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Ideja ir tā patiesības daļiņa, ko var saprast. Dzīve - 
pārējais.

                                                Juris Rubenis

Ir pienācis aprīlis. Latvieši šo mēnesi mēdz saukt 
par sulu mēnesi. Un tiešām arī šogad sulas no bērziem 
tek aumaļām. Un, pirmo sulas malku nogaršojot, mēs 
nogaršojam pavasari. Koku zaros zaļi pumpuri, lauku 
viensētās zied narcises, un zāliens kļūst arvien zaļāks. 

Un tomēr Latvijā joprojām ir ārkārtējais stāvoklis. 
Baudīt pavasari varam vien divatā un divu metru dis-
tancē, ko ievērojot, mēs pēc iespējas attālinām vai pat 
novēršam brīdi, kad Covid-19 izplatība Latvijā kļūtu 
nekontrolējama. Tas pārslogotu veselības aprūpes sis-
tēmu. “Divi - divi” - tā ir vienkāršā formula, kas līdz 
ārkārtējās situācijas beigām jāpatur prātā ikvienam. 
Paturēsim prātā, ka ir aizliegti jebkādi publiski vai 
privāti pasākumi (izņemot bēru ceremoniju noturēša-
nu ārtelpās). Taču šī „divi - divi” formula nedarbojas, 
ja kopā ir vienas mājsaimniecības iemītnieki, kā arī, 
ja tas nepieciešams darba vai dienesta pienākumu iz-
pildei.

Ļaudona ir klusa. Kā nodzisusi uguns. Iepērkoties 
pagasta veikalos, no pārdevējām mūs šķir plastikāta 

sienas, rindās stāvot, ieturam divu metru distanci, lai 
gan kādreiz esam stāvējuši plecu pie pleca. Gan A. 
Eglīša Ļaudonas vidusskola, gan PII „Brīnumdārzs” 
savus skolēnus turpina izglītot attālināti. Ļaudonas 
sociālās aprūpes centrs ir slēgts iemītnieku apmeklē-
tājiem, BJIC „ACS” un Ļaudonas bibliotēka arī cilvē-
kus savās telpās neuzņem. Joprojām Ļaudonas pagasta 
pārvaldes ēkas durvis ir ciet. Un pārvaldes darbinieki 
ar Ļaudonas pagasta iedzīvotājiem sazinās gan telefo-
niski, gan izmantojot e-pastu. Arī Ļaudonas kultūras 
nams ir apturējis savu darbību - plašāk par to var lasīt, 
pāršķirot šī mēneša avīzes lapaspuses.

 Arī es turpinu savu darbību, lai gan ir ļoti grūti sa-
meklēt informāciju, kuru publicēt. Laiks ir ļoti mai-
nīgs, pasākumi nenotiek, līdz ar to nav nekādas ap-
rakstošās informācijas ne no vienas pagasta iestādes. 

Veidojot šī mēneša „Ļaudonas Vēstis”, pie pagasta 
iestāžu darbiniekiem vērsos ar lūgumu iesniegt man 
ziņas par to, kā veicas ar pienākumu izpildi šajā trauk-
smainajā laikā. Saņēmu rakstu rubrikai „Vecās skolas 
logu stāsti”, izveidoju un apkopoju rezultātus skolē-
nu aptaujai „Attālinātā mācīšanās A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskolā”. Jaunumu nav daudz, tādēļ nepārmetiet 
man. 

Katrīna Melānija

Īstais mirklis vienmēr ir šis mirklis, īstā 
vieta - šeit.      

   Juris Rubenis

Katrīnas Kļaviņas foto

SāvienaS 
pilSkalna  apkārtne



                     “Ļaudonas Vēstis” Nr. 4 (293)                                       2020. GADA  APRĪLIS 2

vĒStiS  nO  iZGlĪtĪBaS  ieStāDĒM

MĒneŠa  JUBilāri
Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz...
Gan sūrumu, gan prieku katrs gads ir slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds...
Lai sajustu, cik dzīve skaista,
Kur tā kā bite vari būt,
To sudrabu, no mirkļu kārēm vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd!

9. aprīlī RAIMONDS MAZJĀNIS 
atzīmēja 80 gadu jubileju!

11. aprīlī VERONIKA APSĪTE 
atzīmēja 85 gadu jubileju!

23. aprīlī VERONIKA ANTONOVIČA 
atzīmēja 80 gadu jubileju!

Pavasarīgi sveicieni un daudz laimīgu dienu jaunajā dzīves gadā!
Veselību un nerimstošu dzīvessparu!

Katrīna Kļaviņa

VĒSTIS  NO  ANDREJA  EGLĪŠA  ĻAUDONAS  VIDUSSKOLAS
Visi esam vienoti un kopā mācāmies 

Kā aizritējis pirmais attālināto mācību mēnesis Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidusskolā?

Šāds mācību process bija pārsteigums visiem - gan pe-
dagogiem, gan skolēniem, gan vecākiem. Pedagogi mācī-
bām attālināti apzinīgi gatavojās marta brīvdienu nedēļā, 
klašu audzinātāji aptaujāja izglītojamo ģimenes par teh-
noloģiju izmantošanas iespējām, mācoties attālināti. Tika 
noskaidrots, ka katrā ģimenē ir dažādas iespējas izmantot 
digitālās ierīces; citā izmantos datoru, citā planšetdatoru, 
citā būs tikai telefons. Arī interneta pieslēguma nodrošinā-
jums katrai ģimenei ir atšķirīgs.

Vienojāmies, ka pedagogiem jāmeklē risinājumi. Nepie-
ciešamības gadījumā individuāli jāpiemēro mācību saturs, 
uzdevumi mācību vielas apgūšanai, atgriezeniskās saites 
saņemšanai. Tika nolemts, ka mācīšanās organizēšanai 
izmantosim šādas e-vides platformas: e-klasi (pieejama 
visiem skolēniem un skolēnu vecākiem), Google Class-
romm, Uzdevumi.lv, Soma.lv, saziņai - Whatsapp.  Mācī-
bu process ir organizēts pēc skolas mācību stundu sarak-
sta, visi 1.-12. klases skolēni katru dienu līdz plkst. 9.00 
e-klasē saņem mācību uzdevumus. Skolotāji  no plkst. 
9.00 līdz 15.00 ir sasniedzami e- klasē. Šajā laikā skolēni, 
uzdodot jautājumus, komunicē ar skolotājiem. Apliecinā-
jumu un atgriezenisko saiti par dalību mācību procesā un 
uzdevumu izpildi skolēns nosūta līdz plkst. 19.00. kat-
ru darba dienu. Tas ļauj plānot mācību procesu, attīstot 

prasmi mācīties patstāvīgi un atbildīgi. Ja skolēns divas 
dienas pēc kārtas nav piedalījies mācību procesā, klases 
audzinātājs lūdz skolas sociālajam pedagogam noskaidrot 
iemeslu. Vēlamāk būtu pašiem vecākiem ziņot bērnu ne-
pieslēgšanās iemeslus mācību procesam. 

Aptaujājot izglītojamo vecākus e-klasē, uz attālināto 
mācību laiku kā atbalstu ģimenēm esam izsnieguši sešus 
skolai piešķirtos viedtālruņus ar LMT interneta pieslēgu-
mu, no skolas resursiem vienu portatīvo un vienu stacio-
nāro datoru. Ar stacionārajiem datoriem skolas iespēju ro-
bežās esam gatavi palīdzēt arī turpmāk. Madonas novada 
dome ir sniegusi atbalstu ģimenēm. Tās saņem izglītojamo 
ēdināšanas izdevumu kompensāciju vai pārtikas pakas.

Mācību darba turpmākie uzdevumi ir sekmīgi noslēgt 
mācību gadu  neatkarīgi no tā, vai tiksimies klātienē vai 
nesatiksimies. Visi skolēni saņems liecības. Ceru, ka sa-
sniegtais rezultāts būs atbilstošs ieguldītajam darbam. 

Kopā jāturpina pilnveidot mācību satura tēmu apguve 
un vērtēšanas kārtības realizācija. 

Mācību gads 9. un 12. klases skolēniem beigsies, kā 
paredzēts - 15. maijā. Jūnijā - centralizētie eksāmeni 12. 
klasei un apvienoti eksāmeni 9. klasei. Precīzāk par ek-
sāmenu norisi zināsim pēc Izglītības ministrijas rīkojumu 
saņemšanas. Tūlīt par to informēsim arī skolēnus un viņu 
vecākus. Vairāk nekā mēnesi jau esam izturējuši, kopā iz-
turēsim arī atlikušo laiku. 

VIEDOKĻU  DAUDZVEIDĪGUMS - ATTĀLINĀTĀ  MĀCĪŠANĀS
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas vadība bija izveidoju-

si aptauju, lai noskaidrotu skolēnu vecāku sajūtas un do-
mas par attālinātā mācību procesa norisi mūsu pagasta 
skolā. Ar rezultātiem iepazīstina Guntis Lazda.

Protams, vecāku interese varēja būt lielāka, jo jūsu 
bērniem kā vēl nekad agrāk nepieciešams maksimāls at-
balsts, bet skolai jāsaprot, kā labāk organizēt un vadīt 
attālināto mācīšanu.

Aptaujas rezultāti liecina, ka vecāku sajūtas ir atšķirī-
gas, bet lielākajā vairumā pozitīvas. Skolēni vairumā ga-
dījumos jūtas labi, kopumā mācību apjoms ir pietiekams. 
Varam secināt, ka viedierīču skaits un interneta pieslēgu-
ma ātrums nodrošina savlaicīgu darbu izpildi. Tāpat arī 
aptaujas rezultāti liecina, ka vecāki ir spējuši rast mieru 
sevī, atbalsta un palīdz organizēt savu bērnu mācīšanos. 

Šobrīd grūtāk ir tiem skolēniem, kuriem jau skolā ir bi-
jušas mācīšanās grūtības, kā arī tiem skolēniem, kuriem 

mājās nav datora vai planšetdatora un uzdotais jāpilda 
telefona ekrānā. Grūtāk arī tām ģimenēm, kurām vecāki 
dienas laikā atrodas darbā, un ģimenēm, kurās līdz šim ir 
bijušas attiecību problēmas.

Bet neradīsim sev jaunas grūtības, nemeklēsim vainī-
gos, nesūdzēsimies par skolotājiem vai skolu, bet kopā 
meklēsim konstruktīvus risinājumus. Pašlaik mums vi-
siem ir svarīgi apzināties, ka, tikai sadarbojoties, mēs 
veiksmīgi tiksim pāri šiem laikiem, ka, tikai sadarbojo-
ties, skolēni uzrādīs labākus rezultātus mācībās.

Ja skolēnam vai skolēna vecākiem ir radusies kāda 
vajadzība, laba ideja vai ieteikums attālinātās mācīšanās 
darba uzlabošanai, aicinu dalīties, sazinoties ar klases 
audzinātāju vai skolas vadību.

Ar cieņu - Guntis Lazda,
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktors 
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turpinājums 4. lpp.

Aptaujas  rezultātu  apkopojums
Jautājums nr. 1. Kā jūtas jūsu bērns?

Jautājums nr. 2. Vai jūsu interneta pieslēgums 
ir pietiekams, lai varētu veikt skolotāja 

uzdotos mācību uzdevumus?

Jautājums nr. 3. Vai jūsu ģimenē ir pietiekams 
skaits viedierīču (dators, planšetdators) savlaicīgai 

mācību uzdevumu veikšanai?

Jautājums nr. 4. Kā jūs vērtējat bērna mācību 
slodzes apjomu?

Jautājums nr. 5. Kādas jums kā vecākam ir 
lielākās grūtības attālinātās mācīšanās procesā?

Ņemot vērā to, ka ikdienā aktīvi komunicēju ar Ļau-
donas pagasta jauniešiem, radās vēlme apkopot mūsu 
skolas skolēnu pozitīvos un negatīvos iespaidus par at-
tālinātā mācību procesa norisi.

Saņemtie viedokļi nav krasi atšķirīgi. Piedāvāju ielū-
koties aptaujas rezultātos.

Respondentu statistika: 59 jaunieši, no kuriem 28 ir 
zēni, bet 31 meitene. Vidējais aptaujājamo vecums - 14,9 
gadi.

Pirmais jautājums: Kā uztvēri ziņu, ka, sākot no 
23.03.2020., mācīties būs nepieciešams tikai attālināti, 
neapmeklējot skolu?

27,1% (16 skolēni) ziņu uztvēra pozitīvi, 28,8% (17) - 
negatīvi, bet 44,1% (26) ziņu ir uztvēruši neitrāli. 

Rezultāti liecina, ka gandrīz pusei aptaujāto skolēnu 
nav nekādu pretenziju mācību gadu turpināt attālināti, 
atrodoties mājās, kur viņi jūtas komfortabli, un kā vienus 
no galvenajiem mācību līdzekļiem izmantot viedierīces.

Otrais jautājums: Kā vērtē skolas skolotāju komuni-
kācijas līmeni? (Uz šo jautājumu bija iespējamas vairā-
kas atbildes - kopējā iesniegto atbilžu summa - 67)

41,8% (28) vērtē labi, 7,5% (5) - slikti, 38,8% (26) at-
zīst, ka komunikācija no skolotāju puses varētu būt labā-
ka, 9% (6) atzīst, ka ir grūti saprasties, taču 3% (2) saka, 
ka ar skolotājiem ir grūti sazināties.

Šī jautājuma rezultāti liecina, ka lielākā daļa skolēnu 
skolotāju komunikācijas līmeni vērtē kā labu, taču otra 
lielākā daļa apstiprina, ka komunikācija varētu būt labā-
ka. Grūti spriest, vai tas ir kāds pusaudžu untums nonie-
cināt skolotājus, pamatojoties uz to, ka piecas saņemtās 
atbildes ir negatīvas. Tas tomēr paliek katra skolēna indi-
viduālais viedoklis, to nevar apšaubīt vai apstrīdēt. 
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Trešais jautājums: Kā tev pietrūkst no A. Eglīša Ļau-
donas vidusskolas? (Vairākas atbildes bija iespējamas arī 
uz šo jautājumu.) 

turpinājums no 3. lpp.

8,9% (10) pietrūkst skolotāju, 20,5% (23) pietrūkst 
skolas ēdiena, 43,8% (49) pietrūkst draugu, 16,1% (18) 
pietrūkst starpbrīžu/atmosfēras, 10,7% (12) pietrūkst īpa-
šu vietu skolā.

Jau bija sagaidāms, ka skolēniem no skolas visvairāk 
pietrūks tieši draugu, jo šajā laikā, kad ir fiziskā distancē-
šanās, pastāv vien komunikācija caur sociālajiem tīkliem 
vai telefona zvaniem. Liela daļa skolēnu ilgojas pēc sko-
las virtuves gatavotajām pusdienām.

Ceturtais jautājums: Cik daudz laika tu pavadi mā-
coties? 

18,6% (11) skolēni velta 1-2 stundas mācībām, 27,1% 
(16) velta 2-3 stundas, bet 54,2% (32) velta 4 un vairāk 
stundas mācībām.

Vairāk nekā puse aptaujāto skolēnu lielāko dienas daļu, 
gan pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, gan no ikdie-
nas sarunām ar jauniešiem, tiešām pavada laiku, turpinot 
pilnvērtīgi apgūt mācību vielu. Vairāk laika tiek veltīts 
gan tāpēc, ka skolotāji ir palielinājuši uzdevumu skaitu 
(vairāki jaunieši to man ir teikuši), gan tāpēc, ka ir vai-
rāk jāiedziļinās, jo līdzās nav skolotāja, kas klātienē dod 
uzskatāmus uzdevuma veikšanas piemērus - viss notiek 
attālināti.

Piektais jautājums: Kādas ierīces tu izmanto mācību 
procesā? (Vairākas atbildes iespējamas.)

52,9% (55) izmanto telefonu, 37,5% (39) izmanto da-
toru, bet 9,6% (10) izmanto planšetdatoru.

Ņemot vērā, ka mūsu skolu apmeklē arī bērni no 
daudzbērnu ģimenēm, kuras nespēj nodrošināt katram 
individuāli savu datoru vai arī vienkārši ģimenēm nav 
pieejami datori, vairākums bērnu un jauniešu izmanto 
telefonu, lai apgūtu mācību vielu.

Sestais jautājums: Vai kāds no ģimenes locekļiem tev 
palīdz mācībās?

67,8% (40) apgalvo, ka jā, savukārt 32,2% (19) apgal-
vo, ka nē.

Septītais jautājums: Ja uz iepriekšējo jautājumu tika 
atbildēts ar “jā”, tad precizē, kurš ir tavs palīgs. (Vai-
rākas atbildes bija iespējamas un atbilde uz jautājumu 
nebija obligāta.)

39,4% (28) skolēniem mācībās palīdz mamma, 26,8% 
(19) palīdz tētis, 21,1% (15) palīdz māsa/brālis, 12,7% (9) 
palīdz vecvecāki.

Vairums skolēnu izvēlas savas mācības nepildīt patstāvī-
gi, bet ņemot talkā kādu no ģimenes locekļiem - visbiežāk 
palīdz mammas, bet arī tēti ar gudrību neatpaliek. Arī ve-
cākie brāļi un māsas, kā arī vecvecāki palīdz apgūt mācību 
vielu.

Aptaujas noslēgumā skolēniem piedāvāju uzrakstīt svei-
cienu skolas biedriem. Daži arī atsaucās:

„9. klase, TURAMIES!!”
„Novēlu saviem klasesbiedriem un visiem pārējiem sko-

lēniem veiksmi mācībās un spēku mācīties!” (9. klases 
skolniece) 

„Lai ātrāk atsākas mācības skolā, jo mājās ir garlaicīgi. 
Ir grūti mācīties bez skolotāju paskaidrojumiem. Bieži ir 
jāmācās vairāk nekā skolā, tas ir nogurdinoši. Bet... visiem 
novēlu sekmīgi pabeigt skolu!”

„Sveiciens skolotājai Vitai Stradiņai un visai 4. klasei!”
„Turās!”
„Mēģināsim būt vienoti un, cerams, uzvarēsim šo vīrusu!”
„Es gribētu nodot sveicienus Alvim, Adrianam, Bambu-

zoo Verneram, Sergejam B., savam bijušajam klasesbied-
ram Artim!”

„Lai visiem būtu veselība!”
„Esiet visi veseli un priecīgi!”
„Bučas septītajai klasei un mīļajai skolotājai Anniņai!”
„Astotie, turās! Viss būs bumbās!”

Katrīna Melānija Kļaviņa
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VĒSTIS  NO  PIRMSSKOLAS  IZGLĪTĪBAS  IESTĀDES
Arī Ļaudonas PII ,,Brīnumdārza” darbošanos ir ietek-

mējusi kopējā valsts situācija pandēmijas vīrusa Covid 
-19 laikā. Līdz ar to pirmsskolas audzēkņu vecāki tika 
aicināti izvērtēt iespēju bērniem palikt mājās un darboties 
attālināti. Šobrīd visas grupas sadarbojas ar vecākiem, 
sniedz metodiskos materiālus, ieteikumus, atbalstu, lai 
dzīvošanu mājās padarītu interesantāku un izglītojošāku. 
Paldies par jūsu atgriezenisko saiti - atsūtītajiem video, 
bildēm, interesantajiem priekšnesumiem. Savukārt, mēs 

- darbinieki - šo laiku izmantojam, lai padarītu dažādus 
remonta darbus, kas jau bija sakrājušies: lakojām krēsli-
ņus, krāsojām mēbeles, beidzot pieķērāmies pie korido-
ra remonta, kas nu jau izskatās saulains un gaišs. Pa šo 
laiku labiekārtojām  rotaļu  laukumus, kopā ar pagasta 
dārznieci sākām pīt kārklu žogu, kā arī izveidojām dabas 
taku, āra klasi. Visi kopā izveidojām ilgi loloto spēļu un 
rotaļu telpu, kas ieguva jaunu izskatu. Katra grupa izvei-
doja dažādas didaktiskās spēles un rotaļas, kas lietderīgi 
papildinās izglītības apguvi. Visā iestādē veicām pama-
tīgu ģenerāltīrīšanu, izšķirojām dažādus materiālus, sa-
kārtojām noliktavu plauktus. PII ,,Brīnumdārzs” aicina 
visus izprast radušos situāciju, būt iecietīgākiem citam 
pret citu un galvenais visiem - labu veselību!

Sandra Zavale, PII „Brīnumdārzs” skolotāja

PII „Brīnumdārzs” skolotāja  Nadežda  Jegorova  kopā ar Ļaudonas 
pagasta pārvaldes dārznieci Ingu Zālīti.
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ĻaUDOna,  lepOJieS!
Madonas novada bērnu un jaunatnes atklātais čempionāts 64 lauciņu 
dambretē 2019./2020. gada sezonā noslēdzies agrāk, nekā bija plānots

Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju 25. aprīlī 
bērnu un jaunatnes čempionātā paredzētās noslēdzošās 
kārtas sacensības 64 lauciņu dambretē šajā pusgadā ne-
notiks. Par sacensību rezultātu apkopošanu informē sa-
censību galvenais tiesnesis Herberts Millers.

Diemžēl koronavīrusa pandēmija ieviesa savas korek-
cijas. Visas paredzētās astoņas kārtas neizspēlējām. Gada 
kopvērtējumā apkopos piecu labāko kārtu rezultātus no 
kopā sešām izspēlētajām. Pagājušajā gadā norisinājās 
četru kārtu sacensības, tika apbalvoti pusgada rezultātu 
kopvērtējuma uzvarētāji. 5. kārtas sacensības norisinājās 
25. janvārī, 6. kārtas - 22. februārī, 7. kārta bija ieplāno-
ta 28. martā, bet noslēdzošā, 8., kārta - 25. aprīlī. Kopš 
valstī izsludināta ārkārtējā situācija, sporta pasākumi ir 

Cerību A grupā (2012. g. dz. un jaunāki)

Zēniem: Roberts Kuba (Biksēre), Pēteris Stepanovs 
(Ļaudona), Edgars Leimanis (Barkava), Armands Sil-
manovičs (Ļaudona), Renāts Grāvelis (Barkava), Kris-
ters Kokorevičs (Dzelzava).

Meitenēm: Adele Kaceviča (Kusa), Gabriela Vilciņa 
(Pļaviņas), Marta Barbane (Ļaudona), Ieva Zvirgzdiņa 
(Kusa), Ance Kangare (Barkava), Lote Ošlapa (Kalsna-
va).

Madonas novada atklātajā čempionātā bērniem un jau-
niešiem 64 lauciņu dambretē 2019./2020. gada sezonā 
piedalījās 134 dalībnieki no Pļaviņām, Biksēres, Kusas, 
Kalsnavas, Dzelzavas, Barkavas, Liezēres, Ļaudonas, 
Madonas un Ērgļiem.

Paldies pagastu pārvaldēm un visiem vecākiem par at-
balstu un, protams, liels paldies skolotājiem, kas sagata-
voja dalībniekus, kuri piedalījās Madonas novada jauno 
dambretistu sacensībās.

M. Gailums, Madonas 
novada pašvaldības vecākais speciālists sporta jomā

(publicēts saīsinātā versijā)

aizliegti. Apbalvošanai viss ir sagādāts. Tiklīdz radīsies 
iespēja, Madonas novada bērnu un jauniešu dambretes 
čempionāta rezultātu kopvērtējuma uzvarētājiem tiks 
nogādātas balvas. Sezonas noslēgumā apbalvos sešus la-
bākos katrā grupā ar medaļām, pirmo trīs vietu ieguvēji 
katrā grupā saņems kausus.

“Gatavojamies nākamajai sezonai. Veselību un izturī-
bu, sargājiet sevi!” novēl sacensību galvenais tiesnesis 
Herberts Millers. Šajā sezonā bērnu un jauniešu dambre-
tes čempionāta kārtas vairs netiks organizētas, bet labā-
kajiem dambretes spēlētājiem balvu nogāde tiks organi-
zēta. Katrā vecuma grupā kopvērtējumā ar medaļām 
tiks apbalvoti 1.-6. vietas ieguvēji, bet  pirmo trīs vietu 
ieguvēji kopvērtējumā saņems kausus.

Liels lepnums par mūsu mazajiem dambretistiem!
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Valstī notiekošais saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatī-
bu ir ietekmējis arī bibliotēkas darbu. Šobrīd darbs norit 
aiz slēgtām durvīm - tiek pārskatīts, sakārtots bibliotē-
kas krājums. No krājuma tiek izņemta fiziski nolietotā, 
nepieprasītā literatūra (vecie žurnāli, grāmatas). Tiek 
strādāts pie novadpētniecības materiāliem - apkopoti 
avīžraksti par Ļaudonu un ļaudoniešiem, novadpētnie-
cības mapes tiek ievadītas bibliotēku sistēmas “ALISE” 
datubāzē. Ar lasītāju darbs norit attālināti - tiek snieg-
tas atbildes uz cilvēkiem interesējošiem jautājumiem, kā 
arī sniegts atbalsts, aizpildot elektroniskos pieteikumus 
(VID EDS, VSAA pakalpojumi) un veicot banku mak-
sājumus.

Tomēr, neņemot vērā dažādos ierobežojumus un neēr-
tības, ir rasts risinājums grāmatu mīļiem tikt pie kārotās 
lasāmvielas. Madonas novada bibliotēka ir izstrādājusi 
visām novada bibliotēkām vienotu bezkontakta grāmatu 
izsniegšanas kārtību ārkārtējās situācijas laikā:

1. Lasītājs izvēlas sev nepieciešamās grāmatas biblio-
tēkas elektroniskajā katalogā: https://madona.biblioteka.
lv/Alise/lv/home.aspx

2. Lasītājs veic grāmatu pasūtījumu:
2.1.  elektroniskajā katalogā ar saviem autorizācijas 

datiem*,
2.2. rakstot uz bibliotēkas  e-pastu: laudonasbibliote-

ka@madona.lv
2.3. vai zvanot uz bibliotēkas tālruni: 25620017.
3. Bibliotēkas darbinieks veic grāmatu atlasi, izsniedz 

tās sistēmā “Alise”, sapako tās un sazinās ar lasītāju par 
ērtu grāmatas izsniegšanas laiku.

4. Bibliotēkai izstrādāts stingrs grafiks, pēc kura grā-
matas lasītājiem tiek izsniegtas ar pietiekamu laika inter-
vālu, lai lasītājiem savā starpā klātienē nebūtu jāsatiekas.

5. Lasītājs, ierodoties pēc grāmatām, zvana bibliotekā-
ram, bibliotēkas darbinieks paņem grāmatu saini un iz-
nes to ārā, novieto tam paredzētā vietā, nodrošinot divu 
metru distanci no lasītāja. 

6. Lasītājs bez kontakta ar bibliotekāru paņem grāma-
tas un dodas prom.

7. Tiek veikta saskarsmes virsmu dezinfekcija.
8. Ārkārtas situācijas laikā lasītāji savā starpā ar grā-

matām nemainās un  atpakaļ uz bibliotēku nenes. 
9. Grāmatu lietošanas termiņi automātiski tiks paga-

rināti.  

* Ja lasītājam nav autorizācijas datu, tos iespējams ie-
gūt, sazinoties ar bibliotēkas darbinieku.

Iegūstot autorizācijas datus, lasītājam ir iespēja reģis-
trēties un kļūt arī par 3td e-GRĀMATU bibliotēkas lie-
totāju, kas ļaus lasīt grāmatas elektroniski, neizejot no 
mājām.

Par neskaidriem jautājumiem, ierosinājumiem, nepie-
ciešamo informāciju lūgums rakstīt e-pastā: laudonas-
biblioteka@madona.lv vai zvanīt pa tālruni 25620017. 
Bibliotēkas aktualitātēm var sekot sociālajos tīklos htt-
ps://www.facebook.com/LaudonasBiblioteka/ 

Katru dienu sekoju līdzi valstī notiekošajam, ar nepa-
cietību un cerību sirdī gaidu, kad dzīve sāks ritēt ieras-
tajā ritmā. Šis laiks mums māca būt ļoti pacietīgiem un 
pret notiekošo izturēties ar sapratni. Būsim atbildīgi pret 
sevi un līdzcilvēkiem!

     
Cerībā uz drīzu tikšanos klātienē - 

Ieva Skušķe, Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja

vĒStiS  nO  BiBliOtĒkaSvĒStiS  nO  SOCiālāS 
aprŪpeS  Centra 

Ļaudonas pansionāta darbinieki un iemītnieki ir saņē-
muši dāvinājumu no a/s „Drogas”:

• roku dezinfekcijas līdzekļus;
• roku krēmus;
• roku ziepes;
• papīra dvieļus.
Šīs lietas ļaus papildus pasargāt pansionāta darbinie-

kus un iemītniekus un neļaus izplatīties Covid-19 infek-
cijai.

Ļaudonas sociālās aprūpes centrs uz nenoteiktu laiku 
aicina darbā:

• MEDICĪNAS MĀSU, profesijas standarts 3221 01, 
amatu vienības saraksts - viena slodze, amata alga bruto 
- 720,00 eiro. 

• FIZIOTERAPEITU, profesijas kods 226402, amatu 
vienības skaits 0,5 slodzes, amata alga bruto - 475,00 
eiro.

• SOCIĀLO REHABILITĒTĀJU, profesijas kods 
341202, amatu vienības skaits 0,5 slodzes, amata alga 
bruto - 375,00 eiro.

• DIĒTAS MĀSU, profesijas kods 532202, amatu vie-
nības skaits 0,5 slodzes, amata alga bruto - 360,00 eiro.

• SOCIĀLO APRŪPĒTĀJU, profesijas kods 3412 
01, amatu vienības skaits 0,5 slodzes, amata alga bruto 
- 325,00 eiro.

• APRŪPĒTĀJU, profesijas kods 5322 02, amatu vie-
nības viena slodze, amata alga bruto (stundas likme 3,25 
eiro (ar mēneša likmi 543,00 eiro)). 

Informācija pa tālr. 26390513
Pieteikšanās: CV un pieteikuma vēstuli ar norādi „Dar-

ba pieteikums” sūtīt uz e-pastu: sac.laudona@inbox.lv  
līdz 22.05.2020. plkst. 16.00.

Pieteikums sastāv no:
• profesionālās dzīves apraksta (CV);
• motivācijas vēstules;
• izglītību apliecinoša dokumenta, sertifikātu kopijām.
Pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbildīs izvir-

zītajām prasībām, tiks aicināti uz pārrunām. Darba pār-
runās pretendentiem būs praktiski jāapliecina medicīnas 
māsas prasmes risināt dažādas medicīniskās situācijas.

Tatjana Kriškāne, 
Ļaudonas SAC vadītāja
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kUltŪraS  vĒStiS
Brīdī, kad valstī tika izsludināts 

ārkārtas stāvoklis un ieviesti no-
teiktie drošības pasākumi, apstājās 
visa kultūras dzīve mūsu pagas-
tā, novadā, valstī un visā pasaulē. 
Tika atcelti visi ieplānotie kultūras 
pasākumi un nenotiek arī amatier-
mākslas kolektīvu mēģinājumi. 
Protams, ir nedaudz žēl par nenoti-
kušajiem pasākumiem, bet jāsaprot, 
ka tas viss ir mūsu pašu drošības la-
bad. Paldies ikvienam par sapratni!

Ikdienā kultūras nama durvis ap-
meklētājiem ir slēgtas. Šajā laikā 
tiek darīti darbiņi, kuriem parasti 
nav laika - tiek kārtotas noliktavas, 
tērpi, rekvizīti, dokumenti, iekārto-
tas kolektīvu telpas utt. Esmu atbil-
dīga arī par informācijas ievietošanu pagasta mājasla-
pā un sociālajos portālos, līdz ar to arī tas paņem daļu 
no darba dienas. No 20. aprīļa es un kolektīvu vadītāji 
devās atvaļinājumā, lai tad, kad ārkārtas stāvoklis būs 
beidzies, varam ar jaunu sparu mesties iekšā darbos un 
gatavoties Pagasta svētkiem.

Martā un aprīlī kolektīvu vadītāji strādāja attālināti 
- meklēja materiālus (horeogrāfijas, mūzika, dziesmas, 
lugu teksti utt.) un uzdeva dažādus radošus uzdevumus 
kolektīvu dalībniekiem, saziņai notiekot virtuālajā pa-
saulē.

Šobrīd pasākumu plānošana ir iepauzēta, jo nav zinā-
mi tālākie valdības lēmumi un kā tas ietekmēs publiskos 
pasākumus. 

Ļaudonas amatierteātris gatavoja lugu, ar kuru bija 
plānots skatītājus iepriecināt Līgo dienā. Šobrīd sapro-
tot, ka lugu nevaram līdz Līgo svētkiem paspēt sagata-
vot,  tad lugas pirmizrādes diena pārcelta uz  Pagasta 
svētkiem. 

4. maija Baltinavas amatierteātra izrādi “Ontans 
i’Anne” plānoju septembra mēnesī. 

Zaļajā ceturtdienā pie Ļaudonas kultūras nama bija at-
cilpojusi smaidīga zaķu ģimene, lai atnestu sev līdzi gan 
raibas olas, gan pozitīvu svētku noskaņu.

Ļaudonieši tika aicināti piedalīties kopīgā svētku ap-

sveikumā, lai iepriecinātu cits citu svētkos. Varēja uz-
filmēt nelielu video vai nofotografētos pie zaķu saimes.

No iesūtītajiem sveicieniem tapa sirsnīgs video.  Pal-
dies ikvienam, kurš paciemojās pie zaķu ģimenes un da-
lījās prieka mirkļos!

Protams, ne visi savus foto iesūtīja kopīgam sveicienu 
grozam. Daudzi ģimeņu foto aizceļoja kā privāts svei-
ciens draugiem un radiem, kurus šajās Lieldienās neva-
rēja apciemot. Visiem kopā, kaut esot atsevišķi, mums 
izdevās radīt svētku sajūtu.

Ticu, ka šis laiks mums dots, lai atgrieztos pie pamat-
vērtībām un pašiem pie sevis. Lai šajā laikā, kad visa 
pasaule ir uzlikta uz pauzes, mēs satiktos ar sevi un iz-
vērtētu savas prioritātes, lai atskatītos uz ikdienas skrē-
jienu un izvērtētu to.

Lai jums mierpilns, veselīgs un ģimenisks šis laiks - 
laiks, kad varam būt mājās!

Saulaini un sirsnīgi sveicieni visiem pašdarbniekiem, 
jo  kultūras nama skatuves dēļi skumst pēc jums!

Ceru, ka pēc pandēmijas beigām ļaudonieši ar prieku 
un kuplā skaitā atgriezīsies kultūras nama dzīvē  kā ska-
tītāji, klausītāji un dalībnieki.

        Cerot uz drīzu tikšanos - Signe Prušakeviča, 
Ļaudonas kultūras nama vadītāja

veCāS  SkOlaS  lOGU  StāSti
Līdzīgi kā pavasarī, kad viss plaukst, plaukst arī rub-

rika „Vecās skolas logu stāsti”. Aprīļa numurā lasiet 
Astrīdas Aizsilnieces, Ļaudonas vidusskolas 1958. 
gada absolventes, stāstu par skolas gaitām.

Mūsu darbi un nedarbi...
Esmu kara laika bērns, un manas skolas gaitas sākās 

1947. gada rudenī.
Jāatzīst, ka uz skolu devos kā balta, neaprakstīta lapa. 

Pēckara lielo darbu gūzmā, šķiet, bija piemirsušās manas 
gaidāmās skolas gaitas. Vecākiem bija nopietnas rūpes - 
nodedzinātās mājas atjaunošana, pārcelšanās atpakaļ no 
Mētrienas uz Ļaudonu. 

Mana māsa Nora stāsta, ka vēl tagad atceroties to izmi-
suma pilno skatienu, ar kādu es, ejot uz skolu, esot lūko-
jusies atpakaļ uz mājām.

Sākums tiešām bija grūts. Un pats dīvainākais un nepa-
tīkamākais bija tas, ka par manām neveiksmēm tika bār-
ta un kaunināta Nora, nevis es. Noras klases audzinātāja 
skolotāja Židova bija ņēmusi mani savā aizgādniecībā.

Protams, arī mūsu klases audzinātāja Milda Apsīte bija 

brīnišķīga skolotāja. Tas bija brīnums, kā viņa tika galā 
ar mums visiem, ar lielo bērnu baru - mierīgi, ar smaidu, 
balsi nepaceļot. Un katram mums likās, ka esam skolotājai 
īpašs, tuvs cilvēciņš.

Es ātri tiku uz kājām. Lasītprasme atrāva slūžas trakajai 
lasītkārei. Kad bija izlasītas visas bērnu grāmatas, izskatī-
tas „Atpūtas” un „Zeltenes”, ķēros pie mammas mīlestības 
romāniem.

Mūsu mājā visi bija lieli lasītāji. Atceros, tolaik laik-
rakstā „Cīņa” drukāja Viļa Lāča vēl nepublicēto romānu 
„Uz jauno krastu” - katrā numurā pa puslappusei. Vienmēr 
ar māsām sacentāmies, kura no pastkastītes atnesīs avīzi, 
lai pirmā tiktu pie lasīšanas.

Pirmo klasi pabeidzu jau ar labām atzīmēm, un par mani 
vairs nevajadzēja kaunēties ne Norai, ne vecākiem.

Atmiņās spilgti iespiedies 25. marts, kad mācījāmies 2. 
klasē. Stundas laikā klasē ienāca divi bruņoti vīri un aiz-
veda sev līdzi vairākus mūsu klases zēnus. 

Atceros, kā skolotāja Apsīte klusējot stāvēja pie loga, un 
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pār viņas vaigiem ritēja asaras. Klasē 
valdīja absolūts klusums, mēs neko 
nesapratām, taču nojautām, ka notiek 
kaut kas briesmīgs.

Skolotāja Apsīte bija apbrīnojama. 
Viņa mums mācīja visu - lasīšanu, rē-
ķināšanu, arī glītrakstīšanu, fizkultū-
ru, pat dejošanu un vasarā peldēšanu.

Skolotājai bija brīnišķīgs rokraksts. 
Viņas unikālais paraksts iemūžināts 
kapakmenī Mētrienas kapos. Vien-
kārši, bet cik daudz tas izsaka...

Gandrīz visus gadus mūsu klases 
logi bija uz skolas pagalma pusi. 
Vērojām saimnieciskās aktivitātes. 
Sevišķi mums patika skolas zirgs. 
Vēlākos gados pagalmā skolotājs 
Holšteins ar lielajiem zēniem no 
lūžņiem atdzīvināja traktoru, un tad 
mums visiem, arī meitenēm, sākās 
mašīnmācība. Pagalms vienmēr bija dzīvības pilns.

Mūsu klase veidojās par draudzīgu, darbīgu kolektīvu. 
Labi mācījāmies, sportojām, piedalījāmies dažādos pasā-
kumos - vācām makulatūru, metāllūžņus, lasījām čieku-
rus, tuvējā mežiņā ziemā  lauzām skujas kolhoza govīm.

Pārliekas centības dēļ mums ar Ināru Asarīti gan iznāca 
pamatīgas nepatikšanas. Izrādījās, ka mēs esam nodevu-
šas lūžņos kolhoza ecēšas. Bet mēs tās vienkārši atradām 
aizauguša lauka malā! Labi vismaz, ka netika sodīti mūsu 
vecāki.

Rudeņos tuvējos laukos palīdzējām novākt kartupeļus, 
vēlākos gados - arī cukurbietes. Gadījās, ka ar tām iesa-
lām. Tad bietes saveda šķūnī, un tur mēs bijām kaut cik 
pasargāti no aukstuma un vēja.

Tagad rakstu un domāju, kas gan mums toreiz varēja 
būt mugurā, kas kājās... bet neslimojām.

Netrūka jau arī romantikas. Parasti tīruma malā kūrās 
ugunskurs, un oglēs cepās kartupeļi. Ēdām melnām mu-
tēm.

Kad paaugāmies, mūs rudeņos izmitināja vietējās mājās 
ar nakšņošanu. It kā jau nebija tālu - Silieši, Jaunzemi, 
Suņupi, bet braukšanai kolhozam mašīnu nebija. Zirgi 
bija vajadzīgi darbam.

No tiem laikiem atceros brokastis ar vārīta piena krūzi, 
maizi, biezpienu, reizēm olu, kādreiz arī medu.

Pusdienās svaigu kāpostu zupa vai šmorēta jēra gaļa ar 
kartupeļiem. Tocē bija dārzniecība, tāpēc šad un tad dabū-
jām svaigus vai skābētus gurķus, arī ābolus.

Tagad reizēm rudeņos, kad dārzā jau gozējas kāpost-
galviņas, uznāk kāre pēc toreizējā jēra gaļas šmora vai 
vismaz zupas. Un nesanāk, un nav tā garša!

Varu jau sevi mierināt, ka aitas tagad ir citādas, ka man 
nav ne malkas plīts, ne čuguna grāpja, bet zinu, ka vaina 
ir manī pašā...

Apbrīnojamas bija tās saimnieces, kuru mājās dzīvo-
jām. Viņas paspēja pašas izcept arī maizi un pēc tam ar 
labpatiku noskatījās, kā tā pazūd mūsu allaž izsalkušajās 
mutēs.

Skolā bija ļoti interesanti ārpusklases pasākumi, sevišķi 
pēc tam, kad Ļaudonā ieradās jaunā skolotāja - pionieru 
vadītāja Vandiša. Ļoti skaista, krāšņām bizēm. Viņas va-
dībā notika jauki, neparasti pasākumi.

Atceros skaistu rudens dienu, kad devāmies pārgājienā 
uz Driksnas ezera apkaimi. Devāmies sēņu ekspedīcijā.

Nesām līdzi čuguna katlu, koka pavārnīcu, nažus, sāli, 
sērkociņus. Pa priekšu gāja izlūki, kas atstāja mums ce-
ļazīmes. Pēc tām vadoties, nonācām pie Sāvienas pilskal-
na. Vispirms mācījāmies pareizi sagatavot malku, iekurt 
ugunskuru, uzkārt uz tā katlu ar ūdeni. Tad izklīdām pa 
skaistajiem meža pakalniem un priecājāmies par katru at-

rasto sēni. Driksnas ezera apkaime tolaik 
bija ļoti bagāta ar sēnēm – nu īsts sēņu 
dārzs. Skolotāja, pirms likt tās katlā, rū-
pīgi pārbaudīja atrastās sēnes, pastāstīja 
par katru no tām. Pēc tam gardām mutēm 
ēdām vārītās sēnes un nobeigumā pēc vi-
siem ugunsdrošības noteikumiem nodzē-
sām ugunskuru. 

Bijām aktīvi pašdarbnieki, īpaši gata-
vojāmies Jaungada eglītei. Vingrojām, 
cēlām piramīdas, dziedājām, dejojām. 
Atceros, cik lepnas mēs, meitenes, bijām 
par tērpiem, ko mums uzšuva čehu tau-
tas dejai „Ganiņš” - visām vienādus pu-
ķainus katūna sarafāniņus un vienkāršas 
baltas blūzītes.

Vēlākos gados mūsu klasē izveidojās 
ļoti spēcīga aģitbrigāde ar interesantu 
priekšnesumu programmu. Par ko gan 

Ceļā uz Gaiziņkalnu.
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mēs aģitējām? Šķiet, ka tas bija nepieciešams vēlēšanu 
laikā, bet mūsu aģitbrigāde savu darbību vēl pēc tam kādu 
laiku turpināja. Apbraukājām tuvējos tautas namus. Par 
kapeiciņām pārdevām ieejas biļetes. Kā par brīnumu, bija 
arī skatītāji.

Mums bija arī volejbola komanda. Sacentāmies ne tikai 
savā skolā, bet arī Madonā. Atceros, ka Medņos bija laba 
sporta zāle. Iemaņas volejbola spēlēšanā man savulaik 
labi noderēja studiju laikā, arī vēlāk darbā sporta pasā-
kumos.

Patika slēpošana. Skolēniem fizkultūras stundās bija 
speciāli iebrauktas trases. Slēpojām visa skola.

Vidusskolas laikā visas klases aizraušanās bija riteņ-
braukšana. Pēc 9. klases braucām uz Gaiziņkalnu. Mūsu 
audzinātājs Indriksons kopā ar mums. 

Pēc 10. klases devāmies tālākā ceļojumā uz Munameģi 
Igaunijā. Nu mūs pavadīja skolas direktors Modris Gun-
degs un fizkultūras skolotāja Irēna Elksnīte. Šoreiz tik 
gludi mums vis negāja. Kādi tad bija mūsu velosipēdi! 
Mūsu maršruts pārsvarā veda no vienām kolhoza mehā-
niskajām darbnīcām līdz nākamajām. Tikām līdz Lejas-
ciemam un pēc nakšņošanas siena šķūnī nolēmām griez-
ties atpakaļ... 

Īpašs bija skolas izlaidumu laiks. Tolaik iepriekšējās 
klases pienākums bija izlaiduma sagatavošana – skolas 
telpu izpušķošana ar meijām un puķēm, galdu klāšana. 
Svarīgs uzdevums bija savlaicīgi aizrunāt tolaik popu-
lāros muzikantos, atrast fotogrāfu. Izlaidums bija svētki 
visiem – skolēniem, skolotājiem, vecākiem. Izlaidumā 
ieradās visi skolotāji, svinīgi, skaisti saposušies, ieradās 
vecāki, brāļi, māsas, reizēm pat krustvecāki. Klājām ga-
rus galdus ar pašceptām tortēm, saldskābmaizi, brīnum-
gardu rasolu un jāņogu sulas limonādi. Balle ilga līdz pat 
rītausmai. Dejojām visi, arī skolotāji un vecāki. Skatījos 
uz saviem vecākiem, un tā vien likās, ka viņi dejo sava 
izlaiduma valsti. Otrā rītā rasols bija vēl garšīgāks...

Gribu pastāstīt par mūsu lielāko blēņu darbu. Bija ru-
dens, talku laiks. Mēs dzīvojām Suņupos. Uzzinājām, ka 
4. klase, kurā mācījās mana mazā māsa Mārīte un Mier-
valda Āboliņa jaunākais brālis Raimonds, rīkojot pasāku-
mu mežā - Ļaudonas nomalē pie Šaujamkalna. Tur uzcel-
ta kārtīga nojume nakšņošanai, uz tās pionieru vienības 
karogs. Noorganizēta pamatīga apmetnes apsardze - ar 
parolēm, dežurantiem – viss, kā pienākas militārā pasā-
kumā.

Izdomājām, ka mums jāpārbauda mazo cīnītāju modrī-
ba - jānozog karogs. Neatceros, kā mums izdevās pierunāt 
brigadieri dot pajūgu braukšanai uz Ļaudonu. Iespējams, 
ka izstāstījām patiesību. Nakts bija ļoti skaista - ar spožu 
mēnesi, silta. Centāmies klusām tuvoties nometnei, līdām 
pa viršiem uz vēdera, un tomēr mazie izlūki kļuva uz-

manīgi. Liktenīga sagadīšanās, jo tieši mana Mārīte bija 
sardzē. Atceros viņas satraukto balstiņu: „Paroli! Paroli!” 
Mazie Tālavas taurētāji sacēla pamatīgu trauksmi, un tad 
nekas cits neatlika, kā celties kājās un doties cīņā. Tā 
patiešām bija cīņa! Skolotāja Latere kāvās līdzvērtīgi sa-
viem zēniem, karogu mēs, protams, dabūjām, taču mūsu 
klasesbiedru Artūru Aparu mazie saņēma gūstā. 

Braucām uz saviem Suņupiem, bet nebijām sevišķi prie-
cīgi. Mēs taču bijām iecerējuši operāciju veikt klusām, 
bez cīņām. Bažījāmies arī par Artūru. Karogu Pēteris Ošs, 
nākamais Nopelniem bagātais dakteris, uzvilka pagalma 
ozolā. Otrā dienā pie mums ieradās parlamentārietis no 
skolas ar direktora Gundega ziņu: ja labprātīgi atdosim 
karogu, mūsu uzvedības atzīmes netiks samazinātas.

Protams, mums šāds atrisinājums bija pa prātam. Pē-
teris atkal kāpa ozolā... Tagad, visu atceroties, jānovērtē, 
cik patiesi gudrs bija Modra Gundega lēmums!

Man patika mācīties, patika visi priekšmeti. Latviešu 
literatūra, krievu klasika, sacerējumu rakstīšana. Dabas-
zinību stundās mēs praktiski iemācījāmies uzpotēt augļu 
kokus. Vasarā ar patiku ieradāmies skolas izmēģināju-
mu lauciņos. Fizika, ķīmija, matemātika - šie nopietnie 
priekšmeti deva pārliecību saviem spēkiem, drosmi iestā-
ties Rīgas Politehniskā institūta  Mehānikas fakultātē.

Ar vislielāko patiku un pateicību atceros savas skolas 
gaitas Ļaudonas vidusskolā. Atceros brīnišķīgos skolotā-
jus, priecājos par lieliskajiem klasesbiedriem, no kuriem 
daļa kļuvusi par draugiem mūža garumā.

Astrīda Aizsilniece

Gaiziņkalnā. 

Māsas - Astrīda, Mārīte, Nora.

Astrīdas Aizsilnieces audzinātājas Mildas Apsītes 
piemineklis Mētrienas kapos.
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lŪkOJOtieS  vĒStUrĒ...
No jauna uzplaukusi „Ļaudonas Vēstu” rubrika „Lūko-

joties vēsturē...”. Esmu atradusi nelielu rakstu no „Dau-
gavas Vēstneša” (nr.32, 1940. gada 8. februāra numura), 
kas atklāj nelielu ieskatu par dzīvi Sāvienā.

Sāvēniešu lielās ilgas - elektrība
Ja cilvēks vējputenī un tumsā apmaldās Aiviekstes 

krastmalē, tad arvien atgadīsies kāds braucējs, kas jūs no-
gādās savā mītnē un neliegs naktsmājas. 

Arī mani paglāba no maldīšanās pa aizputinātiem lau-
kiem Sāvienas pagasta amatnieks Valters Lūsis un savā 
mītnē neliedza patvērumu no bargā ziemas sala.

Nākamajā rītā apstaigājot Sāvienu, gadījās apmeklēt 
pagasta namu. Te arī sākās mana iepazīšanas ar sāvēniešu 
dzīvi un darbu. Mans pavadonis dažādu jautājumu eks-
kursijā bija laipnais pagasta vecākais Jānis Lācis. No viņa 
dabūju zināt, ka pagastā dzīvo apmēram 1200 iedzīvotāju, 
visi iztikuši, jo zeme nav slikta un vidēja lieluma saimnie-
cības ir pārsvarā. 

Iedzīvotāji nodokļus maksā kārtīgi, un vairākus gadus 
no vietas tie noteiktā laikā iekasēti simtprocentīgi. Arī šo-
gad nodokļi iekasēti jau 80 procenti. Pārējie savu tiesu 
samaksās, kad paveiks aizkavējušos linu apstrādāšanas 
darbus, jo sāvēnieši ir lieli linkopji. Sāvienas iedzīvotā-
ji lepni uz savu pienotavu, kas iekārtota pārbūvētā pilī. 
Pienotavas vadītājs Dāvids Matisons pastāsta, ka Sāvie-
nas piensaimnieku sabiedrībai pagastā iekārtotas arī trīs 
krejotavas. Pagājušajā gadā pārstrādāti apmēram 4 miljo-
ni kg piena, ko piegādājuši 342 lauksaimnieki. 

No minētā daudzuma piena saražots apmēram 166000 
kg sviesta. Par piegādāto pienu lauksaimnieki saņēmuši 
298 800 ls. Pienotava apkalpo arī Ungurmuižas, Ļaudonas 
un Mētrienas pagasta lauksaimniekus.

Turpmāk pienotavu paredzēts pārbūvēt, pielāgojot ma-
šīnas elektriskā dzinējspēka izmantošanai. Pienotavas 
vadītājs piena piegādātājiem ieteic pienu piegādāt katru 
dienu un turklāt alumīnija kannās. Tās ir labākas un caur-
mērā iznāk lētākas, jo nav jāalvo. Parasto kannu cena ir 
gan zemāka, bet tās jau pēc gada jāalvo, kas izmaksā 8 
ls. Šādām kannām kļūstot vecākām, alvošana jāizdara vēl 
biežāk, pat ik mēnesi, un līdz ar to izdevumi vēl ievēroja-
mi paaugstinās. Turpretim alumīnija kannas tikai jānotīra 

ar zodalumīniju, ko var izdarīt katrs savās mājās, un nekā-
dus liekus izdevumus šis darbs neprasa.

Sevišķi sāpīgs sāvēniešiem ir elektrības jautājums. Ai-
viekstes spēkstacijas vadi iet cauri visam pagastam, bet 
lauksaimnieki līdz šim vēl nav tikuši pie to izmantoša-
nas. Daudzi zemturi caur savu piensaimnieku sabiedrību 
solījuši nodrošināt 6000  ls lielu iemaksu, bet elektris-
kais spēks tomēr palicis tikai kārots nākotnes mērķis, jo 
spēkstacijas vadība paskaidrojusi, ka trūkst vadu. Lai tiktu 
pie elektrības, lauksaimnieki būtu ar mieru izpildīt arī vi-
sas šim nolūkam vajadzīgās klaušas, jo viņiem ir liela vē-
lēšanās ievilkt savās mājās elektrību, ko varētu izmantot 
ne tikai apgaismošanai, bet arī ūdens sūknēšanai, malkas 
zāģēšanai un citu saimniecisko darbu veikšanai, kas ievē-
rojami atvieglotu darba roku trūkumu.

Sāvienas sešklasīgā pamatskola, kas atrodas centra no-
malē, jau 50 gadus kalpo sava pagasta jaunajai audzei. 
Skolas pārzinis Arturs Bergmanis pastāsta, ka skolu paš-
reiz apmeklē 112 skolēnu. Visas skolēnu organizācijas ap-
vienojušās mazpulkā, kurā skaitās 57 dalībnieki. Skolas 
telpās ierīkots internāts, kuru izmanto 70 skolēni. Kop-
galdam produktus piegādā skolēnu vecāki, bet trūcīgos 
bērnus pabalsta pagasta pašvaldība un īpaša kopgalda vei-
cināšanas komiteja, sagādājot līdzekļus 16 skolēnu ēdinā-
šanai. Sabiedriskas organizācijas skolu atbalsta ar naudas 
līdzekļiem un grāmatu veltēm. Par savāktajiem līdzekļiem 
iegādātas klavieres. Draudzīgais aicinājums skolas biblio-
tēku paplašinājis ar 400 vērtīgām grāmatām. Vēl skolas 
pārzinis pastāsta, ka skolā tagad organizē skolēnu patērē-
tāju biedrību, kurai pamatus jau likusi Ļaudonas krājaiz-
devu sabiedrība, ziedojot 26 ls. 

Apskatot skolas telpas, redzams, ka tās ilgajos gados vēl 
labi uzglabājušās un, veicot nelielus remontus, var savest 
tās pienācīgā kārtībā. Noskan pēcpusdienas zvans, ma-
niem laipnajiem pavadoņiem - skolotājiem - jāatgriežas 
darbā. Pa pēcpusdienas saules apmirdzētu sniega klāju 
slēpotājs dodas tālāk, savās ceļinieka gaitās aiznesdams 
sev līdzi sāvēniešu laipnības izsauktu prieku.

Autors nezināms,
informācija no periodika.lv

vĒStiS nO  MaDOnaS  nOvaDa  paŠvalDĪBaS
Lielā talka 2020

Ņemot vērā, pašreizējo situāciju Latvijā un visā pasau-
lē, kā arī paaugstinātas drošības un sociālās distancēšanās 
apstākļus, Lielā talka šogad tiek organizēta, lielāku uzsva-
ru liekot uz individuālo talkošanu. Kā iepriekš tika ziņots, 
talka norisināsies 16. maijā, taču visus talkotājus aicinām 
izvēlēties vienu no sev piemērotākajiem un pašreizējos 
apstākļos pieļaujamajiem talkošanas formātiem.

Arī šogad Lielās talkas moto ir “Mēs piederam nākot-
nei - Latvija pieder nākotnei!”. Un šogad šim sauklim 
ir arī papildu vēstījums: “Sakop savu sētu, Tava sēta - 
Latvija”. Tā mērķis ir veicināt izpratni, ka mums jārū-
pējas par savu sētu un pagalmu, kas veido valsti kopumā, 
jo visa Latvija ir mūsu kopējā dzīves telpa. Šogad visus 
aicinām vairāk pievērsties savas apkārtnes sakārtošanai, 
ievērojot visus sociālās distancēšanās noteikumus un iz-
vēloties kādu no sekojošajiem formātiem:

• SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa 
mežu vai gar jūru, sakopjot savas mājas apkārti;

• DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaim-
niecības pārstāvji, tad talkojiet droši kopā, ja esat draugi 
vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci;

• ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, bet ievē-
rojiet, ka jums jābūt vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.

Vita Jaunzeme, Lielās talkas vadītāja: “Esmu gandarī-
ta, ka, neskatoties uz sarežģītajiem apstākļiem, mēs tomēr 
esam spējuši turpināt gadiem ilgo tradīciju un arī šogad 
aicinām cilvēkus uz Lielo talku. Uzsvars tomēr tiek likts 
uz individuālajām talkām, lai cilvēki varētu justies droši, 
neapdraudētu ne sevi, ne citus. Mūsu pienākums ir būt ve-
seliem, pietiekami daudz laika pavadīt svaigā gaisā, kā arī 
saglabāt Latviju tīru un zaļu nākamajām paaudzēm. Bū-
sim piesardzīgi un atbildīgi, bet nezaudēsim optimismu. 
16. maijā Lielā talka notiks, ievērojot tā brīža piesardzības 
apstākļus, ja tādi talkas brīdī joprojām būs aktuāli. Bet ga-
tavojamies arī talkot kopā ar visu pasauli š.g. 19. septem-
brī Pasaules talkā!”

Tas, ka lielākoties cilvēki talkos pa pāriem, ar ģimeni 
vai individuāli, nozīmē arī vairāk individuālo talkas vietu 
pieteikumu. Tāpēc visus talkotājus aicinām atzīmēt savas 
talkošanas vietas interaktīvajā kartē, kuru atradīsiet Lielās 
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rošanas lau-
kumos visā 
Latvijā. Pla-
šāk par akciju 
var uzzināt 
m ā j a s l a p ā : 
www.zalais.
lv sadaļā 
“Jaunumi”.

Atgādinām, 
ka visa vei-
da nolietotās 
un nederīgās 
sadzīves un 
e l e k t r o t e h -
nikas iekār-
tas - veļas 
mazgājamās 
mašīnas, tele-
vizori, ledus-
skapji, plītis, 
datori, moni-
tori, telefoni 
u.c. - tiek klasificētas kā videi kaitīgi un bīstami atkritumi, 
jo tās satur videi un cilvēkam bīstamas vielas.  Ja baterijas 
vai elektroiekārtas netiek nodotas otrreizējai pārstrādei, 
tās, nokļūstot apkārtējā vidē, rada toksisku piesārņojumu, 
kas kaitē gan dabai, gan cilvēku veselībai. Elektroiekārtas 
satur virkni bīstamu ķīmisku vielu, piemēram, svinu, kad-
miju, alvu, dzīvsudrabu u.c. 

Informācija no madona.lv

turpinājums no 11. lpp.

talkas mājaslapā: https://talkas.lv/pieteikt-talku/, kurā šo-
gad ir notikušas izmaiņas:

• labiekārtošanas talkas var pieteikt ikviens talkotājs 
neatkarīgi, vai talkošanas notiek privātajā vai publiskajā 
sektorā. Tās var būt talkas, kuras notiek uz privātas zemes 
un kurām nav vajadzīgs saskaņojums ar pašvaldību, un 
kurās atkritumus, ja tādi ir radušies, aizved paši rīkotāji;

• uzkopšanas talkas ir tās, kuras notiek publiskās terito-
rijās un kurām ir nepieciešams pašvaldības saskaņojums, 
lai saņemtu bezmaksas maisus, un kurās tiek nodrošināta 
savākto atkritumu izvešana.

Līdz ar labiekārtošanas vai uzkopšanas talkas vietas at-
zīmēšanu kartē, cilvēks saņems pieeju savam talkas pro-
filam, kas ļaus dalīties ar informāciju par konkrēto talko-
šanas vietu sociālajos tīklos. Tas arī koordinatoriem ļaus 
labāk sazināties ar talkošanas vietām, kā arī apzināt poten-
ciālo talkotāju skaitu tajās.

Savukārt, ja 16. maijā joprojām būs jāievēro visi valstī 
pašreiz noteiktie vai jebkādi citi piesardzības pasākumi, 
ievērosim tos. Cilvēkiem, kuri izvēlēsies talkot, būs ie-
spējams pieteikties bezmaksas talkas atkritumu maisu sa-
ņemšanai savā pašvaldībā. Tur informēs arī par atkritumu 
savākšanas vietām un iespējām. Tāpat kā pagājušajā gadā, 
būs pieejami divu krāsu atkritumu maisi - balti un zili. 
Zilie maisi ir paredzēti visa veida plastmasas atkritumiem, 
kur tie vēlāk nonāks otrreizējā pārstrādē, bet baltie maisi - 
pārējiem atkritumiem.

Esiet veseli, uzturiet možu garu, rūpējieties par sevi un 
saviem tuvākajiem, kā arī rīkojieties atbildīgi pret līdzcil-
vēkiem!

Uz tikšanos visā Latvijā 16. maijā un uz tikšanos 19. septembrī Latvijā un visā pasaulē!
Vairāk informācijas: www.talkas.lv

Akciju “Elektronikas šķiratlons” organizē Latvijas Zaļais punkts un 
SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar veikalu tīklu “Top!”

No šā gada 20. aprīļa līdz 
20. maijam ikviens Ma-
donas novada iedzīvotājs, 
ievērojot valstī noteiktos 

piesardzības pasākumus, aicināts 
piedalīties akcijā “Elektronikas 
šķiratlons”, ko organizē Latvijas 
Zaļais punkts kopā ar partneriem. 
Tās ietvaros, nododot savas no-
lietotās elektroiekārtas SIA “Ma-

donas namsaimnieks” šķirošanas laukumā, Augu ielā 29, 
varēs piedalīties arī balvu izlozē.

Starp dalībniekiem, kuri no 20. aprīļa līdz 20. maijam 
kādā no akcijā pieteiktajiem šķirošanas laukumiem būs 
nodevuši nolietotās elektroiekārtas, 31. maijā tiks izlozēta 
lielā balva - jauns televizors, veikalu tīkla “Top!” dāvanu 
kartes, kā arī citas pārsteiguma balvas.

SIA “Madonas namsaimnieks” atkritumu šķirošanas 
laukums atrodas Augu ielā 29, Madonā, un tā darba laiks 
ir katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00. Ierodoties 
šķirošanas laukumā, aicinām rūpīgi ievērot valstī noteik-
tos piesardzības pasākumus, fizisko distancēšanos un ie-
robežojumus attiecībā uz pulcēšanos.

Lai nodrošinātu drošu elektroiekārtu nodošanu pārstrā-
dei, elektroiekārtas šķirošanas laukumā ir jānovieto tikai 
tām paredzētajā vietā un tām ir jābūt neizjauktām, piemē-
ram, ledusskapim jābūt ar kompresoru, televizoram - ar 
kineskopu, datoram - ar mātes plati u.tml. 

Akciju “Elektronikas šķiratlons” organizē Latvijas Za-
ļais punkts un SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar veikalu 
tīklu “Top!”. Kopumā tā norisināsies vairāk nekā 40 šķi-
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Darba vakances jauniešiem Madonas novadā
Madonas novada pašvaldība aicina novada jaunie-

šus pieteikties darbam vasarā Madonas novada uzņē-
mumos. Pašvaldības īstenotais projekts “Jauniešu karje-
ras izvēles un amata prasmju apguve” paredz darbavietas  
Madonas novada jauniešiem vecumā no 16 līdz 25 
gadu vecumam. Projekta ietvaros jaunieši tiks apmācī-
ti un nodarbināti vienu mēnesi  laikā no  gada 1. jūnija 
līdz 31. augustam, par darba sākuma un beigu datumiem 
informācija pieejama vakanču aprakstos, kā arī darba de-
vējam un jaunietim savstarpēji vienojoties.

Pieteikums darba vakancei jaunietim jāiesniedz elek-
troniski latviešu rakstu valodā, datorsalikumā, nosūtot uz 
e-pastu:  ilze.vogina@madona.lv ar norādi -“Projektam 
- “Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve””. 
Papildu pieteikuma veidlapai var iesniegt izglītības vai 
kultūras iestāžu, jauniešu centru, nevalstisko organizāci-
ju un citu iestāžu, uzņēmumu darbinieku rekomendācijas 
(brīvā formā). E-pastā lūdzu norādīt, uz kuru no vakan-
cēm ir pieteikums. Jaunietis pieteikumu var iesniegt uz 
vairākām vakancēm.

Pieteikuma iesniegšana no 2020. gada 16. aprīļa līdz 
10. maijam (ieskaitot).

DARBA DEVĒJU PIEDĀVĀTĀS VAKANCES  (at-
rodot šo rakstu bussinessmadona.lv, uzspiežot uz vakan-
ces, atvērsies apraksts):
aApdares darbu strādnieks / SIA HETA-Būve
aBruģētājs / SIA HETA-Būve
aDzīvnieku uzraugs - gans / z/s Līvi

PII “Saulīte” pārtikas blokā sagatavotās teju 500 pārti-
kas pakas devās ceļā pie izglītojamajiem Madonas novada 
pagastos un Madonas pilsētā.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Ag-
ris Lungevičs  norāda, ka saskaņā ar pašvaldības domes 
lēmumu izglītojamo vecāki var pieteikties pārtikas pakas 
saņemšanai vai finansiāla pabalsta saņemšanai bezskaid-
ras naudas pārskaitījuma veidā. Atbalsta summa, ko sa-
ņem Madonas novada pašvaldības 1.-4. un 5.-12. klases 
izglītojamie, ir 20,00 eiro mēnesī, savukārt izglītojama-
jam pirmsskolā (ja ārkārtas situācijas laikā to neapmeklē) 
atbalsta summa ir 15,00 eiro mēnesī. Abos gadījumos at-
balsts tiek nodrošināts no 2020. gada 1. aprīļa attālinātā 
mācību procesa laikā. Lielākā daļa izglītojamo vecāku 
izvēlējās saņemt atbalstu bezskaidras naudas veidā, taču 
netrūkst arī to, kas pieteikušies pārtikas pakām.

“Domē diskutējām par to, vai atbalsts būtu jāpiešķir 
tikai maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm, taču 

aFasētājs / SIA JUNGE
aGrāmatvedības datu operators / SIA Pharmeko 
Lettland
aLaukstrādnieka palīgs / SIA NIKLAND
aLaukstrādnieka palīgs / SIA NG LĪNIJA
aLauku tūrisma speciālists / SIA Šubrakkrasti
aMaketētājs / SIA Laikraksts STARS
aNamdara palīgs / SIA MittHus
aNamdaris / SIA HETA-Būve
aPalīgs lauksaimniecības darbos / z/s Poteri
aPalīgstrādnieks/ SIA JUNGE
aPavāra palīgs / SIA Outstanding (kafejnīca 
“Stūrītis”)
aPavāra palīgs / SIA Ģimenes sēta
aPārdevēja palīgs / SIA Biroja apgādes centrs
aPārdevējs - konsultants / SIA HENIS
aPārdevējs - konsultants / SIA AUSMUPE
aPiena produktu pārstrādātājs / AS Lazdonas 
piensaimnieks
aRemontatslēdznieka palīgs / SIA ARA Kalnozols
aViesmīlis - pavāra palīgs / ZS Kučuru dzirnavas
aViesmīļa palīgs / AS Lazdonas piensaimnieks 
(restorāns “Efeja”)
aViesmīlis/-e / z/s Jaunkalēji (kafejnīca “Māmuļa”)
aViesnīcas istabene / SIA Madonas viesnīca
aŽurnālists / SIA Laikraksts STARS

Informācija: no bussinessmadona.lv

Madonas novada pašvaldība 16. aprīlī uzsāka pārtikas paku piegādi Madonas 
novada skolēniem, kuri šobrīd mācību procesu aizvada attālināti

Arī A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 11. klases skolēns Renārs 
Bērziņš ir izvēlējies saņemt pārtikas atbalsta paku, kas 16. aprīlī 

tika arī saņemta - ļoti pārdomāta un vērtīga.

Elmāra  Bieles foto

Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs.

nolēmām, ka atbalsts pienākas visu bērnu ģimenēm, jo 
ārkārtējā situācija ietekmē katru ģimeni un atbalsts tām 
nepieciešams jau tagad. Vēlos pateikties visiem lēmuma 
izpildē iesaistītajiem dienestiem un pašvaldības darbinie-
kiem par operatīvi veikto darbu, jo apkopojamās infor-
mācijas daudzums un veicamo aktivitāšu apjoms ir ievē-
rojams,” uzsver Agris Lungevičs. 

Lielākais darba apjoms saistībā ar lēmuma sagatavo-
šanu un izpildi ir gūlies uz Madonas novada pašvaldības 
Izglītības nodaļu, kas šajā laikā ir apkopojusi un pārbau-
dījusi informāciju, lai naudas pārskaitījumi uz vecāku 
kontiem un pārtikas paku sadale noritētu bez aizķeršanās. 
Šis darbs joprojām turpinās.
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“Strādājam ar ļoti lielu izglītojamo vecāku iesniegumu 
skaitu. Katra sniegtā informācija ir jāpārbauda, jāpre-
cizē un jāapkopo. Diemžēl ir situācijas, kad nākas arī 
atteikt, jo izglītojamais neatbilst atbalsta saņemšanas 
nosacījumiem. Esam saņēmuši arī pirmo vecāku reakciju 
pēc lēmuma pieņemšanas, un tā lielākoties ir pozitīva. 
Jāuzsver, ka iedzīvotāju loks, kam palīdzam, ir ļoti plašs 
- gan izglītojamie, kuri mācās Madonas novada pašvaldī-
bas izglītības iestādēs, gan izglītojamie, kuri mūsu nova-
dā deklarēti, bet mācās citas administratīvās teritorijas 
izglītības iestādē,” skaidro pašvaldības izglītības noda-
ļas vadītāja Solvita Seržāne.

PII “Saulīte” vadītāja Daiga Elga Ābola akcentē, ka 
pārtikas pakas komplektētas, ņemot vērā Ministru kabi-
neta noteikumus par uztura normām izglītības iestāžu iz-
glītojamiem, lai izglītojamie saņemtu to veselīgo uzturu, 
pie kāda viņi līdz šim bija pieraduši, ēdot bērnudārzos 
un skolās.

“Pārtikas pakās ir gaļas produkti, tostarp, svaigi cep-
tas kotletes, kā arī dārzeņi, olas, piena un miltu izstrādā-
jumi. Kopumā pārtikas paku saturs komplektēts, domājot 
par to, lai skolēns pats spētu viegli pagatavot sev maltī-
ti,” uzsver Daiga Elga Ābola.

Pārtikas paku saņemšana tiks organizēta vienu reizi di-
vās nedēļās - trešās un piektās nedēļas trešdienā un ceturt-
dienā noteiktā vietā un laikā, iepriekš informējot pietei-
kuma iesniedzējus.  

Informāciju sagatavoja Egils Kazakevičs,
Madonas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas sabiedrisko  attiecību speciālists
Agra Veckalniņa foto

Atbalsts uzņēmējiem COVID-19 krīzes ietvaros
Likuma par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un 

pārvarēšanas pasākumiem saistībā ar COVID-19 izplatību 
mērķis ir noteikt pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku 
novēršanai un pārvarēšanai, īpašos atbalsta mehānismus, kā 
arī krīzes izdevumus, kas tieši saistīti ar COVID-19 izplatī-
bas ierobežošanas finansēšanu. Ekonomikas ministrija saga-
tavo sarakstu un MK nosaka krīzes skartās nozares, kurām 
saistībā ar COVID-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies fi-
nanšu situācija un kurām ir piemērojami pasākumi un īpašie 
atbalsta mehānismi. Krīzes skarto nozaru sarakstu MK var 
pārskatīt un papildināt.
aAtbalsts dīkstāves periodā.  Ja darba devējs darbinie-

ku nenodarbina vai arī atrodas dīkstāvē (neveic darbinieka 
saistības izpildījuma pieņemšanai nepieciešamās darbības), 
darbiniekam tiek maksāts dīkstāves pabalsts 75 % apmērā 
no mēneša vidējās bruto darba samaksas par iepriekšējo sešu 
mēnešu periodu, bet ne vairāk kā 700,00 eiro par kalendāra 
mēnesi. Pabalstam var pieteikties MK noteikto krīzes skarto 
nozaru uzņēmumi, kuru ieņēmumi šī gada martā COVID-19 
dēļ samazinājušies par vismaz 50%, salīdzinot ar 2019. gada 
martu. Ar pabalstu paredzēts kompensēt neizmaksātās algas 
kopš 14. marta, turklāt dīkstāves pabalsts netiek aplikts ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātajām iemaksām. Dīkstāves pabalsta piešķir-
šanai darba devējam VID Elektroniskās deklarācijas 
sistēmā jāiesniedz noteiktas formas iesniegums.

aIespēja nokavēto nodokļu maksājumu samaksu MK 
noteiktajās nozarēs sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku 
līdz trīs gadiem. Šis atbalsts paredzēts finansiālo grūtību 
pārvarēšanai, ja termiņa nokavējums radies Covid-19 ietek-
mes rezultātā.
aValsts un pašvaldību iestādes, kā arī kapitālsabied-

rības uz likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto no-
zaru komersantus no nomas maksas vai lemj par nomas 
maksas samazinājumu. Tāpat varēs nepiemērot kavējuma 
procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, iz-
ņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem - elektroener-
ģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturē-
šanas pakalpojumiem.

Likumā paredzēti arī atbalsta pasākumi, kas tiks pie-
mēroti neatkarīgi no nozares.
aValsts solidārā veidā sniegs terminētu atbalstu darba 

devējiem darba nespējas lapu apmaksai, to veicot no spe-
ciālā budžeta līdzekļiem.
aLaikā no šā gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim Valsts 

ieņēmumu dienests (VID), veicot nodokļu administrēšanas 
pasākumus, pārmaksāto pievienotās vērtības nodokļa 
(PVN) summu atmaksā īsākā termiņā, nekā to paredz 
spēkā esošais PVN likums, tādējādi radot brīvus finanšu lī-
dzekļus COVID-19 vīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanai.
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aIedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājs par 
2020. taksācijas gadu var neveikt noteiktos IIN avansa 
maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma. Šis 
nosacījums attiecināms uz avansa maksājumiem, sākot no 
2020. gada 1. janvāra. Šos maksājumus var veikt labprātīgi.
aGada pārskatu un konsolidēto gadu pārskata likuma 

subjekti, kā arī biedrības, nodibinājumi un reliģiskās or-
ganizācijas par 2019. gadu sagatavoto gada pārskatu 
(konsolidēto gada pārskatu, ja tāds ir jāsagatavo) būs tiesīgi 
iesniegt vēlāk par normatīvajos aktos noteikto termiņu 
(attiecīgi par 3 vai 4 mēnešiem).
aVID šajā, 2021., 2022. un 2023., gadā ir tiesīgs nepie-

ņemt negatīvu lēmumu attiecībā uz padziļinātās sadarbības 
programmas dalībnieku, ja to ir ietekmējusi COVID-19 
krīze un padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks no-
drošina pierādījumus objektīvo apstākļu esībai.
aLīdz šā gada 1. septembrim ārkārtas situācijā kapitāl-

sabiedrības, kooperatīvās sabiedrības vai biedrības valdei 
ir tiesības sasaukt dalībnieku (akcionāru) sapulci vai bied-
ru kopsapulci, nosakot, ka dalībniekiem (akcionāriem) vai 
biedriem ir tiesības tajā piedalīties un balsot, izmantojot 
elektroniskos līdzekļus. Dalībnieku (akcionāru) sapulce vai 
biedru kopsapulce varēs notikt arī tikai elektroniski. Pare-

dzēta arī kārtība, kā akcionāriem iespējams savu attieksmi 
paust rakstiskā procedūrā.
aCOVID-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā spirts, 

kuru izmanto spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekļu ražoša-
nai, var būt nedenaturēts. VID var piešķirt komersantiem, 
kuriem ir speciāla atļauja (licence) apstiprināta noliktavas 
turētāja darbībai un kuri veic spirta ražošanu, akcīzes no-
dokļa nodrošinājuma samazinājumu līdz 90%. Šiem komer-
santiem, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu, jā-
informē VID par spirta ražošanas procesa sākšanu ne vēlāk 
kā vienu darba dienu pirms spirta ražošanas procesa sākša-
nas. Savukārt, ja dezinfekcijas līdzekļa ražotājs, pamatojo-
ties uz VID izsniegtu atļauju alkoholisko dzērienu iegādei, 
pats ievedīs vai saņems spirtu no citas dalībvalsts, piemēro 
akcīzes nodokļa nodrošinājuma samazinājumu 100% apmē-
rā.
aPašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt no likuma 

par nekustamā īpašuma nodokli atšķirīgus nekustamā īpa-
šuma nodokļa nomaksas termiņus, tos pārceļot uz vēlāku 
laiku 2020. gada ietvaros. Šīs tiesības pašvaldība var īste-
not, gan pieņemot lēmumu par visiem nodokļa maksātā-
jiem, gan nosakot noteiktas nodokļa maksātāju kategorijas. 
Lēmums pašvaldībām publiski ir jādara zināms nodokļu 
maksātājiem.

Informācija no: bussinessmadona.lv

COviD-19  aktUalitāŠU  apkOpOJUMS
No 27.  marta Madonā, Augu ielā 27 

(ēkas pirmajā stāvā, iekšpagalmā) sāka 
darboties COVID-19 analīžu pieņemša-
nas punkts.

Analīžu ņemšanas punkts darbojas 
katru dienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 
16.00.

Lai pieteiktos valsts apmaksātajām 
analīzēm, jāzvana uz 8303, kur tiks pie-
fiksēti personas dati, un vēlāk “Centrālās 
laboratorijas” speciālisti telefoniski vie-
nosies par analīžu nodošanas laiku.

Savukārt, piesakoties maksas analīzēm 
(80,00 eiro), jāzvana uz 20030006 vai 
20033722, lai vienotos par to nodošanas 
kārtību. 

Ierašanās analīžu ņemšanas punktā sa-
skaņā ar Veselības ministrijas un NMPD 
prasībām atļauta tikai ar personīgo auto! 
Cilvēkam ierodoties līdzi jābūt personu 
apliecinošiem dokumentiem un vēlams arī savai pildspalvai.

Lai iedzīvotāji varētu ērtāk rast atbildes uz jautājumiem 
saistībā ar Covid-19 infekcijas uzliesmojumu un tā radīto 
ietekmi dažādās jomās, Valsts kanceleja veido tīmekļvietni: 

www.covid19.gov.lv. Šajā vietnē būs apkopota 
informācija no atbildīgo iestāžu mājaslapām, 
statistikas dati, kā arī biežāk uzdotie jautājumi 
un atbildes uz tiem.

Pacientu un ārstu drošībai saistībā ar Covid-19 
uz laiku ierobežoti plānveida veselības aprūpes 
pakalpojumi. 

Kustība “Pacel Latviju!” ir radījusi jaunu 
platformu: www.produktupiegades.lv, kurā tiek 
apkopoti dati gan par interneta veikaliem, gan 
saimniecībām, kas nodrošina preču piegādi caur 
pakomātiem, gan pievedot preci pie pašām mājas 
durvīm.

Kustības mājaslapā var aplūkot arī daļu uzņē-
mumu, kuri šobrīd piedāvā piegādes Madonā: 
https://www.produktupiegades.lv/madona

Patlaban vietne vēl ir izstrādes stadijā, un gan 
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saimniecības, gan tirdzniecības vietnes, kas atbilst prasī-
bām, var aizpildīt pieteikuma formu mājaslapā, lai tiktu pie-
vienotas kopējam sarakstam.

Ar Covid-19 saistīto jautājumu noskaidrošanai izveidots 
vienots bezmaksas diennakts tālrunis - 8345.

Uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku tiek slēgti 
Madonas novada administratīvajā teritorijā esošie publiski 

pieejamie rotaļu laukumi. Šāds lēmums pieņemts nolūkā 
veikt preventīvus pasākumus vīrusa infekcijas COVID-19 
izplatīšanās novēršanai Madonas novada teritorijā. Gan 
Madonas pilsētā, gan pagastu pārvaldēs iekļuve rotaļu lau-
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kumos tiks ierobežota ar norobežojošiem elementiem. Pie 
rotaļu laukumiem tiks izvietoti informatīvi paziņojumi.

Ierobežojumi attiecas uz rotaļu laukumiem pilsētas un 
pagastu publiskās teritorijās (skvēri, parki, daudzdzīvokļu 
māju iekšpagalmi u.c.), kā arī pirmsskolas izglītības iestāžu 
un izglītības iestāžu teritorijās esošie rotaļu laukumi.

Lūdzam iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret ierobežoju-
miem un skaidrot bērniem to nepieciešamību.

Informāciju sagatavoja Ilze Riekstiņa, 
 Madonas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
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Redaktore - Katrīna Melānija Kļaviņa. Redaktora tālruņu nr.: 64823464, mob.t. 26383881, e-pasts: laudonas.vestis@inbox.lv
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Iznāk vienu reizi mēnesī. Materiālus avīzei iesniegt līdz katra mēneša 10. datumam.

inFOrMāCiJa SlUDināJUMS
Piedāvāju iegā-

dāties dažādus stā-
dus: tomātu, gurķu, 
dažādu garšaugu, 
mārtiņrožu, asteru, 
kāpostu, zemeņu, 
kā arī paprikas, čili 
piparu utt. Iepriekš 
piezvanot pa tālr. 
nr. 29322503 un 
sarunājot tikšanos, 
gaidīšu pie sevis 
mājās Dzirnavu 
ielā. 

Ilze Barūkle

LaTS veikals “KATRAM” piedāvā iespēju iegādāties da-
žādas mājsaimniecības un pārtikas preces, kā arī veikalā uz 

vietas ceptu maizi, 
bulciņas  un buljona 
pīrādziņus ar piegādi 
līdz klienta mājām. 

Ja pasūtījumu veic 
līdz 14:00, tad pie-
gāde notiek tajā pašā 
dienā, ja vēlāk, tad 
nākamajā dienā pēc 
pasūtījuma veikšanas. 
Sīkāka informācija pa 
telefoniem 64823515 
vai 26444608.

Indra

krUStvārDU MĪkla – JaUnUMS „ĻaUDOnaS vĒStĪS”
Vertikāli
1. Eiropas vecākā pilsēta Spānijā 
(Andalūzijā)
2. Ķīmiskais elements – sārmu metāls
3. Gaismas avots
4. Pagasts Ogres novadā
5. Neliels krodziņš (piemēram, Itālijā)
6. Ēdami sporaugi – meža veltes
7. Mehānisma sastāvdaļa
8. Naudas vienība Spānijā līdz 
2002. gadam
14. trīsmastu buru flotes kara 
kuģis (senāk)
17. Lazdas augļi
18. Sastapta
19. Bez mikrobiem
20. Kluss, kautrīgs
21. Dancot
25. Īss, kodolīgs filozofisks teiciens
26. TV raidījums „... šovs ar 
Jāni Skuteli”
28. Rupjš, neaudzināts
29. Aizsargķiveres
32. Gadalaiks
33. Noma (ģen.)
34. Spēcīgas ilgas
35. Brazīlijā cēlusies sarīkojumu deja

Horizontāli
3. Slazds
9. Krāsošanas tehnika
10. Galdnieka darbarīki
11. Īsi apģērba gabali
12. Periodiski applūstošas pļavas pie ūdenstilpēm
13. Pilsēta Vidzemē Igaunijas pierobežā (ģen.)
14. Sadzīves komēdijas paveids
16. Pilsēta pie Reinas
17. Augu virszemes daļas
22. Darbīgums, možums
23. Zeme, kas nav dzimtene
24. Latv. dzejnieks, bērnu literatūras izdevējs
26. Uzturvielas

27. Viens no literatūras pamatveidiem
30. Ārstniecības un garšaugs (čemurziežu dz.)
31. Masa
36. Krodziņš ar bāru
37. Josla starp jūru un kāpām
38. Upe Francijā
39. Apledojums nokrišņu veidā
40. Sala Lielajā Zundā
41. Bluķa novec. nosaukums 

Sastādīja Sarma Barkovska
Atminējumi tiks publicēti „Ļaudonas Vēstu” maija numurā


