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Par sociālās palīdzības pabalstiem un vienreizējiem
materiāliem pabalstiem Madonas novadā
Madonas novada pašvaldības
domē 2021. gada 25. novembrī apstiprināti Saistošie noteikumi Nr. 18 „Sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā” (stājušies spēkā 01.01.2022.).
Šie noteikumi darbojas visā novada
teritorijā. Sociālos pabalstus piešķir mājsaimniecībai, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja tā atbilst vismaz vienam
no statusiem, kuras atbilstību atzinis Sociālais dienests, vai atbilst citai personu
kategorijai saskaņā ar šiem saistošiem
noteikumiem. Mājsaimniecība var iegūt
trīs veidu statusu: trūcīga, maznodrošināta, nonākusi krīzes situācijā. Pašvaldība nodrošina sociālo palīdzību trūcīgām,
maznodrošinātām, kā arī citām mājsaimniecībām, kuras tiesīgas saņemt šos pabalstus. Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam nosaka
atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un Ministru
kabineta 2020.gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu
un sociālās palīdzības saņemšanu”.
Trūcīgas mājsaimniecības statusu var iegūt, ja pēdējo trīs mēnešu ienākumi, kuri pierādīti ar ienākumu apliecinošiem dokumentiem (darba vietas
izziņa par pēdējo trīs mēnešu izpeļņu
pēc nodokļu nomaksas, izraksts no bankas konta par visa veida ienākumiem),
ja pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ir līdz 272 00 euro ienākum
slieksnis un pārējām personām mājsaimniecībā katrai ir līdz 190,00 euro, kā arī
šai mājsaimniecībā īpašumā var atrasties
viens nekustāmais īpašums līdz 5 ha
platībā, var būt naudas līdzekļu uzkrājums līdz 272,00 euro un viens mehāniskais transporta līdzeklis.
Maznodrošinātas mājsaimniecības
statusu var iegūt, ja ienākumi pēdējo
trīs mēnešu laikā pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā nepārsniedz
327,00 euro slieksni un otrajai un nākošajām personām katrai ne vairāk kā
229,00 euro. Atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam izvērtē un
nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem
un šiem saistošiem pašvaldības noteikumiem.
Par krīzes situācijā nonākušu
mājsaimniecību var atzīt, kam iestāju-

šies šādi apstākļi:.
1) dabas katastrofu vai cilvēku
izraisītās katastrofas rezultātā skarta
dzīvojamā vide. Pabalstu krīzes situācijā var piešķirt līdz divu valstī noteikto
minimālo mēneša darba algu apmēram, bet
2) citu ārējo notikumu dēļ, ja
mājsaimniecība pati saviem spēkiem nevar pārvarēt notikuma radītās sekas, iztērēti savi uzkrājumi, tai ir nepieciešama
sociālā palīdzība un mājsaimniecība nav
saņēmusi pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid- 19 izplatību. Šajā gadījumā
uz sociālā darbinieka atzinuma pamata
var piešķirt pabalstu līdz vienai valstī
noteiktai minimālai algai,
3) pabalstu krīzes situācijā mājsaimniecība var pieprasīt, ņemot vērā
apstākļu radītās zaudējuma sekas, viena
mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās.
Mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem, lai nodrošinātu garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņa līmeni pirmajai vai vienīgajai mājsaimniecības personai noteikts pabalsta apmērs
109,00 euro apmērā, bet otrajai un
nākošajām personām katrai 76,00 euro.
GMI pabalstu izmaksā mājsaimniecībai,
kurai noteikta atbilstība trūcīgas statusam, ja ienākumi ir zemāki par noteikto
garantēto minimālo ienākumu sliekšņa
līmeni, un kura gatava līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā saskaņā ar noslēgto vienošanos ar sociālo dienestu par līdzdarbību.
Mājokļa pabalstu aprēķina un
piešķir atbilstoši Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likumam un MK
noteikumiem, ņemot vērā ar mājokli saistīto izdevumu pozīciju summu
(par centralizēto apkuri un ūdens uzsildīšanu, auksto ūdeni un kanalizāciju,
apsaimniekošanu(īri), elektrību, sadzīves atkritumu savākšanu un apsaimniekošanu, telefonu un internetu). Mājokļu
pabalstu apmērs tiks aprēķināts atbilstoši vienotai metodikai, piemērojot
koeficientus, piešķirtā mājokļa pabalsta
apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt summu, kas veidojas no mājokļa izdevumu
summas mēnesī. Mājokļa pabalstu izmaksās reizi trijos mēnešos klientam
vai pabalsta summu pārskaitīs pakalpojuma sniedzējam. Mājokļa pabalstu kurināmā iegādei izmaksās vienu

reizi kalendārajā gadā.
Uz pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 100% apmērā
var pretendēt trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības ambulatoro,
stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai, neatliekamās medicīniskās palīdzības, izmeklējumu, manipulāciju kompensēšanai, ar ārsta recepti nozīmētu medikamentu iegādes izdevumu
apmaksai. Jāiesniedz izdevumu apliecinoši dokumenti, recepšu kopijas, ārsta
izziņa (veidlapa Nr 27/u), izraksts par
ārstēšanos stacionārā. Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no veselības
aprūpes pakalpojumu saņemšanas
vai medikamentu iegādes dienas.
Kopējā veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas summa gadā vienai
personai trūcīgā mājsaimniecībā ir
līdz 150,00 euro, maznodrošinātas
mājsaimniecības personai gadā pabalsta summa ir līdz 200,00 euro.
Paredzēts pabalsts bērna izglītībai,
kuru piešķir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Pabalsts paredzēts vispārizglītojošo skolu, obligātās pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, vienreiz gadā vienam trūcīgas ģimenes
bērnam – 75,00 euro, vienam maznodrošinātas ģimenes bērnam 45,00
euro apmērā.
Madonas novada pašvaldības
domē 2021.gada 25.novembrī apstiprināti Saistošie noteikumi Nr. 17
“Materiālās palīdzības pabalsti
Madonas novadā” (stājušies spēkā ar
01.01.2022.)
Tiesības uz materiāliem pabalstiem
novadā pamat dzīvesvietu deklarējušām
ģimenēm, personām, kuras pastāvīgi dzīvo pašvaldības teritorijā un atbilst pabalstu piešķiršanas kritērijiem
Madonas novada Sociālais dienests
pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu un izmaksā to skaidrā naudā, pārskaitot klienta norādītajā bankas kontā vai
apmaksā pakalpojumu.
Paredzēti šādi materiālie pabalsti:
Vienreizējs bērna piedzimšanas
pabalsts, tā summu 300,00 euro par
katru jaundzimušo bērnu, to var pieprasīt mēneša laikā no bērna dzimšanas
dienas.
Turpinājums 2.lpp.

Aktuāli/ Kultūras ziņas
Turpinājums no 1. lpp.
Pabalsts 100,00 euro nozīmīgā
dzīves jubilejā sasniedzot 75, 80, 85,
90, 95 gadi un sasniedzot 100 gadu
vecumu un vairāk gadi pabalsta apmērs 200,00 euro. Šos pabalstus tiesības saņemt Madonas novadā deklarētām un pastāvīgi dzīvojošām personām,
kuras deklarētas Madonas novada teritorijā ne mazāk kā 5 (pieci) gadi.
Apbedīšanas pabalsts paredzēts
izdevumu segšanai (zārka, piederumu
iegādei, transporta un kapu pakalpojumiem) 600,00 euro apmērā, ja mirusi
Madonas novadā deklarētā persona un
nav piešķirts valsts nodrošinātais apbedīšanas pabalsts. Pašvaldības pabalsts tiek
aprēķināts kā starpība starp 600 euro un
VSAA izmaksāto apbedīšanas valsts pabalstu, ko apliecina VSAA izdots lēmums.
Atsevišķos gadījumos sociālais dienests var piešķirt apbedīšanas pabalstu

līdz 1500,00 euro gadījumos, kas
saistīti ar ārpus valsts mirušas personas apbedīšanu
Pabalstu politiski represētām
personām piešķir un izmaksā 50,00
euro apmērā vienreiz gadā Valsts proklamēšanas gadadienā Madonas novadā
deklarētiem iedzīvotājiem, kuriem ir
noteikts politiski represētās personas
statuss
Pabalstu Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem piešķir un izmaksā 50,00 euro apmērā, to
izmaksā vienreiz gadā Lāčplēša dienā
Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai:
Piešķir pabalstu veselības aprūpes
pakalpojumu apmaksai: ambulatoro,
stacionāro pakalpojumu, recepšu medikamentu izdevumu apmaksai- pabalsta
summa līdz 300 euro gadā personai
ar Černobiļas AES avārijas seku likvi-
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dēšanas dalībnieka statusu, ar 1991.
gada barikāžu dalībnieka statusu līdz
50,00 euro gadā,
Personai, kura slimo ar slimībām, kuru ārstēšanai nepieciešami
lieli finansiāli līdzekļi, to apliecina
ārstu konsīlija lēmums, kā arī persona iztērējusi visus savus finansiālos resursus – pabalsta apmērs līdz
3000,00 euro gadā. Pabalstus var pieprasīt trīs mēnešu laikā no izdevumu
rašanās dienas.
Pabalstu bērnu izglītībai piešķir
un izmaksā vienreiz gadā vispārizglītojošo skolu, obligātās pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem – vienam
bērnam daudzbērnu ģimenē-pabalsta
apmērs 45,00 euro.
Sagatavoja Vestienas pagasta sociālā
darbiniece Alla Piņķe

Jauns gads, jauns sākums
Ikviens pazīst apņemšanos
ar jaunu gadu sākt jaunu dzīvi,
darbus, realizēt plānus, idejas,
pamāt ardievas vecajam un pāršķirt baltu lapu. Tomēr jaunas
dzīves sākums nav nemaz tik
vienkāršs, ja nezini, kas būs tālāk, kas atļauts, kas ne?
Tautas namā 2022. gads iesācies ar idejām, jauniem gada
plāniem un kā pirmo pasākumu aicinu apskatīt Aivara Aivieksta izstādi „Dzeja fotogrāfijās”, Vestienas bibliotēkā no 10.
janvāra – 28. februārim.
Paldies bibliotēkas vadītājai Jūsmai Ogorodņikovai par
sadarbību, jo tautas nams vēl
joprojām nav pieejams iekštelpu pasākumiem. Cerība, ka līdz
rudenim remonts tiks pabeigts
un varēs atsākties pasākumi,
kurus mēs visi ļoti gaidām.
Kamēr kultūras dzīve ir
daļēji ierobežota, aicinu tumšajos vakaros ieskatīties vietnē
https://vestienasvesture.
blogspot.com. Kā jau iepriekš
informēju, no septembra esmu
sākusi vienkopus ievietot visu vēstures
materiālu, kas nonācis pie manis. Vēl
daudz darba priekšā, bet tas noteikti ir
tā vērts. Pēdējais stāsts par Tolkas vecā
barona Kreiša it kā ārlaulības dēlu Janku un „Jaunlepu” paraugsaimniecības
vēsturi, izraisīja plašas diskusijas. Tā paaudze aiz paaudzes auž dzimtas, ģimenes rakstus. Un kā tik tur nav! Un kas
tik tur ir... Mazais cilvēciņš ieauž savu
taciņu starp ceļiem un krustceļiem šais
audos, ko senči stiprinājuši, rotājuši ar

Šogad
Barikādēm aprit 31.
Aukstā, sniegotā un vējainā janvāra dienā, tieši 13.
janvārī, mūsu vīri, tēvi, dēli
devās uz Rīgu, lai sargātu,
celtu barikādes un vajadzības
gadījumā cīnītos par Latvijas
brīvību atkal.
Viena nedēļa – veselas
dzīves vērta. Pie ugunskura –
vienota tauta, kailām rokām.
Drosmīga tauta.
„Tev, Dieviņ, spēks, varīte,
Tev gudrais padomiņš.
Dod, Dieviņ, spēku, prātu,
Neļauj otra vergam būt!”
		
/t.dz./
Būsim kopā domās, atmiņās, un barikāžu dalībnieku
drosme un patriotisms netiks
aizmirsts! Paldies visiem! Paldies, ka nosargājāt un turpināt
sargāt!
Jauno gadu iesākot novēTolkas pils priekšas fasādes kāpnes. lu jums: „Katru rītu sveiciniet
sevi ar jaunu sākumu, palīdziet
gudrību, dotumiem, katrs sava laika sapsev, tad būs dzīvesprieks, dzīvesspēks
ņiem, jā, arī nepiepildītiem, bet tie caur
palīdzēt arī citiem... Jaukākā un svētākā
atmiņām satiek mūs šodienā – rakstu
dāvana mums, kā iespēja – mācīties no
stiprinātājus, sargātājus vai deldētājus
saviem bērniem, citu bērniem, puķēm,
dzimtas kokā. Katra nākošā paaudze par
putniem, dabas dāsnuma, kas neko netiem maksā ar vīzijām, mērķiem, dzīves
maksā materiālā izpratnē, bet nav tāpat
jēgas saprašanu un darbošanos, arī rūgvien nopērkama, ja nav ar ko samaksāt –
tiem sviedriem, sāpēm, asarām. Stāsar Gudrību, Mīlestību...Tiksimies!’’
ti pierakstīti no skolotājas B. Vālodzes
materiāliem, publicēti interneta vietnē
un daži arī FACEBOOK Vestienas tautas
Tautas nama vadītāja
nams lapā.
Jolanta Bardziņa

Intervija
Dzīvoju un priecājos par dzīvi.
Saruna ar vestienieti Irēnu Batragu
Šodien Vestienā atkal snieg. Sniega
sega ir bieza un pūkaina kā villaine. Eju
ciemos pie Irēnas uz Gaiziņa ielu… Tik
cēls nosaukums Latvijas augstākā kalna
vārdā! Iela Vestienā, blakus Salāja ezeram… Iela, kur dzīvo cilvēki ar tik dažādiem likteņiem un dzīvēm.
Irēna, pastāsti par sevi. Savu dzīves gājumu…
Dzimusi esmu Vestienas slimnīcā
1952. gadā. Mana ģimene ir dzīvojusi
vairākās mājās. Mūsu pirmā dzīves vieta bija Lindēni. Bija divas saimniecības
– Baltie Lindēni un Tumšie Lindēni.
Dzīvojām tur kādu laiku un tad pārcēlāmies uz Jaunmestrēniem, tie atradās
Bērzaunes teritorijā. Bet pēc kāda laika
atnācām atpakaļ uz Ķepēniem Vestienā.
Mamma kopa lopus, tēvs pieveda zaļbarību. Vestienā uzcēla Tolkas fermu, visi
lopi no apkārtnes tika pārdzīti uz Tolkas fermu. Tad mēs atnācām uz centru.
Tēvam piedāvājā zirgu kopēja darbu, tā
kā viņam zirgi ļoti patika, viņš šo darbu
pieņēma. Zirgs bija pārvietošanās līdzeklis gan skolas direktoram, gan zootehniķiem, gan agronomam. Tēvs visus zirgus
uzpasēja. Tēvs man bija liels runātājs un
stāstu stāstītājs. Tēvs un mamma pēc
kāda laika izšķīrās. Mamma, kā jau poliete pēc tautības, bija šerpa un straujas
dabas. Tēvs bija mierīgāks, uz humoru,
jokiem, daudz piedzīvojumus stāstīja.
Pabeidzu Vestienas 8 gadīgo skolu,
tad aizgāju mācīties uz Ērgļu vidusskolu. Pēc vidusskolas stājos augstskolā
par dārzkopības agronomu. Neiestājos,
daudz nepārdzīvoju, atnācu atpakaļ uz
Vestienu. 1971. gada septembrī sāku
strādāt Padomju saimniecībā „Vestiena”.
3 gadus nostrādāju, tad piedzima dēls.
Pēc tam strādāju skolā par apkopēju, tad
piedzima otrais mazais un pēc bērnu
kopšanas atvaļinājuma beigām aizgāju
strādāt uz noliktavām. Man bija vīriešu
kolektīvs un bija ļoti jautri. Un tad piedzima meita un es aizgāju vasarā strādāt
uz graudu klēti.
Savā saimniecībā turējām lopiņu un
tā mēs dzīvojām. Strādāju klētī kā klētnieks. Atbildēju par sēklas graudiem.
Sovhozā biju pēdējā darbiniece, tad, kad
likvidēja saimniecību. Izdevu slaucējām
halātus, spaiņus, visu mazvērtīgo inventāru. Tad 6 gadus biju bez darba. Kopu
lopus, braucu uz Brantiem tos kopt,
īrējām no Brantu saimnieces zemi. Tajā
laikā tā bija „plānā dzīvošana”. Puikas
jau bija prom, meitene vēl mācījās Vestienā. Aizgāju uz bezdarbniekiem. Braucām ar izkapti pļaut kapus. Vienu vasaru

Bērnībā pie Šinku mājām.

Dzimšanas dienas svinības
2021. gadā.
nostrādāju bezdarbniekos. Un tad jau
skolā septembrī vajadzēja auklīti, veļas
mazgātāju un kurinātāju. Pieteicos. Un
tā 22 gadus nostrādāju skolā, sāku no
1999. gada. Skolā biju iesaukta par labo
auklīti. Man bija jauki bērni, gājām makšķerēt, makšķerējām karūsas, kas ķērās
uz plika āķa, tad pie internāta kurinājām
ugunskuru un cepām, gājām uz kalniņu
braukāt ar ragavām. Skaists un piepildīts
laiks bija.
Un kā Tu vadi savas dienas tagad?
Skatoties uz Tevi nekad nepadomāsi,
ka Tu sēdi mierā un neko nedari.
Tagad esmu pilna laika pensionārs.
Nevienam neko nekaitēju. Dzīvoju un
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priecājos par dzīvi. Mēs ar vīru agrāk
spriedām, ka iesim abi ar vīru vienlaicīgi
pensijā, viņš 60 gados un es 55 gados.
Krievu laiki beidzās, bet nu pensijas
laiku tik pagarināja un pagarināja. Tagad
mans darba stāžs ir 44 gadi.
Pensijā man ļoti patīk, es daru to,
ko es neesmu darījusi tad, kad strādāju.
Visu laiku man ir ko darīt. Man ļoti gribējās padzīvot mierā. Arī no teātra aizgāju, man gribas atpūsties. Pasēžu internetā, padarbojos savā planšetē. Sākumā
ļoti patika izpētīt par visiem tiem, kas
beidza Vestienas skolu. Agrāk daudz minēju krustvārdu mīklas, kamēr iepazinu
internetu, vairs nav interesanti, Googlē
visu var atrast. Adu. Zeķes mazbērniem,
bērniem, lai būtu katram savs zeķu pāris, kuru uzvilkt, ja atbrauc pie manis.
Bet nu man tirpst pirksti, vairs nevaru
paadīt.
Mūsu mājās nacionālais ēdiens ir
zaptes maize. Mums visiem garšoja šis
ēdiens. Kad biju bērns zupas jau negaršoja. Man patīk gatavot dažādus gardumus – plūmes, riekstus, dateles, mandeles sablenderēju, pieleju cidoniju sīrupu
un tad taisu konfektes. Apviļāju vēl kakao pulverī, lai pavisam gardi ir. Cepu
ābolmaizes.
Man jumtu lika un strādnieks neēda
gaļu, es iemācījos taisīt veģetāros ēdienus. Iemācījos picu taisīt. Mazbērnam
taisīju picu skolām.
Strādājot sev pāri darījām daudz. Vēlās mazgāšanas, gludināšanas, viss prasīja daudz darba . Ja kustās tad viss ir labi.
Staigāt man ne ļoti patīk. Man patīk darīt
kaut ko, lai būtu rezultāts, lai redzu sava
darba nozīmīgumu un augļus.
Man ļoti patika Branti, kaimiņiene Dzidriņa, kas tagad ir Anglijā, skats
uz ezeru. Brantu saimniece agrāk bieži
brauca uz Vestienu, mēs daudz runājām.
Mēs kā sākām ļerkstēt, tā nakts par īsu.
Īsti vestienieši, kas šeit dzimuši un
auguši palikuši maz. Es jau nezinu arī
kas tagad te dzīvo, kurā mājā, jo iedzīvotāju sastāvs mainās, daudz iebraucēju.
Gaiziņa ielā kā esam ienākuši tā arī
dzīvojam visi, tikai Birutiņa nomira un
tagad viņas dēls ar ģimeni dzīvo. Agrāk
bieži nācām godos kopā. Svinējām Jāņus
bērzu birzītē, daudz čupojāmies. Arī
Dzeņkalniņā svinējām Jāņos.
Pastāsti lūdzu par saviem vecākiem. Mamma Tev nāk no Polijas.
Tevī tek poļu asinis.
Mans tēvs nebija ne krievu, ne vācu

turpinājums 4. lpp.

Intervija
Turpinājums no 3. lpp.
armijā. Paspēja aizmukt uz Kurzemes
katlu.
1928. gadā mamma atbrauca uz
Latviju.
Mana mamma kalpoja pie Pētera
Upīša. Pie tā paša, kuram tagad Dobelē ir ceriņu dārzs. Saimnieks iemācīja
mammu lasīt un rakstīt. Garumzīmes
viņa nebija lietojusi. Mamma uzrakstīja:
„Pasveicini Olu”, bet domāja, ka Oļu.
Nerakstīja arī cilvēka vārdus ar lielo
burtu. Manai mammai saimnieks Upītis iedeva iesauku – Klijāns, tādēl, ka
mana mamma bija tāda sīka un tieviņa.
No Upīša viņa aizgāja uz Lepiem.
Lepos saimnieks iemācīja viņai cept
maizi. Tur mamma arī bija par kalponi.
Mamma mācēja poļu himnu nodziedāt. Bet pašu valodu piemirsa. Ne
reizi, no brīža kā ieradās Latvijā, uz Poliju neaizbrauca, bet mana vecmamma
gan divas reizes aizbrauca.
1944.gadā pirms Ziemassvētkiem
mammu izsūtīja uz Sibīriju. Pēc 9 mēnešiem viņa atgriezās Latvijā, bet nedrīkstēja palikt Rīgā. Viņa atbrauca dzīvot uz Vējevu.
Pastāsti lūdzu par saviem bērniem ar kuriem Tu lepojies.
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Vidējais dēls ir elektriķis, vecākais
darbojas ar datoriem. Vidējais dēls vēl
mācījās par mākleri. Strādāja nekustamajos īpašumos, apsaimniekoja mājas,
iemācījās strādāt ar jaunajiem materiāliem. Vecākais dēls dzīvoja Ventspilī, tad
īrēja dzīvokli Rīgā un pēc tam pārcēlās
uz Ogri.
Meita dzīvo Vācijā. Manai meitai
patīk braukt ar mašīnu. Tagad pat no
Vācijas atbrauca viena pati ar mašīnu.
Drosmīga un ļoti uzņēmīga.
Tā es dzīvoju, laukos ar iztikšanu
pensionāriem nav tik traki, ja uz rokas
ir 350 eiro. Var gan pārtiku nopirkt, gan
malku nopirkt. Arī, kad dzīvojam ar vīru
kopā, mēs pārtikām no manas algas, bet
vīrs krāja un mēs taisījām remontu par
viņa iekrājumu. Māju iekārtoju pati pēc
sava prāta. Es biju iedomājusies sarkanus aizkarus, tos arī pieliku pie logiem.
Vienu raibu sienu gribēju, tā arī uztaisījām. Tā mēs dzīvojām. Bija gan prieks,
gan bēdīgāka diena.
Reizēm tā aizdomājos, cik ātri viss
pagājis… Nesen strādāju klētī un tad
vēl 20 gadus skolā. Viss iet un plūst,
mainās, nav patstāvības.
Kā Tu iepazinies ar savu nākamo
vīru?

Vīra vecvecāki bija bagāti, bet viņus
neizsūtīja, viņi visu paši labprātīgi atdeva padomju varai. Ritvara, mana vīra
tēvs, bija dzelzceļnieks. Viņu neņēma
ne armijā, ne karā. Vīra tēvam bija trīs
brāļi. Viens brālis guļ Litenes kapos.
Viens no viņiem bija Salaspils koncentrācijas nometnē. Karš brāļus izšķīra.
Ritvars bija 5 gadus vecāks, mēs
mācījāmies kopā skolā, bet viņš mani
pirms tam neievēroja. Tad, kad atnāca
no armijas, tad arī saostījāmies. Viņam
tēvs ir Valdis, pasē viņam arī ir ierakstīts
Valdis, māte ielika dēlam vārdu Valdis,
bet tēvs gribēja dēlu saukt par Ritvaru.
Tā viņu arī sauca par Ritvaru.
Kā Tu redzi Vestienu pēc 10 gadiem? Ko novēli mīļajai Gaiziņa ielai?
Grūti pateikt. Gribētos, lai Vestienas vārds neapzūd. Vienīgais, ko varētu attīstīt ir tūrists, jo mums ir skaista
daba. Ja to vēl to sakoptu labāk, nebūtu
kauns pat ārzemniekiem rādīt. Kaut tie
arī meklē pirmatnējo dabu un klusumu. Gaiziņu ielai vēlu sagaidīt ūdens
vada nomaiņu un kopējo kanalizācijas
sistēmas izveidi.
Intervēja Ināra Viļķina

Saruna ar Vestienas pagasta vadītāju Artūru Vāveri
Ir iesācies 2022. gads. Kādu Tu
saredzi šo gadu, kas sagaida Vestienas pagastu un tās iedzīvotājus?
Kādi plāni saistībā ar Vestienas pagasta attīstību ir plānoti 2022. gadā?
Jaunais gads būs izaicinājumu
pilns, jo mūsu valstī vēl joprojām plosās Covid-19 vīruss. Protams, jāpiemin
arī enerģētikas krīze, kura skar mūs
visus. Vislielākais izaicinājums tieši Vestienai šogad būs Vestienas pamatskolas
reorganizācija. Pašreiz Vestienas pamatskolā mācās 26 audzēkņi, bet tas nav
pietiekami, lai varētu turpināt nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu. Līdz
ar to jādomā arī par Vestienas muižas
ēku tālāko izmantošanu. Noteikti daļa
no telpām ir jāatstāj vasaras un ziemas
nometņu vajadzībām, jo šis pakalpojums Vestienā ir ļoti pieprasīts unikālās
ainavas un cilvēku dēļ. Jāatzīst, ka, ja
Covid-19 vīrusa nebūtu, darbība būtu
daudz vairāk vērsta uz attīstību.
Pastāsti vairāk par sevi, par to,
kur mācījies, kur strādāji pirms kļuvi par Vestienas pagasta vadītāju?
Esmu dzimis 1990. gada aprīlī.
Jau bērnībā biju aktīvs, darbīgs un zinātkārs, tādēļ esmu iemācījies būt patstāvīgs, esmu guvis pārliecību, ka tikai
darot var ko panākt. Esmu mācījies

Vecpiebalgas vidusskolā, kura tā laika
dzīvesvietai bija vistuvākā. Jau no agras
jaunības esmu strādājis, tādēļ esmu guvis pieredzi gan lauksaimniecībā, gan
kokapstrādē, gan nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas jomā. 2015. gada
rudenī sāku strādāt par komunālās
saimniecības vadītāju Liezēres pagasta
pārvaldē. Šajā amatā esot, apguvu gan
Liezēres teritoriju, gan komandas vadīšanas prasmes, gan sapratu pašvaldības
darbības principus. 2017. gada nogalē
Liezēres pagasta pārvalde palika bez
vadītāja. Nolēmu pieteikties vakantajai
vietai, kurā manu kandidatūru apstiprināja. 2019. gada nogalē tiku uzrunāts
pildīt Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus pārvaldes vadītājas
prombūtnes laikā. Šo piedāvājumu
pieņēmu. Tā laika vadībai Madonas
novada pašvaldībā bija redzējums par
to, ka pagastu pārvalžu vadītāji ir gana
spēcīgi, lai vadītu divus pagastus. Tika
apvienotas divas štata vietas, un tā es
kļuvu par Liezēres un Vestienas pagastu
pārvalžu vadītāju.
Ko Tu, kā ienācējs Vestienā, pamanīji pirmkārt? Kas Vestienā ir tas,
kas nav citur?
Manas dzimtas saknes arī ir rodamas Vestienā, un, par to domājot, gūstu

atziņu, ka nekas nenotiek tāpat vien!
Bet, atbildot uz jautājumu, pirmais, ko
pamanīju, bija radošie cilvēki, pagasta
pārvaldes komanda, kuru raksturo izteikts Vestienas lokālpatriotisms. Tas
priecē un dod dubultu spēku cīnīties
par Vestienas vajadzībām. Un, protams,
ainava – tā ir neatkārtojama. Ikreiz,
braucot uz Vestienu, apbrīnoju dabas
doto skaistumu: reljefu, kalnus, ezerus.
Nekur citur neko tādu just un redzēt
nevar.
Kādi ir Tavi hobiji, kas Tevi aizrauj un iedvesmo?
Brīvajā laikā man patīk braukt ar
motociklu, doties medībās, būt dabā.
Medībās esot, mēģinu atjaunoties nākamajai dienai, jo tad ne par ko citu
nedomāju. Bet, braucot ar motociklu,
apvienoju patīkamo ar lietderīgo, jo
ceļojot var gūt dažādas atziņas un jauninājumus, kurus ieviest arī pie mums!
Varbūt ir kādi īpaši notikumi,
tikšanās vai sarunas, kas Tev palikušas prātā un kuras ir mainījušas
Tavu dzīvi un uzskatus?
Grūti ir izcelt kādu konkrētu sarunu vai tikšanos. Ikviena tikšanās ar kādu
no vestēniešiem ir raisījusi kādu atziņu,
par kuru pēc tikšanās vēl kādu brīdi
ir jāpadomā. Un no jebkuras tikšanās

Intervija/ Skolas ziņas
sev līdzi paņemu tikai to labāko, jo
ne vienmēr jautājumi, par kuriem tiek
diskutēts, ir vienkārši atrisināmi. Kopš
sāku strādāt Vestienas pagasta pārvaldē,
esmu kļuvis patriotiskāks, to noteikti
man ir iemācījuši vestēnieši.
Kā Tu saredzi sevi pēc 5 gadiem,
kas ir tas, ko Tu gribētu izdarīt šajos
5 gados? Padalies ar saviem sapņiem
iespēju robežās.
Par sapņiem šajā sarežģītajā laikā ir
ārkārtīgi grūti runāt, jo no tā, ko esam
plānojuši vai arī par ko esam sapņojuši, nav izdevies realizēt gandrīz neko.
Ļoti kritiskā stāvoklī ir pašvaldības ceļu
tīkli, to savešana kārtībā noteikti ir
viena no manām prioritātēm piecgadei.
Protams, gribētos, lai ikviens iedzīvotājs
šeit justos labi, varētu rast iespējas
pašrealizācijai. Ļoti vēlētos, lai bērnu
un jauniešu čalas un smiekli būtu
Vestienas ikdienas daļa. Arī nākotnē redzu Vestienu kā skaistu tūrisma punktu
Madonas novadā.

Kādi tālākie plāni attiecībā uz
Vestienu? Uz ko fokusēties tiem, kas
vēlas šeit dzīvot un veidot uzņēmējdarbību? Kādas perspektīvas?
Manuprāt, perspektīva ir tūrisma
jomā, Vestiena noteikti ar to ir unikāla. Jādomā par Vestienas muižas ēku izmantojumu un pielietojumu. Priecātos,
ja ieteikumi par to, kādi pakalpojumi
varētu būt noderīgi Vestienai, nāktu no
pašiem vestēniešiem.
Šobrīd dzīvojam tādā pārmaiņu
un neziņas laikā. Kā ir ar Tevi? Kādi
Tavi novērojumi par cilvēkiem šajā
laikā? Kādi mēs esam?
Šajā sarežģītajā laikā dzīvojot, esmu
iemācījies būt elastīgāks, reaģēt uz notiekošo uzreiz. Dienas saplānotie darbi var izjaukt acumirklī. Kāds saslimst,
kādam jāatrodas karantīnā vai ieviesti
kādi jauni ierobežojumi – tas viss liek
saplānoto likt pie malas un risināt
aktuālās problēmas. Esmu ievērojis,
ka cilvēki ir kļuvuši neiecietīgāki, un
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tas ir saprotams, jo lielai daļai ir atņemta iespēja pavadīt brīvo laiku tā, kā
tas bija ierasts iepriekš, ir ierobežota
amatiermākslas kolektīvu darbība, ir
ierobežoti publiskie pasākumi, tiek ierobežota arī tikšanās ar sev tuvajiem.
Tas, protams, rada daudz negāciju,
bet nekādā gadījumā mēs nedrīkstam
pazaudēt cilvēcību, cieņu citam pret
citu.
Nu un tradicionālais jautājums –
lūdzu kādu novēlējumu Vestienai un
tās iedzīvotājiem.
Novēlu ļauties jauniem vaļaspriekiem, censties atrast to, ko šajā pārmaiņu laikā drīkst darīt, nekaitējot sev un
citiem. Lai Jums pietiek spēka mīlestībai, laika un uzmanības saviem tuviniekiem, lai šis gads kļūst par to gadu, kurā
atdzimst ticība saviem spēkiem. Sargājiet savu veselību!
Intervēja Ināra Viļķina

Ziemas dienu gaišais prieks
Gada nogale ir dāvanu saņemšanas
un dāvanu pasniegšanas laiks, kad no
sirds priecājamies par iespēju ne tikai
apsveikt savus mīļos, bet arī saņemt dāvanas. Mūsu skolas bērni priecājās par
saldumu tūtēm, kuras sagādājuši čaklie
rūķi, Ziemassvētku vecīša palīgi. Protams, Ziemassvētku vecītis bija noslēdzis
sadarbības līgumus ar nopietnām iestādēm, kuras parūpējās par lieliskajām
tūtēm.
Paldies Vestienas pagasta vadībai
par mums dāvāto svētku prieku – saldumu tūti! Vestienas skolu vieno ilggadēja
sadarbība ar latviešu evaņģēliski luteriskās Trīsvienības draudzi Milvoki pilsētā,
ASV. Arī šogad mēs saņēmām dāvanas,
par ko esam ļoti pateicīgi. Prieku sagādāja pamatskolas Rīdze sarūpētās saldumu tūtes un personīgi Lailas Jēkabsones
pārsteigums svētkos – konfektes ar Vestienas pamatskolas nosaukumu. Šādas
konfektes nenopirksiet nevienā veikalā,
tās ir vienreizējas un neatkārtojamas.
Paldies visiem mūsu skolas draugiem un
labvēļiem!

Jaunais gads rit pilnā sparā, mudinot uzņemties jaunus pienākumus un jaunus
darbus, lai vairotu prieku un ticību saviem spēkiem. Janvārī atceramies par solījumiem kaut ko uzlabot savā dzīvē, darbā vai mācībās un cenšamies to pildīt.
Vestienas pamatskolas skolēni, pedagogi un skolas darbinieki ar prieku uzsāka 2.
mācību semestri, jo mācības notiek klātienē. Cenšamies ievērot visas valstī noteiktās
epidemioloģiskās prasības: divreiz nedēļā veicam paštestus, lietojam sejas maskas,
kuras bērniem nodrošina skola, regulāri dezinficējam rokas, starpbrīžos vēdinām
telpas. Janvārī mūsu skolā tiks uzstādīti pieci CO2 gaisa kvalitātes mērītāji. Šīs lietas
ir kļuvušas par skolas dzīves sastāvdaļu, tā ir mūsu ikdiena, ko visi uztveram kā pašsaprotamu nepieciešamību šajā sarežģītajā laikā.
20. janvāris ir barikāžu aizstāvju atceres diena, jo Barikāžu laikā 1991. gada 20. janvārī Rīgas OMON un citas padomju militārās specvienības ieņēma Latvijas Republikas
Iekšlietu ministriju, izraisot Rīgas centrā apšaudi, kurā gāja bojā vairāki cilvēki. Rīgā
izveidoto barikāžu aizsargāšanā piedalījās aptuveni 50 tūkstoši cilvēku. Barikāžu aizstāvēšana ne tikai deva pretsparu OMON specvienībām, bet arī ar plaša starptautiskā
atbalsta palīdzību novērsa PSRS vadības lēmumu izsludināt ārkārtas stāvokli Latvijā
un no Krievijas ievest PSRS regulāro karaspēku. Kopš 1996. gada janvāra vairāk nekā
30 tūkstoši barikāžu aizstāvju ir apbalvoti ar Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmēm.
Atceroties šo Latvijas valsts neatkarībai
nozīmīgo notikumu,
mēs 20. janvārī sanācām Vestienas parkā
pie ugunskura, lai pieminētu savus varoņus.
Degot
ugunskuram,
skanēja mūsu dziedātās tautasdziesmas.
Mielojāmies ar desiņām un dzērām siltu
tēju – gluži kā barikāžu aizstāvji Rīgā toreiz,
pirms 31 gada.
Šis laiks liek pārcilāt atmiņā pagātnes notikumus un izvērtēt tagadnes norises.
Esam tikuši pāri gada vistumšākajam laikam, un saules ceļš kļuvis garāks. Dzīvosim
ar prieku un gaišu cerību sirdī!
Elita Leibome

Bibliotēkas ziņas/ Aktuāli
Bibliotēkas jaunumi
Patiess prieks, ka, iesākot jauno gadu, varu piedāvāt plašu
literatūras klāstu gan lieliem, gan maziem lasītājiem no
pašvaldības budžeta un Latvijas Nacionālās bibliotēkas
realizētā projekta „Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas
publiskajām bibliotēkām”.
Bērniem un jauniešiem:
Roulinga, Dž.K. Ziemassvētku Cūks,
Flečers, Toms. Ziemsvētkuzaurs un Ziemas ragana,
Vau, vau!,
Bumans, Lieve. Sveiks, mazulīt! Vārdiņi,
Betija, Krista. Kima – mana neveiklā dzīve,
Olsone, Kristīna. Spoku mājiņas noslēpums,
Tilaks, Dzintars. M + A,
Klasens, Džons. Es gribu atpakaļ savu cepuri!,
Ziedonis, Imants. Lāča Andreja pasakas,
Ness, Patriks. Haosa spēle. 1. grām. Nazis, ko neatlaist,
Reinausa, Rēli. Mortens, Emīlija un zudušās pasaules,
Makesijs, Čārlijs. Puika, kurmis, lapsa un zirgs
Daiļliteratūra pieaugušajiem:
Grūbe, Daina. Vienīgie,
Trence, Rita. Kamolā tinējs,
Ivanovska, Vineta. Sakarsētais saulriets,
Džeksone, Stīna. Sudraba ceļš,
Troalika, Iveta. Tūlīt paliks labāk,
Jundze, Arno. Vienīgais liecinieks,
Zusta, Zane. Tauriņa spārnu vēzieni
Kairiša, Elga. Ne tagad, ne vēlāk – nekad!,
Kalniete, Sandra. Tev būs četri vīri,
Veika, Džūlsa. Koventgārdena sniegā,
Sēks, Makss. Ļaunuma tīkls,
Hanna, Kristīne. Baltā nekuriene,
Muktupāvela, Laima. Mīla. Benjamiņa,
Judina, Dace. Uz dzīvību un nāvi. [15. grām.],
Veika, Džūlsa. Notinghilla sniegā,
Ora, Helēna. Panika,
Birze, Miervaldis. Rozā zilonis,
Bariko, Alesandro. Tūkstoš deviņsimt,
Kuzmins, Svens. Dizažio,
Žuravska, Dzintra. Aizejot neaizcērt durvis,
Ouensa, Dēlija. Kur vēži dzied,
Kalniņa, Mērija Elizabete. Sapnis par viņu un mūziklu,
Jēgerfelde, Jennija. Stendapa karaliene,
Šlinks, Bernhards. Priekšlasītājs,
Indriksone, Ramona. Es biju cita,
Svīre, Māra. Bailes no dziļuma.
Nozaru literatūra:
Brūvere, Ilona. Leimaņu dzimtas stāsts. „Sniegu ēst nedrīkst”,
Apse, Linda. De Profundis – Mārtiņš Rītiņš,
Paičs, Indulis. Klātbūtne,
Ziemiņš, Modris. Rīgā deg ugunskuri,
Latvijas kultūras vēsture,
Mēs tiksimies mūžībā,
Pohodņeva, Maija. Aliansē pret vēzi,
Baņkova, Markēta. Žagata entropijas valstībā,
Rebolda Bentona, Dženeta. Kā saprast mākslu,
Viktora Arāja tiesas prāva,
Rukšāne, Guna. Haralds Sīmanis. Dziesminieks,
Mazvērsīte, Daiga. Melnbaltās dziesmas. [2. daļa] Lielo
orķestru ēru nomaina vokāli instrumentālie ansambļi,
Hānbergs, Ēriks. Alfrēds Čepānis Vaļsirdībās
Būsiet laipni gaidīti bibliotēkā – varēsiet ne tikai paņemt
grāmatas, bet arī aplūkot Aivara Aivieksta izstādi
„Dzeja fotogrāfijās’’!
Vestienas bibliotēkas vadītāja
Jūsma Ogorodņikova
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Koku zāģēšana
Vestienas ciemata teritorijā
Vestienas skolas parkā notiek beigto koku, koku zaru un
bīstamo koku zāģēšana, šos darbus plānots izdarīt līdz februāra
beigām. Vestienas skolas parkā visi oši iespējams inficējušies ar
infekciju Chalara fraxsinea, to konstatēja Dabas aizsardzības pārvaldes eksperts 11.10.2021. Atzinumā tika atļauta oša (2,39 m),
kurš pārsniedz 2,10 m, nozāģēšana, kā arī pārējo ošu nozāģēšanu,
kuriem nav vajadzīga Dabas pārvaldes atļauja. Šo darbu plānojam
veikt ziemas periodā līdz aprīlim, saskaņojot darbus ar esošo izstrādāto parka plānojumu.
Parkam 1995. gadā dendrologs Aivars Lasisis(1930 – 2021)
veica stādījumu inventarizāciju, kā arī projektēja ieteicamos darbus skolas teritorijas apzaļumošanai. Skolās parkā augošie vērtīgie
koki: Platlapu liepa, Goblapu spireja, Parastais ozols, Pensilvānijas
oša šķirne, Balzāma papele, Parastā liepa, Garlapu papele, Sarkanais ozols, Sibīrijas ciedrupriede, Serbijas egle, Eiropas lapegle,
A.p. “Schvvedleri” kļavas šķirne,. A. Lasis bija viens no Latvijas
ievērojamākajiem dendrologiem, Latvijas Dendrologu biedrības
Goda biedrs, ilggadējs Bulduru Dārzkopības vidusskolas skolotājs. Gandrīz visu savu mūžu nodzīvojis Jūrmalā, savu darbu
un zināšanas veltot Bulduru Dārzkopības vidusskolas attīstībai
un izaugsmei, un jauno dārzkopju audzināšanai. Par savas dzīves pamatmisiju viņš uzskatīja praktisku darbu, audzinot jaunos
dārzkopjus un veidojot sabiedrības izpratni par vides sakoptības
nozīmi katra cilvēka pilnvērtīgā dzīvē. Veidojis apstādījumus Aglonas bazilikai, Priekules un Lestenes brāļu kapiem, arī Bulduru
Dārzkopības vidusskolas simtgadīgā parka veidošanā ņemti vērā
Laša ieteikumi. Dobelē pēc viņa projekta izveidots Pētera Upīša
kolekcijas ceriņu dārzs.
No lielākiem kokiem šajā gadā tiek plānota arī liepas nozāģēšana aiz Tautas nama, kura ir sasvērusies uz blakus esošā īpašuma
pusi un nogāžoties var skart ēku (šim kokam tika atzāģēti zari, lai
samazinātu nogāšanās risku), tagad kārtojam Dabas aizsardzības
pārvaldes atzinumu. Plānots izzāģēt bojātos kokus pie estrādes
(bojātā priede pie ieejas un nokaltis neliels ozoliņš rietumu pusē).
Iespēju robežās sekojam līdzi galvenās ielas alejai, darbus saskaņojot ar Latvijas valsts ceļiem, kā arī izzāģējam nokaltušās egles
stadionā. Viss sazāģētais materiāls pārvēršas malkā skolas virtuvei.
Ciemata centrā tiek stādīti koki Novadnieku alejā, brīvprātīgie ir iestādījuši vairākus kokus visā ciemata teritorijā, kā arī
pagasta pārvalde atjauno nozāģēto koku vietā jaunus stādījumus
iespēju robežās.
Izmaiņas algotajos pagaidu sabiedriskos darbos
2022. gada 6. janvārī tika noslēgts jauns līgums starp Nodarbinātības valsts aģentūras Madonas filiāli un Madonas novada pašvaldību par algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem. Vestienas
pagasta pārvaldē tiks nodarbināti 2 algotie darbinieki, ar termiņu
4 mēneši, atalgojums EUR 250, dienā drīkst strādāt 6 stundas. Lai
iedzīvotāji drīkstētu pretendēt uz šiem darbiem, nepieciešams
būt Nodarbinātības valsts aģentūras klientam. Madonas filiāles
adrese: Upes iela 3, Madona, Madonas pilsēta, LV-4801. Tālruņa
numurs: 80 200 206
Informāciju apkopoja
Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja
Marika Veiba, tār. 27817240
Vestienas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums „Pie Mums”
„Pagastmāja”, Vestienas pag., Madonas nov., LV-4855
Informāciju apkopoja Ināra Viļķina
Iespiests SIA „Erante”, Saieta laukumā 2, Madona, LV-4801
Tirāža 250 eksemplāri.
Informatīvo izdevumu var lasīt internetā www.vestiena.lv.

