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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORES  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS  PAGASTA  PĀRVALDES  AVĪZE  Nr. 3 (302)  2021. GADA  APRĪLIS

Kas nesaprot šodien,
tas sapratīs rīt:
Laimi  nevar  piespraust  kā žetonu.
Laime ir - dzīvību dzīt
Tā kā asnu caur betonu.
                   I. Ziedonis

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

Ir sācies pavasaris! Arvien ilgāk paliekam, saules ie-
lenkti, galva griežas, klausoties skanīgajās putnu balsīs. 
Pa Ļaudonas ielām staigājot, novērojamas zilo snieg-
pulksteņu pļaviņas, zāle zaļo arvien košāk.  Pavasara 
gaiss ir atspirdzinošs, siltās gaisa vēsmas patīkamas. Ir 
jauki būt ārpus telpām - rušināt puķu dobes, doties ga-
rās pastaigās, lai vērotu, lai dzirdētu, lai justu.

Mēneša sākumā aizvadījām Lieldienu brīvdienas: 
kultūras nama logos varējām vērot zaķu izstādi, 
savukārt estrādes parkā Ļaudonas pagasta ģimeņu 
krāsotas lielformāta olas. Kā vienmēr Ļaudona bija 
izrotāta ar cāļiem un ziediem - gan pie veikala „KAT-
RAM”, gan uz Jaunkalsnavas krustojuma. Paldies 
Ļaudonas pagasta pārvaldes dārzniecei Ingai Zālītei, 
Ļaudonas kultūras nama vadītājai Anitai Amatai, kā 
arī PALDIES pārējām iesaistītajām personām par 
piedalīšanos svētku sajūtas radīšanā Ļaudonas pa-
gasta iedzīvotājiem un ciemiņiem!

25. aprīlī noslēdzās balsošana konkursā „Vidzemes 
kultūras programma 2021” (balso.vidzeme.lv), kur 
Ļaudonas pagasts iesniedza trīs projektus: „Ļaudo-
nas ielu stāsti”, „Vecās skolas stāsti. Sāvienas skola”, 
„Manai Ļaudonai. Augusta burvība”. Gaidīsim rezul-
tātus!

Savukārt pagājušajā avīzes numurā tikāt informēti 
arī par konkursu „Daudzdzīvokļu māju teritoriju labie-
kārtošana”, ko organizē Madonas novada pašvaldība. 
Pieteikt savu dalību šajā konkursā var paspēt vēl līdz 
3. maijam! Nenokavējiet un neesiet kūtri! Izmantojiet 
sniegtās iespējas!

Aprīļa avīzē lasiet Ļaudonas pagasta pārvaldes va-
dītāja Artūra Portnova sagatavoto sleju, ieskatieties 
Madonas novada pašvaldības jaunumos. Aicināti arī 
lasīt stāstus rubrikās „Lūkojoties vēsturē...”, kur šo-
reiz atmiņu stāstījumi no Sāvienas skolas audzēknēm, 
un „Caur Ļaudonas pagastu  ejot”, kas atklās Parka 
ielas pagātni.

Mīļie lasītāji, novēlu jums galvu reibinošu pavasari! 
Izbaudiet to, ko jums piedāvā daba! Lai allaž līdzi nā-
košais nogurums, apātija, nīgrums paliek aiz jūsu mu-
guras, atlaidiet no šīm negatīvajām emocijām rokas un 
dodieties tālāk šajā gadā ar jaunu iedvesmu, možumu, 
spēku!

Rodiet spēku! Saudzējiet sevi!

Katrīna Melānija

A. Austvikas foto

Pieskaries lēnītēm, klusu klusītiņām  - 
Pasaule aPstāsies brīdi Pa brītiņam. 

i. Ziedonis
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Vēstis  no  PaGasta  PārValdes

Pārvaldnieka sleja
Labdien Ļaudonā!

Dzīvosim sakoptā un tīrā vidē!
Ir pienācis pavasaris, un ar prieku vēršos pie jums, sa-

kot paldies par to, ka jau pirmajās siltajās dienās  sastapu 
jūs, rosoties pa saviem pagalmiem, dārziem un teritori-
jām. Personīgi un visa pagasta vārdā saku katram no jums 
paldies, ka rūpējaties par to, lai Ļaudonas kopaina, kas 
veidojas no katra mazā  stūrīša, būtu skaista un sakopta, 
vasaru sagaidot. Joprojām starp mums ir tādas personas, 
kas  domā pretēji un apzināti mēslo un gružo visur, kur 
vien acis rāda. Tas nav ne normāli, ne pieņemami, ka 
vidi, kurā paši dzīvojam, par kuru visi kopā rūpējamies, 
piesārņo un piedrazo bezatbildīgie un  vienaldzības pār-
ņemtie. Esiet, lūdzu, tik mīļi: ja redzat, dzirdat vai zināt, 
ka kāds ar vieglu roku izmet savus atkritumus vai būv-
gružus pagasta teritorijā, dodiet, lūdzu, ziņu man perso-
nīgi! Kaut vai anonīmi, bet ziņojiet! Es ar šo nekaunību 
neatlaidīgi cīnos un cīnīšos. Jau šobrīd ved pavedieni pie 
tiem, kas šādi rīkojas, bet jo vairāk informācijas būs, jo 
lielāka iespēja saukt šīs personas pie atbildības.

Par pagasta ceļiem runājot
Gribētos domāt, ka pavasara mitrums būs izžuvis uz 

neatgriešanos, vismaz līdz rudenim. Mūsu īpašumu uztu-
rēšanas nodaļas kolēģi ar atbildīgo par ceļiem Artūru Vī-
li-Bērziņu priekšgalā uzraudzīja un aprūpēja pašvaldības 
ceļus un ielas finanšu budžeta ietvaros, kā arī rūpīgi se-
koja līdzi valsts ceļu stāvoklim un uzturēšanai, informē-
jot un atgādinot par nepieciešamajiem darbiem un prob-
lēmām, kas jāatrisina. Ceru, ka savu iespēju robežās šos 
darbus esam godam veikuši un pārvietošanās pa ceļiem 
un ietvēm jums bijusi ērta un droša. Ja nu tomēr ir kādas 
problēmas, ko neesam pamanījuši vai kas īpaši apgrūtina 
jūsu ikdienu, aicinu sazināties ar pagasta pārvaldi - ar 
mani personīgi vai ar īpašumu uzturēšanas nodaļas dar-
biniekiem. Saistībā ar ceļiem gan jāsaka, ka problēmas 
nekad nebeidzas - izkūst sniegi un ledi, sākas mitrums, 
beidzas mitrums - sākas putekļi un sausums, līdz pienāk 
rudens un atkal ir mitrums un ceļu rūgšana, kas pāriet 
sniegos un ledos. Tādā klimatiskajā joslā dzīvojam, un 
tas jāsaprot. Labā ziņa: nu jau mūsu sāpju bērns - asfal-
tēts ceļš līdz Madonai - oficiāli ir iekļauts valsts doku-
mentos un darbu uzsākšana plānota pavisam drīz. 

Ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi šovasar
Aktīvā komunikācijā un darbā ar novada domi un SIA 

“Madonas ūdens” vadību esam panākuši, ka šajā vasarā 
tiks sakārtota un pabeigta ūdenssaimniecības ierīkošana 
Upes un Avotu ielā, kurās šo darbu pirmā kārta tika uz-
sākta pirms daudziem gadiem un atstāta novārtā līdz pat 
šai dienai. Turklāt Upes ielas iedzīvotājiem tika atņemts 
normāls ielas segums (cietais), atstājot vienu no pagas-
ta centra ielām putekļu mākonī ar lidojošiem akmeņiem. 
Tātad Avotu ielā tiks pabeigta kanalizācijas izbūve ielas 
galā, kur iepriekš nebija iespējas pieslēgties (sākot no 
Avotu 16) centrālajai kanalizācijai. Savukārt Upes ielā 
tiks pabeigta jaunā ūdensvada izbūve un pārslēgti eso-
šie īpašumi no vecā ūdensvada pie jaunā. Iedzīvotājus, 
kurus skar šie būvdarbi, aicinu būt aktīviem, sekot līdzi 
notikumiem, bet tos, kuriem līdz šim nav bijis iespējas 
pieslēgties pie centrālās kanalizācijas, aicinu izmantot 
iespēju un pie vienas reizes pieslēgt savus īpašumus. SIA 
“Madonas ūdens” ar visu tehniku atradīsies Ļaudonā, un 
tas samazinās jūsu izdevumus pieslēguma veidošanai, jo 

tehnika un darba rokas jau būs uz vietas un speciāli nebūs 
jāved. Izmantosim iespēju! Ja nepieciešama palīdzība, 
droši zvaniet man vai uz pagastu, kā varēsim, palīdzēsim 
ar informāciju un reāliem darbiem.

Skolas teritorijas lielie darbi
Šovasar gaidāmi lieli darbi mūsu Andreja Eglīša vi-

dusskolas teritorijā, jo esam saņēmuši oficiālu apstipri-
nājumu no Finanšu ministrijas par skolas energoefekti-
vitātes projekta apstiprināšanu. Tas nozīmē, ka skola tiks 
gan nosiltināta, gan tiks pie jumta remonta, ventilācijas, 
elektroinstalācijas un citiem tehniskiem uzlabojumiem. 
Vienlaikus, rūpējoties par dabu, skolas teritorijā tiks iz-
veidoti saules paneļi, izmantojot dabai draudzīgāku ener-
goresursu patēriņu. Darbi plānoti paralēli skolas mācību 
procesam, tāpēc aicināšu būt saprotošiem, ja laika gaitā 
būs kādas neērtības saistībā ar mācību procesu un sadzī-
vošanu ar būvdarbiem. 

Lai varētu īstenot šo skolas energoefektivātes projek-
tu, pašvaldībai ir nepieciešams risināt sāpīgu jautājumu 
Ļaudonas pagastā - ūdens ņemšanas vieta ugunsdzēsēju 
vajadzībām. Risinot šo problēmu, tika pieņemts lēmums 
izveidot ugunsdzēsības dīķi pļaviņā starp skolu un katlu 
māju. Dīķis  kalpotu arī kā peldvieta vasarā un ledus lau-
kums slidošanai ziemā. Šim projektam darbu uzsākšana 
arī plānota šovasar. 

Ja paralēli šiem darbiem novada domes esošie deputāti 
piešķirs mums finansējumu arī stadiona atjaunošanai, tad 
būsim paveikuši trīs lielus darbus vienlaicīgi. Bet stadio-
nu sasolīt vēl negribu, jo viss atkarīgs no esošajā domē 
valdošās koalīcijas. Aicinu iedzīvotājus būt aktīviem un 
sekot līdzi domes lēmumiem, jo  galu galā šovasar būs 
pašvaldību vēlēšanas un, balstoties uz tiem, jums būs 
vieglāk izdarīt izvēli, kam atdot savu balsi.

Vēlēšanas tuvojas!
Kā jau iepriekš minēju, šovasar tuvojas pašvaldību vē-

lēšanas. Madonas novads pamatīgi paplašināsies, atgrie-
žoties vecā rajona robežās (mīļi gaidīsim arī Varakļānus). 
Tāpēc šovasar jo īpaši svarīgi būs doties uz vēlēšanām 
un izdarīt pareizo izvēli. Atceramies, ka – pareizā izvēle 
katram izvēlēta individuāli, pēc saviem ieskatiem! Sva-
rīgākais ir doties novēlēt, atdot savu balsi. Aicinu visus 
jau laicīgi pārdomāt, kādu nākotni vēlamies. Tāpat aicinu 
kritiski izvērtēt kandidējošo politiķu un partiju dotos so-
lījumus. Atcerieties: solīt nav grūti, bet  viss atkarīgs no 
solītāja sirdsapziņas - cits ar vieglu roku bārstīs solīju-
mus, kurus drīz vien var aizmirst pēc vēlēšanām, cits būs 
piezemētāks, bet tas arī negarantēs darbus. Esiet modri, 
skatieties paveiktos vai nepaveiktos darbus līdz šim gan 
pagasta, gan novada ietvaros! Skatieties iepriekš solītos 
un izdarītos vai neizdarītos darbus! Aicinu domāt kritiski 
un noteikti būt aktīviem vēlēšanu dienā. Tā kā es pats 
neesmu starp deputātu kandidātiem, arī man personīgi ir 
idejas, kā uzrunāt un sazināties ar visām kandidējošajām 
partijām, noskaidrojot viņu redzējumu attiecībā uz mūsu 
pagastu un tā vietu jaunā novada ietvaros. Atvainojiet 
tie, kas varbūt cerēja mani ieraudzīt kādā sarakstā, lai 
varētu savu balsi atdot par to. Diemžēl apvienot pagasta 
pārvaldes vadītāja darbu ar deputāta pienākumiem nav 
iespējams (to aizliedz likums) - tā būtu cilvēku mānī-
šana. Tiekot ievēlētam, būtu jāizdara izvēle starp darbu 
domē un darbu pagastā. Un manā gadījumā priekšroka 
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nedomājot tiek atdota Ļaudonai. Tādēļ nevēlējos būt tuk-
šu solījumu bārstītājs un cilvēku mānītājs. Pēc četriem 
gadiem jau skatīsimies: visticamāk, tad arī es startēšu un 
centīšos iekļūt deputātos, lai jau no jauniem augstumiem 
palīdzētu Ļaudonai.

Par ģimenes ārstu
Būsiet jau dzirdējuši, ka ar maija pirmajām dienām 

mūsu pagasta ģimenes ārste daktere Inga Bogdanova 
dodas bērna kopšanas atvaļinājumā. Vēlos informēt, ka 
sadarbībā ar novada pašvaldību, Nacionālo veselības 
dienestu un Latvijas Ģimenes ārstu asociāciju aktīvi 
meklējam aizvietotāju, kas varētu pārņemt visus Ļaudo-
nas pacientus savā aprūpē. Jāsaka godīgi, ka situācija ir 
satraucoša, jo speciālistu, kas būtu gatavi uzņemties šo 
pienākumu, trūkst. Darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai 
atrastu aizvietotāju, bet tagad aicinu visus sazināties ar 
doktorātu, kurā uz vietas paliek medicīnas māsa Inese, 
un noskaidrot sev interesējošos jautājumus. Ceru, ka ko-
pīgiem spēkiem izdosies atrast speciālistu, kas būs ga-
tavs strādāt un pieņemt pacientus uz vietas Ļaudonā, lai 
mums visiem nav jāpārreģistrējas pie dakteriem citur.

Nobeigumā gribu vēlreiz atgriezties pie pagasta sakop-
tības un kārtībā uzturēšanas ar kopīgiem spēkiem. Pal-
dies visiem, kas rūpējas par savu privāto teritoriju, palīdz 
draugam, radam, kolēģim vai kaimiņam viņa darbos un 
pieliek savu roku arī pagasta kopīgā skaistuma un sakop-
tības labā. Vasara tuvojas straujiem soļiem, tāpēc lūgums 
būt atbildīgiem un nemēģināt veco zāli nodedzināt (par 
to draud nopietni sodi), atkritumus (un nevajadzīgās 
lietas) atstāt tiem paredzētajās vietās, nevis ceļu malās, 
grāvjos, mežos vai citur dabā. Aicinu sargāt un lolot vie-
tu, kur visi kopā dzīvojam. Mēs esam tie, kas veido vidi, 
kur paši dzīvojam. 

Lai saulains visiem pavasaris, jauka un silta vasara un 
lai pēc iespējas ātrāk beidzas ierobežojumi, pazūd vīrusi 
un dzīve atkal atgriežas vecajās sliedēs, rīkojot pasāku-
mus, apmeklējot tos un satiekoties citam ar citu!

Jūsu pārvaldes vadītājs
Artūrs Portnovs

Tel. 20374568
E-pasts: arturs.portnovs@madona.lv

Atkritumu apsaimniekošanas līgumi ir jāslēdz!
Cienījamie, ļaudonieši! 
Ik pa laikam kāds no jums vēršas pie Īpašumu uz-

turēšanas nodaļas darbiniekiem saistībā ar atkritumu 
problēmām Ļaudonas pagastā - vai tās  būtu problēmas 
ar pilnajiem dalīto atkritumu konteineriem, vai izmes-
tie atkritumu maisi grāvju malās, vai piedrazotās kapu 
nomales. Nākas secināt, ka atkritumu problēma nav 
hroniska, tomēr vispārējie rādītāji liecina, ka atkritumu 
problēma vēl kādu laiku pastāvēs. 

Vēstis  no  īPaŠumu  uZturēŠanas  nodaĻas

Kādēļ esmu pievērsis jūsu uzmanību šai lietai? Tādēļ, 
ka šobrīd 111 mājsaimniecības vai privātpersonas jeb 
25% no kopējo mājsaimniecību skaita Ļaudonas pagas-
tā nav noslēguši līgumus par atkritumu apsaimniekoša-
nu. Ir vērts aizdomāties, kur paliek to mājsaimniecību 
atkritumi, kurām nav noslēgti līgumi. Visticamāk, ka 
šie atkritumi nonāk to iedzīvotāju konteineros, kuri ir 
apzinīgi un, rūpējoties par vidi sev apkārt, ir noslēguši 
līgumu. Daļa mājsaimniecību nešķiroto sadzīves atkri-
tumu nonāk arī pašvaldības konteineros, nevajadzīgās 
lietas tiek izmestas arī pie autobusu pieturvietām izvie-
totajos konteineros vai tiek sadedzinātas, vai vienkārši 
tiek izmestas ceļmalās. 

Atbilstoši šī brīža likumdošanai katrs iedzīvotājs tiek 
uzskatīts par atkritumu ražotāju un iedzīvotāju atrunas, 
ka kāds tiek galā ar atkritumiem bez apsaimniekoša-
nas līguma, nevar tikt uzskatītas par likumīgām. Ik pa 
laikam arī Madonas novada dome vērš uzmanību šīm 
nepilnībām un atgādina pagastu pārvaldēm vērsties 
pie iedzīvotājiem ar atkārtotām prasībām par apsaim-
niekošanas līgumu slēgšanas nepieciešamību. Ne tikai 
Madonas novadā, bet arī citos Latvijas novados pašval-
dību policijas darbinieki ir pārbaudījuši un sastādījuši 
administratīvos protokolus par neesošiem atkritumu 
apsaimniekošanas līgumiem. Latvijā ir notikušas jau 
vairākas tiesu prāvas, kad iedzīvotāji nav apmierināti 
ar uzliktajiem naudas sodiem un ir cēluši prasības tiesā. 
Kā piemēru var minēt precedentu Skrundas novadā, kur 
tiesa, reaģējot uz septiņu novada iedzīvotāju sūdzībām, 
lēma par labu novada pašvaldībai. 

Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 
75. panta pirmā  un otrā daļa atbilstoši panta nosauku-
mam (“Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāp-
šana”) paredz atbildību par atkritumu apsaimniekošanu 
regulējošo normatīvo aktu, tostarp pašvaldības norma-

Piemēslotās ceļmalas ceļa posmā Ļaudona – Jaunkalsnava.
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tīvo aktu, pārkāpšanu. Nav izslēgts, ka šādas pārbaudes 
var iegriezties arī Ļaudonas pagastā. 

LAPK nosaka, ka par sadzīves atkritumu radītāja vai 
īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sa-
dzīves atkritumu savākšanā (ar šo ir jāsaprot atkritumu 
apsaimniekošanas līguma neesamība) fiziskajām per-
sonām var tikt uzlikts naudassods no septiņdesmit līdz 
septiņi simti eiro apmērā, bet juridiskajām - līdz tūkstoš 
četrsimt eiro. 

Saprotams, ka summa nav maza, no kuras var nākties 
šķirties. Tādēļ aicinu Ļaudonas pagasta iedzīvotājus da-
līties ar informāciju, ja jums ir zināmas mājsaimniecī-
bas, kurām nav atkritumu apsaimniekošanas līgumu un 
līdz kuriem, iespējams, šī informācija nenonāk.

Būsim atbildīgi par to, ko ikdienā radām, un aicinā-
sim kaimiņus, paziņas, draugus arī tādiem būt. Svarīga 
ir ne tikai pašu un apkārtējo labsajūta un veselība, bet 
arī vide, kurā dzīvojam.

Gatis Gailītis, Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājs
K. Kļaviņas  un A. Portnova foto

Latviju 2020. gada martā pāršalca ziņa par Covid-19 
uzliesmojumu. Tādēļ arī pansionātā sākās ar to saistīti 
ierobežojumi, piemēram, karantīna, izmaiņas iekšējās 
kārtības  noteikumos un citi. Tie ik pa laikam tika atcelti 
un atkal uzlikti ar pastiprinātiem nosacījumiem. Pagājis 
jau gads, kopš mēs dzīvojam Covid-19 zīmē. Pansionā-
ta kolektīvs un iemītnieki ievēroja visus piesardzības 
pasākumus, lai šī  slimība neienāk mūsu pansionātā. 
Februāra vidū pansionāta iemītnieki, kā arī darbinieki 
bija saņēmuši pirmo vakcinācinācijas poti. Vienu reizi 
mēnesī darbinieki katru nedēļu nodeva skrīninga testus. 
Un tā mēs, nododot kārtējo testu, 30. martā  saņēmām 
šokējošus rezultātus. Parādījās pirmie 15 saslimušie ie-
mītnieki un seši darbinieki. Jau nākamajā nedēļā slimo 
pulciņam pievienojās vēl  pieci iemītnieki un četri dar-
binieki, kopumā saslima 23 iemītnieki un 10 darbinieki. 

Pansionāts  palika bez darba spēka. Ļoti lielu paldies 

saku cilvēkiem, kuri  nenobijās un piekrita strādāt ar 
covidslimiem iemītniekiem pat bez brīvdienām. 

Paldies Tatjanai Kretovai, Solvitai Rūtenbergai, 
Mārītei Vilciņai un Lindai Rūtenbergai! Paldies arī 
citiem par morālu un cita veida atbalstu! 

Pansionāta iemītniekiem slimības gaita noritēja vieg-
li. Tagad jau visi iemītnieki un darbinieki, kurus bija 
skāris Covid, ir atveseļojušies un Covid-negatīvi. Dar-
binieki ir atgriezušies darbā. Pansionāta darbība turpi-
nās, lai gan pagaidām pansionātā  joprojām ir karantī-
na. Karantīnas ierobežojumus varēsim atcelt tikai maija 
vidū. Iemītnieki atkal varēs satikt savus tuviniekus.

 Ļoti jācer, ka pēc otrās vakcinācijas potes mēs varē-
sim dzīvot brīvāk. 

Tatjana Kriškāne,
 Ļaudonas pansionāta vadītāja

Vēstis  no  Ļaudonas  soCiālās  aPrŪPes  Centra
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mēneŠa  Jubilāri
Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs  priekš  sirds.

Lai sajustu,  cik dzīve tomēr skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no mirkļa kārēm vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd!
                                        K. Apškrūma

3. aprīlī MARIJA MINCĀNE 
atzīmēja 80 gadu jubileju!

Marija ir māte pieciem bērniem  - Aivaram, Albertam 
(1965-2015), Valentīnai, Mārim un Jānim, babiņa - div-
padsmit un vecvecmāmiņa desmit bērniem. Vīrs Arvīds 
kapu kalniņā guldīts jau 2006. gadā.

Dzimusi Baltkrievijā, pēc tautības -poliete. Padomju 
gados, kolhozu laikos, ieceļojusi Latvijā kopā ar māsu 
Jeļenu un māsīcu Česlavu, Baltkrievijā atstājot tēti, mā-
miņu un brāļus.

Marijas jaunības gadi pavadīti Kalnvirsā. Darba gai-
tās devusies strādāt gan lauku brigādēs, gan bijusi fasē-
tāja veikalā, gan strādājusi par apkopēju. Marijas rokas 
nekad no darba nav nobijušās.

Sešdesmitajos gados pārnākusi dzīvot uz Ļaudonu, 
kur nopirktajā zaļajā mājā Miera ielā ir vien divas is-
tabas. Taču vietas pietika gan pieciem bērniem, gan pa-
šiem - Marijai un Arvīdam, gan Arvīda vecākiem. Pēc 
Arvīda aiziešanas mūžībā Marija pārnāca dzīvot pie 
meitas uz Upes ielu.

Nu jau vairāk nekā divpadsmit gadus Marija ir Valen-
tīnas paspārnē. Pēc pārdzīvotā  insulta  Marija zaudēja 
spējas gan brīvi kustēties, gan runāt. Bet Marijas sir-
sniņa  joprojām ir dzīva, lai gan dienas tiek pavadītas 
klusējot. Jau no 2013. gada Marija  atkal mitinās savās 
mājās Miera ielā.

Marijas ikdiena paiet vienveidīgā ritmā - te snaužot, 
te sēžot, te skatoties TV pārraides, te klausoties kristīgo 
mūziku. Tomēr ir arī emociju pilnas dienas, kad Mari-
ja ierauga bērnu, mazbērnu un mazmazbērnu sejas, tad 
viņas actiņās sariešas asaras un no dvēseles dziļumiem 
izlaužas gara nopūta. 

Aizvien ģimenē atceramies laiku, pirms Marija pār-
dzīvoja insultu - viņas lielo humora izjūtu, mīļos vār-
dus, darba audzināšanu un sirsnīgās dāvanas. 

Saudzējiet un sargājiet savus mīļos vecākus un 
vecvecākus, nežēlojiet  laiku, ko ar viņiem pavadāt, 

novērtējiet viņu pieskārienus un apskāvienus!

7. aprīlī LEONTINA  LAPUHA 
atzīmēja 85 gadu jubileju!

9. aprīlī NORA  CĒRPIŅA
 atzīmēja 85 gadu jubileju!

16. aprīlī MĀRA  AVOTIŅA 
atzīmēja 80 gadu jubileju!

18. aprīlī  SKAIDRĪTE  UBERTE 
atzīmēja 80 gadu jubileju!

Mīļi un pavasarīgi, silti un saulaini sveicieni 
lielajos dzīves svētkos!

Katrīna Kļaviņa

Katrīna Kļaviņa un Marija Mincāne.
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turpinājums 7. lpp.

Vēstis no iZGlītības iestādēm
Vēstis  no  a. eGlīŠa  Ļaudonas  Vidusskolas

Ievērojot Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas kārtību Covid - 19 infek-
cijas izplatības sakarā, no 12. aprīļa 
12. klases skolēni divas dienas (pirm-
dienās, otrdienās)  ir atsākuši mācības  
klātienē centrālajos eksāmenu priekš-
metos.  

No 19. aprīļa pēc rotācijas principa 
āra nodarbības apmeklē 1.-11. klases 
skolēni. Skolas nojumē iekārtota āra 
nodarbību klase. 

7. klases starpdisciplināro priekš-
metu - sports, sociālās zinības, klases 
stunda - nodarbības  vadīja skolotāji A. 
Kidala, M. Ķestere un  S. Balode.

Selga Balode par klātienes nodarbī-
bu: „Šī gada 21. aprīlī 7. klases skolē-
ni pabija skolā āra nodarbībās. Klases 
stundā apmeklējām Ļaudonas simbolu 
“Griezi”, par kuru mums šajā mācību 
gadā ir jātur zināma rūpe.

Šo neparasto apstākļu dēļ arī sabied-
riskais darbs ir ierobežots, tāpēc iz-
mantojām izdevību.”

Āra telpu nodarbības atļauts orga-
nizēt arī interešu izglītības pulciņiem 
(līdz 10 cilvēkiem).

Ar 2021. gada 1. septembri turpināsies pilnveidotā sa-
tura un mācīšanās pieejas ieviešana.

Ar 2021./2022. mācību gadu pēc pilnveidotā mācību 
satura skolā mācīsies 1.,2.,4.,5.,7.,8.,10.,11, klases sko-
lēni, pēc gada tas tiks ieviests arī pārējās četrās klasēs. 
Pilnveidotais  mācīšanās  saturs  attīstīs 21. gadsimtam 
svarīgās kompetences, proti, prast skolā iegūtās zināša-
nas veiksmīgi pielietot dažādās dzīves situācijās. 

Saglabājot pamatprasmes cilvēkam svarīgajās darbības 
jomās, jaunais mācību saturs ir papildināts ar caurviju 
prasmēm un ieradumiem, kā dzīvot šodienā, prast risināt 
problēmsituācijas, veidot sadarbību, nepārstāt mācīties, 
pateikties, ar prātu izvēlēties draugus, būt radošam, pie-
lietot digitālās prasmes, būt pilsoniski aktīvam. 

Šie ieradumi savukārt balstīti uz tādām vērtībām un 
tikumiem kā godīgums, atbildība, centība, gudrība, laip-
nība, mērenība, līdzjūtība, savaldība, solidaritāte, tole-
rance. 

Īpaša uzmanība pašlaik tiek  pievērsta 10. klases kom-
plektēšanai. Svarīgi, lai  vidusskolā mācības uzsāktu 
tikai mācīties motivēti skolēni, kuri jau šodien kopā ar 
vecākiem saprot, ka būs jāveic garš mācību ceļš un viņu 
sasniedzamais rezultāts ir augstākās izglītības iegūšana 
kādā no Latvijas vai ārvalstu augstskolām, kļūstot par 
diplomētu juristu, lauksaimnieku, IT speciālistu u.c. Tā-
pēc vēlreiz atgādināsim skolēniem un viņu vecākiem, kas 
ir jāzina, lai 2021./2022. mācību gadā veiksmīgi  uzsāktu 
mācības Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 10. klasē. 

Lai iegūtu vidējo izglītību Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolā, skolēns: 

1) apgūst pamatkursus katrā mācību jomā  (latviešu 
valoda, literatūra, svešvalodas, vēsture un sociālās zināt-
nes, sports un veselība, kultūra un māksla (vizuālā māks-

la), matemātika, bioloģija, ķīmija, fizika, ģeogrāfija);
2) izvēlas un apgūst trīs augstākā līmeņa padziļinātos 

kursus (saistībā ar vienu no tiem veic pētniecības, jaun-
rades vai sabiedrisko darbu);

3) kārto valsts pārbaudes darbus: vismaz optimālajā lī-
menī latviešu valodā, svešvalodā (angļu) un matemātikā, 
un augstākajā  līmenī divos no trim apgūtajiem  padziļi-
nātajiem kursiem;

4) skolēni pamatkursus mācīsies galvenokārt 10. un 
11. klasē, bet padziļinātos kursus - 11. un 12. klasē.  Pa-
matkursu apguvei paredzēts veltīt aptuveni 70% mācību 
laika, bet padziļināto un specializēto kursu apguvei - ap-
tuveni 30% mācību laika;

5) mūsu skola - mūsdienīga skola - atvērta personības 
izaugsmei. Tāpēc tiem skolēniem, kuriem interesē valo-
das, sabiedrisko attiecību veidošana, vēsture, arī radoša 
pašizpausme, padziļinātai apguvei tiek piedāvāts apgūt 
latviešu valodu un literatūru, vēsturi un sociālās zinātnes, 
kā arī svešvalodas (angļu, krievu); 

6) papildus pamatkursiem un padziļinātiem kursiem 
skola piedāvā arī specializētos kursus: valsts aizsardzī-
bas mācība, novada mācība vai radošā rakstīšana; 

7) 10. klasē tiek uzņemti skolēni, kuriem apliecībā par 
pamatizglītību nav zemāki vērtējumi par piecām ballēm, 
kā arī izvēlētajos padziļinātajos priekšmetos vērtējums 
nav mazāks par seši. 

    Nāc, pievienojies, jo mūsu skola - droša pašizpaus-
mei, virzoša uz mērķi un labvēlīga izaugsmei. Tā ir ie-
spēja izvēlēties to, kas interesē, aizrauj un, iespējams, 
būs saistīts ar nākamo profesiju. 

Guntis Lazda, 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktors

Citas aktualitātes

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 7. klases skolēni klases stundas laikā 
skolas āra teritorijā.
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turpinājums no 6. lpp.

turpinājums 8. lpp.

Tuvojas mācību gada noslēgums, un skolēniem, sa-
zinoties ar priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju, 
ir iespēja pieteikties savu sasniegumu uzlabošanai un 
apmeklēt klātienes konsultācijas. 

Pēc mācību gada noslēguma 9. klases skolēniem līdz 
11. jūnijam, bet 12. klases skolēniem līdz 18. jūnijam 
skolas noteiktajā kārtībā tiks dota iespēja uzlabot mācī-
bu gada sasniegumus. 

Gatavojoties Valsts aizsardzības mācības kā obligāta 
mācību priekšmeta iekļaušanai Valsts vispārējās izglī-
tības saturā, aktīvi turpina darboties Valsts aizsardzības 
mācību projekts un jaunsargu grupas. 

Skolēnu un vecāku zināšanai: vienmēr aktuāla infor-
mācija par skolas darba organizāciju un mācību gada 
noslēgumu atrodama arī skolas e-klases žurnālā: „Sko-
las jaunumi”.

Administrācija
Foto no skolas arhīva

Vēstis  no  Pii  „brīnumdārZs”
Iestājies pavasaris, paliek siltāks laiks, saulīte mūs lu-

tina aizvien biežāk. PII “Brīnumdārzā” rosība un enerģi-
ja kūsā ik dienas, atklājot un uzzinot ko jaunu.

Martā pašu jaunāko PII “Brīnumdārza” audzēkņu dar-
ba tēma bija “Ripo, birst, slīd, līst”. Tēmas ietvaros gru-
pu skolotājas kopā ar bērniem veica daudz un dažādus 
eksperimentus  ar ūdeni. Veidoja konstrukcijas no san-
tehnikas caurulēm gan ūdens liešanai, gan apaļu priekš-
metu ripināšanai. Izmantojamo materiālu papildināša-
nā  lielu paldies sakām vecākiem, kuri mūs atbalstīja 
un palīdzēja, sagādājot dažādas beramas lietas, lai bērni 
varētu radoši izpausties. Vēlāk šīs lietas tiks izmantotas 
bērnu rotaļām ārā. Bērni čakli strādāja, arī stādot sīpo-
lus, dēstot pupas, olu čaumaliņu vīriņiem tika audzēti 
mati un viss tas tika novērots un salīdzināts.  

“Rūķu” grupas bērni marta mēnesī pētīja dabas rit-
mus, apzinoties, ka gan dzīvnieki, gan augi dzīvo atbil-
stoši dabas ritmam un ka katram cilvēkam ir savs dienas 
un darba ritms. Bērni iepazina lauku sētas dzīvniekus, 
to dzīves ritmus, veidojot kopīgu “Lauku sētas” maketu.  
Aplūkojot bišu dzīves ciklu, bērni veidoja gan savu biti, 
gan medus šūnu, kā arī nedēļas noslēgumā viņiem bija 
iespēja nogaršot bišu gardo medu. 

Katrs bērns iedēstīja pupu un pētīja, cik ilgi un kā tā 
aug, atklājot auga dzīves ciklu. 

Arī “Kaķu” grupas bērni strādāja čakli, uzzinot “Ko 
man stāsta grāmatas?”. Bērni aplūkoja dažādas grāmatas 
un uzzināja, kam tās ir domātas, ko tajās var sameklēt 
un uzzināt. Tēmas noslēgumā bērni devās uz bibliotēku, 
lai aplūkotu izstādi. 

PII “Brīnumdārza” apmeklētājus un garāmgājējus 
turpina priecēt bērnudārza darbinieku radītā izstāde 

”Kaķu” grupas dekorēja lielāko Lieldienu olu “Brīnumdārzā”.
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turpinājums no 7. lpp.

“Zaķu”  grupas bērni eksperimentu veikšanas procesā.

“Pavasaris logā”, kuru var aplūkot jebkurš iedzīvotājs, 
pastaigājoties gar bērnudārzu. Iestājoties siltākam un 
saulainākam  laikam, dodamies pēc iespējas vairāk svai-
gā gaisā, izzinot pavasara burvīgās pārvērtības, sajūtot 
vēju matos un saules staru pieskārienus.

Šajā mēnesī noslēdzas konkurss “Cūkmena detektī-
vi”. Šis ir pirmais gads, kurā piedalījās arī “Rūķu” un 
“Kaķu” grupas bērni, veicot dažādus uzdevumus un 

iepazīstot visu, kas saistās ar mežu un 
tā tīrību. Paveicot visus “Cūkmena” do-
tos uzdevumus, bērniem tiks izsniegts 
Cūkmena detektīva diploms kā aplieci-
nājums, ka izpildīti “Cūkmena” sniegtie 
uzdevumi šim mācību gadam.

Aktīvi un rosīgi darbojoties, tika sa-
gaidītas Lieldienas. Bērni ar vecākiem 
veidoja savus Lieldienu zaķus, kuri 
priecēja Ļaudonas iedzīvotājus kultūras 
namā.

Aprīlī lūkojām, kā bērniem izdodas 
“spēlēties ar vēju”, tāpēc bērni ar ve-
cākiem tika aicināti izveidot savus vēja 
zvanus. Kopā darbojoties, ikdiena kļuva 
krāsaināka, skanošāka, radošāka, intere-
santāka un mīļāka.

Laura Pelse, 
PII „Brīnumdārzs” skolotāja

Foto no PII „Brīnumdārzs” arhīva

Lieldienu zaķa viesošanās “Brīnumdārza” apkārtnē.

“Zaķu” grupas bērnu “zaļo” pirkstiņu veikums.

“Rūķu”  grupas bērni Lieldienu aktivitāšu procesā.
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Vēstis no  Ļaudonas  bibliotēkas
Izstāde:
Ļaudonas pagasta bibliotēkā sadarbībā ar Dabas aiz-

sardzības pārvaldi aprīlī un maijā apskatāma mākslinie-
ces Daigas Segliņas izstāde “DABA ZĪMĒJUMOS”. Iz-
manto izdevību un iepazīsti Latvijas dabas krāšņumu un 
daudzveidību izcilos darbos!

Daiga Segliņa. 

Foto no Dabas aizsardzības pārvaldes arhīva

Lasītājiem sarūpētas jaunas grāmatas (februārī, 
aprīlī): 

Sev lasāmvielu latviešu oriģinālliteratūras un ārzemju 
autoru darbos atradīs gan romantikas cienītāji, gan asāka 
sižeta pavērsienu tīkotāji:

Judina, Dace “Tukšais nams” - triloģijas noslēdzošā
grāmata
Zimnoha, Ruta “Pirms saule riet”
Zīle, Monika “Neizbiedēto putniņu valstība”
Bula, Rolanda “Noilguma lieta”
Akmentiņš, Andris “Meklējot Ezeriņu”
Gaile, Inga “Rakstītāja”
Dimante, Inguna “Ilūziju spēles”
Veinberga, Jana “Mākoņaina nakts”
Burga, Anna “Tētis”
Bukšs, Aldis “Brāļi”
Brice, Silvija “Baigās piezīmes”
Ikstena, Nora “Ūdens mirdzēšana”
Svīre, Māra “Bailes no dziļuma”
Pavlovska, Valentīna “Tēva meita”
Jauja, Lelde “Vīrs, bērni un pieci randiņi”
Šadre, Daina “Pagātnes atvari”
Nuts, Zane “Kaut kāds finglieris”
Judina, Dace “Krustceles” - Laika stāstu 4. grāmata
Kovaļova, Lelde “Šoseja”
Eņģelis, Guntis “Koncerts vectēva pagalmā”

Puriņa, Inga “Negaiss ābelēs”
Devero, Džūda “Nozagtie laimes mirkļi”
Devero, Džūda “Kurš ir nākamais”
Hilla, Melisa “Kafija ar mīlestību”
Montefjore, Santa “Mīlestības aizvējā”
Hietamies, Eve “Tētis diviem”
Karlena, Odrija “Kalendāra meitene. Oktobris – 
Decembris” – noslēdzošā grāmata
Felka, Romija “Nāves jūdze”
Hantere, Kara “Kāds no savējiem”
Abdulajevs, Čingizs “Maniaka prāts”
Lekberga, Kamilla “Zelta būris”
Linka, Šarlote “Pagātnes ēnas”
Hilderbrenda, Elīna “Ideāls pāris”
Bredforda, Sāra “Karaliene Elizabete II”
Morisa, Hetere “Cilkas ceļojums”
Matvejeva, Anna “Djatlova pāreja”
Aleksijeviča, Svetlana “Pēdējie liecinieki”
Noihausa, Nele “Mātes dienā”
Svonsons, Pīters “Katrs lauztais zvērests”
Korija, Džeina “Kļūdu labirints”
Abdulajevs, Čingizs “Rezonieris”
Galbraits, Roberts “Nemierīgās asinis”
Janagihara, Hanja “Mazliet dzīvības”
Baha, Tabea “Atgriešanās Kamēliju salā”
Rīsa, Džoana “Laimes ķērāja”
Kastena, Mona “Glābiet mūs”
Marlī, Mišela “Mīlestības smarža”
Robertsa, Nora “Mantojums. Sirds aicinājums”
Džeferisa, Dina “Pazudusī māsa”
Hilderbrenda, Elīna “Divdesmit astoņas vasaras”
Kinnijs, Džefs “Grega dienasgrāmata. Pašā dibenā”,
15. grāmata
Bekmanis, Zigmunds “Apkārt pasaulei blusas mugurā”
“Spēlēsim teātri!” - Grāmatā apkopotas 20 īslugas
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.
Sila, Inita “Tango ar diviem misteriem V”
Ziemiņš, Modris “Rīgā deg ugunskuri”
Dreģe, Olga “Ak, sirds, tev pašai sevi jāsastop!”

PALDIES!
Priecājos, ka starp lasītājiem ir bērni, kas šajā sarežģī-

tajā laikā  ar virkni dažādiem ierobežojumiem tomēr at-
raduši ceļu uz bibliotēku. Patīkams pārsteigums no mūsu 
lasītāja Rūsiņa Emīla Gotfridsona (13 g.v.), kurš ne tikai 
pats lasa grāmatas, bet vēlas, lai tās lasītu arī citi. Paldies 
Rūsiņam par bibliotēkai dāvināto pilnīgi jaunu grāmatu 
“Balāde par dziedātājputniem un čūskām”, ko sarakstīju-
si cikla “Bada spēles” autore Sūzena Kolinsa.

Paldies bijušajam Jāņa Norviļa Madonas mūzikas sko-
las skolotājam Uldim Deigelim, kurš personīgi mēroja 
ceļu uz Ļaudonas pagasta bibliotēku, lai ļaudoniešiem 
dāvinātu savu dzejoļu krājumu “Aizvējā” (“Erante”, 
2021). Grāmatas autors ar labu vārdu pieminēja daudzos 
muzikālos ļaudoniešus - gan bijušos, gan esošos Jāņa 
Norviļa Madonas mūzikas skolas talantīgos audzēkņus ar 
cerību, ka viņa grāmata nonāks arī šo lasītāju vērtēšanā.

Paldies arī citiem bibliotēkas labvēļiem!
 
Atgādinu!
Ja vēlies būt starp pirmajiem, kurš tiek informēts par 

jaunumiem bibliotēkā, kļūsti par Ļaudonas pagasta bib-
liotēkas facebook lapas sekotāju! 

Ieva Skuške,
 bibliotēkas vadītāja
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Ļaudona  sPorto!

lŪkoJoties  Vēsturē...

Atskats uz aprīli
Tad silts, tad auksts! Nevar saprast… Arī ar sporta 

pasākumiem un visiem ierobežojumiem ir tāpat: tad va-
rēs, tad nevarēs... Tad atļaus āra treniņus lielākam da-
lībnieku skaitam, beigās tomēr neko nemaina! Diemžēl 
sporta jomā lielas izmaiņas valdība ierobežojumu sloga 
samazināšanas ziņā nav veikusi.

Tomēr Ļaudonas iedzīvotāji ir aktīvi - skrien, stai-
gā, minas ar velosipēdu, nūjo, trenējas ar trenažieriem, 
vienvārdsakot  - kustas,  motivējot arī citus darboties 
un būt aktīviem.

Par sacensībām
• 25. aprīlī Spēka un izturības sacensības ar dažādiem 

vingrojumiem, kur pēc iespējas vairāk jāuztaisa atkār-
tojumu skaits.

• 2. maijā norisināsies 2. posms skriešanas tūrei „Iz-
skrien pavasari!”.

Kā veiksies  un kuri būs uzvarētāji, varēsiet  lasīt nā-
kamajā „Ļaudonas Vēstu” numurā.

Aprīlis arī man personīgi ir iesācies ļoti aktīvi, jo ir 
ļoti daudz regbija treniņu, lai kārtīgi sagatavotos gan klu-
ba, gan izlases spēlēm. Mums kā pieaugušajiem Latvijas 
čempionāts notiks un pirmie mači jau būs 1. un 9. maijā.

Ja kādam ir interese, tad droši var braukt skatīties, at-
balstīt un iepazīt šo spēli, kas nemaz nav tik traka, pro-
tams, ievērojot visus MK noteikumus. Starp  citu, ir ide-
ja, kā gribētājus nogādāt uz spēlēm un atgādāt uz mājām.

Es nekur neesmu pazudusi. Sporta aktivitātes būs! Ce-
rēsim, ka drīz varēsim rīkot ko plašāku, lai satiktos visi 
kopā. 

Mani var uzrunāt arī privāti, ja ir kādi ierosinājumi, 
jautājumi vai kas cits. Esmu par to, lai mēs esam atvēr-
tāki, aktīvāki un izmantojam visas mums atvēlētās iespē-
jas.

Sekojam līdzi jaunumiem un aktivitātēm instagram, 
facebook lapās - Esi aktīvs Ļaudonā!

Lāsma Šķēle, 
Ļaudonas sporta pasākumu organizatore

Gatavojoties jaunas avīzes iznākšanai, sev pašai par 
pārsteigumu, saņēmu sāvēnietes Grietas Putniņas (Vi-
ļevičas) vēstuli.

Grietas kundze, atsaukusies uz marta avīzes numura 
aicinājumu par Sāvienas skolu (projekts, kas iepriek-
šējā  numurā tika saukts par „Stāstiņi iz skolas dzīves. 
Sāvienas skola”, šobrīd pārdēvēts „Vecās skolas stāsti. 
Sāvienas skola.”), uzrakstīja savas personīgās atmiņas.

Runājot par projektu „Vecās skolas stāsti. Sāvienas 
skola”, kas pieteikts konkursā „Vidzemes kultūras prog-
ramma 2021”, tas jebkurā gadījumā tiks realizēts, pat 
nesaņemot konkursā piedāvāto finansējumu. 

Mazliet par Sāvienas skolu
Varbūt manas atmiņas par Sāvienas skolu nebūs gluži 

idejiski pareizas, tomēr ir daudz ko stāstīt, bet šoreiz par 
dažiem maniem skolotājiem, kas palika prātā, runājot  
ne par mācīšanu.

Jāsāk gan ar savu pirmo skolotāju, audzinātāju. Elza 
Apsīte bija īsta tautskolotāja, viņa noteikti prata latvie-
šu, angļu, krievu un vācu valodu, varbūt arī vēl kādas 
citas. Spēlēja visādus mūzikas instrumentus un izcili 
zīmēja. E. Apsītes brālis bija Sāvienas skolas direktors.

Bet diemžēl nāca jaunā vara, kas gribēja celt jau-
nu pasauli, un bijušie kadri tai vairs nederēja. Tad pie 
mums atnāca citi skolotāji - labi un zinoši. Brīnums, ka 
man, desmit-divpadsmit gadus vecam bērnam, tas pali-
ka prātā un acīs.

Atnāca skolotāja Ruka, kas mācīja vēsturi. Bet šoreiz 
ne par mācīšanu vēlos dalīties, bet gan par skolotājas 
kurpēm! Nākot klasē, viņai gandrīz katru dienu kājās 
bija citas kurpes. Man nāk prātā, ka viņas kurpju pāri 
bija dažādās krāsās: noteikti zilas, sarkanas, varbūt pat 
zaļas. Cik es tagad saprotu, tās bija no zamšādas, uz 
augstiem papēžiem. Pirktas  Ulmaņlaikos, taču noteikti 
nākušas no Francijas vai Itālijas. Manuprāt, tas bija kaut 
kas sevišķs drūmajā, vienmuļajā padomju īstenībā.

Tanī pašā laikā skolas direktors bija Manfreds Krūk-
lītis. Iespējams, viņš bija beidzis kādu fizkultūras insti-
tūtu. Viņa skolas vadīšanas laikā Sāvienā ierīkoja sporta 

laukumu, kur atradās gan zviedru siena, gan visvisādi 
citi fizkultūras rīki, kur mūs, nabaga bērnus, mocīja! 
Visus šos rīkus, kas papildināja sportu laukumu, no 
koka izgatavoja vietējie meistari. Sporta laukums bija 
taisnstūrveida, ar skrejceliņu, apstādīts ar liepiņām. 
Manuprāt, nekur citur Latvijā tāda nebija.

Diemžēl direktors Krūklītis, iespējams, jaunās varas 
nepieņemts un nesaprasts, tika atlaists.

Laikam ejot, Sāvienas skolā par direktoru strādāja arī 
kāds krievu tautības vīrs no Latgales. Neko sliktu par 
viņu sacīt nevaru, viņš man iemācīja krievu valodu.

No šodienas viedokļa raugoties, man ir žēl, ka skola, 
kurā mācījās mana mamma, mani brāļi un māsa, nu ir 
pamesta, raugās apkārtnē ar tukšām acīm. Lai gan labi, 
ka vismaz logiem šobrīd ir uzliktas klapes, taču no sirds 
ceru, ka Sāvienas skolas stāsts vēl nav beidzies, ka tas 
turpināsies!

Grieta Putniņa, sāvēniete

Savukārt, pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Sā-
vienas bibliotekāri, varu papildināt rubrikas šī mēneša 
stāstu par Sāvienas skolas vēsturi arī ar īsu Ausmas 
Liepiņas (Kavieres) atmiņu stāstījumu.

“Mani skolotāji, kad gāju pamatskolā, bija Dāvis, Va-
naga Alma, Baltiņš, Rubene Skaidrīte, Bergmanis, Ap-
sītis Arvīds, kurš bija arī direktors, un viņa māsa Apsīte 
Elza.

Vācu laikā vēl bija skolotāja Liepiņa Biruta no Bēr-
zaunes, kura pasniedza matemātiku un vācu valodu. 

Vēl atceros Sāvienas skolas balles. Trīsdesmitajos ga-
dos absolventu izlaidumos notika tikai svinīgi akti ar 
dziesmām un dejām, bet vēlākos gados jau tika rīkotas 
plašākas izlaiduma svinības ar mielasta galdiem un bal-
lēm. Mielasta galdu sarūpēja skolēnu vecāki, tāpat arī 
muzikantiem naudu saziedoja skolēnu vecāki. 

Kādreiz laukumā pie skolas tika rīkotas arī zaļumbal-
les. Kad muzikanti pūta ragus, varēja labi dzirdēt pat 
mūsu mājā. Skaisti bija sarīkota skolas 100 gadu jubi-
leja ar skaistām runām, dziesmām, dejām un mielasta 
galdiņiem.”

Rubriku veidoja Katrīna Kļaviņa
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Parka iela ir viena no īsākajām Ļaudonā, tās garums 
ir tikai 220 metri. Adrese - Parka iela - ir četrām mājām, 
taču divas vistuvāko kaimiņu mājas, kas atrodas Toces 
ielā, kopā ar Parka ielas mājām veido “Līvānu miestu”.   

Parka iela ir viena no Ļaudonas jaunākajām ielām, jo 
vēl 1985. gadā tur bija sakņu dārzi un āboliņa lauks, 
un gar lauka malu - iebraukts ceļš uz Aiviekstes malu. 
Sešas “Līvānu” mājas uzcēla ļoti ātri. Un 1986. gadā ta-
jās sāka dzīvot tikai Teiču valsts rezervāta darbinieki un 
viņu ģimenes, kuru vajadzībai arī šīs mājas tika uzcel-
tas. Izmantojot valsts doto iespēju mājas privatizēt, no 
1991. gada mājās dzīvojošās Teiču rezervāta darbinieku 
ģimenes pamazām sāka mājas un tām piegulošos zemes 
gabaliņus atpirkt no valsts un iegūt savā īpašumā. 

Blakus esošais parks, kā vārdā nosaukta iela, bija 
ēnains mežs ar lielām apsēm, liepām, eglēm, priedēm, 
kļavām, bērziem un ievām, atsevišķiem lieliem ozo-
liem. Cauri parkam veda taka uz estrādi. 2010. gada au-
gustā parka koku lielāko daļu nogāza vētra. Vējš gāza 
kokus gan parkā, gan liepas Toces ielā. Pēc vētras bija 
palikuši gandrīz tikai celmi, vēlāk atauga atvases. Tagad 
parks ir labiekārtots, saglabāti vētru pārdzīvojušie lielie 
koki. Īstenotas Mairitas Ducenas un Ingas Zālītes iece-
res - izveidotas pastaigu takas, soliņi un ierīkoti jauni 
apstādījumi, zied puķes, koki un krūmi.

Parka iela 1
Sākumā dzīvoja Modris Cīrulnieks, Gundars 
Vāveriņš, Čeiko ģimene, tagad - Akmentiņu ģimene. 

Parka iela 2
Sākumā dzīvoja Rubeņu ģimene, tagad - Dambenieku
ģimene. 

Parka iela 3
Sākumā dzīvoja Biķernieku ģimene. 

Parka iela 4
Sākumā te bija arī Teiču rezervāta zinātniskās daļas
darbinieku darba telpas. Vēlāk Teiču rezervātam 
uzcēla jaunu ēku, un šajā mājā dzīvoja Kreiļu ģimene.

Toces iela 1
Sākumā dzīvoja Rozīšu ģimene, tagad - Kriškānu 
ģimene.

Toces iela 3
Sākumā dzīvoja Bergmaņu ģimene, tagad - Nagļu 
ģimene.

Vija Kreile, Irita un Guntis Akmentiņi, 
Parka ielas iedzīvotāji

Parka iela (un Toces ielas daļa)
Caur  Ļaudonas  PaGastu  eJot!

Šobrīd vēl daudz kas ir 
liegts, bet svētki nav atcelti

Vēstis  no  Ļaudonas  kultŪras  nama

4. maijā ir Latvijas Neatkarības atjaunošanas 
gadadiena. Svinēsim svētkus tā, kā ir atļauts, 
ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģis-
kos pasākumus! Ievērosim distanci, kopā pul-
cēsimies vienas mājsaimniecības burbulī! 

Svētku programma īsumā:
• Par godu Latvijai uzvilksim tautastērpu! 

Tāds aicinājums ir izskanējis visā Latvijā. Ai-
cinu to darīt arī Ļaudonā.

Visi, kuri būs atnākuši tautastērpā, ievērojot 
drošības distanci, izvietosies estrādes teritori-
jā, lai  tiktu uzņemta kopbilde. Ja tautastērpa 
nav, bet ļoti gribas to uzvilkt, lūdzu, laicīgi sa-
zinieties ar mani (kultūras nama vadītāju Ani-
tu)! Ja zināšu jūsu izmēru, mēģināšu kaut ko 
piemeklēt.  

• Zīmēsim uz asfalta - “Mēs esam Latvija”. 
Krītiņi būs pieejami, bet, ja kādam ir savi - 
īpašie -, protams, var paņemt līdzi.

• Uzspēlēsim ģimeņu spēli “Ko mēs zinām 
par Latviju?”!

Ģimenes sastāvs nav svarīgs, galvenais, lai 
būtu kāds pieaugušais un vismaz viens bērns.

Spēles noteikumi būs ļoti vienkārši un sa-
protami, tos izskaidrošu uz vietas. Uzvarētā-
jiem ir garantētas balvas!

Tiekamies 4. maijā  plkst.12.00 estrādē!
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turpinājums 13. lpp.

Senioru paaudzes deju kolektīvs “Divi krasti”.

Katram ir ne-
pieciešama kāda 
aizraušanās, kur 
piesiet sirdi, kas 
priecē pašu un 
citus...

Ļaudonas pa-
gasta iedzīvotā-
jai Dacei Keisei 
ir interesants 
hobijs - kolek-
cionēt porcelāna 
lelles. Viss sācies 
vienkārši - Dace 
ieraudzīja vienu 
ļoti skaistu lelli, 
kura uzreiz tika 
arī iegādāta. Un 
tad vēl, un vēl, un 
vēl... Pirka pati, 
dāvināja draugi 
un radi, un pie-
cu gadu laikā to 
skaits palielinā-
jās līdz  120!

Visu mēnesi, 
sākot no 17. aprīļa līdz 17. maijam, Daces porcelāna lelles 
ciemosies Ļaudonas kultūras namā, atklājoties nama logos. 
Katru nedēļu tās mainīsies - vienas dosies uz mājām, citas 
nāks viņu vietā.

Laipni lūgti aplūkot izstādi!

Rubriku sagatavoja 
Anita Amata, Ļaudonas kultūras nama vadītāja

Izstāde Ļaudonas kultūras namā Vēstis  no  madonas 
noVada  PaŠValdības

 Satiksmes ministrija aicina telekomunikāciju nozari un 
pašvaldības aktīvi sadarboties, lai paplašinātu platjoslas 
tīkla izmantošanu. 2021. gadā pieprasījums pēc kvalitatī-
viem interneta sakaru pakalpojumiem turpinās pieaugt, jo 
arvien vairāk iedzīvotāju internetu lieto ikdienā. Kopumā 
operatori iznomājuši vairāk nekā 2444 km optiskā tīkla 
trases, un tāpat kā pagājušogad visaktīvāk platjoslas tīkls 
tiek izmantots Vidzemē.

 Pirmais pieslēguma punkts platjoslas tīklam Madonas 
novadā tika izveidots 2016. gadā, bet nu jau elektronis-
ko sakaru pakalpojumu sniedzēji novadā iznomājuši vai-
rāk nekā 260 km optiskā tīkla trases. Kopumā Vidzemē 
iznomāti vairāk nekā 1230 km optiskā tīkla trases. Ma-
donas novadā platjoslas tīkls kļuvis par pamatu tam, lai 
novads attīstītu arī savu optisko tīklu, kas nu jau apvieno 
gan novada, gan pagastu iestādes vienotā sakaru tīklā. Lai 
saslēgtu visas novada iestādes vienotā tīklā, pašvaldībās 
izbūvēti pieci kilometri optiskā tīkla, bet astoņu organizā-
ciju pieslēgšanai izmantoti bezvadu risinājumi. Katrā no 
pieslēgtajām iestādēm tiek veikta iekšējā tīkla pārbūve, 
lai darbiniekiem būtu pieejami patiešām kvalitatīvi sakari.

 Latvijā, līdzīgi kā citās valstīs, Covid-19 pandēmijas 
laikā būtiski pieaugusi elektronisko sakaru  loma, jo lielā-
kā daļa darba un mācību procesu šobrīd notiek tiešsaistē. 
Sagaidāms, ka arī turpmāk, darba un mācību videi pār-
orientējoties uz attālinātu un tiešsaistes režīmu, palielinā-
sies pieprasījums pēc jaudīgiem interneta pakalpojumiem 
visā Latvijas teritorijā.

 Lai nodrošinātu Latvijas reģionu iedzīvotāju piekļuvi 
ātram internetam, jau kopš 2012. gada tiek īstenots Plat-
joslas projekts.  Tā noteikumi paredz, ka infrastruktūra 
ir pieejama tikai elektronisko sakaru komersantiem, kuri 
to var iznomāt ar vienādiem un nediskriminējošiem no-
sacījumiem. Savukārt  mājsaimniecības un organizācijas 
tīklam var pieslēgties, saņemot interneta pakalpojumu no 
elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem. Novados, 
kur pieprasījums pēc kvalitatīviem sakaru pakalpojumiem 
ir bijis no iedzīvotājiem un pašvaldībām, tīkla attīstība 
paplašinās.

 “Pašvaldībām ir būtiska loma platjoslas projekta tālā-
kajā virzībā un sekmīgā Eiropas Savienības (ES) fondu 
līdzfinansējuma piesaistē. Tāpēc  Satiksmes ministrija ai-
cina ikvienu pašvaldību izvērtēt savas vajadzības un kon-
sultēties ar ministrijas un LVRTC  speciālistiem par tīkla 
izmantošanas iespējām,” norāda Satiksmes ministrijas 
Sakaru departamenta direktors Normunds Egle.

 “Tīkls tiek būvēts vietās, kur zemā iedzīvotāju blīvuma 
dēļ elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji nevarētu 
izbūvēt savu infrastruktūru, jo šāda izbūve būtu finansiāli 
nerentabla. Pērnais gads praksē uzskatāmi pierādīja, ka 
sakaru infrastruktūra ir tikpat nozīmīga kā ceļu vai me-
dicīnas iestāžu pieejamība ikvienam, neatkarīgi no dzī-
ves vietas. Stiprinot sakaru infrastruktūru, Latvija veido 
priekšnosacījumus visu tautsaimniecības jomu digitālās 
transformācijas tempu kāpināšanai, jo bez stabiliem sa-
kariem nav iespējama ne pakalpojumu, ne darījumu, ne 
oficiālas saziņas pārnese uz digitālo vidi,” norāda LVRTC 
valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis.

 Šobrīd operatoriem ir noteikti izdevīgi priekšnosacīju-

Madonas novads - viens no 
aktīvākajiem platjoslas optiskā tīkla 

izmantotājiem valstī!

Par projekta pieteikuma “Līdaku mazuļu ielaišana 
Madonas novada Ļaudonas pagasta Sāvienas ezerā” ie-
sniegšanu

Pamatojoties uz Lauku  atbalsta dienesta un Zivju fonda iz-
sludināto projektu konkursu pasākumu “Zivju resursu pavai-
rošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, 
kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, 
kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”, Madonas novada paš-
valdība ir sagatavojusi projekta iesniegumu “Līdaku mazuļu 
ielaišana Madonas novada Ļaudonas pagasta Sāvienas 
ezerā”. 

Projekta mērķis ir atjaunot zivju resursu krājumus Mado-
nas novada Ļaudonas pagasta Sāvienas ezerā. Sāvienas ezerā 
paredzēts ielaist 5 700 līdaku mazuļus. Mazuļu skaits noteikts 
saskaņā ar zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem.

Projekta kopējās izmaksas - EUR 1 938,00 (viens tūkstotis 
deviņi simti trīsdesmit astoņi eiro, 00 centi), t.sk. Zivju fon-
da finansējums - EUR 1 744,20 (viens tūkstotis septiņi simti 
četrdesmit četri eiro, 20 centi), Madonas novada pašvaldības 
līdzfinansējums - EUR 193, 80 (viens simts deviņdesmit trīs 
eiro, 80 centi).

Madonas novada pašvaldības domes sēdē NOLĒMA:
1. Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu 

konkursa aktivitātē ar projekta pieteikumu „Līdaku mazuļu 
ielaišana Madonas novada Ļaudonas pagasta Sāvienas ezerā”.

2. Pēc projekta pieteikuma apstiprināšanas veikt iepirkuma 
procedūru zandartu mazuļu iegādei projekta „Līdaku mazuļu 
ielaišana Madonas novada Ļaudonas pagasta Sāvienas eze-
rā” ietvaros.

3. Lēmuma izpildi uzdot Projektu ieviešanas nodaļai.

Informācija no madona.lv

ĻAUDONAS  SPILGTĀ  DABA
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turpinājums no 12. lpp.

Vasaras darba piedāvājumi jauniešiem Madonas novadā
Madonas novada pašvaldība aicina novada 

jauniešus pieteikties darbam vasarā Madonas 
novada uzņēmumos. Pašvaldības īstenotais 
projekts “Jauniešu karjeras izvēles un amata 
prasmju apguve” paredz darbavietas Mado-
nas novada jauniešiem vecumā no 16 līdz 
25 gadiem. Projekta ietvaros jaunieši tiks ap-
mācīti un nodarbināti vienu mēnesi laika pe-
riodā no gada 1. jūnija līdz 31. augustam. Par 
darba sākuma un beigu datumiem informācija 
pieejama vakanču aprakstos, kā arī darba de-
vējam un jaunietim savstarpēji vienojoties.

 Pieteikums darba vakancei (atrodams 
bussinessmadona.lv) jaunietim jāiesniedz 
elektroniski latviešu rakstu valodā, datorsa-
likumā, nosūtot uz e-pastu: inga.strazdina@
madona.lv ar norādi “Projektam - Jauniešu karjeras izvēle 
un amata prasmju apguve”. Papildus  pieteikuma veidlapai 
var iesniegt izglītības vai kultūras iestāžu, jauniešu centru, 
nevalstisko organizāciju un citu iestāžu, uzņēmumu darbi-
nieku rekomendācijas. E-pastā lūdzu norādīt, uz kuru no 
vakancēm ir pieteikums. Jaunietis pieteikumu var iesniegt 
uz vairākām vakancēm.

Pieteikuma iesniegšana no 
2021. gada 14. aprīļa līdz 9. maijam (ieskaitot)

Darba devēju piedāvātās vakances:
• apdares darbu strādnieks / SIA  “Heta Būve”
• bruģētājs / SIA “Heta Būve”
• būvstrādnieka palīgs / SIA “Klauģulejas”
• galdnieka palīgs / SIA “JWJ”
• grāmatvedības datu operators / SIA “Pharmeko”
• istabene / SIA “Madonas viesnīca”
• konditora palīgs / SIA “Junge”
• krāsotāja palīgs - jaunākais krāsotājs / SIA “Timber art”
• labiekārtošanas strādnieks / SIA “MTE”
• lauksaimniecības tehnikas atslēdznieka palīgs / 
Ļaudonas pagasta  z/s “Mežkalni”
• lauku tūrisma speciālists / SIA “Šubrakkrasti”
• maketētājs / SIA “Laikraksts STARS”
• mazumtirdzniecības veikala pārdevēja palīgs ļaudonā / 
SIA “VDI”
• mazumtirdzniecības veikala pārdevēja palīgs  
Sauleskalnā  / SIA “VDI”
• namdara palīgs / SIA “Klauģulejas”
• namdaris / SIA  “Heta Būve”
• palīgstrādnieks / Ošupes pagasta z/s “Zīles”

mi optiskā tīkla iznomāšanai. 2020. gada vidū tika sama-
zināti tīkla nomas tarifi, kā arī noteikti 67 pagasti, kuros, 
sniedzot pakalpojumu iedzīvotājiem vismaz 36 mēnešus, 
operatori var saņemt 30% atlaidi tīkla nomas maksai. Pare-
dzams, ka tarifu izmaiņas veicinās operatoru iespējas pie-
dāvāt pieprasītos interneta pakalpojumus gala lietotājiem.

 “Pašreiz gatavojam pamatu valsts digitalizācijas veici-
nāšanai - Elektronisko sakaru nozares attīstības plānu un  
Jauno valsts atbalsta programmu, kur būtisks aspekts ir 
elektronisko sakaru komersantu piesaiste Platjoslas projek-
tā izbūvētā tīkla nomai. Lai minētie dokumenti nodrošinātu 
iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzības, ir svarīga pašvaldību 
iesaiste. Tikai kopā  mēs varam izstrādāt iespējami opti-
mālāko “pēdējās jūdzes” investīciju modeli,” uzsver Egle.

Lai veicinātu īpaši ātra interneta (ar ātrumu vismaz 100 
Mbit/s) piekļuves pakalpojumu pieejamību savā pašvaldībā 

un tādējādi  kopīgiem spēkiem sasniegtu ES digitālās 
savienojamības mērķus, 2021. gadā pašvaldībām būs 
iespēja pieteikt arī savus projektus CEF2 Digitial ie-
tvaros, kur būs iespējas saņemt līdzfinansējumu līdz 75 
%. Aktuālākajai informācijai jāseko Eiropas komisijas 
tīmekļa vietnē.

Interneta pieejamības uzlabošanai Latvija jau kopš 
2012. gada piesaista Eiropas Savienības (ES) finansēju-
mu. Projekta  otrajā kārtā  no 2016. gada Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļi 39 724 115 eiro 
un papildu 2 550 000  eiro apmērā ir piešķirti “vidējās 
jūdzes” tīklu izbūvei, lai mazinātu elektronisko sakaru 
komersantiem veicamās investīcijas, nodrošinot pieslē-
gumus ar pastāvīgu, no lietotāju skaita neatkarīgu datu 
pārraides ātrumu virs 30 megabitiem sekundē (Mbit/s). 

Satiksmes ministrijas
Komunikācijas nodaļa

•  palīgstrādnieks / SIA „Junge”
• palīgstrādnieks / SIA “K&A auto”
• palīgstrādnieks / SIA “Pharmeko Lettland”
• pārdevēja palīgs / SIA “Biroja apgādes centrs”
• pārdevējs - kasieris / SIA “ādere a”
• pārdevējs - konditora palīgs / SIA “Kūku feja”
• pārdevējs - konsultants / SIA “Henis”
• pārdevējs - konsultants / SIA “tavadrukātava”
• pavāra palīgs / SIA “Ģimenes sēta”
• pavāra palīgs / SIA “Outstanding”, kafejnīca 
“Stūrītis”
• pavāra palīgs, aveņu lasītājs / SIA “SB kūpinājumi”
• piena produktu pārstrādātājs  / as “Lazdonas 
piensaimnieks”
• veterinārārsta asistents - pārdevējs zooveikalā / 
SIA Kaspars Udrass
•  viesmīļa palīgs / as “Lazdonas piensaimnieks”, 
restorāns “Efeja”
• viesmīlis - pavāra palīgs / z/s “Kučuru dzirnavas”
• viesmīlis / SIA “Outstanding”, kafejnīca “Melnais 
bullis”
• virtuves palīgstrādnieks / SIA “Venafro”
• žurnālists / SIA „Laikraksts STARS”
 
Vakanču apraksti, projekta nolikums un cita infor-

mācija atrodama, apmeklējot interneta vietni: bussines-
smadona.lv

Inga Strazdiņa,
Madonas novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas vecākā speciāliste jaunatnes 
un ģimenes politikas jomā
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9. aprīļa vakarā “Hanzas peronā”, Rīgā, norisinājās 
“Trīs Zvaigžņu balvas 2020” apbalvošanas ceremonija.

Katra sportista pārvarētās grūtības, izlietā sviedru lāse 
un simtprocentīga atdeve treniņos un sacensībās. Katra 
trenera nepiekāpība, motivējot savus sportistus un vir-
zot tos uz panākumiem. Katra sporta dzīves organizatora 
veiksmīgi sarīkotās sacensības. Katrs pašvaldības pie-
ņemtais un sekmīgi īstenotais lēmums par sporta infra-
struktūras sakārtošanu. Katra aptaujas balsotāja apzinīgā 
rīcība un ticība tam, ka ikviena balss ir izšķiroša.

Tas viss mūs ir tuvinājis pretim uzvarai un ļāvis Ma-
donas novadam godam nopelnīt titulu “Gada sporta paš-
valdība”. Madonas novada pašvaldība izceļas ar orientē-
šanās sporta, biatlona un slēpošanas sacensību rīkošanu.

Paldies sportistiem, treneriem, sporta pasākumu un 
sporta dzīves organizatoriem, kā arī līdzjutējiem un at-

Madonas novads - Gada sporta pašvaldība 2021
balstītājiem - kat-
ram, kas ar savu 
ieguldījumu sek-
mējis Madonas 
novada pašvaldī-
bas panākumus 
sportā, ko vainago 
“Trīs Zvaigžņu 
balvas” iegūšana. 

Kopā mēs esam spēks!

Ilze Riekstiņa, Madonas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vecākā sabiedrisko 

attiecību speciāliste

2021. gada 16. aprīlī notika kārtējā Sabiedriskā transporta 
padomes sēde, kurā padomes locekļi tika informēti par vie-
noto Autotransporta direkcijas, Pasažieru vilciena un Lat-
vijas dzelzceļa sadarbības un rīcības plānu, kas nosaka, kā 
rīkoties situācijās, kad ir apstājusies vilcienu kustība.

Tāpat padome apstiprināja vilcienu reisu norīkošanu līdz 
Madonai katru dienu, kā arī atsevišķās dienās to pagarināša-
nu līdz Gulbenei. Sēdes laikā tika informēts arī par atseviš-
ķiem īslaicīgi atceltajiem reisiem Covid-19 izplatības laikā, 
balstoties uz to, ka šā gada pirmajā ceturksnī pārvadāto pa-
sažieru skaits ir samazinājies uz pusi, salīdzinot ar analogu 
periodu pērn. Tāpat laikā, kad atsevišķu pašvaldību izglītī-
bas iestādēs mācības klātienē tiek atjaunotas vai tieši pretēji 
- atceltas, veiktas izmaiņas 277 reisos.

Lai pasažieri varētu ērtāk un ātrāk nokļūt Madonā un Gul-
benē, no 2021. gada 1. jūnija plānots pagarināt esošos un at-
klāt jaunus vilciena reisus. Plānots, ka vilciens līdz Madonai 
kursēs katru dienu, bet līdz Gulbenei - piektdienās, sestdie-
nās un svētdienās. Vienlaikus gaidāmas izmaiņas arī reģio-
nālo maršrutu autobusos, lai nogādātu pasažierus līdz dzelz-
ceļa stacijai un otrādi - no dzelzceļa stacijas līdz iecerētajam 
galamērķim, kā arī tiks slēgti vairāki reisi autobusu maršrutā 
Nr.7989 Rīga-Madona-Lubāna, kas tiek izpildīti aptuveni 
tajā pašā laikā, kad tiek plānots atvērt vilciena reisus. Šo-
brīd norit darbs pie vilcienu un autobusu laika saskaņošanas. 
Tiklīdz tas tiks izdarīts un būs zināma precīzāka informācija, 
Autotransporta direkcija par to informēs iedzīvotājus.

Autotransporta direkcija, Pasažieru vilciens un Latvijas 
dzelzceļš ir izveidojuši vienotu sadarbības un rīcības plānu 
par to, kā rīkoties krīzes situācijās, kad ir apstājusies vilcie-
nu kustība. Plānā ir atrunāta katras institūcijas atbildība, lai 
nodrošinātu pēc iespējas ātrāku precīzas informācijas apriti 
un rīcību operatīvo lēmumu pieņemšanā. Saskaņā ar rīcī-
bas plānu viens no Autotransporta  direkcijas uzdevumiem 
ir, saņemot ziņu par vilciena reisa kavējumu, pārbaudīt, vai 
konkrētais vilciena reiss ir pieskaņots autobusu reisiem. Ja 
ir, tad direkcija sazinās ar pārvadātājiem, lai nodrošinātu, ka 
autobusa vadītājs sagaida vilcienu. Ja tas nav iespējams, tiek 
apzināts, cik pasažieri plānojuši tālāk doties ar savienojošo 
reisu, un nepieciešamības gadījumā tiek organizēts papildu 
autobuss. Ja kavējums ir ilgāks, nepieciešamības gadījumā 
tiek organizēti autobusu pārvadājumi, kas nogādā pasažieru 
galamērķī visa maršruta garumā vai tā posmā.

Ņemot vērā, ka pasažieru skaits šā gada pirmajā ceturksnī, 

No 1. jūnija vilciens līdz Madonai kursēs katru dienu
salīdzinot ar analogu periodu pērn, ir samazinājies uz pusi, 
Autotransporta direkcija, regulāri sekojot līdzi pasažieru 
skaita izmaiņām, ir īslaicīgi slēgusi reisus, kuros pasažieru 
praktiski nav (tomēr nepieciešamības gadījumā tie tiek ope-
ratīvi atjaunoti). Reisu skaits ir samazināts maršrutos, kuru 
pamatfunkcija nav saistīta ar iedzīvotāju nogādāšanu dar-
bavietās vai skolēnu nogādāšanu izglītības iestādēs. Laika 
periodā no 2021. gada 26. februāra līdz 8. aprīlim ir veiktas 
izmaiņas četros maršrutos, slēdzot reisus atsevišķās nedē-
ļas dienās (kopā 29 dienas). Tāpat Autotransporta direkcija 
operatīvi reaģē gadījumos, kad kādas pašvaldības izglītības 
iestādēs tiek atjaunotas vai atceltas mācības klātienē. Pielā-
gojot sabiedrisko transportu skolēnu vajadzībām, ir atjauno-
ti 225 reisi un slēgti 52 reisi.

Pārvadāto pasažieru skaits reģionālo maršrutu autobusos 
un vilcienos šā gada pirmajos trīs mēnešos ir aptuveni pieci 
miljoni, un tas ir par 50% mazāk, salīdzinot ar analogu pe-
riodu pērn, un par 55% mazāk, salīdzinot ar analogu periodu 
2019. gadā. Tomēr pēdējo nedēļu laikā darbadienās ir novē-
rojams neliels pasažieru skaita pieaugums: salīdzinot dar-
ba nedēļu no 6. līdz 9. aprīlim ar nedēļu iepriekš, pasažieru 
skaits autobusos ir palielinājies par 1,4% un vilcienos - par 
3%. Savukārt, salīdzinot darba nedēļu no 29. marta līdz 1. 
aprīlim ar nedēļu iepriekš, pasažieru skaits autobusos ir pa-
lielinājies par 0,5% un vilcienos - par 0,3%.

 Lilita Pelčere, VSIA Autotransporta direkcijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
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sēru  Vēsts
Es izeju tai gaismā, 
Kur tālāk nav kur iet.
                I. Ziedonis

Mūžības ceļos aizvadīti:
Jevgenijs Čulkovs miris  64 gadu vecumā;
Zigurds Līventāls miris  84 gadu vecumā;

Aija Kalniņa mirusi 83 gadu vecumā;
Aleksandrs Klimovičs miris 82 gadu vecumā;

Raita Zuitiņa mirusi 88 gadu vecumā.
Līdzjūtība  tuviniekiem!


