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Māksliniece Dzidra Mitchell –
novadnieces Ernas Dzelmes - Ķikures meita Austrālijā.Informācija

Vēstis
Decembris. Pavisam nemanot atnācis gada 

pēdējais mēnesis, bet ko tu Visuma likumiem pa-
darīsi – kam jāaiziet, tas aizies, un vieta jau nekad 
nepaliek tukša...

Viss decembris paiet Adventa laikā. Advents – tas ir 
gaidīšanas un tikšanās laiks. Advents tulkojumā no latī-
ņu valodas nozīmē – atnākšana (adveniat). Sākotnēji tā 
bija valdnieka ierašanās savā pilsētā. Šodien tas ir ceļš 
uz Dieva Žēlsirdības triumfu šajā pasaulē. Adventa laikā 
piedodam tiem, kas sāpinājuši.

Šajā svētku gaidīšanas laikā Ziemassvētku brīnums pa 
pasauli iet, un laimīgs tas, kura sirds un acis brīnumu lai-
kā nav ciet. Zvaigznes, prieks, Ziemassvētku dziesmas un 
egles smaida mums sejā, un no viena stara visiem gais-
mas pietiek... un tas ir decembris, un tas ir Ziemsvētku 
laiks.

Ziemassvētku laikā katrs savās plaukstās sveci ielik-
sim, lai var saredzēt ceļu uz gadumiju. Ielaidīsim mājās 
Jauno gadu – pār baltu un tīru slieksni, rādīsim tam 
ceļu ar svecīšu liesmām logos! Dzīvosim Jaunajā gadā, 
labus darbus darot, gaišas domas domājot, pasauli un 
sevi mīlot – dienu no dienas, stundu pa stundai. 

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!
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PAGASTA PADOMĒ
Padomes sēdē 2008. gada 26. novembrī
1. Pieņēma lēmumu palielināt visiem pašvaldības darbinie-

kiem, ieskaitot priekšsēdētāju un izpilddirektoru, amata algas 
par 10% ar 01.01.2009.

2. Atļāva izmaksāt vienreizēju gada piemaksu dāvinājuma 
veidā esošās darba algas fonda ekonomijas ietvaros visiem 
Ļaudonas pagasta pašvaldības amata vienību strādājošajiem un 
padomes deputātiem.

3. Nolēma iekļauties nodibinājuma „Madonas novada fonds” 
darbības teritorijā.

4. Apstiprināja izcenojumus servitūta un pagasta teritorijā esošo 
privāto ceļu tīrīšanai no sniega 2008./2009. gada ziemas sezonai : 

1) Kalnvirsas autoceļu iecirknī – 2,95 Ls/km + 18% PVN = 
3,48 Ls/km;

2) Sāvienas autoceļu iecirknī – 3,50 Ls/km + 18% PVN = 
4,13 Ls/km;

3) Kalnāju autoceļu iecirknī – 2,95 Ls/km + 18% PVN = 3,48 
Ls/km;

4) Beļavas, Ļaudonas ciema autoceļu iecirknī – 2,36 Ls/km + 
18% PVN = 2,78 Ls/km. 

5. Samazināja zemes izpirkšanas maksu īpašumam „Kangares”.
6. Atļāva transformēt īpašuma „Purviņi” zemes vienības 10,2 

ha platībā par meža zemi;
7. Noteica nekustamā īpašuma zemes lietošanas apgrūtināju-

mus īpašumam „Jasmīnas”.
8. Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 

„Vītoli”, „Vārnas” un „Lapaiņi”.
9.  Atļāva atdalīt no īpašuma „Aivas” zemes vienību, piešķi-

rot tai nosaukumu „Avītes”.
10. Atlika lēmuma pieņemšanu par Sāvienas ezera nomas lī-

guma slēgšanu ar biedrību „Savieši” un 3 fiziskām personām.
11. Piešķīra finansiālu atbalstu Jānim Razgalim mācību tre-

niņa nometnes sakarā Portugālē un prēmiju Kristīnei Mincānei 
par viņas ieguldījumu Madonas vakara un neklātienes vidus-
skolas kā mācību iestādes prestiža celšanā un kultūrvides vei-
došanā, par labām sekmēm mācībās.

12. Nolēma nepiešķirt finansiālu atbalstu Biedrības „Jauniešu centrs 
ACS” īpašuma apdrošināšanai un bankas konta apkalpošanai;

13. Nolēma pagarināt trūcīgas ģimenes statusu astoņām ģi-
menēm.

14. Nolēma piešķirt brīvpusdienas Ļaudonas vidusskolā bēr-
niem no vienas ģimenes.

15. Nolēma piešķirt sociālās palīdzības pabalstu četriem pa-
gasta iedzīvotājiem.

16. Nākošā pagasta padomes sēde notiks 2008.gada 30. de-
cembrī, plkst.13.00. 

Sēdes materiālus apkopoja Ilita Berķe,
pagasta padomes sekretāre

DARBI PAŠVALDĪBĀ
Novembrī Aiviekstes ielas katlumāja tika remontēta un uzstā-

dīts jauns granulu apkures katls. Apkures tehnoloģijas ar katru 
gadu attīstās, un mums nākas tās dzīvē pieņemt. Jaunais katls 
darbojas ar automātisku gaisa un granulu piegādi, šāda veida 
katliem ir lielāka siltumspēja, līdz ar to samazinās kurināmā 
patēriņa daudzums un ir nepieciešams tikai minimāls cilvēku 
resurss. Katlam darbojoties automātiski, nav nepieciešama 
operatora klātbūtne. Katla darbības traucējumu gadījumā uz 
mobilo tālruni atnāk īsziņa. Šai  apkures sistēmai darbojoties, 
vajadzīgs tikai viens operators, kas nepieciešamības gadījumā 
veic tehnisko apkopi. Līdz šim katlumājā bija nepieciešami 
četri kurinātāji, malka, kura bija jāsagatavo, bet tagad kurinām 
ar granulām, kas gatavotas no koksnes skaidām.

Jurijs Simsons

DEPUTĀTA VIEDOKLIS
Latvijas skaistā un apaļā 90. jubile-

ja ir nosvinēta. Katram iedzīvotājam 
tie ir tik lieli svētki, cik viņš pats sevī 
to jūt. Prieks par to, ka Ļaudonā ir tik 
daudz darbīgu un sabiedriski aktīvu 
cilvēku, kuru darbus novērtējuši viņu 
līdzcilvēki – pašu pagasta ļaudis, kā 
arī tie, kas dzīvo tālu ārpus pagasta 
robežām. Varētu jau teikt, kas nu gan 
tas ir, taču katram jāsāk ar sevi, savu 
labo darbu, tikai tā mēs varam pacelt 

augstāk sava pagasta vārdu, līdz ar to arī Latvijas vārdu. Re-
dzams, ka labos spēkus, kas mums vienkārši nāktu un palīdzē-
tu, gaidīt ir velti. Jācīnās pašiem un līdz galam. 

  Ekonomikā grūti laiki, bet ne tikai Latvijā. Krīze pārņēmusi 
visu Eiropu, visu pasauli. Kad sāks stabilizēties ekonomika, to 
lai prognozē profesionāļi, mums ir jāiztur, bet vienīgais veids 
– darbs, bieži vien sūrs un nepateicīgs.

  Uzņēmīgākie mežu īpašnieki tikko kā pabeiguši projektu 
pieteikumu iesniegšanu jaunaudžu kopšanai, bet tūlīt atkal va-
rēs iesniegt projektus, lai apgūtu ES dotos līdzekļus lauksaim-
niecības zemju apmežošanai.

   Vēlu visiem patīkamus, baltiem sniegiem sniegotus Zie-
massvētkus, labiem darbiem piepildītu ikdienu, prieku sirdī, 
līdzās saprotošus un smaidīgus līdzcilvēkus.

 Deputāts Aldis Bondars
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“Apdomā , kādiem dārgumiem Tu paej garām, ne acu ne-
pametis, kādi brīnumi pazib un neatkārtosies vairs ne mūžam. 
Kā saule laistās debesīs! Kā stari krustojas koku galotnēs.’’ 
Šie Jāņa Jaunsudrabiņa vārdi varētu būt teikti par Ļaudonas 
kultūras namā skatīto fotoizstādi “Skaista mana Ļaudona’’. 

Daudzi ļaudonieši, skatot izstādi, tā arī teica: “Ikdienā mēs 
to skaistumu nepamanām.’’  Un tāpēc vēlreiz paldies Dzintrai 
Viļevičai, Lidijai Kaufeldei, Madarai Eglītei, Rutai Vizānei, 
Vijai Kreilei, Dainim Kreilim, Inārai Krasnovai, Dinai Simso-
nei, Aigai Reinbahai, Lindai Smirnovai,  Kristapam Brutānam 
un Sandrai Seržānei par šādu iespēju!

    Skatītājiem bija iespēja arī balsot par sev tīkamāko foto. 
Dabas skatos vislielāko balsu skaitu saņēma Lidijas Kaufeldes 
foto “Saulriets’’, otro un trešo vietu dodot Dzintrai Viļevičai 
par bildēm “Tuvojas ne-
gaiss...’’ un “Kalnvirsas 
ceļš ziemā’’.

Portretu grupā pirmā 
vieta Lindas Smirnovas 
foto “Sens, tik sens’’, 
otrā vieta Kristapam Bru-
tānam par darbu “Caur 
peļķēm uz Munameģi’’ 
un trešā – Inārai Krasno-
vai par foto “Es arī būšu 
jubilārs’’.

Dienu pēc izstādes at-
klāšanas savu vērtējumu 
izstādei deva fotogrāfs, 
kas ikdienā darbojas šajā 
jomā – Gatis (strādā vei-
kalā “Divas saules’’). Ilgi 
skatoties un vērtējot bildes, viņš savu balsi atdeva Dzintras 
Viļevičas foto “Tuvojas negaiss...’’.

Uzklausot Gata vērtējumus un padomus, nolēmām arī turp-
māk veidot ko līdzīgu. Un tā, sākam gatavoties nākamajai iz-

KULTŪRAS ZIŅAS Skaista mana Ļaudona! 

stādei. Fotografējam dabas skatus, portretus un reportāžas visa 
gada garumā un nākamajā rudenī gaidīšu jūsu darbus no katras 
nominācijas pa vienai bildei ( A4 formātā). Veiksmi un fotoapa-
rātu vienmēr līdzi! 

 Aija Kreile, kultūras nama direktore
Rutas Vizānes foto

Fotoizstādes atklāšanas brīdī.

Fotogrāfiju autori saņem apbalvojumus.

Ļaudonas jauktajam korim „Lai top!” tuvojas 10 gadu jubile-
ja. Tā tiks atzīmēta 2009.gada 21.februārī Ļaudonas kultūras 
namā. Šajā dienā koris vēlas sniegt jaunu, korim netradicionā-
lu, programmu – dziedāt tautā populāras un iemīļotas dziesmas, 
lai priecētu pagasta ļaudis, savus draugus, atbalstītājus un spon-
sorus. Koncertu iecerēts bagātināt ar muzikāliem priekšnesu-
miem un vizuāliem efektiem.

Koris pastāv kopš 1999.gada 27.februāra, pateicoties bijušās 
pagasta padomes priekšsēdētājas Dzintaras Birnes degsmei un 
neatlaidībai. Pirmā kora diriģente – Valda Jermanova. Kora sa-
stāvs nebija liels – astoņpadsmit dziedātāji. 

Kopš 2005.gada augusta kora diriģente ir Aina Miezīte, kon-
certmeistare Ilze Tomsone. Šobrīd korī dzied trīsdesmit trīs 
dziedātāji no Ļaudonas, Mārcienas, Madonas, Mētrienas un 
Kalsnavas. Visus vieno dziesma.

2008.gada vasarā koris pārstāvēja Ļaudonu 24. Dziesmu 
svētkos, piedalījās tautastērpu skatē  un ieguva Grand Prix – sti-
lizētu Pūces saktu.

Lūdzam finansiāli atbalstīt kori „Lai top!”, ieskaitot savu dā-
vinājumu Ļaudonas pagasta (reģ.nr. 90000054746) ziedojumu 
kontā LV39UNLA0030900142205 vai  iemaksāt pagasta pa-

Jauktajam korim „Lai top!”  – 10 gadi!

domes kasē ar norādi „korim”. Par iespēju atbalstīt kori var 
zvanīt Ingūnai –  26384458 vai 64807208.  

Agita Ceruka, Ingūna Briede, kora dalībnieces 
Anetes Karlsones foto
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KRISTĪGO DRAUDŽU ZIŅAS

Ziemassvētku laiks… kad vārdi, ko vēlamies teikt, tiek rak-
stīti sirdī, kad atmiņām zūd ikdienas rūgtuma garša, kad atce-
ramies būtisko… tas ir Ziemassvētku laiks. Ziemassvētku ciklā 
ietilpst Adventa laiks. Tas ir laiks, kad Adventa vainagā iede-
dzam pa svecītei, laiks, kad mēs gaidām Ziemassvētkus  Kris-
tus piedzimšanas svētkus. Adventa laiks ir dots mums katram 
kā pārdomu laiks, kā piedošanas laiks, kā sevis attīrīšanas laiks. 
Laiks, kad viens otram varam pasacīt ko labu.

Es kā Ļaudonas evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece 
arī gribu pateikties tiem cilvēkiem, kas palīdzējuši mūsu drau-
dzei un baznīcai. Vispirms paldies Ļaudonas pareizticīgo drau-
dzei un draudzes priekšniekam Jāzepam Mikanovam, ka va-
ram savus dievkalpojumus noturēt Jāņa Kristītāja pareizticīgo 
baznīcā. Liels paldies Arnim Markvartam par to, ka svētdienas 
rītos skan baznīcas zvans un mēs dievkalpojumu klausāmies 
siltās telpās. Paldies Valdim Balodim par mūzikas instrumentu 
uzraudzību un nešanu uz baznīcu, un regulāru dievkalpojumu 
apmeklēšanu. Pateicības vārdus pelnījuši arī kapu pārziņi – Aļa 
Gurska un Imants Kalniņš. Paldies visiem draudzes locekļiem 
par atsaucību talkas dienās! Paldies draudzes locekļiem par sir-
snīgu savstarpēju sapratni un draudzīgām attiecībām! Paldies 
mūsu pagastam un priekšsēdētājai Līgai Calmānei par visu ļau-
doniešu sena sapņa piepildīšanos – vecās baznīciņas jeb kapli-
čas atjaunošanas darbu uzsākšanu un finansēšanu!

No mūsu draudzes kapličas atjaunošanai ziedojām Ls 300, 
tālāko darbu veikšanai ziedoja arī Anglijas Bostonas draudze, 

Ziemassvētkus gaidot
kur draudzes priekšnieks ir mūsu novadnieks Emīls Eglītis. 
Viņu draudze ziedoja Ls 925. Mīļš paldies personīgi Emīlam 
Eglītim, ar kuru es tikos vasarā Ļaudonas pagasta kapsētā, kur 
atdusas viņa piederīgie.

Paldies visiem, visiem cilvēkiem, kas ziedojuši, ziedo un vēl 
ziedos mūsu draudzei un baznīcai vispār. Lai Dievs Jūs svētī!

Gaidot Ziemassvētkus, es novēlu, lai:
Ziemassvētkos zvaigznes spīd gaišībai,
Ziemassvētkos mēness deg modrībai,
Ziemassvētkos debess mirdz skaidrībai,
Ziemassvētkos sveces zied svētībai.

Dzidra Uberte, ev.lut. draudzes priekšniece

Baltas sniega pārslas
Klusi lejup slīd.
Klusi Dieva zvaigznes
Debesīs tālu spīd.
Lai gaišas domas un cerības ienāk katrā mājā, katrā sētā! Lai 

nākamajā gadā piepildās visas ieceres un sapņi!
Priecīgus, gaišus un saticīgus Kristus dzimšanas svētkus un 

optimisma pilnu Jauno – 2009. – gadu!
Paldies visiem pareizticīgās draudzes locekļiem, ziedotājiem! 

Īpašs paldies mūsu kapsētiņas kopējam Ziedonim Kalniņam.

Jāzeps Mikanovs, pareizticīgo draudzes vecākais

Pirmo reizi Ļaudonā notiks ekumēniskais 
Ziemassvētku dievkalpojums  

24. decembrī plkst. 15.00
Mācītāji Valdis Strazdiņš un 

Māris Ozoliņš

Būsiet mīļi gaidīti 
Ziemassvētku dievkalpojumā!

Pareizticīgo
 Ziemassvētku dievkalpojums 

7. janvārī plkst. 14.00;
Jordānes dievkalpojums

19. janvārī  plkst. 14.00

Cienījamie ļaudonieši!
Lai jums palīdz lauku baltās ziemas klusums,
Dižo egļu un balto bērzu šalkoņa, silu varenība!
Lai jūsu mājās baltas domas, saticība, veselība!
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Pateicos savai katoļu draudzei par garīgu un materiālu atbal-
stu draudzes vajadzībām, remontējot baznīcu un sagaidot svēt-
ceļniekus. Draudzes vārdā saku lielu, sirsnīgu paldies Ziedonim 
Kalniņam par skaisti sakopto svētvietu Pārupes kapos.

Paldies pareizticīgo draudzes priekšniekam Jāzepam Mika-
novam un viņa kundzei Zentai par baznīcas uzturēšanu. Neaiz-
mirsīsim, ka šie cilvēki ir krietni gados un to dara bez maksas– 
mīlestībā uz Dievu. Paldies luterāņu draudzes locekļiem, kas ar 
savām rokām sakārto baznīcu Ziemassvētkiem. Cilvēks, kas ar 
visu sirdi un dvēseli pieder baznīcai, visur ir savējais. Paldies 

par visu labo, kas ir bijis starp mums!
Šogad pirmo reizi uz Ziemassvētkiem būs ekumēniskais 

dievkalpojums 24. decembrī plkst 15.00.

Leontīne Litovnika, Ļaudonas katoļu draudzes vecākā

Ziemassvētku dievkalpojums
 katoļu draudzē

 25.decembrī plkst. 16.00



    DECEMBRIS 2008                   “Ļaudonas Vēstis” Nr.12 (176)                                                             5

„Ir pagājuši valsts svētki. Karogi noņemti, ja vispār bija iz-
likti. Bet varbūt nav tik svarīgi tas, bet gan, ko mēs paši varam 
darīt, lai vide, kurā dzīvojam, mājas priekša būtu sakopta. Šai 
lietai taču nav nepieciešami lieli līdzekļi, ne projekti. Par Sā-
vienu. Kādreiz bija…, tagad gan Ļaudonas „kūts pakaļa”, visu 
aizmirsta nabaga nomale. Var jau čīkstēt, ka nav, nav, nav. Bet 
varbūt no „Sūnu ciema” mēs paši varam izķepuroties. Andrejs 
Upīts pirms daudziem gadu desmitiem rakstīja par dzīvi „Sūnu 
ciemā”, kur visa dzīve gāja greizi un, lai to uzlabotu, bija jā-
ved „Laimes lācis”, kas atpestīja ciema ļaudis no visām ķezām. 
Atceramies, ko viņš teica: “Zēni un meitenes, vīri un sievas, 
ņemiet rokās darba rīkus un paši ievediet kārtību!” Varbūt arī 
mums tā darīt? Izej pagalmā un noņem no veļas auklas to lu-
patu, kas ilgi tur stāvējusi un kurai vairs nav pielietojuma, ieej 
malkas šķūnītī, paņem zāģīti, fuksīti un nozāģē tos sausos zarus 
ābelei, paskaties uz to šīfera loksni, kurai jau seši stūri. Ja vēl 
noderēs, tad ienes šķūnītī un noliec vietā.

Kāda ir Sāvienas autobusu pietura? Kā rodas pieturā atkritu-
mi? Braucēju ar autobusiem ir maz, vairāk brauc skolēni. Pie-
turā cigarešu izsmēķi, pudeles un citi atkritumi. Kad izkāpjam 
Sāvienas pieturā, acīm paveras bēdu skats. Gribas atcerēties 
tos laikus, kad darbojas vietējais feldšeru punkts. Mājas bija 
sakoptas, prieks bija skatīties, kā zied puķes. Kā tagad tur izska-
tās? Nemaz jau nerunājot par puķēm, ja vecā zāle nav nopļauta, 
zari nav savākti un lapas sakasītas. Te nerunāsim par cilvēkiem, 
kas ir nevarīgi un veci, bet gan par tiem, kuri darba spējīgi un 
nevar, un nevar ap sevi sakopt apkārtni. Bet Sāvienā ir viena 
māja pretī veikalam, kas vienmēr ir bijusi paraugs vācu, krievu 
un visos laikos. Arī tagad, kad saimnieki ir slimi un nevarīgi. 
Mums Sāvienā ir palikušas tikai divas publiskas vietas– veikals 
un bibliotēka. Nu nav glīta veikala apkārtne. Bedres, kurās pa-

MUMS RAKSTA
gaidām neviens nav iekritis. Vecās kastes – vienmēr aiz veikala 
pakša nomestas. Varbūt vajag iznomāt pāris aitas, lai nograuž 
zāli ap veikala māju? Aitas to izdarīs labāk par pļāvējiem un 
būs arī lētāk. Pats Sāvienas vecais centrs ir briesmīgs. Mēs jau 
arī nezinām, kam tas šodien pieder. Vecā pienotava nu beidzot ir 
izdauzīta. Kad tur kaut kas sāks darboties, nav zināms. 

Dzīvniekus mēs mācām, lai savas dabiskās vajadzības nokār-
to ierādītā vietā, bet, ja ne, tad sarājam. Dzīvnieks saprot, bet 
cilvēkam grūti to saprast – neatstāt aiz sevis mēslus.”  Tā raksta 
sāvēniete, kura lūdz savu  uzvārdu neminēt.

Sāvienā ir daudz skaistu vietu, kur īpašnieki savos īpašumos 
radījuši patīkamu vidi, bet, kā jau visur, ir arī tādi, kam vienalga, 
kur un kā dzīvot. Zāle līdz palodzēm, atkritumi sētmalē. Pirmais 
sniegs, kas apsedza visu netīrību, jau arī paspējis nokust, un, 
ja tā labi saņemtos, vēl varētu savākt un sakārtot vidi ap savu 
māju.

Jā, kam tad īsti pieder Sāvienas centrs? Painteresējos un uz-
zināju, ka vecais vēsturiskais Sāvienas centrs pieder pagasta 
pašvaldībai, jo privatizācijai uz šo zemi neviens nav pieteicies. 
Tā kā vietējie sāvēnieši izmanto šo zemi, tad nu pašiem arī va-
jadzētu aiz sevis sakopt, jo nav ko cerēt, ka kāds no malas ies un 
vāks citu nomestos atkritumus. Talkas dienā jau šo vietu no sa-
mestajiem atkritumiem atbrīvoja, tikai žēl, ka to darīja tie, kuri 
noteikti tur neko nesameta. 

Ar šo vēstuli tika iepazīstināts arī policijas iecirkņa inspek-
tors, kas apsolījās pārbaudīt Sāvienu arī svētku dienās. Bet kas 
attiecas uz māju apkārtni, droši varu teikt, ka pašiem vien tās 
būs jāsakopj, nez vai „Laimes lācis” te varēs līdzēt. Atgādināšu, 
ka mūsu pagasta padomes deputātiem ir tiesības sastādīt Admi-
nistratīvo pārkāpuma aktu un sodīt vainīgās personas.

Materiālu sagatavoja Ruta Vizāne

24. novembrī dzīves 80 gadu ju-
bileju atzīmēja pagasta iedzīvotājs 
ALFONS PUJĀTS. Daba šajā dienā 
mums visiem uzlika pirmo šīs ziemas 
pārbaudījumu. Pirmais lielais sniegs, 
aizputinātie ceļi, kas arī mums šajā 
svētku dienā liedza nokļūt līdz jubi-
lāram. Atvainojamies cienījamam ju-
bilāram par sagādātām neērtībām, bet 
tā nu sanāca, ka sveiciens jubilāram 
pienāca ne īstajā dienā.

Cienījamais jubilārs dzīvo tuvu 
Ļaudonas pagasta centram. Visa Ļau-
donas panorāma kā uz delnas: tā sme-
joties saka pats jubilārs, visus ļaudo-
niešu salūtus varam redzēt.

Jubilāra dzīves ceļš sācies Rēzeknes rajonā, bet pavisam 
drīz vecāki pārcēlušies uz dzīvi Smiltenes apkārtnē, Launkal-
nē. Ģimene liela, Alfons audzis kopā ar četriem brāļiem un 
trijām māsām. Skolas gaitas uzsāktas Launkalnes četrgadīgajā 
skolā, pēc tam mācības turpinātas Brantu septiņgadīgajā skolā, 
pēc tā laika pēc pamatizglītības iegūšanas mācības sekojušas 
Priekuļu lauksaimniecības tehnikumā.

Vasarās strādāts Raunas MTS. Kara laiks pārdzīvots Lau-
nkalnes pusē. Launkalnē un Smiltenē bijis daudz bēgļu no 
Latgales. Launkalne atrodas tagadējās Vidzemes šosejas 
malā un kara laikā tā bija vieta, kuru apšaudīja gan krievu, 
gan vācu armija. Kara laikā kopā ar bēgļiem nācies remontēt 
sašautās dzelzceļa sliedes pie Araišiem. Jādara bijis viss, ko 

MĒNEŠA JUBILĀRS
liek, citādi jau nevarēja zināt, kas ar tevi notiks, 
tā stāsta jubilārs.

Beidzoties karam, pavisam drīz sekoja iesau-
kums Padomju armijā. Alfona dienesta vieta Uk-
rainā, netālu no Žitomiras. Armijā pildījis ins-
truktora pienākumus.  Pēc armijas darba gaitas 
aizvedušas uz Valku, strādājis par ekskavatoristu. 
Kopā ar brāļiem brīvajos brīžos muzicējuši, spē-
lējuši mutes ermoņikas, garmošķas, akordeonu, 
cītaru un piesituši bungas. Vairākums spēlēts mā-
jas viesībās un pa kādai ballītei lielākai publikai. 
Vaļas prieks jaunības gados bijis makšķerēšana, 
grozu pīšana, koka karošu un spaiņu gatavošana, 
tagad to liedz darīt redze.

Vēlāk dzīves un darba ceļš atvedis uz Madonas 
pusi, Bērzauni, kur tajā laikā bija Latvijas lauk-

saimniecības tehnikas filiāle. Šajos gados nolūkota sieva Ārija 
no Jaunkalsnavas puses un 1966. gadā nodibināta ģimene. Izau-
dzināts un izskolots dēls Andis. Darbs Bērzaunē turpināts līdz 
aiziešanai pensijā. Sākoties Atmodai, iegādāts īpašums Sāvienā, 
kurā tagad saimnieko dēls, bet vecāki pirms nedaudz gadiem 
pārcēlušies uz Ļaudonu.

Jubilārs skumst par dzīvesbiedres veselību, jo bieži viņai nā-
kas pabūt slimnīcā, par dēla ģimeni, kuru piemeklējuši sarež-
ģījumi. Priecājas par trim brašajiem mazdēliem, kuri līdztekus 
skolai apgūst zinības Madonas mūzikas skolā, spēlē instru-
mentus un dzied.

Vēlēsim cienījamajam jubilāram un viņa mīļajiem tuvajiem 
cilvēkiem labu veselību, dzīvesprieku turpmākajos gados.

Rutas Vizānes teksts un Līgas Calmānes foto
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Zinaida Māliņa
Teikšu, ka labs gads. 
No nākamā gada gribētu, lai visiem 

būtu veselība. Ja būs veselība, tad arī 
viss būs.

Pagastam: Gribētu, lai iesāktie darbi 
turpinās pagasta labiekārtošanā. Lai, 
ieejot jaunajā novadā, uz vietas nekas 
uz slikto pusi nemainītos!

Raisa Jermokova 
 Traks gads. Bijis viss kas: gan 

prieki, gan bēdas. Paldies, ka veselība 
daudz maz atgūta.

 Pirmkārt, veselību! Lai visiem 
būtu darbs! Ja būs darbs, tad būs arī 
viss pārējais. Autobusu pieturu ap-
meklētājiem, šoreiz ne braucējiem, bet 
tiem, kas pieturas izvēlas par atpūtas 
vietām, novēlu ieraudzīt atkritumu 
tvertnes un savus atkritumus iemest 

tajās, bet ne visu zemē, lai citi aiz jums tīra.
Ar pagastu esmu apmierināta. Lai iesāktie darbi pagastā turpi-

nās, lai visiem veicas iecerēto sasniegt!

Aija Kalniņa
Normāls gads, kā jau daudzi gadi. 

Pielika mums, pensionāriem, pensijas. 
Ja pats vēl vari kustēties, tad ir labi, jo 
vari daudz ko izaudzēt dārziņā savai 
iztikšanai.

 Jaunajā gadā lai visiem, kas grib 
strādāt, būtu darbs, tad mazāk vajadzēs 
no valdības gaidīt. Lai zāles būtu lētā-
kas! Lai vairāk būtu smaidīgu cilvēku! 
Lai ikviens saņem kādu dāvaniņu Zie-
massvētkos!

 Pagasts lai turas! Lai katrs veic savu darbu pēc labā-
kās sirdsapziņas! Lai jaunais novads izveidojas labs cilvēkiem 
pagastos, nevis tikai Madonā! Lai Ļaudona turas!

 
Antons Zeps
Viss ir bijis labs. Tikai jādzīvo un 

jāstrādā, nav ko gausties.
No nākamā neko labāku jau nevar 

prasīt. Pēc valdības teiktā, jau tagad 
viss iet dibenā. Kas būs tālāk, nezinu, 
un droši vien neviens tā īsti nezina. 
Mums, vecajiem, jau jāskatās uz meža 
malu….

Pagastam: Un nekādu novadu mums 
nevajag! Kas tad vainas tagad? Kas tad 

būs, ja pēc gadiem būs jābraukā pēc visa uz Madonu vai vēl 
trakāk, ja uz Kalsnavu. Kam tas vajadzīgs? Kas tagad vainas 
Ļaudonai? Lai pagasts cīnās par savu pastāvēšanu!

Ar iedzīvotājiem tikās un sarunājās Ruta Vizāne

6      

„Ļaudonas Vēstis” devās pastaigā pa pagasta centru un uz-
deva trīs jautājums sastaptajiem pagasta iedzīvotājiem.

1. Kāds bijis nu jau aizejošais gads?
2. Ko vēlaties sagaidīt no jaunā – 2009. – gada?
3. Ko vēlat savai pagasta pašvaldībai?

Jautrīte Stūraine
Šis gads ir bijis labs, nevaru sū-

dzēties, vienīgi veselība varēja būt 
labāka. Viss, kas mums ir, sasniegts 
ar savu darbu, neko ne no viena ne-
gaidām, cīnāmies paši ar vīru saviem 
spēkiem.

Jaunajā gadā gribētos labāku vese-
lību. Lai dēls labi pabeigtu 9.klasi. lai 
apkārt mazāk būtu ļaunu cilvēku, lai 

cilvēki mācītos atzīt savas kļūdas un nekautrētos pateikt vien-
kāršo vārdu: piedodiet vai atvainojiet.

Pagastam: Attīstību, turpināt iesāktos darbus! Lai visiem vei-
cas!

Kristīne Rizga 
 Aizejošais gads ir bijis smags un 

grūts mums kā uzņēmējiem. Arī mēs 
jau izjūtam ekonomisko krīzi. Cilvēki 
ir palikuši taupīgāki, iepērkas mazāk. 
Pārsvarā uz veikalu nāk pensionāri, 
kas nevar aizbraukt uz pilsētu.

 Jaunajā gadā visiem novēlu sa-
ticību, mīlestību, dzīvesprieku! Atzīt 
savas kļūdas. Iemācīties saprast ele-

mentāras lietas, kas ir kas! Būt labsirdīgākiem!
Pagastam: Turēties un cīnīties ar visām dzīves grūtībām.

Zenta Mikanova 
Visādi labs gads. Pagaidām dzīvot 

varam. Paši vēl kustamies. Lai tik vēl 
arī veselība turētos!

Jaunajā gadā gaidām, lai valdība 
izpildītu savus solījums, lai mums,  
pensionāriem, palielinātu pensijas. 
Lai visiem būtu veselība, tad arī pā-
rējais viss būs.

Pagastam vēlu visu to labāko. Tā-
pat turpināt un uz priekšu! Paldies par  Avotu ielas sakārtošanu! 
Lai visi iecerētie darbi labi veicas arī jaunajā gadā!

Zenta Bērziņa 
2008.gads bija labs gads. Es esmu 

atguvusi veselību un ko tad var vairāk 
vēlēties. Bērni un mazbērni mani ap-
ciemo un rūpējas par mani, labi mācās 
un strādā. Ko var vairāk vēlēties?

Lai jaunajā – 2009. – gadā cilvēki 
vairāk domātu labas domas un darītu 
labus darbus, tad arī viss būs labi!

 Pagastam: Cīnīties, lai Ļaudona 
nebūtu novada nomale. Lai jaunais novads neatņemtu mums to, 
kas jau ir Ļaudonā! 

MŪSU CILVĒKI
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notikumiem Latvijā, patriotisko dziesmu „kari”, sporta spēle 3. 
– 4. kl. – „Aklais pienbols”, 5. – 12. kl. „Neredzamais dvieļu 
bols”, protams, stafetes. Veiksmīgākie viktorīnā – 4.kl., 5.kl. , 12. 
klase! Dziesmu karos – 4. kl., 5. kl., 12.kl. Sporta spēlēs – 4., 6., 
12. kl. Izskaņā – visi dalībnieki saņēma saldas balvas. 

Novembra sākumā 8. – 9. kl. skolēni piedalījās Madonas 
rajona BJC rīkotājā apsveikumu konkursā „Daudz laimes Tev, 
Latvija!”. Goda rakstus saņēma 8. kl. skolniece Anna Karlso-
ne, 9. kl. skolniece Zaiga Krēsliņa. Savukārt pateicības raks-
tus un piemiņas balvas no republikā rīkotā konkursa „Svētku 

priekam!” (vēl par pagājušo gadu) saņēma 9. kl. skolniece Juta 
Eglīte un bijusī mūsu skolas audzēkne Inga Miglone. 

14. novembrī skolā notika pasākums, veltīts Latvijas 90. ga-
dadienai. Pasākums iesākās ar „Reklāmu bumu!” 1. – 12. kl. 
Katra klase jau labu laiku iepriekš veidoja par noteiktu tēmu 
3 minūšu garu reklāmu. Iesākām ar 2. klases Ļaudonas vārda 
daudzināšanu prezentācijā ar jaukām, atpazīstamām vietām fo-
togrāfijās, tad kopā ar 6. kl. Blaumaņa „velniņiem” devāmies pa 
Madonas rajonu, Rīgas vārdu daudzināja un „Rīga dimd!” izde-
joja 1. kl. skolēni, dzejnieku lomās iejutās 3. kl. skolēni un viņu 
audzinātāja – reklāma par Dzejas dienām, savukārt 4. klasei 
– muzikālā Latvija tiek rādīta ar Žorža Siksnas un deju grupas 
palīdzību, 5. kl. pierādīja, ka latvieši tik tiešām ir dejotāju tauta 
– reklāma par Deju svētkiem, 7. kl. apliecināja Dziesmu svētku 
nozīmi mūsu dzīvē, 9. kl. iepazīstināja ar latviešu tradicionāla-
jiem ēdieniem, 8. kl stāstīja par skaistākajām, interesantākajām 
vietām četros Latvijas novados, bet 12. kl. svešās mēlēs ( angļu, 
vācu, krievu val.) daudzināja Latvijas vārdu! 

Pasākuma turpinājumā – Latvijas svinīga godināšana. Lat-
vijas Valsts himnu spēlēja skolas pūtēju orķestris. No sirds, iz-
justi dziedājām līdzi. Sekoja skolas direktores uzruna, pūtēju 
orķestra muzikālie priekšnesumi un noslēgumā teātra pulciņa 
dalībnieku uzstāšanās – dzejas rindu skandēšana par Latviju, 
par mūsu dzimteni. 

Skolas muzejā bija apskatāmi floristikas pulciņa dalībnieku 
darbi, savukārt skolas 2. stāvā varēja iepazīsties ar ļoti plašu iz-
ziņas materiālu „Latvijai – 90!” (vēsturisku materiālu apkopo-
jums no Latvijas proklamēšanas dienas līdz mūsdienām). Bija 
apskatāmi arī 7. – 9. kl. apsveikumi konkursam „Daudz laimes 
Tev, Latvija!” 

Sarmīte Sīle,
Ļaudonas vidusskolas direktores vietniece 

audzināšanas darbā

          7

PAGASTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
Īsas ziņas no skolas

Novembris – Tēvzemes mīlestības, cildināšanas mēnesis. 
Nenoliedzami, skolas bērni gatavojās Latvijas 90. gadadienai. 
Lai svētkus varētu svinēt un lai mūsu skolas apkārtnei būtu 
tīkams skats, 6. novembrī rīkojām rudens sakopšanas talku. 
Darbus darījām ar devīzi uz lūpām: „Iededzies par Latviju!”. 
Strādājām no sirds un veiksmīgi tikām galā ar lapu kalniem, 
bet pēc darba katrs skolēns saņēma rakstītus pateicības vārdus 
un kādu saldumiņu.

Savukārt 11. novembrī skolā notika Lāčplēša dienai veltītas 
aktivitātes. Šoreiz aktivitātēs iesaistījās skolēni no 3. līdz 12. kla-
sei. Neiztrūkstoša lieta – tradicionāli – viktorīna par vēsturiskiem 

2. klase prezentē Ļaudonas pagastu.

1. klase „Rīga dimd”.

3. klase „Dzejiskā Latvija”.

4. klase „Muzikālā Latvija”.

7. klase „Dziesmu svētki”.

Spēle „Dvieļu bols”
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   Arī  šajā mācību gadā Ļaudo-
nas vidusskolas skolēni piedalījās 
vairākās sacensībās. Pamatskolu 
grupā rajona sacensībās ir liela 
konkurence un notiek ļoti sīvas 
cīņas. Mūsu rezultāti kopumā ir 
labi. Paldies visiem skolēniem, 
kas piedalījās sacensībās un go-
dam aizstāvēja skolas vārdu.

Septembrī notika sacensības 
vieglatlētikā visām vecuma gru-
pām. 4- cīņas „Draudzība” C gr. 
Sacensībās piedalījās D. Sūce, A. 
Sīle, I. Celiņa, N. Andersons, R Ve-
ners, A. Miglons 6.kl., J. Bērtulis 
5.kl., V. Mincāne, A. Prušakeviča, 
E. Rizgis, M. Krusietis 7.kl. Komandu kopvērtējumā meitenes ie-
guva 9. vietu, zēni 12. vietu. 

3-cīņas sacensības vieglatlētikā D gr. Piedalījās D.Celiņa, 
L.Iesalniece, L.Dundure, K.Zenčonoka, S.Zenčonoka, E. Min-
cāns, G.J.Pujāts, A.Kriškāns, A.Ē.Dumpe 5.kl. K.Beļaunieks 
4.kl. Komandu kopvērtējumā meitenēm 5.vieta, zēniem atpa-
liekot tikai par vienu punktu no godalgotās vietas, – 4. vieta. 
Krišjānim Beļauniekam individuālajā vērtējumā 2. vieta.

„Jauno vieglatlētu kauss” un „Vidusskolu kauss” sacensī-
bās piedalījās A.Dzenis; K.Blekte; E.Bukovskis; V.Stūrainis; 
A.Jermakovs 9.kl. U Lakotko; R.Beļaunieks; G.Zelčs; E.Blekte 
8.kl. Uldim Lakotko 2.vieta 600m skrējienā, Rūdolfam Be-
ļauniekam 2.vieta lodes grūšanā.

Oktobrī piedalījāmies „Rudens kross” sacensībās. Godal-
gotas vietas gan neieguvām, bet rezultātu tabulā ierindojāmies 
pa vidu. Krosa sacensībās startēja: K.Beļaunieks 4.kl., T.Čirka; 
K.Pusplatais; A.Ē. Dumpe; D.Celiņa; K.Zenčonoka; S.Mūrmane; 
L.Iesalniece 5.kl. V.Stradiņš, R.Veners, N.Andersons, J.Hohlova, 
D.Sūce, I.Celiņa 6.kl., Z.Tropa, E.Rizgis 7.kl., U.Lakotko 8.kl., 
A.Dzenis, K.Blekte, J.Mūrmanis 9.kl., J.Žmuidins,E.Simsons, 
M.Jakubjaņecs, E. Praškevičs 12.kl.

Novembrī braucām uz Varakļāniem, lai piedalītos zonas 
sacensībās volejbolā. Tiesības startēt rajona finālā gan neie-
guvām, bet guvām vērtīgu pieredzi paši sev. Skolas komandu 
šajās sacensībās pārstāvēja A.Dzenis; J. Jakubjaņecs; S. Šum-
skis;    J. Veikšāns; A. Jermakovs; K. Blekte; D. Petrovskis; J. 
Mūrmanis 9.kl., R. Beļaunieks 8.kl.

Kā jau visās sacensībās ir tiesneši, un šo atbildīgo uzdevumu 
no mūsu skolas godprātīgi veica 12.kl. skolēni Zanda Ozola, 
Signe Tropa, Kristīne Liepiņa, Saiva Butule, Mareks Rukmanis, 
Edijs Simsons.

      Iveta Tole, sporta skolotāja

Sporta aktivitātes vidusskolā

Tuvojas I mācību semestra nobeigums, kad viens no svarīgā-
kajiem jautājumiem skolēniem, viņu vecākiem un arī skolotā-
jiem ir – kādi būs skolēnu mācību sasniegumu vērtējumi? 

Ļaudonas vidusskolas skolēnu mācību darba sasniegumu 
vērtēšanas kārtība nosaka, ka „semestra beigās skolēns var sa-
ņemt augstu vai optimālu mācību sasniegumu vērtējumu tikai 
tad, ja vairāk nekā puse plašāku pārbaudes darbu ir nokārtoti 
šajā līmenī.” Ar atzīmi vai „ieskaitīts”/ „neieskaitīts” tiek vēr-
tēti arī mazāka apjoma darbi, šo darbu vērtējumi, protams, ie-
tekmē skolēna vērtējumu semestrī. 

Tomēr vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka semestra vērtē-
jums netiek iegūts, rēķinot vidējo atzīmi no visiem semestrī 
iegūtajiem vērtējumiem. Skolēna vērtējumu semestrī, pirmkārt, 
nosaka tie vērtējumi, kas ir iegūti plašākos pārbaudes darbos, 
pārējos darbos iegūtie vērtējumi var paaugstināt skolēna se-
mestra vērtējumu. 

Lai izdodas sagaidīt iecerētos rezultātus! 
Gaišu un mierīgu pirmssvētku noskaņu vēlot: 

Elīna Macijevska, 
Ļaudonas vidusskolas direktores vietniece mācību darbā

Informācija vecākiem
Ziemassvētku eglītes pasākumi

 Ļaudonas vidusskolā 
2008.gada 19.decembrī:
1. – 4.klasēm plkst. 10.00

5. – 12.klasēm no plkst. 15.00 līdz 21.30.

Ziemassvētku  brīvdienas skolēniem no 
2008.gada 22.decembra līdz 

2009. gada 2.janvārim.

Otrais mācību semestris ilgst:
1.-8.klases un 10.-11.klases skolēniem  no 

2009.gada 5.janvāra līdz 2009.gada 29.maijam;
9.klases skolēniem – no 2009.gada 5.janvāra līdz 2009.gada 

12.jūnijam, bet mācības beidzas 2009.gada 22.maijā;
12.klases skolēniem – no 2009.gada 5.janvāra līdz 2009.gada 

19.jūnijam, bet  mācības beidzas 2009.gada 22.maijā.
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12.novembra rītā pirmsskolas iestādē valda pacilāta un 
svinīga gaisotne. Bērni un darbinieki saposušies, goda vietā 
Latvijas karogs, sveces, sapostas telpas. Zālē pie sienas izlikta 
Latvijas kontūra no spuldzītēm, pie griestiem bērnu darinātie 
karodziņi.

Skanot U.Stabulnieka dziesmai „Tik un tā”, bērni kopā ar 
skolotājām,  turot rokās pašgatavotas sirsniņas, ienāk zālē un 
ievieto tās Latvijas kontūrā. Kad visa bērnudārza saime ir sa-
pulcējusies, tiek dziedāta valsts himna. Svētkos visus sveic un 
uzrunā iestādes vadītāja.

Bet tad ar ceļojuma saini zālē ienāk Sprīdītis. Bērni kopā ar 
Sprīdīti pārrunā, ka nekur nav tik labi kā Latvijā. Tiek dzie-
dātas dziesmas „Kur?”, „Skaista mana tēvu zeme”, „Kas vēl 
ir?”, runāti dzejoļi un tautasdziesmas par tēvu zemi, kā arī iets 
rotaļās un dejotas dejas. Katras grupas bērni ir centušies, lai 
šie svētki būtu jauki un sirsnīgi. Nobeigumā bērni sagaida pār-
steigumu – zālē tiek iestumts galdiņš ar lielu kliņģeri cipara 90 
formā. Latvijai par godu aizdedzam salūtsveces. Neizsakāms 
prieks un līksme ir bērnu acīs. Tad visi kopā cienājamies ar 
gardo kliņģeri – un bērnus sagaida vēl kāds pārsteigums. Katra 
grupiņa no vadītājas saņem dāvanas – rotaļlietas. Tā svētkus 
svinējām mēs, paši mazākie. Īpaši liels paldies jāsaka visiem 
bērnu vecākiem par palīdzību, mācot dzejoļus un dziesmas. 
Paldies jums visiem par sapratni un atbalstu!

 Ilze Barūkle, skolotāja

Bērnu rīts „Latvija katrā sirsniņā”

Kā jau katru mēnesi, arī novembrī pirmsskolas iestādes audzēkņi svin dzimšanas 
dienas. Pasaku teicēja (skolotāja Valentīna Venere) aicināja novembra jubilārus ie-
ņemt goda vietas un noskatīties teātri “Kukulītis”, ko bija sagatavojuši “zaķīšu” gru-
pas bērni. Mazos teātra māksliniekus uzmundrināja pelīte (skolotāja Vita Stradiņa). 
Mazie “zaķīšu” grupas bērni uzvedumā bija vienkārši neatkārtojami mākslinieki, par 
ko liecināja skaļie aplausi zālē. Pēc izrādes sekoja urrāšana un dāvanu pasniegšana 
jubilāriem, kā arī jautra diskotēka Pelītes Vitas vadībā. Pēc jautrošanās neizpalika arī 

gaviļnieku sarūpētais 
cienasts grupiņās.

 Ilze Barūkle, 
skolotāja

Dzimšanas dienas novembra jubilāriem

Ziemassvētku eglītes PII
22.12. plkst.09.30 “zaķu” grupiņai Plkst.11.00 “kaķu” grupiņai Plkst. 13.00 “rūķu” grupiņai

Novembra jubilāri.
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Ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.792 sa-
skaņā ar kuriem Lauku atbalsta dienestā no 05.01.2009. līdz 
05.02.2009. tiks pieņemti projekti pasākuma “Infrastruktūra, 
kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību 
un pielāgošanu” aktivitātei lauksaimniecības zemēs “Meliorā-
cijas sistēmu būvniecība, rekonstrukcija un renovācija” un ak-
tivitātei meža zemēs “Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un 
renovācija” (turpmāk – aktivitātes) īstenošanai. 

Atbalsts tiek piešķirts meliorācijas sistēmu būvniecībai, re-
konstrukcijai un renovācijai lauksaimniecības zemēs un me-
liorācijas sistēmu rekonstrukcijai un renovācijai meža zemēs. 
Jaunu meliorācijas sistēmu būvniecība meža zemē netiek at-
balstīta. Uz atbalstu var pretendēt fiziskas personas; juridiskas 
personas, kuras pamatkapitālā privātā kapitāla daļa ir vairāk 
nekā 50 %; pašvaldības (arī pašvaldības kapitālsabiedrības); 
valsts kapitālsabiedrība, ja tiek īstenots kopprojekts ar vienu 
vai vairākiem iepriekš minētajiem pretendentiem.

 Vienā projektā var ietvert abas aktivitātes. Meliorācijas sis-
tēmu renovāciju lauksaimniecības zemē un meža zemē atbalsta, 
ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1. meliorācijas sistēma ir vecāka par 25 gadiem;
2. projektā paredzētajos meliorācijas sistēmas renovācijas 

darbos izrokamais grunts apjoms (kubikmetros) ir vismaz 30 
% apmērā no renovējamās meliorācijas sistēmas izbūvē izraktā 
grunts apjoma (kubikmetros).

Projektu, kurā plānots veikt vairāku īpašnieku meliorācijas 
sistēmu būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju (turpmāk 
- kopprojekts), pamatojoties uz noslēgto līgumu starp koppro-
jekta dalībniekiem (turpmāk - kopprojekta līgums), iesniedz un 
atbalstu saņem viens no meliorācijas sistēmas īpašniekiem vai 
tiesiskajiem valdītājiem.

Meliorācijas sistēmu būvniecību, rekonstrukciju vai renovā-
ciju neatbalsta šādās teritorijās:

1. NATURA 2000 teritorijās un īpaši aizsargājamās dabas te-
ritorijās (izņemot gadījumu, ja meliorācijas sistēmu būvniecību, 
rekonstrukciju vai renovāciju paredz īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas dabas aizsardzības plāns), mikroliegumos, mikrolie-
gumu buferzonās, īpaši aizsargājamos biotopos, aizsargājamos 
meža biotopos, īpaši aizsargājamu sugu atradnēs un bioloģiski 
vērtīgos zālājos;

2. dabiskās ūdenstecēs, izņemot gadījumu, ja meliorācijas 
sistēmu būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija saistīta ar 
upju dabiskā tecējuma vai tām piegulošo teritoriju hidroloģiskā 
režīma atjaunošanu.

Meliorācijas sistēmas būvniecības, rekonstrukcijas vai re-
novācijas projekta atbilstību prasībām izvērtē Valsts vides 
dienesta attiecīgā reģionālā vides pārvalde (turpmāk - Valsts 
vides dienesta reģionālā vides pārvalde) tehnisko noteikumu 
saskaņošanas procesa ietvaros. Lauku atbalsta dienests projek-
ta iesniegumam piešķir noteiktu punktu skaitu atbilstoši šādiem 
projektu atlases kritērijiem:

1. rekonstruējamo vai renovējamo meliorācijas sistēmu ga-
rums privātajā īpašumā - par katru rekonstruējamo vai renovē-
jamo pilnu kilometru - viens punkts;

2. rekonstruējamās vai renovējamās meliorācijas sistēmas 
garums - par katru rekonstruējamo vai renovējamo pilnu kilo-
metru - viens punkts;

3. tiek īstenots kopprojekts - papildu 20 punktu;

ZIŅAS LAUKSAIMNIEKIEM
ES atbalsts meliorācijas sistēmu būvniecībai, 

rekonstrukcijai un renovācijai
4. tehniskais projekts iesniegts kopā ar projekta iesniegu-

mu – papildu 20 punktu;
5. starpība starp maksimāli pieļaujamo un projektam pie-

prasīto publisko finansējumu - par katru pilnu procentu viens 
punkts.

Publiskā finansējuma apmērs ir:
1. līdz 75 % no attiecināmajām izmaksām, ja tiek veikta vie-

na īpašnieka, koplietošanas vai pašvaldības meliorācijas sistē-
mas būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija;

2. 100 % no attiecināmajām izmaksām, ja tiek veikta valsts 
un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecība, rekonstruk-
cija vai renovācija.

Attiecināmās izmaksas
Ja ieguldījumi tiek veikti pašvaldības vai viena īpašnieka 

meliorācijas sistēmā un projekts netiek īstenots kā kopprojekts, 
pretendenta visu projektu kopējā attiecināmo izmaksu summa 
pasākuma ietvaros programmēšanas periodā nepārsniedz EUR 
100 000 ekvivalentu latos.

Ja tiek īstenots kopprojekts, attiecināmo izmaksu summa 
pasākuma ietvaros programmēšanas periodā vienam pretenden-
tam nepārsniedz EUR 200 000 ekvivalentu latos.

Pasākuma ietvaros ir noteiktas šādas attiecināmo izmaksu 
kategorijas:

1. būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas būvdarbu iz-
maksas, kā arī meliorācijas sistēmai piegulošas brauktuves klāt-
nes veidošana, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, 
kas atbildīgas par darbu veikšanu;

2. vispārējās izmaksas, tai skaitā uzmērīšanas darbi pirms 
iekļaušanas meliorācijas kadastrā, inženieru un konsultantu ho-
norāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatoju-
mi, kas tieši saistīti ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un 
kas nepārsniedz 12 % no 1. punktā minētajām attiecināmajām 
izmaksām.

Publiskā finansējuma apmēru aprēķina no MK Nr.792 notei-
kumu 1.pielikumā būvniecībai, rekonstrukcijai un renovācijai 
noteiktajām maksimālajām attiecināmajām izmaksām attiecīga-
jam būvju tipam. Polderu sūkņu stacijas būvniecībai, rekons-
trukcijai un renovācijai maksimālais izmaksu apmērs netiek 
noteikts.

Ja projektā paredzētās būvniecības, rekonstrukcijas vai reno-
vācijas izmaksas attiecīgajam būves tipam pārsniedz noteikto 
attiecināmo izmaksu maksimālo apmēru, izmaksu starpību sedz 
pretendents.

Pasākuma ietvaros ir šādas neattiecināmās izmaksas:
1. bankas procentu maksājumi, maksa par finanšu transakci-

jām, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību 
radītie zaudējumi;

2. naudas sodi, līgumsodi un tiesāšanās izdevumi;
3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri palielina projekta izmak-

sas, bet nepievieno projektam attiecīgu vērtību, un kuros sa-
maksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu 
vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedū-
ra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras 
piemērošanu;

5. meliorācijas sistēmu uzturēšanas izmaksas;
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Iesniedzamie dokumenti
Lai pieteiktos atbalstam, juridiska persona atbilstoši tās ju-

ridiskajai adresei, bet fiziska persona atbilstoši projekta īste-
nošanas adresei Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaim-
niecības pārvaldē personīgi vai elektroniska dokumenta formā 
(saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām) iesniedz 
šādus dokumentus:

1. projekta iesniegumu divos eksemplāros un projekta ie-
snieguma elektronisko versiju uz elektroniskā datu nesēja, ja 
projekta iesniegums iesniegts papīra formā;

2. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par iepirkumu procedūras piemērošanu. 
Būvniecības iepirkuma dokumentus (tai skaitā par būvniecības 
vispārējām izmaksām) iesniedz kopā ar projekta iesniegumu 
vai gada laikā pēc līguma noslēgšanas starp Lauku atbalsta die-
nestu un pretendentu;

3. akceptētu tehnisko projektu vai tā kopiju (uzrādot oriģinā-
lu), ja tas ir izstrādāts;

4. būvatļaujas kopiju (uzrādot oriģinālu), ja projekta iesnie-
gumam ir pievienots tehniskais projekts;

5. meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju tehniskās 
pārbaudes atzinumu, ja projekta iesniegumam nav pievienots 
tehniskais projekts; 

6. plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju (uzrādot 
oriģinālu), ja projekta iesniegumam nav pievienots tehniskais 
projekts;

7. Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu 
tehnisko noteikumu kopiju par prasībām meliorācijas sistēmu 
būvniecībai vai rekonstrukcijai, ja projekta iesniegumam nav 
pievienots tehniskais projekts;

8. ja projektam ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums, ie-
sniedz Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma kopiju par 
ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai atzinu-
ma kopiju par ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma 
ziņojumu, kā arī noslēguma vai novērtējuma ziņojuma kopiju;

9. projektiem, kuriem ir veikts sākotnējais ietekmes uz vidi 
novērtējums, bet ietekmes uz vidi novērtējuma vai ietekmes uz 
Natura 2000 teritoriju novērtējuma procedūra nav jāpiemēro, 
pievieno lēmuma kopiju par ietekmes uz vidi novērtējuma vai 
ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma procedūras ne-
piemērošanu;

10. Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtu apliecinājumu 
par paredzētās darbības atbilstību īpaši aizsargājamo dabas te-
ritoriju dabas aizsardzības plānam, ja meliorācijas sistēmu būv-
niecību, rekonstrukciju vai renovāciju veic īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās;

11. zemesgrāmatu nodaļas izdota nostiprinājuma uzraksta 
vai zemesgrāmatu apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) vai 
tiesisko valdījumu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot ori-
ģinālu) par zemi, uz kuras tiks veikti projektā paredzētie darbi. 
Ja tiek īstenots kopprojekts, minētos dokumentos iesniedz par 
visu kopprojekta dalībnieku īpašumā vai tiesiskajā valdījumā 
esošo zemi, uz kuras tiks veikti projektā paredzētie darbi.

Ja pretendents ir viena īpašuma meliorācijas sistēmas īpaš-
nieks vai tiesiskais valdītājs un projekts netiek īstenots kā kop-
projekts, pretendents papildus dokumentiem iesniedz Lauku 
atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē šādus 
dokumentus:

1. izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta par nodokļu samaksu 
(izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma ie-
sniegšanas) vai pilnvarojumu Lauku atbalsta dienestam piepra-
sīt Valsts ieņēmumu dienestam minēto informāciju;

2. izziņu no kredītiestādes vai krājaizdevumu sabiedrības 
par gatavību izskatīt kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenoša-
nai tiks ņemts kredīts. Izziņā norāda kredītdevēja un kredītņē-
mēja rekvizītus un kredīta summu. Ja projekta īstenošanā plā-
nots ieguldīt privātos vai kādus citus naudas līdzekļus, atbalsta 
pretendents iesniedz dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu 

pieejamību;
3. pretendents, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 

gada pārskatu sagatavošanu nesniedz gada pārskatus, - gada 
ienākumu deklarācijas pielikumu “Ieņēmumi no saimnieciskās 
darbības” (kopiju (uzrādot oriģinālu)) par pēdējo noslēgto gadu 
pirms projekta iesniegšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju (ar Valsts ieņēmumu 
dienesta atzīmi par saņemšanu).

Ja pretendents ir pašvaldības meliorācijas sistēmas īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs, Lauku atbalsta dienesta reģionālajā 
lauksaimniecības pārvaldē papildus minētajiem dokumentiem 
iesniedz:

1. pašvaldības domes (padomes) lēmuma kopiju par pieda-
līšanos projektā un visu ar projektu īstenošanu saistīto saistību 
uzņemšanos (norāda projekta kopējās izmaksas un priekšfinan-
sēšanas avotus);

2. pārskata kopiju par dokumentu iesniegšanas mēneša pir-
majā datumā esošajiem pašvaldības aizņēmumiem, galvoju-
miem un ilgtermiņa saistībām. Pārskatā norāda arī aizņēmumu 
projekta īstenošanai, ja šāds aizņēmums tiek plānots.

Ja pretendents ir valsts vai valsts nozīmes meliorācijas sis-
tēmas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, dokumentiem pievieno 
apliecinājumu par īpašuma vai valdījuma tiesībām uz būvēja-
mo, rekonstruējamo vai renovējamo meliorācijas sistēmu.

Ja tiek īstenots kopprojekts, pretendents Lauku atbalsta die-
nesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē papildus doku-
mentiem iesniedz notariāli apliecinātu līgumu, kas:

1. apliecina atbalsta pretendenta (kopprojekta dalībnieku 
pilnvarotās personas) tiesības pārstāvēt kopprojektā iesaistītās 
personas, iesniegt projekta iesniegumu, slēgt līgumu ar Lauku 
atbalsta dienestu, īstenot projektu un saņemt atbalstu;

2. nosaka, ka kopprojekta dalībnieki ievēros normatīvajos ak-
tos par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaim-
niecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā 
un līgumā ar Lauku atbalsta dienestu iekļautos nosacījumus, 
kas attiecas uz projektu tā uzraudzības laikā - piecus gadus pēc 
pēdējā maksājuma veikšanas atbalsta saņēmējam.

Pēc kopprojekta īstenošanas atbalsta saņēmējs vienlaikus ar 
maksājuma pieprasījumu iesniedz Lauku atbalsta dienesta re-
ģionālajā lauksaimniecības pārvaldē šādus dokumentus:

1. kopprojekta attiecināmo izmaksu sadalījumu starp kop-
projekta dalībniekiem (apliecina visi kopprojekta dalībnieki);

2. katra kopprojekta dalībnieka kopprojekta ietvaros veikto 
izmaksu apliecinošus dokumentus.

Materiālus apkopoja lauksaimniecības konsultants
Alvis Avotiņš
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ZIEMASSVĒTKU APSVEIKUMI
Ziemassvētkos dzīve smaržo: pēc piparkū-

kām, konfektēm, egļu skujām, mīļu cilvēku sir-
snības un smaidiem un vēl pēc tikko nojaušama 
brīnuma gaidām. Mūsu šodienas dzīve ikdienā 
ir tik piesārņota, ka īstā dzīve sākas tikai mājās, 
un tikai mājās ir atrodamas manas iepriekš no-
sauktās Ziemassvētku smaržas. Sargāsim savas 
mājas! Lai jūsu rokām vienmēr ir ko darīt!

Lai jūsu makos vienmēr ir pāris monētu!
Lai saule vienmēr spīd jūsu logā!
Lai lietum vienmēr seko varavīksne!
Lai draugs jums vienmēr pastiepj palīdzīgu roku!
Un lai Dievs pilda jūsu sirdi ar prieku!

Klusu, siltu Ziemassvētku laiku!
Laimīgu Jauno gadu!

Līga Calmāne, padomes priekšsēdētāja

Viegli viegli viegli
kaut arī debesis
skrandās
gaiši gaiši gaiši
kaut tumsa
tuvumā maldās
naivi naivi naivi
teiks gudrie 
paraustot plecus
bet es teikšu:viegli
jā viegli
un nesamo
tālāk nesīšu...
  M.Laukmane

Spēku, gaišumu, veselību un izturību 
Jaunajā – 2009. – gadā!

Ar cieņu: Normunds Iesalnieks

Lai allaž kāds prieks kā eņģeļa mats sien 
dvēseli zvaigznes starā!
Lai Ziemassvētki un Jaunais gads dod sirdij 
mīlestības tik daudz,
Ka paši gluži kā eņģeļi to citiem dāvāt va-
ram.
                                        K.Apškrūma

Lai katrā mājā smaržo silti pīrāgi, lai katrā 
mājā atmirdz gaišu cerību stars, lai valda 

saticība, mīlestība un savstarpējā sapratne!

Gaišus Ziemassvētkus visiem vēl
Gundega

Lai gaišs ir skats, 
Lai laba oma, 
Viegls lai solis, 
Lai skaista doma! 

Patīkamu, svētītu noskaņu Ziemassvētku 
gaismā, jaukus pārdomu brīžus un 

līksmību Jaunajā gadā! 

Guntis Mozga

Ir atkal viens gads noskrējis savu loku, 
un pavisam drīz pie mūsu durvīm klauvēs 
Ziemassvētki, Jaunais gads...

Lai ziemas saulgriežu sveču liesmiņas 
ikvienam atnes siltumu un mieru sirdī, ticību 

un mīlestību! Lai Jaunajā gadā īstenojas 
ieceres, lai tas ir piepildīts ar darbīgām dienām 

un priecīgiem atelpas brīžiem!

Lidija Kaufelde, 
Ļaudonas vidusskolas direktore

Lai Ziemassvētku gaišums sasilda tās dienas,
Kas pēdās saltiem sniegputeņiem nāks,
Un lai no egļu svecītes kaut vienas
 Simts dienu sirdī iemirdz savādāk!
   K.Apškrūma
  

Jaukus, mīļus Ziemassvētkus un 
laimīgu jauno gadu!

      
 Aldis Bondars

Kā pastkartē senā
Pāri sniegotiem kokiem
Uz mijkrēšļa samta
Spīd pilnmēness,
Un zvaigznes ar ābelēm
Sadodas rokās
Un pasauli debesu 
klusumā nes.
Kā pastkartē senā
Viz mirdzošā rotā 
Gan smildziņa sīka,
Gan čiekurots zars,
Ak, Ziemassvētki, 
Jūs tāpēc mums doti, 
Uz labo lai mainītos
Cilvēka gars. 

Priecīgus Ziemassvētkus un 
veiksmīgu Jauno gadu!

     
Jānis Dreimanis



    DECEMBRIS 2008                   “Ļaudonas Vēstis” Nr.12 (176)                                                                  13

Vēl jau visa – laba un ļauna –
Pietiek mūsu ašajam laikam.
Iecel smaidu pelēkā dienā,
Noliec riecienu goda vietā,
Lai pie dvēseles dvēsele pienāk,
Nesot ticību krūzē, ne sietā!
                             O. Skuja

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus, veselību, 
darbiņu un saticību Jaunajā gadā! Visiem paš-

darbniekiem – enerģiju un darboties gribu!
                                                                   

Aija Kreile, kultūras nama direktore

Palūgsim baltajam eņģelim,
Kas mums tik pazīstams šķiet-
Lai atnāk pie katra un aplūko,
Kā mums šais Ziemsvētkos iet?
Lai uzliek roku uz pleca,
Un vairs to lai nenoņem nost.
Lai likteņa asie zobi
Jaunas brūces nespēj vairs kost.
Palūgsim baltajam eņģelim,
Kas mums tik pazīstams šķiet.
Lai pēc tumsas atnāk gaisma
Un projām vairs neaiziet!
Palūgsim!

Gaišus, prieka pilnus Ziemassvētkus! 
Sniega baltuma patiesību, saules mirdzumu un

egles kluso cerību katrai Jaunā gada dienai! 

Ilita Berķe, pagasta padomes sekretāre

Ziemassvētku gaidās sirds domu ceļus staigā 
pie padarītajiem un nepadarītajiem darbiem, pie 
pateiktajiem un nepateiktajiem vārdiem. Katram 
šis domu ceļš ir citāda garuma: vienam tas izbei-
dzas pie labo darbu krātuves, cits paliek krust-
celēs. 

Izskatās, ka mūsu logos Ziemassvētkos ledus-
puķes neizplauks, tad lai plaukst mīlestības un 
prieka puķe, tāpēc vārdus kā mazas sēkliņas ie-
sēsim sev apkārt – lai zied uz nebēdu, un baltā 
sniega vietā būs baltais prieks! Šis ir laiks, kad 
gribas savai dvēselei baltu palagu segt un gaišā-
kās domas citos kā mirdzošas svecītes degt.

Saviem mīļajiem un tuvajiem, draugiem un 
kolēģiem, visiem avīzītes lasītājiem un  īpaši 
tiem, kas ar savu darbu esat atbalstījuši „Ļaudo-
nas Vēstis” visa 2008. gada garumā un „Spicajā 
spalvā”: No sirds uz sirdi lai lido mazas laimes 
nojausmas, kā rakstnieks Kārlis Skalbe savulaik 
rakstīja:

 ”...laime ir tikai viegla pieskaršanās, smarža,
kas nāk un aizlido.”

Degsim sveces un baudīsim, kā ap mums
virmo piparkūku, krustnagliņu, mandarīnu un

Ziemassvētku smaržas!
Gaišus un jaukus šos Ziemassvētkus visiem!

Laimīgu Jauno gadu!

Ruta Vizāne, avīzes redaktore

... Tu, cilvēk, apstājies ... un pārdomā ... paņem
dziju un uzadi zeķes... no labo domu dzīpariem... 

savai dvēselītei... ietērp savu sirdsapziņu mīkstā, 
pūkainā šallē... lai nenosalst ziemā, lai sagaida Svēt-
vakaru un Jauno gadu ar mīļām, siltām un laimīgām 
domām !...

...Ieklausies naktī ! ...Tu dzirdēsi zvaigznes sa-
čukstamies, eņģeļus dziedam, pasauli bijībā aiz-
turam elpu lielā Brīnuma priekšā, kas no debesīm 
nāk, lai svētītu mūs...

Lai Ziemassvētki dāvā brīnumu, kas ienāk ikvienā 
pagasta mājā ar sveču gaismiņu, piparkūku 

smaržu un dāvināšanas prieku! 
Svētīgus, mīļus un gaišus Ziemassvētkus!

Radošām idejām un nenogurstošu vēlmi tās
piepildīt! Izturību, veiksmi un izdošanos bagātu 

Jauno gadu!

Aija Zablocka, sociālā darbiniece

Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Un laimes zvaigzne jaunam gadam –
Tā gaidītājiem saulains vaigs!
Lai balts zied Ziemassvētku laiks,
Kā roze un kā sniedziņš svaigs –
Tam klāt tu piespiedies kā radam.
Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Un laimes zvaigzne Jaunam gadam!

Tā sajūta, kas mūsos dzīvo, atrodoties uz 
Jaunā gada sliekšņa, tā sajūta, ka mēs atkal va-
ram sākt jaunu dzīvi – gaišāku, labāku, piepildīt 
kādu senlolotu sapni, īstenotu kādu pārdrošu 
ieceri, tā brīnišķīgā sajūta lai mūs pavada un 
iedevesmo visu nākamo gadu!

Maija Zandberga, 
sociālās aprūpes centra vadītāja

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim,
Būs laime tad, ja pratīsim to dot.
Būs prieks, ja protam citus  ielīksmot.
Un nevajag nemaz tik daudz-
Pavisam maz,
Pavisam nieku,
Lai mirdzošs mirklis nestu prieku!
                                     

 Jauniešu centrs „Acs” 
novēl visiem ļaudoniešiem 

baltus un siltus  Ziemassvētkus,
 optimisma un cerību pilnu  Jauno gadu!

                                                                         
     Biruta Calmane, Jauniešu centra vadītāja
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Sniega baltuma patiesību,
saules spožo mirdzumu
un egles kluso cerību katrai Jaunā gada dienai!

Sveicam 
Ļaudonas pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju 

Rutu Vīzāni un ceļu meistaru Jāni Zavalu
Ziemassvētkos un Jaunajā – 2009. – gadā!  

Izsakām pateicību par personīgo ieguldījumu 
kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildes organi-

zēšanā un sadarbības veicināšanā! 

Valsts probācijas dienesta 
Madonas teritoriālā struktūrvienība

Lai Ziemassvētku baltais miers
Nes gaišu prieku jūsu sirdij,
Lai Jaunais gads liek laimes liet,
Ar panākumu putām dzirkstīt!

Baltus, mīļus un priecīgus Ziemassvētkus! 
Veiksmīgu Jauno gadu!

Alvis Avotiņš, lauksaimniecības konsultants

Sargā gaismu savās acīs,
Nelaid ēnas viņai klāt,
Raugies jautrās sveču liesmās,
Vairies uzpūst,
Satraukt,
Rāt!
Sargā mīlestību sirdī,
Nepārstāj pat mīlēt to,
Kas tev skarbus vārdus sacīs,
Atstās sirdi rasojot.
Egļu zari,
Sveču liesmas,
Neprasot neko par to,
Dziedēs noskumušas sirdis,
Svētlaimi un mieru dos,
Dziedēs sirdis,
Mieru dos... 

Bērnu rotaļu un attīstības centra „Ļaudona” 
kolektīvs novēl visiem ļaudoniešiem atrast 
ZIEMASSVĒTKU BRĪNUMU un jautrā draugu 

pulkā sagaidīt JAUNO – 2009. – GADU. 
Lai visas Jūsu ieceras, kas šogad nav 

piepildījušās, nākamajā gadā piepildās!

Gribam padalīties ar Jums savos priekos ... 
mūsu Centra izdegušās telpas remonts nu jau 
rit pilnā sparā, un Jaunajā gadā mēs iesoļosim 
ar jauniem spēkiem. Mēs plānojam, ka 2009. 
gada 10. janvārī rīkosim nelielus svētkus mūsu 
mazajiem draugiem ar māmiņām, kur būs laip-
ni gaidīti arī visi mūsu draugi un atbalstītāji uz iz-
remontētās telpas atklāšanu. Sīkāka informācija 
būs uz ziņojuma dēļiem jaunā gada sākumā!

Ziemassvētku brīnuma gaidās Centra kolek-
tīvs saka LIELU LIELO PALDIES visiem tiem cil-
vēciņiem, kuri bija ar mums gan priekos, gan 
bēdās! 

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS UN LAIMĪGU 
JUMS JAUNO – 2009. – GADU!

Inga Calmāne, BRAC „Ļaudona” vadītāja

Šim vakaram spožākās zvaigznes,
Šim vakaram skaistākais sniegs.
Bet spožāks par svecītēm eglē
Lai sirdī nāk cerību prieks! 
                            K. Apškrūma

Lai Ziemassvētku miers un klusums dod
spēku visu cerību un domu piepildījumam 

Jaunajā gadā!
Līksmus svētkus visiem ļaudoniešiem!

                             
   Ļaudonas pagasta pirmsskolas 

izglītības iestādes kolektīvs

Ziemassvētku vakars atkal zemi sedz,
Miera eņģel’s zvaigznes debess samtā dedz,
Svētsvinīgas jūtas atkal sirdī līst,
Un uz īsu brīdi dzīves rūpes klīst.

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes ikvienam 
nes debesu gaišumu!

Lai nākamais gads ir bagāts ar labām 
domām, darbīgām dienām un priecīgiem 

atelpas brīžiem!

SIA “Dīvari” kolektīvs
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Jaunais gads ienesīs nelielas pārmaiņas arī bibliotēkā. Pēc 
jaunā darbalaika grafika trešdienas pagaidām ir brīvas dienas, 
taču ar prieku var teikt, ka jau, sākot ar janvāri, bibliotēka būs 
atvērta arī trešdienās. Tātad bibliotēka būs pieejama lasītājiem 
katru darbadienu no 10:00 līdz 17:00. Bet jaunums darbalaikā 
būs tāds, ka katru dienu no 12:00 līdz 12:30 būs pusdienu pār-
traukums.

Ir dīvaina sajūta gadu mijā,
Kad zvaigžņotās debess
sudrabu sijā,
Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs,
Ko nākamā gada puteņi sūtīs,-
Ir dīvaina sajūta tādā brīdī,
Kad satiekas gadi uz īsu brīdi.
Tu pats it kā stāvi durvju priekšā,
Bet domas jau sen atrodas iekšā.

Janīna Tabūne

Novēlam visiem sagaidīt svētkus ar patiesu 
prieku sirdī!

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus un 
 laimīgu Jauno gadu 

novēl Sarmīte Bārbale un Tatjana Kriškāne 
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Pārdod divistabu dzīvokli ar daļējām ērtībām, 
malkas apkure, Ļaudonā. Telefons 26481121

SLUDINĀJUMS

SĒRU VĒSTS
Viss satumst, viss izgaist,
un gājiens galā,
Lai cik arī cilvēka dzīves ir žēl.
Jo likteņa grāmatai vāki ir vaļā,
Neviens nevar zināt,
cik lappušu tai...

Mūžības ceļos aizgājuši:
Inta Kraukle 1.decembrī 79 gadu vecumā;
Zuzanna Krēsliņa 5.decembrī  87 gadu vecumā;
Jānis Kovaļevskis  6.decembrī 67 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem

LĪDZJŪTĪBAS

Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmuliņu,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.

Skumju brīdī esam kopā ar INĀRU SEIKSTULI un viņas 
ģimeni, māmiņu mūžības ceļā pavadot.

Bijušās darbabiedrenes Ļaudonas  ēdnīcā

Raud sveces, raud,
Tās sadedzina dienu,
Kas lika Tev
No dzīves projām iet
Uz smilšu kalna pusi.

Izsakām līdzjūtību AIJAI RAZGALEI, atvadoties no 
dzīvesdrauga.

Līdzjūtībā ansamblis “Sendienas” un draudzenes

JAUNUMI BIBLIOTĒKĀ

Kas smagāks vēl var būt,
pa dzīves taku ejot,
kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs un dārgs.

Izsakām patiesu līdzjūtību Aijai Razgalei, dzīves draugu 
mūžībā pavadot.

Bijušie darbabiedri Ļaudonas bērnudārzā.

INFORMĀCIJA
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu
Saskaņā ar ,,Zvejniecības likuma’’ 7.panta (2) un LR Zem-

kopības ministrijas Valsts Zivsaimniecības pārvaldes vēstuli 
Nr.04/827 no 22.11.2008.  Ļaudonas pagasta padome izslu-
dina pieteikšanos uz Sāvienas ezera rūpnieciskās zvejas tie-
sību nomu uz 205 m tīklu un Driksnas ezera 110 m tīklu.

Saskaņā ar ,,Zvejniecības likuma’’ 7.panta (6): ,, Iznomājot 
zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai indi-
viduālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības 
teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju 
resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā 
līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteiku-
mus. Pārējās zvejas tiesības tiek iznomātas pašpatēriņa zvejai, 
un attiecībā uz šo zvejas limita daļu priekšroka ir personām, 
kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības teritorijā 
vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas attiecīgās 
pašvaldības teritorijā’’.

Nomas pieteikumus iesniegt pagasta padomē sekretārei līdz 
2009.gada 19.janvāra plkst.17.00

L.Calmāne, pagasta padomes priekšsēdētāja 

Par Madonas novada apvienošanās 
projekta ziņojumu

Madonas novada pašvaldību apvienošanās projekta ziņojums 
tiek nodots  sabiedriskajai apspriešanai. Sabiedriskā apsprieša-
na noteikta no 2008.gada 1.decembra līdz 2009.gada 2.febru-
ārim ar iedzīvotāju sanāksmi Ļaudonā 2009.gada 21.janvārī 
Ļaudonas pagasta kultūras nama telpās plkst. 17.30. 

Ar projekta ziņojumu  var iepazīties un rakstiskus 
priekšlikumus iesniegt minētajā laika posmā Ļaudonas pa-
gasta padomē, Ļaudonā, Dzirnavu ielā 2, LV-4862, darba 
dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00. 

Tālrunis uzziņām – 64860892.  Projekts lasāms internetā: 
www.madona.lv/lat/madonas_pilsetas_dome/

Visus priekšlikumus var iesnieg rakstiski līdz 02.02.2009. 
Vēlāk iesniegtie priekšlikumi netiks izskatīti.

L.Calmāne, pagasta padomes priekšsēdētāja 
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APSVEICAM!
Labam cilvēkam ir saule plaukstās,
Ar viņu nesalst ziemā aukstā.
Visapkārt darbi paveras un zied,
Kad cilvēks labs caur dzīvi iet.

50 gadu jubilejā
Mārtiņu Ozoliņu 7.decembrī

55 gadu jubilejā
Mārtiņu Kalniņu 12.decembrī

60 gadu jubilejā
Jāni Stumpu 9.decembrī

70 gadu jubilejā
Intu Ejubi 21.decembrī

75 gadu jubilejā
Česlavu Pipiru 3.decembrī
Maldu Eglīti 7.decembrī

80 gadu jubilejā
Mirdzu Bērziņu 16.decembrī

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

SVEICAM

Pasākumi Ļaudonas kultūras namā:
14. decembrī pulksten 18.00 

Artūra Reinika koncerts
Ieeja brīva

20. decembrī pulksten 11.00
 Ziemassvētku eglīte bērniem, 

kuri neapmeklē 
pirmsskolas izglītības iestādi

23. decembrī pulksten 19.00
 Ziemassvētku koncerts 

Pēc koncerta balle 
Spēlē grupa 

‘’Ēdelveiss’’ no Ērgļiem 
Ieeja 2,00 Ls

27. decembrī pulksten 13.00
uz kultūras namu tiek aicināti 

pagasta pensionāri. 
Līdz ņemt labu garastāvokli, 

“groziņu’’ un mantiņu
 “Laimes akai’’.


