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„Neļaujiet savām emocijām pārspēt jūsu 
inteliģenci.” /.../

Labdien!
Priecājos par doto iespēju jūs atkal sveicināt!
Ļaudonā mierīgā un harmoniskā noskaņā esam 

aizvadījuši pēdējo pavasara mēnesi. Un nu veram dur-
vis vaļā vasarai! Ir atsākusies zāles pļaušanas sezona – 
urrā!!!

Ielās novērojām lielu skaitu velosipēdistu – gan vī-
rus, gan sievas, gan bērnus – mazākus un lielākus, kuri, 
jaunās Ļaudonas sporta dzīves organizatores Annas mo-
tivēti, iesaistījās izaicinājumā „Ar velo pretī vasarai!”. 
Par rezultātiem plašāk nākamajā avīzes numurā. Vairāk 
informācijas par sporta notikumiem Ļaudonā meklējiet 
Facebook lapā – „Esi aktīvs Ļaudonā”!

Maijā kultūras namā notika Mātes dienai veltīts kon-
certs, kurā uzstājās Ļaudonas pašdarbnieku kolektīvi. 

Nākamais mēnesis skolā solās būt grandiozs – eksā-
menu laiks, tad  izlaidumi   Un klāt arī Jāņu svinēšana. 
Ļaudoniešiem ir apsolīta balle! 

Mums  īpaši priecīgs notikums – atjaunots ceļa se-
gums Aiviekstes un Toces ielā. Tas ir kā sapņa piepildī-
jums pagasta iedzīvotājiem, kas brauc ar automašīnām. 
Beigusies manevrēšana starp lielākām un mazākām bed-
rītēm. 

Lielā sausuma dēļ, kas liedza ceļus greiderēt, nācās 
sadzīvot ar trepi, ceļa izspaidījumiem un akmeņiem... 

Tradicionāli, pienākot vasarai, atgādinu autovadī-
tājiem – uz zemes ceļiem, ieraugot kādu kājāmgājēju, 
samaziniet braukšanas ātrumu, apbrauciet šo cilvēciņu 
lēnākā tempā. Būsim līdzcietīgi! Un labākai mijiedarbī-
bai ar citiem šoferīšiem – centieties neskriet, arī samai-
noties, jo vējstikla maiņa nemaksā lēti...

Joprojām aktuāli ir asiņainie notikumi Ukrainā.  Lat-
vijā, izrādot protestu pret Krievijas agresiju Ukrainā, 
daudzviet novērots vandālisms, bojājot padomju laika 
pieminekļus vai objektus. Tāds maija vidū piedzīvots 
arī Ļaudonā. Ar sarkano krāsu bija notraipīta „Lidma-
šīnas aste”, kas atrodas Ļaudonas nomalē – virzienā uz 
Jaunkalsnavu/Ļaudonas kapiem. To grūti komentēt, bet 
vainīgajam vēlos jautāt, vai tas kaut ko mainīja?

Šomēnes avīzē materiāls – „5000 eiro laimests A. 
Eglīša Ļaudonas vidusskolai sporta dzīves uzlabošanai”, 
kā arī informācija par citiem skolas notikumiem; varat 
lasīt arī par PII „Brīnumdārzs” aktualitātēm, par kultūras 
dzīvi un rubrikā „Lūkojoties vēsturē” ievietots raksts par 
„15. maija birzi”.

Un tagad nu šķiriet nākamo lapaspusi! 
Saulainu vasaras sākumu!

Katrīna Melānija, redaktore

Kur plaukst ziedi, plaukst arī cerība. (Lēdija Bērda Džonsone)Kur plaukst ziedi, plaukst arī cerība. (Lēdija Bērda Džonsone) L. Apsītes  L. Apsītes fotofoto
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Pozitīvie ļaudonieši 
Šī mēneša sleju vēlos sākt uz ļoti pozitīvas nots, kuras 

pamatā ir saruna ar mūsu asfalta ceļa būvētājiem. No sirds 
patiess prieks bija dzirdēt atsaucīgus un pat slavinošus vār-
dus par šejieniešiem, par mūsu pagasta ļaudīm. Ceļa meis-
tari lielīja mūsu bērnus, kuri, garām ejot, viņus pasveicina. 
Cilvēki apjautājoties, kā veicas, kā klājas, novēlot strādnie-
kiem veiksmi darbos un labu dienu. Viņu pieredzē esot ļoti 
daudz objektu, un gadi nostrādāti, šo darbu darot, bet tik 
jauki un laipni cilvēki neesot satikti nekur. Šim darbam rak-
sturīgā iezīme – saņemt pārsvarā kritiku un sūdzības – esot 
katra objekta ikdienas sastāvdaļa, un labus vārdus gadoties 
dzirdēt visai reti. Ar šādu pozitīvu attieksmi paliksim atmi-
ņā, un reizē tas ir arī garants, ka būvnieki savu darbu padarīs 
godam. Paldies jums par to un paldies par sapratni un iecie-
tību remontdarbu laikā! Tāpat esmu viņiem daudz stāstījis, 
cik svarīgu darbu mūsu pagastam un mūsu ļaudīm tie dara, 
ka gadu desmitiem esam šo ceļu gaidījuši. Pie reizes piemi-
nēšu, ka asfaltēšanas projekts paredz arī tā saukto virskārtas 
apstrādi, kad, kā jau pēdējā laikā ierasts, virskārta tiek no-
bērta un nostiprināta ar maziem akmentiņiem (tāpat kā jau 
ir apstrādāta mūsu centrālā – Brīvības – iela). Atceros, ka 
tiku cilvēkiem stāstījis, ka akmentiņu nebūs, jo tā reiz man 
klāstīja būvnieki pirms darbu uzsākšanas. Tāpēc sākumā, 
kad šie akmentiņi parādīsies, būsim, lūdzu, saprotoši, ievē-
rosim atļauto ātrumu, neapdzīsim citus, neradot iespēju, ka 
akmeņi kādam lidos virsū. Kad jau virsa nostiprināsies (šim 
procesam sola pāris nedēļas), tad ceļš būs pilnībā gatavs 
braukšanai. Sola, ka jau augustā.

PIEDALIES! Diskusijas par 
lidmašīnas asti un iedzīvotāju aptauja 

Pēdējā laikā esmu saņēmis ļoti (tiešām ļoti) daudz zva-
nu un esmu ticis uzrunāts saistībā ar lidmašīnas asti, kas 
iebraucējus Ļaudonā no Kalsnavas un Mārcienas puses sa-
gaida ceļa malā, uzkalniņā. Cilvēku ierosinājumi un aicinā-
jumi ir dažādi. Kā redzam, daži pat izrāda savu viedokli, 
šo piemiņas zīmi aplejot ar sarkanu krāsu. Teikšu jums, kā 
ir, – daļa cilvēku lūdz šo asti demontēt un aizvākt, cita daļa 
ir neizpratnē, kāpēc piemiņas vieta ir tikusi aplieta ar krāsu. 
Un viņu viedoklis ir, ka lidmašīnas aste ir jāatstāj, turklāt 
vajadzētu to atjaunot, pārkrāsot un pielikt klāt vairāk infor-
mācijas. Leģendas par to, kāpēc tieši šāda piemiņas vieta 
ir izveidota, ir dzirdētas dažādas. Pati slavenākā ir visiem 
zināmais stāsts par lidotāju, kurš, glābdams daudzu ļaudo-
niešu dzīvības un ziedojot savējo, novadīja lidmašīnu līdz 
tuvējam purvam mežā. Ir arī cilvēki, kas saka, ka tas esot 
izdomāts padomju stāsts, jo padomijā negatīvu ziņu nebi-
ja. Tāpat ir dzirdētas vēl vairākas versijas, un katra ir at-
šķirīga. Daļa sabiedrības to sauc par okupācijas pieminekli, 
daļa aicina neaizmirst, ka tā ir piemiņas vieta lidotājam, 
kurš izglāba Ļaudonu. Un ar okupāciju vai karu tam neesot 
sakara. Tāpēc es aicinu jūs, Ļaudonas iedzīvotājus, izteikt 
savu viedokli par piemiņas vietas iespējamo likteni. Lūdzu, 
izsakiet savu viedokli, savu redzējumu, ko darīt ar šo ob-
jektu – demontēt un aizvākt, atstāt tukšu vietu vai aizstāt 

ar ko citu (un, ja tā, tad ar ko aizstāt?). Vai tieši pretēji – 
atstāt, pārkrāsot, atjaunot, uzlikt informāciju vai ko citu. 
Šajā brīdī būtu ļoti, ļoti svarīgi, lai izsakāties jūs visi, katrs 
atsevišķi. Lai mēs, pagasta pārvalde, varētu pieņemt labāko 
lēmumu, balstoties uz jūsu ierosinājumiem. Nebūtu godīgi, 
ja šo jautājumu izlemtu pagasta pārvalde viena pati, neuz-
klausot iedzīvotājus. Ar mani var sazināties gan telefoniski 
(20374568)  vai rakstot ziņas, gan elektroniski (uz e-pastu: 
laudona@madona.lv vai pilnīgi anonīmi mājaslapā: laudo-
na.lv, sadaļā “Rakstiet mums”), gan rakstot vēstules ar roku 
un nogādājot tās pagasta pārvaldes pasta kastītē vai, satiekot 
uz ielas, izstāstot savu redzējumu. Katra viedoklis ir svarīgs, 
lai pieņemtu labāko lēmumu. Gaidīšu!

Skolēnu vasaras brīvlaiks
Strauji pienākusi vasara, un šo mācību gadu beigs daudzi 

mūsu skolas skolēni. Iestājoties siltam laikam, bērnus un jau-
niešus arvien biežāk satiksim pagasta ielās. Būsim visi pieau-
gušie saprotoši pret viņiem, atceroties, ka reiz arī paši bijām 
jauni. Tajā pašā laikā nekautrēsimies sekot līdzi tam, ko jau-
nieši dara, dzīvojoties pa pagastu, – pieskatīsim, lai vienmēr 
būtu sakopts un savākts (gan aiz sevis, gan citiem), lai nekas 
netiktu demolēts vai salauzts un lai bērniem būtu drošas tās 
nodarbes, ar kurām viņi aizraujas. Esam taču kā viena liela 
ģimene. Pagasta pārvalde šovasar piedāvā astoņas darba vie-
tas skolēniem – apvienotajā virtuvē, bērnudārzā un īpašumu 
uzturēšanas nodaļā palīgos labiekārtošanas strādniekam. Ja 
citus gadus bija jāveic darba pārrunas, jo gribētāju bija vairāk 
nekā darbavietu, tad šogad strādāt gribošo ir gaužām maz – 
pagaidām pieteikušies tikai trīs jaunieši. Paskubiniet, pamu-
diniet skolēnus vismaz vienu mēnesi vasarā pastrādāt, iegūt 
pieredzi, kontaktus un nopelnīt arī naudiņu. Vairāk informā-
cijas var atrast mājaslapā: nva.gov.lv.

Skola – mūsu lepnums
Mūsu skola šobrīd piedzīvo pārmaiņas, iegūst jaunu 

izskatu un būs moderni izremontēta. Apkārt šobrīd ir liels 
būvlaukums, un tas kļūs arvien lielāks, kad raks ugunsdzē-
sības dīķi un tiks uzstādīti saules paneļi, kas ražos elektrību 
skolai. Skola ir mūsu lielākais lepnums – tās absolventi  ir 
sevi pierādījuši dzīvē un daudz sasnieguši. No viņiem dau-
dzi ir palikuši Ļaudonā vai arī atgriezušies dzimtajā pusē 
un strādā mūsu novadā. Šajā reizē gribu teikt paldies skolas 
direktoram un viņa kuplajam kolektīvam par ieguldīto dar-
bu un izturību, pacietību. Varam lepoties ar sasniegumiem 
olimpiādēs, bet īpaši vēlos izcelt skolotāju Liliju Jakubjaņe-
cu, kuras audzēkņi katru gadu veiksmīgi startē olimpiādēs. 
Tāpat daudzu citu priekšmetu skolotāji savus audzēkņus 
dara labākus, veiksmīgākus un gudrākus. Esam arī uzvarē-
juši konkursā “Sporto visa klase” un, pateicoties skolotājas 
Anitas Kidalas nesavtīgajam darbam, esam ieguvuši naudas 
balvu 5000 EUR apmērā sporta inventāra iegādei, kas no-
teikti ir liels atspaids mūsu pagastam, apzinoties, cik ļoti ir 
samazināts mūsu jau tā mazais budžets. Un ar saviem spē-
kiem mēs noteikti nespētu atjaunot inventāra bāzi. Paldies, 
skola, un ilgu, ilgu tev mūžu!

VĒSTIS NO PAGASTA PĀRVALDES 
PĀRVALDES VADĪTĀJA SLEJA

Sveiki, mīļie “Ļaudonas Vēstu” lasītāji!
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Sports pagastā
Daudzi jau esat pamanījuši (citiem tas varbūt būs jau-

nums), ka  pēc ilga pārtraukuma mūsu pagastam ir savs 
sporta organizators – vietējais cilvēks. Ar iniciatīvu un 
lielu vēlmi darboties pie manis vērsās mūsu pašu iedzī-
votāja Anna Kļaviņa, kuru līdz šim zinājām kā sabied-
riski aktīvu četru bērnu māmiņu. Šobrīd Anna jau vairāk 
nekā mēnesi ir gan sporta zāles pārzine un nu jau arī, kā 
minēju, sporta darba organizatore. Apvienojot šos abus 
amatus, pamatpienākums ir nodrošināt mūsu pagasta 
iedzīvotājiem iespēju dzīvot aktīvi un veselīgi. Ikdienā 
katrs ir gaidīts sporta zālē darbadienu vakaros uz sev in-
teresējošām aktivitātēm. Tāpat, ja jums ir vēlme, spor-
ta zāle var būt pieejama arī brīvdienās (gan sportiskām 
aktivitātēm, gan bērnu ballītēm). Mums ir gan dažādu 
sporta veidu bumbas, gan tīkli. Tāpat ir tenisa galdi, bad-
mintons, florbola nūjas, šķēršļi, paklājiņi, vingrošanas 
bumbas un daudz kas cits. Ja ir vēlme, var spēlēt lielo 
tenisu. Viss atkarīgs no jums. Sazinieties ar Annu un no-
skaidrojiet, kad, cikos un ar kādiem sporta veidiem var 
nodarboties. Un, protams, ir arī pieejama trenažieru zāle. 
Tāpat sagaidām no Annas arī aktīvu sporta dzīves orga-
nizēšanu ar noteikumu, ka jūs, mīļie iedzīvotāji, būsiet 
tikpat aktīvi un atbalstīsiet šos pasākumus ar savu dalību 
un klāt esību. Un tieši jums, iedzīvotāji, ir droši jānāk ar 
ierosinājumiem vai vēlmēm, kāda veida un kādas sacen-
sības vēlaties un kuras labprāt apmeklēsiet! Ja vēl nāk-
siet palīdzēt tās noorganizēt, tad droši saku – pagasts to 
atbalstīs un sportosim, cik uziet. Atbalstīsim, jautāsim, 
sadarbosimies! Lai Annai izdodas! Ar Annu iespējams 
sazināties pa tālr. 29209794.

Lielu un patīkamu pārsteigumu, pavasarim atnākot, 
sagādāja pirmsskolas izglītības iestāde “Brīnumdārzs”, 
kad tika organizēta un svinēta Ģimenes diena. Visā bēr-
nudārza teritorijā bija dažādas aktivitātes un liela dzīvī-
ba. Prieks bija redzēt daudzos tētus, kuri bija izbrīvējuši 
laiku un aktīvi piedalījās visās atrakcijās. Paldies vadītā-
jai Inārai un kolektīvam par šo un par daudziem citiem 
projektiem, kas tiek realizēti dārziņā. Paldies jums! 

Te jāuzslavē arī biedrības “Liograde” meitenes par 
lielo pienesumu pagasta dzīvē gan jau pieminēto projek-
tu realizēšanā, gan kopā ar jauniešu centru organizējot 
pagastā nometnes bērniem. Pačukstēšu, ka pavisam drīz 
kāds ļoti interesants projekts tiks realizēts mūsu estrādes 
parkā. Pagaidām lai tas paliek kā mazs noslēpums! Lai 
meitenēm izdodas realizēt iecerētās idejas! 

Par pastu
Vēlos jūs informēt (varbūt esat jau pamanījuši), ka 

pie mūsu nu jau bijušās pasta ēkas vienmēr ir atradusies 
dzeltenā kastīte, kurā mest vēstules, apsveikumus. Šo-
brīd pēc iedzīvotāju teiktā tās noņemtas uz neatgrieša-
nos. Diemžēl pašvaldība par to netika iepriekš brīdināta. 
Pasta vadība telefoniski paskaidroja, ka jebkuru vēstuli, 
apsveikumu vai sūtījumu var nodot pastniekam, kas at-
brauks uz māju pēc sūtījuma, ja vien iedzīvotājs viņam 
piezvanīs. Tāpēc, ja vēlaties kaut ko sūtīt, jums nav vairs 
pašam jāiet uz pasta kasti, bet zvaniet mūsu pastniekiem, 
viņi atbrauks pakaļ.

No savas puses pasta kolektīva vārdā atvainojos par 
neērtībām, ja tādas radušās šo pārmaiņu dēļ.

Divi pagasti – viens pārvaldes 
vadītājs

Ņemot vērā to, cik bieži esmu dzirdējis dažādus man 
veltītus komentārus par šī brīža situāciju, kad esmu iecelts 
arī par Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītāju, es gribētu 
paskaidrot situāciju. Novada vadības un deputātu redzē-
jums par naudas ietaupīšanu ir tāds, ka vienam cilvēkam 
jāvada divi kaimiņos esoši pagasti. Līdz šim tikai divi 
lielākie pagasti – Ļaudonas un Kalsnavas – mūsu nova-
dā bija katrs ar savu vadītāju. Artim (kuram liels paldies 
par līdz šim paveikto un ieguldīto darbu, laiku, enerģiju), 
aizejot no amata, tika lemts šos pagastus uzdot vadīt vie-
nam cilvēkam. Šajā gadījumā kā jau esošajam Ļaudonas 
pārvaldes vadītājam man lūdza to darīt arī Kalsnavā. Ja 
es būtu atteicies no šī amata, es automātiski zaudētu arī 
Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja amatu un Kalsnavu 
kopā ar Ļaudonu jau vadītu kāds cits. Un šobrīd, kad ir 
izveidota tik laba komanda, kas strādā pagastā, un ir jū-
tams uzrāviens, es nevaru pievilt līdzcilvēkus, kas visus 
šos gadus ir mani atbalstījuši un darbojušies roku rokā. 
Protams, apvienojot abu pagastu vadīšanu, daudz ierobe-
žotāks ir mans laiks, un tas prasīs daudz rūpīgāku darbu 
plānošanu. Lūdzu jūs būt saprotošiem, ja ne vienmēr uz-
reiz esmu sazvanāms vai fiziski pieejams. Liels paldies 
arī kolēģiem, kuriem līdz ar šīm pārmaiņām ir daudz 
vairāk darba un daudz vairāk pienākumu, bet arī viņi ne-
atsaka atbilžu sniegšanu cilvēkiem, komunicē un palīdz.  
Paldies!

Kopumā, vasarai ieskrienoties, aicinu jūs visus sagla-
bāt vēsu prātu. Jau tieši šobrīd domāt par nākotni, jau šo-
dien parūpēties, lai arī rīt un parīt viss būtu. Tagad ir grūti 
laiki, un redzam, ka vieglāk nepaliek. Kamēr nebeigsies 
pasaulē notiekošās šausmas dažādās izpausmēs, arī mūsu 
pusē visiem ir jābūt atbildīgiem, saprotot, ka rīt var būt vēl 
grūtāk. Tāpēc aicinu jūs novērtēt šodienu. Būt pateicīgiem 
par to, cik drošā, skaistā un tīrā vietā mēs dzīvojam, un pa-
saules problēmas mums šķiet tālas. Tomēr mēs tās izjūtam 
finansiāli, un, ja labais pēc iespējas ātrāk neuzvarēs ļauno, 
tad arī mums kļūs grūtāk – viss strauji sadārdzināsies un 
algas neviens nebūs spējīgs celt proporcionāli cenu kāpu-
mam. Latviski sakot, aicinu jau tagad savilkt jostas, cerēt 
un ticēt uz labāko un tajā pašā laikā būt gataviem arī uz 
sliktāko. Saprotu, ka notiekošais rada trauksmi. Un arī es 
nu jau esmu saņēmis gan emocionālus, gan fiziskus drau-
dus par darbu, ko daru. Saprotu, ka ne visi darbi katram 
šķitīs labi un tāpat būs daudz nepadarītā, tāpēc ar sapratni 
uztveru, ja pašvaldība, pagasts vai es esam tie, uz kuriem 
izlikt dusmas. Būsim tomēr saprotoši cits pret citu, pret 
līdzcilvēkiem, arī pret pagasta pārvaldes darbiniekiem, 
kuri, no sirds varu apgalvot, pēc labākās sirdsapziņas, 
prasmēm un pieejamiem resursiem rūpējas par cilvēkiem, 
uzņēmējiem, īpašumiem un visu pagastu kopumā. Būsim 
arī atbalstoši, iecietīgi, pieklājīgi, laipni! Grūtības kopā iz-
turēt ir daudz vieglāk – kādam vienmēr būs kaut kas, kas 
tev nepieciešams, kādam prasmes būs tieši tev vajadzīgās, 
kāds palīdzēs piecelties, uzmundrinās un atbalstīs.

 Un Ļaudona to var. Turamies!

Jūsu pagasta pārvaldes vadītājs
Artūrs Portnovs
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Daudzu gaidītais jūnijs un skolēnu brīvlaiks ir klāt! 
Kam prieki, kam vairāk rūpju par to, kā bērnus nodarbināt, 
lai būtu gan lietderīgi, gan interesanti un galvenais – atbil-
dīgi un droši. 

Atkārtošana zināšanu māte, tāpēc šoreiz īsi par svarī-
gāko bērniem, pusaudžiem un vecākiem, lai vasara tiešām 
būtu izdevusies un droša!

Tātad – kas likumdošanas izpratnē ir “bērns”?
• Bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu.
• Pret bērnu nedrīkst izturēties cietsirdīgi, nedrīkst viņu 

mocīt un fiziski sodīt, aizskart viņa cieņu un godu.
• Vecākiem vai personai, kuras aprūpē vai uzraudzībā 

bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septi-
ņu gadu vecumam bez pieaugušā vai vismaz 13 gadus 
vecas personas klātbūtnes.

Ko noteikti nedrīkst darīt bērns?
• Bērns nedrīkst smēķēt, lietot bezdūmu tabakas iz-

strādājumus, glabāt tabakas izstrādājumus, augu 
smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ie-
rīces un to uzpildes tvertnes, kā arī glabāt un lietot 
alkoholiskos un enerģijas dzērienus. Arī vecāki bērna 
klātbūtnē nedrīkst smēķēt.

• Bērnam, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, aiz-
liegts atrasties nakts laikā publiskā vietā bez pilnga-
dīgas personas, kura atbildīga par bērna uzraudzību, 
klātbūtnes. Par nakts laiku šā likuma izpratnē uzska-
tāms laiks no pulksten 22.00 līdz 6.00.

• Pie administratīvās atbildības un kriminālatbildības var 
saukt bērnu (nepilngadīgo), kurš administratīvo pārkā-
pumu un noziedzīgu nodarījumu izdarījis pēc 14 gadu 
vecuma sasniegšanas.

Kādi ir bērna pienākumi? 
• Bērnam ir pienākums atbilstoši savam vecumam apkopt 

sevi un piedalīties mājas darbos.
• Bērnam jāizturas ar cieņu pret saviem vecākiem (adop-

tētājiem) un citiem ģimenes locekļiem, pret aizbildņiem 
un audžuģimenes locekļiem.

• Bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis. Viņa pienākumi 

pret sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam.
• Bērnam jāizturas ar cieņu pret valsti, tās simboliem un 

jāievēro likumi.
• Bērnam jāievēro sabiedrībā pieņemtie uzvedības notei-

kumi. Bērns nedrīkst, izmantojot savas tiesības, aizskart 
citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses.

Vecākiem ir tiesības ierobežot bērna brīvības, lai:
1) nodrošinātu bērna attīstību un aizsargātu viņa veselī-

bu un dzīvību;
2) aizsargātu sabiedrisko kārtību, iedzīvotāju tikumību 

un veselību;
3) aizsargātu citu personu tiesības un brīvības.

Kur meklēt palīdzību gan bērniem, gan vecākiem?
• Bērns var griezties pēc palīdzības bāriņtiesā, ja vecāki, 

viņaprāt, noteikuši nepamatotus ierobežojumus vai radu-
šās citas domstarpības viņu attiecībās.

• Arī vecāks var griezties pēc palīdzības bāriņtiesā, ja starp 
vecākiem un bērnu ir izveidojušās nopietnas domstarpī-
bas un būtiskas nesaskaņas savstarpējās attiecībās.

• Palīdzību var saņemt pie sociālā dienesta speciālistiem, 
kuri to sniegs savas kompetences robežās.

• Ja notiek nopietns sabiedriskās kārtības apdraudējums, 
noziegums vai ceļu satiksmes negadījums un ir nepiecie-
šama tūlītēja policijas palīdzība,  jāzvana uz valsts poli-
cijas bezmaksas tālruni 110.

Kontaktinformācija:
Madonas novada bāriņtiesa: barintiesa.madona@mado-

na.lv; 64807295.
e-pasts: rudite.jansone@madona.lv: 26530400.
Madonas novada sociālais dienests: socialais.dienests@

madona.lv; 64807291.
e-pasts: aija.zablocka@madona.lv; 20255619.

Vēlam saulainu prieku un pozitīviem notikumiem pie-
pildītu vasaru! Saudzējiet sevi un cieniet līdzcilvēkus!

Madonas novada bāriņtiesas locekle R.L.Jansone
Madonas novada sociālā dienesta darbiniece  A.Zablocka

VĒSTIS NO SOCIĀLĀ DIENESTA 
Lai mierīga vasara un priecīgs prāts!

MĒNEŠA JUBILĀRI

Dzīvi nevar saskaitīt degošās svecītēs
Vai izmērīt ar aizritējušiem gadiem.
To mēra ar sirsnību, labiem draugiem, tuviem cilvēkiem
Un visām brīnišķīgajām lietām, kas notiek ar mums.
/.../

14. maijā DAGNIJA LĀCE atzīmēja 80 gadu jubileju!
17. maijā RUTA LITOVNIKA atzīmēja 80 gadu jubileju!
23. maijā AINĀRA AVOTIŅA atzīmēja 85 gadu jubileju!

Saujiņu saules gaišuma un siltuma krāšņajās dzīves jubilejās!
VESELĪBU!

Katrīna Kļaviņa
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VĒSTIS NO PAGASTA PĀRVALDES 
Darbs jauniešiem vasaras brīvlaikā

Sabiedrisko pakalpojumu regulē-
šanas komisija (SPRK) apstiprinājusi 
jaunus SIA “Madonas ūdens” ūdens-
saimniecības pakalpojumu tarifus. 
No š.g. 1. jūnija ūdensapgādes pakal-
pojumu tarifs būs 1,25 EUR/m3, bet 
kanalizācijas pakalpojumu tarifs –  
1,62 EUR/m3.

Salīdzinot ar šobrīd spēkā eso-
šajiem 2019. gadā apstiprinātajiem 
tarifiem, ūdensapgādes pakalpojumu 
tarifs pieaugs par 0,07 eiro, bet kana-
lizācijas pakalpojuma tarifs – par 0,14 
eiro.

SIA “Madonas ūdens”, tāpat kā 
daudziem citiem uzņēmumiem, kuri 
ražošanā vai pakalpojumu nodrošinā-
šanā izmanto elektroenerģiju, ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniegšanas 
izmaksas ietekmējis elektroenerģijas 
cenas pieaugums. Savukārt elektro-
enerģijas cenu pieaugumu ir ietek-
mējis ražošanas izmaksu kāpums da-
basgāzes un CO2 emisiju kvotu cenu 
pieauguma dēļ, kā arī mazāk labvēlīgi 
laikapstākļi elektroenerģijas ražošanai 
no atjaunojamiem resursiem hidro-

elektrostacijās un vēja stacijās.
Elektroenerģijas izmaksas uzņē-

mumam jau pērn pieauga par 43,8%, 
salīdzinot ar 2020. gadu. Savukārt jau-
najos tarifos iekļautās elektroenerģijas 
izmaksas pieaugušas par 56%, salīdzi-
not ar esošajos tarifos iekļautajām.

Jaunos tarifus plānots piemērot 
Madonā, kā arī citās Madonas novada 
teritorijās – Aronas, Barkavas, Dzel-
zavas, Lazdonas, Ļaudonas, Liezēres, 
Mētrienas, Ošupes, Praulienas un Sar-
kaņu pagastā.

 SIA “Madonas ūdens” tarifu pro-
jektu SPRK apstiprināšanai iesniedza 
š.g. 18. martā. Tarifa izvērtēšanas 
laikā uzņēmums iesniedza precizētu 
tarifu projektu un tā izvērtēšanai ne-
pieciešamo papildu informāciju. Tā 
rezultātā ūdensapgādes pakalpojumu 
tarifs tika palielināts par 0,02 eiro un 

kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 
0,02 eiro, salīdzinot ar SPRK vērtēša-
nai sākotnēji iesniegto.

SPRK secināja, ka jaunie tarifi ir 
pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, 
lai segtu SIA “Madonas ūdens” ūdens-
saimniecības pakalpojumu izmaksas.

Plašāk ar ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu tarifiem citās Latvijas pil-
sētās var iepazīties SPRK interaktī-
vajā kartē, kur ir arī detalizētāks SIA 
“Madonas ūdens” jauno tarifu izklāsts.

Kopumā šobrīd (uz 26.04.22.) 
SPRK vērtēšanā ir deviņi ūdens-
saimniecības pakalpojumu tarifu 
projekti. Par tiem vairāk iespējams 
uzzināt  SPRK iesniegto ūdenssaim-
niecības pakalpojumu tarifu projektu 
interaktīvajā kartē.

SPRK tarifus apstiprina bez pie-
vienotās vērtības nodokļa (PVN), no-
rādītie tarifi ir bez PVN. 

Ieva Lazdiņa, sabiedrisko 
attiecību vadītāja
www.sprk.gov.lv

Informācija no madona.lv

Arī Ļaudonas pagasta pārvalde piedāvā 
vakances, uz kurām jaunieši var pretendēt:

• virtuves darbinieks (trīs vietas – viena 
vieta katram vasaras mēnesim); 

• skolotāja palīgs PII „Brīnumdārzs” (trīs 
vietas);

• apstādījumu kopējs (divas vietas – jūnijā, 
jūlijā).

Arī Ļaudonas degvielas uzpildes stacijā 
„Ceļmalas” (SIA „VDI”) labprāt sagaidīs, ko-
mandai pievienojoties pārdevēja palīgu (trīs 
vietas).

Neesi kūtrs! Izmanto iespēju strādāt un 
nopelnīt!

K. Kļaviņa

VĒSTIS NO PAŠVALDĪBAS
No š.g. 1. jūnija SIA “Madonas ūdens” būs jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi
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Šinī pavasarī Andreja Eglīša Ļau-
donas vidusskolas 6. klase piedalī-
jās starptautiskā eTwinning projektā 
“Apkārtējā vide un aktivitātes – sko-
lēnu labjūtības priekšnoteikumi”. 

Projektā sadarbojāmies ar sko-
lēniem un skolotājiem no Bērzaunes 
pamatskolas Latvijā un Gesmundo – 
Moro – Fiore vidusskolas Itālijā.

Projekta mērķis – angļu sarunva-
lodas prasmju attīstīšana, savas dzim-
tās valodas komunikācijas prasmju 
pilnveide, citas kultūrvides iepazīša-
na. Jēgpilna IT rīku izmantošana, lai 
popularizētu savas skolas pieredzi. 
Labjūtības jēdziena izpratnes veido-
šana.

Labjūtības jēdzienu labi raksturo 
angļu valodas abreviatūra TERMA, 
kur:

T - pozitīvas emocijas;
E - iesaiste;
R - attiecības un laiks sev;
M - jēga, vērtība;
A - sasniegumi.
Projekts tika plānots no 23. marta 

līdz 5. maijam. Šinī laikā tika realizē-
tas vairākas aktivitātes, kas lika skolē-
niem aizdomāties par to, kur skolā un 
tās apkārtnē viņi jūtas vislabāk un kā 
var vairot savu labjūtību.

Katra skola veidoja vizītkarti, ar 
kuru iepazīstināja tiešsaistes tikšanās 
reizē. Mēs veidojām savus avatarus, 
kuriem likām stāstīt par sevi angļu 
valodā. Svinot Lieldienas, katra sko-
la izveidoja savu svētku tradīciju foto 
galeriju, kā arī aprakstīja savu iecie-
nītāko svētku svinēšanas veidu. Mūs 

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
VĒSTIS NO A. EGLĪŠA ĻAUDONAS VIDUSSKOLAS

“Apkārtējā vide un aktivitātes – skolēnu labjūtības 
priekšnoteikumi”

Ļaudonas iepazīšanas sacensību noslēgumā Ļaudonas estrādē. Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas un 
Bērzaunes pamatskolas skolēni ar skolotājām L. Elksnīti un I. Tomaševiču.

Mirklis no tiešsaistes tikšanās.

pārsteidza itāļu Lieldienu svinēšanas 
tradīcijas, kas ir atšķirīgas no mūsējām. 
Piemēram, Itālijā pirmslieldienu nedēļā 
visi iet svinīgos gājienos, nesot pa pilsē-
tiņas ielām svēto tēlus. Arī itāļi Lieldie-
nās gatavo ēdienus ar olām kā galveno 
simbolu, kā arī dažādus saldus pīrādzi-
ņus  un sēklu cepumiņus. Mēs savukārt 
pagatavojām katra iecienītu veselīgu 
našķi, zīmējām Lieldienu noskaņas un 
fotografējām pavasara atnākšanu, dalī-
jāmies ar savām Lieldienu svinēšanas 
tradīcijām.

Lai projekts sniegtu pozitīvas emo-
cijas arī citiem ne tikai mums, izaicinā-

Bērzauniešu dāvinātais forsītijas 
krūma  stāds, ko iedēstījām pie 
skolas, daudzus gadus padarīs 
krāšņāku skolas apkārtni un 

atgādinās par projektā iegūtajām 
emocijām un sastaptajiem 

cilvēkiem.
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“Rimi” un Latvijas 
Olimpiskā komiteja ir pār-
liecināta, ka jāizkopj ve-
selīgs dzīvesveids jau no 
bērnības. Tikām uzaicināti  
pieteikties projektā “Spor-
to visa klase “Rimi” 2022 
izaicinājums”, kurā pieda-
lījās 209 klases.

Projekta mērķis ir pie-
rādīt, ka katrs cilvēks var 
būt supervaronis, ja vien 
tiek ieguldīts sistemātisks 
un regulārs darbs savas ve-
selības uzturēšanā un spē-
ju izkopšanā. Vislabākais 
paraugs ir mūsu pašu 3x3 
basketbola komanda.

Lai kopumā veselī-
ga dzīvesveida paradumu 
izkopšana notiktu labāk, 
katrs skolēns saņēma izai-
cinājuma kalendāru, kurā 
trīs nedēļu laikā apskatījām 
trīs svarīgas tēmas – uzturs, 
sports, emocionālā veselī-
ba. Kalendārā trīs nedēļas 
bija redzami 15 notīrāmi 

jām pārējās dalībskolas izdarīt kādu labu darbu. Mēs pieda-
lījāmies aizsargtīkla darināšanā Ukrainas armijai. 

Mums bija interesanti satikties ar pārējām skolām tieš-
saistē, bet visaizraujošākā, protams, bija tikšanās klātienē. 
Pie sevis uzņēmām Bērzaunes pamatskolas 5. un 6. klases 
skolēnus. Devāmies Ļaudonas iepazīšanas ekspedīcijā. Kat-
ra komanda, sacenšoties savā starpā, centās ātrāk atrast at-
tēlotos objektus, nofotografēties pie tiem un izpildīt doto 
papilduzdevumu. Noslēgumā uzvarēja draudzība. Bērzau-
niešiem bija iespēja uzzināt ko jaunu par mūsu pagastu, bet 
mums pārliecināties, vai mēs pazīstam savu pagastu gana 
labi. Dalība projektā mums sniedza jaunas emocijas, iespē-
ju trenēties komunicēt angliski, ieguvām jaunus draugus. 
Projekta noslēgumā plānojam doties ciemos uz Bērzaunes 
skolu un turpināt saziņu ar jauniešiem no Itālijas skolas.

Projekta realizēšanā mūs atbalstīja skolotāji – E. Maci-
jevska, A. Punovska, U. Liniņš, I. Kaļinova un skolas va-
dība.

Ligita Elksnīte, projekta vadītāja
Ļaudonas iepazīšanas trasītē.

Foto no skolas arhīva

“Sporto visa klase “Rimi” izaicinājums 2022”

sudraba lodziņi – katrai dienai savs.
Trešās nedēļas beigās piedalījāmies vik-

torīnā, kurā klasēm bija iespēja laimēt dāva-
nu karti 100,00 eiro vērtībā, bet pie vienas 
no uzvarētājklasēm dosies 3x3 komandas 
basketbolisti. Skolēni atbildēja uz 48 vikto-
rīnas jautājumiem. Atbildes iesniedza indi-

viduāli, bet svarīgs bija visas klases kopējais 
rezultāts, lai iegūtu balvas.

 Rezultātā Andreja Eglīša Ļaudonas vi-
dusskolas 2. klases skolēni ieguva 3. vietu  
2.-3. klašu grupā, saņemot 100,00 eiro vērtī-
bā dāvanu karti un veselīgus našķus.

Vita Stradiņa, 2. klases audzinātāja

2. klases skolēni kopā ar skolotāju V. Stradiņu. Foto no skolas arhīva
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VAS „Latvijas Loto” organizētās interaktīvās moment-
loterijas „Sporto visi” galvenais laimests izkrita Madonā, 
plašsaziņas līdzekļus informē „Latvijas Loto” pārstāve I. 
Konovalova.

Saskaņā ar loterijas noteikumiem pie finansējuma 5000 
eiro apmērā tikusi arī laimestam ģeogrāfiski tuvākā vispār-
izglītojošā skola, Latvijas Olimpiskās  komitejas projekta 
„Sporto visa klase” dalībniece. Šoreiz tā ir Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskola, kļūstot jau par 31. skolu, kas projekta 
ietvaros 2021./2022. m.g. tiek pie finansējuma sporta dzīves 
uzlabošanai. 

Interaktīvā izloze „Sporto visi” ir daļa no VAS „Latvi-
jas Loto” un Latvijas Olimpiskās komitejas kopīgi īstenotās 
aktīva dzīvesveida atbalsta iniciatīvas „Kustības, kas vie-
no”. Šīs iniciatīvas mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu 
un sportiskās aktivitātes visās vecuma grupās, vienlaikus ar 
loterijas palīdzību piesaistot līdzekļus atbalstam jauniešu 
sportam. Finansējumu iniciatīvai nodrošina ieņēmumi no 
divām nacionāla līmeņa sabiedriskā labuma mērķa loterijām 
– „Sporto visi” un „Sporta loterija”.

Šajā mācību gadā projektā „Sporto visa klase” pietei-
kušās 105 skolas, tāpēc katru nedēļu kāda no 105 Latvijas 
skolām saņems 5000 eiro sporta dzīves pilnveidošanai.

Uzzinot, ka 5000 eiro laimestu saņems viena no Mado-
nas novada skolām, to lūdzām komentēt A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas direktoru Gunti Lazdu un sporta skolotāju Anitu 
Kidalu. 

– Protams, mēs par laimestu esam ļoti iepriecināti. No-
teikti domāsim, kā darīt, lai labāk būtu bērniem, skolēniem 
un piešķirtais finansējums tiktu pārdomāti izlietots. Vēl jau 
precizēsim, bet aktuāli mums ir iegādāties sporta inventāru, 

jo ir mainījies sporta mācību priekšmeta standarts un nepie-
ciešams arī tāds inventārs, kas, apgūstot iepriekšējo prog-
rammu, nebija nepieciešams, piemēram, badmintonā. Līdz 
ar to pārrunāsim, kas jāiegādājas, lai sporta skolotāji mācību 
stundas varētu veidot interesantākas un būtu viss vajadzīgais 
gan stundām, gan citām sportiskām aktivitātēm, kas arī sko-
lā ir vajadzīgas, – uzsvēra Guntis Lazda.

Arī sporta skolotāja Anita Kidala pauda gandarījumu, ka 
šo laimestu saņems tieši Ļaudonas vidusskola. Viņa atklāja, 
ka šogad šajā projektā no Madonas novada ir pieteikušās  ti-
kai divas skolas – Ļaudonas un Lubānas vidusskola. Vaicā-
ta, kā tiks izmantots piešķirtais finansējums, A. Kidala atzī-
mēja, ka primāri ir uzlabot volejbola inventāru, iegādājoties 
vieglās bumbas, kas nepieciešamas jaunāko bērnu apmācī-
bai (patlaban to apgūst no 6. klases), tāpat smagās bumbas. 
Nedaudz tiks papildināts inventārs basketbolam, futbolam 
un frisbijam. Un tad jau viss piešķirtais finansējums būšot 
izlietots jo, lai arī 5000 eiro ir liela nauda, tomēr ar to vēl 
nepietiek, lai iegādātos visu, kas skolotājas Anitas ieskatā 
būtu nepieciešams.

– Man tās ambīcijas ir ļoti lielas. Es gribētu, lai inventārs 
mūsu skolā visos sporta veidos būtu Eiropas līmenī. Uz to 
rosina arī jaunā kompetenču izglītība. Volejbolā un basket-
bolā mums tas, var teikt, jau ir, bet, piemēram, futbolā tā 
trūkst, jo ir tikai divas bumbas, bet, lai piedalītos projektā 
„Sporto visa klase”, jābūt vismaz vienai bumbai uz diviem 
bērniem. Katrā ziņā tā būs mūsu pašu izvēle, jo nekas „no 
augšas”, kas būtu jāiegādājas, uzspiests netiek, - piebilda 
Anita Kidala.

Žeņa Kozlova
Laikraksts „Stars”, Nr.55 (11 633)

5000 eiro sporta dzīves pilnveidošanai
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Maijs –  lapu mēnesis, kad mūsu zemē – Latvijā – tiek 
svētīti lieli valsts svētki – Satversmes sapulces sasaukšanas 
diena 1. maijā un Latvijas Republikas neatkarības deklarāci-
jas pieņemšanas diena 4. maijā, gan arī seni un vieni no skai-
stākiem tradicionālajiem svētkiem – Pavasara vidus, Pērkona  
atmodas un Ūsiņa svētki.

Brīnumu pilnais laiks, kad pavasaris top tā pa īstam re-
dzams pirmo ziedu krāsu košumā, plaukstošos pumpuros 
un arvien zaļākā zāles zaļumā, sajūtams zemes siltums kāju 
pēdām un roku pieskārienā, sadzirdams putnu vīterošanas 
skanīgajā priekā un sasmaržojams uzplaukušajos ziedos, sa-
jūtams ik uz soļa ik pretimnācēja siltajā un gaišajā skatienā. 

Šogad pēc divu gadu kopā būšanas pārtraukuma  PII 
“Brīnumdārzs” atsāk svinēt svētkus atkal kopā. Maija sā-
kumā  atzīmējām Mātes dienu. “Zaķu”, “Rūķu” un “Kaķu” 
grupas audzēkņi svinēja šos svētkus kopā ar savām mīļajām 
māmiņām. Bērni bija sagatavojuši skaistus koncertus un līdz-
darbošanos kopā ar mammām. 

Nākamajā nedēļā notika vēl viens burvīgs pasākums 
par godu Ģimenes dienai – ģimeņu pasākums  – “Mēs atkal 
kopā”. Ciemos uz bērnudārzu bija atnācis Kaķis un Pele, kuri 
bērniem kopā ar saviem vecākiem bija sagatavojuši daudz un 
dažādus uzdevumus, kas jāpaveic. Kopā bija septiņas stacijas 
ar sportiskiem uzdevumiem. Nobeigumā, lai būtu kaut kas ar 
ko panašķoties, bija nodarbība kopā ar Antru Gotlaufu. Bērni 
ar savām ģimenēm veidoja sev gardus kēksus.

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumu īstenošanas ietvaros” bērnudārza audzēkņi pieda-

VĒSTIS NO PII „BRĪNUMDĀRZS”
Svētku laiks, projekti, kopā būšana

Mātes dienas pasākumā.

„Zaķu”, „Kaķu”, „Rūķu” grupas audzēkņi ar mammām.

Ģimenes dienā. Foto no iestādes arhīva

„Rūķu” grupa, skolotāja Sandra Zavale.

Kanisterapijas nodarbības laikā (vadīja Lana Kunce).

„Kaķu” grupas pārgājiena 
laikā „Domas dabā” (kopā ar 

Helmutu Baņukalnu).
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Mēs dzīvojam digitālajā laikmetā, kad daudzas lietas 
ir kļuvušas ērtākas un paveras bezgalīgas iespējas. Tomēr 
līdz ar ieguvumiem gadās arī neparedzami pārsteigumi, kad 
mūsdienu tehnoloģijas un informācijas sistēmas pieviļ. Teh-
nisku ķibeļu dēļ pagājušajā  avīzes numurā netika publicēts 
raksts par notikumiem jauniešu centrā, tāpēc sākumā atcerē-
simies aprīļa aktivitātes.

31. martā, atbalstot ukraiņu tautu, devāmies uz skolu, lai 
piedalītos maskēšanās tīkla tapšanā. Šoreiz  palīdzēt mums 
ieradās tikai čaklie 1. klases skolēni. Prieks bija sadarboties 
ar tik atsaucīgiem un izpalīdzīgiem bērniem.

1. aprīlī, kā jau joku dienā, jautri pavadījām laiku kopā. 
Pildot amizantus uzdevumus un spēlējot jautras spēles, jau-
niešu centrs bija smieklu un pozitīvas enerģijas piepildīts. 

21. aprīlī kuplā pulciņā tikāmies, lai palutinātu savas 
garšas kārpiņas ar kaut ko saldu. Cepām garšīgus cepumus. 
Katrs varēja izvēlēties un izdomāt, kādā izmērā un formā 
būs cepumi. Nogaršojām arī veikala cepumus, lai varētu 
salīdzināt. Aktivitātes dalībnieki visi vienbalsīgi atzina, ka 
pašu gatavotie ir daudz, daudz garšīgāki. Liels prieks bija 
redzēt jauniešu centrā tik daudz bērnu un jauniešu. Būtu jau-
ki sagaidīt arī turpmāk tādu pašu atsaucību citās aktivitātēs 
ne tikai ēdienu gatavošanā.

Sagaidot Mātes dienu, 6. maijā darbojāmies  radoši un 
veidojām pārsteigumus māmiņām. Šoreiz bērni un jaunieši 
lēja svecītes, ar kurām iepriecināt savas māmiņas.

No 11. līdz 19. maijam jauniešu centrā notika šautriņu 
mešanas turnīrs. Katru dienu vajadzēja izmest šautriņas un 
krāt punktus. Piedaloties turnīrā, dalībniekiem bija iespēja 
pārbaudīt savas koncentrēšanās un precizitātes spējas. Tur-
nīrā piedalījās četri dalībnieki. 1. vietā ar 124 punktiem – 
Toms Edijs Dzenis, 2. vietā ar 37 punktiem – Matīss Cīrulis, 
3. vietā ar 29 punktiem – Evelīna Timaškova un 4. vietā ar 
13 punktiem – Krista Solovjova.

VĒSTIS NO BJIC „ACS”
Sveiciens!

Arī šogad iesniedzām savu nometnes pieteikumu Ma-
donas novada pašvaldības rīkotajam nometņu projektu 
konkursam. Mūsu nometnes pieteikums ir apstiprināts un ir 
piešķirts finansējums. Nometne “Vasara Tavā kabatā” nori-
sināsies no 15. līdz 19. augustam Ļaudonas pagasta kultūras 
namā. Vairāk par nometni varēs uzzināt jūlijā.

Un vēl viena priecīga ziņa.  Šogad jauniešu iniciatīvu 
projektu konkursā startēja Krista Solovjova ar savu ideju 
– “Aktīvā ģimenes diena”. Arī Kristas projekts ir saņēmis 
finansējumu un 9. jūlijā ģimenes ir aicinātas piedalīties pa-
sākumā. Pildot uzdevumus, gan vecāki, gan bērni varēs pār-
baudīt savas atjautības, veiklības un prāta spējas. 

Kopā darbojoties un reizē arī atpūšoties, stiprināsim sa-
vas ģimenes vērtības!

Uz tikšanos!
Gitas Dzenes, BJIC “Acs” jaunatnes darbinieces, 

teksts un foto

Cepumu cepšana. Degustējot cepumus. Pārsteigumi māmiņām.

Jautrā kopā būšana.

lījās kanisterapijas nodarbībā kopā ar Lanu Kunci. Bērniem 
bija iespēja iepazīt trīs suņus, kurus varēja pabarot un pamē-
ģināt viņus izvest pastaigā pie pavadiņas. Bērnos bija redzams 
patiesi liels prieks un pozitīvas emocijas. Suņi mums patīk. 

Projekta ietvaros arī sagatavošanās “Kaķu” grupa devās 
izzinošā pārgājienā “Domas dabā” kopā ar sporta treneri Hel-
mutu Baņukalnu. Pārgājiena laikā bērni devās uz mežu un 
tur būvēja mājiņas no dabas materiāliem, kur patverties. Bija 

iespēja arī pusdienot brīvā dabā, kas bērniem bija ļoti inte-
resanti. Pēcpusdienas cēlienā rotaļu laukumā  bērni kopā ar 
Helmutu turpināja sportiskās aktivitātes. 

Vislielākais paldies projekta organizatorei Katrīnai Sta-
feckai, kura iesaista projektos mūsu izglītības iestādes au-
dzēkņus.

Lai radoša sadarbība arī turpmāk! 
Rakstu sagatavoja Elīna Bremšmite, skolotāja
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TIKŠANĀS
20. maijā Ļaudonas pagasta bib-

liotēkā notika pasākums – tikšanās ar 
Gati Gailīti, Ļaudonas īpašumu uztu-
rēšanas nodaļas vadītāju, bet šoreiz kā 
ceļotāju.

Gatis pastāstīja par sava ceļojuma 
iespaidiem Japānā pēdējā ceļojuma 
laikā. Šajā ceļojumā Gatis 46 dienas 
pārvietojās pa Japānu ar velosipēdu 
un kopumā veica 2660 kilometru garu 
distanci.

Atnākušajiem interesentiem lai-
mējās uzzināt vairāk par Japānas kul-
tūru, dabu, ģeogrāfiju un infrastruktū-
ru.

Iespaidus spilgtākus padarīja Gata 
Japānā uzņemtās fotogrāfijas. 

Paldies Gatim par dalīšanos  
iespaidos! 

VĒSTIS NO ĻAUDONAS BIBLIOTĒKAS
Bibliotēkā – ne tikai grāmatas

I. Kārkliņas foto

VĒSTIS NO ĻAUDONAS KULTŪRAS NAMA
Mātes dienai veltīts koncerts

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Grieze”.Jauktais koris „Lai Top!”

IZSTĀDE
Ļ a u d o n a s 

pagasta bibliotē-
kā sadarbībā ar 
Madonas  novad-
pētniecības un 
mākslas muzeju 
ieskats Trešās at-
modas laika noti-
kumos – izstādē 
“Ceļā uz 1990. gada 4. maiju”. (Līdz 
03.06.2022.)

MEISTARKLASE
Vieni no vasaras krāšņākajiem zie-

diem, kas savu skaistumu izrāda jūnijā 
un jūlijā, ir peonijas.

Šīs skaistās dārzu iemītnieces ir po-
pulāras ne tikai dārznieku vidū. Ziedu 
motīvi sastopami arī interjera dizainā, 
krāšņos vainagos, rotās un apģērbā.

8. jūnijā plkst. 10.00 bibliotēkā 
notiks lielo kreppapīra PEONIJU ziedu 
veidošanas meistarklase Annas Anitas 
Amatas vadībā. Radīsim sev peoniju, 
kura nenoziedēs arī vasaras noslēgumā!

Meistarklasei pieteikšanās līdz 
06.06.2022. Lai pieteiktos nodarbībai 
un uzzinātu, kādi materiāli nepiecieša-
mi, zvaniet pa tel.nr. 25620017

Atskatu sagatavoja 
Ieva Kārkliņa, 

Ļaudonas bibliotēkas vadītāja

Maija otrajā svētdienā, kad visapkārt plaukst ziedi, jaut-
ri trallina putni un saule tik mīlīgi silda, svinējām Mātes 
dienu. Tie ir svētki māmiņām un vecmāmiņām – mūsu vis-
mīļākajiem un jaukākajiem cilvēkiem visā plašajā pasaulē. 
Māte ir ikviena cilvēka lielākais dārgums.

Ikdienas steigā dažkārt aizmirstas, ka jāapskauj sava 
māmiņa, jāpasaka silti un mīļi vārdi, kuri slēpjas ikviena 

sirsniņā. Grūti aprakstīt vārdos to mīlestību, ko māmiņa ie-
sēj katra bērna sirsniņā, un katrs bērns, vienalga cik viņam 
gadu, vēlas to mīlestību dāvāt atpakaļ savai māmiņai.

Ļaudonas kultūras nama amatiermākslas kolektīvi 7. 
maijā savu mīlestību māmiņām parādīja ar dziesmām un 
dejām. Lai gan gadsimta modernā  slimība – Covid 19– ir it 
kā atkāpusies, tomēr tā mazliet pabojāja svētkus  un pareti-
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Daudz lasīts grāmatās par 1934. gada 15. maija valsts 
apvērsuma notikumiem, bet vai katrs zina, ka pavisam netā-
lu no Mārcienas centra, bet jau Ļaudonas pagasta teritorijā 
– Krustkalnu rezervātā – atrodas 15. maija birzs.

Pēc atmiņu stāstījumiem, 15. maija birzi stādīja mež-
niecības darbinieki. Darbos piedalījušies arī aizsargi, iespē-
jams, ka arī mazpulcēni, jo kāda smagā mašīna no Ļaudonas 
(Mārcienā tādas vēl nebija) veda skolēnus uz šo birzi. Jādo-
mā, ka tā stādīta 30. gadu otrajā pusē.

Birzi svētkos varēja apmeklēt ikviens pagasta iedzīvo-
tājs, arī vienojoties gājienā, skandinot latviešu tautasdzies-
mas.

Birzs bija ļoti skaista, labi iekopta, taciņu malās auga 
ziemcietes, netrūka soliņu. Tās vidū atradās karoga masts. 
Saglabājušās atmiņas, ka 1938. gadā noticis gājiens no Mār-
cienas uz birzi, bet biedrības namā sarīkojums, kur tika izrā-
dīta Viļa Lāča luga „Šķēps un zobens”, režisors Jānis Zutis. 

1938. gadā Mārcienā gan skolēni, gan aizsargi, gan ie-
dzīvotāji gaidīja Valsts prezidentu Kārli Ulmani, bet nesa-
gaidīja. Otrās dienas pēcpusdienā, domājams, ka no Ļaudo-
nas caur Mārcienu uz Bērzaunes pusi brauca 5-6 mašīnas, 
otrajā vai trešajā mašīnā sēdējis pats prezidents. 

Arī skolēniem 15. maijā bija jāiet uz sarīkojumu birzī. 
Meitenēm galvā bija balto puķīšu vainadziņi, birzī spēlēja 
ragu mūzika. Kalna galā atradās skaists paviljons, ko 1937.-
1938. gados sauca par 15. maija birzs būdiņu. Turpat kalnā 
bez bērziem auga dažādi krāšņumkoki, trīs ozoli, kā arī bija 
izveidotas taciņas, kas vienmēr bija koptas.

Pie būdiņas mastā plīvoja trīs valsts karogi. Sarīkojumā 
runas teica pagasta vadītāji, skolotāji. Atskaņoja arī K. Bau-
maņa sacerēto valsts himnu „Dievs, svētī Latviju!”. Būdiņā 
varēja dejot līdz desmit pāriem. 

Ļaudonas pagasta skolēni palīdzēja ierīkot divus lau-
kumus birzī, gar malām sastādot liepiņas. Pirmajā laukumā 
iedēstīja vienu ozolu. Otrajā – gar malu stādīja liepiņas un 
akācijas; gar malām virzienā uz vidu novietoja soliņus. Lau-
kumu izkaisīja ar parupjiem, šķeltiem, nelieliem akmenti-
ņiem. Uz lielceļu gar malu bija ieliņa, bet gar pašu lielceļma-
lu – neliels grāvis. Parka vienā galā gar lielceļu veda mazs, 
zaļš tiltiņš; uz Mazo Plencīti (ezeru) veda kāpnītes, kuras 

gan palika līdz galam neiztaisītas. Strādnieki uzcēla pavil-
jonu, pamats bija cementa, jumts gan no dabas materiāliem. 
Otrajā laukumā domāja ierīkot deju placi.

Stādītajam ozolam tagad būtu pāri 90 gadiem, jo jau 
tajā laikā tas bija paliels. Kara laikā vācieši ozolu nozāģēja, 
paviljonu nodedzināja, te gāja kauju pirmās līnijas. Pēckara 
gados no ozola saknēm izauga divi skaisti ozoliņi, no kuriem 
mūsdienās viens nozāģēts.

Šajā birzī parasti notika uzņemšana mazpulkos, tad nesa 
lāpas, skanēja mūzika. Netrūka te arī skautu un aizsargu. At-
miņās šādi saieti palikuši kā priecīgi.

Atmiņu stāsta autors – nezināms
Materiāls no A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas

Sazinājos ar bijušo skolotāju un sirdsgudro Ausmu  
Dārziņu, vispirms noskaidrojot, ka viņa ir lieciniece gājie-
nam uz 15. maija birzi Krustkalnos.

Ausma stāsta: „1938. gadā  10 gadu vecumā, kad gāju 
3. klasē, es biju viena no tiem, kas devās lāpu gājienā. Mums 
visiem piešķīra  lāpiņas. Tās izskatījās apmēram tā – uz ap-
tuveni 70 centimetrus gara koka augšgala bija piestiprināta 
konservu bundžiņa, kurā iekšā atradās pakulas, kas bija sa-
smērētas ar darvu (cieta konsistence).

Toreiz skolā katrā klasē, kas atradās Tocē, mācījās no 
23 līdz 28 skolēniem. Manā klasē kopā ar mani mācījās vēl 
22 bērni.

Tā no Toces aptuveni plkst. 19.00 mēs devāmies ceļā – 
gar abām ceļa malām it kā kolonnā, viens aiz otra, turot 
paceltas saņemtās  lāpiņas. Es domāju, ka mēs tiešām pieku-
sām, jo desmit gadu vecumā mērotais  ceļš  šķita tāls. Tomēr 
jāpiebilst, ka es neatceros prezidenta Ulmaņa satikšanu...

Tomēr atceros to patriotisko un smeldzīgo sajūtu, dzie-
dot  Baumaņu  Kārļa komponēto valsts himnu. Un cik sir-
reāla sajūta bija atrasties Krustkalnos –  kā Kaukāza kalni 
miniatūrā, un arī Plencītis – ezers – bez dibena.

30-ajos gados populāras bija arī Mežu dienas. Manai 
klasei vajadzēja stādīt bērzu birztalas gan uz Kalnvirsas, 
gan gar Mūrnieku ceļiem. Atceros, ka 1938. gadā tika iestā-
dīta liepu aleja uz Ļaudonas kapiem.”

A. Dārziņas atmiņas pierakstīja Katrīna Kļaviņa

CAUR ĻAUDONAS PAGASTU EJOT!
Par 15. maija birzi

Senioru deju kolektīvs „Divi krasti”.

nāja mūsu rindas.
Koncerts bija paredzēts plašāks un krāš-

ņāks, bet, par spīti visam, tas tomēr notika… 
Pēc koncerta bija jauka balle. Cerams, ka viss 
notiks arī turpmāk…

Mūsu brašie dejotāji, gan senioru deju 
kolektīvs “Divi krasti”’, gan vidējās pa-
audzes deju kolektīvs “Grieze”, veiksmīgi 
aizvadīja skati, kas šogad saucas “Metodis-
kais seminārs”. Savukārt jauktais koris “Lai 
Top!” brauks uz Cēsīm, lai izdziedātu savu 
repertuāru.

Amatierteātris papildus viesizrādēm ar 
lugu “Pilsētnieki” apgūs jaunu materiālu un 
Līgo vakarā nospēlēs pirmizrādi.

Būs Jāņu balle! Sekojiet līdzi informācijai laudona.lv 
vai Ļaudonas Facebook lapā!

Dzīve turpinās!

Veselību mums visiem –  gan pašdarbniekiem, gan 
skatītājiem!

Anita Amata, 
kultūras nama vadītāja

A. Nagles foto
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Šogad par šīm birzīm nopietni aizdomājos. Kopš bēr-
nības zināju, ka tās stādītas par godu Kārlim Ulmanim. Ul-
maņlaiki – dzirdējām šo teicienu, kad tika runāts par valsts 
attīstību, tās uzplaukumu. Divdesmit gadu laikā Latvija no 
Pirmā pasaules karā izpostītas zemes pārvērtās par attīstītu 
valsti, kas varēja droši nostāties līdzās rietumu kaimiņiem.

Esmu redzējusi šīs 15. maija birzis. Viena tāda Krust-
kalnos, pusceļā no Ļaudonas uz Mārcienu, visaugstākajā 
vietā. Kad braucām pa šo ceļu, paps parasti apturēja mašīnu 
un mums, meitenēm, stāstīja par birzi, rādīja skaisto skatu 
lejā uz ezeriņu – Mazo Plencīti. Tolaik tas viss vēl bija re-
dzams.

Kopš bērnības atceros arī šādu birztalu Ļūmānos – aiz 
veikala, trijstūrī ceļu krustojumā. Un šķiet, ka Mētrienas 
bērzu birzs starp skolām, vieta, kur kādreiz mākslinieki  
Izabella un Gunārs Kroļļi rīkoja savu darbu izstādes, arī ir 
šādas izcelsmes. Valmieras-Rūjienas šosejas malā ir 15. 
maija birzs, rūpīgi kopta visos laikos. Ar tādu es sastopos 
arī Priekuļu-Raunas-Vecpiebalgas ceļu krustojumā tad, kad 
braucu uz Ļaudonu.

Pensionētā skolotāja Māliņa zināja stāstīt, ka viņas ve-
cākā māsa Aina Apsīte, būdama Ļaudonas skolas 5. klases 
audzēkne, ar klasesbiedriem audzinātājas Lauvas vadībā 
piedalījusies Ļaudonas kapu liepu alejas stādīšanā. Tas no-
ticis 1938. gadā 15. maijā. Meitenes pie liepiņām bija pie-
stiprinājušas zīmes ar saviem vārdiem, cerot, ka tās sagla-
bāsies. Mīļās meitenes!

Sapratu, ka vislabāk par šīm birzīm, alejām un koku 
stādījumiem man pastāstīs mežkopis Jānis Vanags. Viņš ir 
grāmatas „Mežu uzraudzība Latvijā 100 gados” autors. Tas 
ir vairāku gadu nopietns darbs, pētījums.

K. Ulmanis ļoti mīlējis mežus. 1928. gadā iedibinātas 
Mežu dienas, kas no gada gadā kļuvušas aizvien populārā-
kas. Prezidents bijis Mežu dienu patrons, arī pats vienmēr 
piedalījies stādīšanas darbos.

LŪKOJOTIES VĒSTURĒ...
15. maija birzis. Pētniecība. Stāsts par novadnieku

J. Vanaga grāmatas 
vāks „Meža uzraudzība 

Latvijā”.

Grāmatas „Medības” vāks.

Īpaši populāra 
šī tradīcija kļuvusi 
pēc 1934. gada 15. 
maija. Tad stādīju-
si vai visa tauta –  
birzis, alejas, ko-
kus, augļu dārzus. 
Jānis Vanags pētī-
jis, ka nevienā citā 
valstī šī koku stā-
dīšanas tradīcija 
nav bijusi tik plaša 
kā pie mums. Jā, 
15. maija birzis 
ir piemiņas zīme 
valsts apvērsu-
mam, K. Ulmanim 
kļūstot par īstu 
valsts vadītāju. K. 
Ulmanis mēdzis 
uzsvērt: „Tauta ir 
saimnieks, valdība 
– tās kalps.”  Un 
zinām, ka K. Ul-

manis no sirds kalpoja savai tautai.

Savukārt izcilais mežinieks Jānis Vanags ir mans bēr-
nības draugs. 1944.  gada augustā, kad vācieši nodedzināja 
Ļaudonu, un arī mūsu ģimene palika bez pajumtes. Tad Va-
nagi mūs pieņēma savās mājās Mētrienas „Rubiņos”. Dzī-
vojām tur divus gadus, kamēr vecāki atkal uzcēla savu māju 

Jānis Vanags ar Astrīdu Aizsilnieci  
piecu gadu vecumā.

Jānis un Astrīda 75 gados.
Foto no A. Aizsilnieces arhīva
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SĒRU VĒSTSINFORMĀCIJA NO 
VEIKALA ”KATRAM”

Veikalā “KATRAM” ar pilnu jau-
du sācis darboties taromāts.

Aicinām iedzīvotājus aktīvi nākt 
un nodot depozīta iepakojumus taro-
mātā, pretī saņemot 0,10 EUR vērtu 
čeku par katru nodoto depozīta taras 
iepakojumu.

Saņemtos čekus ir ļoti ērti izman-
tot uz vietas veikalā.

Taromāts ir pieejams  katru die-
nu no plkst. 08.00 līdz plkst. 18.00, 
izņemot svētdienas.

Indra Vīksna

Ļaut skaņai izskanēt,
Ļaut sāpei izsāpēt,
Ļaut upei aiztecēt,
Ļaut...
       (I. Auziņš)

Mūžības ceļos aizgājuši:
Ingus Matīss

11.05.2022.   40 gadu vecumā;

Jānis Stūrainis
14.05.2022.   76 gadu vecumā;

Jevdokija Jaunzema
17.05.2022.  65 gadu vecumā;

Francis Pritickis
22.05.2022.  74 gadu vecumā.

Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem!

Ļaudonā. 
Kopā ar kaimiņu Pabrūkļu bērniem 

bijām krietns bariņš, taču ar Jāni bijām 
vienaudži un vairāk turējāmies kopā – 
gan darbos, gan nedarbos.

Vēlāk satikāmies Ļaudonas vidus-
skolā. Jāni kopš bērnības interesēja 
mežs. Pabeidzis 8. klasi, viņš aizgāja 
uz Aizupes meža tehnikumu, vēlāk 
studēja meža zinības.

Aktīvais, gudrais meža speciālists 
strādāja Mežsaimniecības ministrijā, 
kļuva par ministra vietnieku.

Interesanti, ka šajā ministrijā par 

ekonomistu strādāja Miervaldis Ābo-
liņš, mans klasesbiedrs. Arī mētrēnie-
tis, taču visi trīs brāļi Āboliņi mācījās 
Ļaudonas vidusskolā.

Jāņa lielā mīlestība bija mežs un 
putni. Un Jaunmoku pils. Viņš daudz 
laika, spēka un izdomas veltījis tās at-
jaunošanai un restaurācijai. 

Tagad Jāņa sapnis ir Meža muzejs, 
kur vienuviet atrastos visas vēsturiskās 
mežkopības liecības, visos gados sa-
krātās bagātības.

Jānim jeb, kā es saku, Vanadziņam 
ir arī otra grāmata „Medības”. Tās ir 

atziņas un patiesības. To interesanti 
lasīt ne tikai medniekiem. Tas ir īsts 
mākslas albums, veltīts mežam un tā 
iemītniekiem. Ne tikai izzinošs teksts, 
bet arī lieliskas fotogrāfijas, pat medī-
jumu pagatavošanas receptes.

Jāņa Vanaga darbs mežkopības no-
zarē augstu novērtēts. Viņš ir Atzinī-
bas Krusta virsnieks. 

Leposimies ar savām dzimtajām 
vietām, ar saviem novadniekiem!

Astrīda Aizsilniece,  
bijusī ļaudoniete

2022.  gada maijā Valmierā

Pirmsskolas vecuma bērni skries 
400 metrus garu distanci (1 stadiona 
aplis).

7-12 gadus veci dalībnieki skries 
1200 metrus garu distanci.

12-18 gadus veci dalībnieki skries 
3200 metrus garu distanci.

Mazākajiem dalībniekiem drīkst 
skriet līdzi viena pavadošā persona, 
lai iedrošinātu un uzmundrinātu mazo 
censoni.

Pulcēšanās vieta – Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas pagalmā.

Uz tikšanos!
Pieteikšanās pa tel.nr. 26209794 – 

Anna Kļaviņa

ĻAUDONA SPORTO!
Atzīmēsim Starptautisko bērnu aizsardzības dienu un 

mācību gada noslēgumu ar skriešanas sacensībām! 


