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ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 3 (311) 2022. GADA MARTS

Uz Ukrainas asinsfona iedomājos: 
cik mana bērna mugurkauls trausls,
un maigā pasargātība – vien ilūzija.
Zem sliekšņa glūn šausmas.
   /Elīna Līce/
Labdien, mans svarīgais lasītāj! 
Paldies Dievam, ka mūsu valstī un mūsu Ļaudonas 

pagastā varam elpot tīru gaisu, redzēt neskartas teritori-
jas un sajust mieru! Lūgsim un domāsim par tiem, kuri 
to nespēj Ukrainā un citās terora plosītās zemēs...

Mēs esam pasargāti. Mums ir, uz ko paļauties. Ne-
sēsim savās sirdīs paniku! Neļausimies kara bailēm! 
Būsim vienoti domās, darbos, nevairosim genocīdu pret 
krievu tautu, jo ļaundaris ir tikai viens! Es ceru, ka ap- 
stākļi būs mums par labu, ka joprojām varēsim turpināt 
savas ikdienas darba gaitas... Ka miers un Dieva mīlestī-
ba pārklās izpostīto... Dzīvosim ticībā!

Marts Ļaudonā nācis ar sniega un ledus pazušanu no 
autoceļiem, ar gulbju ierašanos Aiviekstē, ar zilām un 
saulainām debesīm un vēju, kas šūpo mūsu Driksnas sila 
skujkokus.

Iesākām mēnesi ar patriotisku noti. Mēneša sāku-
mā atstājām svecītes pie Liogrades laivas, pieminot 
cietušos, kritušos, paužot solidaritāti Ukrainas tautai, 
savukārt 6. martā – atceres pasākums Oskaram Kal-
pakam. Pasākumu organizēja Madonas novada paš-
valdība sadarbībā ar Pulkveža O. Kalpaka piemiņas 
fondu. Pasākumu  svinīgu darīja NBS pūtēju orķestra  
uzstāšanās. 

Runājot par šī mēneša izdevumu – esmu tajā iekļā-
vusi vairākas aktualitātes no Madonas novada pašvaldī-
bas, turpinu rubriku ”Lūkojoties vēsturē...”, šoreiz sa-
darbībā ar Astrīdu Aizsilnieci. Tapis atskats par februārī 
aizvadītajām zemledus makšķerēšanas sacensībām uz 
Sāvienas ezera. Netiek aizmirsts arī par mēneša jubilā-
riem un  pagasta iestāžu aktivitātēm.

Ļaudonas pagasta iedzīvotāji, avīzes lasītāji, mudinu 
jūs sekot līdzi aktualitātēm, būt gataviem jebkam!

Turpināsim dzīvot, dzīvot un gaidīt nākamo dienu! 
Priecāsimies par pavasara atnākšanu! Lai jūsmāju logos 
saulīte spīd spoži!

Katrīna Melānija, redaktore

A. Austvikas foto

„Miers valdītu visā pasaulē, ja nebūtu jēdzienu – mans un tavs.” 
(Fīldings)
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9. martā bija Ukrainas tautas dzejnieka Tarasa Ševčenko dzimšanas diena. Tarasam Ševčenko vēsturiski bija liela 

nozīme ukraiņu nacionālās identitātes veidošanā. Pats dzimis vēl dzimtbūšanā, Ševčenko iemiesoja tautas skatījumu un 
vienmēr cīnījās par brīvību un Ukrainas tautu.

Izrādot solidaritāti ukraiņu tautai šajā grūtajā laikā, visi Latvijas Radio kanāli 9. martā ēterā atskaņoja Ševčenko slave-
no dzejoli “Novēlējums” (ukraiņu valodā – “Заповіт”, krievu valodā – “Завещание”). Piedāvāju arī jums to izlasīt.

Tarass Ševčenko 

Novēlējums 
Atdzejojis Knuts Skujenieks
Kad es miršu, lieciet mani
Kapu kalnā dusēt,
Pašā vidū plašai stepei,
Manā dzimtā pusē.
Tā, lai tālu druvas platās
Un Dņepru, un kraujas
Varu redzēt, varu dzirdēt,
Kā viļņi tur graujas.
Kad no Ukrainas tie nesīs
Zilās jūras klajā
Ienaidnieka asins straumes,
Visu brīdī tajā:
Druvas, laukus, pametīšu,
Došos pats pie Dieva
Pateikties… bet līdz tam brīdim
Nepazīstu Dieva.
Apglabājiet, sacelieties,
Važas zemē miniet,
Ienaidnieka asinīm jūs
Brīvi apslaciniet.
Mani savā lielā saimē,
Saimē brīvā, jaunā,
Neaizmirstiet, atcerieties,
Pieminiet bez ļauna.

Mēs esam kopā ar Ukrainu!
Ziedot Ukrainas Aizsardzības ministrijai var:

 https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces
Ziedot Ukrainas cilvēkiem var:

 https://www.ziedot.lv/ukrainas-cilvekiem-4203

Katrīna Kļaviņa

Situācija pasaulē
Ar pamatotām cerībām, tuvojoties pavasarim, skatījāmies 

uz vīrusa spēku zušanu un ar nepacietību gaidījām ierobežoju-
mu mazināšanos, kā arī kopējās situācijas uzlabošanos veselības 
un sadzīviskajās (arī sociālajās) jomās. Kopš pēdējās avīzes, kad 
rakstīju savu sleju, viss sagriezies kājām gaisā – drošības sajūta, 
kas daudziem likusies pašsaprotama un neatņemama, šobrīd ir 
nedaudz zudusi. Redzot, kas var notikt kaimiņos, zinot vēsturi, 
iekšējais satraukums rodas jebkuram cilvēkam, kurš nav vienal-
dzīgs pret citiem vai nav vērsts tikai uz sevi. No savas puses es 
jūs aicinu: saglabājiet mieru, tīšu prātu sevi neuzkuriniet, jo tas 
bailēm patīk visvairāk. Un nedrīkstam baidīties arī no savām bai-
lēm! Tajā pašā laikā noteikti turiet acis un ausis vaļā, saglabājot 
vēsu prātu! Analizējiet dzirdēto, paskatieties uz visu no dažādām 
pozīcijām, ar plašāku redzes loku! To sauc par kritisko domāša-
nu. Mūsdienās tā ir ļoti nepieciešama īpašība, lai tie, kas ir pro-
fesionāli sagatavoti cilvēku apvārdošanai, nespētu jūs vest savā 
pavadā, uzspiežot savu informāciju vai pārliecinot par savu no-
stāju. Kā pagasta pārvaldes vadītājs varu jums apgalvot, ka mēs 
dzīvojam drošā vietā. Un esmu pārliecināts, ka tāds terorisms, 
kāds šobrīd notiek mūsu kaimiņu zemēs, pie mums nenotiks. Un 
no savas puses varu apliecināt: ja būs kaut mazākās aizdomas par 
briesmām, kas varētu draudēt mūsu valstij Latvijai vai Ļaudonai, 
es noteikti par to neklusēšu. Un palikšu Ļaudonā aizstāvēt savus 
cilvēkus un parūpēšos par jums. Kā tad, kad atnācu uz šejieni 
strādāt, tā līdz šai dienai un turpmāk. Apsolu rūpēties par visu 
jūsu un mūsu drošību un labklājību, cik vien būs manos spēkos. 
Un ticu jums, ka būsiet lieliska komanda, kāda arī līdz šim esat 
bijusi. Paldies jums, ļaudonieši! Turamies kopā!

Mūsdienu pasaule ir tik ļoti globalizējusies un digitalizēju-
sies. Savas atvērtības un pieejamības dēļ visas pasaules valstis 
ir sasaistījušās ļoti cieši kopā kā tādā zirnekļa tīklā, kur katrs pa-
vediens ir atkarīgs no kāda cita pavediena. Tāpat ir ar situāciju 
pasaulē. Jebkas, kas notiek kādā no pasaules lielajām valstīm, 
ļoti cieši skar visu pasauli. Arī Krievijas iebrukums un okupā-
cijas mēģinājumi Ukrainas teritorijā skar un skars visus. Tas ir 
eksports, ko abas šīs valstis veica līdz šim, – kvieši, rapšu eļļa, 
mieži, kukurūza, nerunājot nemaz par enerģētikas resursiem – 
naftu, gāzi utt. Lauksaimniecības zemes šogad netiks izmantotas, 
un 30% zemes kopumā būs bīstama kara atstāto seku dēļ. Kvieši, 
mieži, rapsis un kukurūza netiks iesēti un novākti. Tas nozīmē, 
ka ļoti daudzām valstīm šīs izejvielas būs deficīts un tiks iepirktas 
dārgāk. Un, ja palielinās izejvielu cenas, palielināsies arī preču, 
ko mēs pērkam veikalā, cena. Un jūtami palielinās jau tagad. To 
mēs redzam ikdienā iepērkoties. Citās valstīs, piemēram, Āfrikā, 
kur nav auglīgas zemes, draud milzīgs bads. Miljoniem cilvēku 
mirst no bada, un vēl daudz, daudz vairāk miljoniem cilvēku ir 
tuvu bada slieksnim.

Tāpēc būsim gatavi šim un nākamajam gadam, aktīvi paši sē-
jot un stādot visu, ko vien varam izaudzēt savos dārzos un laukos. 
Aprūpēsim un apgādāsim sevi! Un ne tikai sevi, bet būsim modri, 
ja kaut kur kaimiņos vai pagastā dzīvo kāds vientuļš seniors vai 
senioru pāris, kam varētu noderēt kādi krājumi ziemas sezonai. 
Gādāsim malku, strādāsim šo pavasari, vasaru un rudeni cītīgi, 
lai arī turpmāk mēs katrs pats sev varam būt kungs un kalps rei-
zē, neļaujot citiem ietekmēt mūsu dzīvi negatīvi. Ir tāds teiciens: 
dzīvē svarīgi cerēt uz labāko, bet būt gatavam arī uz ļaunāko. 
Tad var vienmēr atrast risinājumus jebkam. Ja pats sevi sargā, arī 
Dieviņš tevi pasargās. Sargāsim visus sev apkārt mūsu mazajā 

Sveiki, mīļie ļaudonieši!
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Ļaudonā, kur cits citu pazīstam un kur mums ir iespēja palīdzēt 
citiem!

Ļaudona uzņem Ukrainas kara  
apdraudētos cilvēkus

Runājot par palīdzēšanu citiem, es kā pagasta pārvaldes va-
dītājs nolēmu mūsu skolas kopmītnes, kuras šajā mācību gadā 
ir tukšas pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ, piešķirt kā pa-
tvēruma mājas 13 bērniem un trīs sievietēm no kara skartajām 
teritorijām Ukrainā. Dzirdot no šiem bērniem stāstus par to, kam 
viņi izgājuši cauri un kam iet cauri šobrīd viņu vecāki un ģime-
nes, kas ir palikuši tur, redzot bildes, ko bērni rāda telefonos no 
mājām, sirds sadrūp gabalos un dvēsele sastingst. Ticiet man: 
tas nav prātam aptverams. Tās bailes, lai nekas nesāktu sāpēt, jo 
slimnīcas ir uzspridzinātas un nav pieejamas. Lidostas arī. Izglī-
tība netiek iegūta, medicīniskā palīdzība arī ne. Naktīs cilvēkiem 
jāsēž pagrabā, lai viņi paliktu dzīvi. Visiem, arī maziem bēr-
niem, veciem cilvēkiem un tiem, kurus moka dažādas slimības. 
Karš nešķiro nevienu. 

Par laimi, šiem cilvēkiem, no kuriem desmit ir 12–14 gadus 
jauni puiši (sporta skolas basketbola komanda), vienam puisītim 
2,5 gadi, vienam puisītim 4 gadi un meitenītei 9 gadi, viņiem 
esam mēs – Ļaudona un ļaudonieši. Māmiņas, kas atbraukušas 
līdzi, ir divas, un viena ir vecmāmiņa. Pavisam kopā trīs  sie-
vietes, kurām pārējie ģimenes locekļi palika tur…  Sagaidījām 
tālus ceļus mērojušos ciemiņus naktī no piektdienas uz sest-
dienu. Paldies visiem, kas iesaistījās, lai cilvēkus, kuri bēg no 
kara šausmām, te uzņemtu silti un ar mīlestību. Katrs no šiem 
cilvēkiem atbrauca ar tik mantām, cik viens cilvēks var paņemt 
līdzi. Tāpēc sadarbībā ar novada vadību un cerībā uz valsts pre-
timnākšanu pirmajās dienās sagādājām pašu minimālāko, kas 
nepieciešams izdzīvošanai. Jūs saņemsiet arī informāciju, kuru 
gatavo biedrības “Liograde” meitenes, ko katrs individuāli, ja to 
vēlaties, varēsiet izdarīt, ziedojot naudiņu, apģērbu vai ko citu 
pēc nepieciešamības.

Apzinoties to, ka arī mūsu senči ir bijuši situācijā, kad pašu 
zemē nav bijis drošības un cilvēki paši vairs nespēj lemt savus 
likteņus, uzreiz sapratu, ka arī mums būs jāpalīdz karā cietuša-
jiem. Tieši tādēļ izvēlējos sportistu grupu, kuri dzīvo ar domu 
trenēties, sportot. Tā ieguvēji būsim arī mēs. Pie mums uz sporta 
zāli brauks basketbola un, cerams, arī fiziskās sagatavotības tre-
neri, kas ar šiem jauniešiem strādās. Turklāt nebūs liegta bez-
maksas pieeja šīm nodarbībām arī mūsu bērniem. Katrs pagasta 
bērns vai jaunietis būs gaidīts iesaistīties. Un tāpat pozitīvi ir tas, 
ka šie jaunieši sportojot patērēs savu enerģiju sporta laukumos 
un būs mazāk laika un spēka domāt par blēņām un nedarbiem. 
Turklāt sports – tā ir disciplīna un spēja ievērot noteikumus.

Mums, ļaudoniešiem, jābūt viesmīlīgiem un jaukiem pret 
šiem ciemiņiem, saprotot, kādas šausmas šobrīd notiek viņu dzī-
vē. Saprotot, ka mums ir dota tāda iespēja kādam palīdzēt. Jo 
daudziem tādas nav un daudzi ir tādi, kuri bez palīdzības nemaz 
nevar izdzīvot. Mums jāuzņem šie ciemiņi ar smaidu, ar laipnī-
bu. Ar atsaucību un pieklājību. Ar siltumu un mīlestību. Tā, kā 
mēs gribētu, lai mūs vai mūsu bērnus, vai mūsu vecākus uzņem-
tu citur, ja mūs izdzītu no savām mājām. 

Viņi nav un nebūs mums drauds, ja kādam tā varētu likties. 
Viņi neko neņems mums nost un nekonkurēs ar mums par kaut 
ko. Viņi pazemīgi novērtē, ka esam atvēruši savas durvis un vē-
lamies palīdzēt. Viņi apņēmušies mācīties latviešu valodu, lai 
izrādītu cieņu un pateicību mūsu tautai. Un es zinu, ka mēs arī 
tādi esam. To jau pierāda darbi un iesaistīto cilvēku kuplais loks, 
kas palīdz. Un tie, kas gan uz ielas, gan zvanot, gan rakstot man 
ziņo, ka ir gatavi palīdzēt. Paldies jums tagad un turpmāk!

Būt viesmīlīgiem un nekādā gadījumā necensties apdraudēt 
Ukrainas cilvēkus šobrīd ir ne tikai cilvēciski svarīgi, bet arī 
valstiski. Atgādināšu, ka jebkāda konflikta meklēšana vai izrai-
sīšana ir starptautisks noziegums un Latvijā jau šobrīd par to ir 

paredzēta kriminālatbildība. Esam prātīgi, gudri un cilvēcīgi! 
Paldies Dievam un mūsu senčiem, zinu, ka ļaudonieši tādi ir!

Pagasta aktualitātes
Sakarā ar visiem notikumiem pasaulē līdz šim un arī šo-

brīd ļoti saļodzījusies arī situācija Madonas novadā saistībā ar 
budžetu un finansēm. Tas skar arī mūs. Šobrīd novada vadība 
ir apturējusi jebkādus tēriņus, kas nav ikdienas nepieciešamības 
darbi vai pamatizdevumi (komunālie maksājumi, sociālie pabal-
sti, izglītība, audzēkņu ēdināšana utt.). Šobrīd nedrīkstam neko 
iegādāties, uzlabot vai atjaunot, nezinot nākotni un ekonomisko 
situāciju turpmāk. Šis gads būs ekonomiski smags gan katram 
cilvēkam individuāli, gan pašvaldībai kopumā. Mēs ceram, ka 
pietiks finanšu sakopt, pļaut un uzturēt teritoriju, rūpēties par ce-
ļiem, ielām un ietvēm, par drošību un kārtību, kā arī par visu pa-
gasta iedzīvotāju labklājību. Darīsim, ko varēsim! Paļaujamies 
uz jūsu sapratni, ja kaut kas netiks paveikts. 

Jāsaka gan, ka bez attīstības nepaliksim. Ir plānots turpināt 
skolas remontdarbus, veikt teritorijas labiekārtošanu ar dīķi un 
saules paneļiem pie skolas. Aprīlī atsāksies Ļaudonas ceļa uz 
Madonu asfaltēšana, kas tiks pabeigta vasaras beigās. Tāpat ar 
cerībām raugāmies uz paredzēto asfalta seguma atjaunošanu 
Upes ielā, esošā seguma restaurēšanu Dambja ielā un Avotu ie-
las atlikušā posma asfaltēšanu. Novads šādus darbus ir paredzē-
jis, cerēsim uz izdošanos.

Pagastā mainās kadri,  
meklējam ceļu meistaru

Šopavasar pamatīgas pārmaiņas skars pagasta pārvaldes ko-
lektīvu, jo jaunos izaicinājumos dodas mūsu mīļā Ļaudonas bib-
liotēkas vadītāja Ieva, kura pagastam ir veltījusi pilnus astoņus 
darba gadus, uzturot, attīstot mūsu ceļojumu aģentūru prātam (tā 
es saucu bibliotēkas) un rūpējoties par iedzīvotāju emocionālo 
labsajūtu, kuru caur grāmatu, caur mākslu var gūt bibliotēkā. 
Tāpat bibliotēka ir vieta, kur var realizēties mūsu pagasta talanti 
dažādās mākslas jomā, un lieliska sadarbības partnere citiem pa-
gasta kolēģiem  pasākumu un svētku organizēšanā un svinēšanā. 
Šobrīd vienu Ievu bibliotēkā nomainīs cita Ieva – ne mazāk jau-
ka, ne mazāk laipna, smaidīga un atsaucīga. Tie, kas vēl jauno 
kolēģi Ievu nav iepazinuši – iepazīsieties, savukārt tie, kas grib 
teikt iepriekšējai Ievai paldies par darbu līdz šim – to droši varat 
izdarīt līdz 31. martam klātienē vai pēc tam jau privāti.

No mūsu kolektīva uz citu darbavietu aiziet arī mūsu ceļu 
meistars, mans vārda brālis Artūrs (Vīle-Bērziņš). Teiksim pal-
dies arī Artūram, kas  vienmēr bijis izcils profesionālis gan mūsu 
ceļu uzturēšanā šajā ziemā, kad laika apstākļi ar mums spēlēja 
“Kaķi un peli”, gan citos sev uzticētajos darbos. Artūrs bija un 
ir atsaucīgs kolēģis, palīdzēja jebkurā jautājumā, balstoties uz 
savu milzīgo pieredzi pašvaldībā, un varu teikt, ka gan pagasts, 
gan cilvēki individuāli ieguva daudz no Artūra ieguldītā darba. 
Šobrīd ļoti aktīvi meklējam ceļu meistaru – speciālistu, kurš ik-
dienā rūpētos par pagasta ceļiem, organizējot to kopšanu, uztu-
rēšanu, greiderēšanu un sniega tīrīšanu, kā arī darot citus līdzī-
gus ar ceļiem saistītus darbus. Ja zināt labu kandidātu – noteikti 
dodiet ziņu!

Visādi citādi prieks par pavasari, par tuvojošos vasaru. Ticu, 
ka tie būs pozitīvā ziņā raibi gadalaiki. Mēs daudz vairāk va-
rēsim nākt atkal kopā, pavadīt laiku, strādājot un atpūšoties, 
sacenšoties sporta laukumos vai stundas pavadot kustībā. Palī-
dzot citiem. Pašiem stādot, audzējot un novācot, kā arī palīdzot 
to darīt citiem. Domāsim labas domas, sēsim labus darbus sev 
apkārt un būsim laimīgi cilvēki savā svētajā zemē – Ļaudonā! 
Miers sākas vispirms katrā no mums, tad mūsu ģimenēs un vidē, 
kurā dzīvojam un strādājam. Un, ja mēs katrs šo mieru veido-
sim, arī pasaulē agri vai vēlu iestāsies miers. Absolūts miers un 
cilvēkiem labs prāts. Tāda pasaule būs. Būsim tikai pacietīgi un 
iecietīgi! Paldies jums visiem vēlreiz, ka esat.

       Artūrs Portnovs, 
Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājs
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Madonas novada pašvaldības 2022. gada budžeta iz-
strāde ilga vairāk nekā pusgadu. Jau ierasti gan valsts, gan 
pašvaldību budžetus raksturo dažādi apzīmējumi. Ņemot 
vērā 2021. gada centrālos notikumus, 2022. gada budžetu 
var raksturot kā strukturālo pārmaiņu un sociālā atbalsta 
budžetu.

Strukturālo pārmaiņu, jo izveidots jauns novads ar jau-
nām iestādēm, pārvalžu apvienībām, centralizētu grāmat-
vedību u.c. pārmaiņām, ko nesusi reforma.  Un jaunais bu-
džets atspoguļo visas šīs būtiskās izmaiņas, kas notikušas 
novada pārvaldības sistēmā. Novada teritorijas palielinā-
jums nenoliedzami deva jaunus izaicinājums, jo neizbēga-
mi teritorijās, kas iekļāvās jaunveidotajā Madonas novadā, 
līdzšinējā prakse bija atšķirīga un to visu salāgot nebija 
vienkāršs uzdevums. Šis darbs vēl nav noslēdzies, jo ir jo-
mas, kur pakalpojumu apjoms un saturs būs vēl jāpilnveido.

Sociālais atbalsts. Tieši sociālā atbalsta mehānismu 
blokā vērojams lielākais finansējuma pieaugums. Ja par 
pašu budžetu mēs varam teikt, ka tas nav palielinājies, tad 
sociālā joma ir tā, kur šis palielinājums ir būtiski jūtams. 
Pieaugums ir saistīts ar mājokļa pabalsta palielināšanu. Tas 
būs nepieciešams arvien vairāk iedzīvotājiem un ar šo pa-
balstu kaut daļēji centīsimies kompensēt elektrības un citu 
pakalpojumu cenu kāpumu. Pagaidām grūti prognozēt, kā-
dus vēl izaicinājumus mums nesīs 2022. gads, tādēļ sociālā 
atbalsta bloks būs tas, ar ko centīsimies iedzīvotājiem pēc 
iespējas vairāk palīdzēt.

Jāpiebilst, ka sociālo pabalstu sistēma, kas sevī ietver 
arī bezmaksas ēdināšanu pirmsskolā un skolā,  ir izlīdzināta 
visā novadā, pielīdzinot to augstākajai latiņai. No tā lielākie 
ieguvēji ir Ērgļu, Lubānas un Cesvaines iedzīvotāji.

Dzīvojam ļoti sarežģītā laikā, kas liedz droši prognozēt 
nākotni, tādēļ būtiski veidot dažādus “drošības spilvenus”. 
Arī pašvaldības budžetā tādi ir plānoti. Piemēram, 1,6 mil-
joni eiro esam atstājuši kā nesadalītos līdzekļus, kas būs 
pašvaldības rīcībā dažu situāciju risināšanai – vai tas būtu 
sociālais atbalsts novada iedzīvotājiem vai papildu finansē-
jums kādam no jau plānotajiem projektiem.

Kā jau minēju, budžets veidots piesardzīgi, taču tajā 
ietverts finansējums visām būtiskākajām sporta un tūrisma 
aktivitātēm, kultūras pasākumiem, uzņēmējdarbības atbal- 

stam, jauniešu nodarbinātībai u.c.
Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem pamatbudžetā ie-

tverta arī investīciju sadaļa. Kopumā investīciju projektiem 
plānoti aptuveni astoņi miljoni eiro – gan pašvaldības, gan 
valsts, gan ES fondu finansējums. Kā nozīmīgākos varu mi-
nēt Madonas pilsētas vidusskolas 5. kārtas izbūvi, Cesvai-
nes vidusskolas stadiona būvniecību, Madonas pilsētas ap-
vedceļa pārbūvi, Ļaudonas vidusskolas energoefektivitātes 
projekta realizāciju, industriālās zonas un biznesa attīstības 
centra būvniecības noslēgumu. Tie ir tikai daži no projek-
tiem, kurus šogad iecerēts pilnībā vai daļēji realizēt.

Kaut arī viens no galvenajiem uzdevumiem, plānojot 
jauno novada budžetu, bija piesardzība, tomēr 2022. gads 
budžeta un pašvaldības iecerēto aktivitāšu ziņā vienlaikus  
ir uzlūkojams arī ar optimismu. Martā tiks iesniegti vairā-
ki jau gatavi vai gandrīz gatavi investīciju projekti valsts 
mērķdotācijai (vienai pašvaldībai projektu īstenošanai pie-
ejami maksimums divi miljoni eiro). Finansējums pieejams 
projektiem, kas saistīti ar atbalstu uzņēmējdarbības vai pa-
kalpojumu infrastruktūras attīstībai, uzlabojot pakalpojumu 
kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem. Šis būs konkurss, 
kurā ar saviem projektiem sacentīsies Latvijas pašvaldības.

Atsevišķu projektu īstenošanai centīsimies iegūt kredī-
tu, tostarp aizņēmumu 1 000 000 eiro apmērā pašvaldības 
noteiktam prioritāram investīciju projektam, kas atbilst paš-
valdības attīstības programmas investīciju plānam. Vienlai-
kus aktīvi strādājam pie Eiropas struktūrfondu finansējuma 
piesaistes projektiem, kas saistīti ar ēku siltināšanu un ielu 
apgaismojumu. 

Labā ziņa ir arī tā, ka gada sākumā vērojama pozitīva 
tendence iedzīvotāju ienākuma nodokļa iekasēšanā. Ja tā 
saglabāsies, gada beigās varam cerēt uz  budžeta  pārpildi, 
kas ļaus vairāk līdzekļu veltīt to aktivitāšu īstenošanai, ku-
rām finansējums budžetā netika plānots. Protams, no gada 
pagājuši tikai nepilni trīs mēneši, tādēļ  līdz gada beigām 
situācija var strauji mainīties, jo īpaši tagad, kad saskara-
mies ar jauniem izaicinājumus. Taču piesardzīgs optimisms 
saglabājas.

Agris Lungevičs, 
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Plašāk –  madona.lv

VĒSTIS NO MADONAS NOVADA
2022. gada budžets
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VĒSTIS NO ĪPAŠUMU UZTURĒŠANAS NODAĻAS
Tiks izsolīts īpašums Parka ielā 3, Ļaudonā

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt 
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst, 
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt 
Kā melodijai, kura sirdī šalc! 
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt, 
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!

Martā  80 gadu jubileju atzīmēja  
divi Ļaudonas pagasta vīri –

VILIS GAVRIĻENKO 16. martā
 un

 ARTIS LŪSIS 24. martā!

Sūtām saulainus un pavasarīgus sveicienus, kā arī labas veselības un dzīvesprieka vēlējumus!
Daudz laimes!

Katrīna Kļaviņa

Labdien, cienījamie ļaudonieši!
Ļaudonas pagasta pārvalde ir nolēmusi pārdot Mado-

nas novada pašvaldībai piederošu īpašumu Ļaudonā, Parka  
ielā 3.

Īpašums sastāv no Līvānu tipa mājas un piegulošās ze-
mes 0,3 ha platībā. Madonas dome ir nolēmusi rīkot izso-
li. Īpašuma izsoles sākotnējā cena ir jau noteikta un tā būs 
8280 EUR. 

Informācija par izsoli tiks publicēta laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis” un Madonas novada  laikrakstā “Stars”. Izsoles 
noteikumi tiks publicēti Madonas novada pašvaldības in-

terneta mājaslapā: www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-iz-
solem

Interneta mājaslapā izsoles noteikumi būs pieejami ap-
tuveni marta pēdējā vai aprīļa pirmajā nedēļā, bet pati izsole 
notiks aptuveni aprīļa vidū.

Visi ieinteresētie, lūdzu, sekojiet līdzi pieejamajai in-
formācijai, kā arī var griezties Ļaudonas pagasta Īpašumu 
uzturēšanas nodaļā, ja rodas interese apskatīt pārdodamo 
īpašumu.

Gatis Gailītis, Ļaudonas pagasta 
īpašumu uzturēšanas  nodaļas vadītājs

MĒNEŠA JUBILĀRI

Madonas novada dome nosoda militāro uzbrukumu 
Ukrainai, kad 2022. gada 24. februārī Krievijas Federācija 
uzsāka neizprovocēta plaša mēroga militāro agresiju pret šo 
valsti un ieveda karaspēku tās neatkarīgajā teritorijā. 

Ukrainas tauta šobrīd cīnās pret agresoru. Tā cīnās par 
sava valstiskuma saglabāšanu. Par brīvību. Par mums.  

Šajā nevienlīdzīgajā cīņā Ukrainas tauta nedrīkst palikt 
viena. 

Šis ir brīdis, kad nedrīkstam klusi un vienaldzīgi stā-
vēt malā, noraugoties, kā vienpusēju, agresīvu militāro 
darbību rezultātā tiek grauta Ukrainas valsts, tāpēc, atklāti 
balsojot: par – 17 (Agris Lungevičs, Aigars Šķēls, Aivis 
Masaļskis, Andris Sakne, Artūrs Čačka, Artūrs Grandāns, 
Gatis Teilis, Gunārs Ikaunieks, Guntis Klikučs, Iveta Pei-
lāne, Kaspars Udrass, Māris Olte, Rūdolfs Preiss, Sandra 
Maksimova, Valda Kļaviņa, Vita Robalte, Zigfrīds Gora), 
pret – nav, atturas –  nav, Madonas novada pašvaldības 
dome nolēma:

Pieņemt rezolūciju, ar kuru:
1. tiek nosodīts Krievijas Federācijas militārais uzbru-

kums Ukrainai un tās tautai;
2. atbalstīt Ukrainas valsti un tautu, tās neatkarību, su-

verenitāti un teritoriālo nedalāmību šajā visam Eiropas kon-
tinentam izšķirošajā brīdī;

3. pārtraukt Madonas novada aktīvās sadarbības un sa-
draudzības līgumus ar Krievijas un Baltkrievijas pašvaldī-
bām; 

4. paust gatavību sniegt atbalstu Ukrainas tautai, izman-
tojot Madonas novada pašvaldības rīcībā esošos resursus.

Madonas novada pašvaldība sniedz atbalstu  Ukrainas 
krīzē cietušajiem Ukrainas iedzīvotājiem, nodrošinot ope-
ratīvu palīdzības un atbalsta sniegšanu uz Madonas novada 
pašvaldību braucošajiem vai pašvaldības teritorijā jau eso-
šajiem Ukrainas kara darbībā cietušajiem, tādējādi  piešķi-
rot finanšu līdzekļus – EUR 10 000,00 – apmērā (finansē-
jums piešķirts no Madonas novada pašvaldības 2021. gada 
budžeta atlikuma).

Informācija no madona.lv apkopoja K. Kļaviņa

AKTUALITĀTES
Par rezolūcijas pieņemšanu saistībā ar kara darbību Ukrainā
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„Brīnumdārza” darbinieces Arita Kalniņa un Valentina 
Blanko-Antona ieguvušas kvalifikāciju –  pirmsskolas sko-
lotājs, noslēdzot studijas Latvijas Universitātes Madonas 
filiālē. 

Lai neapsīkst radošums, izturība un mīlestība pret bēr-
niem! Lai sekmīgas gaitas turpmāk!

Lai avīzes lasītājus plašāk iepazītu ar jaunajām bērnu-
dārza skolotājām, ir tapusi neliela intervija, kurā abas dalās 
savā pieredzē, sadarbībā un runā par turpmākajiem plāniem.

Kāds bija ceļš, līdz kļuvāt par pirmsskolas izglītības 
iestādes skolotājām?

Arita: Ceļš nudien ir bijis interesants. Iepriekš esmu 
strādājusi pārsvarā tirdzniecības jomā, bet vienmēr jutu, 
ka vēlos darīt kaut ko svarīgāku. Viens no bērnības  sap-
ņiem bija kļūt par skolotāju. Šai profesijai mani iedvesmoja 
mana pirmā skolotāja Selga Balode. Bet nebaidīties un tur-
pināt mācības pēc vakarskolas pabeigšanas mani iedroši-
nāja mana mīļā vīramāte Zigrīda Kalniņa. Paldies!

Valentina: Sajutu aicinājumu apgūt kaut ko jaunu un 
iestājos Priekuļu tehnikuma Ērgļu filiālē, lai apgūtu auk-
lītes profesiju. Izejot praksi pirmsskolas izglītības iestādē, 
sapratu, ka darbs ar bērniem ir mans dzīves aicinājums, tā-
dēļ turpināju mācības Latvijas Universitātē jau par pirms-
skolas izglītības skolotāju.

Kāpēc izvēle nāca par labu tieši šai profesijai?
Arita: Domāju, ka šeit nostrādājuši gēni, jo mana vec-

vecmāmiņa bija skolotāja. Turklāt man patīk darbs ar bēr-
niem un viņu neviltotā mīlestība. 

Valentina: Šī profesija sniedz gandarījumu gan privā-
tajā dzīvē, gan darbā. Darbs ar bērniem ir ļoti atbildīgs 
un interesants, kas ļauj izpausties manam radošumam un 
dzīvespriekam.

Cik viegli izdevās apvienot studijas ar darba gaitām?
Arita: Tas bija pārbaudījumiem piepildīts laiks, jo nā-

cās apvienot ne tikai studijas un darbu, bet arī ģimenes dzī-
vi. 

Valentina: Priecēja tas, ka studijas notika ārpus darba 
laika. Paldies LU par iespēju apvienot studijas ar darbu!

Kā vērtējat savstarpējo sadarbību ar kolēģiem Ļau-
donā?

Arita: Esmu gandarīta par to, ka strādāju tieši Ļaudo-
nā. Kolektīvs ir brīnišķīgs. No katras kolēģes var kaut ko 
mācīties un iedvesmoties. Vienmēr izjūtams atbalsts un rū-
pes. Novēlu ikvienam tādu kolektīvu. 

Valentina: Man ir visforšākie kolēģi un vadība, kas 
mani atbalstīja, gan mācoties, gan darbā, gan ārpus darba 
laika prieka mirkļos.

Cik nozīmīgs/motivējošs bija ģimenes sniegtais at-
balsts?

Arita: Ģimene bieži atbalstīja tieši tajos brīžos, kad 
gribējās padoties. Paldies katram no viņiem par pacietību, 
uzmundrinājumu un ticību maniem spēkiem. Es jūs mīlu!

Valentina: Katras mācības ir pienākums un atbildība 
ne tikai studentam, bet arī viņa ģimenei, jo ģimene ir tā, kas 
atbalsta mācību procesā. Saprot, ka mācības ir prioritāte 

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
 VĒSTIS NO PII “BRĪNUMDĀRZS”

Lepojamies!

un ģimeniskās aktivitātes ir jāatbīda otrajā plānā. Paldies 
par izturību, un par to, ka jūs man esat!

Kā atmiņā iespiedies Universitātes izlaidums un svi-
nīgais mirklis „Brīnumdārzā”?

Arita, Valentina: Mums patiesi bija īsts izlaidums. Uni-
versitāte sniedza oficiālo daļu, kas notika zoom platformā, 
kur dzirdējām ļoti daudz pozitīvu un uzmundrinošu vārdu 
savā virzienā gan no docētājiem, gan filiāles vadītājas Loli-
tas Kostjukovas, gan no novada domes pārstāvjiem.

Neoficiālā daļa kā noorganizēts pārsteigums  sekoja PII 
“Brīnumdārzā”, kur kolēģes bija noformējušas zāli šim no-
tikumam  par godu, bērni bija izdomājuši, kāds  katrai sko-
lotājai būs viņas sapņu auto, protams, bija arī pārbaudīju-
mi, kas vēl bija jāiztur. Paldies mūsu burvīgajām kolēģēm! 
Šī diena noteikti paliks mūsu atmiņās. 

Kādi ir turpmākie plāni izglītībai?
Arita: Zinu, ka turpināšu mācīties, bet šobrīd vēl cenšos 

saprast, kurš ir tas ceļš, pa kuru tālāk vēlos iet. 
Valentina: Arī es pie sasniegtā nedomāju apstāties, bet 

turpināšu sevi pilnveidot. Katras mācības uztveru kā izaici-
nājumu, kas paplašina manu redzesloku  darbā ar bērniem, 
pieaugušajiem un sabiedrību.

Ko ieteiktu tiem, kuri vēlas mācīties arī tādos gadī-
jumos, kad vidējās izglītības sertifikāts ir saņemts jau 
pirms laba laika?

Arita: Nebaidīties! Piecelties  no dīvāna, spert pirmo 
soli mērķa virzienā. Neviens mūsu vietā to nevar izdarīt. 
Atceries, ka to dari sev. Un tam jau būs cita pievienotā vēr-

No kreisās: Arita Kalniņa un Valentina Blanko-Antona.
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Katru gadu 22. mar-
tā tiek atzīmēta Pasaules 
ūdens diena. Šos svētkus 
iedibināja Apvienoto Nāci-
ju organizācija, lai pievērs-
tu ikviena cilvēka uzmanī-
bu ūdens resursu kvalitātei 
un vērtībai. Izrādās, ka ti-
kai viens procents ūdens 
krājumu ir piemērots un 
drošs lietošanai uzturā. Tā-
dēļ  avota un minerālūdeņu 
ražotājs VENDEN izsludi-
nāja konkursu pirmsskolas 
audzēkņiem ,,Ūdens mūsu 
pasaulē”, kurā startēja arī 
Rūķu” un ,,Kaķu” grupas 
no mūsu bērnudārza. La-
bāko darbu autoriem – bal-
vas, kā arī vērtīgas balvas 
iestādei, kurā bērns skolo-
jas. Gaidīsim rezultātus! 

Sandra Zavale, skolotāja

Informācijai
     Martā notika Katrīnas Stafeckas (sadarbībā ar PII darbiniekiem) pieteiktais un organizētais projekts 

,,Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr.9.2,4.2/16/1/09  
,,Veselības nedēļa Ļaudonas pagasta izglītības iestādēs”. 

Diemžēl slimošanas dēļ daļa pasākumu tika pārcelti, bet par visu projektu kopā – nākamajā numurā. 
VISLIELĀKAIS PALDIES Katrīnai par enerģiju, idejām un  darbošanos!

Rubriku gatavoja Ināra Krasnova, PII „Brīnumdārzs” vadītāja, un
Katrīna Kļaviņa, avīzes redaktore

Dalība zīmējumu konkursā

Audzēkņa Kristera Retko darbiņš konkursam.

tība. Ja es šo visu mācītos 
citā vecumā, tad par to visu 
man būtu mazāka izpratne. 
Uzskatu, ka visam ir savs 
laiks, kad sasniegt savus 
mērķus, un tam nekad nav 
par vēlu!!!

Valentina: Vēlos visus 
iedrošināt uzdrīkstēties  se-
vi pilnveidot. Katras iegū-
tās zināšanas ir bagātība, 
ar ko var dalīties, kuras 
nevar neviens atņemt.

Paldies, dāmas, par 
atbildēm! Lai jauniegūtā 
izglītība ved jūs pa pasa-
kaino ceļu iemīļotajā dar-
ba sfērā! Izdošanos!

No kreisās: Dina Simsone, 
iestādes vadītāja Ināra 
Krasnova, Arita, Valentina, 
Sandra Zavale, Vanda 
Mincāne, Laura Pelse.



                     “Ļaudonas Vēstis” Nr. 3 (311)                                2022. GADA  MARTS8

Pavasaris ir vienrei-
zējs gadalaiks. Pēc zie-
mas lēnām sāk mosties 
daba, aizvien vairāk ir 
dzirdamas putnu čalas 
un parādās lielāka rosība. 
Līdz ar marta iestāšanos 
arī bērnu un jauniešu ak-
tivitāte kļūst lielāka.

Kā jau iepriekšējā 
avīzes numurā rakstīju, 
no  1. līdz 25. februārim 
norisinājās  BJIC “Acs” 
februāra izaicinājums. 
Par uzvarētāju ar izcīnī-
tiem  27 punktiem kļuva 
Toms Edijs Dzenis. Eve-
līnai un Robertam Ti-
maškoviem pēc četriem 
uzdevumiem bija vienāds 
punktu skaits, katram pa 
21 punktam, tāpēc tika 
veikts papildu uzdevums. 
Izcīnot uzvaru papildu 
uzdevumā – dambretē, 
otro vietu ieguva Roberts 
un 3.vieta – Evelīnai.

VĒSTIS NO BJIC „ACS”
Sveiciens pavasarī!

Pateicoties pārvaldes vadītājam Artūram, 28. febru-
ārī 17 jaunieši devās uz Rīgu, lai skatītos Latvijas izlases 
basketbola spēli. Pēc tik ilga ierobežojumu un aizliegumu 

laika iespēja aizbraukt un skatīties klātienē basketbolu, 
piedzīvot emocijas, kuras valdīja arēnā, nav vārdos ap-
rakstāmas. Šis noteikti bija lielisks notikums, kuru novēr-

Pāršķirstot  Latvijas vēstures grāmatu un atbildot sev 
uz svarīgiem jautājumiem par mūsu tautas likteņgaitām, 
varam iepazīt un izzināt savas dzimtās puses varoņus. 

Februāris ir  mēnesis, kurā savas domas veltām mūsu 
dižajam novadniekam, Latvijas pirmās Neatkarīgās Armi-
jas komandierim Oskaram Kalpakam. 2022. gada 6. jan-
vārī pieminējām viņu 140. gadadienā. 

Šogad īpaša  lappuse ir veltīta karavīram, latviešu 
strēlnieku un Neatkarības kara karavīru dēlu paaudzes 
pārstāvim – Andrejam Eglītim, kuru likteņceļi aizveda 
Otrā pasaules kara notikumos. Andrejam Eglītim  šī gada 
21. oktobrī svinēsim viņa 110. atceres gadadienu.

Lai veicinātu jaunatnes patriotisko audzināšanu, sa-
glabātu pulkveža Oskara Kalpaka, dzejnieka Andreja Eg-
līša piemiņu un motivētu bērnus un jauniešus līdzdarbo-
ties sabiedriskajās aktivitātēs, tika organizēts patriotiskās 
dzejas lasījumu konkurss “AUDIET MANI KAROGĀ – 
SARKAN – BALTI – SARKANĀ!”.  

Skolēni bija aicināti iesūtīt nofilmēto dzejoļu runāša-
nu, izvēloties vietu, kas runātājam ir nozīmīga un vairo 
patriotismu. No mūsu skolas uz šo aicinājumu  atsaucās 
astoņi skolēni.    

 6. martā Ļaudonas kultūras namā notika Oskara Kal-
paka atceras pasākuma cikla uzvarētāju apbalvošana.   
Ļoti patīkami bija dzirdēt, ka starp uzvarētājiem bija arī 
mūsu skolas skolēni:

5.– 6. klašu grupā:
Niks Rogovs – 2. vieta;
Justīne Vīgante – 3. vieta;
Emīlija Varsegova – pateicība.

7. – 9. klašu grupā: 
Dārta Elīza Macijevska – 1. vieta;
Ernests Jonāns – 2. vieta;
Undīne Holujova   – pateicība.

Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību, ieguldīto 
darbu un laiku, gatavojoties šim konkursam!

Aldona Gudrīte, 
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 

skolotājas palīdze

Tikšanās ar jauniešiem.

VĒSTIS NO A. EGLĪŠA ĻAUDONAS VIDUSSKOLAS
Dzejas konkursa norise
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tēja jaunieši.
1. martā darbojāmies radoši un veidojām diegu bum-

bas. Kā izrādās, iemērkt rokas pilnā bļodā ar līmi ir ļoti 
forši.

6. martā Ļaudonas kultūras namā notika O. Kalpa-
ka atceres pasākums, kurā kā brīvprātīgie darbojās mūsu 
jaunieši. Paldies par atsaucību un palīdzību Justīnei, 
Amandai, Kristai, Amandai Siliņai, Marisam, Rovenam, 
Ernestam, Kārlim un Andrim!

10. martā kopā ar jauniešiem un pārvaldes vadītā-
ju tikāmies, lai runātu un rastu idejas Madonas novada 
izsludinātajam jauniešu iniciatīvu projektu konkursam. 
Ļoti produktīva un idejām bagāta izvērtās mūsu tikšanās. 
Cerams, ka tikpat labi arī veiksies projektu pieteikumu 
sagatavošanā.

Skolēnu pavasara brīvlaiku iesākām aktīvi un 15. 
martā devāmies pastaigā. Nu jau pastaiga brīvlaikā ir 
kļuvusi par tradīciju. Šoreiz laikapstākļi mūs lutināja. 
Saulīte tik ļoti sildīja, ka pastaigājāmies veselas trīs stun-
das. Kārtējo reizi pārliecinājāmies, ka vienkārša kopā 
būšana ir nenovērtējama.

16. martā darbojāmies aktivitātē “Izaudzē pats!”. 
Katrs varēja izvēlēties, ko iesēt (tomāti, paprika, arbūzs, 
dažādas puķes, salāti utt.). Kopā tika sasētas sēklas 36 
podiņos un divās kastītēs. Tagad sējumi dīgs jauniešu 
centrā, bet vēlāk katrs varēs nest uz māju un audzēt tālāk. 

Darbīgu un saules pilnu pavasari!

Gita Dzene,
BJIC ”Acs” jaunatnes darbiniece

Foto no  BJIC arhīva

Februāra izaicinājuma uzvarētāji.

Izaudzē pats!

Pastaiga. Radošā darbnīca – diega bumbas.
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Latviešu  
literatūra:
Baiba Zīle  
“Alma – pasaules mala”

Zane Daudziņa 
“Dienasgrāmata” 

Dzintra Žuravska  
“Svešs starp savējiem”

Keita Ketnere  
“Drupaču ballīte”  
4. grāmata

Keita Ketnere 
“Divkosības akadēmija” 
5. grāmata

Daina Grūbe  
“Vienīgie”

Dace Judina  
“Svilpotājs” laika stāsti 

Dace Judina  
“Vēstule”

Zane Nuts  
“Latvietes nevar 
nemīlēt”

Solvita Mežote  
“Purva migla” 

Ruta Zimnoha  
“Romāns virtuvē”

Ārzemju  
literatūra:
Kārena Vaita  
“Atgriešanās Tredstrītā”

Kārena Vaita “Ziemassvētki Tredstrītā”

Elizabete Bakena  
“Divas sievietes Romā”

Paula Hokinsa  
“Gausā uguns” 

Džūlsa Veika “Koventgārdena sniegā”

Džūlsa Veika  
“Tikšanās Rivjērā”

Stīna Džeksone  
“Sudraba ceļš” 

Marija Ērnestama  
“Viens no mums”

Ketija Kellija  
“Vīri, draugi un mīļākie” 

Kamilla Lekberga “Sudraba asaras”

Šīs un arī citas grāmatas ar interesantām 
sižeta līnijām gaida savus lasītājus, 
ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās 
drošības prasības.

Informāciju sagatavoja  
Sāvienas bibliotēkas vadītāja  

Gunta Matīsa

n Tu samazināsi savu 
stresa līmeni, jo novirzīsi 
savas domas uz grāmatā 
lasāmo/notiekošo.

n Tu stimulēsi savu 
prātu – trenēsi to lasot.

n Tu iegūsi jaunas zi-
nāšanas.

n Tu papildināsi savu 
vārdu krājumu.

n Tu uzlabosi savu at-
miņu, jo jāpatur taču prātā, 
kā sauc grāmatu varoņus.

n Tu uzlabosi savas 
analītiskās spējas – radī-
sies kritiskā domāšana un 
spēja paredzēt to, kas no-
tiks jau citās grāmatās.

n Tu uzlabosi savas 
koncentrēšanās spējas.

n Tu noteikti iegūsi 

Ko tev dos grāmatu lasīšana?

labākas rakstīšanas prasmes 
– jo plašāks būs gūtais vārdu 
krājums, jo labāk rakstīsies.

n Tu vairosi savu iekšējo 
mieru. 

n Tu iegūsi jaunu izklai-
des iespēju. 

n Tu stiprināsi savas 
attiecības, piemēram, ja kā 
vecāks vai vecvecāks lasīsi 
savam bērnam. 

n Tev būs jauns veids, kā 
kavēt savu laiku.

n Tev ir dota iespēja ap-

gūt svešvalodas – sāc lasīt 
vārdnīcas, bet, ja nopietni,   
ir veikti pētījumi, kas pie-
rāda to, ka cilvēki, kas lasa 
grāmatas, spēj ātrāk apgūt 
svešvalodas, kā tie, kuri 
nelasa vispār. 

n Tava miega kvalitā-
te uzlabosies. 

n Tu kļūsi empātisks, 
jo tu noteikti mēģināsi ie-
justies grāmatas varoņa 
vārdā. 

  
Kā redzat, ir daudz po-

zitīvu ieguvumu. Cerams, 
ka vismaz pāris iemesli no 
šeit minētajiem arī jūs pa-
mudinās grāmatu lasīšanu 
iekļaut savā ikdienā.

K. Kļaviņa, redaktore

Attēls no interneta dzīlēm.

VĒSTIS NO SĀVIENAS BIBLIOTĒKAS
Jaunumi grāmatu plauktā
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26. februārī Ļaudonas pagasta iedzīvotājiem tika piedā-
vāta iespēja startēt sacensībās uz ledus.

Prieks, ka gan Ilze Barūkle, gan Ļaudonas pagasta pār-
valdes darbinieki ar Artūru Portnovu priekšgalā popularizē 
makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu, 
kopā pulcējot 27  makšķerniekus. Šajā dienā tika noteikti 
labākie individuālie sportisti. Iespēju piedalīties sacensībās 
izmantoja arī ļaudis ārpus pagasta, piemēram, jēkabpilieši, 
aglonieši, preilēnieši, kalsnavieši un pat sidgundieši.

Agrajā, ziemīgajā februāra pēdējās sestdienas rītā jau 
no plkst. 8.00 pie Sāvienas pienotavas pulcējās 23 vīri, 
viens jaunietis un trīs sievietes. Visi kā viens gatavi turp-
mākās četras stundas pavadīt uz Sāvienas ezera ledus, ie-
vērojot  MK 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1498. 
„Makšķerēšanas noteikumi” nosacījumus, t.i., ar derīgu 
makšķerēšanas karti un personu apliecinošu dokumentu. 

Šo sacensību tiesnesis bija sāvēnietis Juris Eglītis, kas 
labprāt deva dalībniekiem gan padomus, gan pateica kādu 
joku, ar ko  uzlabot garastāvokli, gan ierādīja makšķernie-
kiem sektorus, kur urbt caurumus ledū.

Sportistiem vienlaikus bija ļauts lietot ne vairāk kā di-
vus āliņģus, no kuriem viens izmantojams makšķerēšanai 
un viens rezerves. Noķertās zivis nedrīkstēja nomest snie-
gā vai uz ledus, tās visu sacensību laiku bija uzglabājamas  
īpaši izsniegtā maisiņā, par kuru gan tika jokots, ka būšot 
par mazu.

Lai labāk ķertos, tika ļauts lietot jebkuras ēsmas un 
vēlamo lomu  piebarot. Taču dalībniekiem tika aizliegts 
savstarpēji mainīties vai palīdzēt ar makšķerēšanas piede-
rumiem un ēsmām, un, protams, pats svarīgākais – ņemt no 
kāda un dot citiem dalībniekiem zivis.

Uzvarētāji tika noteikti pēc sacensību laikā noķertā ziv-
ju kopsvara.

Tādējādi sieviešu grupā 1. vietu izcīnīja ļaudoniete 

un idejas iniciatore 
Ilze Barūkle (loma 
svars 3,560kg);

2. vietā sidgun-
diete Daiga Karlso-
ne (1,290kg);

3. vietā ļaudo-
niete Inga Calmāne 
(0,430kg).

Jauniešu grupā 
startēja tikai viens 
cilvēks – Emīls Nils 
Eltumanis, noķerot 
2,59kg smagu lomu 
un iegūstot 1. vietu.

Savukārt vīru 
grupā, krietni lielā-
kā konkurencē: 

1. vietu ieguva kalsnavietis Jānis Viļevičs (loma svars 
3,86kg);

2. vietā jēkabpilietis Sergejs Pavlovs (3,48kg);
3. vietā ļaudonietis Zintis Viļevičs (3,41kg).
Ar lielākās zivs noķeršanu varēja lepoties jēkabpilietis 

Jānis Skrajāns – zivs svars 0,210 kg.
Sirsnīgs paldies visiem Ļaudonas pagasta vīriem, kā arī 

sievām, kas startēja, izrādīja lielu atsaucību šī sporta veida 
sacensībās! Būs pieprasījums, sekos arī piedāvājums. Pal-
dies par iesaisti!

Jūs esat labākie! Un lai veiksmes jau nākamajā sezo-
nā, gan svētdienā bļitkojot, gan citās sacensībās startējot!

Edgars Biķernieks, azartisks bļitkotājs,
 un Katrīna Kļaviņa, redaktore

ĻAUDONA SPORTO
Zemledus makšķerēšanas sacensības 

Ļaudonas pagastā

Brašo, jautro un mērķtiecīgo makšķernieku kopbilde.

Kausi.
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Ļaudonas kapsēta atrodas skaistā vietā – ārpus pilsētiņas 
lēzenā uzkalnā. To ieskauj iekopti lauki, to sargā Krustkalnu 
varenie koki. 

Ceļš, kas ved uz kapsētu, izveidojies par savdabīgu ale-
ju. Gājējus, braucējus it kā sargā virs ceļa kopā savijušies 
liepu zari. Turpat lēnām plūst arī Aiviekste – rāma, sudra-
baina. Tā tek cauri cilvēku dzīvēm, kuru atdusas vieta ir šajā 
kapsētā. To par savu sauc ne tikai ļaudonieši, bet arī citu 
– tuvu un tālu – pagastu ļaudis. Ļaudonas evaņģēliski lute-
riskā draudze savulaik ir bijusi otra lielākā Vidzemē.

Aleja uz kapiem. M. Dzeņa foto

Kapsēta nav krēslaina, drūma, bet gan saules pielieta. 
Pavasaros tur reibina ievas, vītero putni, vasarā valda sa-
karsuša meža un apkārtējo druvu smarža. Draudze vienmēr 
rūpējusies par kapsētu. Pagājušā gadsimta trīsdesmitajos 
gados kapsētas vidū necilās koka kapelas vietā tika uzcel-
ta pamatīga, betonēta būve – vieta svētrunu teikšanai. Šis 
darbs bija uzticēts prasmīgajam amatniekam Jūlijam Kalni-
ņam. Interesanti, ka pazīstamais ļaudonietis Imants Kalniņš 
ir viņa jaunākais dēls. 

Vēsturiskā fotogrāfija no Imanta ģimenes albuma.

Kad 1944. gada augustā vācieši atkāpjoties uzspridzināja 
Ļaudonas evaņģēliski  luterisko baznīcu, ilgus gadus to aizvie-
toja kapliča. Tur joprojām atrodas altārglezna, kas brīnumainā 
kārtā, no sprādziena viļņa neskarta, bija izmesta no baznīcas.

Pēdējos gados kapliča restaurēta. Jau pa gabalu redzams 
tās skaistais dakstiņu jumts.

Kopš mājās, dzimtajā smiltājā, atgriezies trimdinieks 
Andrejs Eglītis, Ļaudonas kapsēta iekļauta sakrālā tūrisma 
maršrutā. 

Ceļu, kas ir kā piemiņas taka, pie Andreja Eglīša iezīmē 
tēlnieka Induļa Rankas veidotās akmens skulptūras. Gājienu 

pa kapsētu varētu salīdzināt ar Ļaudonas vēstures grāma-
tas pārlapošanu. Te guļ cienītais un mīlētais mācītājs Kārlis 
Avots. Te kapu kopiņas dažādu paaudžu skolotājiem. Te sa-
tikušies leģendārie lauku muzikanti – Jānis Eglītis, Jānis Dār-
ziņš, Jānis Židovs. Majestātiska dzimtas kapa vieta latviešu 
baronam Rušmanim. Jauki, ka rūpīgā, čaklā kapu saimniece 
Aļa Gurska atrod laiku arī tās sakopšanai. Kapsētā mūža mā-
jas ļaudonietim Tautas daiļamata meistaram Voldemāram 
Māliņam.

Te mieru atradušas čaklās godu saimnieces, vīri, kas mūžu 
veltījuši pārtikušu lauku saimniecību iekopšanai, mežkopji, 
arī vienkārši darba rūķi. 

Te bagāti, piepildīti mūži, skaisti jaunības sapņi, te arī pir-
mie nedrošie solīši...

1944. gadā trimdā devās mūsu novadniece, rakstniece, 
dzejniece Erna Ķikure. Viņa mūžu nodzīvoja Austrālijā, taču 
bezgalīgi ilgojās pēc Aiviekstes, savas bērnības, jaunības 
upes, pēc dzimtajiem „Ķikuriem”. Dzejniece atgriezās – pēc 
nāves, urnu ar viņas pelniem meitas nogādāja Ļaudonā. Un nu 
viņa kapsētā ir kopā ar tēvu. Kaimiņos „Ķikuriem” ir Veres-
malas „Dzināju” Auziņu Martas kapavieta. 

Marta Auziņa, mana tēva māsīca, nomira nepilnu trīsdes-
mit gadu vecumā. Šīs zemnieku meitenes dzīvesstāsts ir kā 
daļa no mūsu vēstures. Tas liek domāt, atcerēties, salīdzināt 
pagātnes notikumus ar mūsdienām.

Pēc Madonas ģimnāzijas absolvēšanas Marta nolēma kļūt 
par ārsti un iestājās Latvijas Universitātes Medicīnas fakultā-
tē. 20. gadsimta sākumā Latvijas topošie ārsti mācījās Tērbatā 
un Pēterburgā. 1919. gadā tūlīt pēc LU nodibināšanas tika iz-
veidota arī Medicīnas fakultāte, jo jaunajai valstij Latvijai bija 
ļoti vajadzīgi ārsti.

1920. gadā Medicīnas fakultātei piešķīra Pareizticīgo se-
mināra ēku Kronvalda bulvārī 9 – ēku, kuru pieņemts saukt 
par Anatomikumu. Par klīnisko pamatbāzi kļuva Rīgas pilsē-
tas slimnīca (tagad – P. Stradiņa klīniskās universitātes slim-
nīca).

Ja piepildītos Martas Auziņas ieceres, viņa būtu viena no 
pirmajām sievietēm ārstēm, kas ieguvusi augstāko izglītību 
Rīgā.

Taču Martu piemeklēja tā laika lielākais un neuzveicamais 
ļaunums – tuberkuloze. Atcerēsimies Eduardu Veidenbaumu 
un daudzus citus tā laika dižgarus, kurus piemeklēja līdzīgs 
liktenis.

Un bieži vien kapu kalniņā toreiz noveda vien plaušu kar-

LŪKOJOTIES VĒSTURĒ...
Ļaudonas likteņdārzs

Ļaudonas kapsētas kapliča. Z. Zakas foto
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sonis – smags, laikā nepamanīts...
Glābēju penicilīnu diemžēl atklāja tikai 1928. gadā. Pa-

gāja ilgs laiks – 12 gadi, kamēr šis atklājums tika padarīts par 
pasaulē nozīmīgām zālēm. Un kopš tā laika medicīna bez an-
tibiotikām nav iedomājama.

Mūsu ģimenes dokumentos saglabājusies vēstule, rakstīta 
pirms 95 gadiem – 1927. gada februārī. Marta ārstējās kal-
nos Šveicē Davosā. Viņa raksta māsai Emmai. Stāsta par savu 
veselību, par ikdienas procedūrām, par gulēšanu svaigā kalnu 
gaisā – vaļējā terasē, silti sasegta, aprūpēta. Lai arī slima, Mar-
ta savā būtībā ir jauna dāma, kas vēro ārzemnieču ģērbšanās 
stilu, viņu uzvedību. Marta pastaigā ir satikusi dāmu, ģērbušos 
kā vīrieti – garajās biksēs. Viņa par to vēstulē stāsta māsai un 
ir visai barga vērtējumā – „Vienu gan es zinu, ka Rīgā tādu 
spoku aizturētu policija...”. Mīļo Martiņ, ja tu tagad mūs re-
dzētu!

Dakteri iesaka Martai paildzināt ārstēšanu un palikt sa-
natorijā līdz maija vidum. Kopā ar ceļa naudu viņai vēl ne-
pieciešami tūkstots latu. Marta saprot, ka vecāki šādu summu 
nevarēs sadabūt, tāpēc lūdz māsas palīdzību. Emma Zvaigzne 
bija Mētrienas „Aizpurvju” saimniece un,  protams, naudu aiz-
sūtīja. Diemžēl dziedinošais kalnu gaiss Martu neizglāba. Un 
nu kopā ar saviem sapņiem Marta atdusas Ļaudonas kapsētā. 

Domājot par šodienu, par Covid-19 laiku, salīdzinu to ar 

pagātni, ar to bezcerību, kad plosījās tuberkuloze.
Ar kādu atvieglojumu, uzticēšanos pēc antibiotiku atklāša-

nas cilvēki visā pasaulē bija paglābti no šīs nežēlīgās slimības. 
Atceros, pēckara gados skolā mūsu pastieptās vājās rociņas, 
kad stāvējām rindā tuberkulozes pārbaudei. Un nevienam ne-
nāca prātā apšaubīt medicīnas sasniegumus!

Atcerēsimies, ka tikai vienoti esam stipri un neuzvarami 
cīņā ar jebkuru ļaunumu!

Aiz cieņas un mīlestības, aiz apbrīnas par paveikto, sa-
sniegto, neaizmirsīsim tuvinieku kapu kopiņas!

Saka taču, ka cilvēks dzīvo tik ilgi, kamēr kāds viņu vēl 
atceras...

Astrīda Aizsilniece, bijusī ļaudoniete
2022. gada februārī, martā

INTERESANTI!
Tvaikonis „Oļegs”

Gandrīz pirms 112 gadiem pa Ai-
vieksti no Lubānas muižas līdz Cūkas 
krogam tika nodibināta pastāvīga sa-
tiksme ar tvaikoni “Oļegs”.

Trīs reizes nedēļā “Oļega” marš-
ruts bija: Lubānas muiža-Meirānu 
muiža-Švāna krogs-Saikavas krogs-
Fridrihsvaldes muiža-Mūrnieku krogs- 
Ļaudonas miests-Aburti-Cūku krogs 
un pretējā virzienā. Savukārt svētdie-
nās to varēja izīrēt dažādiem izbrau-
kumiem.

Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzeja krājumā saglabājusies 
gan tvaikoņa satiksmes reklāmas lapa, 
gan daži dokumenti, kas liecina par 
“Oļega” īpašniekiem.

Sākotnēji bija apvienojušies trīs, 
bet no šī projekta izstājās Alksnis, 
un tālākās līgumsaistības ar tvaikoņa 
būvētājiem uzņēmās Verpelis un Aiz-
purvs. Ūdens satiksmi izmantoja vie-
tējie iedzīvotāji, kā arī plostnieki, kas 
vēlējās atgriezties augštecē.

Saikavas krāces, Aiviekstes kā 
ūdensceļa nonākšana  Krievijas Ceļu 
ministrijas pārziņā, Pirmā pasaules 
kara sākums nekādi neveicināja sa-
tiksmi pa Aivieksti. Tāpēc vairāk ir 
zināms starpkaru perioda tvaikonis 
“Kultūrtehniķis”. 

Laimdota Ivanova, Madonas 
novadpētniecības un mākslas muzeja 

vēsturniece

M. Auziņas studenta apliecība. 

Martas rakstītā vēstule māsai Emmai.
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LĪDZJŪTĪBA

ESI SAVAS ZEMES SARGS – 
STĀJIES ZEMESSARDZĒ!

Pievienojies Zemessardzes 
26. kājnieku bataljonam!

Zemessardze ir skaitliski lielākā Nacionālo bruņoto 
spēku vienība un valsts aizsardzības pamats. Zemessardze 
ir pārstāvēta visā Latvijā – Zemgalē, Latgalē, Vidzemē un 
Kurzemē. Šodien vairāk nekā 8300 pašaizliedzīgu Latvijas 
pilsoņu no savas pamatnodarbošanās – darba vai studijām 
–  brīvajā laikā jau ir apguvuši un turpina pilnveidot prasmes 
un iemaņas, kas nepieciešamas mūsu valsts aizsardzībai. 

Zemessargi pilda ne tikai militārus uzdevumus, bet 
arī veic visai sabiedrībai svarīgus uzdevumus, piemēram, 
sniedz atbalstu pazudušu cilvēku meklēšanā, iznīcina sprā-
dzienbīstamus priekšmetus, piedalās glābšanas darbos, dzēš 
ugunsgrēkus, novērš plūdu radītās sekas, kā arī sniedz at-
balstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu 
novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā.  

LATVIJAS AIZSARDZĪBA IR MŪSU KOPĪGA  
ATBILDĪBA!

Vairāk informācijas, zvanot uz tālruņa numuru 25678517 
vai rakstot uz e-pastu: 26bn@mil.lv

Informācija no madona.lv, sagatavoja K. Kļaviņa

Tie savādi skumjie mirkļi...
Tad palīdzēt var tikai viens –
Ja kādu atmiņu gaišu tu savā dvēselē sien.

Atvadu brīdī esam kopā ar  
MIHAILA MUTORA mammu un  

tuviniekiem.

Klasesbiedri Ļaudonas vidusskolā

Vai esi gatavs krīzei?  

Ņemot vērā, 
ka dažādu apstākļu 
dēļ pēdējā mēneša 
laikā būtiski sama-
zinājusies iedzī-
votāju interese par 
vakcināciju pret 
Covid-19, pieņemts 
lēmums apturēt 
vakcinācijas punkta 

darbību. Mainoties situācijai, tā var atsākties. 
Atgādinām, ka Madonas novada iedzīvotāji vakcināci-

ju var veikt vakcinācijas kabinetos ģimenes ārstu praksēs 
(tajās, kas sniedz vakcinācijas pakalpojumu) un Madonas 
slimnīcā: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/covid-19-vakcina-
cijas-kabinetu-karte

Egils Kazakevičs, Madonas novada pašvaldības sabied-
risko attiecību speciālists 

Informācija no madona.lv

Madonas pilsētas sporta centrā 
izveidotais vakcinācijas punkts 

pārtrauc darbību


