē ar velosipēdu, pirmajā 
vietā ir drošība. Uzmanība jāpievērš, pareizi aprīko-
jot transporta līdzekli ar gaismu atstarojošiem ele-
mentiem, kā arī neaizmirstot par ķiveres  lietošanu. 
Velosipēdam ir jābūt tehniskā kārtībā un aprīkotam ar 
bremzēm. Valsts policija aicina satiksmes dalībnie-
kus ievērot drošus intervālus un distances citam no 
cita. Piedaloties ceļu satiksmē, velosipēda vadītājam 
savs transportlīdzeklis ir jāvada pēc iespējas tuvāk 
brauktuves labajai pusei. Ja vienlaicīgi uz brauktuves 
atrodas vairāki velosipēdisti, tad jāievēro braukšana 
citam aiz cita, nevis blakus. Svarīgi atcerēties, ka, 
braucot pa gājēju ietvi ar velosipēdu, priekšroka ir 
gājējiem, un jāpārvietojas ar  ātrumu, kas neapdraud 
citus satiksmes dalībniekus.

  Kā liecina ceļu satiksmes statistikas dati, 2020. 
gadā valstī kopumā fiksēti 921 ceļu satiksmes nega-
dījumi, kuros iesaistīti velosipēdu vadītāji, no tiem 
16 beigušies letāli. Vidzemes reģionā fiksēti 85 ceļu 
satiksmes negadījumi. Savukārt šogad Vidzemes re-
ģionā trīs mēnešos fiksēti jau 11 satiksmes negadīju-
mi, kuros iesaistīti velosipēdisti.

Valsts policija vēlreiz atgādina, ka pirms došanās 
ceļā jāpārbauda sava transportlīdzekļa tehniskais 
stāvoklis. Satiksmes dalībnieki tiek aicināti savus 
transportlīdzekļus novietot drošā vietā un parūpēties 
par  drošības aprīkojumu, lai izvairītos no zādzībām. 
Cieni citus satiksmes dalībniekus un ievēro ceļu sa-
tiksmes noteikumus!

Informāciju sagatavoja
VP Vidzemes reģiona pārvaldes praktikante

Vidzemes Augstskolas studente
 Eva Marta Zaula 
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VĒstis  no  Ļaudonas  kultūras  nama
“Par godu Latvijai uzvilksim tautastērpu!”

4. maijā, Latvijas Neatkarības atjaunošanas gadadie-
nā, ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos 
pasākumus, ļaudonieši sanāca uz  improvizētu svētku 
svinēšanu.

Tāds aicinājums, kāds ir šī raksta virsrakstā, bija iz-
skanējis visā Latvijā. Arī Ļaudonā pašdarbnieki, kā arī 
daži citi ļaudonieši ar saviem personīgajiem tērpiem iz-
vietojās estrādes teritorijā, lai tiktu uzņemta kopbilde. 
Paldies Agrim Veckalniņam par skaistajiem iemūžinā-
tajiem mirkļiem!

Daži mākslinieki uz asfalta izpauda savu fantāziju par 

Vidējās paaudzes deju kolektīva „Grieze” komanda. No kreisās: 
Līga Āboliņa, Lienīte Akmane, Juta Eglīte, Gunita Miškine.

Agnese Āboliņa ar pateicību rokās par piedalīšanos zīmēšanas 
aktivitātē „Mēs esam Latvija”.
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tēmu “Mēs esam Latvija”. Par piedalīšanos katrs saņēma 
pateicību un dažus saldumus. 

Uzspēlējām spēli “Ko mēs zinām par Latviju?”. Pie-
dalījās gan ģimenes, gan uz vietas izveidotas komandas. 
Arī spēles dalībnieki tika pie dāvanām. 

Tā kā laikapstākļi bija labvēlīgi - saulaini -, kaut vē-
jaini, arī garastāvoklis visiem izvērtās atbilstošs šai die-
nai. Bija prieks par satikšanos, par to, ka atkal varējām 
uzvilkt tautastērpu, pabūt kopā, kaut arī katrs savā “bur-
bulī”.

Domāsim labas domas, darīsim labus darbus un 
ticēsim - mēs reiz atkal tiksimies!

Agra Veckalniņa foto

„Par godu Latvijai uzvilksim tautastērpu!” kopbilde.

Pašdarbības kolektīviem ir atļauts tikties
No 2020. gada 7. novembra valstī noteiktās ārkārtējās  

situācijas dēļ visi pašdarbības kolektīvu klātienes mē-
ģinājumi tika apturēti. Satikties drīkstēja tikai virtuāli 
- ZOOM platformā vai ar videozvana palīdzību.

Tas, protams, sarežģīja mēģinājumu procesu. Bet ko-
lektīvu vadītāji turēja nepārtrauktu saikni ar kolektīvu 

dalībniekiem. Visi pašdarbnieki nevarēja vien sagaidīt 
klātienes tikšanos.

Un nu beidzot, šī gada 7. maijā, uzlabojoties epide-
mioloģiskajai situācijai, tika atļauti pašdarbības kolek-
tīvu āra mēģinājumi. Protams, ar zināmiem ierobežoju-
miem, bet tomēr beidzot drīkstēja redzēties klātienē.

turpinājums 24. lpp.Vidējās paaudzes deju kolektīva „Grieze” dejotāji mēģinājuma laikā estrādē.
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lūkoJoties  VĒsturĒ... Sāvienas pamatskolas skolotāji 
Alma un Roberts Vanagi

Mana vecmamma Alma Vanaga (dzimusi Šmite, 1901 - 
1986) un vectēvs Roberts Vanags (1897 - 1930) bija skolo-
tāji Sāvienas pamatskolā. Lai gan vecmammu Almu 1950. 
gadā no darba skolā atbrīvoja un viņas darba dzīve noslē-
dzās, strādājot par garderobisti Rīgas slimnīcā, manuprāt, 
tomēr visi apkārtējie viņu turpināja uzskatīt par skolotāju. 
Arī es, kura piedzima jau vecmammas pensijas gados, vien-
mēr zināju, ka viņa ir skolotāja. Šķiet, ka arī pati vecmamma 
tā uzskatīja. Skolotājas darbs bija viņas identitāte. Reiz, kad 
sākumskolas gados vecmamma mani aizveda uz sarīkoju-
mu skolas zālē un direktore izsauca skolotāju Vanagu, mana 
vecmamma gandrīz vai bija gatava doties. Tā viņa pati vēlāk 
smiedamās mammai mājās stāstīja. Protams, tā bija cita sko-
la un cita skolotāja Vanaga. 

Nekad neesmu pētījusi Sāvienas skolu un vecvecāku 
gaitas kā izglītības vēsturniece. Tāpēc šeit rakstīto balstīšu 

turpinājums 25. lpp.

turpinājums no 23. lpp.

Ļaudonas kultūras nama kolektīvi ar lielu sajūsmu 
uztvēra šo vēsti. Un tagad vienu reizi nedēļā tiekas 
klātienes āra mēģinājumos. Tikšanās notiek Ļaudonas 
estrādē. Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Grieze”’ un 
senioru paaudzes deju kolektīvs “Divi krasti” gatavo 
apsveikumu  Madonai 95 gadu jubilejā. Savukārt ama-
tierteātra kolektīvs atjauno lugas “Pilsētnieki” iestudē-
jumu. Tomēr jauktais koris “Lai top!” joprojām tiekas 

ZOOM platformā ierobežotā cilvēku skaita, kam atļauts 
pulcēties, dēļ.

Cerēsim, ka situācija nepasliktināsies un mēs, 
pašdarbnieki un skatītāji, varēsim tikties Ļaudonas 

pagasta svētkos 7. augustā!
Rubriku sagatavoja Anita Anna Amata, 

Ļaudonas kultūras nama vadītāja
A. Kreiles, A. Amatas foto

Ļaudonas amatierteātra kolektīvs.

Senioru paaudzes deju kolektīvs „Divi krasti”.

Almas Vanagas portrets.
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vecmammas un mammas stāstos, kā arī tajos nedaudzajos 
dokumentos, kas saglabājušies mūsu ģimenes arhīvā. Jau 
iepriekš atvainojos, ja kāds fakts būs neprecīzs. Atzīšos 
arī, ka man, rakstot šīs atmiņas, ir grūti palikt tikai mīlošai 
mazmeitai un nolikt malā savu vēsturnieces attieksmi, proti, 
vēstures stāstā svarīgi ir visi zināmie fakti, lai cik nekomfor-
tabli tie dažkārt būtu.

Alma Vanaga Sāvienas pamatskolā strādāja no 1920. 
gada, tātad no 19 gadu vecuma. Izglītību viņa no 1917. līdz 
1919. gadam bija ieguvusi Madonas sieviešu ģimnāzijā, bet 
1919/20. gadā mācījusies Pētera Dzeņa reālģimnāzijā Rīgā, 
absolvējot Klasisko nodaļu.

1930. gadā vecmamma raksta tā: “Atcerieties to laiku, 
kad Sāvienas pamatskola bija bez skolotājiem. Es viena 
pati toreiz uzupurējos, strādādama ar lielu skolēnu  skaitu 
un daudzām nodaļām. Strādāju dienu, strādāju nakti, kamēr 
darbs bija veikts. Priecīgi bija bērnu vecāki, laimīgi viņu 
bērni, atsaucīgs viss pagasts.” Šeit piebildīšu, ka nebija ma-
nas vecmammas stilā sevi slavēt. Šī ir izmisumā tapusi vēs-
tule Sāvienas pagasta padomei, lūdzot pieņemt vecmammu 
darbā pēc vīra pāragrās nāves. Pie šiem notikumiem atgrie-
zīšos vēlāk. 

Alma Vanaga kā kārtīga pamatskolas skolotāja mācīja 
vairākus priekšmetus - valodas, ticības mācību, rokdarbus, 
mājturību un, iespējams, vēl kaut ko. Bez dzimtās latviešu 
valodas viņa runāja krieviski un vāciski, mazliet prata angļu 
valodu, bija mācījusies arī latīņu valodu, apguvusi arī psiho-
loģiju, mākslas vēsturi un “likumu zināšanas”. Par to liecina 
P. Dzeņa ģimnāzijas izdotais atestāts.

Iemācīt skolēnus lasīt bija vecmammas svēts pienākums. 
Mana mamma esot iemācījusies lasīt tā: skolotāja Vanaga 
“slinkos” lasītājus pēc stundām veda uz savu māju un turpi-
nāja viņus mācīt tur. Mana toreiz četrgadīgā mamma sēdēja 
galda otrā pusē un sekoja lasīt mācīšanās procesam. Re-
zultātā viņa visus burtus apguva otrādā skatā. Vecmammai 
vēlāk nācies pacīnīties, lai mamma lasot neturētu grāmatas 
“kājām gaisā.” 

Ja pareizi saprotu, tad pie Sāvienas skolas darbojās inter-
nāts ar kopgaldu, kuru vadīja skolotāja Vanaga. Tas nozī-
mē, ka viņa gatavoja ēst visiem bērniem, kas skolā ne tikai 
mācījās, bet arī nakšņoja. Vecmamma līdz pēdējam dzīves 
brīdim bija lieliska pavāre ar 1931. gadā Rīgā iegūtu māj-
turības kursu apliecību, bet mēdza šķendēties, ka nekad 
lielajam kopgalda ēdēju skaitam neesot sanācis tik garšīgs 

Almas un Roberta Vanagu kāzas.

ēdiens, kā gatavojot mazāk porciju: “Visu darīju pēc pilnīgi 
vienādas receptes, bet nu nekad nebija tik garšīgi, nekad!” 

Kad padomju valsti vadīja gados ļoti cienījams ģenerāl-
sekretārs, vienā vecumā ar manu vecmammu, mamma, reiz 
smiedamās, prasīja, vai vecmamma būtu gatava vadīt valsti. 
“Es tak pat skolas kopgaldu vairs nevarētu novadīt!” vec-
mamma atbildēja. Tātad skolas kopgalda vadīšana nebija vis 
kāda nieka lieta, ja to varēja salīdzināt ar valsts vadīšanu.

Strādājot par skolotāju, vecmamma iepazinās ar savu nā-
kamo vīru, arī skolotāju, Robertu Vanagu. Vectēvs izglītī-
bu bija ieguvis Valmieras skolotāju seminārā. Viņa mācību 
laiks iekrita kara un politisko varu pārmaiņu laikos. 1917. 
gada 20. septembrī ir izdots Valmieras skolotāju semināra 
apliecinājums, ka Vanagam Robertam Karlovičam, 6. peda-
goģiskās klases audzēknim, ir tiesības strādāt par skolotāju 
sākumskolā. 

Lai kā es centos, nekādu romantisku stāstu par vecvecāku 
iepazīšanos tā arī neieguvu. Viņi kopā strādāja skolā un tad 
jau arī apprecējās. Piedzima Guntis un Anna, mana mamma. 
Tā kā Sāvienas pamatskolā tika samazināts skolotāju skaits 
un vecmammai bija apgādnieks - vīrs, tad viņa no darbavie-
tas skolā atteicās. Tomēr arī pēc skolotājas vietas atstāšanas 
viņa “neturēja rokas klēpī”, bet pasniedza skolā bez atlīdzī-
bas rokdarbus un mājturību. Vēršoties pie Sāvienas pagas-
ta padomes, viņa raksta tā: “Prasiet saviem bērniem, bērnu 
vecākiem, ka tie katrā laikā visās savās vajadzībās varēja 
griezties pie manis; manas durvis un palīdzība tiem nekad 
nav atraidītas.”

Un tad pienāca 1930. gads, kad mans vectēvs 33 gadu ve-
cumā nomira no insulta. Vecmamma palika viena, audzinot 
un gādājot par trīsgadīgu dēlu un divgadīgu meitu. Skolotājs 
Roberts Vanags ir apglabāts Ļaudonas kapos. Paldies tiem, 
kas joprojām rūpējas par viņa kapa vietu!

Mana mamma savu tēvu, protams, neatcerējās. Taču Ro-
berts Vanags ir bijis tik spilgta personība, ka viņš turpināja 
dzīvot mūsu ģimenes stāstos. Viņš nāca no lielās, stiprās un 
muzikālās Vanagu dzimtas, bija izcils matemātiķis, spēja 
spēlēt ikvienu mūzikas instrumentu. Vakaros, kamēr vec-
mamma lasīja romānus, vectēvs risināja matemātikas uzde-
vumus. Vecmamma par savu nelaiķi vīru raksta tā: “(..) grū-
tās stundās [viņš] skuma kopā ar noskumušiem un priecājās 
ar priecīgiem.” 

Nu jā, mans vectēvs dzēra. Iespējams, tādēļ 1928. gadā 

turpinājums 26. lpp.
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līdZJūtīBa

Pār tevi smilšu klusums klāts,
Vien paliek atmiņas
Un tava mūža stāsts.
                  J. Rūsiņš

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ilgai, 
vīru aizsaulē aizvadot...

Kaimiņi Dambja ielā

turpinājums no 25. lpp.

Pretalkohola biedrības izde-
vumā “Jaunā Balss” ir tapis 
raksts “Garā nabagie”, ko 
parakstījusi “Skol. A. V.”. 
Šajā publikācijā ir nosodī-
ti Sāvienas skolas skolotāji, 
kas nodevušies žūpošanai. 
Tādēļ pagasta padome lūgusi 
viņus pārcelt darbā citur, kas 
nav izdevies. Ja raksta auto-
re ir mana vecmamma, kas 
ir ticams, jo diez vai Sāvienā 
bija vēl kāds skolotājs ar ini-
ciāļiem A.V., tad, iespējams, 
šādi viņa centās vērsties pret 
vīra “pudeles brāļiem”. Rak-
stā teikts: “Lauku sabiedris-
kās un kulturālās dzīves gal-
venais veicinātājs ir vietējais 
pagasta skolotājs. Jo rosīgāks, 
enerģiskāks un darbā pašaiz-
liedzīgāks viņš ir, jo jūtamāki uzplaukst garīgā dzīve viņa 
apkārtnē”, tāpēc alkohola lietotājs nevar būt jaunatnes au-
dzinātājs. Izrādās, mana vecmamma 27 gadu vecumā ir bi-
jusi cīnītāja par skolotāju morāli un nav atturējusies savus 
uzskatus paust arī publiski. Tas man ir pārsteigums.

Pēc vectēva nāves vecmamma 1930. gada 15. augustā 
raksta jau šeit citēto vēstuli Sāvienas pagasta padomei. Kā 
noprotams, viņa ir pieteikusies vēlēšanām uz brīvo skolo-
tāja vietu Sāvienas pamatskolā. Taču trūkst pārliecības, ka 
viņa šo darbu iegūs. Tāpēc tapa šī izmisuma, rūgtuma un 
pazemības pilnā vēstule, kur pagasta padome tiek sirsnīgi 
uzrunāta neizraidīt skolotāju Vanagu “svešumā no sava 
pagasta”, bet ļaut viņai strādāt skolā: “Sāvienas skola man 
vienmēr ir bijusi mīļa darbavieta.” Atraitnei ir tikai 29 gadi, 
un viņa ir gatava mācīties, lai varētu darbu turpināt: “Ja Jūs 
domājat, ka man vēl kādi trūkumi jaunlaiku skolas darbā, 
tad par to neraizējieties: visi trūkumi ir izlīdzināmi un pa-
pildināmi.” Acīmredzot Sāvienas pagasta padome lūgumu 
ir uzklausījusi, jo skolotāja Vanaga turpināja darbu Sāvie-
nas pamatskolā. Varbūt šī vēstule nekad netika nosūtīta, jo 
atradu to mammas mājās - vecmammas personīgo doku-
mentu lādītē.

Strādājot skolā, nācās mācīt arī pašas bērnus. Gunta Va-
naga 1942. gadā izdotu apliecību par pamatskolas beigšanu 
ir parakstījis skolas pārzinis A. Bergmanis, skolotāja A. Va-
naga un “Pedagogu konferences sekretārs” B. Liepiņa. Kad 
es jau pati biju kļuvusi par skolotāju, jautāju vecmammai, 
vai nebija jocīgi būt saviem bērniem par skolotāju klasē. 
Viņa atbildēja, ka laikam pret savējiem esot dažreiz bijusi 
stingrāka nekā pret citiem bērniem.

Skolotāja Vanaga bija aktīva pagasta sabiedriskajā dzīvē, 
strādāja ar Mazpulku organizāciju, bija Aizsargu priekš-
niece. Skola sekoja tradīcijām, no kurām viena bija Pelnu 
dienas (trešdiena pirms Lieldienām) atzīmēšana. Šajā dienā 
slepus vajadzēja piestiprināt maisiņu ar pelniem pie kāda 
cilvēka apģērba, kas latviešu folklorā skaitījās laba vēlē-
jums. Skolotājs “pelnu kulītēm” bija ļoti piemērots objekts. 
Vecmamma Pelnu dienā, ejot klasē, aplika ap pleciem adītu 
lakatu, lai skolēniem tiktu tas prieks piestiprināt viņai pelnu 
maisiņu. Dažkārt šie maisiņi esot bijuši tik skaisti izšūti, ka 
skolotāja tos saglabājusi.

Un tad pienāca padomju okupācija, Otrā pasaules kara 
gadi ar nacistu okupāciju un padomju varas atgriešanos 
pēc kara. Vecmammu no darba atlaida. 1950. gada 6. jūli-
jā Krustpils rajona Tautas izglītības nodaļa izdeva pavēli: 
“Sāvienas septiņgadīgās skolas skolotāju Almu Andreja m. 
Vanagu kā bijušo aizsardzi un aizsardžu priekšnieci atbrīvot 
no skolotājas amata”. Labi, ka neizsūtīja uz Sibīriju. Pa-
domju varas skatījumā vecmammai grēku bija gana daudz 
- arī zemes īpašums un ar brāļa, veiksmīga rūpnieka Rīgā, 
palīdzību celta stalta māja netālu no Sāvienas ezera. Vec-
mammu no padomju varas orgānu represijām esot izglābis 
dēls, iesaukts regulārajā dienestā padomju armijā. Iesauku-
ma puišiem ticis pateikts, ka  jūsu vecākus neaiztiks. 

Vecmamma devās uz Rīgu un visu mūžu nodzīvoja savas 
meitas, manas mammas, ģimenē, rūpējoties par saimnie-
cību un ar mīlestību audzinot mani. Alma Vanaga nomira 
1986. gadā 85 gadu vecumā no insulta. Viņa ir apglabāta 
Rīgā, Ziepniekkalna kapos blakus savai meitai un znotam. 
Uz piemiņas akmens ir uzraksts - “Skolotāja”. Man tas likās 
svarīgi.

Prof., vad. pētniece Dr. Iveta Ķestere,
 Sāvienas skolas skolotāju Almas 

un Roberta Vanagu mazmeita
 Foto no I. Ķesteres personīgā arhīva


