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Laba sirds ir visa sākums;
Laba sirds ir visa beigums;
Vairāk cilvēks nespēj sniegt.
                        Rainis

Labdien, Ļaudonas pagasta iedzīvotāji un citi avī-
zes lasītāji!

Kopā esam aizvadījuši arī marta mēnesi, kas nācis 
ar negaidītiem sniegputeņiem, tikko izlīdušiem snieg-
pulkstenīšiem, kurus kārtējo reizi pārklāja pamatīga 
sniega kārta.

Dažādu ierobežojumu pakļauti, Ļaudonas pagasta 
iedzīvotāji tāpat pamanās aktīvi pavadīt savu brīvo 
laiku, te nūjojot, te pastaigājoties, te skrienot, te slē-
pojot. Liela pateicība par to ir Ļaudonas sporta pasā-
kumu organizatorei Lāsmai Šķēlei, kas enerģiski un 
neatlaidīgi popularizē veselīgu dzīvesveidu, iesaistot 
Ļaudonas pagasta, kā arī citu pagastu iedzīvotājus, tā-
dējādi darot plaši zināmu Ļaudonas vārdu arī citviet 
Latvijā! Paldies, Lāsma!

Būsim aktīvi arī citās jomās, piesakot dalību projek-
tu konkursos kā, piemēram, „Daudzdzīvokļu māju 
teritoriju labiekārtošana”, ko organizē Madonas no-
vada pašvaldība, un „Latvijas Valsts mežu un Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras 
programmā 2021”, ko izsludinājis Vidzemes plānoša-
nas reģions. Šajā konkursā Ļaudonas pagasta pārvalde 
startēs ar projektu „Stāstiņi iz skolas dzīves. Sāvienas 

skola”. Par šiem konkursiem vairāk lasiet šajā avīzītē.
Jau esam aizvadījuši gadu, vienu veselu gadu, ejot 

cauri jauniem dzīves līkločiem, kurus veidojusi covid-
krīze. Par to jau runāts tik daudz, ka šķiet, pat vairs 
nav ko teikt.

Ierobežojumu slogs sāk nomākt arī tos, kas tos ievē-
rojoši simtprocentīgi, sākot no pagājušā gada marta. 
Es zinu, ka ir grūti  bērniem, kas mācās attālināti, ve-
cākiem, kas strādā attālināti vai ir bijuši spiesti aiziet 
no darba, darbiniekiem iestādēs, kad jānēsā sejas mas-
kas un jāietur savstarpēja distance, cilvēkiem, kuriem 
jāizmanto e-komercijas pakalpojumi, jo joprojām pa-
stāv preču iegādes ierobežojumi klātienē.

Gaidiet sauli un pavasari! Sazvanieties ar saviem 
draugiem! Uzņemiet vitamīnus, kas palīdzēs stiprināt 
imunitāti! Svarīgi ir uzņemt gan C vitamīnu, lietojot 
uzturā dārzeņus, gan arī D vitamīnu, kas noteikti uz-
labos pašsajūtu un novērsīs ikdienas bezspēku un apā-
tiju. 

Smaidiet biežāk, jo smaidīšana uzlabo mūsu fizisko 
stāvokli, pat tad, ja smaidīšanas brīdī nemaz neesam 
laimīgi, bet tikai izliekamies, ka smaidām!

Nodzīvojiet kaut vienu dienu, brīnoties un apbrīno-
jot vienkāršas un ikdienišķas lietas! Neviens cits jūsu 
vietā nevar izmainīt jūsu dzīvi, nevienam tas nav pa 
spēkam. Kādu lēmumu pieņemsiet? Neko nedarīt un 
turpināt žēloties vai spert vienkāršus soļus, lai palī-
dzētu sev un citiem?

Katrīna  Melānija

A. Avotiņas foto
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VĒSTIS  NO  PAGASTA  PĀRVALDES
VĒSTIS  NO  ĪPAŠUMU  UZTURĒŠANAS  NODAĻAS

Cienījamie pagasta iedzīvotāji, šajā izdevumā un arī 
turpmāk pagasta pārvaldes Īpašumu uzturēšanas nodaļa 
(ĪUN) sniegs jums praktiskāka rakstura informāciju par 
pagastā notiekošo, lai iedzīvotāji ir lietas kursā par pa-
gasta pārvaldes darāmajiem darbiem īpašumu uzturēša-
nas jomā, problēmjautājumiem, ierosinājumiem un citām 
aktualitātēm, kas var atsaukties uz pagasta iedzīvotāju 
ikdienu.

ĪUN slejas papildu viens no mērķiem būs vērsties pie 
pagasta iedzīvotājiem ar iniciatīvām, ko pagasta pārval-
de varētu realizēt, kopīgi apvienojot spēkus ar pagasta 
iedzīvotājiem un vietējiem uzņēmējiem. Pagastā ir mil-
zum daudz darāmu darbu, lai uzlabotu vidi, kurā mēs 
dzīvojam, strādājam un atpūšamies. Ierobežotie finanšu 
līdzekļi neļauj un neļaus realizēt visas ieceres, tāpēc ie-
dzīvotāju iesaisti pārvalde augsti novērtētu.

Lai vai kā, gada trešais mēnesis iet uz beigām tāpat kā 
sniegotie ziemas mēneši. Esam cītīgi tīrījuši un kaisījuši 
pagasta ceļus un ietves gan saviem spēkiem, gan līgumu 
ar uzņēmējiem ietvaros. Lai arī šī ziema dāvāja daudziem 
prieku, toties šī gada ceļu uzturēšanas budžetu ziema ne-
saudzēja. No gada sākuma līdz marta vidum brauktuvju 
un ietvju uzturēšana ir izmaksājusi apaļus 17 000 eiro, 
kas ir teju trešā daļa no Ļaudonas pagasta ceļu uzturēša-
nas fonda, bet priekšā vēl bezsniega mēneši ar greiderē-
šanu, caurteku remontiem un gada nogales iespējamiem 
sniegiem. Šī pavasara atkušņi mijas ar puteņiem, kas 
uzliek papildu slogu ceļu sakopšanai. Neņemot to visu 
vērā, centīsimies nodrošināt ceļu uzturēšanu apmierinošā 
kvalitātē. 

Tie kuri, nav lietas kursā par ceļu uzturēšanas fondiem, 
bet ir dzirdējuši par ceļa posma P82 Ļaudona - Mūrnie-
ki rekonstrukciju, informēju, ka šī posma asfaltēšana ir 
iekļauta šī gada valsts autoceļu fondā, ne Madonas paš-
valdības budžetā, un ceļa posma atjaunošana nav saistīta 
ar Ļaudonas pagasta pārvaldes ceļu uzturēšanas aktivi-
tātēm. Mums visiem tagad atliek tikai cerēt, ka šī valsts 
iniciatīva šogad tiks realizēta.

Kopš janvāra sākuma ĪUN darbinieki  cītīgi rosījušies 
pa Ļaudonas un Pārupes kapiem. Apzinoties situāciju 
abos kapos, varēja noprast, ka vairāku gadu garumā uz-
manība maz tika pievērsta nokaltušo koku un nevajadzī-
gās koku un krūmu audzes iztīrīšanai kapu teritorijās. Šis 

gan nav pārmetums kapu pārziņiem, jo kapu pārziņu pie-
nākumos neietilpst koku izzāģēšana, tādēļ liels paldies 
ļaudoniešiem Jānim Solovjovam un Agrim Beļavam, kuri 
divatā ir izzāģējuši zemos zarus, vecos nokaltušos kokus, 
kā arī sagāzušos kokus kapu nomalēs.

Kad pabeigs darbus divos minētajos kapos, tiks iztīrī-
ti arī Mētrienas kapi. Neņemot vērā jau paveikto, situā-
cija visos trijos kapos nav diez ko spīdoša, ja runā par 
sadzīves atkritumiem un atkritumiem, kas klasificējami 
kā būvgruži. Te domāti visa veida sadzīves atkritumi, ko 
kapu apmeklētāji novākuši un nav pacentušies aiznest 
līdz sadzīves atkritumu konteineriem, bet izmetuši sev 
ērtākā vietā. Vecās kapu apmales ir izkaisītas pa visiem 
kapiem - saslietas pret kokiem, sagāztas kaudzēs vai ie-
mestas mežā. Šogad kapu sakopšanai būs iedalīti līdzekļi 
no mūsu kopējā budžeta. Lai kapu apmales iznestu un 
izvestu no visu trīs kapu teritorijām, būs nepieciešama 
sadzīves atkritumu konteinera noma, kā arī darbaspēks, 
kura nav pagasta pārvaldes rīcībā. Te es vēršos pie Ļau-
donas pagasta iedzīvotājiem, kuri brīvprātīgi vēlētos 
piedalīties kapu sakopšanas kopīgā talkā, lai izvāktu gan 
sadzīves atkritumus, gan kapu apmales. Šādā veidā pa-
gasts ietaupītu finanšu līdzekļus, ko varētu mēs izmantot 
citiem mērķiem. Ja kādam ir interese, lūdzu pieteikties 
ĪUN, lai vēlāk kopīgi vienotos par darāmo darbu apjomu 
un laiku. Personīgi būšu ļoti pateicīgs, ja kāds atbalstīs 
šādu iniciatīvu.

Vēl informēju, ka Ļaudonas kapos tiks izvietots viens 
papildu sadzīves atkritumu konteiners, tādējādi divu 
konteineru vietā no aprīļa būs trīs konteineri kapu ap-
meklētāju ērtībām.

Lūgums visiem kapu apmeklētājiem sadzīves atkritu-
mu konteinerus izmantot tikai šim mērķim paredzēto at-
kritumu izmešanai. Sadzīves atkritumi nav pērnās lapas, 
koku zari, nopļautā zāle vai vecās nokaltušās kapu puķes, 
ne arī kapu apmales. Būsim atsaucīgi un ievērosim tīrību 

Andris Kļaviņš un Māris Smetelis, tīrot sniegu.

Sadzīves atkritumu konteineri Ļaudonas kapos.
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Skats uz vietu, kur plānots izbūvēt ugunsdzēsības dambi.

vietā, kur atdusas mūsu tuvinieki, un nekautrēsimies aiz-
rādīt tiem, kuri to neievēro. Ja jau esam paņēmuši sev 
līdzi pilnu PET pudeli ar dzērienu, tad lai pietiek spēka 
arī tukšu aiznest un izmest attiecīgā vietā. Ļoti ceru uz 
ļaudoniešu atsaucību šajā jomā.

Lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti daudzdzīvokļu māju 
pagalmu sakopšanā un labiekārtošanā, Madonas novada 
pašvaldības dome ir apstiprinājusi pašvaldības Attīstī-
bas nodaļas izstrādāto nolikumu projektu konkursam 
“Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana”, kura 
ietvaros iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala 
labiekārtošanai. Tā kā pagalmu infrastruktūra ir Vislatvi-
jas problēma, arī Ļaudonas daudzdzīvokļu  namu iedzī-
votāji ir laipni aicināti piedalīties konkursā un iesniegt 
pieteikumus savas mājas pagalmu un vides uzlabošanai. 
Pašvaldības finansiālais atbalsts ir paredzēts līdz 50% 
no projekta attiecināmo izmaksu kopuma. Konkursa da-
lībnieki var pretendēt uz: brauktuves, ietves vai stāv-
laukuma izbūvi, pārbūvi vai atjaunošanu u.c. lietām. 
Plašāk par projektu turpmāk avīzē.

Paralēli vidusskolas energoefektivitātes projektam, 
kā realizāciju paredzēts uzsākt šajā gadā, uzsāksies arī 
ugunsdzēsības dambja izveide. Šie abi projekti jārealizē 
teju vienlaicīgi, lai atbilstoši saistošajam normatīvajam 
regulējumam varētu nodot vidusskolu ekspluatācijā pēc 
tās nosiltināšanas. Dambja izbūve paredzēta, nosprosto-
jot upīti, kura plūst starp vidusskolu un Avotu ielas katlu 
māju. Paralēli ugunsdrošības jautājuma atrisināšanai tiks 
sakārtotas komunikācijas līnijas, kas šķērso appludināmo 
teritoriju, tiks izveidota ūdenskrātuve tās izmantošanai 
sporta un atpūtas vajadzībām, kā arī nomainītas caurte-
kas zem Skolas ielas. Paredzēti ievērojami zemes pārvie-
tošanas darbi, līdz ar to ierastā ainava arī mainīsies. 

Pašreiz notiek projektēšana un saskaņošanas darbi ar 
ieinteresētajām institūcijām un zemju īpašniekiem, lai 

projekta realizācijas gaitā nerastos pārpratumi un ne-
skaidrības.

Projektā paredzēti darbi - upītes grunts padziļināšana 
un tīrīšana, meniķa izbūve, atsevišķa stāvlaukuma izbū-
ve Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) 
autotransporta vajadzībām, piegulošās teritorijas un 
dambja krastu sakopšana. 

Šāds VUGD prasību apmierināšanas risinājums ir op-
timāls gan no finansiālā vērtējuma, gan no mūsdienīgas 
pilsētvides izveides aspekta.

Gatis Gailītis, Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājs
G. Gailīša foto 

PROJEKTU  KONKURSS 
“DAUDZDZĪVOKĻU  MĀJU  TERITORIJU  LABIEKĀRTOŠANA”

Lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti daudzdzīvokļu māju 
pagalmu sakopšanā un labiekārtošanā, Madonas novada 
pašvaldības dome 2021. gada 25. februāra sēdē apstip-
rināja pašvaldības Attīstības nodaļas izstrādāto noliku-
mu projektu konkursam “Daudzdzīvokļu māju teritoriju 
labiekārtošana”, kura ietvaros iespējams saņemt paš-
valdības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamai 
mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.

Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas ai-
navu arhitekte Agnese Silupa norāda, ka lielākā daļa 
Madonas novada daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu nav 
rekonstruēti, to kvalitāte ir salīdzinoši zema un neatbilst 
mūsdienu prasībām - pagalmos trūkst funkcionāli pār-
domātas un sakārtotas piebraucamo ceļu struktūras, ērtu 
auto stāvlaukumu, energoefektīva apgaismojuma, lietus 
ūdens novadīšanas sistēmas, sporta un atpūtas laukumu, 
apzaļumošanas risinājumu, mazās arhitektūras elemen-
tu (velo novietnes, soliņi, atkritumu urnas utt.). Projektu 
konkursa mērķis ir veicināt Madonas novada iedzīvotā-
ju iniciatīvu, iesaistoties daudzdzīvokļu māju pagalmu 
sakopšanā un labiekārtošanā, tādējādi attīstot sadarbību 
starp vietējo sabiedrību un pašvaldību un sekmējot ko-

VĒSTIS  NO  MADONAS  NOVADA  PAŠVALDĪBAS

pīgu atbildību par dzīves kvalitātes uzlabošanu novadā.
“Līdzšinējā  pieredze pierāda, ka, lai veicinātu nova-

da administratīvās teritorijas labiekārtošanu, iedzīvotā-
ju iniciatīvu un līdzdarbību daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju pagalmu sakopšanā un vides uzturēšanā, nepiecie-
šama aktīva pašvaldības iesaiste projektu līdzfinansēša-
nā. Šis ir viens no pašvaldības rīcībā esošajiem rīkiem, 
kas ļauj ieguldīt publisko finansējumu plašākai sabied-
rībai nozīmīgu aktivitāšu īstenošanā,” skaidro Agnese 
Silupa.

Kas var iesniegt pieteikumu?
• Madonas novada administratīvajā teritorijā esošas 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs vai 
mājas dzīvokļu īpašnieku kopības projekta iesniegšanai 
deleģēts pārstāvis, kas apstiprināts dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulcē;

• daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnie-
ku kopība vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras ir noslēgušas vieno-
šanos par kopīga pieteikuma iesniegšanu, ja daudzdzī-
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vokļu dzīvojamām mājām piesaistītie zemesgabali sav-
starpēji robežojas;

• divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzī-
vokļu īpašnieku kopības, kuru piesaistīto zemesgabalu 
robežas ir savienotas, var vienoties par kopīgu projekta 
iesniegšanu.

Cik liels ir pašvaldības atbalsts?
Pašvaldības atbalsta intensitāte ir līdz 50% no projek-

ta attiecināmo izmaksu kopsummas:
• nepārsniedzot 10 000 eiro par labiekārtošanas dar-

biem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepie-
ciešama būvniecības ieceres dokumentācija;

• nepārsniedzot 2 000 eiro par labiekārtošanas dar-
biem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav ne-
pieciešama būvniecības ieceres dokumentācija.

Kam tiek piešķirts atbalsts?
• brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbū-

vei vai atjaunošanai;
• lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvei, pārbūvei 

vai atjaunošanai;
• apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, 

uzstādot energoefektīvus LED gaismekļus;
• jaunu apstādījumu izveidei;
• citiem labiekārtošanas darbiem (soliņu, velo noviet-

ņu, atkritumu urnu u.c. labiekārtojuma elementu uzstā-
dīšana, atkritumu konteineru novietošanas laukumu, 
sporta laukumu, veļas žāvētavu ierīkošana, pārbūve vai 
atjaunošana u.tml.).

Kā pieteikties?
• konkursa pieteikumu, parakstītu ar drošu elektronis-

ku parakstu, no 3. marta līdz 3. maijam var iesniegt, 

nosūtot uz e-pasta adresi:  pasts@madona.lv ar norādi 
“Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkur-
sam “Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana””;

• konkursa pieteikumu var iesniegt personīgi Mado-
nas novada pašvaldības administrācijā, Saieta laukums 
1, Madona, LV 4801, 101. kab.;

• konkursa pieteikumu var nosūtīt pa pastu Madonas 
novada pašvaldībai, Saieta laukums 1, Madona, LV-
4801, ar norādi - “Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 
projektu konkursam “Daudzdzīvokļu māju teritoriju 
labiekārtošana” (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga 
nedrīkst būt vēlāks par konkursa pieteikumu iesnieg-
šanas termiņu).

Kas vērtēs?
Konkursa pieteikumus izvērtēs konkursa komisija, 

kuru apstiprina Madonas novada pašvaldības izpilddi-
rektors, vajadzības gadījumā pieaicinot konsultantus - 
arhitektus, māksliniekus un/vai citus speciālistus, kuri 
pieteikumu izvērtēšanā piedalās ar padomdevēja tiesī-
bām.

Pieteikumu iesniedzējiem, kuriem tiks piešķirts paš-
valdības līdzfinansējums, atbalstīto projektu realizācija 
jāuzsāk 2021. gada ietvaros. Maksimālais līdzfinansē-
juma apguves termiņš ir viens gads no labiekārtošanas 
darbu/būvdarbu uzsākšanas. 

Iegūt plašāku informāciju par konkursa nolikumu ie-
spējams interneta vietnē: madona.lv.

Informāciju sagatavoja 
Madonas novada pašvaldības attīstības nodaļa

MASU  VAKCINĀCIJAS 
PUNKTS  MADONAS   SPORTA   CENTRĀ

12. martā rīkotās Madonas novada pašvaldības pār-
stāvju, SIA “Madonas slimnīca” vadības un Vakcinā-
cijas projekta vadītājas Evas Juhņēvičas tiešsaistes 
tikšanās laikā panākta vienošanās, ka Madonas nova-
dā līdztekus jau esošajiem vakcinācijas kabinetiem ģi-
menes ārstu prakšu vietās un Madonas slimnīcā plānots 
izveidot papildu vakcinācijas punktu novada iedzīvotā-
jiem, kurā vakcināciju būs iespējams veikt  ātrākā  tem-
pā lielākam cilvēku skaitam. 

Pašvaldība šādu risinājumu laikus plāno, reaģējot uz 
biroja informāciju par vairāk nekā viena miljona vakcī-
nu piegādi aprīlī - maijā, prognozējot iespējamu vakci-
nācijas jaudas trūkumu.

Svarīgākie fakti:
- Masu vakcinācijas punkts atradīsies Madonas pil-

sētas sporta centrā (Gaujas iela 13, Madona).
- Madonas novada pašvaldība saskaņā ar Vakcinācijas 

projekta biroja lūgumu masu vakcinācijas punktu iekār-
tos līdz š.g. 1. aprīlim.

- Madonas novada pašvaldība nodrošinās telpas, to 
iekārtojumu, pieejamību un sabiedrisko kārtību.

- Vakcinācijas projekta birojs nodrošinās vakcināci-
jas personālu, informatīvo atbalstu. Vakcīnu daudzumu 
pēc vakcinācijas veicēja pieprasījuma apstiprina SPKC 
un piegādā zāļu lieltirgotavas.

- Masu vakcinācijas punktā vakcināciju varēs veikt 
tie iedzīvotāji, kas būs reģistrējušies vakcinācijai un 
saņēmuši norīkojumu uz šo vakcinācijas punktu.

- Vakcinācijas process Madonas novadā turpināsies 
arī ģimenes ārstu praksēs un Madonas slimnīcā.

Papildus informējam, ka naktī uz 12. martu Madonas 
slimnīca saņēma pirmās 50 no 200 pasūtītajām vakcī-
nām. 

Atgādinām, ka pieteikties vakcīnai var elektroniski 
vietnē:  www.manavakcina.lv, zvanot 8989 vai pie 
sava ģimenes ārsta, ja viņš ir iesaistījies vakcinācijas 
procesa nodrošināšanā. 

Pateicamies Madonas novada iedzīvotājiem par iz-
pratni, Madonas novada ārstniecības personālam par 
atsaucību un visām iesaistītajām iestādēm par mērķtie-
cīgiem centieniem pēc iespējas kvalitatīvāk nodrošināt 
vakcināciju. 

Masu vakcinācijas punkta izveide Madonā un 
sekmīga tā darbība būs vēl viens būtisks solis pretim 

ātrākai iziešanai no pandēmijas.

Madonas novada pašvaldība 
Informācija no madona.lv
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MĒNEŠA  JUBILĀRI
Palūdz pavasari,
Lai tas spēku aizdod.
Palūdz puteņiem,
Lai gadiem pēdas jauc.
Palūdz pašai sirdij - tā vislabāk zinās,
Kādus gadus atpakaļ lai sauc.
Gadu straumē nestas, aiziet dienas,
Dzīves jūrā saplūst vienuviet.
Lai vēl ilgi mirdz Tev ceļa zvaigzne,
Darbi veicas, gaišas dienas rit!

15. martā JEVDOKIJA  NAHODKINA
 atzīmēja 85 gadu jubileju!

30. martā ILGA  KRIŠKĀNE 
atzīmēja 80 gadu jubileju!

30. martā SARMA  BARKOVSKA 
atzīmēja 85 gadu jubileju!

Norītis... Pie šī jaukā vārda mūsu māsa tika, patei-
coties savām mazmeitām Madarai un Anetei. Vārds tā 
iedzīvojies, ka kļuvis gluži vai oficiāls.

Norītim saites ar mazmeitām tiešām ļoti ciešas. Mei-
tenes faktiski Ļaudonā uzaugušas, un tagad mūsdienu 
interneta iespējas ļauj sazināties pēc sirds patikas. Inte-
resanti, ka šo jauko trijotni saista arī kopīgas profesio-
nālas intereses - pedagoģija.

Madara pēc studijām kļuvusi diplomēta žurnāliste, arī 
profesionāla fotogrāfe, loloja sapni apgūt franču valodu. 
Tāpēc viņa devās brīvprātīgā misijā uz Franciju strādāt 
ar pusaudžiem. Nu jau valoda apgūta, nokārtoti oficiālie 
pārbaudījumi, un Madara strādā Orleānā koledžā.

Anete, vēl būdama vidusskolniece, piedalījās vācu 
valodas olimpiādē un ieguva tiesības bezmaksas studi-
jām Berlīnes Universitātē. Anete izvēlējās studijas par 
Ķīnu - tās ekonomiku, mākslu, valodu. Viens no mācību 
gadiem Ķīnā devis tik daudz, ka Anete spēj sarunāties 
šajā sarežģītajā valodā. Viņas bakalaura darbs par Ķī-
nas ekonomiku saņēmis ļoti augstu novērtējumu. Tagad 
laiks doties tālāk!  Anete ir arī skolotāja. Viņa darbojas 
Berlīnes Latviešu skolā.

Noras saulstariņš ir Madaras dēliņš Marsels. Vasarā 
mazais brašulis svinēs jau trīs gadu jubileju. Viņam sa-
režģīta dzīve - mamma cenšas iemācīt latviešu valodu, 
bet ar tēti Filipu jārunā franciski. Nora ir gandarīta, ka 
Madarai atliek laiks arī fotografēšanai, ka viņas darbiem 
internetā ir daudz skatītāju un pozitīvu atsauksmju. 

Mūsu māsa ir aizrautīga krustvārdu mīklu sastādītāja. 
Viņa priecājas, ka, meklējot atbilstošos vārdus, pati ie-
mācās daudz ko jaunu. Jau no bērnu dienam Norai ļoti 
patīk lasīt grāmatas.

Norai lieliski padodas īpašu, netradicionālu ievārīju-
mu gatavošana. Un kur tad garšīgie gurķīši, ķirbīši... 
Tos mēs ar prieku degustējam tikšanās reizes. Protams, 
vienmēr ir sagatavotas burciņas līdzņemšanai. Šādu cie-
makukuļu gatavošana Norai ir svēts pienākums, paraža, 
mantota no mūsu mammas.

Nora ir arī ģimenes vēsturniece. Viņa rūpīgi izpētījusi 
vecāku albumus, vēstules, iedziļinājusies saglabātajos 
dokumentos. Tā ir tapis muzeja cienīgs darbs, ar pūlēm 
paceļams albums, kuru apbrīno draugi un paziņas. 

Nora vienmēr gaida pavasari, seko saules ceļam, prie-

cājas par saviem brīnišķīgajiem amariļļiem. Un tad jau 
nāk arī tomātu un citu stādu laiks. Apspriežam jaunu-
mus, maināmies ar sēklām.

Kad telefonā dzirdam māsas dzīvespriecīgo, možo 
balsi, saprotam, ka viss kārtībā. Nora vienmēr ir meitas 
ģimenes gādības, uzmanības lokā. Lindas un Jāņa, kā 
arī Armīna un viņa meitu ierašanās Ļaudonā Norai katru 
reizi ir svētki. 

Nora no sirds pateicas brīnišķīgajiem ļaudoniešiem, 
arī saviem bijušajiem skolēniem - atsaucīgiem, izpalī-
dzīgiem. Saka paldies par pretimnākšanu, atbalstu, ko 
izjūt, saņem, kas palīdz dzīvot. Viņa gan uztraucas, ka 
nespēj atdarīt šo nenovērtējamo labestību.

Paldies Jums visiem arī no mums!
Jubilejā novēlēsim Norai veselību, izturību, vienmēr 

možu garu, gaišas domas, daudz saulainu, priecīgu die-
nu!

Ja vien tas būtu iespējams, zinām, ka Noru jubilejā 
visvairāk iepriecinātu grāmata par Ļaudonu...

  
 Ar mīļiem sveicieniem  -

Mārīte un Astrīda, Sarmas māsas

Sirsnīgi un pavasarīgi sveicieni jubilārēm 
skaistajās jubilejās!

Katrīna Kļaviņa

Sarma ar mazmazdēlu Marselu 2020. gada vasarā.
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VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
VĒSTIS  NO  A. EGLĪŠA  ĻAUDONAS  VIDUSSKOLAS

Šis mācību gads skolā attālināti!
Pagaidām nekas neliecina par to, ka skolēni varētu at-

griezties skolā un uzsākt mācības klātienē, tādēļ mums 
visiem - skolotājiem, skolēniem, vecākiem - ir jābūt ga-
taviem, ka arī šis mācību gads skolā noslēgsies, mācoties 
attālināti. Viens no galvenajiem priekšnoteikumiem sek-
mīgam mācību gada noslēgumam - spēja sadarboties sko-
lēniem ar skolotājiem un vecāku atbalsts.

Attālinātais mācību process ir grūts pedagogiem - papil-
du darba stundas, pedagogu savstarpējā darba plānošana, 
lai skolēniem neveidotos pārslodze, stress, kā panākt AS 
(atgriezeniskā saite)  saņemšanu no skolēniem, skolēnu 
motivācijas trūkums mācīties pamatskolā, kā   arī vidus-
skolas 10. un 12. klases skolēnu vidū, vecāku neieintere-
sētība un nesadarbošanās. Tāpēc arī skolotājiem jāmācās 
plānot savs darbs tā, lai saudzētu veselību.

Grūts mācību laiks  arī skolēniem - sava darba plāno-
šana, daudzās stundas pie datora vai telefona, iztrūkstošā 
socializēšanās, tiešā kontakta neesamība vienaudžu vidū, 
nepietiekams interneta ātrums un IT tehnoloģiju nodroši-
nājums ģimenēs, kurās vairāki bērni mācās skolā. 

Apkopojot mācību darba rezultātus divas nedēļas pirms 
brīvdienām un salīdzinot ar 1. semestri, bija strauji pieau-
dzis skolēnu skaits ar nepietiekamiem vērtējumiem. 

Kas tam varēja būt par iemeslu? 
Skolēniem jākļūst patstāvīgākiem, jo daudzi skolēni 

joprojām nespēj mācīties patstāvīgi, nespēj plānot laiku un 
savas veicamās darbības vienas mācību dienas vai mācību 
nedēļas griezumā.

Vecākiem jākļūst atbalstošākiem saziņā ar priekšmeta 
skolotājiem un klases audzinātājiem, jāatrod laiks starp 
savu darbu un rūpēm par bērniem, jo viņiem nepieciešams 
liels vecāku atbalsts ikdienas mācību darba organizēšanā.

Tas nozīmē, ka vecākiem regulāri jāapmeklē e-klases 
žurnāls, izmantojot nevis skolēna, bet savu - vecāka - pa-
roli, lai pārliecinātos, kā skolēnam veicies konkrētajā mā-
cību dienā, cik bijis mācību stundu, kuras no tām bijušas 
tiešsaistē, kurā mācību priekšmetā pildāmi un kad nododa-
mi AS darbi, vai skolēns ir izmantojis iespēju un piedalījis 
tiešsaistes vai klātienes konsultācijās. 

Vecākiem nevajadzētu paļauties tikai uz skolotāja inte-
resi par skolēna mācību darba rezultātiem, bet laikus sazi-
nāties ar priekšmeta skolotāju vai audzinātāju, risināt jau-
tājumus, kā palīdzēt skolēnam, nepieciešamības gadījumā 
ierobežojot datorā vai telefonā nelietderīgi pavadīto laiku. 

Skolai  ir  vienotais google konts, tas ļauj pilnībā izman-
tot google pakalpojumu sniegtās iespējas (disks, doku-
menti u.c.), tostarp, aktīvāk  tiešsaistēm izmantojam Meet, 
saziņai ar skolēniem gan vadot stundas, gan konsultācijas, 
kā arī kopīgajām sanāksmēm. Mācību darba nodrošināša-
nai visbiežāk tiek izmantotas mācību platformas: Uzde-
vumi.lv., Letonika.lv (no Madonas pašvaldības  piešķirta 
brīvpiekļuve). No Madonas novada pašvaldības skola ir 
saņēmusi portatīvos datorus mobilās klases izveidei skolā, 
savukārt no Izglītības un zinātnes ministrijas - portatīvos 
datorus skolotājiem mācību procesa uzlabošanai un no-
drošināšanai. No skolas budžeta iegādātas Web kameras 
stacionārajiem datoriem mācību kabinetos, pilnā apmērā 
nodrošinot skolotājiem iespēju organizēt mācību stundas 
tiešsaistē, organizēt savu darbu skolā vai attālināti.

Iepriecina skolotāju vēlēšanās apgūt jaunas metodes, 
lai varētu nodrošināt raitāku gan savu darbu, gan skolēnu. 
Iespēju robežās skola palīdz  ar datoriem tām ģimenēm, 
kurās ir vairāki skolēni. 

Skolas mācību darbā ir īpašs laiks - tie ir valsts pārbau-
des darbi. Tie nav pazuduši no mūsu ierastā mācību pro-
cesa, tikai ieguvuši citādāku formu, respektīvi, tiek orga-
nizēti tiešsaistēs vai ar platformas Uzdevumi.lv palīdzību. 
Februāra un  marta mēnesī valsts diagnosticējošie darbi 
veiksmīgi ir notikuši 3. un 6. klasē, savukārt 9. klasei ap-
rīlī būs monitoringa pārbaudes darbi obligātajos mācību 
priekšmetos - latviešu valodā un matemātikā, kā arī  skolas 
izvēlētajā mācību priekšmetā - Latvijas vēsturē. 12. kla-
sei CE (centralizētie eksāmeni) šogad noteikti trīs. Tie ir 
obligāti kārtojamie -latviešu valodā, svešvalodā (angļu), 
matemātikā, kā arī vēl pēc skolēna izvēles, ja nepiecie-
šams mācību uzsākšanai augstskolā. Eksāmenu laiks - 
maija mēnesis. Šis ir patiešām  sarežģīts laiks vidusskolas 
absolventiem, jo sagatavoties eksāmeniem attālināti - tā 
ir divkārša atbildība, patstāvība, sevis motivēšana, darba 
organizēšana, disciplinēšana, neatlaidība. Tas ir rūdījums 
arī turpmākajām studijām, kā arī dzīvei. Vēlam izturību un 
iesāktā neatlikšanu uz vēlāku laiku. Lai izdodas!

Līdztekus grūtajam, saspringtajam ikdienas mācību 
darbam  skolēniem tiek dota brīnišķīga iespēja izmantot 
“Latvijas skolas somas” projektu. Tā 2. semestrī esam iz-
mantojuši divus piedāvājumus. Viens no tiem bija koncert-
lekcija “Raimondam Paulam - 85”. To  varēja baudīt visi 
1.- 12. klases skolēni un viņu ģimenes. Otrs piedāvājums 
- “Es un Imants Ziedonis “Dzirnakmeņos””. Ar literatū-
ras skolotāju iesaisti un atbalstu tika organizēta Citādāka 
diena 10. un 11. klases skolēniem, veltīta literatūrai un ra-
došai izpausmei. Šī diena tikai par un ap Imantu Ziedoni. 
Visbeidzot, noslēdzot dienu,  aizraujoša interaktīva nodar-
bība, kuru vadīja Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” atraktīvā 
pārstāve. Skolēnu vērtējums: “Man šī interaktīvā nodarbī-
ba patika, jo tā atšķīrās no ikdienas darba un bija kaut kas 
jauns. Toms P. (11. kl.)”; ”Man nodarbība patika, jo patika 
piedalīties uzdevumā, kurā viss balstās uz novērošanas 
spējām un loģiku. Labprāt atkārtotu uzdevumu un dotos, 
lai ar savām acīm apskatītu Imanta Ziedoņa māju. Marks 
D. (11. kl.)”, “Interaktīvā nodarbība - kaut kas jauns, bija 
patīkami, interesanti  strādāt grupās, meklēt pavedienus. 
Diena izdevusies, atslodze no mācībām, tāds pozitīvisma 
lādiņš visai dienai! Rovens M. (11.kl.)”. Paldies literatūras 
skolotājām par noorganizēto Citādāko dienu! 

Pulcējoties tiešsaistē reizi divās nedēļās, aktīvi ir skolas 
pašpārvaldes skolēni. Viņi pārrunā problēmas, uzmundri-
na un motivē skolas biedrus, kuriem nepieciešams emo-
cionālais atbalsts. Pašpārvaldes dalībnieki 2. semestrī  ie-
cerējuši dažādas aktivitātes, radošās  dienas, lai skolēniem 
būtu interesantāk, lai nebūtu skumīgi un garlaicīgi.

Skolēni, vecāki, skolotāji, šis ir pārmaiņu laiks, kas ne-
vis aicina, bet diktē savus noteikumus. Arī turpmāk būsim 
veseli, atsaucīgi un atbalstoši, jo mūsu kopīgais mērķis - 
labs skolēns. Labs skolēns ir bērns, kurš spēj saprast un 
noticēt, ka tas, ko viņš mācās, attīsta viņa radošumu, do-
māšanu, kas saprot, ka mācību process palīdzēs dzīvē sa-
sniegt to, ko skolēns pagaidām nemaz nenojauš. 

Lai mums izdodas gūt prieku un iedvesmu no mazām 
lietām, nezaudēsim cerību, ticību un mīlestību!

 
Priecīgas un veselīgas Lieldienas mums visiem!

Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas administrācija
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VĒSTIS  NO  PII  “BRĪNUMDĀRZS”

turpinājums 8. lpp.

Pavisam nemanot jau aizritē-
juši gada pirmie mēneši. Mūsu 
pirmsskolā tie bijuši rosīgi gan 
mācību darbā, gan rotaļās. 

Jaunākās jaukta vecuma gru-
piņas janvāra mēneša tēma bija 
- “Būvējam un ceļam!”. Tā kā 
ziema lutināja ar bagātīgu sniega 
segu, tad ne tikai “Zaķu” grupas 
laukumiņā, bet arī “Rūķu” un 
“Kaķu” grupas laukumiņos bērni 
kopā ar skolotājām bija uzbūvē-
juši kalnus, no kuriem nobrau-
cot, bērni izjuta dažādu emociju 
gammu. Darbojoties pie celšanas 
iekštelpās, “Zaķu” grupiņa trenē-
jās spēlēt teātri, iestudējot pasaku 
“Namiņš”. Jaucām un cēlām na-
miņus no dažādiem materiāliem. 
Izrāde tika atrādīta arī citiem bēr-
niem, un mazie mākslinieki kat-
ram no viņiem bija sagatavojuši 
īpašu rokassprādzi ar kādu no 
pasakas “Namiņš” personāžiem. 
Bērnu prieku par paveikto bagā-
tināja skatītāju līdzi jušana gan ar 
emocijām, gan ar vētrainiem ap-
lausiem. Gan bērniem, gan sko-
lotājiem bija milzīgs gandarījums 
par paveikto. Februārī “Zaķu” 
grupa darbojās emociju tēmā 
un centās iejusties “Brēmenes 
muzikantu” ādā. Juta līdzi, kad 
dzīvnieki bija aizbēguši no saim-
niekiem un palikuši nevienam 
nevajadzīgi, kopā jutās drosmī-
gi, kad no mājiņas bija jāpadzen 
laupītāji, izjuta kopīgu prieku, 
kad stāstiņš beidzās ar laimīgām 
beigām, jo uzvarēja draudzība. 
Kopā ar Brēmenes muzikantu 
varoņiem pašizgatavoja mūzikas 
šeikerīšus, kurus uzdāvināja kat-
rai grupiņai, lai viņiem būtu kopā 
darbošanās prieks muzicējot.

Savukārt “Kaķu” grupas bērni 
janvārī izzināja visu par ziemu: 
veica dažādus eksperimentus ar 
ūdeni, sāli un sīpoliem. Jau jan-
vāra izskaņā baudīja pašizaudzētus sīpollokus, tos ēdot 
gan uz maizītēm, gan pievienojot zupām. Tika gatavoti 
arī debesu ķermeņu moduļi, tā ļaujot bērniem iejusties 
radītāju tēlā. Februāra mēnesī tika veidoti pasaku tēli 
uz špātelēm, tos vēlāk izmantojot teātra un brīvo rotaļu 
spēlēšanas darbībās. “Kaķu” grupas bērni ir arī čakli pa-
saku sacerētāji. Katru mēnesi viņi kopīgi sacer pasaku 
un tad tai veido arī ilustrācijas, tā veicinot bērnos stās-
tītprasmi un radošo iztēli. 

Arī “Rūķu” grupas bērni bijuši ļoti aktīvi. Grupā spē-
lēja teātrīšus ar saviem mīļākajiem multfilmu varoņiem, 
jo katrs varēja iejusties sev tuvākajā tēlā. Tika veidota 
gadalaiku kolāža, izzināts gaiss, ar to dažādi eksperi-
mentējot, un kā rodas vējš. Darbojoties pa pāriem, bija 
iespēja uztaisīt gaisa pūķus un tos arī vējainākā laikā 

izmēģināt. Valentīndienā gatavojām Draudzības kūku, tā 
izdevās patiesi garda.

PII “Brīnumdārza” kolektīvs ir aktīvs un piedalās arī 
dažādos konkursos. Šobrīd bērnudārza visas grupas pie-
dalās Lubāna mitrāja informācijas centra kopā ar Latvi-
jas Ornitoloģijas biedrības Madonas vietējo grupu izslu-
dinātajā konkursā “Putni pie barotavas”, izgatavojot gan 
barotavas, gan uzliekot jau gatavas, vērojot putnus  un 
cenšoties tos piefiksēt. Rezultāti šobrīd ir dažādi, jo put-
ni šoziem ir gana izvēlīgi. Esam piedalījušies arī Valsts 
policijas rīkotajā konkursā “Esi redzams, esi drošs!”, 
kur godalgoto 1. vietu saņēma “Rūķu” grupas audzēk-
ne Katrīna Kalniņa. Piedalījās arī pārējās grupiņas un 
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turpinājums no 7. lpp.

saņēma vērtīgas veicināšanas balvas. Sagatavošanas 
grupas bērni piedalās arī “WasteArt project” rīkotajā 
konkursā, izpildot kādu no viņu piedāvātajām meistar-
klasēm, kas bērniem māca saskatīt lietās to otro mūžu.

Protams, neizpaliek arī sadarbība ar vecākiem. Feb-
ruāra mēnesī katra ģimene tika aicināta piedalīties sir-
sniņu izstādē “Manas ģimenes sirsniņa”. Paldies ikvie-
nai ģimenei, kas radīja un piedalījās. Kopā mēs varam 
daudz vairāk. Tāpat arī katru mēnesi aicinām vecākus, 
lai, darbojoties kopā ar bērniem, iemācītu viņiem kādu 
prasmi, piemēram, “Es protu noģērbties pats!”. Un ir 
patiess gandarījums, kad redzi, ka ir sasniegts izvir-
zītais mērķis. Pēc prasmes apguves katrs bērns saņem 
īpašo apliecinājuma medaļu.

Vēl daudz un dažādu darbiņu priekšā, jo putnu vīte-
ros jau dzirdams pavasaris!

Uz tikšanos nākamajā numurā!

Arita Kalniņa, skolotāja
Foto no PII “Brīnumdārzs” arhīva 

„Kaķu” grupiņas bērni.

„Kaķu” grupiņas bērni janvārī - 
ziemas eksperimentu veikšanas mēnesī.

Izstāde „Manas ģimenes sirsniņa”. 
Viena no „Rūķu” grupas skolotājām - Laura Pelse.

Bērnudārza skolnieces, no kreisās: Agnese Āboliņa un 
Laura Stepanova. Gadalaiku kolāžas veidošanas 

ietvaros pārī uztaisītais pūķis.
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KULTŪRAS  VĒSTIS
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Aicinājums
“Pirmais, ko es pie Sāvienas sko-

las ieraudzīju, bija rozes... Septembra 
beigas, lauki pašā rajona nostūrī... Un 
ziedu karalienes pašā krāšņumā lielā 
dobē skvēriņa vidū!

Savā mūžā nekad vēl nebiju redzējusi 
rozes lauku sētā, pat Rīgas apstādīju-
mos manīju citus spilgtus bet “paras-
tus“ ziedus, rozes tur nestādīja, laikam 
baidījās no zagļiem, bet Sāvienā... 
Rozes kā kvēlojošs ugunskurs vienā 
mirklī par Sāvienas skolas ļaudīm pa-
stāstīja daudz un sirdī iededza uz ilgu 
laiku tikšanās prieku...” (Fragments 
no skolotājas Antonijas Mikštas 
atmiņām par skolu.)

Ļaudonas pagasta pārvaldei ir 
priekšlikums apgleznot Sāvienas sko-
las logus. Es, Baiba Krama, ar lielu 
prieku esmu gatava piedalīties.

Man ir raisījusies doma par skolas 
gleznām kā stāstu par skolas dzīvi: par to, kas notiek 
skolā, bērnu un skolotāju tēli (animācijas stilā) darbībā, 
skolotāja pie tāfeles, skolēni klasē, mazais skolnieciņš 
septembrī ar gladiolu, kas reizēm lielāka par pašu, grā-
matas…. Bet tās ir tikai dažas vīzijas par tēmu.

Savukārt atsevišķos logos varētu būt Sāvienas skolēnu 
un skolotāju atmiņas par skolu.

Tātad, bez jums, sāvieniešiem, kas ir nozīmīga daļa no 
Ļaudonas pagasta, šis darbiņš nu nekādi nav izdarāms.

Tāpēc lūdzu jūs padalīties ar saviem stāstiem par 
savu veco skolu, kas atradās Sāvienā!

Tālrunis saziņai - 26474171.

Tā facebook lapā “Sāviena. Sāvienieši” raksta Baiba 
Krama. Šis aicinājums tiek pārpublicēts Ļaudonas pagas-
ta avīzē ar domu, ka varbūt ne visi ir to izlasījuši. Avīzi 
saņem plašāks Ļaudonas pagasta iedzīvotāju loks.

Ļoti lūdzam visus, kas vismaz kaut ko zina par Sāvie-
nas skolu, tās skolotājiem un skolēniem, sazināties vai 
ar Baibu Kramu, vai ar kādu no pagasta pārvaldes dar-
biniekiem, kuri ir iesaistīti šajā projektā. Tie ir Artūrs 
Portnovs, Gatis Gailītis un Anita Amata. 

Ir izsludināts “Vidzemes kultūras programmas 2021”  
projektu konkurss. 

Šis projektu konkurss ir Vidzemes plānošanas reģiona 
izstrādāta un īstenota kultūras programma, kuras mērķi 
ir nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu 
kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot 
un attīstot Vidzemes kultūrvēsturiskajam novadam rak-
sturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi, kā arī veicinot 
jaunradi.

Ļaudonas pagasta pārvalde startēs šajā konkursā ar 
projektu “Stāstiņi iz skolas dzīves. Sāvienas skola”.

Ļoti ceram, ka projekts būs atbalstīts. Tad varēsim rea-
lizēt visas ieceres, saistītas ar Sāvienas skolas un terito-
rijas uzlabošanu. Savukārt, ja projekts netiks atbalstīts, 
darīsim, ko varēsim, saviem spēkiem, ar Ļaudonas pa-
gasta iedzīvotāju atbalstu. Ja kādam ir gribēšana, varē-
šana, spēks un idejas, labprāt pieņemsim jūsu palīdzību, 
vienalga, kāda tā būtu. 

Kopā mēs varam paveikt daudz!
   

  Anita Anna Amata, kultūras nama vadītāja 

“NOSLĒPO  FEBRUĀRI!”
ESI  AKTĪVS  ĻAUDONĀ  -  ĻAUDONA  SPORTO!

Sākot jau no janvāra vidus līdz pat februāra vidum, bija 
iespēja iznomāt slēpju inventāru un slēpot gan pa skolas ap-
kārtnē izveidotajām trasēm, gan pa savām trasēm, kā arī pa 
Driksnas silu, kur arī bija iebraukta slēpošanas sliede.

Slēpotgribētāju it īpaši brīvdienās saradās daudz, reizēm 
pat kādam bija jāgaida, lai tiktu pie inventāra un dotos trasē. 
Tāpēc domāsim, mēģināsim risināt šo problēmu, lai inven-
tāra pietiktu visiem nākamajās ziemās! 

Slēpotāju skaits sasniedza 80. Viņi brauca no dažādām 
dzīvesvietām, lai varētu baudīt šo ziemas aktivitāti. Aktīvi 
bija gan bērni, gan pieaugušie, kas priecēja. Pēc sarunām 
ar sportotājiem uzzināju, ka citi nebija slēpojuši vairākus 
gadus un pēdējo reizi bija kāpuši uz koka slēpēm. Taču ta-
gad, nedaudz iesildoties, varēja manīt, ka iemaņas tomēr 
palikušas.

Varu uzteikt vienu no aktīvākajiem slēpotājiem Moniku 
Grundmani, kas bija nākusi slēpot vismaz 17 reizes, savu-

kārt Rēzija Grundmane slēpoja vien par vienu reizi mazāk. 
Arī Anete un Māris Karlsoni bija vieni no aktīvākajiem pie-
augušajiem. Savā ziņā šī bija lieliska iespēja beidzot mums 
visiem iepazīties!

Visu februāri norisinājās sacensības “Noslēpo februāri!” 
individuālajās distancēs. Sacensības tika vērtētas uz laiku 
dažādās vecuma grupās 0,5 km, 1 km, 1,5 km un 2 km  pos-
mos, kā arī bija iespēja jebkuram jebkurā Latvijas vietā krāt 
noslēpotos kilometrus un iesūtīt ekrānšāviņu ar rezultātu, 
lai cīnītos par pagasta vadītāja specbalvām.

Daudzi dalībnieki slēpoja distances vairākas reizes, jo 
gribēja uzlabot gan savus rezultātus, gan lai droši nosargātu 
savu iegūto vietu. Šeit lieliskus rezultātus uzrādīja Rēzija 
Grundmane un Diāna Strode, kuras attiecīgi savās vecuma 
grupās bija absolūtās līderes visās distancēs! 
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Lai gan šis bija nedaudz citāds sacensību veids, kā mums 
pierasts, kad viss notiek vienā dienā. Tomēr šī bija lieliska 
iespēja arī tiem, kas nedzīvo Ļaudonā, jo viņi varēja at-
braukt piedalīties sacensībās, kad vien bija iespējams.

Dalībnieki bija no Ļaudonas, Rīgas, Madonas, Gulbenes, 
Sauleskalna, Barkavas. Kopumā piedalījās 40 dalībnieki. 

Ātrākie laiki starp visiem slēpotājiem dažādās distancēs:
• 0,5 km distancē Gatis Gailītis - 1 min 42 sek;
• 1 km distancē Gints Ikaunieks - 4 min 12 sek;
• 1,5 km distancē Edijs Dzenis - 7 min 5 sek;
•  2 km distancē Aivis Zagorskis - 10 min 33 sek.
Kopā tika noslēpoti 1164,28 km. Vents Ikaunieks pārlie-

cinoši uzvarēja ar rezultātu 281,38 km, stabilā otrajā vietā 
bija Māris Karlsons ar noslēpotiem 170,35 km. Savukārt 
starp dāmām pārliecinoši uzvarēja Elīna Bremšmite ar re-
zultātu 107,61 km. Vidēji dienā starp dalībniekiem tika no-
slēpoti 50,6 km! 

Paldies visiem, kas piedalījās, kas nāca slēpot, un cerē-
sim, ka arī nākotnē būs ziemas, kas ļaus baudīt šos ziemas 

priekus, kā arī cerēsim uz to, ka tas notiks 
bez ierobežojumiem, ļaujot mums 

pulcēties un sajust vēl lielāku adrenalīna devu.

Sporta pasākuma organizatore Lāsma Šķēle pasniedz medaļu 
Mārim Karlsonam.

Lāsma Šķēle pasniedz godalgas Anetei Karlsonei.

Edijs Dzenis.

Diāna Strode.

Rēzija Grundmane. Monika Grundmane.

Elīna Bremšmite.
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Finišējot!

14. martā tika aizvadīts pirmais no četriem plānota-
jiem „Noskrien gadalaikus!” posmiem -“Noskrien zie-
mu!”. 

Piedalījās 23 dalībnieki, kas veica savas izvēlētās dis-
tances: 3 km, 1 km vai 500 m garumā. Visi skrējēji sa-
sniedza finišu, kādam varbūt bija nedaudz grūtāk, kāds 
tomēr bija trenējies, bet finišā Ļaudonas skolas virtuves 
sagatavoto vistas zupu un karsto tēju, tā teikt, sasniedza 
pilnīgi visi!

Lielākā daļa dalībnieku bija vietējie ļaudonieši, bet 
bija arī skrējēji no Madonas un Rīgas. Arī laikapstākļi 
bija pateicīgi skriešanai, kas nenobaidīja dalībniekus no 
piedalīšanās.

Domāju, ka katrs ir apmierināts ar savu sasniegto re-
zultātu, katrs zina, kur viņam nākamajā posmā būs jā-
pieliek solis.

Nākamais posms tiek plānots maijā, cerēsim uz lab-
vēlīgiem valdības lēmumiem, lai varētu visi startēt reizē 
un būtu motivācija cīnīties ar savu sāncensi trasē. 

Gan „Noskrien 
ziemu!”, gan  
„Noslēpo febru-
āri!” rezultātus 
un bildes, un 
visu citu aktuālo 
informāciju var 
atrast “Esi ak-
tīvs Ļaudonā!” 
facebook lapā un 
instagram, kā arī 
www.laudona.lv.

Un nobeigumā 
vēlos aicināt tos 
cilvēkus, kas ne-
plāno vai kādu 
citu iemeslu dēļ 
nav interesantas 
sporta un aktīva 
laika pavadīšanas iespējas, NEPLĒST NOST AFIŠAS 
NO ZIŅOJUMA DĒĻIEM! 

Ja nepatīk, kā izskatās, vai ir kāds cits iemesls, sazinie-
ties pa tel. nr. 25640606 un kopīgi visu atrisināsim! 

Jebkurš var vērsties ar savu ierosinājumu, problēmu vai 
sūdzību pie manis, jo tikai kopīgi mēs veidosim sev ap-
kārt labākus apstākļus! 

Lāsma Šķēle, 
Ļaudonas sporta darba organizatore

“NOSKRIEN  ZIEMU!”

Finišējot!

Sacensību dalībnieki.
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Senioru paaudzes deju kolektīvs “Divi krasti”.

VĒSTIS  NO  BIBLIOTĒKAS

Ļaudonas pagasta bibliotēkā noslēgusies Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programma 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020”. Lai gan Covid 
-19 savas korekcijas spējis ieviest arī šīs programmas 
īstenošanā, tomēr, pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar 
sākumskolas skolotājām Aiju Driksnu un Vitu Stradiņu 
viņu ieinteresētības un neatlaidīga darba dēļ, A. Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas 1. un 2. klases bērni (5+ eksperti) 
godam veikuši lasīšanas un vērtēšanas ekspertu lomu un 
snieguši savus vērtējumus par 2020. gada žūrijas kolek-
cijas grāmatām. 

2. klases vērtējumā 1. vieta pārliecinoši Sabīnes Ko-
šeļevas grāmatai “Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās”. 
Savukārt 1. klase kā labāko atzinusi Ļenasas Annas grā-
matu “Krāsu mošķis”.

Šajā gadā lasīšanas veicināšanas programmā  kopā 
bija iesaistījušies 32 lasītāji - 5 pieaugušie un 27 bērni. 
Paldies visiem dalībniekiem! Pieaugušo lasītāju gan bija 
krietni vairāk, taču par žūrijas dalībniekiem varam dēvēt 
tikai tos, kas grāmatas ne tikai izlasījuši, bet arī aizpildī-
juši elektronisko vērtēšanas anketu. Ar skumjām jāatzīst, 
ka šajā gadā starp ekspertiem nebija neviena dalībnieka 
no 9+, 11+ un 15+ grupām. Balsojums ir noslēdzies, taču 
grāmatas joprojām ir pieejamas un gaida savus lasītājus! 

Neierastā kārtā ar 5+ ekspertiem tikāmies tiešsaistē 
(paldies skolotājām par šo iespēju), kur bērni saņēma pa-
teicības vārdus par dalību šajā programmā, kā arī vieno-
jāmies par vēl kādu kopīgu darbiņu - Bērnu zīmējumu 
izstādi/konkursu, kas tapusi, iedvesmojoties no žūrijas 

kolekcijas grāmatām. Par bērnu darbiņiem līdz 25. mar-
tam ikviens varēja nobalsot Ļaudonas pagasta bibliotēkas 
facebook lapā vai arī apmeklējot bibliotēku klātienē.

Ikviens žūrijas dalībnieks ticis pie pateicības raksta un 
nelielas veicināšanas balviņas, ko varēs saņemt ar skolo-
tāju starpniecību. Savukārt zīmējumu konkursa veiksmī-
gāko darbu autori saņems pārsteiguma balvu.

Aicinu sekot līdzi bibliotēkas aktualitātēm un jau vasa-
rā tiekamies jaunā un aizraujošā grāmatu ceļojumā, sagai-
dot “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2021” kolekcijas 
grāmatas!

Ieva Skuške, bibliotēkas vadītāja

VĒSTIS  NO  ĻAUDONAS  PAGASTA  BIBLIOTĒKAS

MARTS - SOCIĀLĀ  DARBA  MĒNESIS!
“Vieni mēs varam darīt tik maz. Kopā mēs varam paveikt tik daudz.” 

                                          Helēna Kellere 
Marts pasaulē tiek atzīmēts kā sociālā darba mēnesis, bet 

marta trešā otrdiena - kā Starptautiskā sociālā darba diena. 
Sociālais darbs ir par cilvēka cieņu un vērtību, par vienlīdzī-
bu un taisnīgumu, par pašnoteikšanās atbalstīšanu un iespēju 
radīšanu.

Šis ir laiks, kad īpaši varam lepoties ar savu profesiju un 
justies vienoti tajā, ko darām. Lai popularizētu sociālā dar-
ba nozīmi un specifiku, liels akcents jāliek uz sabiedrības 
informēšanu.

Sociālā darba pamatā ir cilvēks, un katrs cilvēks ir vērtība. 
Katrs palīdzības meklētājs sociālajam darbiniekam ir jauns 
izaicinājums un pieredze, un katram individuāli jācenšas 
pielāgot sociālā darba metodes un palīdzība, kura sniedz vis-
labāko rezultātu. Gandarījumu mums sniedz ikviena situāci-
ja, kurā izdodas palīdzēt grūtībās nonākušajiem. Šis darbs ir 
nemitīga sevis pilnveidošana, kas ietver gan apmācības, gan 
sadarbību ar citiem profesionāļiem.

Šobrīd, kad pasaule, Latvija, arī Madonas novads piedzī-
vo jaunus, iepriekš nebijušus izaicinājumus, sociālā darba 
profesijas loma - rūpes par sabiedrības labklājību - ir īpaši 
nozīmīga. Sociālie darbinieki ir adaptējušies jaunajiem ap-
stākļiem un turpina aktīvi iesaistīties problēmsituāciju izvēr-
tēšanā un palīdzības sniegšanā. Īpaša uzmanība un atbalsts 
tiek sniegts ģimenēm ar bērniem, kurās ir augsts apdraudē-
juma risks, kā arī citām mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, 
to vidū senioriem un personām ar īpašām vajadzībām. 

Es lepojos ar mūsu dienesta profesionālo komandu un 
vēlos pateikt PALDIES savām sociālā darba kolēģēm par 
darbu! Ir liels gandarījums būt ar jums ikdienā un mūsu pro-
fesijas svētku mēnesī!

Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta vārdā saku:
PALDIES  un sveiciens sociālā darba mēnesī pakalpojumu 

sniedzējiem - visiem četriem (Barkavas, Dzelzavas, Ļaudo-
nas, Mārcienas) pansionātu un Bērnu un jauniešu ārpusģi-
menes aprūpes un atbalsta centra “Ozoli” darbiniekiem.

PALDIES sociālā dienesta lielākajiem sadarbības un 
pakalpojumu sniedzēju partneriem - biedrībām: “Latvijas 
Sarkanais Krusts”, “Latvijas Samariešu apvienībai”, “Mēs 
saviem bērniem”; LELB Diakonijas dienas un aprūpes cen-
tram “Baltā ūdensroze” un visiem sociālo pakalpojumu - te-
rapiju - sniedzējiem.

Sociālās jomas ikdiena un attīstība nav iedomājama bez 
visu ieinteresēto pušu sadarbības un virzības uz kopīgu mēr-
ķu sasniegšanu, kur centrā ir cilvēks. PALDIES par sociālā 
darba stiprināšanu Madonas novada domes vadībai, sociālo 
un veselības jautājumu komitejai, Madonas pilsētas un pa-
gastu pārvalžu vadītājiem ar savu komandu.

Šī gada Vispasaules sociālā darba dienas vadmotīvs ir “Es 
esmu, jo Mēs esam” - koncepts un filozofija, kas atspoguļo 
sociālā darba perspektīvu - cilvēka un globālās vides sav-
starpējo saikni. Aicinu sociālos darbiniekus un nevalstiskās 
organizācijas būt aktīviem visu marta mēnesi un, izmantojot 
virtuālās komunikācijas iespējas (iestādes vai organizācijas 
interneta vietnes vai facebook lapas, pašvaldības mājaslapu, 
vietējos laikrakstus vai televīziju), dalīties ar saviem pozitī-
vajiem sociālā darba stāstiem.

Ilze Fārneste, Madonas novada pašvaldības 
Sociālā dienesta vadītāja
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Ļaudonas slimnīcas darbinieki “Ruķos”. 1950. gadu beigas. 1. rindā 1. no labās: Olga Ābola, medmāsa Aija Piņķe, 
slimnīcas galvenais ārsts Jānis Dzirkalis, saimniecības vadītājs Mūrmanis, E. Dzirkale; 2. rindā no labās: 1. Marta Upīte, 

5. Vilma Latiševa, 6. Vecmāte Anna Mūrmane. 

Ļaudonas slimnīcas darbinieces. 1960. gadu sākums. 1. rindā no kreisās: 
Milda Koopa, Vilma Latiševa; 2. rindā no labās: Marta Upīte. 

LŪKOJOTIES  VĒSTURĒ...

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs interne-
ta vietnē facebook.com, kā arī madonasmuzejs.lv aktīvi 
publicē vēsturisku saturu.  Muzejā vāc, glabā un eksponē 
materiālus par Madonas pilsētas un novada vēsturi, kul-
tūru un mākslu. Savukārt publikācijas, manuprāt, veido 
lielāku interesi un nostiprina izpratni par vēstures nozīmi 
arīdzan Madonas novadā.

Izstādes „Madonas slimnīcai - 90/ No tevis jau neprasa 
daudz, no tevis prasa visu” ietvaros muzejs publicē stās-
tus par slimnīcām, kas kādu laiku ir atradušās Madonas 
slimnīcas pārziņā.

Tapis arī atskats par Ļaudonā pastāvējušo slimnīcu.

Pirmajos gados Ļaudonas slimnīca atradās “Ruķos” ar  
desmit stacionāra vietām. 1952. gadā, pēc Medicīnas in-

stitūta beigšanas, par galveno ārsti slimnīcā sāk strādāt 
Anna Kundziņa.

No 1954. gada galvenie ārsti mainās. Brīdi šos pie-
nākumus pilda feldšere M. Putra. Pēc 1955. gada pa-
rādās iedzīvotāju sūdzības presē, jo “slimnīca ir, bet 
ārsta nav”. No 1958. līdz 1962. gadam par galveno ār-
stu strādā Jānis Dzirkalis. Tad seko ārstu maiņas - Fī-
rers, Zaluņins un citi. Līdz 1966. gadam par slimnīcas 
vadītāju sāka strādāt Rūta Ezeriņa. Laikā, kad Ļaudo-
nā nebija ārsta, slimniekus brauca pieņemt Mārcienas 
ambulances ārsts Voldemārs Liepiņš.

1964. gadā Ļaudonas slimnīca tika pārcelta uz ci-
tām, plašākām telpām, t.s., “Salmiņa mājā”, Ļaudonā, 
Brīvības ielā 3. Pirmajā stāvā slimnīcas ēkā bija ambu-
lance, savukārt otrajā stāvā - slimnieku palātas. Slim-

nīcā bija 25 gultas. Tā bija vispārējā 
tipa slimnīca, kurā uzņēma visu profilu 
slimniekus - gan ar traumām, gan dažā-
da veida saslimšanām. 

Pēc vajadzības slimniekus nosūtīja 
arī uz Madonas rajona centrālo slim-
nīcu ārstēšanai vai nepieciešamo pār-
baužu un analīžu veikšanai, jo slimnīcā 
esošā laboratorija nespēja to pilnībā 
nodrošināt un nebija nepieciešamās 
aparatūras.

 Ļaudonas slimnīcā strādāja arī zob-
ārsts. Ēkas pirmajā stāvā atradās am-
bulance, slimnīcas virtuve, rentgena 
kabinets un ārsta dzīvoklis, bet otrajā 
stāvā slimnīcas nodaļas. Līdz 1966. ga-
dam slimnīcā bija arī dzemdību nodaļa, 
vēlāk tikai terapeitiskā (vispārējā).
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turpinājums no 13. lpp.

1966. gadā dizentērijas 
uzliesmojuma dēļ rajonā 
Ļaudonas slimnīca tika 
pārveidota par infekciju 
nodaļu un palielināts vie-
tu skaits slimnīcā no 25 uz 
40, kamēr slimības izplatī-
ba netika ierobežota. Tāpat 
arī vēlākos gados, lai iero-
bežotu dažādu infekcijas 
slimību izplatību, mazākās 
slimnīcas rajonā tika pār-
profilētas par infekciju no-
daļām.

1972. gadā Ļaudonas lau-
ku slimnīcā tika izremontē-
ta kanalizācija un izbūvētas 
ūdens attīrīšanas sistēmas.

No 1973. līdz 1978. ga-
dam slimnīcas vadītājs bija 
ārsts Aldis Kalniņš. 

No 1978. gada līdz slim-
nīcas slēgšanai par galveno ārsti strādāja Valda Dim-
bele, kuru galvenās ārstes amatā iecēla tūlīt pēc Rīgas 
Medicīnas institūta beigšanas.

RED. PIEZĪME. Intervijā laikrakstā „STARS” 
pirms kāda laika Valda Dimbele uz jautājumu par 
Ļaudonas slimnīcas vadīšanu līdz tās slēgšanai un 
ģimenes ārsta prakses atvēršanu atbild: „[..] Beidza-
majos gados valsts to [slimnīcu] vairs pilnā apjomā 
nefinansēja, sedza tikai pusi no 25 gultu uzturēšanas 
izmaksām. Tas bija nepietiekami, ar šādu finansējumu 
slimnīca nevarēja izdzīvot, tāpēc kopā ar toreizējo Ļau-
donas pagasta padomes priekšsēdētāju Dzintaru Birni 
pieņēmām nepopulāru lēmumu to slēgt, izveidojot soci-
ālās aprūpes centru.

 Kamēr citos pagastos un mazpilsētās ņēmās ar sū-
dzību rakstīšanu un parakstu vākšanu, protestējot pret 
slimnīcu slēgšanu laukos, Ļaudonā jau nākamajā dienā 
pēc tās slēgšanas - 1997. gada 1. jūlijā - darbu sāka 

sociālās aprūpes centrs, kas kā pansionāts darbojas 
joprojām.

 Savukārt es atvēru ģimenes ārsta praksi. 
Tas, ka medicīnas jomā briest būtiskas pārmaiņas, 

bija skaidrs jau labu laiku pirms šī lēmuma pieņemša-
nas, tāpēc es laikus - 1996. gada martā - izgāju kursus 
un ieguvu sertifikātu, kas deva tiesības atvērt ģimenes 
ārsta praksi.

 Bez darba nepalika arī Ļaudonas slimnīcas darbi-
nieki. Tie, kuri vēlējās, darbu varēja turpināt sociālās 
aprūpes centrā. Mums Ļaudonas slimnīcā bija ļoti labs 
kolektīvs. To atceroties, arī šodien es varu teikt tikai tos 
labākos vārdus.”

1992. gadā slimnīca tiek nodota pagasta pašvaldības 
pārziņā. Deviņdesmitajos gados slimnīca tika pārcelta 
uz citām telpām tagadējā bērnudārza un pansionāta ēkā 
Avotu ielā 3, savukārt ēku Brīvības ielā 3 atguva tās li-
kumīgie mantinieki.

Interesants fakts. Ēka Brīvī-
bas ielā 3 bija 1940. gadu Ļau-
donas rajona ārsta un Madonas 
tuberkulozes slimnīcas rentge-
nologa Jāņa Salmiņa īpašums. 
Ēka uzcelta 1940. gadu bei-
gās, bet konfiscēta īpašniekam 
1962. gadā. Jēkabpils rajona 
tautas tiesa piesprieda J. Sal-
miņam vienu gadu brīvības at-
ņemšanu, sodu izciešot laboša-
nas darbu kolonijā, konfiscēja  
arī māju.

Soda iemesls - ārstēja pa-
cientus par maksu un pieņēma 
tos savās mājās, zāļu izraks-
tīšanai izmantojot Madonas 
prettuberkulozes dispansera 
veidlapas.

 Informācija no 
madonasmuzejs.lv 

Materiālu apkopoja Katrīna Kļaviņa
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AKTUĀLI!

ĻAUDONAS  APTIEKAS 
DARBA  LAIKS

SIA „Īrisi” Barkavas aptiekas
Ļaudonas filiāle

Avotu iela 3, Ļaudona

Pirmdienās 8:00-14:00
Otrdienās 9:00-13:00
Trešdienās 12:00-18:00
Ceturtdienās 9:00-12:00
Piektdienās 8:00-14:00
Sestdienās/
Svētdienās Brīvs 

Ārpus darba laika zvanīt 26519946

PATEICĪBA
  Rītiem labu domu,

Dienām darbu, kas piepilda sirdi,
Vakariem svētīgu nogurumu.

Liels un sirsnīgs paldies Edītei par regulāru, 
rūpīgu ikdienas darbu mūsu mājas uzturēšanā un 
labiekārtošanā. 

Mēs priecājamies vasarā par akurāti nopļautiem 
zālājiem, dekoratīvajiem stādījumiem; ziemā mūsu 
mājas pagalmā ir notīrīts sniegs, nokaisīti celiņi. To 
visu paveic čaklais rūķītis Edīte.

  PALDIES!
Dzirnavu ielas 10 iedzīvotāji

SVĒTKUS  GAIDOT!
  Vēju šūpoles augšā un lejā,
Līdz pat galotnei sirdi nes līdz.
Lai caur Lieldienu gaismu no jauna
Atkal tiek dāvāts cerību rīts!

Saulainas un labām domām 
piepildītas Lieldienas!

Ļaudonas aptiekas kolektīvs

KRUSTVĀRDU  MĪKLA
Interesi par krustvārdu mīklām, iespējams, esmu 

mantojusi no sava vectēva. Atradu lubānieša  Reiņa  
Rannes  vārdu starp pareizo atbilžu sniedzējiem avī-
zes „Balss” literārajā pielikumā ievietotajai krust-
vārdu mīklai 1906. gadā. 

Piedāvāju to laiku mīklas paraugu.

Pareizi atminēto vārdu pirmie burti veido 
2021. gada Latvijas putna nosaukumu.
1. Latvijas lielākais ezers.
2. Daugavas pieteka.
3. Ļaudonas vidusskolas absolventa, dzejnieka, 
izdevēja, bērnu literatūras autora vārds.
4. Madonas novada pagasts, kurā atrodas 
arboretums.
5. Latviešu pirmais botāniķis.
6. Ļaudonā dzimis izcils latviešu diriģents.
7. Akadēmiķis, mikrobiologs (1928.-2014.), 
dzimis Ļaudonas „Dupenos”.
8. Izmirstošs augs - sastopams 
trīs Latvijas ezeros.

Mīklu sastādīja
Sarma Barkovska
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ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMS
Izdevējadrese: Ļaudonas pagasta pārvalde, LV 4862, Madonas novads, Reģ. apl. Nr. 1426

Redaktore - Katrīna Melānija Kļaviņa. Redaktora tālruņu nr.: 64823464, mob.t. 26383881, e-pasts: laudonas.vestis@inbox.lv
Iespiests: SIA “Erante” Madonā, Saieta laukums 2, LV 4801, Madona

Metiens 500 eks. Datorsalikums. Ofsetspiedums. Avīzi var lasīt internetā: www.laudona.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī. Materiālus avīzei iesniegt līdz katra mēneša 10. datumam.

SĒRU  VĒSTS
Es tagad aizeju, bet ne jau tālu,
 Es aizeju tepat – ar citu sauli,
 ar citu zemi parunāt... 

Mūžības ceļos aizvadīti:

Leontīna Šķēle
mirusi 21.02.2021.  88 gadu vecumā;

Jānis Alžāns
miris 14.03.2021.  79 gadu vecumā.

Līdzjūtība  tuviniekiem!

AKTIVITĀTE 
 “MADONAS  VĀRDS  TAVĀS  MĀJĀS”

AKTUĀLI!

Madonas novada bibliotēka, gaidot Madonas pil-
sētas 95. dzimšanas dienu, iedzīvotājus aicina pie-
dalīties aktivitātē “MADONAS vārds Tavās mājās”. 
Aktivitāte norisināsies līdz 28. maijam.

Iesūti foto ar suvenīriem, priekšmetiem, piemiņas 
lietām, uz kurām attēlota Madonas simbolika vai 
vārds MADONA, lai izveidotu kopīgu vizuālo svei-
cienu Madonai!

Foto materiālus sūtiet uz  
e-pastu: biblioteka@madona.lv
WhatsApp: +37129471956 vai  rakstot privātas 

vēstules bibliotēkas sociālo tīklu kontos.

Dacīte Tomiņa, Madonas novada bibliotēkas
 Pakalpojumu nodaļas vadītāja

Informācija no madona.lv


