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Pasaulē nav nekā tāda, kas ir pilnīgi aplams.
 Pat apstājies pulkstenis divreiz dienā rāda pareizu laiku.
 
     Paulu Koelju

Sveiks, mīļais Ļaudonas pagasta iedzīvotāj!
Šajā mēnesī „Ļaudonas Vēstis” iznāk 300. reizi. Zī-

mīgi, ka tieši pirms 10 gadiem, 2011. gada janvārī, 
iznāca avīzes 200. numurs! Paldies visiem, kas šajā 
laikā ir palīdzējuši tapt avīzītei!

No sirds priecājos, ka arī šogad tieši man ir šī lie-
liskā iespēja veidot „Ļaudonas Vēstis”. Aizvien es 
ļoti ceru nevienu no jums nepievilt, ļauties veltīt savu 
laiku sajūsminošajam avīzes tapšanas procesam, mē-
ģināt avīzi izdot regulāri un bez kavēšanās to piegā-
dāt. Taču jāņem vērā, ka kultūras dzīve ir apstājusies, 
sabiedriskās kustības līkloči vairs neturpina vīties tik 
strauji. Pienāk tādi mēneši, kad informācijas ir pārāk 
maz, tādēļ nerodas iespēja sagatavot pilnvērtīgu, lasī-
tājiem patīkamu avīzi. Pamatojoties uz šo argumentu, 
es šoreiz veidoju avīzes dubultnumuru, kas tik un tā 
lapaspušu skaita ziņā ir vienlīdzīgs tām avīzēm, kuras 
veidoju, tikko uzsākot darba gaitas Ļaudonas pagasta 
pārvaldē.

Par sniega trūkumu šī - 2021. - gada ziemā nemaz 
nevaram sūdzēties. Sniegs piesnidzis bagātīgi, turklāt 
sals uznāk tikai periodiski. Tādēļ šis ziemīgais laiks 

ir jāizbauda. Un lieti noder vecmāmiņu adītie raibie 
dūraiņi un siltās šalles. Slēpju inventāru ir iespējams 
nomāt Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā. Ir izvei-
dotas arī slēpošanas trases dažādā garumā. 

Saule ar katru dienu mums dāvina vairāk dienas 
gaismas, kas liecina, ka tuvojas pavasaris. Putnu balsis 
dzirdamas aizvien biežāk, tādēļ turpinām tos novērot 
un fiksēt konkursa „Putni pie barotavas” ietvaros ie-
gūto informāciju (informācija par konkursa nolikumu 
iepriekšējā avīzes numurā).

Šajā avīzē lasiet gada pirmo interviju. Šoreiz rubri-
kā „Dzīvesstāsts” saruna ar Īpašumu uzturēšanas no-
daļas vadītāju Ļaudonas pagastā Gati Gailīti, atskats 
uz 2020. gada nogalē aizvadītajiem svētkiem gan PII 
„Brīnumdārzs”, gan Ļaudonas sociālās aprūpes cen-
trā. Gadu iesāksim, aplūkojot Sāvienu no vēsturiskā 
skatupunkta rubrikās „Caur Ļaudonas pagastu ejot!” 
un „Lūkojoties vēsturē...”. Avīzes numurā ir iespēja 
ieskatīties arī Madonas novada dzimtsarakstu nodaļas 
statistikā, kā arī ir vēl cita informācija.

Neaizmirsīsim rūpēties par tiem, kam tas vajadzīgs. 
Sargāsim vidi, kurā mēs dzīvojam, gādāsim par kārtī-
bu sabiedriskās vietās, uzvedīsimies kulturāli, cienī-
sim citu cilvēku viedokļus!

Lai šis gads jums visiem nes daudz laimīgu dienu!

Jūsu redaktore - 
Katrīna Melānija

Alises Avotiņas foto

SāvienaS ceļš 

Ir kāds ceļš starp Apakšu un Augšu, 
Ceļš, kas neved Ārā, bet uz Iekšu.
Meklē pats un negaidi, kad saukšu,
Katram pašam jāvirzās - uz Priekšu.
   Aija Strazdiņa
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vĒSTiS  nO  PaGaSTa  PāRvaLDeS
RUnā  aRTŪRS  PORTnOvS

Sveiki, mīļie līdzcilvēki!
Ziema mūs jau trešo mēnesi lutina ar neticamu skaistu-

mu un svaigumu. Tā arī rūda mūs ar diezgan lielu auks-
tumu. Tāpat tā izaicina tikt galā ar dažādām neērtībām, 
kādas katram no mums sagādā sals. Mūsu pacietību un 
nervu stiprumu pārbauda arī pandēmija, kas nu jau teju 
gadu mūs biedē dažādos veidos - ar savu straujo izpla-
tību un bīstamību, ar informācijas dažādību, pēc katra 
prāta interpretētu, ar aizliegumiem, ierobežojumiem un 
noteikumiem. Esmu lepns par mums visiem kopā un par 
katru no jums īpaši. Ir tāds teiciens, ka mums netiek uz-
likts vairāk, nekā mēs varētu izturēt. Redzot, kā tomēr 
turpinām dzīvot un darīt to, kas mums patīk un sanāk, var 
droši teikt, ka arī šis izaicinājums tiks pārvarēts un mēs 
atkal būsim brīvi, šobrīd ļaujot sev novērtēt, cik daudz 
mums bija dots pirms pandēmijas. Tikai tad, kad kaut kas 
zaudēts, mēs tā pa īstam spējam novērtēt to, kas mums 
ir. Labā ziņa, ka šī krīze beigsies un, jau sapratuši patie-
sās vērtības, mēs tās godāsim un turēsim tuvas. Un krīze 
beigsies!

Kā jau minēju, ziema sev līdzi nes aukstumu, kas pa-
lielina kurināmā patēriņu un finansiālos izdevumus kat-
ram. Tā arī padara grūtāku pārvietošanos gan piesnigušo 
ceļu, gan biezā apģērba dēļ, ko velkam, lai nenosaltu. 
Bet katrā gadalaikā jau ir savi apgrūtinājumi un arī savas 
priekšrocības. Piemēram, ziemā braukt pa mūsu zemes 
ceļiem ir daudz patīkamāk, ja paši saprotam droša ātruma 
apjomus. Logos nelido akmeņi kā citos gadalaikos. Ma-
šīnas nekļūst netīras no putekļiem vai dubļiem. Ceļi nav 
“šķidri” vai bedraini utt. Tāpat ziema ar tik daudz sniega, 
kā tas ir šogad, dod iespēju doties dabā un baudīt sen ne-
piedzīvotus priekus - slēpošanu, slidošanu, braukšanu no 
kalniņiem un zemledus makšķerēšanu. Var vērot skaistus 
saullēktus un saulrietus, priecāties par to, kā mirdz sniegs 
vai virpuļo sniegputenis. Lielās kupenas ceļa malās man 
tik ļoti atgādina bērnību  Ļaudonā. Tik daudz jauka ir 
ziemā. Jo sevišķi laikā, kad nedrīkst pulcēties, iet sportot 
sporta zālē vai apmeklēt pasākumus. Es pats personīgi 
pēc dabas neesmu nekāds lielais sportists, vairāk aktīva 
dzīvesveida piekopējs un šogad, izmantojot lielo sniega 
daudzumu, dodos slēpot. No visas sirds aicinu slēpot arī 
jūs. Noteikti vediet slēpot bērnus! Viņiem tas šobrīd, kad 
kustību sanāk tik maz, ir īpaši svarīgi. Vēl jo vairāk tā-
pēc, ka inventārs ir pieejams katram Ļaudonas pagasta 
iedzīvotājam. Varbūt kādam liekas, ka viņš nemāk, nesa-
nāk vai sen nav slēpots, tad  es jūs iedrošinu: tikai pirmā 
reize ir patiešām grūta un neveikla, bet jau ar otro, tre-
šo, ceturto un piekto reizi slēpošana kļūst ļoti patīkams 
laika pavadīšanas veids, kas nodarbina 90% muskuļu 
un uzlabo garastāvokli par visiem 100%. Turklāt, aktīvi 
kustoties svaigā gaisā, jūs jutīsiet, ka pat domas raisās 
daudz ātrāk un labāk. Arī skaistums, kāds slēpojot pave-
ras mūsu acīm, ir vārdiem neaprakstāms. Citās valstīs par 
to maksātu lielu naudu. Latvijas lielpilsētās cilvēki stāv 
rindās, lai tiktu paslēpot, vai brauc garus kilometrus, ja 
sagrib to darīt ārpus pilsētas. Bet mums tas viss ir tepat 
- rokas stiepiena attālumā un pieejams bez lielas konku-
rences uz inventāru vai slēpošanas sliedēm. Jā, diemžēl 
šogad neatvērām slidotavu pie skolas, jo vienkārši fiziski 
nespējām nodrošināt valstī noteikto ierobežojumu kon-
trolēšanu. Tāpēc parūpējāmies par iespējām slēpot. Starp 
citu, sliedes slēpošanai ir ievilktas gan pa stadiona apli, 
gan skolas ābeļdārzā un netālu esošajās pļavās (pavisam 
mierīgam slēpojumam), gan Driksnas silā, kur ir gan kā-
pumi, gan nobraucieni. Turklāt atrašanās mežā ļoti uzla-

bo veselību un prāta spējas. Par sliedēm paldies sporta 
un atpūtas bāzes “Smeceres sils” vadībai un komandai, 
kas uz Ļaudonu bija atveduši speciālu tehniku šo slēpo-
šanas ceļu izveidei. Saku jums no sirds, ka  nav jābūt ne 
sportistam, ne īpaši aktīvam cilvēkam, lai dotos slēpot. 
To var darīt arī lēni un nesteidzoties, vienkārši baudot 
laiku svaigā gaisā. Starp citu, janvārī gan pie skolas, gan 
pļavās, gan mežā jau esmu saticis daudzus ļaudoniešus 
un mūsu pagasta viesus. Lieliski, par to lepnums! Tieka-
mies sniegā!

Kā jau minēju, tāpat kā citos gadalaikos, arī ziemā ir 
neērtības. Sniegs uzsnieg strauji, tikpat strauji nokūstot, 
vēl straujāk uzreiz uzsalstot. Esmu saņēmis ziņas par pā-
rāk slideniem ceļiem un ietvēm. Personīgi atvainojos vi-
siem, kam sagādātas lielākas vai mazākas neērtības. No 
sirds varu teikt, ka kopā ar kolēģiem sekojam līdzi ceļu, 
ielu un ietvju stāvoklim mums piešķirto resursu un nau-
das līdzekļu ietvaros. Citreiz gadās, ka tikko nokaisām, 
pēkšņi paliek silts, viss nokūst un atkal uzsalst. Darbs, 
materiāls un nauda vējā, un, saprotams, cilvēki neapmie-
rināti, jo slīd. Sanāk tāds riņķa dancis.  Aicinu jūs būt 
saprotošiem, ka ziema ir ziema un mums visiem tā jāpie-
ņem, paļaujoties, ka pagasta pārvalde izdarīs to, kas ir tās 
spēkos. Mēs patiešām centīsimies un būsim pateicīgi par 
sapratni, ja viss nebūs ideāli. Jebkurā gadījumā aicinu jūs 
ziņot man vai pagasta pārvaldei, ja kāds mūsu īpašumā 
esošs ceļš vai ietve nav notīrīta no sniega, ir neizbrau-
cama vai slidena. Centīsimies rīkoties operatīvi. Tāpat 
saku paldies tiem, kas cenšas tikt galā paši un ļoti palīdz 
kopējam labumam. Aicinu arī citus rūpēties par sev ap-
kārt esošo teritoriju.

Balta un skaista ziema mūs lutināja arī Ziemassvētkos. 
Ziemai šos gada mierīgākos svētkus skaistākus palīdzēja 
padarīt mūsu pašu iedzīvotāji, kuri, atsaucoties kultūras 
nama aicinājumam izrotāt savas mājas, dzīvokļus, sētas 
un darbavietas, no sirds pacentās. Jums izdevās! Braucot 
cauri gan Ļaudonas centram, gan Sāvienai, gan apkārt pa 
pagasta teritoriju, varēja redzēt daudz krāsu, daudz mir-
dzuma, pārdomātu radošumu un lielu darba ieguldījumu. 
Paldies jums katram, kas deva savu artavu! Laikā, kad 
nav pasākumu un citu aktivitāšu, jūs padarījāt svētku lai-
ku skaistu. Atvainojos tiem, kas pārdzīvoja, ka pagasta 
pārvalde neorganizēja kopīgu vienas centrālās egles izro-
tāšanu un iedegšanu. Šoreiz lēmām rīkoties šādi - izrotāt 
nevis vienu vietu, bet vairākas pagasta teritorijā, katram 
tuvāk viņa mājām, par ko liels paldies dārzniecei Ingai 
un viņas kolēģiem. Starp citu, nevar teikt, ka nekādu pa-
sākumu nebija, jo  ciemojās īstais Ziemassvētku vecītis 
gan dārziņā, gan estrādes parkā, iepriecinot bērnus ar dā-
vanām un sagādājot iespēju pasēdēt vecītim klēpī. Bērnu 
prieks bija neaprakstāms.

Šajā laikā, kad tik daudz ierobežojumu, ļoti smaga si-
tuācija ir vecākiem, kuriem bērni mācās mājās pie dato-
ra ekrāniem. Skaidrs, ka ne visiem ir šis nodrošinājums, 
kas nepieciešams skolēna pilnvērtīgai izglītošanai. Tieši 
tādēļ mūsu pagasta biedrība “Liograde” (kurā jūs katrs 
joprojām esat aicināts iestāties, lai būtu lielāka iespēja 
ietekmēt pagastā notiekošo) ir uzsākusi komunikāciju ar 
Šveices kompāniju, kura mums piedāvā bez maksas pie-
gādāt datorus ģimenēm ar skolēniem, kuriem nepietiek 
līdzekļu datora, planšetes vai laba viedtālruņa iegādei, 
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kas ir pamatu pamats tālmācībai esošajā situācijā. Par sa-
darbības gaitu noteikti informēsim jūs gan avīzē, gan pa-
gasta sociālajos tīklos. Par šo sadarbību ar Šveici sakām 
lielu paldies kaimiņu pagasta Alžānu iedzīvotājai Līgai 
Irbei, kas ar šo ideju vērsās pie manis personīgi. 

Gada sākums pagasta pārvaldes dzīvē pagāja satrauk-
tos toņos par jaunajiem valdības nodomiem samazināt 
pašvaldību budžetu. Kopā ar kolēģiem un novada vadību 
strādājām un pieņēmām budžetu tādu, kas vismazāk ne-
gatīvi ietekmētu mūsu iedzīvotājus, ekonomējot finanses 
uz pandēmijas  rēķina, kad sabiedriskie pasākumi nevar 
notikt, daļa darba (sapulces, tikšanās, semināri utt.) no-
tiek attālināti, kā arī samazinājušies izdevumi skolēnu 
tālmācības dēļ. Kā jau ievērojāt, mājsēdes laikā mūsu 
ielu apgaismojums izslēdzās līdz ar komandantstundas 
iestāšanos. Laikā, kad ir aizliegts pārvietoties, zināmu 
līdzekļu daudzumu ietaupījām.

Pagaidām vēl dzīvojam neziņā, jo nav skaidrs, kad 
beigsies šobrīd pasaulē notiekošais. Cik dzirdu no drau-
giem ārzemēs, arī viņiem ir dažādi noteikumi. Daudzi no 

tiem tāpat kā mums - neizprotami, daudzi vēl apgrūtino-
šāki un stingrāki nekā pie mums. Ar to vēlos pateikt, ka 
nekad nav tik slikti, lai nebūtu vēl sliktāk. Un nekad nav 
tik labi, lai mēs nevēlētos, lai būtu vēl labāk. Visa lielā 
pasaule, kurā dzīvo nepilni astoņi miljardi iedzīvotāju, 
šobrīd piedzīvo smagus laikus. Un mums vēl ir pavei-
cies ar vietu, kur dzīvojam. Sargāsim to! Aicinu visus 
turpināt būt stipriem un ar cerībām gaidīt pavasari, kas 
modinās dabu, kad dienas kļūs garākas. Kā rāda pagājušā 
gada situācija, ap šo pašu laiku arī vīrusa izplatība sama-
zinājās. Līdz tas notiks - esam atbildīgi, saprotoši cits 
pret citu un pacietīgi visu problēmu priekšā!

Nobeigumā vēlreiz aicinu visus doties svaigā gaisā  
pastaigājoties vai slēpojot. Starp citu, pagasta sporta 
organizatore Lāsma rīko sacensības, kur var startēt gan 
laika, gan noslēpoto kopīgo kilometru ieskaitē. Labāka-
jiem ļaudoniešiem balvas no pārvaldes vadītāja - ziemas 
cepurītes ar Ļaudonas simboliku.                                                         

Uz  tikšanos dabā!   
Jūsu pārvaldes vadītājs

Artūrs Portnovs
tel. 20374568

e-pasts: arturs.portnovs@madona.lv

ĻAUDONAS  PAGASTA  INFORMATĪVĀ  IZDEVUMA 
„ĻAUDONAS  VĒSTIS”  PIEGĀDES  PROCESS

Atkārtoti vēlos publicēt informāciju par 
pastkastītēm, ko nepieciešams izlasīt un ņemt vērā! 

„Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas 
vietu, pasta tīkla piekļuves punktu, pastkastīšu 

punktu un pastkastīšu ierīkošanu, izvietošanu un 
noformēšanu, kā arī pārrobežu pasta sūtījumu 

apstrādes vietu ierīkošanu”

„Pastkastīšu punktu un pastkastīšu ierīkošana, izvie-
tošana un noformēšana”:

• Pastkastītes ierīko tā, lai būtu viegli aizsniegt to 
augšējo malu, kurai jābūt ne augstāk kā 165 cm no 
zemes. 

• Pastkastītes izmēram un pastkastītes atvēruma iz-
mēram jābūt tādam, lai tajā varētu ievietot vienkāršas 
vēstules A4 formātā.

• Pastkastītēm jābūt izgatavotām no izturīga mate-
riāla.

• Pastkastītēm, kuras izvieto ārpus ēkas, jābūt pasar-
gātām no nokrišņiem.

• Daudzdzīvokļu mājās pastkastītes novieto pirmā 
stāva kāpņu telpā. Ja daudzdzīvokļu mājas pirmajā 
stāvā nav kāpņu telpas vai kāpņu telpā tehnisku iemeslu 
dēļ pastkastītes novietot nav iespējams, tās novieto otrā 
stāva kāpņu telpā.

• Uz pastkastītēm, kas novietotas daudzdzīvokļu mā-
jās, norāda dzīvokļa numuru.

• Uz pastkastītēm, kas novietotas pie privātmājām, 
norāda mājas numuru vai mājas nosaukumu, vai uz-
vārdu.

• Ja privātmāja atrodas pie pievedceļa (ceļš, kas sa-
vieno tuvāko valsts vai pašvaldības autoceļu ar attiecī-
go privātmāju), pastkastīti novieto ne tuvāk kā 5 m un 
ne tālāk kā 10 m no minētās tuvākās valsts vai pašval-
dības autoceļa klātnes malas - vietās, pie kurām pasta 
komersanta autotransporta līdzekļi var ērti piebraukt un 
manevrēt, netraucējot ceļa satiksmi.

• Pie atsevišķām savrupmājām, viensētām, arī dvīņu un 
rindu mājām pastkastītes novieto pie mājas teritorijas ieejas 
žoga vai citā labi apgaismotā un drošā vietā, kas ir pie-
ejama pastniekam (pasta piegādātājam) jebkurā laikā.

Runājot par drošību!!! Bez aizvainojuma un nekā per-
sonīga!

Ļaudonas pagasta iedzīvotāji - sāvēnieši, kalnājieši, 
Miera ielas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji un citi, 
LŪDZU, PIESKATIET SAVUS MĀJAS MĪLUĻUS 
- SUŅUS!

Varu atklāt, ka mani pārņem paniskas bailes, nonā-
kot saskarsmē ar suņiem - lieliem vai maziem - brīžos, 
kad viņi sāk riet vai atņirdz zobus, vai neapturami sāk 
skriet manā virzienā. Ticiet man, nav patīkami kāpt ārā 
no mašīnas. Ļaudonas pagastā ir mājas, pie kurām nā-
kas piebraukt un avīzi ielikt tikai caur mašīnas logu, 
neizkāpjot no auto.

Man ir tiesības uz drošu pienākumu izpildi, lai es jus-
tos neapdraudēta. Mans pienākums nav sadraudzēties 
ar jūsu suņiem, bet jūsu pienākums ir tos pieskatīt. Ja 
suns skrien uz ceļa, rejot un cenšoties iekost riepās, kad 
garām brauc automašīna, ne jau tikai man kā vēstnie-
cei paliek aukstas kājas, baidoties suni sabraukt. Tad ir 
vērts padomāt par tā ierobežošanu (voljers).

„Ļaudonas Vēstis” piegādāju ar Ļaudonas pagasta 
pārvaldei piederošo Škoda Yeti smilškrāsas automašīnu. 
Paturiet to prātā!

Es ļoti ceru, ka par šo lielo informācijas devu jūs ne-
būsiet ņēmuši ļaunā. Ļoti labi apzinos, ka pārmaiņas ir 
grūti pieņemt, bet es aicinu tiešām iet laikam līdzi. Esiet 
pretimnākoši! Darbs ar avīžu piegādāšanu tiešām bijis 
liels izaicinājums. 

Vislielāko paldies saku pastniecēm Guntai un Mai-
jai, kā arī bijušai pasta darbiniecei Jautrītei  par pado-
mu, par pretimnākšanu, atbalstu un palīdzību!

Paldies tiem, kas 2020. gada laikā daļēji vai pilnīgi 
ir piebiedrojušies manam 170 kilometrus garajam ce-
ļam, kas parasti ilgst septiņas stundas, krustām šķērsām 
izbraukājot Ļaudonas pagastu. Paldies sūtu Viktorijai, 
Marekam, Tanitai, mammai Valentīnai un Edgaram!      

Darbs nebija un nebūs viegls, bet viss ir padarāms.

Katrīna Kļaviņa
Plašāk ar noteikumiem iespējams iepazīties: pasts.lv, 

sadaļā „Par mums”
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inFORMāciJa  nO  SOciāLā  DieneSTa
No 2021. gada 1. janvāra stājās spēkā vairākas būtis-

kas izmaiņas sociālajā jomā, tostarp tiek celti minimālo 
ienākumu sliekšņi, tādējādi uzlabojot sociāli visneaizsar-
gātāko iedzīvotāju finanšu stāvokli.

Mainīts garantētā minimālā ienākuma slieksnis
No 2021. gada janvāra palielināts garantētā minimālā 

ienākuma pabalsta (GMI) slieksnis, - līdzšinējo 70,00 eiro 
vietā tas ir:

• 109,00 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājsaim-
niecībā;

• 76 eiro pārējām mājsaimniecībā esošajām personām.
Pabalsts tiek aprēķināts kā starpība starp likumā noteikto 

summu un vidējiem ienākumiem pēdējo triju mēnešu pe-
riodā. Sociālā palīdzība tiek sniegta, pamatojoties uz māj-
saimniecības materiālo resursu novērtējumu, individuāli 
paredzot katra klienta līdzdarbību.

Mainīta trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecī-
bas statusa noteikšanas kārtība

 Lai mājsaimniecību pasludinātu par trūcīgu,
• pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā ienā-

kumiem jābūt ne lielākiem kā 272,00 eiro (līdz šim 128,06 
eiro);

• pārējām personām mājsaimniecībā – 190,00 eiro.
 Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis:
• pirmajai vai vienīgajai personai 327,00 eiro, (līdz šim 

220,00 eiro);
• pārējām personām 229,00 eiro.
 Mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas un 

sociālās palīdzības saņemšanas kārtību ar 01.01.2021. no-
saka MK noteikumi Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecī-
bas materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības 
saņemšanu”. Minētajos noteikumos norādīts, lai saņemtu 
sociālo palīdzību un izvērtētu mājsaimniecības atbilstību 
trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecībai, sociālajā 
dienestā iesniedz:

• iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības piln-
gadīgās personas;

• ja persona ir darba attiecībās - darba devēja izziņa par 
darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mē-
nešiem;

• ja tiek veikta saimnieciskā darbība, izziņu par ienāku-
miem no saimnieciskās darbības par pilniem trim pēdējiem 
kalendāra mēnešiem; 

• visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai 
pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdē-
jiem trim kalendāriem mēnešiem.

Saskaņā ar sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likumā noteikto personai darbspējīgā vecumā, kura vēlas 
saņemt sociālo palīdzību un kura nestrādā, ir pienākums 
reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā un pildīt bez-
darbnieka pienākumus, izņemot gadījumu, kad personai ir 
piešķirta  ir 1. vai 2. grupas invaliditāte, ja ir invaliditāte no 
bērnības vai vecuma pensijas saņēmējs. Kā materiālais re-
surss netiek uzskatīts viens transportlīdzeklis, bet, ja māj-
saimniecībā ir bērni, ne vairāk kā divas vienības.

Izvērtēšanas laikā tiek vērā ņemts personas rīcībā esošais 
nekustamais īpašums. Saskaņā ar Madonas novada pašval-
dības saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Par Madonas no-
vada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”: par nekustamo 
īpašumu, ko neņem vērā, izvērtējot ģimenes (personas) 
atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības 
statusam, uzskatāmi - vienīgais mājoklis, kur iesniedzējs 
deklarējis savu dzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo, nekustama-
jam īpašumam piederīgās saimniecības ēkas, kā arī 8 ha 
zemes (t.sk meži).

Mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinā-

tas mājsaimniecības statusam apliecina sociālā dienesta 
izsniegta izziņa.

Ģimene (persona), kurai pirmreizēji nepieciešams no-
teikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas  mājsaimnie-
cības statusam, sociālajā dienestā vēršas attālināti, iepriekš 
sazinoties ar sociālo darbinieci telefoniski. Iesnieguma un 
citu dokumentu iesniegšanai izmantot pasta kastīti, kas at-
rodas pie pagasta pārvaldes ēkas.

Iztikas līdzekļu deklarācijas un statusa pagarināša-
na mājsaimniecībām, kurām jau ir noteikts atbilsto-
šais statuss un beidzies izziņas derīguma termiņš.

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma pārejas noteikumu 36. punktu trūcīgas, maznodro-
šinātas izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagari-
nātu uz ārkārtas situācijas laiku un vienu kalendāro mēnesi 
pēc ārkārtas situācijas beigām, un no jauna papīra formā-
ta izziņas nav jāizsniedz. Personas ar iepriekš izsniegto 
izziņu var doties uz ārstniecības iestādi, pēc pārtikas un 
higiēnas preču komplektiem. Arī piešķirtie pabalsti un citi 
atvieglojumi, uz kuriem ģimenei (personai) ir tiesības kā 
trūcīgai vai maznodrošinātai, saglabājas.

 Sakarā ar jaunajiem MK Nr.809 noteikumiem par ma-
teriālās situācijas izvērtēšanu pastāv arī iespēja mainīt at-
bilstību no maznodrošinātas mājsaimniecības uz trūcīgas 
mājsaimniecības statusu, iesniedzot visus nepieciešamos 
dokumentus, lai izvērtētu ienākumus un piešķirtu atbilsto-
šu statusu uz likumā noteikto periodu. 

Vēlos atgādināt par pabalstu veselības aprūpes pa-
kalpojumu apmaksai. Pabalsts 100% apmērā tiek pie-
šķirts mājsaimniecībām, kuras atzītas par trūcīgām vai 
maznodrošinātām. Pabalsts paredzēts ārstēšanās izdevu-
mu (ģimenes ārsta, poliklīniku pakalpojumu, stacionā-
rās ārstēšanas, primārās veselības aprūpes, neatliekamās 
medicīniskās palīdzības, izmeklējumu, manipulāciju) 
kompensēšanai, ar ārsta recepti nozīmētu medikamentu, 
ierīču, kopšanas līdzekļu iegādes līdzekļu kompensēšanai.

Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 50% 
apmērā tiek piešķirts ģimenēm (personām), kurām ienāku-
mi pēdējos trīs mēnešos nepārsniedz 300,00 eiro mēnesī 
uz vienu ģimenes locekli, neizvērtējot īpašumus.

Pieprasot minēto pabalstu, iesniegumam papildus jāie-
sniedz izraksts par ārstēšanos stacionārā, izziņa par ambu-
latoro ārstēšanos (veidlapa Nr.27/u), recepšu kopijas, iz-
devumus apliecinoši dokumenti. Tā kā šodien vairāk tiek 
izsniegtas e-receptes, samaksas čekā jānorāda tikai ārsta 
izrakstītie medikamenti, personas dati un atzīme “e-recep-
šu medikamenti”, aptiekāra paraksts, aptiekas spiedogs.

Ja samaksa veikta par ārsta nozīmētiem izmeklējumiem, 
nepieciešams pievienot ārsta izdotu nosūtījuma kopiju.

Iesniedzot iesniegumu pabalsta piešķiršanai, nepiecie-
šams ievērot minētos norādījumus, pretējā gadījumā pa-
balsts var tikt atteikts.

Neņemot vērā ierobežoto klientu apkalpošanu klātienē, 
arī ārkārtas situācijā sociālais dienests turpina sniegt soci-
ālo palīdzību, pamatojoties uz diviem saistošajiem notei-
kumiem - Nr. 15 “Par Madonas novada pašvaldības sociā-
lajiem pabalstiem” un  Nr.16 “Par materiālās palīdzības 
pabalstiem Madonas novadā”, un sociālos pakalpojumus, 
pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par so-
ciālajiem pakalpojumiem Madonas novadā”. Ar minētiem 
noteikumiem var iepazīties Madonas mājaslapā:  www.
madona.lv vai sazināties ar sociālo darbinieci telefoniski - 
20255619 vai e-pastā: aija.zablocka@madona.lv

Aija Zablocka, 
Ļaudonas pagasta pārvaldes sociālā darbiniece  
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vĒSTiS  nO  ĪPašUMU  UZTURĒšanaS  nODaļaS
Veiktās aktivitātes janvāra un februāra mēnešos.
• Aktīva ceļu un skolas parka attīrīšana no sniega un 

ledus sagāztajiem kokiem.
• Ļaudonas kapu teritorijas ģenerāltīrīšanas darbi - koku 

un krūmāju izzāģēšana; sadzīves atkritumu vākšana.
• Darbs pie 2021. gada budžeta un investīciju plāna, 

uzņēmēju aptaujas - tāmju apkopošana u.tml.
• Ielu un trotuāru kaisīšana slidenajā laika periodā.
• Remontēts jumts pagastam piederošā ēkā Sāvienā.
• Jaunas datortehnikas piegāde gan Ļaudonas pansio-

nātam, gan septiņpadsmit jauni portatīvie datori Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidusskolai.

MaDOnaS  nOvaDa  PašvaLDĪBaS  2021.  GaDa  BUDŽeTS
Madonas novada pašvaldības budžets izstrādāts sa-

skaņā ar spēkā esošo likumdošanu  par budžetu un fi-
nanšu  vadību, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, li-
kumu “Par pašvaldībām”, MK noteikumiem, kas izdoti 
saskaņā ar šiem likumiem.

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldību budžetiem” paš-
valdības budžets sastāv no pamatbudžeta un ziedoju-
miem.

Pamatbudžets
Novada pamatbudžets 2021. gadam ieņēmumos ir ap-

stiprināts   EUR    25 162 984, bet izdevumos - EUR 27 
242 399. Salīdzinot ar 2020. gada sākumu, ieņēmumi 
samazinājušies par EUR 905 041, bet izdevumi pieau-
guši par EUR 1 174 374. Naudas līdzekļu un noguldī-
jumu atlikums gada sākumā EUR 6 519 718. Atlikuma 
palielinājums, salīdzinot ar 2020. gada sākumu, - EUR 
641 474.

Kā jau iepriekš redzams, šis gads iezīmējas ar budžeta 
ieņēmumu samazinājumu, salīdzinot ar 2020. gada sā-
kumu. Iemesls tam - par 5% ir samazinājusies piešķirtā 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa pašvaldībām, līdz ar 
to būtiski samazinot arī Madonas novada budžetu. Sa-
mazinājušies ir arī ieņēmumi no maksas pakalpojumu 
sniegšanas. Turklāt, sākot ar 2021. gadu, ir pieaudzis 
Latvijā noteiktais minimālās algas apmērs, kas būtis-
ki palielina novada izdevumus salīdzinājumā ar 2020. 
gada sākumu. Līdz ar to rodas nepieciešamība ieņēmu-
mu samazinājumu un izdevumu palielinājumu segt no 
Madonas novada budžeta atlikuma. 

Neraugoties uz to, budžeta veidošanas principi ir sa-
glabājušies nemainīgi - no budžeta tiek finansēta ies-
tāde, aktivitāte, projekts. Katrai iestādei atbilstoši ap-
stiprinātajam amatu vienību sarakstam aprēķināts darba 
algas fonds, paredzēti līdzekļi izdevumu segšanai par 
apkuri, elektrību, ūdeni un kanalizāciju, skolēnu pārva-
dājumiem, degvielas iegādei, produktu iegādei skolēnu 
un PII audzēkņu ēdināšanai, 1.-4. klašu skolēnu ēdinā-
šanai, atkritumu izvešanai un utilizēšanai. 

Papildus valsts finansējumam pašvaldība ir ieplāno-
jusi trūkstošo finansējumu pedagogu atalgojumam  gan 
mūzikas, mākslas skolu, Bērnu un jaunatnes sporta sko-
las, Bērnu un jauniešu centra pedagogu atalgojumiem, 
gan vispārizglītojošo skolu pedagogiem kopā astoņiem 
mēnešiem - EUR 1 230 886.

 Visiem skolēniem no 1. līdz 12. klasei paredzētas 
brīvpusdienas (0,71 EUR dienā 5.-12. klašu skolēniem 
no pašvaldības budžeta produktu iegādei, pirmajiem 
pieciem mēnešiem  EUR 90 691, 1.-4. klašu skolēnu 
ēdināšanai pusi finansējuma piešķir valsts -EUR 51 939 

un pusi pašvaldība - EUR 51 939).
Plānots finansējums no pašvaldības budžeta pašvaldī-

bas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai 
produktu iegādei EUR 1,32 par vienu apmeklējuma die-
nu vai EUR 1,57 par vienu diennakti. Pirmajiem asto-
ņiem mēnešiem PII audzēkņu ēdināšanai paredzēti EUR 
189 727. 

Skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdi-
nāšanai budžetā ir  noteikta arī rezerve - EUR 212 293 
apmērā, kas plānota ēdināšanas izdevumiem, sākot no 
septembra (gada pēdējiem četriem  mēnešiem).

Lai arī COVID-19 situācijas un attālināto mācību dēļ 
ir samazinājies skolēnu pārvadājumu skaits novadā, lī-
dzīgi kā citus gadus pašvaldība ieplāno skolēnu brau-
cienu apmaksāšanu uz izglītības iestādēm. 

Saistībā ar COVID-19 šogad pašvaldība paredz lī-
dzekļus EUR 119 415 apmērā izdevumu segšanai, kas 
radušies saistībā ar valstī izveidojušos situāciju CO-
VID-19 dēļ.

Tradicionāli kopš novada izveidošanas konkrētu pa-
gastu teritoriju ienākumus, kas iegūti, pārdodot nekus-
tamos īpašumus, mežus u.c., atgriežam šajā teritorijā.

Ieņēmumi
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu 

ieņēmumi - iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā 
īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; nenodokļu ie-
ņēmumi - valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi 
un sankcijas, ieņēmumi no depozītiem un kontu atliku-
miem un citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmu-
mi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un 
budžeta iestāžu ieņēmumi.

Nodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no nodokļiem kopumā plānoti  EUR 11 823 491 

jeb 47,03% no ieņēmumu kopapjoma. 
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 

EUR 10 573 284. Plānotais iedzīvotāju ienākuma no-
doklis 2021. gadā ir  42,06% no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti 
EUR 1 230 207 jeb par EUR 5 416 mazāk nekā 2020. 
gada sākotnējais plāns.

Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa 2021. gadā plānoti  
EUR 20 000 apmērā jeb par EUR 2 000 vairāk nekā 
2020. gada sākumā.

Nenodokļu ieņēmumi
2021. gada Madonas novada budžetā nenodokļu 

• Elektroinstalācijas remontdarbi Toces 10 un bērnu-
dārzā.

• Slēpošanas trases izveide Ļaudonas teritorijā un vie-
tējā mežā ar kopgarumu 30km.

• Dokumentāciju iesniegšana Madonas novada Attīs-
tības nodaļā par zivju populācijas pavairošanu Sāvienas 
ezerā.

• PVC logu un durvju remonti un regulēšana visās Ļau-
donas iestādēs/struktūrvienībās.

                 
Gatis Gailītis,Ļaudonas  pagasta 

īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājs
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ieņēmumus plānots iekasēt  EUR 32 241 apmērā, 
tajā skaitā, valsts un pašvaldību nodevas EUR 14 255 
apmērā, procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem EUR 
2331 apmērā, naudas sodus un sankcijas EUR 2 000 apmē-
rā, pārējos  nenodokļu ieņēmumus EUR 13 655 apmērā.

Budžeta iestāžu ieņēmumi
Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no sniegta-

jiem maksas pakalpojumiem, telpu nomas, maksas par 
komunālajiem pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi. 
Tie plānoti EUR 1 008 825 apmērā jeb 4,01% no ieņē-
mumu kopapjoma.

Transfertu ieņēmumi
Pašvaldības ieņēmumu struktūrā  liels īpatsvars ir no 

valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem saņemta-
jiem maksājumiem (transfertu ieņēmumiem), tie plānoti 
EUR 6 016 131 jeb 23,9% no  ieņēmumu kopapjoma. 

Lai radītu pašvaldībām līdzīgas iespējas ar likumu 
noteikto funkciju izpildi, ņemot vērā pašvaldību sociāl-
ekonomiskās atšķirības, notiek pašvaldību finanšu iz-
līdzināšana. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēma 
paredz pašvaldību finanšu atšķirību daļēju izlīdzinā-
šanu, lai veicinātu pašvaldību iniciatīvu un patstāvību 
savu finanšu resursu veidošanā un nodrošinātu pašval-
dību finansiālās darbības aizsardzību.    Pašvaldību fi-
nanšu izlīdzināšanu veic ar pašvaldību finanšu izlīdzi-
nāšanas fonda (PFIF) starpniecību.  Madonas novada 
pašvaldība  2021. gadā saņems dotāciju no PFIF  EUR 
6 282 296.

Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā 
ar likuma “Par valsts budžetu” pielikumiem ieplānotas 
laika periodam no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 
31. augustam.

Plānots, ka pašvaldība 2021. gadā saņems mērķdo-
tāciju asistentu pakalpojumiem EUR 156 000, māks-
liniecisko kolektīvu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām pirmajam pusga-
dam EUR 13 839, mērķdotāciju literatūras/mācību lī-
dzekļu iegādei EUR 59 550, primārās veselības aprūpes 
pakalpojumu apmaksai EUR 24849. 

Saskaņā ar pašvaldības noslēgto līgumu ar Izglītī-
bas un zinātnes ministriju ministrija piešķir pašvaldī-
bai no valsts budžeta līdzekļus par kopējo summu EUR 
244008, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta 
izglītības programmu īstenošanu 2021. gadā.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām 
izglītības funkciju nodrošināšanai plānoti EUR 350000, 
bet par sniegtajiem sociālās palīdzības iestāžu pakalpo-
jumiem -EUR 7 000.

Pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Nodarbinātības 
valsts aģentūru par aktīvā nodarbinātības pasākuma 
“Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu, kam 
tiks saņemts finansējums EUR 117 000.

1.-4. klases skolēnu ēdināšanai pirmajiem pie-
ciem mēnešiem plānots saņemt no valsts budžeta 
EUR 51939.

Pašvaldība 2021. gadā saņems valsts mērķdotāciju 
pašvaldību autoceļu (ielu) uzturēšanai EUR 1 062 041.

Izdevumi
Izpildvaras funkciju nodrošināšanai plānots finansē-

jums EUR 2 937 965 apmērā, tajā skaitā pašvaldības 
iepriekšējos gados saņemto un kārtējā gadā plānoto aiz-
ņēmumu  procentu nomaksa EUR 58 221, kredītu ap-
kalpošanas maksu samaksai EUR 57 895. Aizņēmumi 

nepieciešami ES struktūrfondu projektu realizācijai.
Sabiedriskai kārtībai un drošībai paredzēts finansē-

jums EUR 368 apmērā.
Ekonomiskai darbībai paredzēts finansējums  EUR 

301 130 apmērā.  Šajos izdevumos ietilpst finansējums 
vispārējiem nodarbinātības pasākumiem, lauksaimnie-
cībai, tūrismam. Lai  atbalstītu nodarbinātības līmeņa 
paaugstināšanos un nodrošinātu bezdarbnieku iesais-
ti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos,  noslēgts 
līgums ar Nodarbinātības Valsts aģentūru par algotu 
pagaidu sabiedrisko darbavietu izveidi un finansējuma 
piesaisti.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 
paredzēts finansējums EUR 4 653 692 apmērā. Šo izde-
vumu īpatsvars pašvaldības budžetā  ir 17,1%. Šajos iz-
devumos ietilpst  finansējums mājokļu attīstībai, terito-
riju attīstībai un apsaimniekošanai, ūdensapgādei, ceļu 
uzturēšanai. Investīciju projektu realizācijai ar budžeta 
grozījumiem no atlikuma uz gada sākumu tiks novirzīti 
papildu līdzekļi.

Veselībai paredzēti  EUR 170 662. Galvenokārt lī-
dzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu darbī-
bai.

Atpūtai un kultūrai paredzēti  EUR 2 545 691. Šo 
izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā  ir 9,4%. Lī-
dzekļi paredzēti kultūras  un sporta pasākumu organi-
zēšanai, bibliotēku, muzeju, kultūras namu darbības 
nodrošināšanai.

Izglītībai paredzēti  EUR 11 479 836. Šo izdevumu 
īpatsvars pašvaldības budžetā  ir 42,1%. Līdzekļi pare-
dzēti pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības 
iestāžu, mūzikas un  mākslas skolu, bērnu un jaunatnes 
sporta skolas, bērnu un jauniešu centra darbības nodro-
šināšanai, dažādu izglītības pasākumu organizēšanai, 
skolēnu pārvadājumiem, ēdināšanai. Šajā summā ietilps 
arī rezerves izglītības iestāžu pedagogu atalgojumiem 
no septembra līdz decembrim, kā arī līdzekļi pirmssko-
las izglītības iestāžu audzēkņu un vispārējo skolu sko-
lēnu ēdināšanai otrajā pusgadā.  

Sociālai aizsardzībai paredzēti EUR 3 522 202. Šo 
izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā  ir 12,94%. 
Tajā skaitā EUR 789 946 ir sociālajiem pabalstiem pa-
redzētie līdzekļi.  

Finansēšanai (aizdevumu pamatsummu atmaksai) 
2021. gadā ir paredzēti EUR 1 630 553.

• 57 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem (EUR 
15 522 626) paredzēts izlietot atalgojumam un darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām (ieskaitot rezervi pedagogu atalgojumiem no 
septembra); 

• EUR 2 078 630 paredzēts izlietot komunālo pakal-
pojumu apmaksai, degvielas un kurināmā iegādei;

• EUR 808 119 no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
paredzēti produktu iegādei 1. - 12. klašu skolēnu un 
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai (ie-
skaitot rezervi 2. pusgadam) un pansionātu iemītnieku 
ēdināšanai;

• EUR 187 863 paredzēti skolēnu pārvadājumiem;
• ceļu un ielu uzturēšanai paredzēti EUR 417 993.

Ņemot vērā esošo situāciju valstī, kas saistīta ar CO-
VID-19 pandēmiju, pašvaldība sniedz palīdzību krīzes 
situācijā nonākušajiem. Madonas novada pašvaldības 
Sociālais dienests piešķir pabalstus ģimenēm (perso-
nām), ja saistībā ar ārkārtas situāciju tām ir iestājušies 
apstākļi, kurā tās saviem spēkiem nespēj pārvarēt ārkār-
tas situācijas radītās sekas.

Informācija no madona.lv
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Kādos svētkos pie lilijām. Priekšplānā Katrīna Kļaviņa, 
aizmugurē Dainis Kļaviņš, Broņislava Bārbale (Dzintras māmiņa) 

un Dzintra Kļaviņa.

Dzimšana
Demogrāfiskā situācija Ļaudonas pagastā: 2020. gadā 

- 11 jaundzimušie (7 zēni un 4 meitenes). Dzimtsarakstu 
nodaļā 2020. gadā reģistrēti 205 jaundzimušie, t.sk. 200 
Madonas novada bērni, - 100 zēni un 100 meitenes, kas ir 
par deviņiem bērniem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Po-
pulārākie bērnu vārdi Madonas novadā zēniem; Artūrs, 
Kārlis, Ralfs un Tomass; savukārt meitenēm: Keita un 
Sofija. Neparastākie vārdi: Enzo, Niko, Rikards -zēniem; 
Adīne, Alīsija, Eiva, Fibi, Leila, Mūna - meitenēm .

Laulības
2019. gadā reģistrētas 113 laulības, kas ir par 12 lau-

lībām mazāk nekā pagājušā gadā.  Trīs laulības reģis-
trētas draudzēs: viena laulība Madonas ev. lut. draudzē, 
viena - Madonas Romas katoļu draudzē, viena Septītās 
dienas adventistu draudzē. 2020. gadā Madonas novada 
dzimtsarakstu nodaļā izdarītas 40 atzīmes par laulības 
šķiršanu, kas ir par 12 mazāk nekā iepriekšējā gadā. 30 
procenti laulību šķirtas tiesā, 70 procenti pie notāra. Il-
gākā laulība, kas bija noslēgta 1980. gadā, īsākā - 2020. 

gadā. Biežāk šķirtas 1990., 2017., 2018., 2019. gadā 
slēgtās laulības.

 
Miršana
2019. gadā Madonas novada dzimtsarakstu nodaļā re-

ģistrēti 418 miršanas gadījumi, t.sk. 359 mūsu novada 
iedzīvotāji, kas ir par vienu mirušo vairāk nekā iepriek-
šējā gadā, un 59 miršanas gadījumi no citām pašvaldī-
bām. Miruši 178 vīrieši un 181 sieviete (Madonas no-
vada iedzīvotāji). Visvairāk mirušo reģistrēts Madonas 
pilsētā (100), Mārcienas pagastā (28) un Sarkaņu pagas-
tā (26). 54,5 procenti gadījumos nāves cēlonis ir sirds un 
asinsrites sistēmas slimības, 21,1% - ļaundabīgi audzēji, 
6,5% - elpošanas sistēmas slimības, pašnāvības - 1,4%, 
dažādi ievainojumi - 4,15%, COVID-19 – 1,4 %. Vecā-
kie mirušie - 103 un 101 gadu veci cilvēki. 

Vidējais mūža garums Madonas novadā - 74,3 gadi; 
vīriešiem - 67,7 gadi, sievietēm - 80,9 gadi. 

Ar plašāku informāciju var iepazīties: www.madona.lv 
Informāciju sagatavoja Katrīna Kļaviņa

IESKATS  MADONAS  NOVADA  PAŠVALDĪBAS  
DZIMTSARAKSTU  NODAĻAS  STATISTIKĀ  PAR  2020. GADU

MĒneša  JUBiLāRi
Es ņemu debess gabaliņu zilu.
Atmiņu ceļi - tie šodien ir ziedi,
Izaudzēts kuru bezgala daudz,
Atmiņu ceļi - tie šodien ir vārdi,
Pateicībā ko saņemt ir ļauts.
          Kornēlija Apškrūma

12. februārī 75 gadu jubileju atzīmēja
VIJA  RUKMANE

21. februārī 80 gadu jubileju atzīmēja
OLGA  SIĻMANOVIČA

28. februārī 75 gadu jubileju atzīmēja
ZENTA  SKUŠĶIS

28. februārī 80 gadu jubileju atzīmēja
SKAIDRĪTE  ANDERSONE

Lai mirdzums mājo gan jūsu acīs, gan dvēselē! 
Veselību pašām un veselus arī jūsu mīļos!

 Lai paliek laiks, lai skaitītu zvaigznes! Lai mazi 
brīnumi tiek redzēti ikdienā un liels brīnums lai rod 
vietiņu jūsu sirdī! Lai eņģelis sēž uz pleca un mīļu 

cilvēku blakus netrūkst!
 Mīlestību pret sevi pašu un mīlestību pret 

pasauli aiz loga!
Katrīna Kļaviņa

5. janvārī 80 gadu jubileju atzīmēja
DZINTRA  KĻAVIŅA

Mīļā Dzintriņa mūsu bērnības atmiņās arvien atmirdz spoži.
   Viņas maigā dungošana, kamēr tika cepti cepumi, garšī-

gās ābolmaizes. Tika gatavotas pat karstmaizes ar gurķiem. 
Sniegti noderīgi padomi, piemēram, viens no tiem, ja uz kak-
la ķēdītē tiek kārts krustiņš, tad pāri tam citas karamās rotas 
nevajag likt. Siltais pieskāriens, kad notikusi kāda nelaime, 
mierīgais balss tembrs un nekādu pārmetumu. Bagātīgi un 
rūpīgi klātie galdi viesībās - ar ķirbīšiem, obligāti ar ķir-
bīšiem. Un tā māka sapulcināt cilvēkus - gan mūsu opīša 
Daiņa dēlus un mazbērnus, gan pašas bērnus un mazbērnus. 
Tā ir liela prasme - būt sirdsgudram un patiesam cilvēkam.

Aizvien redzot kādas krāšņas puķudobes vasarās, mēs 
iedomājamies un atceramies par Upes ielas mājas priekšu, 
kur vareni auga lilijas, lauvmutītes un citi spilgti ziedi. To 
aromātu... to joprojām jūtam.

Dzintriņ, mīļi sveicam jau pagājušajā skaistajā 
dzīves jubilejā!

Katrīna un Inese
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turpinājums 9. lpp.

vĒSTiS  nO  iZGLĪTĪBaS  ieSTāDĒM
Vēstis no PII “Brīnumdārzs”

Decembris - brīnumu un svētku gaidīšanas laiks. Tas 
prieku atnes ikvienam - gan mazam, gan lielam. Pēdējais 
šī gada mēnesis. Darbu daudz un visu gribas paspēt izda-
rīt, lai jauno gadu sāktu ar jauniem darbiem un jauniem 
spēkiem.

Gada noslēgumā sākās “Labo darbu nedēļas”. Katrā 
grupiņā ciemojas Ziemassvētku vecīša palīgi - rūķi. Viņi 
pārbauda, vai bērni gatavojas svētkiem - mācās dzejoļus, 
rotā grupiņu un eglīti. Rūķi nav atnākuši tukšām rokām, 
tie atnesuši piparkūku mīklu, lai kopā ar bērniem uzceptu 
smaržīgās Ziemassvētku piparkūkas. Piparkūku smarža ir 
jūtama katrā bērnudārza stūrītī.

Mēneša sākumā bērnus un vecākus aicināja piedalīties 
izstādē “Sniegavīru salidojums”. Bērniem ar vecāku palī-
dzību bija jāizgatavo savs īpašais sniegavīrs. Lielu prieku 
un izbrīnu sniedz cilvēku izdoma un radošums. “Sniegavī-
ru salidojums” izdevās varens. Visi darbiņi rotā bērnudār-
za foajē. Paldies visiem dalībniekiem, kas piedalījās!

“Sniegavīru salidojums”.

Linards un Oskars Kļaviņi kopā ar mammu 
un saviem skaistajiem sniegavīriem.

Lai pastiprinātu Ziemassvētku sajūtu Ļaudonas pagastā, 
mūsu iestāde ar prieku piedalījās Ziemassvētku rotājumu 
konkursā “Ziemassvētku sajūta Ļaudonā”. Bērni kopā ar 
audzinātājām greznoja  grupiņas un gatavoja eglīšu rotā-
jumus. Čaklās rociņas radīja Ziemassvētku sajūtu gan bēr-
nudārzā, gan laukumiņos. Ar savu dalību konkursā vēlējā-
mies parādīt ļaudoniešiem savu Ziemassvētku sajūtu - ar 
sniegavīriem logos, ar Ziemassvētku stāstu katrā logā, ar 

dažādiem bērnu darinātiem darbiem.
Dienām kļūstot īsākām, neaizmirstam arī par drošību uz 

ceļa diennakts tumšajā laikā. Ar bērniem tiek pārrunāts, 
ka, pārvietojoties ārpus mājas, nepieciešams atstarotājs vai 
veste, lai esam pamanāmi uz ielas. Kā katru gadu, “Zaķu”, 
“Rūķu” un “Kaķu” grupas audzēkņi piedalījās Valsts po-
licijas Vidzemes reģiona pārvaldes no 23. novembra līdz 
11. decembrim organizētajā bērnu radošo darbu konkursā 
“Esmu redzams - esmu drošs”, lai skolēnus izglītotu par 
gaismas atstarojošo elementu lietošanas nozīmi un nepie-
ciešamību diennakts tumšajā laikā. Darbiņi nodoti vērtē-
šanai.

“Zaķu” grupas darbiņš  - “Atstarotājs - mūsu sargeņģelis”.

Šogad, ņemot vērā visus valstī noteiktos stingros ierobe-
žojumus, bērnudārzā tika svinēti Ziemassvētki. Neparasti, 
bet svētki tomēr bija katrā grupiņā. 17. decembrī tika svi-
nēti Ziemassvētki “Rūķu” un “Kaķu” grupas bērniem un 
18. decembrī arī mazie “Zaķu” grupas bērni sagaidīja Zie-
massvētku vecīti.

Katra grupiņa savu Ziemassvētku uzvedumu izspēlēja, 
izdejoja un izdziedāja bērnudārza zālītē. Pēc dziedāšanas 
un dejošanas bērnus apciemoja ilgi gaidītais Ziemassvētku 
vecītis ar dāvanu maisu. Patiesu prieku radīja bērnu mir-
dzošās acis un prieks par kopā paveikto darbiņu.

 ,,Rūķu” grupas bērni kopīgā rotaļā ar Ziemassvētku vecīti.
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turpinājums no 8. lpp.

Ziemassvētku pasākums “Kaķi un peles kļūst par draugiem”, “Zaķu” grupa.

Ziemassvētku pasākums “Eglītes dziesma” ar dejām, dziesmām un iestudētu teātra izrādi.

,,Rūķu” grupas bērni kopīgā rotaļā ar Ziemassvētku vecīti.

Sakām paldies par kopīgi pavadīto laiku, atbalstu un sirsnīgo attieksmi šajā neparastajā laikā. Novēlam visiem mums 
laimīgu, veselīgu un pārdrošiem sapņiem bagātu 2021. gadu!

Informāciju apkopoja Valentina Blanko - Antona, PII “Brīnumdārzs” skolotāja
Lindas Āboliņas un Sandras Zavales foto
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2021. gads jau noplēsis pirmā mēneša - janvāra - dienu 
lapiņas ar visiem tur paliekošajiem notikumiem, piedzīvo-
jumiem, pārdzīvojumiem, kas saistās ar šiem neparastajiem 
apstākļiem, kādos visi pašlaik dzīvojam un strādājam.

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas visi skolēni saskaņā ar 
valdības rīkojumiem otrajā semestrī  no 1. līdz 12. klasei  
strādā attālinātā darba režīmā, kas nebūt nav viegli ne skolē-
niem un viņu vecākiem, ne arī skolotājiem. Par to liecina arī 
e-durio aptaujas, kas tika veiktas vairākas reizes.

Par pirmajā  semestrī godam veikto darbu lepni, gandarīti 
un atzīti var būt 13 mūsu skolas skolēni, kuri savus sasnie-
gumus apliecinājuši gan ar dinamisko izaugsmi, gan sabied-
risko aktivitāti.

Arī mēs lepojamies ar 12. klases skolēniem: Diānu Hāzi, 
Daini Kalniņu, Juri Iesalnieku, Rolandu Šimoni, Danie-
lu Strodi, Ilonu Kalupnieci; 11. klases skolēniem: Rovenu 
Miškini, Amandu Nagli, Tomu Pētersonu, Viktoriju Burce-
vu; 9. klases skolnieku Artūru Gurski; 8. klases skolniecēm 
Elīnu Džeriņu un Kristu Zālīti.

Andreja Eglīša Latviešu nacionālais fonds ar Māras 
Strautmanes gādību piešķīris šiem skolēniem naudas bal-
vas. 22. decembrī zoom platformā skolēniem un skolotā-
jiem bija brīnišķīga tikšanās ar Māru, lai no sirds pateiktos 
par dāvinājumu.

Janvāris aizritēja mūsu izcilā Maestro Raimonda Paula 
zīmē, kas 12. janvārī baudīja sabiedrības un visu mūzikas 
mīļotāju nedalītu uzmanību savā 85. dzīves jubilejā. Ar lielu 
mīlestību, dziļu cieņu un patiesu prieku arī mēs virtuāli iz-
dzīvojām 85 stundu garo dziesmu maratonu, skolēni un ve-

Vēstis no A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas
cāki varēja būt kopā ar mākslinieku “Skolas somas” piedā-
vātajā koncertlekcijā, ko varēja skatīt  līdz 1. februārim. 7. 
klases skolēni integrētajā stundā - mūzika un teātra māksla 
- caur erudīcijas spēli “Veiksme. Intuīcija. Prāts” izstaigāja 
Maestro dzīvi un viņa bagāto devumu mūzikā.

Mēs neviens nezinām, cik ilgi šādi strādāsim, jo dienas 
ved uz pavasara pusi, kad nav tālu pārbaudījumu un izlai-
dumu laiks… Tik ļoti alkstam tikšanās un kopā būšanas brī-
žus! Lai gan gaisma it kā redzama, bet līdz tuneļa galam vēl 
jānokļūst. 

Mēs, skolotāji, esam bijuši un arī nenogurstoši esam ga-
tavi palīdzēt ikvienam mācīties gribošam skolēnam, kopīgi 
risinot problēmas, esot abpusēji atvērtiem. Šai palīdzības 
saņemšanai jābūt gataviem un gribošiem gan pašiem skolē-
niem, gan viņu vecākiem.

Labs palīgs produktīva un sistemātiska darba nodrošinā-
šanai ir plānveida dienas sakārtošana, izprotot un sarindojot 
prioritātes. Lieki šeit atgādināt skolēna prioritātes. Un, pa-
reizi saplānojot savu darbdienu, nenoliedzami, atliks laiks 
arī citām nodarbēm - veselīgiem, sirdij tuviem - ziemas 
priekiem, kas mums šoziem netiek liegti. Tikai jābauda!

Negribam, negribam būt kā grimstošs Titāniks - cīnāmies, 
ķepurojamies, strādājam gandrīz nežēlīgi līdz izdegšanai, 
bet nepieļaujot to. Vēlamies, lai mūsu kuģis peldētu mierīgi, 
nosvērti, lai, tuvojoties mērķim, visi kopā kā vienots orķes-
tris varētu spēlēt visskaistāko melodiju!

Skolas administrācija

Janvārī diemžēl nebija iespējas apmek-
lēt sporta zāli valstī noteikto ierobežojumu 
dēļ, bet pastāvēja lieliska iespēja baudīt 
īstu ziemu, jo iekārtota distanču slēpoša-
nas trase un var iznomāt  inventāru, kas 
pavēra plašu iespēju slēpotājiem nodoties 
sportiskām aktivitātēm.

Slēposim, līdz sniegs mums to ļaus!
Janvārī tika piedāvāta arī unikāla iespēja 

ikvienam piedalīties sporta viktorīnā in-
terneta vidē, atbildot uz dažādiem jautā-
jumiem par Madonas novada aktivitātēm 
ziemā un novada sportistiem.

Februārī tika plānota sporta viktorīna, 
bet, pateicoties ziemīgajiem apstākļiem, 
visu februāri notiek slēpošanas sacensības, 
kur piedalīties var ikviens, un viktorīna 
tiek plānota uz martu. Aicinu informāci-
jai par viktorīnu sekot līdzi Facebook lapā 
“Esi aktīvs Ļaudonā!” un Instagram lapā 
@laudona_sporto.

Būsim aktīvi! Izmantosim lielisko ie-
spēju būt sportiskiem brīvā dabā tepat 
Ļaudonas pagastā!

Lāsma Šķēle, 
sporta pasākumu organizatore

ļaUDOna, SPORTO!
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 Oficiāls dokuments vēsta, ka saska-
ņā ar Latvijas Valsts prezidenta Egila 
Levita un Ordeņu kapitula lēmumu par 
sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā 
sporta žurnālistam Dainim Caunem pie-
šķirts augstākais Latvijas valsts apbalvo-
jums - Triju Zvaigžņu ordenis. Pamato-
jums šādam pagodinājumam meklējams 
daudz ilgākā laika posmā par viņa 15 
gadiem žurnāla “Sports” galvenā redak-
tora amatā. 

Dainis Caune ir novadnieks, cilvēks, 
par kuru noteikti ir jāstāsta 
„Ļaudonas Vēstu” rubrikā 

„Ļaudona, lepojies!”

Dainis Caune ir dzimis 1951. gada 20. 
jūnijā Koknesē. Latviešu žurnālists, redak-
tors, fotogrāfs, sportists un sabiedriskais 
sporta darbinieks. Līdz 8. klasei mācījies 
Ļaudonas vidusskolā, pabeidzis tagadējo 
Rīgas Valsts 1. ģimnāziju (1969) un Latvijas Sporta pe-
dagoģijas akadēmiju (1973). 

Trenējies biatlonā, joprojām ziemās nodarbojas ar kal-
nu un distanču slēpošanu, vasarās - ar rollerslēpošanu un 
vindsērfingu. Astoņdesmito gadu sākumā iedibināja le-
ģendāro Usmas regati, ko joprojām rīko, un pamanījās to 
sarīkot arī sarežģītajos apstākļos 2020. gada jūnijā.  

Strādājis par ugunsdzēsēju, 1971. gadā kā ārštata au-
tors sācis rakstīt reportāžas laikrakstam “Sports”. Strā-
dājis dažādos izdevumos par žurnālistu un redaktoru 
(Sports, Liesma, Viesis, Spogulis, Diena, NRA pielikumā 
Mēs, “E&S” u.c.). Veidojis televīzijas raidījumu “Galva. 
Pils. Sēta”. Dainis Caune ir sastādītājs, redaktors, tekstu 
un fotogrāfiju līdzautors vairākām ilustrētām grāmatām 
par olimpiskajām spēlēm. Kopā ar Gunti Keiselu viņš ir 
līdzredaktors un līdzautors grāmatai “Latvijas olimpiskā 
vēsture” (2003), kopā ar Māri Zembergu autors grāmatai 
“Latvijas bobsleja olimpiādes” (2016), kopā ar Arman-
du Puči  līdzautors fotoalbumam “Latvieši Austrālijā” 
(2000).

Nozīmīgu savas darba dzīves daļu, tostarp pēdējos pie-
cus gadus galvenā redaktora amatā, aizvadījis izdevumā 
“Liesma” (1977 - 1991).

ļaUDOna, LePOJieS!

turpinājums 12. lpp.

Kopš 2005. gada ir galvenais redaktors avīzei “Sports”, 
kas 2020. gada 4. oktobrī nosvinēja 65 gadu jubileju un ir 
vecākais drukātais nacionālais medijs Latvijā, kas jopro-
jām turpina iznākt.

Kā žurnālists akreditēts divpadsmit olimpiskajās spē-
lēs. Vairāk nekā desmit sportam un olimpiskajām spēlēm 
veltītu grāmatu redaktors un līdzautors.

1988. gadā, būdams Burāšanas un Kalnu slēpošanas 
federāciju loceklis, parakstījis publisko aicinājumu atjau-
not LOK. Dainis Caune ir LOK Izpildkomitejas loceklis 
no 1988. līdz 1996. gadam. Šobrīd tikai viens no diviem 
LOK locekļiem, kurš aktīvi piedalījies LOK atjaunošanā 
un nemainīgi turpinājis darbu. Kā LOK individuālais lo-
ceklis pārvēlēts līdz 2024. gadam. 

Darba audzinātājs vairākiem jaunās paaudzes sporta 
žurnālistiem, vēršot pastiprinātu uzmanību uz literāras 
latviešu valodas mantojuma saglabāšanu, uz patriotiskām 
un cilvēcīgām vērtībām. “Labam sportistam ir jābūt arī 
cienījamai personībai ārpus sporta laukuma, lai par viņu 
rakstītu,” tēmu izvēlē allaž nelokāms ir Caune.

Dainis lepojas ar saviem trīs bērniem un trīs mazbēr-
niem. Par saviem vaļaspriekiem sauc literatūru, vindsēr-
fingu, distanču un kalnu slēpošanu.

Intervijā „Ar gargabalnieka sindromu” e-žurnālam 
sporto.lv uz jautājumu  „Kā tu nonāci sportā? Ģimenes 
ietekme, labs sporta skolotājs?” žurnālistam Kristapam 
Zaļkalnam Dainis sniedz šādu atbildi: „Skolā sāku iet 
1958. gadā, un pirmā bija Krodzinieku četrgadīgā pamat-
skola Lēdmanes pagastā, otrajā klasē jau mācījos Sai-
kavā, tagadējā Kalna skolā, no trešās - Ļaudonas vidus-
skolā. Vecāki ar plašu loku, no Kokneses sākot, atgriezās 
mātes dzimtas mājā. Tagad prātoju, ka, iespējams, tā-
dējādi viņi cerēja izvairīties no Sibīrijas, jo neviens 
jau nezināja, ka izsūtīšanu vairāk nebūs, un 40 hektāru 
saimniecība boļševikiem bija pietiekams arguments. Bet 
varbūt vainojams bija vectēva nešpetnais raksturs. Arī 
Ļaudonā mācoties, vēl pāris gadus dzīvojām citās mājās 
- Kalnāju Eglājos - kilometrus piecus no ciema. Tad nu 
katru rītu šos piecus kilometrus kājām uz skolu, pēcpus-
dienā - tikpat atpakaļ. Tagad teiktu - 12 izturības treniņi 
nedēļā - tolaik skolā bija jāiet arī sestdienās. Ziemas gan 
tika pārlaistas skolas internātā.

Mirklis no „Olimpiskā diena 2018” radošā konkursa uzvarētāju 
apbalvošanas ceremonijas. 

Foto no lok.lv 
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Senioru paaudzes deju kolektīvs “Divi krasti”.

Paldies skolotājam Uldim Dzērvem, kas fizkultūras 
stundās mums visiem iemācīja slēpot, bet pārējais sports 
bija pašu puiku pašdarbība. Pēc stundām laidām uz Dim-
pena kalnu vai vēl tālāko Velna gravu lielajā silā. Tur 
tika būvēti tramplīni un laboti pasaules rekordi. Pašiem 
to nezinot, nodarbojāmies ar ziemeļu divcīņu, pievienojot 
tagad modernās iedzīšanas elementus noslēgumā, jo kā 
likums pēdējā lēcienu sērijā kāds tika piemānīts, un, pā-
rējo nesagaidīts, uzrāpjamies stāvajā kalnā. Tad nu tam 
nabadziņam nācās slēpot, cik spēka, pakaļ draugiem ki-
lometrus trīs cauri biezajam mežam, kas, strauji grimstot 
vakara tumsā, nemaz vairs neizskatījās draudzīgs. Ļoti 
ietekmīga motivācija ātruma treniņiem!”

Žurnālists K. Zaļkalns uzdevis jautājumu arī par brī-
žiem, kas paliks atmiņā uz mūžu. Kuri bijuši tie spo-
žākie? Daiņa atbilde: „Māra Štromberga abu olimpisko 
zelta medaļu izcīnīšana Pekinā un Londonā, kā arī viņa 
neveiksme Rio. Igora Vihrova pirmais čempiona tituls 

Latvijas Gada balva sportā 2018. Kino “Splendid Palace”, Rīga. 
Dainis Caune kopā ar dzīvesbiedri ārsti Anitu Slokenbergu. 

Foto no lok.lv 

Sidnejā. Martina Dukura divreizējā zelta pārkušana sud-
rabā Vankūverā un Sočos, Ilmāra Briča gandrīz medaļa 
Turīnā, paliekot ceturtajam iedzīšanā…

Bet pats emocionālākais - Latvijas atgriešanās olimpis-
kajā saimē Albērvilas spēlēs. Man bija zināma melnbal-
ta fotogrāfija, kurā redzams, kā Latvijas komanda 1936. 
gadā braši izsoļo no Berlīnes olimpiskā stadiona, nezinot, 
ka tās ir atvadas uz vairāk nekā pusgadsimtu. Sapņoju, ka 
būtu lieliski no līdzīga rakursa uzņemt kadru, kā Latvija 
atgriežas. Un man tas izdevās! Tiesa, objektīvs bija maz-
liet par īsu un filmiņa mazjutīga, tomēr grāmatā “Latvija 
atgriežas” šo attēlu publicēt varēja. Vienlaikus fiksēju - 
pulkstenis rāda 17 un 38 minūtes, ir 1992. gada 8. feb-
ruāris, kā arī nodomāju: “Viss, olimpiskās kustības labā 
savu esmu izdarījis…””

Šajā pašā intervijā vaicāts „Kā pats vērtē - par ko tev 
šis ordenis?”, uz ko Dainis atbild: “Grūti atbildēt… Ie-
spējams, par uzticību ideāliem, sapņiem. Par šīs ticības 
vairošanu citos.”

Informāciju no sporto.lv, lsfp.lv, wikipedia.lv
apkopoja Katrīna Kļaviņa

2018. gada 7. novembrī. Radošo darbu konkurss „Olimpiskā 
diena 2018”. No kreisās: Dainis Caune, Paula Estere Skušķe 

(šobrīd 2. klases skolniece Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā, 
togad PII „Brīnumdārzs” audzēkne - iegūta 2. vieta radošo darbu 

konkursā), PII „Brīnumdārzs” audzinātāja Dina Simsone. 

Foto no lok.lv 



     2021. GADA  JANVĀRIS/FEBRUĀRIS          “Ļaudonas Vēstis” Nr. 1 (300)                             13

turpinājums 14. lpp.

MeDicĪnā  GaLvenāS  ZāLeS  iR  āRSTS
Būt par mediķi un kalpot dzīvībai un cilvēkam gan ik-

dienā, gan krīzēs ir misija, ko apsolās pildīt ikviens vese-
lības aprūpē strādājošais. 

I. Aizsilniece, Latvijas Ārstu biedrības prezidente

Šajā grūtajā pandēmijas laikā, kad ar dažnedažādām 
grūtībām saskaras ikviens no mums - vai tas ir ierobežots 
preču klāsts veikalā, vai aizliegums ciemoties un uzņemt 
ciemiņus, vai, atrodoties publiskā vietā, lietot masku, kas 
nosedz gan degunu, gan zodu... 

Mūsuprāt, ar vislielākajām grūtībām saskaras mūsu me-
diķi - ātrās palīdzības brigādes darbinieki, medmāsas gan 
slimnīcās, gan pansionātos, ģimenes ārsti un pārējie medicī-
nas darbinieki. Tieši viņiem pienākas cieņa un pateicība no 
mums – sabiedrības. Ikviens mediķis ir izrādījis garīgo un fi-
zisko izturību cīņā par mūsu veselību. Veselības aprūpes spe-
ciālisti ir viens no nozīmīgākajiem medicīnas stūrakmeņiem 
un līdz ar to mūsu valsts un mūsu katra veselības pamats. 

Tieši viņu labklājība šajos COVID-19 pandēmijas 
apstākļos ir īpaši nozīmīga. 

Visa Ļaudonas pagasta iedzīvotāju vārdā sakām sir-
snīgu, neizmērojamu  PALDIES Ļaudonas pagastā dzī-
vojošajiem un strādājošajiem mediķiem -

 GITAI KUPRANEI, SANDRAI DAUĢEI, IN-
GAI BOGDANOVAI, INESEI KALNIŅAI, ANITAI 
PRUŠAKEVIČAI, AMANDAI PRUŠAKEVIČAI, 
ZIGRĪDAI DZENEI, MAIJAI CERUKAI, MARI-
TAI SERMONTEI, SARMĪTEI TRUŠUS, SANTAI 
ATVAREI, kā arī citiem cilvēkiem, kas darbojas ārst-
niecības sfērā, bet šajā pateicībā diemžēl nav pieminēti. 

Paldies par jūsu pūliņiem, nodrošinot sabiedrības 
veselību! Paldies, ka nesat Ļaudonas vārdu novadā un 
tālāk Latvijā!

Ļaudona ar jums lepojas un saka paldies!

Ļaudonas pagasta pārvalde

vĒSTiS  nO  ļaUDOnaS  KULTŪRaS  naMa
Noslēdzies konkurss “Ziemassvētku sajūta Ļaudonā”

Kā jau visur pasaulē arī mums bija tādi savādi Ziemas-
svētki. Tādi nekad nav bijuši, un mēs ļoti ceram, ka nekad 
arī vairs nebūs.

Nebija tik ļoti pierastu, plānotu un gaidītu pasākumu. Ne-
bija svētku satraukuma, patīkamas kņadas kultūras namā, 
kolektīvu paskumu pie eglītes  un daudz, daudz kā cita… 
Nācās atlikt visas ieceres un iet citu ceļu. Bet svētki tāpat 
bija! Kā nu pratām, mēģinājām radīt svētku sajūtu, jo mēs 
paši esam savas laimes kalēji. Un viss ir atkarīgs tikai un 
vienīgi no mums.

Šogad Ļaudonā nebija galvenās iedegtās egles, jo pie-
rastā egle pie kultūras nama bija savu mūžu nokalpojusi 
un tika nozāģēta. Jaunā iestādītā vēl ir pārāk maza. Tā kā 
pulcēties vairākiem cilvēkiem un iedegt egli nedrīkstēja, 
bija nolemts saudzēt dabu un egli no meža nevest. Tā vietā 
tika izsludināts Ziemassvētku rotājumu konkurss “Ziemas-
svētku sajūta Ļaudonā”, lai visā pagastā iemirdzētos mūsu 
pašu stādītas, lolotas eglītes. 

Protams, Ļaudonā dzīvo čakli ļaudis un neatkarīgi no 
konkursiem izdaiļo savas mājas, pagalmus, logus, balko-
nus, kāpņu telpas un darbavietas. Tā bija un būs vienmēr. 
Šoreiz bija vēlēšanās vairāk pamudināt cilvēkus novērtēt 
savu darbu un palepoties ar padarīto, piesakot sevi konkur-
sam.

Konkursam varēja pieteikties gan paši darbu autori, gan 
viņus varēja pieteikt citi - kaimiņi, radi, draugi, kolēģi. Tā 
arī notika. Paši autori savus darbus pieteica diezgan maz. 
Tikai seši. Paldies līdzcilvēkiem, ka novērtēja citu pūliņus. 
Kopā sanāca diezgan ievērojams skaits objektu, kas bija 
pieteikti konkursam. Daži ļaudonieši bija pārsteigti par to, 
ka bija pieteikti konkursam. Nevajag kautrēties, vajag lepo-
ties ar savu darbu!

Tieši šim konkursam izveidota vērtētāju komisija izbrau-
kāja Ļaudonas pagastu krustām  šķērsām un kārtējo reizi 
pārliecinājās, ka Ļaudonā dzīvo čakli ļaudis - ar izdomu, 
radoši un darbīgi. 

Vērtēšana notika trijās kategorijās - privātmājas, daudz-
dzīvokļu mājas un iestādes. 

Ļaudonas pagasta pārvalde teica paldies par darbu gan 
tiem, kas pieteicās paši vai tika pieteikti konkursam, gan 
tiem, kas it kā nepiedalījās konkursā, bet viņu veikums bija 
patiesi ievērojams. 

Šoreiz balvas bija ar vārdu… Ar Ļaudonas vārdu! 
Konkursa dalībnieki tika pie praktiskām balvām ar uz-
rakstu - ĻAUDONA. Mūsu mērķis ir paaugstināt nacio-
nālo pašapziņu, lai ļaudienieši lepotos ar savu Ļaudonu 
un ar saviem labajiem  darbiem, kurus ar pagasta pār-
valdes aicinājumu veic paši iedzīvotāji. Paldies arī Ma-
donas novada domei par piešķirtām balvām konkursa 
dalībniekiem.  

Balvu fonds.
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Balvu fonds.
Mūsu zelts ir mūsu tauta! Kopā mēs esam patiess spēks, 

mēs varam radīt labas un skaistas lietas. Mēs varam prie-
cāties par savu un līdzcilvēku veikumu.

Paldies Ļaudonas iedzīvotājiem par radīto Ziemassvēt-
ku sajūtu! Bet nekas jau nebeidzas. “Viss nāk un aiziet tā-
lumā, un sākas viss no gala…” Tā mēs dziedam, tā notiek 
arī dzīvē! Pagāja svētki, bet mēs turpinām priecāties par 
skaisto ziemu, par iespēju daudz laika pavadīt ārā, slēpo-
jot, slidojot, baudot dažādus ziemas priekus. Arī nākamie 
svētki nav aiz kalniem, un atkal mēs rotāsim savus pa-
galmus, kāpņu telpas un logus, bet tagad jau ar Lieldienu 
rotājumiem. Ļaudona skaista ir visos gadalaikos. Tāpat 
kā visos gadalaikos skaisti un darbīgi esam mēs paši.

Vērtēšanas rezultātu apkopojums:
PRIVĀTMĀJAS
1. vieta - “Eglītes”, Valdis un Juris Eglīši. 

Juris Eglītis.

2. vieta - Dzirnavu iela 11, Aigars Gaidlazda. 

2. vieta - “Pļavkalni”, Linards Dundurs. 

Gaidlazdu ģimene.

3. vieta - z/s “Liepiņas”, Pelšu ģimene. 
3. vieta - Upes iela 34, Mārtiņš Smirnovs. 

Linards Dundurs.
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DAUDZDZĪVOKĻU MĀJAS

1. vieta - Upes ielas māju nr.2 un nr.4, Vizānu ģimene, 
Zablocku ģimene un Valentīna Venere. 

1. vieta - Avotu iela 1, Dzintra Viļeviča.
2. vieta - Miera iela, Iveta Tropa.

2. vieta - Avotu iela 1, Anna Kļaviņa. 
3. vieta - Dzirnavu iela 12,  Dace Cīrule; 
Valdis Kupčs; Vēsma Asare.

IESTĀDES
1.vieta - PII “Brīnumdārzs”. 

2. vieta - Ļaudonas pagasta bibliotēka. 

Iveta Tropa.

PII „Brīnumdārzs” vadītāja Ināra Krasnova.

Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja Ieva Skušķe.

3. vieta - Ļaudonas pagasta apvienotā virtuve.

PATEICĪBAS  PAR  ZIEMASSVĒTKU  RADĪŠANU  
ĻAUDONAS  PAGASTĀ

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolai, Krasnovu ģime-
nei, Vilnim Korlašam, Bārbalu ģimenei, Dravu ģimenei, 
Vairim Pētersīlim, Strodu ģimenei, Ļaudonas jauniešu 
centram “Acs”, Imantam un Indrai Vīksnām, Ingai Zā-
lītei.

Anitas Annas Amatas, Ļaudonas kultūras nama 
vadītājas, teksts un foto

BJIC „ACS” vadītāja Anete Smirnova.
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vĒSTiS nO  SOciāLāS aPRŪPeS cenTRa
Svētku laiks

Valsts noteikto stingro ierobežojumu dēļ aizejošais 
gads pansionātā ir bijis grūtāks un ikdienas dzīve ierobe-
žotāka, sākot jau ar pavasari, kad pansionātos tika ievies-
ta karantīna un dažādi ierobežojumi. Klientus nedrīkstēja 
apciemot tuvinieki, draugi un paziņas. 

Svētku laikā tas bija īpaši emocionāli grūtāk, jo svēt-
ku laiku gribas pavadīt kopā ar saviem mīļajiem cilvē-
kiem. Ierobežojumu dēļ senioriem šogad kopā būšana ar 
saviem tuviniekiem izpalika. Arī svētku pasākumus ne-
drīkstēja rīkot. Taču kā alternatīva bija video sveicieni un 
apsveikumi, un kopīgas filmu skatīšanās uz lielā ekrāna 
caur projektoru. Laiks kopā tika pavadīts, cepot pīrāgus 
un gatavojot svētku rotājumus.

Taču par spīti grūtiem brīžiem, seniori šogad svētkos 
tika dāsni apdāvināti. Dāvanās saņēma gan to, ko vēlējās, 
gan arī pārsteigumus, visādus saldus gardumus, augļus 
un dažādus adījumus. Saņēma arī dāvanas no cilvēkiem, 
kas piedalās „Eņģeļu pasta” projektā. Šie cilvēki vienkār-
ši sarūpē dāvanas aprūpes centros mītošajiem cilvēkiem 
visā Latvijā, lai iepriecinātu un sasildītu viņu sirdis.

Ļaudonas pansionāta klienti izsaka sirsnīgu un mīļu 
PALDIES par sarūpētajām dāvanām Baibai Kramai, pa-
matskolai „Rīdze”, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolai, 
PII „Brīnumdārzs”, Indrai un Imantam Vīksnām, RISE-
BA akadēmiskajam un administratīvajam personālam un 
Sanitai Briedei par gardajiem kūpinājumiem. 

Vitas Seļmas, Ļaudonas pansionāta 
sociālās darbinieces, teksts un foto

Pīrāgu cepšanas process. Ļaudonas pansionāta iemītnieces ar saņemtajām dāvanām.
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vĒSTiS  nO  BiBLiOTĒKaS
Bibliotēkas dzīvē gads iesācies bez būtiskām izmai-

ņām. Bibliotēka jau no 12. janvāra ir atvērta lasītājam, 
lai ikviens varētu izņemt grāmatas līdzi ņemšanai (slēg-
tais periods bija no 21. decembra līdz 11. janvārim). 
Tāpat kā jebkur citur, arī bibliotēkā ir prasības ievērot 
valstī noteiktos ierobežojumus - 2 m distancēšanās, sejas 
aizsargmaska, roku dezinfekcija, kā arī aizliegta pulcē-
šanās. Bet tas viss ir nieks, pie kā jau esam pieraduši. 
Galvenais, ka bibliotēku DRĪKST apmeklēt, ko daudzi 
no jums jau dara. Taču ar skumjām jāsecina, ka, līdz ar 
skolas attālināto mācību sākšanos, lielākā daļa biblio-
tēkas aktīvo apmeklētāju - bērnu - ceļu uz bibliotēku ir 
aizmirsuši. Jā, šobrīd nevaram pulcēties, savu brīvo lai-
ku nevaram pavadīt kopā, spēlējot aizrautīgas galda spē-
les. Taču grāmatu lasīšana nudien nav atcelta. Ir īstais 
laiks papildināt savu izlasīto grāmatu sarakstu! Tāpat 
vēlos atgādināt, ka neviens nav atbrīvots no izlasīto grā-
matu laicīgas atdošanas bibliotēkā. Lūgums gan lieliem, 
gan maziem  vēlreiz pārskatīt savus grāmatu plauktus un 
nokārtot savas parādsaistības ar bibliotēku! Vēl šobrīd 
sods par laikā nenodotu grāmatu netiek piemērots. Sva-
rīgākais, lai grāmatas tiešām nonāk atpakaļ bibliotēkas 
plauktā, jo tā ir elementāra cieņa pret citiem lasītājiem.

Bibliotēka skaitļos - 2020. gads
2020. gadā bibliotēkā reģistrēti bija 238 bibliotēkas 

lietotāji, t.sk., 103 bērni/jaunieši vecumā līdz 18 ga-
diem. Turklāt sievietes ir uz pusi vairāk nekā vīrieši.

Bibliotēka apmeklēta 1641 reizi, t.sk., 608 bērni/jau-
nieši vecumā līdz 18 gadiem.

Datorapmeklējums - 182, t.sk., 99 bērni/jaunieši. 
Rādītājs ļoti zems, kas saistīts ar šobrīd gandrīz katrā 
mājsaimniecībā pieejamām tehnoloģijām (datori, vied-
ierīces ar interneta pieslēgumu). Salīdzinājumam dati no 
2014. gada, kad uzsāku darba gaitas bibliotēkā, - 2014 
datorapmeklējumi.

Kopā 5005 izsniegumi, no tiem 2712 grāmatas un 
2255 periodiskie izdevumi. Bērniem izsniegums veido 
350 vienības. Pozitīvi rādītāji, salīdzinot ar darba gaitu 
uzsākšanu bibliotēkā - katru gadu aug. 

Jaunieguvumu skaits 209. Tās lielākoties ir iegādātas 
grāmatas par pašvaldības līdzekļiem, kā arī lasītāju dāvi-
nājumi un grāmatas no projektos iegūtajiem līdzekļiem. 
Te liels paldies pašvaldībai par piešķirto finansējumu. 
Salīdzinājumam - 2014. gadā par piešķirto finansējumu 
varējām iegādāties tikai 39 grāmatas, dāvinājumos saņē-
mām 81 vienību.

Pozitīvas pārmaiņas arī tehnoloģiju jomā, jo  gada no-
galē bibliotēkai iegādāti divi jauni datori. Paldies Īpašu-
mu uzturēšanas nodaļai!

Tiem, kas nevar izlemt, ko lasīt, ierosmei ieskats 
2020. gadā lasītāko grāmatu sarakstā:

Ārzemju autoru darbi:
Lūsinda Railija “Eņģeļu koks”, Ričards Flanagans 

“Šaurais ceļš uz dziļajiem Ziemeļiem”, Alekss Maiklī-
dess “Klusējošā paciente”, Odrija Karlena “Kalendāra 
meitene”, Marija Ērnestama “Mīlestībai nav brīvdienu”, 
Žiljērs Sandrels “Brīnumu istaba”, Žoels Dikērs “Ste-
fanijas Meileres pazušana”, Sofija Lundberja “Sarkanā 
adrešu grāmatiņa”, Džūda Devero “Attaisnotā slepkavī-
ba”, Liza Lolere “Nemosties” u.c.

Latviešu autoru darbi: 
Inguna Dimante “Skaistuma impērija”, Gundega Ka-

ziņa “Pusnakts Lilija”, Dina Zoldnere “Algotņi”, Mā-
ris Bērziņš “Aizliegtais pianīns”, Tālivaldis Margēvičs 
“Zirgu gaļas pārdevējs”, Lelde Kovaļova “Svešinieki”, 
Ilze Freimane “Kafija diviem”, Daina Avotiņa “Ceļā”, 
Dace Judina “Slazdā”, Dace Rukšāne “Krieva āda” u.c.

Nozaru literatūra: 
“Sāvs nāk. Sāviena”, Līvija Dūmiņa “Artūra Skrasti-

ņa Spogulija”, Lia Guļevska “Romans Lācis. Sirds cil-
vēks”, Zinta Saulīte “Ērgļu novads skan”, Nora  Ikstena 
“Runādamies”.

Bērnu lasītākās grāmatas: 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” kolekcija.
Joprojām aicinu aktīvi izmantot 3TD e-grāmatu bib-

liotēku. Lai to varētu darīt, nepieciešami autorizācijas 
dati, ko varat saņemt, ierodoties personīgi bibliotēkā vai 
arī zvanot pa  tālruni - 25620017.

2021. gadā bibliotēkā paredzētas dažādas izstādes, 
tikšanās un meistarklases jaunu prasmju apgūšanā. In-
formācijai par aktivitātēm bibliotēkā var sekot bibliotē-
kas facebook lapā, vietējā avīzītē “Ļaudonas Vēstis”, uz 
ziņojumu dēļiem. Kā arī sekojiet TV ziņu pārraidēm un 
interneta ziņu portāliem par valdības pieņemtajiem lē-
mumiem attiecībā uz kultūras jomu (bibliotēku darbību) 
un pulcēšanās ierobežojumiem.

Šobrīd, jau no 1. februāra, bibliotēkā apskatāma PII 
“Brīnumdārzs” bērnu un viņu vecāku radošo darbu iz-
stāde “Sniegavīru parāde”. Burvīgi darbiņi! Ja vēl neesi 
paguvis apskatīt, tad  pasteidzies, kamēr nav nokusis 
sniegs…

Ar nepacietību gaidām atgriežamies dzīvi ierastajā 
kārtībā! Uz tikšanos bibliotēkā!

Ieva Skušķe, Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja

aicināJUMS  PieDaLĪTieS  iZSTāDĒ
Lēnām, palēnām tuvojas Lieldienas. Jaukie, jautrie un pavasarīgie svētki. Arī 

šogad mēs tos nedrīkstēsim svinēt publiski mums pierastā režīmā.
Mīļie, atsaucīgie Ļaudonas pagasta iedzīvotāji, aicinu jūs kopīgi piedalīties Liel-

dienu zaķu izstādē. 
Lūdzu, sameklējiet savos mājas krājumos dažādus zaķus – plīša, lupatu, koka, 

fotogrāfijās, zīmējumos (vēl var paspēt uzzīmēt), vienalga kāds zaķis tas būtu, de-
rēs visi.

Zaķus izliksim Ļaudonas kultūras nama logos. Tos varēs apskatīt ap Lieldienu 
laiku.

Saviem zaķiem jāpiestiprina atpazīšanas zīme, lai zaķis nepazūd un varētu at-
griezties mājās. Zaķus gaidīšu kultūras namā no 1. marta katru darba dienu no 9.30 
līdz 12.00, vai nu iepriekš piezvanot uz tel.nr. 28348982 un sarunājot!

Ļaudonas kultūras nama vadītāja Anita Amata
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DZĪveSSTāSTS
Intervija ar Gati Gailīti

Kā jau 2020. gada oktobra „Ļaudonas Vēstu” numurā 
Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Portnovs 
savā slejā informēja lasītājus, tad Īpašumu uzturēšanas 
nodaļas pienākumus Jurija Simsona vietā nu pilda Gatis 
Gailītis. 

Interesanti, ka šajā amatā ir pieņemts cilvēks, kas nav 
vietējais. Taču, kā jau A. Portnovs skaidroja: „priekš-
roka vienmēr tiktu dotu ļaudonietim, ja vien starp kan-
didātiem būtu personība, kurā būtu apvienotas augstās 
prasības šim amatam”. 

Gatis sevi šajā  amatā jau pierādījis kā spējīgu, pra-
sīgu, atsaucīgu un ļoti inteliģentu vadītāju. Zināms, ka 
viņa līdzšinējā darba pieredze ir iespaidīga. 

Mūsu pagastam ir palaimējies, ka Gatis ir izrādījis 
interesi un piekritis strādāt Ļaudonā. Tāpēc rubrikas 
„Dzīvesstāsts” intervija ir tieši ar viņu.

Artūrs Portnovs savā slejā ļaudoniešiem atklāja, 
ka jums ir vēlme kļūt par pilntiesīgu ļaudonieti un 
pārcelties uz dzīvi šeit. Lūdzu, pastāstiet, no kurie-
nes jūs nākat? Ko varat saukt par dzimto vietu un šī 
brīža dzīvesvietu?

-Labdien, ļaudonieši un visi tie, kas lasa šo laikraks-
tu!

Esmu savā amatā jau četrus mēnešus un, neņemot 
vērā to, ka esmu madonietis, mana ikdiena tagad ir cie-
šāk saistīta ar Ļaudonu nekā ar Madonu. Tā ka Artūra 
Portnova teiktais par manu pilntiesīga  ļaudonieša sta-
tusu ir daļēji jau izpildīts.

Lai arī pats esmu mācījies Ļaudonas vidusskolā, to-
mēr pēc skolas turpmākie darba gadi man pagājuši gan  
Latvijā, gan ārvalstīs. Vairākus gadus biju rīdzinieks, 
tad ogrēnietis, kopā nepilnus 10 gadus esmu strādājis 
Lietuvā, Vācijā, ASV un Japānā. Tikai pagājušajā gadā 
pieņēmu lēmumu, ka atgriezīšos Madonā, kas ir mana 
dzimtā puse.

Pārcelšanās uz Ļaudonu gan vēl ir tikai idejiskā līme-
nī. Pagaidām konkrētu plānu realizēšanu  šajā virzienā 
esmu nolicis malā. Tā kā Ļaudonas pagasts ir Madonas 
novadā, tad uztveru šo reģionu kā vienotu veselumu. Tā-
dējādi izmantošu iespēju atspēkot dažu bažas par manu 
- nevietējā - statusu, kas varētu negatīvi ietekmēt manu 
attieksmi pret Ļaudonas pagastā darāmo.

Darba rokas ir vajadzīgas teju visur, tādēļ novērtēju 
pagasta pārvaldes vadītāja lēmumu pieņemt mani darbā 
Ļaudonas pagasta pārvaldē.

Kādās izglītības iestādēs esat mācījies? Un kā sko-
lās apgūtais palīdz  pildīt tagad uzticētos darba pie-
nākumus? 

-No vairākiem darba devējiem esmu dzirdējis frāzi: 
“Pēc skolas vari aizmirst, ko esi mācījies! Tagad, kad 
sāksi strādāt, sastapsies ar dzīves realitāti un patiesi 
nepieciešamajām zināšanām.” Daļēji tam var piekrist. 
Skolās iegūsti tikai teorētiskās zināšanas, bet iemaņas 
un spējas attīsti un “nopulē”, tikai veicot reālu darbu.

 Divdesmit piecus gadus esmu kalpojis tēvzemei kā 
aviācijas virsnieks, jo pēc Aizsardzības akadēmijas ab-
solvēšanas pieņēmu lēmumu, ka saistīšu savu karjeru 
ar aviāciju. Lai arī neesmu lidotājs, lidot man joprojām 
patīk, bet tikai kā pasažierim.

Esmu absolvējis gaisa satiksmes vadības dispečeru 
skolu ASV, pabeidzis arī ASV Aviācijas Universitātē 

koledžas programmu. Protams, darbs pagastā ir tā kā 
patālu no aviācijas lietām, bet militārais dienests un 
armijas dzīve palēnām ir veidojusi manu skrupulozo at-
tieksmi pret darāmo.

Daži saka, ka pārāk detalizēti sīkumaina pieeja dar-
bam pagastā nobeigs mani, jo visu izdarīt precīzi ar pe-
dantisku pieeju nebūs kad, bet laiks rādīs; neatkāpšos 
no saviem principiem.

Vairākkārt esmu dzirdējusi, ka jūsu darba piere-
dze ir liela, taču nekad neesmu dzirdējusi jūsu dar-
bavietu uzskaitījumu. Vai varat par to pastāstīt?

-Kā jau visi, kuri dzimuši laikos, kad mūsu plašā dzim-
tene stiepās no Baltijas jūras līdz Habarovskai, jau bēr-
nībā skola vai vecāki ik pa laikam aiztrieca arī mani uz 
dažādiem darbiņiem vasarās kolhozā. Šie arī bija mani 
pirmie darbi, kas ļāva nopelnīt kādu rubli.

Pēc akadēmijas sāku strādāt Rīgas starptautiskajā 
lidostā, bet pēc pāris gadiem mani pārvilināja uz Gaisa 
spēku štābu Rīgā. Tas bija interesants laiks, jo pirms 
Latvija iestājās ES un NATO, darba bija kā dubļu no-
vembrī un bieži nācās veltīt darbam visas brīvdienas. 
Ap plkst. 17.00, kad pabeidzām darbus Gaisa spēku štā-
bā, devāmies uz Aizsardzības ministriju turpināt darbu 
līdz vēlam vakaram. Lai vai kā, NATO mēs iestājāmies, 
un mani “aizfīrēja” uz NATO Aviācijas galveno štābu 
Ramšteinas aviācijas bāzē Vācijā, kur trīs gadus nodar-
bojos ar gaisa telpas strukturizēšanu un menedžmentu, 
kā arī lidojumu noteikumu izstrādāšanu NATO militārās 
aviācijas vajadzībām. Sākumā jutos kā kaķis, kas ie-
mests ūdenī, bet tā bija neatsverama pieredze, ko pirms 
manis neviens Latvijas virsnieks nebija darījis.

G. Gailītis 18. novembra svētku dienā Ļaudonā.
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Pēc atgriešanās Latvijā komandēju Gaisa telpas no-
vērošanas eskadriļu, kuras funkcijas bija kontrolēt mūsu 
valsts gaisa telpu, ekspluatēt un uzturēt radiolokācijas 
sistēmas Latvijas teritorijā un aviācijas sakaru līnijas. 
Vēlāk atkal Rīga - NBS Apvienotais štābs, papīru dar-
bi, nebeidzamās sanāksmju stundas, attīstības plāni, 
monitora ekrāns. Īsi pirms sava dienesta beigām tiku 
norīkots vadīt Lietuvas, Latvijas un Igaunijas apvienoto 
gaisa operāciju centru Lietuvā, kura galvenā funkcija 
bija kontrolēt NATO iznīcinātājus, kas kontrolē Baltijas 
gaisa telpu vēl šodien.

Paralēli dienestam desmit gadus sadarbojos ar Ja-
pānu uzņēmējdarbības jomā, izplatot Latvijā ražoto 
produkciju uzlecošās saules zemē. Tagad starptautiskās 
ambīcijas esmu nedaudz nolicis maliņā un atgriezies 
laukos. Lai arī te - Ļaudonā - darba apjomu jau esmu 
ieskicējis  kā minimums  uz turpmākajiem pieciem ga-
diem, tomēr te var atpūtināt smadzenes no salīdzinoši 
globālām lietām un Rīgas kantoru birokrātijas.

Lūdzu, atklājiet, kāda ir izveidojusies jūsu sadar-
bība ar pārvaldes vadītāju Artūru? Vai abpusējā 
saikne ir spēcīga; domas, mērķi ir līdzīgi?

-Sadarbība ar priekšnieku ir lieliska un strādāšu pie 
tā, lai tas tā arī turpinās. Saprotamies no pusvārda… 
Varbūt Artūrs tā nedomā… 

Pārvaldes vadītājs ir tas, kas nosaka pagasta attīstī-
bas kursu un mērķus, kaut arī labprāt uzklausa manas 
domas un risinām tās kopīgiem spēkiem. Mūsu domas 
ne vienmēr sakrīt, bet tas nekādā gadījumā nav sliktas 
sadarbības rādītājs. Es pat teiktu, ka kopīgā mūsu saik-
ne nav ļoti izteikta, bet tā ir noturīga un pastāvīga. Mēs 
nejaucamies viens otra darbā, un to es ļoti novērtēju. 
Respektēju rīcības brīvību, ko jau no pašiem pirmsāku-
miem Artūrs man ir garantējis. Esmu tā persona, kas 
iedzīvina pārvaldes vadītāja attīstības vīziju reālajā 
Ļaudonas pagasta dzīvē. Kad pašam rodas idejas, kā 
mainīt pagastu, tad kopā to izrunājam un vienojamies 
par darāmo.

Amatā strādājat jau no oktobra. Pavadītais laiks 
vadītāja lomā, manuprāt, jau ir krietns. Kas jāņem 
vērā cilvēkam, kas strādā jūsu pakļautībā? Kā pats 
sevi raksturojat kā priekšnieku? Vai ir bijušas komu-
nikācijas grūtības vai jebkādas citas problēmas?

-Četri mēneši amatā ir tikai tāds starta ieskriešanās 
koridors. Pēc pieredzes varu teikt, ka perfekti savu lie-
tu darbinieks sāk pārzināt vismaz pēc trīs nostrādātiem 

gadiem. Ir jau daudz kas apzināts, 
iepazīti darbinieki un arī vairāki 
pagasta iedzīvotāji. Acs jau ir pa-
mazām piešauta uz to, kam jāpie-
vērš uzmanība, kādas problēmas 
jānovērš prioritāri un kādus dar-
bus var atlikt uz vēlāku.

 Esmu diezgan pedantisks un pre-
cīzs darāmajā, tādēļ vēlēšos redzēt 
šādu darba izpildi arī no citiem 
darbiniekiem. Ļaudonieši ir vien-
kārši cilvēki un tā ir ļoti pozitī-
va iezīme. Cilvēki saka, ko domā, 
tādēļ tas palīdz ikdienas darbos. 
Nepastāv samākslotība, tādējādi 
neradot nevajadzīgu spriedzi un 
nesaprašanos.

Vai jums ir kāda īpaša metode, 
kas palīdz saņemties sarežģītās 
situācijās? Ja ir, tad kāda?

-Īpašā metode ir savu pienākumu 
apzināšanās. Ja tev ir uzticēts kon-
krēts amats un pienākumi, tad sa-
režģītās situācijās tikai jāatceras, 
ka tieši Tu esi eksperts savā jomā, 
aizstāvies un risini problēmas ar 
visiem līdzekļiem un pilnvarām, kas 
tev ir piešķirtas. Ja neesi spējīgs to 
darīt, tad nekandidē uz šādu ama-
tu. Tas attiecas ne tikai uz manu, 
bet uz jebkuru citu nodarbošanos.

Jūsu darbs neapstājas ne zie-
mā, ne vasarā, pat ne pandēmijas 
laikā. Kādi ir lielākie izaicināju-
mi darba dienās? 

-Darbs tiešām neapstājas. Īpa-
šumu  uzturēšanas nodaļas darba 
specifika ir tāda, ka bieži nevari 
atlikt darāmo uz rītdienu, jo tā tas 
šajā iestādē nestrādā. Ir nekavējo-

Brīdis no velobrauciena.
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Sagatavojot slēpes aktīvajiem slēpotājiem.

ties risināmas lietas, kad jāmobilizējas un jāpārplāno 
dienas darbi. Visām pagasta iestādēm, struktūrvienībām, 
arī pagasta iedzīvotājiem ir gari vēlmju saraksti. Ir ļoti 
daudz risināmu lietu. Ik pa laikam ir izaicinājums salikt 
darāmās prioritātes; ikdienas darba dinamika jūtama, 
un tas man šajā amatā saista vēl jo vairāk. Kustībā ir 
dzīvība. Ja sāc garlaikoties, zobrati var ierūsēt un sākas 
stagnācija. Līdz šim lielākais izaicinājums ir bijis apgūt 
darāmā apjomus un sakārtot savu darba vidi, lai turp-
māk bez aizķeršanās varētu enerģiju mērķtiecīgi novirzīt 
konkrētu problēmu risināšanai. Papildus ir ļoti liels do-
kumentācijas apjoms, ko esmu pārņēmis no iepriekšējā 
ĪUN vadītāja. Joprojām nākas konsultēties ar viņu dažos 
jautājumos un lūgt padomu.

Lai kā negribētos pieminēt naudu, bet budžeta sadalī-
jums ir un būs kā viens no lielākajiem izaicinājumiem. 
Lai arī pārvaldes vadītāja vārds ir pēdējais ikgadējā 
naudiņas sadalē, mans uzdevums ir apkopot visas vēl-
mes, pievienojot katrai no tām cenu lapiņu. Jāizvērtē 
gada finansējamās jomas un jāsaliek pa prioritātēm, lai 
nebūtu kāds apdalīts vai aizmirsts.

Kam jūs savā darba ikdienā pievēršat vislielāko uz-
manību? Vai jums ir savi īpašie rituāli darba dienu 
uzsākot, tās laikā vai to beidzot?

-Vislielāko uzmanību pievēršu savam laikam. Ja par 
ilgu “aizsapņojos” pie viena darāmā, tad nākas kustē-

ties ātrāk, lai paveiktu visu iecerēto. Līdz šim nav bijis 
nevienas dienas, uz kuru atskatoties nāktos secināt, ka 
nekas nav izdarīts. Protams, ir papīru darbi, kas dažkārt 
šķiet garlaicīgi, bet tas nāk komplektā ar amata pienā-
kumiem. Patīkami ir redzēt sava darba augļus un, esot 
šajā amatā, to varu realizēt.

Arī no saviem darbiniekiem vēlos redzēt līdz galam 
paveiktu darbu. Ja kopīgiem spēkiem esam pieķērušies 
vienai lietai, tad padarīsim to līdz galam, lai ko tas pra-
sītu. No rīta, braucot uz Ļaudonu un pa ceļam malkojot  
benzīntanka kapučīno, pārdomāju ikdienas darāmo un 
darbu sadali, bet vakaros pēc darba, jau mājās esot, 
bieži piefiksēju plānotājā šādas tādas domas un idejas 
par turpmāk veicamo.

Kura grāmata/filma/personība ir uz jums atstājusi 
vislielāko ietekmi - profesionāli un personīgi?

-Dzīvoju jau kādus septiņus  gadus bez televizora un 
ar katru gadu arvien vairāk pārliecinos, ka esmu pareizi 
izdarījis šādu izvēli.

 Filmas man ir tikai izklaide, neņemot vērā žanru.
 Ar grāmatām ir savādāk. Mājās ir neizlasīto un ie-

sākto grāmatu kaudzīte. Kad uznāk, lasu četras grāma-
tas reizē… atkarībā no garastāvokļa. Vēl viena iesākta 
mētājas automašīnā. Pēdējos gados ļoti kritiski pieeju 
visam, ko redzu ekrānā vai izlasu grāmatās, tādēļ nekā-
dus Uh! un Ah! manī tas neraisa. Tādēļ nevaru arī teikt, 
ka kāda filma vai grāmata uz mani vai manu  profesio-
nālo darbību atstājusi  lielu ietekmi.

Ja būtu jānosauc mans personīgais grāmatu top 3, 
tad ierindotu tur Gundara Valdmaņa “Starp 
dzirnakmeņiem”, Maksa Forena “Madon-
nas saraksts”, vjetnamiešu mūka Thich Nhat 
Hanh “Fear” jeb “Bailes”. Filma, grāmata, 
personība - jebkas uz mums atstāj zināmu 
iespaidu un zīmodziņu. Nevajadzīgo mēs at-
metam, vērtīgo paturam.

Ir dažas personības, no kurām esmu mā-
cījies, novērojies viņu profesionālo darbību. 
Tie ir bijuši gan mani padotie, gan priekš-
nieki. Joprojām par vienu no izcilākajām 
personībām mūsdienu pasaulē es uzskatu 
bijušo Singapūras premjerministru Li Guan-
jao. Sanāca pat būt Singapūrā viņa bēru 
ceremonijas laikā, kur pati atvadīšanās ce-
remonija notika trīs diennaktis, kur gandrīz 
visi Singapūras iedzīvotāji nebeidzamā ko-
lonnā dienu un nakti gāja atvadīties no cil-
vēka, kurš no korumpētiem džungļiem uzcēla 
Āzijas “brīnumu”, kas ir Singapūra šodien.

Parasti, beidzot interviju, aicinu inter-
vējamo teikt kādu novēlējumu „Ļaudonas 
Vēstu” lasītājiem. Kāds būtu jūsu?

-Novēlu mums visiem iecietību un pre-
timnākšanu citam pret citu. Mēs pagasta 
pārvaldē esam maz, bet jūs - ļaudoniešu - 
daudz.

 Kopā sadarbojoties, mēs varēsim daudz 
vairāk.

Katru mēnesi, katru gadu soli pa solītim, 
un mēs redzēsim Ļaudonas pagastu tādu, 

kā esam vēlējušies.

Interviju sagatavoja Katrīna Kļaviņa,
 uz jautājumiem atbildēja Gatis Gailītis

Foto no personīgā arhīva
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caUR  ļaUDOnaS  PaGaSTU  eJOT!
Pagājušā gada nogalē ar mani sazinājās gan Gunta Ma-

tīsa, gan Rita Avotiņa ar dedzīgu vēlmi atklāt Ļaudonas 
pagasta iedzīvotājiem atmiņu klāstījumu par Sāvienu. Lūk, 
sajūsminošu, vēsturisku faktu apkopojumu ir sagatavojusi 
Gunta Matīsa.

Iesim caur Ļaudonas pagastu kopā!
Sāvienas centra māju stāsts

“Druvas” - Sāvienas muižas barona pils. Piederēja baro-
nu fon Helmersonu dzimtai ar nelieliem pārtraukumiem no 
1660. līdz 1920. gadam. Barons muižu ir uzcēlis Sāvienas 
skaistākajā vietā - ezera krastā. Muižas ēkai apkārt bijis liels 
apstādījumu žogs, audzēts daudz puķu, muižas istabās bijusi 
palmu audzētava. Muižas laikā uzcelts pagrabs saknēm lopu 
barošanai, ābolu uzglabāšanas pagrabs, ledus pagrabs, kur 
muižas laikā glabājuši produktus un piensaimniecības laikā 
saražoto sviestu, kā arī lielais kartupeļu pagrabs. Mūsdienās 
no šiem pagrabiem palikusi tikai kāda akmeņu siena.  

1905. gada revolūcijas laikā Sāvienas muižas pili zemnie-
ki nodedzināja. Nodedzinātās muižas ēkas tiek atjaunotas 
tikai daļēji. Līdz ar 1920. gada agrāro reformu Helmersona 
īpašumi tiek nacionalizēti. 

1925. gadā muižu savā īpašumā iegūst Sāvienas Pien-
saimnieku sabiedrība. Sāvienas muižas kungu nams tiek at-
jaunots un pārbūvēts, tur sāk darboties Sāvienas koppienota-
va. Labi ierīkotas telpas darbiniekiem, pienotavas kantorim, 
pasta palīgnodaļai. Nama otrā stāvā atradās plaša sarīkojumu 
zāle ar skatuvi. Kultūras namā bērniem notika Ziemassvētku 
pasākumi, 118. mazpulkam notika ražojumu skates, darbo-
jās aizsargu nams. Ezera krastā Pēteris Oļukalns ar skolēnu 
palīdzību ierīkoja brīvdabas estrādi un skatītāju laukumu ar 
sēdvietām. Padomju laikā pienotava skatītāju laukumā ierī-
koja artēzisko aku. Pēc Otrā pasaules kara turpināja darbo-
ties Sāvienas pienotava. Darbojās arī tautas nams, kur notika 
daudz  sarīkojumu un balles. Tur rīkoja bērnības svētkus, 
pilngadības svētkus, rādīja kino. Sarīkojumi vienmēr bija 
labi apmeklēti. Laika gaitā mainījās ražošana, jo pārgāja uz 
siera ražošanu. Gatavoja Krievijas sieru, vēlāk palika tikai 
krejotava. Pēdējā ražotne bija saldējuma cehs, ko pārbūvēja 
agrofirma “Arona”. Deviņdesmitajos gados muižas saimnie-
ciskā dzīve beidzās, ēkas tika pārdotas. Pašlaik bijušajā pilī 
mājo tukšums un pamestība…

Sāvienas muižas ēka, 2021. gada janvāris.

“Ezerkrasti” - piecdesmitajos gados celta divstāvu ēka. 
Tajā dzīvokļi tika piešķirti pienotavas darbiniekiem. Pēc ra-
žotnes pastāvēšanas daži aizgāja no Sāvienas. Ilggadējā pie-
notavas darbiniece siera ceha vadītāja Maija Krieva nodzī-
voja savā dzīvoklī līdz mūža beigām. Arī šī ēka tika pārdota 
un pašlaik stāv tukša.

“Dīķīši” - muižas kalpu māja jeb pīļu māja, jo pie mājas 
atrodas pīļu dīķis. 1933. gadā pagasts mājā ierīkoja vecmāšu 
punktu un cietumu. Vienā mājas galā dzīvoja Sāvienas vec-
māte Ede Rābante, otrā mājas galā dzīvokļi, bet vidū atra-
dās cietums. Padomju laikā mājā bija vairāki dzīvokļi, gala 

dzīvoklī darbojās aušanas pulciņš, kur sievietes uz stellēm 
mācījās aust. Šajā mājā kādu laiku darbojās arī frizētava. 
Pašlaik māja stāv tukša.

Pīļu mājas tuvplāna skats.

Skats uz pīļu māju no attāluma.

“Strauti” - muižas piķiera nams, muižas vāgūzis, vagara 
māja. Latvijas pirmās neatkarības gados māja piederēja Ar-
vīda Ūdra ģimenei. Padomju laikos māju nacionalizēja. Kad 
sāka dibināties kolhozi, tad mājā ierīkoja kolhoza kantori. 
Blakus mājai bija klēts un kalte. Kantoris pastāvēja visus 
kolhoza gadus. Pirmais bija  kolhoza “8. Marts” kantoris, 
tad Molotova vārdā nosauktais kolhoza kantoris, pēdējais 
- Ļeņina vārdā nosauktais kolhozs. 1974. gadā apvienoja 
Ļeņina vārdā nosaukto un Ļaudonas kolhozu. 1978. gada 
vasarā pēc Sāvienas veikala nodegšanas kantora bijušajā 
sarkanā stūrīša zālē atklāja pagaidu veikalu. Tas tur darbojās 
līdz 1987. gadam. Pašlaik puse mājas ir tukša, otra puse ir 
privātīpašums, ko izmanto par noliktavu.

“Liepas” - māja agrāk saukta par Pagasta namu, muižas 
laikos - pārvaldnieka māja. Pēc barona pils dedzināšanas 
1905. gadā šai mājai izbūvēja otro stāvu. Te dzīvoja  barons, 
kamēr daļēji atjaunoja barona pili (no 1905. līdz 1907. ga-
dam). 

Latvijas neatkarības gados izveidots Sāvienas pagasts,  
tad šajā ēkā bija pagasta valde. Pagasta namā darbojās Sā-
vienas lopkopības pārraudzības biedrība “Aiviekste”, Sāvie-
nas meliorācijas sabiedrība “Dzirnudambis”, Sāvienas pasta 
un telefona palīgnodaļa, Sāvienas pagasta dzimtsarakstu no-
daļa, Sāvienas pagasta tiesa.  Arī dzīvokļi atradās šajā ēkā. 
Pirms Otrā pasaules kara māja piederēja Jānim Bernhardam, 
kas bija arī pagasta skrīveris. 

1945. gadā tika izveidota Sāvienas ciema padome. Sāvie-
nas pagastu likvidēja 1949. gadā, ciemus iekļaujot Krustpils 
rajonā. 1962. gadā Sāvienas ciemu pievieno Madonas rajo-
nam. Sāvienas ciems pastāvēja līdz 1975. gadam, kad apvie-
nojās ar Ļaudonas ciemu. Ciema padome atradās šajā ēkā 
līdz ciema likvidācijai. Ēkā ir bibliotēka, kas darbojas jau no 
20.gs. 20. gadiem. Sāvienas ciema bibliotēka dibināta 1949. 
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gadā, no 1991. gada bibliotēka pāriet Ļaudonas pagasta paš-
valdības pārvaldījumā. Bibliotēka darbojas arī tagad kā vie-
nīgā palikusī iestāde šajā ēkā. Ēkā ilgstoši darbojās Sāvienas 
pasta nodaļa līdz tās likvidācijai. Blakus pasta nodaļai kādu 
laiku darbojās Latvijas krājkases Sāvienas nodaļa, deviņ-
desmitajos gados arī privātveikals.

Sāvienas bibliotēkas nams. 

“Vārpas” - sešdesmito gadu beigās kolhoza celta ēka. To 
piešķīra kolhoza galvenajai agronomei Veltai Apsītei. Viņa 
ilgstoši strādāja par agronomi Sāvienā, pēc tam Ļaudonā 
līdz pat aiziešanai pensijā. Vīrs Ludis strādāja kolhozā par 
šoferi, vēlāk darbnīcās par automehāniķi. Kopā ar vīru  iz-
audzinātas  divas meitas. Pēc vīra aiziešanas mūžībā Velta 
mājā dzīvoja viena, tagad savas dienas vada pie meitas Mai-
ritas.

“Ozoliņi” - sešdesmito gadu beigās kolhoza celta ēka. 
Tajā dzīvoja kolhoza brigadiere Pelageja Dundure ar vīru 
Ēvaldu. Pelageja ir strādājusi arī kolhoza fermā par slau-
cēju. Viņi izaudzinājuši piecus dēlus un vienu meitu. Abi 
ar vīru strādāja kolhozā līdz pat aiziešanai pensijā. Pelageja 
bija arī laba pavāre, daudzos godos ir bijusi par saimnieci. 
Pēc vecāku aiziešanas mūžībā mājā saimnieko dēls Ivars.

“Kļavas” - sešdesmito gadu beigās kolhoza celta ēka. 
Tajā dzīvo Vairis Viļevičs ar sievu Āriju. Viņi izaudzinājuši 
divus dēlus un piecas meitas. Visi bērni izskoloti un aizgā-
juši katrs savā dzīvē. Vairis līdz aiziešanai pensijā  strādāja 
kolhozā par kalēju. Viņa vaļasprieks visu mūžu ir makšķe-
rēšana. Vairis vienmēr turējis rūpi par  Sāvienas ezeru. Viņš 
bija makšķerēšanas kluba “Savieši” valdes priekšsēdētājs, 
kā arī izveidoja jauniešiem makšķerēšanas skolu “Zelta 
Zivtiņa”. Pašlaik veselības dēļ aktivitātes ir atliktas malā. 
Ārija strādājusi Sāvienas ciema padomē par sekretāri, kā arī 
ilgstoši Sāvienas pienotavā, gatavojot sieru. Pēc aiziešanas 
pensijā vada savas dienas mājā kopā ar vīru Vairi.

“Eglītes” - sešdesmito gadu sākumā kolhoza celta ēka. 
Tajā ienāca dzīvot Oļģerts Eglītis ar sievu Aldu un diviem 
bērniem. Oļģerts Eglītis bija Ļeņina vārdā nosauktā kolhoza 
priekšsēdētājs, līdz šo kolhozu apvienoja ar Ļaudonas kol-
hozu 1974. gadā. Līdz aiziešanai pensijā viņš strādāja Ļau-
donas kolhozā  arī kā vadošais speciālists. Alda Eglīte strā-
dājusi Sāvienā par pastnieci un arī par Sāvienas tautas nama 
vadītāju. Pēc vecāku aiziešanas mūžībā mājas apsaimnie-
košanu turpina dēls Valdis. Viņš ilgstoši strādājis Sāvienā, 
kā arī Ļaudonas kolhozā un padomju saimniecībā “Kirovs” 
par šoferi un kombainieri. Kopā ar sievu Dzintru izaudzi-
nājuši un izskolojuši trīs bērnus. Pašlaik Valdis ar dēlu Juri 
apsaimnieko lielas zemes platības. Ir vieni no tiem Sāvienas 
saimniekiem, kas neļauj aizaugt laukiem.

“Skalbes” -  divdesmitajos gados jaunais saimnieks 
Andrejs Ivanovskis ar sievu Bertu izpirka no muižas pie-
šķirto zemi, uzcēla māju un sāka saimniekot. Izaudzināja un 
skoloja divus dēlus. Otrais pasaules karš paņēma Andreja 
un vecākā dēla Leona dzīvību. Jaunākais dēls Jānis nomira 
pēc kara no slimības. Arī Bertas otrs vīrs Udrovskis gāja 
traģiski bojā pēckara laikā. Berta ir cietusi no abām varām. 
Tā viņa palika viena. Pēc kara pie meitas atnāca dzīvot Ber-
tas māte, kas bija arī mana vecmāmiņa.  Pēc abu aiziešanas 
mūžībā māja kādu laiku palika tukša, kamēr deviņdesmito 
gadu sākumā es atnācu dzīvot uz šo māju. Šis īpašums man 

ir mantojumā, jo Berta bija manas mammas māsa.
“Manežnieki” - Ieviņu dzimtas mājas. Kā vēsta uzraksts 

uz mājas, tad tā ir celta 1891. gadā. Trīsdesmitajos gados 
šeit bijis neliels dažādu preču veikals. Tā vadītājs bija Jo-
ffe Mozus, par pārdevēju strādāja Joffe Leja. Pēc vecāku 
aiziešanas mūžībā  par mājas saimnieku palika dēls Edvīns 
Ieviņš. Viņš strādājis Sāvienas ciema padomē par priekšsē-
dētāju, pienotavā par kasieri, arī kolhozā strādājis par kasie-
ri un dažādus citus darbus līdz aiziešanai pensijā. Kopā ar 
sievu Annu izaudzinājuši divas meitas. Mūžībā ir aizgājuši 
gan Anna, gan Edvīns, gan arī abas meitas. Pašlaik par māju 
rūpējas un vismaz vasarās tajā dzīvo mazmeitas ar savām 
ģimenēm.

turpinājums 23. lpp.

„Manežnieku” mājas.

“Sāvienas veikals” - Trīsdesmitajos gados Sāvienā dzī-
vojis Meiskiņš. Viņš nopircis no Ieviņu saimnieka pūrvie-
tu zemes un uzcēlis modernu lauku veikalu. Par veikalvedi 
strādāja Ernests Kāpostiņš. Sākoties Otrajam pasaules ka-
ram, Meiskiņu ar visu ģimeni nošāva vācieši Smeceres silā. 
Pēc kara veikalu pārņēma patērētāju biedrība. 1978. gada 
februārī veikals nodega. Tā paša gada jūlijā atklāja pagaidu 
veikalu Sāvienas kantora zālē. Madonas patērētāju biedrība 
uzcēla jaunu veikalu nodegušā vietā 1987. gadā. Tāds tas ir 
arī pašlaik. Laikiem mainoties, mainījušies arī veikala saim-
nieki. Pašlaik veikals pieder privātpersonai. 

“Dārziņi” - divdesmitajos gados celta saimnieka un dārz-
kopja Roberta Lūša māja. Tā kā māja ir liela, tad tajā at-
radies pirms kara neliels veikals. Par veikalnieku strādāja 
Ernests Kāpostiņš. Viņš ar ģimeni arī dzīvoja “Dārziņos”. 
Pēc kara māja palika Lūšu ģimenei, kur viņi arī nodzīvoja 
līdz mūža beigām. Piecdesmitajos gados šajā ēkā kādu laiku 
bija pasts. Pašlaik māju apdzīvo Olita Aļeksejeva ar ģimeni.

 “Rijzemes” - divdesmitajos gados celta saimnieka Pēte-
ra Brutāna māja no muižas piešķirtās zemes. Muižas laikos 
tur bijusi rija. Pēteris ar sievu Mariju izaudzināja trīs dēlus.       
Viņam pirms kara bija sava saimniecība. Kara laikā pie 
Brutānu mājām ierīkoja lidlauku. Pēckara gados, kad sāka 
veidoties kolhozi, Pēteris bija viens no pirmo trīs kolhozu 
priekšsēdētājiem. Tad mazos kolhozus apvienoja vienā, un 
Pēteris Brutāns bija pirmais apvienotā kolhoza “8. Marts” 
priekšsēdētājs līdz laikam, kamēr aizgāja mūžībā. 

Mājas apsaimniekošanu pārņēma dēls Laimonis. Abi ar 
sievu Skaidrīti izaudzināja dēlu Andri. Laimonis kolhozā 
strādāja dažādus darbus līdz aiziešanai pensijā. Savu mūža 
nogali pavadīja kopā ar dēla Andra ģimeni. Sieva Skaidrīte 
strādāja skolā par skolotāju, bet slimība paņēma viņu mūžī-
bā. “Rijzemēs”  savas vecumdienas pavadīja arī Skaidrītes 

Sāvienas veikals un fonā tumšā māja „Dārziņi”.
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tēvs un māte - Jānis un Emīlija Siliņi. Deviņdesmitajos ga-
dos saimniekošanu pārņēma dēls Andris, paplašinot saim-
niecību, un tur saimnieko arī pašlaik. Andris ar sievu Valen-
tīnu izaudzinājuši divas meitas un vienu dēlu.

“Rijzemnieki” - divdesmitajos gados celta saimnieka Pē-
tera Bērziņa māja uz muižas piešķirtās zemes.  Pēteris ar 
sievu Emīliju izaudzināja meitu un dēlu. Viņiem bija sava 
saimniecība, kur  nodarbojās ar biškopību. Dēls Jānis kādu 
laiku strādājis Sāvienas bibliotēkā. No 1993. gada mājā dzī-
vo Māris Kaufelds ar ģimeni.

“Liepnieki” - divdesmitajos gados celta saimnieka Jāņa 
Vabuļa māja no muižas piešķirtās zemes. Jānis ar sievu Edi 
izaudzināja divas meitas. Pēc vecāku aiziešanas mūžībā mā-
jās par saimnieci palika jaunākā meita Vija. Tā kā arī Vija ir 
aizgājusi mūžībā, mājā saimniekot palika Vijas meita Mod-
rīte. Laukos tomēr nav tādu darbu iespēju, tāpēc māju viņa 
pārdeva un pārcēlās uz pilsētu. Pašlaik māju apsaimnieko 
jauni saimnieki.

“Grāvīši” - Trīsdesmitajos gados celta saimnieka Jāņa 
Saulona māja. Viņš ar sievu izaudzinājuši meitu un dēlu. Jā-
nis strādājis pagastā par darbvedi. Meita Daila arī strādāja 
pagastā algotu darbu. Pēc vecāku aiziešanas mūžībā par mā-
jas saimnieci palika meita Daila. Kopā ar savu dēlu Aivaru 
viņa vadīja saimniecību. Pēc abu  un arī pēc brāļa Roberta 
aiziešanas mūžībā māja tika pārdota. Pašlaik tur saimnieko 
jaunie saimnieki.

“Lazdas” - septiņdesmito gadu sākumā kolhoza celta as-
toņu dzīvokļu māja. Tajā iegāja dzīvot kolhoza speciālisti 
- zootehniķi, vetārsti, agronomi un citi. Laika gaitā dzīvok-
ļos ir nomainījušies daudzi iemītnieki. Visilgāk te nodzīvoja 
Elza Brutāne. Viņa pārdzīvojusi izsūtījuma gadus, ilgstoši 
strādāja kolhozā par noliktavas pārzini, kā arī bija liels palīgs 
māsas Annas Ieviņas ģimenei. Pēc viņas aiziešanas mūžībā 
dzīvoklis palika tukšs. Otra ilgstoša iedzīvotāja šajās mājās 
ir Velta Krēsliņa, kaut pašlaik vairāk laika viņa pavada pie 
meitas Aijas. Veltai bijis skarbs liktenis - viņa zemes klēpī 
guldījusi savu vīru un abus dēlus - Ivaru un Vilni. Ivars gāja 
bojā nelaimes gadījumā, bet Vilnis gāja bojā, pildot dienesta 
pienākumus Afganistānā. 

Pašlaik no astoņiem mājas dzīvokļiem patstāvīgi tiek ap-
dzīvoti trīs. 

“Alejas” - Piecdesmitajos gados celta māja. To uzcēla Je-
ļisejevs un kādu laiku tajā dzīvoja ar sievu. Kopā ar meitas 
ģimeni viņi abi  pārcēlās dzīvot uz citu Latvijas vietu. Mājā 
ir mainījušies dažādi iemītnieki. Tagad māja stāv tukša. 

“Ezerlejas” - muižas laikos bijusi puišu māja. Vēlāk māju 
pēc Latvijas atbrīvošanas cīņām iedalīja Leonam Jostiņam. 
Māju apdzīvoja vairākas ģimenes. Trīsdesmitajos gados mā-
jas īpašnieks bija Valters Lūsis, kas tur dzīvoja ar ģimeni. 
Viņam piederēja ābeļdārzs pāri ceļam un pats viņš strādāja 
par mucu taisītāju. Kara laikā un pēckara gados mājā bija 
dzīvojušas dažādas ģimenes. Pēdējā iedzīvotāja tur palika 
Emma Lauva, kas bija Sāvienā laba audēja. Māju nojauca 
kolhozs sešdesmito gadu beigās,  jo bija iecere tur izveidot 
ko citu, kas tomēr palika nerealizēts. Palika tikai drupu kau-
dze, ko var redzēt arī tagad.

“Ezerlejas” - otra māja ar vienādu mājas nosaukumu. Arī 
šo māju piešķīra Leonam Jostiņam. Pēteris Viļevičs iegāja 
šajā mājā dzīvot 1927. gadā. Viņš strādāja par kalēju, jo 
mājā atradās arī smēde. Pēteris ar sievu Emīliju izaudzināja 
divus dēlus un divas meitas. Pirms kara mājā dzīvoja Saliešu 
ģimene un Lauku ģimene. Vēlākajos laikos māju apdzīvoja 
tikai Viļeviču ģimene. Kad vecāki bija jau cienījamos gados, 
mājas apsaimniekošanu uzņēmās dēls Artis. Viņš ar sievu 
Annu izaudzināja vienu dēlu un divas meitas. Tā kā māja 
atrodas pie ezera, tad Artis brīvajā laikā pēc darba pienotavā 
daudz zvejoja. Anna arī strādāja pienotavā, vēlākajos gados 
padomju saimniecībā Ļaudonā.  Nu jau aizgājuši mūžībā ir 
Artis un Anna. Māju pārņēma savā īpašumā Pētera Viļeviča 
jaunākā meita Grietiņa ar vīru Antonu.

“Kalnezeri” -  mana tēva Nikolaja Lapaiņa paša celta 
māja sešdesmito gadu sākumā. Šeit pagāja mani skolas gadi 
un jaunība. Tēvs, nodibinoties kolhoziem, bija par priekš-
sēdētāju vienam no trim kolhoziem. Pēc tam, līdz pat aizie-
šanai pensijā, strādāja par mehanizatoru. Mana māte Vanda 
Pabērze strādājusi kolhozā par slaucēju un arī dažādus citus 
darbus līdz aiziešanai pensijā. Pēc abu vecāku aiziešanas 
mūžībā mājā dzīvo mans dēls ar savu ģimeni.

“Gravas” - Sešdesmito gadu beigās kolhoza celta māja. 
Tajā iegāja dzīvot Tālivaldis Priedītis ar sievu Helēnu. Abi 
izaudzinājuši dēlu un meitu. Tālivaldis strādāja kolhozā 
par mehanizatoru, bet Helēna par grāmatvedi. Tālivaldis 
un viņa māsa Marga ir vienīgie pagasta iedzīvotāji, kuri, 
būdami mazi bērni, izsūtījumā bija divas reizes - 1941. un 
1949. gadā. Pēc aiziešanas pensijā Tālivaldis saimniekoja 
savā saimniecībā. Izsūtījuma laiks veselību bija sabojājis. 
Tālivaldis ir aizgājis mūžībā. Sieva Helēna ir pensijā. Māju 
apsaimniekot palīdz bērni.

“Ezerkrasti” - Sešdesmito gadu beigās kolhoza celta 
māja. Šajā mājā dzīvojušas dažādas ģimenes. No 1995. gada 
mājas īpašnieki ir Cērpiņu ģimene. Aizgājuši pensijā, Lai-
monis un Nora Cērpiņi iegādājās šo īpašumu, kur pavadīt 
savas vecumdienas.

“Liepkalni” - divdesmitajos gados celta saimnieka 
Andreja Elmera māja no muižas piešķirtās zemes. Andrejs 
strādājis par skroderi. Abi ar sievu Mīli izaudzinājuši dēlu 
Jāni. Viņš pēc atgriešanās no dienesta armijā izmācījās par 
kultūras darbinieku un sāka strādāt Sāvienas tautas namā par 
tā vadītāju, kādu laiku strādājis arī bibliotēkā. No sešdesmi-
tajiem gadiem līdz aiziešanai pensijā Jānis strādāja kolhozā 
par elektriķi. Kopā ar sievu Margu izaudzinājuši četras mei-
tas. Marga ilgstoši strādāja Sāvienas pienotavā, bet nu jau 
aizsaukta mūžībā. Jāņa aizraušanās visu mūžu ir fotografē-
šana. Jānim ir bagātīgs novadpētniecības materiālu vākums, 
neskaitāmas fotogrāfijas par Sāvienu un tās cilvēkiem. Jānis 
Elmers pašlaik ir Sāvienas vecākais iedzīvotājs. Kaut tagad 
viņš vecumdienas pavada pie meitas Kuldīgā, tomēr aktīvi 
darbojas, liekot fotogalerijas sociālajos tīklos. Jānis ir dzīva 
Sāvienas vēsture. Viņš arī man palīdzēja atsvaidzināt atmi-
ņas par Sāvienu, lai varētu uzrakstīt šo rakstu. 

“Piesaules” - māju uzcēluši Šmiti. Tajā pirmajā stāvā ie-
rīkoja feldšerpunktu. Otrajā stāvā dzīvoklis. Padomju laikā 
te bija arī zobārstniecības kabinets. Pa visiem šiem gadiem, 
kamēr darbojās feldšerpunkts, ir nomainījušies daudzi tā 
vadītāji. Deviņdesmitos gados māja pārgāja privātīpašumā. 
Kādu laiku mājā dzīvoja privātpersonas, bet pēc viņu aizie-
šanas mūžībā pašlaik māja ir tukša.

 “Ģirlis” - muižas laikos te bija krogs, kas piederēja baro-
nam. Par krodzinieku strādājis Šmits. Divdesmitajos gados 
ierīkots nespējnieku nams veciem cilvēkiem. Par aprūpētāju 
strādāja Ede Martinsone. Padomju laikos, sākot dibināties 
kolhoziem, ēkā ierīkoja mehāniskās darbnīcas un kokapstrā-
des darbnīcu. Tur strādāja daudzi Sāvienas cilvēki. Beidzo-
ties kolhozu laikiem un visai saimnieciskajai darbībai, māja 
palika tukša.

Paldies par atmiņu stāstījumiem  Jānim Elmeram un 
Vairim Viļevičam, kā arī paldies par palīdzību

 Ritai Avotiņai!

Gunta Matīsa, Sāvienas bibliotēkas vadītāja
Alises Avotiņas foto

(Izmantoti materiāli no periodika.lv, 
1935. gada tautas skaitīšanas,

 1941. gada tautas skaitīšanas)
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LŪKOJOTieS  vĒSTURĒ...
Pieminot Sāvienas sabiedrisko darbinieku

 Alfonu Avotiņu (1902-1938)
Alfons Avotiņš ir beidzis Biržu reālskolu, Rīgas I vi-

dusskolu, 1922. gadā sācis studijas Latvijas Augstsko-
las Juridiski ekonomiskās fakultātes tautsaimniecības 
nodaļā. Pēc pilngadības iestāšanās pārtrauc studijas un 
atgriežas sava tēva saimniecībā Sāvienā. 

Savās darba gaitās bijis Sāvienas lauksaimniecības 
biedrības priekšnieks, Sāvienas pagasta padomes un 
valdes loceklis, Sāvienas pagasta tiesas loceklis, Lat-
vijas Lauksaimniecības kameras pārstāvis Ļaudonas 
agronomiskā rajonā, Latvijas piensaimnieku centrālās 
savienības padomes loceklis, a/s „Bekona Eksports” 
pārstāvis, Sāvienas piensaimnieku sabiedrības priekš-
nieks, Ļaudonas krājaizdevu sabiedrības padomes lo-
ceklis, Sāvienas pagasta aizsargu nodaļas aizsargs, Sā-
vienas kooperatīva valdes loceklis.

Centīgs gan mājas dzīvē, gan arī sabiedriskajā darbā. 
Būdams savos amatos, viņš bija daudz darījis vietējo 
iedzīvotāju saimnieciskās labklājības uzlabošanā.

Avotiņu dzimtas senči jau kopš 18. gs. saimniekoju-
ši Ļaudonas Odzienas muižas Kalna Rēķu mājās. Se-
nāk par 1774. gadu vēsturē aizrakties šobrīd nevar, bet  
1774. gada Ļaudonas draudzes locekļu sarakstā viņi ir 
norādīti kā saimnieki. 

19. gs. otrajā pusē Sāvienā ieprecas Kalna Rēķu 
saimnieka meita Jūle Avotiņa. Viņa laulājas ar Driķu 
saimnieka dēlu Pēteri Kalniņu. Iespējams, ka kaimiņos 
būšana māsai bija viens no iemesliem, kāpēc Jūles brā-
lis Andrievs savas ģimenes veidošanu nolēma uzsākt 
tieši Sāvienā, izsolē nopērkot Sarķu mājas. 

Kalniņu ģimenes stāsts, tāpat kā daudzu citu sāvē-
niešu stāsti, izvēršas traģisks. Ap 1930. gadu Pēteris 
Kalniņš mirst, 1949. gadā Jūli Kalniņu un meitu Austru 
Kalniņu izsūta no Jurjānu mājām. 

Savukārt Andrievs apprec Saikavas Apsalu saimniek-
meitu Loti Vagars -Vagals (dažādos ierakstos uzvārds 
minēts dažādi, arī dubultuzvārds). Viņiem piedzimst 
dēli Artūrs un Alfons. Pēc ilgstošas slimības (spriežot 
pēc pastkartes, kas saglabājusies) Andrievs mirst 1911. 
gadā. Paliek sieva ar diviem maziem bērniem.1. pasau-

les kara tuvošanās vecāko dēlu Artūru aizved uz Krievi-
ju, kur viņš arī paliek un nodzīvo garu mūžu. Dzimtajās 
mājās paliek Alfons ar māti un patēvu.

Iespējams, ka, viesojoties pie sava brālēna Roberta 
Vanaga, kurš  ir skolotājs Sāvienā, Alfons iepazīstas ar 
savu nākamo sievu Annu Mariju Krūmiņu - meiteni no 
Ungurmuižas Pāpuļiem, kura mācās Sāvienas pamatsko-
lā un dzīvo skolas internātā. Viņiem dzimst trīs bērni - 
Aija, Inta un Aivars.

Pēc atsauksmēm tā laika presē, ener-
ģiski un cītīgi strādājot, Alfons savu 
saimniecību ir izveidojis par vienu no 
priekšzīmīgākajām pagastā. Bez darba 
saimniecībā Avotiņš ļoti rosīgi piedalī-
jies sabiedriskajā dzīvē, gan darboda-
mies vietējā piensaimnieku sabiedrībā, 
gan pagasta vidē.

1938. gada 6. augustā Alfons traģiski 
mirst, glābjot kūts vircas bedrē iekritu-
šo patēvu. Paliek sieva ar trīs maziem 
bērniem, Aivaram ir tikai viens gadiņš.

1939. gada pavasarī nodeg daļa Sar-
ķu dzīvojamās mājas un daļa saimnie-
cības ēku. Līdz karam tās tiek atjauno-
tas. 

Pēc kara, uzzinot par iespējamām 
represijām, Anna brīvprātīgi-obligāti 

turpinājums 23. lpp.
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AUTO-FOTO ORIENTĒŠANĀS SPĒLE 
“AR SIRDI MADONAS NOVADĀ”

Februāris ir mīlestības mēnesis, tāpēc 
Madonas novada jauniešu dome piedāvā 
iespēju piedalīties aizraujošā spēlē, apce-
ļojot mīlestības apvītākās vietas Madonas 
novadā un par to saņemot superīgas balvas.

Jums nepieciešams savs auto, fotokame-
ra un neizsīkstošs piedzīvojumu gars.

Un, protams, balvas. Tās saņems ne tikai 
visvairāk punktus ieguvušie, bet arī rado-
šāko foto un interesantākā auto noformē-
juma autori.

Darba lapa ar noteikumiem un objektu/
vietu fotogrāfijām gan no Madonas pilsē-
tas, gan no visiem Madonas novada pagas-
tiem atrodama:

https://www.facebook.com/Madonas
NovadaJauniesuDome

•Rūpējoties par savu un citu veselību, 
aicinām ievērot valstī noteiktos ierobežo-
jumus.

•Iesakām ģērbties atbilstoši laikapstāk-
ļiem, jo dažās vietās var būt iespējama kār-
tīga sniega sega.

•Dodoties ceļā, ievērojiet ceļu satiksmes 
noteikumus un esiet uzmanīgi, jo ceļu se-
gums var būt slidens.

Taču galvenais - labi pavadiet laiku un 
iepazīstiet mīlestības apvītākās vietas Ma-
donas novadā!

Lai mīlestības pilns šis laiks jūsu 
ģimenē, 

mājās un ikdienā!

Madonas novada jauniešu dome

atdod visu īpašumu kopsaimniecībai, ar bērniem pār-
ceļas uz Rīgu. Tomēr tas ģimeni neglābj no izsūtījuma.

Vēlāk šajā ēkā dzīvoja jaunās kolektīvās saimniecī-
bas vadītājs, kādu laiku bija pat bērnudārzs.

Rakstu sagatavoja Rita Avotiņa,
 sāvēniete, A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolotāja
(Rakstā izmantotie avoti: „Brīvā Zeme” #188/1937, 

# 176/1938, #177/1938, #181/1938.; „Sēta un Druva” 
# 34/1938.; „Jaunākās Ziņas” # 59/1938.)Andrievs ar sievu Loti Vagals-Vagars un dēliem Artūru un Alfonu.

Nodegušās Sarķu mājas.
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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.

cOviD-19 KRĪZe
Ministru kabinets šī gada 5. februārī pieņēma lēmumu 

par ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 6. aprīlim.
Situācija joprojām ir 

epidemioloģiski bīstama, 
jo Latvija saslimstības ziņā 
ir septītajā vietā Eiropas 
Savienībā.

Kā mēs varam mazināt 
saslimstību un atgriezties 
ierastajā dzīves ritmā?

• Ikvienam apzinoties 
savu LĪDZATBILDĪBU 
un ievērojot drošības no-
teikumus.

• Atturoties no tikšanās 
ar cilvēkiem ārpus savas 
mājsaimniecības.

• Pareizi lietojot sejas 
masku (tai jānosedz gan 
deguns, gan zods). Lai 
pasargātu sevi un citus no 
saslimšanas ar Covid-19, 
turpmāk sejas vairogu 
drīkst lietot tikai tad, ja uz-
vilkta ir arī sejas maska.

• Veikalos un sabiedris-
kās vietās ievērojot sav-
starpējo fizisko distanci.

Informācija un palīdzība krīzes situācijā:
• ceļvedis pacientiem,
• VID atbalsta veidi un iespējas,
• par atbalstu uzņēmējiem un darbiniekiem,
• par bezmaksas psiholoģisko palīdzību,
• par Madonas novada pašvaldības nodrošināto atbalstu  

- sociālās palīdzības un krīzes pabalsta saņemšana, pašizo-
lācijas iespējas u.c. veida palīdzība 

Sīkāk atrodama tādās mājaslapās kā madona.lv, bus-
sinessmadona.lv, spkc.gov.lv, vid.gov.lv, esparveselibu.
lv

SĒRU  vĒSTS
Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
 Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
 Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
 Kur saule nekad vairs nenoriet.

Mūžības ceļos aizvadīti:

Grieta Edīte Priede 
mirusi 29.12.2020.  83 gadu vecumā;

Uldis Zeps  
miris 06.02.2021.  78 gadu vecumā.

Līdzjūtība  tuviniekiem!

SARGĀSIM  PAŠI  SEVI  
UN  CITS  CITU  ARĪ  TURPMĀK!

Informāciju no madona.lv 
sagatavoja Katrīna Kļaviņa


