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Februāris. Nemanot jau pagājis 2008. gada pirmais mēnesis 
janvāris un klāt ir februāris. Šogad ar mēneša 29 dienām jeb 
tā saukto garo gadu. Dabā februāra mēnesi pieņemts saukt par 
Sveču mēnesi, jo senie latvieši februāra mēneša sākumā svinēja 
Sveču dienu.

Februāris ir dvēseles pārdzīvojumu laiks – mācīšanās būt 
harmonijā ar sevi. Pirmajos divos gada mēnešos dabas spēks 
ir mierā, tumsā, klusumā, rāmumā. Klusinātas krāsas, gaismas 
maz – tumsas laiks, ko vajag izmantot tumsas spēku izpētei 
sevī. Svarīgi atrast brīdi pasēdēšanai pie uguns – aizdegtas sve-
ces vai kamīna – un ļaut sev būt ar to kontaktā. Vienalga, vai 
tās ir skumjas, izmisums, prieks vai maigums, – ļauties. Ska-
toties liesmā, runāt ar Uguns māti vai Uguns garu. Ar uguns 
palīdzību, pašam to pat neapjaušot, var atrisināties samilzušās 
problēmas.

Februārī dabā mēdz būt atkušņi. Meklējot sevī tumšos kaktus, 
vienmēr tiek uzvandīts arī tas, kas izdabūjams laukā tikai ar asarām. 
Ja raudiens nāk, tam jāļaujas, jo pēc atkušņa vislabāk redzams, kas 
zem baltās segas – solīduma maskas – bijis īstenībā. 

Tik labi kā ziemā dvēsele neattīrās nevienā citā gadalaikā. 
Februārī valda sudraba enerģija. To satur ledus – sasaldētais ūdens. 
Un sniegpārslas – viena no skaistākajām formām dabā. 

Māksliniece Dzidra Mitchell –
novadnieces Ernas Dzelmes - Ķikures meita Austrālijā.
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PAGASTA PADOMĒ
Padomes sēdē 2008. gada 29. janvārī
1. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.1-2008 „Ļaudonas 

pagasta pašvaldības 2008.gada budžets”.
2. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.2-2008. „Grozījumi 

saistošajos noteikumos „Ļaudonas pagasta padomes sniegtie 
pakalpojumi, kas apliekami ar pašvaldības nodevu””.

3. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.3-2008. „Grozījumi 
saistošajos noteikumos „Par trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu 
un sociālās palīdzības pabalstiem Ļaudonas pagastā””.

4. Apstiprināja pašvaldības amatu vienību sarakstu ar amata 
algu % robežām.

5. Apstiprināja par bāriņtiesas trešo locekli Aiju Zablocku.
6. Apstiprināja Darba koplīgumu ar pašvaldības iestādēm 

pēc papildinājumu un labojumu izdarīšanas. 
7. Nepiekrita palielināt pirmsskolas izglītības iestādes 

saimniecības daļas vadītājas amata slodzi.
8. Apstiprināja 2008.gada uzturmaksu Ļaudonas pagasta 

sociālās aprūpes centrā vienai personai Ls121,39 mēnesī, noteica, 
ka klientiem no citiem rajoniem uzturmaksa Ļaudonas pagasta 
sociālās aprūpes centrā vienai personai ir Ls 248,36 mēnesī, 
izņemot līdz šī lēmuma pieņemšanai sociālās aprūpes centrā ie-
vietotos klientus, par kuriem piemaksu veic fiziskas personas.

9. Noteica Avotu katlu mājas kurinātājiem ikmēneša pie-
maksu – 20% no amata algas, sākot ar 2008.gada 01. janvāri 
līdz 2007./2008.g. apkures sezonas beigām, izveidoja komisiju 
Avotu katlu mājas kurinātāju darba apstākļu novērtēšanai.

10. Apstiprināja traktoru un automašīnu pakalpojumu tari-
fus 2008. gadam.

11. Apstiprināja smilts un smilts – grants materiāla izceno-
jumus 2008.gadam:

1. Ļaudonas pagasta iedzīvotājiem – fiziskām personām: 
2,30 Ls/m3 +18%=2,71 Ls;

2. Ļaudonas pagastā reģistrētajām juridiskām personām: 
2,50 Ls/m3 + 18%= 2,95 Ls;

3. ārpus Ļaudonas pagasta dzīvojošām – fiziskām personām: 
2,50 Ls/m3+18%=2,95 Ls;

4. ārpus Ļaudonas pagasta reģistrētām juridiskām personām: 
2,80 Ls/m3+18%=3,30 Ls.

12. Apstiprināja tarifus šādiem maksas pakalpojumiem:
Pakalpojums Jaunais izcenojums Ls
A4 lapas faksēšana     0,10
A4 lapas kopēšanas viena puse     0,10
A3 lapas kopēšanas viena puse     0,20
Īsa sludinājuma publicēšana 
izdevumā „Ļaudonas Vēstis”

    2,00

Apsveikuma, līdzjūtības publicēšana 
izdevumā „Ļaudonas Vēstis”

    3,00

13. Apstiprināja izcenojumus servitūta un privāto pagasta 
teritorijā esošo ceļu tīrīšanai no sniega 2007./2008. gada zie-
mas sezonai: 

1) Kalnvirsas autoceļu iecirknī – 2,50 Ls/km + 18% PVN 
= 2,95 Ls/km;

2) Sāvienas autoceļu iecirknī – 3,10 Ls/km + 18% PVN = 
3,66 Ls/km;

3) Kalnāju autoceļu iecirknī – 2,50 Ls/km + 18% PVN = 
2,95 Ls/km;

4) Beļavas autoceļu iecirknī – 2,80 Ls/km + 18% PVN = 
3,30 Ls/km. 

14. Apstiprināja tarifus malkas zāģēšanas pakalpojumiem.
15. Apstiprināja vidusskolas telpu īres tarifu: 15,00 Ls par 

vienu vakaru apvienotās virtuves  ēdamzāles izmantošanai.
16. Atļāva izsniegt atkārtotu aktu par ēku pieņemšanu – 

nodošanu ekspluatācijā pagrabam, kas atrodas Ļaudonas pa-
gasta „Grāvmalās”, izveidoja komisiju būves pieņemšanai 
ekspluatācijā.

17. Noteica zemes lietošanas apgrūtinājumus īpašumam 
„Rozes”, „Ezergali”, „Čiekuri”, „Čiekuri 1”, „Ielejas”.

18. Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 
īpašumu „Sudrabiņi”, „Teilāni”.

19. Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma „Caunes” 9 zemes 
vienības un pievienot tās saimniecībai „Akmeņkalni”.

20. Apstiprināja kopplatību īpašumam „Ielejas”.
21. Atļāva mainīt nosaukumu īpašumam „Jokas” pret „Kalna 

Jokas” un īpašumam „Tīrummūrnieki” pret „Tīrummūrnieki 2”.
22. Piekrita anulēt 28.11.2007. sēdes protokola Nr.14 lēmumu 

21.1. par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 
23. Piekrita atbalstīt finansiāli sportisti Sanitu Mūrmani Eiropas 

karatē čempionātā Itālijā, Triestē, atmaksājot pusi sacensību izde-
vumu. 

24. Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% 
apmērā vienam zemes lietotājam.

25. Padome pagarināja trūcīgas ģimenes statusu sešām ģimenēm. 
26. Nolēma piešķirt sociālās palīdzības pabalstus trīs ģimēnēm. 
27. Piešķīra brīvpusdienas Ļaudonas vidusskolā un pirmssko-

las izglītības iestādē bērniem no trīs pagasta ģimenēm. 
28. Piekrita rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai sociālās 

rehabilitācijas centrā vienam pagasta iedzīvotājam. 
29. Nākamā pagasta padomes sēde notiks 2008.gada 

27. februārī plkst.14.15. 
Saistošie noteikumi Nr.1-2008

„Ļaudonas pagasta pašvaldības 2008.gada budžets”
1. Apstiprināt Ļaudonas pagasta pašvaldības pamatbudžetu 

2008.gadam ieņēmumos Ls 792 508 (ieskaitot ieņēmumus par 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citus ieņēmumus) un 
izdevumos Ls 834 192 saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2. Apstiprināt Ļaudonas pagasta pašvaldības speciālo budžetu 
2008.gadam ieņēmumos Ls 54 940, izdevumos Ls 65 745 saskaņā 
ar pielikumu Nr.2.

3. Noteikt, ka Ļaudonas pagasta padomei ir tiesības finansēt 
iestādes un pasākumus proporcionāli saņemtajiem ieņēmumiem, 
taču nepārsniedzot pamatbudžetā paredzētās summas.

4. Ļaudonas pagasta pašvaldības iestāžu vadītājiem divu 
nedēļu laikā iesniegt grāmatvedībai iestāžu uzturēšanas un 
pasākumu izmaksu tāmes ar paskaidrojuma rakstiem atbilstoši 
apstiprinātajiem asignējumiem.

Pielikums Nr.1
Ļaudonas pagasta pašvaldības 
2008.gada 29.janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.1-2008. 
,,Ļaudonas pagasta pašvaldības 2008.gada budžets”

ĻAUDONAS PAGASTA PAŠVALDĪBAS 
2008.GADA PAMATBUDŽETS

Kods Ieņēmumu veids Ls
Atlikums uz 01.01.2008. 44 181
I. Kopā ieņēmumi 792 508
II. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 
(III. +IV.)

315 901

III. Nodokļu ieņēmumi 307 501
1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 274 223

Īpašuma nodokļi 33 278
4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 29 924
     
4.1.1.2.

Nekustamā īpašuma nodoklis– 
iepriekšējo gadu parāda maksājumi

2 500

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 554
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām- 
parāda maksājumi

300

IV. Nenodokļu ieņēmumi 8 400
9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas 1 500
10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 1 500
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 5 400

V. Transferta ieņēmumi 406 607
Dotācijas pašvaldībai nodarbinātības 
pasākumu veicināšanai

7 000

Mērķdotācija teritorijas plānojuma 
izstrādei

4 000

Ieņēmumi no pašvaldību izlīdzināšanas 
fonda

152 957

Mērķdotācija pašvaldības kapitālajiem 
izdevumiem

30 000
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Ieņēmumi no citām pašvaldībām 
izglītības funkciju nodrošināšanai

2 000

Ieņēmumi no citām pašvaldībām 
sociālās palīdzības  funkciju 
nodrošināšanai

49 074

Ieņēmumi no Madonas rajona padomes: 161 576
Izglītības funkciju nodrošināšanai no 
valsts dotāciju sadales

159 376

Kora diriģentes atalgojums 1 200
Pārējo funkciju nodrošināšanai 
(ugunsdzēsējiem)

1 000

VI. Budžeta iestāžu ieņēmumi 70 000
Ieņēmumi par nomu un īri 2 500
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 67 500
VII. Izdevumi kopā 834 192

01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, 
finanšu darbība

131 855

01.111 Pašvaldības administrācija 117 540
01.112 Deputātu komiteju, komisiju darba 

apmaksa
6 630

01.720 Pašvaldības budžeta parāda darījumi 4 685
01.820 Vispārēja rakstura transferti no 

pašvaldību budžeta valsts budžetam 
(PVN)

3 000

03.000 Sabiedrības kārtība un drošība 12 400
03.200 Ugunsdzēsība 1 300
03.312 Bāriņtiesa 10 200
03.600 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpo-

jumi
900

04.100 Vispārēja ekonomiska, komerciāla un 
nodarbinātības darbība

17 860

04.120 Vispārēji nodarbinātības jautājumi 9 000
04.210 Lauksaimniecība, īpašumu sakārtošana 8 860
05.000 Vides aizsardzība 7 000
05.100 Atkritumu apsaimniekošana 7 000
06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana
26 801

06.100 Mājokļu attīstība 2 281
06.300 Ūdensapgāde 22 720
06.400 Ielu apgaismošana 1 800
08.000 Atpūta, kultūra 81 190
08.210 Ļaudonas bibliotēka 15 510

Sāvienas bibliotēka 6 550
08.230 Kultūras nams 32 000
08.270 Jauniešu centrs ,,Acs’’ 7 730
08.290 Pārējā citur nekvalificētā kultūra 19 400
09.000 Izglītība 421 003
09.100 Pirmsskolas izglītības iestāde 112 455
09.210 Vidusskola 298 548
09.820 Norēķini ar citu pašvaldību izglītības 

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
10 000

10.000 Sociālā aizsardzība 127 840
10.200 Sociālās aprūpes centrs 97 690
10.400 Bērnu rotaļu un attīstības centrs 14 000
10.700 Sociālie pabalsti 9 950
10.910 Sociālā aprūpe mājās 1 200
10.920 Norēķini ar citu pašvaldību sociālās 

palīdzības iestāžu sniegtajiem pakalpo-
jumiem

5 000

Pašvaldību iekšējā parāda % nomaksa 8 243
Atlikums uz 01.01.2009. 2 497
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts 
(-)

-33 441

Finansēšana 33 441

Budžeta līdzekļu izmaiņas 41 684
Atlikums gada sākumā 44 181
Atlikums gada beigās 2 497

Pielikums Nr.2
Ļaudonas pagasta pašvaldības 
2008.gada 29.janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.1-2008. 
,,Ļaudonas pagasta pašvaldības 2008.gada budžets”

ĻAUDONAS PAGASTA PAŠVALDĪBAS 
2008.GADA SPECIĀLAIS BUDŽETS

I sadaļa Īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi

Klasifikācijas 
kods

Rādītājs Plāns

I. Kopā ieņēmumi 54 940
5.5.3.0. t.sk. dabas resursu nodoklis 790
19.3.0.0.          Autoceļu (ielu) fonds 54 000
12.3.1.0.          Privatizācijas līdzekļi 100
21.4.9.0.           Pārējie ieņēmumi 50

II. Kopā izdevumi pa speciālajiem 
budžetiem

65 745

Izdevumi no īpašiem mērķiem 
iezīmētu līdzekļu avotiem

06.000 t.sk. dabas resursu nodoklis 789
06.000         Autoceļu (ielu) fonds 63 590
06.000 Privatizācijas 783
06.000 Pārējie 583

III. Izdevumi pēc ekonomiskās 
klasifikācijas 

65 745

1100 Darba samaksa 12 900
1200 Valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksas
3 110

2100 Komandējumu un dienesta brau-
cienu izdevumi

150

2200 Pakalpojumu apmaksa 40 472
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, 

prece, biroja preces un inventārs
5 323

5100 Nemateriālie ieguldījumi 200
5200 Pamatlīdzekļi 3 590

IV Ieņēmumu deficīts (-) vai 
pārpalikums (+)  (I-III)

-10 
805

V Finansēšana- (I-III) 10 805
Budžeta līdzekļu izmaiņas 10 805
Budžeta līdzekļu atlikums gada 
sākumā

11 573

Budžeta līdzekļu atlikums gada 
beigās

768

II.sadaļa Ziedojumi un dāvinājumi
Atlikums gada 
sākumā (Ls)

Ienākumi Izdevumi 
(Ls)

Atlikums 
gada beigās

300 - 300 pārējai 
kultūrai

-

Saistošie noteikumi Nr.2-2008
„Grozījumi saistošajos noteikumos” „Ļaudonas 

pagasta padomes sniegtie pakalpojumi, kas 
apliekami ar pašvaldības nodevu”:

2. Pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu 
to kopiju saņemšanas nodeva:                                                                

2.1. izziņa no pašvaldības arhīva                            1,00 Ls
2.2. dažādas citas izziņas                                        0,50 Ls
2.3. rekomendācija un raksturojums                       1,00 Ls
2.4. atkārtots sēdes protokola izraksts                    0,50 Ls

Saistošie noteikumi Nr.3-2008
„Grozījumi saistošajos noteikumos „Par trūcīgas 

ģimenes statusa noteikšanu un sociālās palīdzības 
pabalstiem Ļaudonas pagastā””:

1. punktā Nr.5 „Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem”:
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5.2. - pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 175,00 Ls. 

(saskaņā ar MK noteikumiem Nr.875 “Noteikumi par sociālajām 
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, 
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanas 30 p.).

2. punktā Nr.8 „Pabalsts daļēju medicīnas izdevumu apmaksai”:
8.2.1. vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem, 1.un 2. gru-

pas invalīdiem, kuru pensija nepārsniedz 85,00 Ls;
8.3. pabalstus, slimnīcas izdevumu, zobu protezēšanas izde-

vumu daļējai atmaksai piešķir 50% apmērā no izlietotās sum-
mas, nepārsniedzot 30,00 Ls. Ārstu izrakstīto medikamentu 
izdevumi nedrīkst pārsniegt 20,0 Ls viena gada laikā;

8.5. pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai vienai 
mājsaimniecībai nevar būt lielāks par 65,00 Ls viena kalendārā 
gada laikā;

2. punktā Nr.11 „Malkas (apkures) pabalsts Ļaudonas pa-
gasta iedzīvotājiem”:

11.1.2. kurās ir vienatnē dzīvojošie, nestrādājošie pensionāri 
un kuru ienākumi nav lielāki par 85,00 Ls;

3. punktā Nr.12 „Pabalsts komunālo maksājumu parādu dzēšanai”:

AKTUALITĀTES
1. Par lielākajiem plānotajiem darbiem 2008.gadā:
Tiks turpināta Avotu katlu mājas rekonstrukcija, būvējot malkas 

novietni, sakārtojot laukumu pie katlumājas, pašas ēkas remonts, 
kam paredzēti ap 33 000 Ls, no kuriem 30 000 Ls Valsts dotācija.

Bērnudārza ēkai jau uzsākts rekonstrukcijas ieceres izpētes 
un vizualizācijas projekts, kas izmaksās  11 765 Ls.

Turpināsies Ļaudonas kapličas remontdarbi, jo nāk ziedoju-
mu līdzekļi, kuri jāizmanto altārgleznas restaurēšanai, logu, 
durvju remontam.

Ja valsts piešķirs 200 000 Ls mērķdotāciju par iestāšanos novadā, 
tad tie tiks izlietoti vidusskolas sporta zāles renovācijas 1.kārtai.

Pašvaldības administrācijas ēkai 20 000 Ls ieplānoti jumta 
un notekas cauruļu nomaiņai.

Remontdarbi plānoti kultūras namam – labākajā gadījumā 
zāles logu maiņa. Jau uzsākta elektroinstalācijas maiņa.

Vidusskolas ēkā daļēja radiatoru nomaiņa, sakārtota siltā 
ūdens piegāde.

2. Par Madonas novada tapšanas gaitu
Šajā brīdī tiek izstrādāts apvienošanās projekts, pēc tam pro-

jekts tiks nodots sabiedriskajai apspriešanai. 2009. gada jūnijā 
pašvaldību vēlēšanas jau notiks novados. No 2009. gada marta 
līdz jūnijam novadā strādās visi līdzšinējie deputāti no visiem 
novadā ,,ieejošajiem’’ pagastiem. Tātad reāli pāreja uz novadu 
sāksies 2009. gada martā. Pagasta iedzīvotājus šīs pārmaiņas 

īpaši neskars. Neviena pašvaldības iestāde slēgta netiks. Visi 
pakalpojumi, kas bija līdz šim pašvaldībā saņemami, būs arī 
turpmāk. Pagasta padomes ēkas vietā būs Madonas novada 
Ļaudonas pakalpojumu centrs, kurā noteikti strādās sociālais 
darbinieks, bāriņtiesa, dzimtsaraksti u.c. Šobrīd projektā ir, 
ka komunālos pakalpojumus mums sniegs kalsnavieši, bet uz 
vietas strādās arī vietējais cilvēks (-ki). Daudz vēl jautājumu, 
uz kuriem atbildes meklē ne tikai rajonā, bet arī valstī.

  L. Calmāne,
pagasta padomes priekšsēdētāja

12.1.2. vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem, kuru pensi-
jas nepārsniedz 85,00 Ls un kuri savu iespēju robežās ir veikuši 
ikmēneša komunālos maksājumus, bet komunālo maksājumu 
parāds ir izveidojies lielāks par trīs mēnešu komunāliem 
maksājumiem;     

12.1.3. divatā dzīvojošiem pensionāriem un pensionāru 
ģimenēm (kurās ir tikai pensionāri), kuru kopējie mājsaimniecības 
(ģimenes) ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 80,00 
Ls un kuri savu iespēju robežās veikuši ikmēneša komunālos 
maksājumus, bet komunālo maksājumu parāds ir izveidojies 
lielāks par trīs mēnešu komunālajiem maksājumiem.

4. punktā Nr.13 „Pabalsts mācību gada uzsākšanai”:
 13.3. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 15,00 Ls vienam 

skolēnam;
  6. punktā Nr.15 „Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu”:
15.1. pabalsts izmaksājams 65,00 Ls apmērā vienam no 

vecākiem, ja vecāki deklarējuši savu dzīvesvietu Ļaudonas 
pagastā un bērna dzīvesvieta tiek deklarēta Ļaudonas pagastā. 

Sēdes materiālus apkopoja I. Berķe

Pašvaldībā Linards Liepiņš un Kārlis Maulics, apspriežot 
bērnudārza rekonstrukcijas priekšizpētes projektu.

DEPUTĀTA VIEDOKLIS
Atkal ir aizvadīts vēl viens 

gads. Pagājušas garās svētku 
brīvdienas, kam tādas bijušas. 
Bet ir cilvēku kategorija mūsu 
sabiedrībā, kuriem brīvdienas 
ir visas dienas (es šeit 
nerunāju par pensionāriem). 
Mūsu vidū diemžēl ir ļoti 
daudz cilvēku, kuri nekad tā 
īsti nav strādājuši, pareizāk 
sakot, to nav vēlējušies darīt, 
un nu diemžēl veidojas jau 
otrā paaudze šādās ģimenēs, 

kur laiž pasaulē bērnus, 
nedomājot ne par strādāšanu, ne bērnu audzināšanu, kur nu vēl 
par tik lepnām lietām kā bērnu skološanu.

Diemžēl mūsu sabiedrībā šādu cilvēku ir visai daudz. Prak-
tiski šie cilvēki dzīvo uz pārējās sabiedrības rēķina, jo kas tad 
nopelna šiem liekēžiem sociālos pabalstus, bezmaksas ārsta 
apmeklējumus, galu galā arī vecuma sociālo pensiju?

Tāpēc jau strādājošiem ir tik lieli nodokļi, lai varētu uzturēt 
šo sabiedrības liekēžu „armiju”. Vissāpīgāk, ka ne viens vien no 

šiem cilvēkiem ciniski ņirgājas par godīgiem darba darītājiem, 
atklāti sakot: „Pats vainīgs, ka strādā. Man tāpat pagasts iedos.” 
Un dodam jau arī, lai tikai neciestu bērni. Diemžēl mūsu valsts 
jau gadiem kultivē šādu „politiku”, neatrodot vai negribot atrast 
veidu, lai piespiestu šādus liekēžus strādāt, rūpēties par saviem 
bērniem. Ne tikai tiem iedot maizes gabalu, bet arī nodrošināt 
šiem bērniem normālus apstākļus ģimenē. Pagastā ar katru gadu 
palielinās to jauniešu skaits, kuri, sasniedzot 18. gadu vecumu, 
nav ieguvuši ar likumu noteikto pamatizglītību. Katru gadu šim 
jauniešu pulciņam arvien piepulcējas klāt jauni, kuri sagaida 
savu pilngadību ar sešu, septiņu vai astoņu klašu izglītību. Ir arī 
tādi jaunieši, kuri pēc pamatskolas izglītības iegūšanas uzsāk 
mācības arodskolās, bet tās nepabeidz. Uzsāk strādāt, bet drīz 
vien darbu pamet, jo izrādās – pa grūtu, un tā nu sāk dzīvot savu 
vecāku bezdarbnieku paspārnē, vairojot jaunu bezdarbnieku 
paaudzi. Tieši šādās ģimenēs nav pat sakņu dārza pie mājas. 
Un ja nu tomēr pavasarī to sāk apstrādāt un zemē sēkla tiek 
iedēstīta, tad pa vasaru nav kas to dārziņu izravē. Lielāko tiesu 
arī šādās ģimenēs bērni mājās neko nedara, jo netiek pieradināti 
pie darba. Un tā tas turpinās bezgalīgi.

 Ko iesāks šie jaunieši pēc 10, 15 gadiem? Tehnoloģijas 
mūsu dienās attīstās tik strauji, baidos, vai pēc 20 gadiem šie 

Gundega Apša.



kopā ar Sāvienas puses kaimiņiem. Brīvajā 
laikā Velta daudz laika veltījusi rokdar-
biem – adīšanai, šūšanai, īpaši balto darbu 
izšūšana. Izšūtas spilvendrānas, sedziņas, 
kas dāvinātas kaimiņiem un mīļiem 
cilvēkiem.

Savu personīgo dzīvi Velta dzīvojusi 
viena, strādājusi lopkopībā. Līdz pat 
aiziešanai pelnītā atpūtā slaukusi govis 
Upesdzīšļu fermā.

Tagad sociālās aprūpes centrs ir Veltas 
mājas, kur viņa jūtas labi, jo ik brīdi blakus 
ir cilvēki. 

Arī mūs, sveicējus, centra vadītāja cienāja 
ar Veltas kundzes jubilejas torti.

No sirds vēlam Veltas kundzei labu 
veselību un vēl daudzus skaistus dzīves 
gadus.

R. Vizānes teksts un foto
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23. janvārī dzīves skaisto 80 gadu jubi-
leju svinēja Velta Ūdre. 

Jubilāre jau otro gadu savu dzīvi saista 
ar pagasta sociālās aprūpes centru, te viņa 
jūtoties labi aprūpēta un viņai nekā netrūkstot, 
arī veselība, dzīvojot centrā, esot uzlabojus-
ies.

 Jubilāres bērnība, jaunība un skolas gadi 
pagājuši Sāvienā, Aiviekstes upes krastos. 
Bērnības dienas pavadītas kopā ar brāli 
un māsu, zinības apgūtas Sāvienas skolā. 
Bērnu dienu atmiņās palikuši rasotie ganu 
rīti Sāvienas puses pļavās.

Dzīve Veltu nekad nav lutinājusi, agri 
nomiruši vecāki. Māsa uzsākusi savu 
dzīvi un devusies uz Mētrienas pusi. Velta 
dzīvojusi kopā ar brāli, kas kara laikā kritis. 

Visu dzīvi Veltas kundzi pavadījusi dzies-
ma un rokdarbi. Jaunībā daudz dziedāts 

MĒNEŠA JUBILĀRE

DARBI PAŠVALDĪBĀ
Turpmāk katru 

mēnesi avīzītes 
lasītājus uzrunās kāds 
no pagasta padomes 
iestāžu vadītājiem 
un pagasta darbinie-
kiem, kuri pastāstīs 
par paveiktajiem un 
iecerētajiem dar-
biem mūsu pagasta 
iestādēs un pagastā.

Šomēnes ar avīzītes 
lasītājiem tiekas 

pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja INĀRA KRASNOVA 
un pagasta ceļu meistars JĀNIS ZAVALS.

Ināra Krasnova. Svētki nāk un aiziet. Bet tiem pa priekšu 
ir ikdiena. Reizēm pelēka, ļoti steidzīga, brīžiem nogurdinoša, 
bet vajadzīga. Ja nebūtu šo ikdienas rūpju, daudz kas paliktu 
neizjusts arī svētku spožumā. Katrs darbiņš, liels vai mazs, 
prasa izvērtējumu. Tikai izvērtējot iepriekšējo, varam plānot 
uz priekšu savas vajadzības un iespējas, savus uzdevumus 
nākamajam darba cēlienam. 

Mūsu pirmsskolas iestādes dzīvi var sadalīt divos darbu 
sākumos :

1. Septembrī sākas jaunais – 2007./2008. – mācību gads. 
Tiek uzņemti jauni audzēkņi (57) un nokomplektētas grupas (4). 
Darbinieki plāno pedagoģisko darbu mācību gada garumā. 

Mērķis – pilsoniskā audzināšana. Pasākumi – Sveicam jubilārus, 
Miķeļošanās, Maizītes svētki, Tautasdziesmu sadziedāšanās, 
Mārtiņdienas jampadracis, Mana ģimene Latvijā, Svētku egle ar 
vecākiem, Mans mazais draudziņš, Sveci dedzu es, Sirsniņdiena, 
Lieldienas, Mana Ļaudona u.c., kā arī sporta izpriecas un jautrie 
brīži grupās ir pakārtoti šai tēmai. Lai veicas mums un jums!

Esam pateicīgi un priecīgi par to, ka, piedaloties akcijā ,,Pepi-
jas skolas soma”, esam saņēmuši dāvinājumu (2 mazie batuti, 
30 bumbas, 20 riņķi).

2. Janvārī sākas kalendārais gads, kas ir sākums finanšu jomā. 
Tiek sastādīts jaunā gada budžeta projekts, tas tiek izvērtēts un 
pieņemts. Kas īpašs ir bijis Ļaudonas PII 2007.gadā?

Ar gandarījumu jāsaka, ka mūsu pašvaldības prioritāte allaž 
ir bijusi izglītība. Tieši 2007.gada laikā mūsu iestādē ir paveiks 
daudz vairāk nekā vairākos iepriekšējos gados kopā. Par to lieci-
na fakti: 

• Mūsu iestādē nomainīti visi pirmsatmodas laikā liktie logi 
(jaunie logi ne tikai ir vizuāli pievilcīgi, bet arī praktiski un 
droši).

• Atbilstoši VSI prasībām nomainīti dvieļi un sagādāti trauki.
• Izremontēta sporta zāle, kur bērni ar zeķītēm var sportot uz 

mīkstā grīdas seguma.
• Visās grupās atbilstoši prasībām nomainītas ,,virtuvītes” 

(trauku mazgāšanas un ēdiena sadales vieta).
• “Kaķu” grupā veikts sanitārās telpas remonts.
• Sagādātas visas ikdienas vajadzībām nepieciešamās saimnie- 

cības preces.
• Pēc iepriekšējo gadu aukstumiem un salšanas situācija ir 

mainījusies, jo ir izstrādāts Avotu ielas katlu mājas rekonstrukci-
jas projekts, uzsākta rekonstrukcijas 1. kārta, veikta siltumtrases 
rekonstrukcija.

• Veikta elektrības kabeļu maiņa, sākta lampu nomaiņa.
Bērnudārza ēkā atrodas vairākas pagasta iestādes. Ļaudonas 

pagasta pirmsskolas izglītības iestāde (PII) aizņem 43% no 
kopējās ēkas platības, pārējos 57% ir sociālās aprūpes centrs, 
V. Dimbeles doktorāts, M. Zagorskas zobārstniecības kabinets, 
V.Jonānes aptieka, Ļaudonas bibliotēka, masiere I. Dimpena, 
brīvās telpas, ko iepriekš izmantoja Ļaudonas vidusskola internāta 
vajadzībām. Tādēļ esam priecīgi, ka 2008. gadā ir plānota un jau 
uzsākta bērnudārza ēkas rekonstrukcijas projekta izpēte. Tas 
nozīmē, ka iesāktais darbs pie ēkas atjaunošanas nebeigsies, bet 
gan turpināsies. Un atkal mūsu pagastā būs viena skaisti sakopta 
ēka. Lai izdodas!

 2008. gadā ir ieplānots veikt Avotu katlu mājas rekonstrukci-
jas 2. kārtu. 

Paldies Ļaudonas pagasta pašvaldībai par sapratni un atbalstu!
Paldies Ļaudonas vidusskolas floristikas pulciņa vadītājai 

jaunieši bez jebkādām zināšanām atradīs kādu darbu. Kāda būs 
mūsu sabiedrība nākotnē? Vai nebūs par smagu šis dīkdieņu 
slogs? Un galvenais. Vai mūsu mazā Latvija ir tik bagāta ar 
jauno paaudzi, ka varam atļauties daļu no tās vieglu sirdi izmēzt 
„mēslainē”? Manuprāt, šobrīd atrisinājuma problēmai nav, jo 
mūsu valsts politika ir tāda, ka šādām ģimenēm tiek sniegta 
visāda veida palīdzība. Bet absolūti netiek prasīta nekāda veida 
atbildība,  pat ja vecākiem tiek atņemtas bērnu aprūpes tiesības, 
vecāki turpina dzīvot lustīgāk tālāk bez jebkādiem sirdsapziņas 
pārmetumiem, jo daudziem bērni ir bijuši tikai traucēklis. 

Mazāks ļaunums nav arī tad, ja vecāki uzskata, ka bērns ir tikai 
jāpabaro un smuki jāsaģērbj, pārējais ir bērnudārza un skolas 
ziņā. Kam tad tie skolotāji ir, par ko gan viņi saņem algu? 

 Prieks par to, ka tomēr ir arī čakli, strādīgi cilvēki mūsu 
pagastā, centīgi skolēni un, protams, studenti. Bez darba un 
zināšanām jau dzīvē nav nekas sasniedzams. Tāpēc ikvienam 
novēlu  izglītību, kuru neviens jums nevar atņemt, sev patīkamu 
darbu, kuru veicat ar prieku un, protams, veselību!

Gundega Apša

Velta Ūdre.

Ināra Krasnova.
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Dzintrai Viļevičai un viņas audzēkņiem par floristikas darbiņu 

izstādēm (septembra, Ziemassvētku, Valentīndienas, Lieldienu) 
un svētku noskaņas radīšanu mūsu iestādē! 

Paldies atsaucīgajiem un devīgajiem audzēkņu vecākiem, kuri 
ar saviem līdzekļiem un materiāliem ir iesākuši koka celtņu būvi 
“Kaķu” grupas laukumiņā. Lai pietiek spēka un izturības pabeigt 
iesākto! 

Katrā cilvēkā, katrā lietiņā ir kaut kas labs. Meklēsim un 
atradīsim to!

Ļaudonas pagasta PII vadītāja Ināra Krasnova

Jānis Zavals Ļaudonas 
pagasta padomē par ceļu 
meistaru strādā no 2006. 
gada novembra. Ceļu 
meistars mums pastāta, 
cik lieli ir ceļu fondam 
atvēlētie līdzekļi, kādi darbi 
paveikti un kādas ir ieceres 
turpmākajiem darbiem.

Kopējie izdevumi no 
pašvaldības autoceļu fon-
da līdzekļiem: 55942,17 
LVL. Naudas atlikums 
uz 2008. gada sākumu: 
10017,83 LVL. Pagaidām 
nav skaidrības par līdzekļu 
daudzumu, kāds ienāks 
pagasta autoceļu fondā 
2008.gadā. Ministru kabinetā joprojām notiek strīdi par Rīgas 
pašvaldībai % piešķiramo finansējumu.

2007. gadā daudz paveiktu darbu –  remontēti Ļaudonas pa-
gasta pašvaldības šādi ceļi:

(grants seguma remonts, bedrīšu un izskalojumu remonts) 
„Sāvienas skola – Salas”; „Masalas – Lejasmizas”;  „Aburti – 
Upesdzīšļi”; „Ezergali – Mežāres”; „Jokas – Caunes”;  „Leitāni 
– Birznieki”;  „Saliņas – Muižnieki”;  „Upmalas – Āriņi”; „Ragu-
kalns – Bērzkalni”;  „Karjers – Āriņi”; „Līdumi – Virši”;  „Ozol-
nieki – Pasiles”; „Vēresmala – Bringuļi”„Dzirnavas – Dambīši”; 
„Cekuļi – Volgaci”; „Vaguļi – Suņupi”; „Ruķi – Sīļi – Ķunci”; 
„Upesdzīšļi – Ezergali”; „Silieši – Kārkli”; „Tīrumvolgaci 
– Šalku pietura”; „Šalkas – Kārkli”; „Tīrumvolgaci – Ņāci”; 
„Skutāni – Jokas – Skutāni”; „Noras – Muižnieki – Praulienas 
pag.”; „Ruķi – Sīļi – Ķunci”. Šo ceļu remontam kopā izlietoti 
2688 m3 materiāla.

Pašvaldības ceļiem iebūvētas jaunas caurtekas. „Tīrumvolgaci 
– Šalku pietura”; „Šalkas – Kārkli”; „Ruķi – Sīļi – Ķunci”. 
Pārtīrītas un remontētas caurtekas uz ceļiem  „Ceriņi – Mežsētas”; 
„Tīrumvolgaci – Šalku pietura”;  „Silieši’- Kārkli”; Skolas iela.

Pagasta teritorijā attīrīti no krūmu apauguma autoceļu sānu 
grāvji un ceļu nomales, nepieciešamajās vietās pārtīrīti un arī at-
jaunoti – Upes iela; Peldu iela; Krasta iela; Parka iela; ceļi- „Silieši 
– Kārkli”; „Tīrumvolgaci – „Šalku pietura”; „Šalkas – Kārkli”; 
„Karjers – Āriņi”;  „Aburti – Upesdzīšļi”; „Upesdzīšļi – Ezergali”; 
„Vēresmala – Vilciņi”.

Gada laikā veikta autoceļu segas planēšana, trīs reizes planēšana 
visas sezonas garumā visiem pašvaldības ceļiem un ielām ar grants 
segumu, atsevišķiem posmiem, kuros pastiprināti veidojas bedrītes 
– 4x, piemēram, Avotu ielas posms ar grants segumu; „Sāviena 
– Ķunci”, posmā līdz krustojumam ar  „Driķi – Indrāni” u.c.

Ļaudonas centrā veikts kapitāls autobusu pieturas paviljona re-
monts. Remonts veikts sadarbībā ar SIA „MTE”, kura veica vecā 
paviljona demontāžu, jaunā mūrēšanu un bruģēšanu, SIA „Varu-
M” atbalstīja ar koka materiāliem, SIA „Bebra galdniecība” iz-
gatavoja jumta konstrukcijas, bet z/s „Griežkrasti” veica jumta 
konstrukciju montāžu. Visā pagasta centrā uzstādītas kastes ar 
smilts-sāls maisījumu, kuras šogad, pateicoties siltajai ziemai, ir 
maz izmantotas.

2008.g janvāra mēnesī iegādāti pamatlīdzekļi: mini traktors 
– zāles pļāvējs Husqvarna LTH171; piekabe RB1J01; nivelieris. 
Mini traktors- zāles pļāvējs atrisinās pagasta teritorijas zālāju 
apkopšanu vasarā.  

2007. gadā iegādātas un jau daļēji uzstādītas norādes zīmes 

pagasta centrā, kas neapšaubāmi ir ļoti nepieciešamas ne tikai 
vietējiem ļaudoniešiem, bet arī mūsu ciemiņiem. Norādījuma 
zīmju uzstādīšana turpināsies, jo zīmes jau ir iegādātas.

Skumji ir tas, ka diezgan bieži tiek izpostītas ceļazīmes 
Ļaudonas centrā. Vienas ceļazīmes cena ir aptuveni no 15 līdz 
20 Ls un vēl samaksa par to uzstādīšanu. Aicinu ikvienu pagasta 
iedzīvotāju ziņot pašvaldībai par šo zīmju postītājiem, jo mums 
visiem gribas dzīvot sakoptā vidē. 

Ir arī vēl daudz nepadarītu darbu, kuri turpmākajā laikā 
jāpaveic: nav drupināts karjera „Kalnieši” grants materiāls – bez 
drupināšanas materiāla kvalitāte neatbilst autoceļu uzturēšanas 
un remonta prasībām; nav izremontēta caurteka ar d = 1,5 m 
uz ceļa „Pupuri – Rūtiņas”; ļoti sliktā stāvoklī asfaltbetona 
segums ielām -Dzirnavu iela, Dambja iela, Avotu iela, Skolas 
iela. Nav izbūvēta lietus ūdens kanalizācija– auto stāvlaukums 
pie pašvaldības ēkas, 
Upes ielā pie divstāvu 
māju iebrauktuves. 
Neapmierinošs grants 
segums ielām: Parka 
un Avotu. Vispār nav 
segums izbūvēts ielu 
posmiem – Graudu 
ielas posmam, Liepu 
ielas posmam, Klusās 
ielas posmam, Raiņa ielas posmam.

Neskaidra situācija ar pašvaldības autoceļu instrumentālo 
iemērīšanu, reģistrāciju Valsts Zemes dienestā un ierakstu 
zemesgrāmatā.

R. Vizānes teksts un foto

Lūdzu Ļaudonas pagasta iedzīvotājus izteikt savu viedokli 
par bojāto koku izzāģēšanu Dzirnavu ielā un pie automašīnu 
stāvlaukuma pie pagasta kultūras nama ēkas. 

Vēl informācijai. Pagastā pie ceļu meistara var saņemt 
Ļaudonas ciema ielām jaunās māju numuru plāksnītes. Samak-
sa par tām nav jāveic, tikai katram mājas īpašniekam pašam 
tās jāuzstāda.

Jūsu viedokli un ieteikumus gaidīsim vienu mēnesi no 
publicēšanas brīža.

 
J. Zavals, pašvaldības ceļu meistars

APTAUJA

Jānis Zavals.

Jaunā piekabe.
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Labdien, lasītāj!
Prieks uzrunāt sveču mēnesī- februārī. Un ne tikai. Februāris 

daudziem asociējas arī ar Valentīna dienu, dienu, kas veltīta 
mīlestībai, kuras mūsu steidzīgajā ikdienā pietrūkst, kura kaut 
kur aizmirstas, dodot ceļu rūpēm, steigai un īgnumam.

„TICI, CERI, MĪLI UN DZIRDI: 
TAS IR CEĻŠ NO SIRDS UZ SIRDI”
Februārī bibliotēkā ir ienākušas jaunas grāmatas. Korecka 

cienītājus priecēs „ Atgriešanās kods”, lasītājam liks pasmaidīt 
„Jaroslava Hašeka stāsti bez Šveika”, ieintriģēs Abramsa D.K. 
„Dona Žuana pazaudētā dienasgrāmata”. Klasikas cienītājus 
gaida Dostojevska „Noziegums un sods”, arī mazos lasītājus 
vēlas iepriecināt vairākas jaukas un noderīgas grāmatiņas. 
Bibliotēkā arī ir atrodamas tādas grāmatas, kā Lukjanska 
„Sarkanā luktura ēnā”, Gripando Dž. „Labirints”, Berija S. 
„Aleksandrijas sargs ”, Ermansona E. „Gaisma no vakariem”, 
Filipsas S. E. „Medusmēnesis”. Arī dzejas grāmatiņas ir 
nākušas klāt: Martuževas B. „Laba oma”, Stuģa U. „Dvēseles 
atlūzas”. Bibliotēkā nu būs arī atrodama tāda grāmata, kā 

JAUNUMI BIBLIOTĒKĀ „Administratīvais process: likums, prakse, komentāri”. 
Tāpat arī, kā katru mēnesi, bibliotēkas apmeklētājus „ gaida ” 

arī jaunie žurnāliņi. 
„Ilustrētā Zinātne” atradīsiet tādus rakstiņus kā: kāpēc 

sauszemes dzīvnieki kļuva mazāki, senā inka nāves cēlonis 
bija lode, mazuļi prot lasīt no lūpām, antivielas izdziedēs vēzi, 
no jūras iznirst zudusi ekspedīcija, kā arī vēl daudzas ļoti in-
teresantas tēmas. „Mājas & Dārzs”- šajā žurnālā varēs lasīt par 
mājlietām, pavardu, ceļojumiem, emociju pasauli. Tāpat arī 
priecēs „Dārza Pasaule”, „Mūsmājas” un „Veselība”. „Santa” 
un „Una” palutinās savus lasītājus ar izklaidējoša rakstura 
rakstiņiem. Tāpat arī būs pieejami tādi žurnāli, kā „ Mazdārziņš”, 
„Mistērija”, „Rokdarbu Vācelīte”, „Praktiskā Būvniecība”, 
„Zintnieks”, „Ilustrētā Pasaules Vēsture”, kā arī „ Burda ”, kas 
visvairāk noderēs šuvējiem.

Atliek vien novēlēt lasītgribētājiem  lielu lasītprieku!!! Uz 
tikšanos!!!

Sarmīte Bārbale

MŪSU CILVĒKI

Ēģipte dēvēta gan par civilizācijas šūpuli, reliģiju zemi, 
Āfrikas vārtiem, gan arī Nīlas dāvanu. Vairāk nekā 50 gadu 
simteņus šī zeme ir piedzīvojusi kultūru un civilizāciju attīstību 
caur dažādiem – faraonu, kristiešu, islāma – periodiem. 

Kopš senseniem laikiem, vēl pirms Kristus dzimšanas, šī 
neparastā zeme ir vilinājusi ceļotājus ar piramīdām, sfinksu, 
seno Luksoru un Nīlu. Ne tikai faraonu mantojums piesaista 
Ēģiptes apmeklētājus – tie ir arī grieķu, romiešu pieminekļi, 
agrīnās kristietības baznīcas un klosteri, vairāku islāma dinastiju 
valdīšanas laikā uzkrātās mākslas un arhitektūras vērtības. 

Ēģiptes galvaspilsēta Kaira ir bijusi valsts centrs jau 
vairāk nekā 1000 gadus. Tā iemieso visu Ēģiptes dažādību, 
kurā līdzās atrodas kleķa būdiņas un modernas biroja ēkas, 
elegantas mašīnas un ēzeļu vilkti ratiņi, minareti un neona 
gaismu reklāmas. Austrumu garšvielu smaržas, tirgoņu 
saucieni, arābu mūzika un mašīnu signālu skaņas piepilda 
pilsētas ielas, kurās dzīve rit savā nesteidzīgajā plūdumā. 

 Ēģipte – tā ir arī nirēju paradīze koraļļiem bagātajā Sarkanās 
jūras ūdenī, nesteidzīga izjāde ar kamieli tuksnesī saulrietā un 
laisks brauciens lejup pa Nīlu. Ēģipte ir zeme, kur pagātne un 
nākotne dzīvo līdzās viena otrai un tā aicina jūs baudīt silto 
klimatu, aplūkot tās kultūras bagātības.

Pagājušā gada nogalē Ēģipti tūrisma braucienā apmeklēja 
arī mūsu pagasta iedzīvotāji Aira un Hugo Siseņi. “Ļaudonas 
Vēstis” lūdz Airu un Hugo dalīties iespaidos par šo brau-
cienu.

Mūsu ģimenei 2007. gadā bija vairākas apaļas jubilejas, 
tāpēc bērni (Uldis, Aiga, Didzis) nolēma uzdāvināt tūrisma 
aģentūras „Novotur” braucienu uz Ēģipti. Kopā ceļojumā 
ar mums devās meita Aiga ar ģimeni. Uz Ēģipti lidojām ar 
lidmašīnu no Rīgas lidostas. Dzīvojām pieczvaigžņu luksusa 
viesnīcā „Belavu” pie jūras, no viesnīcas balkona varēja redzēt 
jūru, novērot dabas parādības – paisumu un bēgumu. Visam 
ekskursijas laikam aģentūra izsniedza pasākumu plānu.

Pirmais brauciens bija uz lielāko pilsētu (galvaspilsētu) 
Kairu, kas ir 500 km no viesnīcas. Braucām pa krastu, rifā 
apskatījām pilsētu, muzeju, piramīdas un smaržu rūpnīcu. Kai-
ra platības ziņā liela pilsēta un tajā redzams visu iedzīvotāju 
materiālais stāvoklis. Braucot pa bagātnieku kvartālu, viss ir 
tīrs, sakopts, skaistas uzceltas mājas, vidējam kvartālam jau 
skats nav tik pievilcīgs, bet nabadzīgajā kvartālā var redzēt 
visas nekārtības, netīrību, klaiņojošus suņus un kaķus, pus-
celtas mājas. Nabadzīgie mājas ceļ gadiem, pakāpeniski, kad 
parādās līdzekļi. Braucot uz un no Kairas, braucām pa Suecas 
kanāla tuneli, apakšā kursē autotransports, augšā kuģi.

Viens no braucieniem bija pa tuksnesi. Grupas sanāca no 

visām viesnīcām, kurās bija latvieši, lietuvieši, visus sadalīja pa 
džipiem, 6 cilvēki katrā, un tā septiņi džipi uzsāka braucienu pa 
tuksnesi. Mums pastāstīja, ka šāda Džipa mūža ilgums Ēģiptē ir 
trīs gadi. Tagad mēs saprotam, kā jābrauc mūsu tuksneša rallija 
braucējiem, kuri piedalās sacensībās. 

Kalnos satikāmies ar beduīniem, tā ir iedzīvotāju grupa, kas 
dzīvo tikai tuksnesī ar saviem nerakstītajiem likumiem un bez 
jebkādas statistikas uzskaites. Beduīni dzīvo apmetnēs, un cilts 

vecākie vada visu dzīvi. Cilts vecākie nodarbojas arī ar precību 
lietām, viņi izrauga meitenei līgavaini. Ja viņai patīk šis puisis, 
tad viņa ciemos dod dzert saldu tēju, ja nē, tad tēju bez cukura, 
tas nozīmē, ka jāmeklē cits.

Tuksneša oāzē mūs cienāja ar vietējo dabas zāļu tēju, ļoti 
garšīga. Apmetnes izklātas ar austiem lupatu deķiem, līdzīgi 
mūsu vecomāšu austajiem deķiem, galdu nav. Ļoti interesanti 
visu bija aplūkot.

Ceļotprieks

Sākot ar 20. februāri, bibliotēkā darbu uzsāk 
publiskais interneta pieejas punkts.

Aira Sisene.



   8                       “Ļaudonas Vēstis” Nr.2 (166)                   FEBRUĀRIS 2008 
Braucot dažreiz sirds nodrebēja, jo ceļš vijās pa kalniem, lejā 

aizas, jo tas viss ir tuksneša kalnu ceļš. Skaista apstāšanās vieta 

bija pie Sarkanās jūras krasta, daba ir brīnišķīga. Braucām ar 
kuteri pa Nīlas upi, kur paveras brīnišķīgi dabas skati.

Viesnīcās apkalpojošais personāls ir tikai vīrieši, sākumā 
likās dīvaini, bet vēlāk pieradām. Uz Ēģipti atpūsties brauc no 
daudzām pasaules valstīm. Sastapām latviešu ģimenes, kuras uz 
Ēģipti brauc atpūsties jau vairākus gadus pēc kārtas.

Ēdieni, kurus mums piedāvāja, ir ļoti līdzīgi kā pie mums, 
daudz augļu un sulu. Arī dzērieni tādi paši kā pie mums – kon-
jaki, viskiji, vīni u.c. Ēģiptē iecienītas turku pirtis, sauna, basei-
ni. Blakus viesnīcai atradās tenisa, golfa laukums, katru vakaru 
notika diskotēkas. Brīvajā laikā varējām sauļoties pie jūras, 

laiks bija karsts, un mūs tas apmierināja, jo varējām pagarināt 
Latvijas vasaru. 

Pie viesnīcām viss ir sakopts, asfalts kvalitatīvs, satiksme 
ļoti interesanta un intensīva. Gājēji iet, kur pagadās, bet šoferi 
ir iecietīgi un nevienam virsū neskrien, daudz ir „guļošo” poli-
cistu. Automašīnu tehniskā apskate jāiziet trīs gados vienu reizi, 
galvenais mašīnas rādītājs ir signāls, bez kura neesot iespējams 
iziet tehnisko apskati. Auto brauc pa joslām, ja iznāk sadursmes, 
tad to risina savstarpēji bez policijas iejaukšanās, policiju izsauc 
tikai pie lielām nopietnām avārijām. Degviela A-95 maksā 10 
santīmus litrā.

Pa ielām sievietes staigā pārsvarā bez sejas aizklāšanas, 
izņemot gadījumus, ja vīrs ir greizsirdīgs un neļauj atklāt seju. 
Ēģiptē ir atļauta daudzsievība, bet praksē to izmantojot arvien 
mazāk, jo visām sievām jānodrošina vienāds dzīves līmenis. 
Arābu vīriešiem patīkot korpulentas sievietes.

Ekskursantiem tika dota iespēja aizbraukt uz Jeruzālemi, 
vīza nebija dārga, bet „drosmīgo” bija maz, arī mēs 
neuzdrošinājāmies.

Ceļojuma laikā daudzreiz radās problēmas ar valodu, jo 
pārsvarā visur dominē angļu valoda, bet mums bija vieglāk, 
jo kopā ar mums bija mazmeitiņa, kura mācās Rīgas angļu 
ģimnāzijā un vēl apmeklē papildu angļu valodas kursus 
Universitātē. Jaunatnei gribu novēlēt mācīties valodu, jo bez 
valodas zināšanām ir grūti.

Mūsu ceļojums beidzās no SHARM-E-SHEIK lidostas, no 
kuras ar lidmašīnu lidojām uz Latviju. Izbraucot no Ēģiptes, 
gaisa temperatūra bija + 30 0C, bet pēc 4,5 stundām nolaidāmies 
Rīgā, kur bija sniegs un -1 0C.

Nobeidzot savas pārdomas par ceļojumu uz Ēģipti, gribu 
visiem ieteikt padomāt par kādu ceļojumu ārpus Latvijas, tas ir 
to vērts redzēt pasauli savām acīm.

Paldies Airai un Hugo Siseņiem par stāstījumu!

R. Vizāne 
Foto no Siseņu ģimenes personiskā arhīva         

MŪSU NOVADNIEKI
Induļa Lāča atmiņas par Ļaudonu 

2007. gadā Indulis Lācis no 
Ņujorkas ASV mums atsūtīja 
grāmatu „Lāču dzimtas 
saknes Ļaudonā”, kurā lasāmi 
atmiņu stāstījumi par trijām 
Lāču dzimtas paaudzēm.

Šoreiz Induļa Lāča atmiņas 
par piedzīvoto laiku Ļaudonā, 
kas ir izvilkums no plašāka 
darba.

Kā jau no iepriekš teiktā 
būs noprotams, Ļaudona ir 
Lāču dzimtas šūpuļa vieta 
– dzimtene. Ļaudona jeb, kā 

agrāk to dēvēja, Liograde atro-
das apmēram 19 km no Mado-

nas un ap 10 km no Mārcienas – tuvākās dzelzceļa stacijas. 
Ciems izveidojies abpus skaistajai Aiviekstes upei pie Svētupes 
ietekas ne sevišķi tālajā pagātnē, bet kaut kad 1800 gados, jo 
cauri tam satikās vairāki lielceļi. Abas ciema puses savienoja 
paliels dzelzs tilts, kas bija izlikts ar biezām dēļu blankām. 
Zirgu pakavu klaboņa un ratu rībēšana uz tilta atbalsojās labu 
gabalu no upes citādi mierīgajā ciema ikdienā.

Atmiņu pavedieni liek man atcerēties, ka pats pirmais brau-
ciens uz Ļaudonu notika dziļā ziemā, laikam ap1936./37. gadu 
miju, pirms vecmāmiņas ceļojuma pie bērniem uz Maskavu. 
Tēvs laikam gribēja ar viņu tikties, pirms viņa devās tālajā 
ceļā. Atbraukuši mēs bijām abi ar tēvu. Mārcienas stacijā mūs 
sagaidīja Ņācu Edvards ar kamanām un jauno zirgu Brenci. 
Viņš mūs sasēdināja kamanās, sasedza ar aitādas kažokiem un 
segām tā, ka acis vien palika ārā. Lauki un ceļi bija nosegti ar 
biezu sniega kārtu, un lielajā salā kamanu slieces slīdot skanoši 
gurkstēja uz sasalušā sniega ceļa. Atceros staltās apsnigušās 
egles kreisajā ceļa malā, Krustkalnu silājā. Tie bija pirmie un 

vienīgie iespaidi no tās reizes brauciena uz Ļaudonu.
Galvenā Ļaudonas iela bija Brīvības iela, kur atradās cie-

ma kooperatīvais veikals, pie kā vienmēr sabrauca apkārtējie 
saimnieki, lai iegādātos ratu smēri, trāna ziedi, ar ko iesmērēt 
zābakus, lai mitrums netiek klāt, pakavus dažādos lielumos un 
lai no muciņām pagrābtu kādu sauju ar pakavnaglām. Tur varēja 
iegādāties visādas citas pilsētā vai citur ražotas lietas kā drēbes, 
sāli, cukuru, „Ķuzes” vai „Laimas” konfektes un šokolādes, 
virves naglas, pazoļādas utt. Vācu laikā veikalā bija uzstādīta 
parikte, ko tagad varētu apzīmēt ar vārdu „slotmachine”. Tā 
nu bija pavisam vienkārša kaste pie sienas, kur varēja iemest 
10 feniņu ripas un tad ar sānos ierīkotu puļķi sist, lai tā nau-
das ripa iekristu pareizā ailē. Ja laimīgi trāpīja īstajā vietā, tad 
apakšā izbira laba kaudzīte ar feniņiem, ja nē, tad iemestais 
naudas gabals bija pagalam. Šī savādā parikte pievilka puikas 
kā mušas uz mušpapīra, ieskaitot mani. Tūlīt gan jāpiebilst, ka 
tam 10 feniņu gabalam gandrīz nebija nekāda vērtība, tomēr tā 
bija azarta spēle, kas nu bērniem tīri neiederējās. Uz Brīvības ie-
las atradās Kesneru aptieka varenu senkoku paēnā un fotogrāfa 
Gruduļa māja 34. numurā, kur vācu laikā bija apmetusies arī 
mana vecmāmiņa.

Tā nu nav, ka Malienas nostūra Ļaudona ne ar ko nebūtu 
pieminama, kaut atradās 10 km no Mārcienas stacijas. Tā bija 
dzīves centrā. Ļaudonas luterāņu draudze apvienoja vēl citus 
pagastus: Saikavu, Mētrienu, Sāvienu. Tur daudz kas dzima, pat 
Jāņa Ezeriņa apdziedāta tā ir : /”Kur ozoli Aiviekstes klajā,/ vēl 
spītīgi žuburo,/Tur senatnē aizmirstajā,/Uz akmeņiem vakaro./
Guļ kapukalni ozolu ēnā,/Kā zemes svētītais lepnums,/Tik 
Aiviekstes straumē lēnā,/Skan sendienu vēstījums.”/

Ciemā bija divas baznīciņas –pareizticīgo un luterāņu, kura 
bija skaista, balta ar augstu torni un kuras zvans sestdienas 
vēlā pēcpusdienā vienmēr iezvanīja svētvakaru. Dzidrā zvana 
skaņas, pa Aivieksti plūstot, aizvijās labi tālu – ļaudis tad zināja, 
ka jāatpūtina rokas no ikdienas darbiem, jāsameklē tīras drānas, 

Hugo Sisenis.

Indulis Lācis. 
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Madonas rajona vokālo ansambļu skate norisinājās 3. 
februārī Madonas mūzikas skolas Laimas zālē. Skatē piedalījās 

KŪLTŪRAS ZIŅAS
11 Madonas rajona vokālie ansambļi , viens ansamblis no 
Suntažu kultūras nama un Vietalvas sieviešu vokālais ansam-
blis. Salīdzinoši ar citiem gadiem ansambļu skaits ir ļoti saru-
cis.  Uz zonas skati, kas norosināsies Madonā, tika izvirzīti  7 
kolektīvi : Dzelzavas pagasta sieviešu vokālais ansamblis, Kal-
snavas pagasta vīru vokālais ansamblis, Sarkaņu pagasta jauk-
tais vokālais ansamblis, Varakļānu kultūras nama vīru vokālais 
ansamblis, Sauleskalna kultūras nama sieviešu vokālais ansam-
blis, Kalsnavas pagasta sieviešu vokālais ansamblis  un Madonas 
kultūras nama senioru vīru vokālais ansamblis. Skatē piedalījās 
arī mūsu senioru sieviešu vokālais ansamblis ’’Sendienas’’. Vai 
nu par maz īkšķīšus turējām, vai nebija “īstā” diena, bet mūsu 
ansamblim līdz zonas skatei pietrūka tieši viena balles punkta. 
Bet tāpat priecājamies par sniegumu, jo sievas dziedāja braši un 
balsis piecatā noturēja labāk nekā citi kolektīvi, kur dalībnieku 
ir vairāk. Paldies ansambļa dalībniecēm un Maldai par ieguldīto 
darbu! Veiksmi arī turpmāk  un daudz skanīgu dziesmu!                                                                          

Kultūras nama vadītāja Aija Kreile
    Foto Aija Kreile

NO IKDIENAS SKOLAS DZĪVĒ
Skolas pedagogu grupa sadarbībā ar skolēnu vecākiem un sko-

las padomes priekšsēdētāju skolēnu vecākiem dod iespējas sevi 
pilnveidot, noklausoties speciālistu lekcijas vecāku kopsapulcēs. 
28. janvārī plks.17.00 skolas muzejā notika vecāku kop-
sapulce, kurā lekciju lasīja sociālā pedagoģe Inta Čamane 
no Jēkabpils. Lekcijas tēma bija „Skolēnu vecumposmu 
psiholoģiskās īpatnības, vecāku, skolēnu un skolotāju rīcība 
dažādās neikdienišķās situācijās”.

Lekcija bija ļoti saistoša un interesanta, tika apskatītas 
bērna attiecības ģimenē, skolā un sabiedrībā. Inta Čamane 
ļoti labi raksturoja šīs attiecības, pamatojoties uz spilgtiem 

piemēriem no dzīves. Domāju, ka tie vecāki, kas apmeklēja 
šo kopsapulci, guva daudz vērtīgu atziņu. Bet tiem vecākiem, 
kuri neapmeklē vecāku sapulces, iesaku turpmāk apmeklēt 
vecāku sapulces un gūt vērtīgas atziņas sevis pilnveidošanā 
un bērnu audzināšanā. Noklausoties šāda veida lekcijas, mēs 
uzzinām ļoti daudz interesanta, ko vēlāk varam izmantot, vei-
dojot savstarpējās attiecības ģimenē un sabiedrībā.

Paldies vidusskolas vadībai par sadarbību ar skolēnu 
vecākiem, paldies vecākiem par atsaucību! 

    Tatjana Kriškāne,
Ļaudonas vidusskolas vecāku komitejas priekšsēdētāja

lai pēc pirts tās apvilktu.
Visi zināja, ka pēc pirts gaidīs saimnieču sarūpētais azaids, 

kad pie vakariņu galda varēs pārrunāt nedēļas darbus un noti-
kumus. Sestdienās, kad zināju, ka drīz atskanēs zvans, tūlīt stei-
dzos uz Aiviekstes krastmalu, lai pavērotu saules rietu vizuļojot 
Aiviekstes ūdeņos, klausītos zvana skaņu vai vēlīno braucēju 
pakavu rīboņu uz tilta. Pamazām viss apklusa, un visapkārt 
iestājās brīnumains miers – arī cilvēku sirdīs.

Luterāņu mācītājs tajā laikā bija Vilis Goba, kas dzīvoja 
Ļaudonas mācītājmājā „Saulkrastos”. Mācītāja aicināts, dažreiz 
atbrauca tēva brālis Valdis Lācis, lai bagātinātu dievkalpojumu 
ar savu mežraga spēli. Viņš bija konservatoriju beidzis mūziķis, 
kas spēlēja Operas un Dailes teātra orķestros. Kad ļaudis zināja, 
ka viņš atbrauks spēlēt, baznīca bija vienmēr pilna līdz pēdējai 
vietai. Mūzicēšana notika balkonā, blakus ērģelēm, kur mūsu 
ģimene parasti sēdēja. Vienreiz gadījās būt mācītājmājā, kur 
sapazinos ar Gobas kundzi un ģimenes diviem bērniem. Kad 
Gobas jau bija devušies bēgļu gaitās, jo Ļaudona jau atradās 
cīņu joslā, viņu trešais bērns piedzima mūsu dzīvoklī Miera 
ielā, kur Gobas bija patvērušies, līdz mēs visi kopā atstājām 
Rīgu 23. septembrī.

Ņācu un Bišu māju ļaudis mūs katru gadu aizveda uz Drik-
snas ezeru zvejot, kas parasti bija pievakarē, jo tad zivis labāk 
ķērās gan uz makšķeres, gan arī labāk salīda tīklos, ko lielie vīri 
bija no laivām izmetuši. Tad no laivas abos tīkla galos sākās 
dukurēšana ( dukurs ir gara kārts, kuras galā ir apaļš koka klu-
cis, kad ar dukuru sāk sist un durt ūdenī, zivis izbīstas un sabēg 
tīklā), lai zivtiņas kā aitiņas sadzītu „aplokā”. Braukšana pie 
ezera bija nopietna lieta – ratos salika lielu apkvēpušu katlu un 
tādu pašu pannu, tad vēl burkānus, kartupeļus un citas vajadzīgas 
lietas, lai varētu izvārīt zivju zupu, kā arī izcept zivis. Vasa-
ras naktis bija diezgan gaišas, bet tomēr, kad zvaigznes sāka 
debesīs mirgot un vīrus tikko varēja pamanīt laivās, krastmalā 
tika iedegts ugunskurs, gaidot zvejniekus atbraucam. Tad bija 

saimniecēm darbs, lai zivis notīrītu un izvēlētos, kuras likt katlā 
un kurām būtu vieta uz pannas. Sekoja liela ēšana, tērzēšana un 
dziedāšana līdz rīta ausmai. Mani gan noguldīja ratos pagulēt, 
kad „miega Miļķelītis” bija iebirdinājis saldu miedziņu manās 
acīs.

Gar Ņācu Eduarda mājām tecēja mazā Driksnītes upīte, ko 
ļaudis sauca par vēžupīti. Ne tikvien puikas, bet arī lielie tur 
gāja vēžot. Reiz mana tēva pirkstā bija iekodies varena lieluma 
vēžu „karalis”, kura ķepu tēvs kā lielu trofeju pārveda Rīgā un 
nolika goda vietā uz sava rakstāmgalda. Lai no mājām nokļūtu 
pie Driksnītes, vajadzēja noiet lejā pa mazu pakalniņu pie lai-
pas, kas bija pārlikta pāri upītei. Kad bija gaidāmi ciemiņi, 
Ņācu Eduards mēdza noripināt lejā pāris mučeles ar savu 
slaveno pašbrūvēto alu un iegremdēt tās Driksnītes ūdenī, lai 
alus kļūst vēsāks un lai tam piemistu vēl kādas, man nezināmas, 
labas īpašības. Vēsais alus noderēja, kad ļaudis devās uz 
patālajām Silaviņu pļavām savākt sienu un savest šķūnītī, kas 
tad tur glabājās līdz ziemai, kad ar ragavām brauca to pārvest 
sētā. Pļavas lauks  bija diezgan vērienīgs, un, lai to sakoptu, 
rīkoja talku, kur bez mājas ļaudīm arī kaimiņi piedalījās. Kad 
siens bija izārdīts, izkaltis un salikt gabanās, vīri piejūdza zir-
gus pie siena gabanām, kuras gulēja uz nocirstām meijām, un 
tad tās aizvilka uz šķūnīti. Lai gan mums, puikām, bija sava 
loma šai darbā, tomēr laiks atlika saķert vardes, kuru netrūka 
pļavas zaļajā daļā pie upītes malas. Varžu „cepetis” labi garšoja 
Driksnītes vēžiem.

Silaviņu mežs, kas sākās netālu aiz Ņācu ganu ceļa vai olnīcas, 
bija iecienīta sēņošanas vieta. Kad gāja uz mežu, vajadzēja 
palielu kurvi, kur salikt sēņu karalienes baravikas ar savām 
brūnajām cepurītēm un dzeltenās gailenes, kas rindām vien auga 
silā. Pilnais sēņu kurvis tad aizceļoja pie saimniecēm, un mēs, 
sēņotāji, nevarējām sagaidīt, kad tiksim klāt pie izgatavotajām 
sēnēm, kas nu gulēja baltā krējuma mērcē, kur kā laivas pa virsu 
peldēja brūnas izceptas žāvēta speķa šķēles.

Turpinājums sekos.

Ansamblis ’’Sendienas’’. 



Balle turpinājās ar spēlēm un rotaļām, kas arī bija saistītas ar 
burtu apguvi. 

Lai skolotājai pietiek spēka un izturības „dīdīt” tālāk mazos 
ķiparus un skolēniem pacietību, gribasspēku, jo daudz, daudz 
vēl būs jāuzzina un jāmācās!

Artūra mamma
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La, la, la 
La, la, la, cik daudz burtu grāmatā!
25. janvārī ar šo dziesmiņu 1.klases skolēni svinēja burtu 

balli. Bija ieradušies gan burtu karaļi, gan karalienes. Tika 
pasniegti oficiāli dokumenti, kas apliecināja, ka skolēni ir 
iepazinuši un apguvuši visus 33 burtus. Kā jau katrā pasākumā, 
neiztikt arī bez priekšnesumiem. Bērni bija cītīgi gatavojušies 
un par to bija prieks gan vecākiem, gan skolas direktorei, skolas 
bibliotekārei un, protams, sev un audzinātājai Aijai Driksnai. 
Viesi tika izklaidēti ar nelielu teātra izrādi, kur katrs skolēns 
stāstīja par savu burtiņu, un Zīļuks mēģināja tos visus atcerēties. 
Neizpalika arī bez dziesmām, kas 1.klases skolēniem patiešām 
labi sanāk.

Gatavojoties šiem svētkiem, skolēniem bija arī mājas darbs. 
Katrs skolēns gatavoja pašdarinātus burtus, kurus varēja aplūkot 
klases dekorējumā. Šeit izdoma bija bagātīga, ko nu kurš bija 
līmējis, krāsojis, veidojis utt.

Kas tie par svētkiem, ja nav pārsteiguma? Bija arī tas. Vecāki 
bērniem un skolotājai uzdāvināja kliņģerus burtu veidā – A, 
B, C ar degošām svecēm un tika šauts arī bērnu šampanietis. 
Līksmība saviļņoja visus.

Burtu svētki Ļaudonas vidusskolas 1.klasē

Šis mācību gads saistīts ar pilsonisko audzināšanu Ļaudonas 
PII, kur katrs cenšas iepazīt savu ģimeni, savu tuvāko un 
apkārtējo cilvēku mīlestību. Mācot bērniem būt sabiedriskiem, 
iejūtīgiem, atsaucīgiem, nenoliedzami blakus vajadzīga mīloša, 
strādīga, izdomas bagāta pieaugušā sabiedrība. Ir ļoti svarīgi 
apzināties un sajust vecāku mīlestību.

Katru mēnesi mūsu pirmsskolas izglītības iestādē notiek 
tematiskie pasākumi, kas tiek rūpīgi plānoti. Viens no tema-
tiskajiem pasākumiem – „Mans mīļais draudziņš”. Katrs bērns 
atnesa savu mīļo draudziņu (rotaļlietu) uz pirmsskolas izglītības 
iestādi, lai ar to iepazīstinātu savus draugus. Nenoliedzami, 
katrs līksmoja un priecājās par zīmējumiem, aplicējumiem, 
veidojumiem, kur tika atveidoti savi “draudziņi”.

Visas grupas pulcējās kopā uz kopīgu pasākumu – rotaļām, 
dziesmām, dzejoļiem, kas tika veltīti saviem mīļajiem 
“draudziņiem”. Uz šo pasākumu ieradās arī īsti draudziņi– 
lācis – muzikālā skolotāja Gundega Apša, kaķis – Dina Sim-
sone, zaķis – Vita Stradiņa.

Kā gan citādi var iepazīt sevi un citus, kā kopīgi rotaļājoties 
un spēlējoties. Iepazīstot savu „Es”, iepazīstam citus. Tā, lūk, 
pilnveidojas un īstenojas pilsoniskās audzināšanas programma.

NO IKDIENAS PIRMSSKOLAS DZĪVĒ

„Mans mīļais draudziņš”

Ar cieņu 
pirmsskolas izglītības skolotāja

Vita Stradiņa

INFORMĀCIJA
Augu aizsardzības līdzekļu lietotāju mācības

20., 21., 22. februārī  plkst. 10.00 SIA „Laja” 2. stāva zālē 
notiks mācības tiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem, kuri 
vēlas apliecību saņemt pirmo reizi vai kuru apliecības derīguma 
termiņš beidzies jau sen.

Pagarināt augu aizsardzības līdzekļu apliecības varēs 22. 
februārī plkst.10.00 SIA  „Laja” 2. stāva zālē un 28. februārī 
plkst. 10.00  Barkavas  kultūras nama zālē.

Pirms mācību sākuma VAAD Madonā, Veidenbauma ielā 1. 
vecākajai inspektorei Imantai Simtniecei jāiesniedz :

• iesniegums uz veidlapas;

• personu apliecinoša dokumenta kopija;
• fotokartīte 3x4 cm;
• maksāšanas uzdevuma kopija (saņemšanai 25,50 Ls; 

pagarināšanai 10,50 Ls ar VAAD rekvizītiem);
• izglītības dokumenta kopija (apliecības saņēmējiem);
• vecā apliecība un pārskats par izlietojumu (apliecības 

pagarinātājiem).
Pašlaik apliecības var pagarināt lietotāji, kuri tās saņēmuši  

2002. gada beigās un 2003. gadā.
A. Avotiņš

1. klases skolēni kopā ar audzinātāju A. Driksnu.

Pirmsskolas izglītības iestādes bērni un skolotājas kopā 
ar saviem “draudziņiem“.
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Cienījamie mežu īpašnieki!
Ikdienā sniedzot dažādus pakalpojumus, piemēram, stigošanu,  

konsultējot par izcirsto platību atjaunošanas iespējām, organizējot 
jaunaudžu kopšanu privāto meža īpašnieku mežos, arvien biežāk 
nākas saskarties ar tādu problēmu  kā īpašuma robežu atrašana. 
Ļoti daudzi īpašumi ir atgūti un iemērīti 90. gadu sākumā. Pa šo 
laiku dabā viss iet savu gaitu - izcirstās robežstigas ir aizaugušas, 
kupicas, kas tika raktas, iemērot īpašumu, noplakušas vai arī vei-
cot mežizstrādes darbus, bojātas, saspaidītas vai pat iznīcinātas 
un pašlaik to atrašana dabā sagādā arvien lielākas grūtības ne 
tikai mums -  Valsts meža dienesta Konsultāciju pakalpojumu 
centra (VMD KPC) pakalpojumu sniedzējiem un mežniecību 
darbiniekiem – bet arī pašiem īpašniekiem. Robežu meklēšanai 
nelietderīgi tiek tērēts daudz laika, un tad neapmierinātas ir vi-
sas puses, pašu meža īpašnieku ieskaitot.

Tā kā šī ir plaši izplatīta problēma, jāatgādina, ka par zemes 
robežu zīmēm atbild īpašnieks. Īpašnieka pienākums ir pastāvīgi 
veikt robežzīmju aprakuma (kupicu) atjaunošanu, kā arī veikt 
robežstigu attīrīšanu no apauguma bez mērnieka klātbūtnes. 

Daudziem meža īpašniekiem esošajiem meža apsaimniekošanas 
plāniem ir beidzies termiņš un jāveic kārtējā meža inventarizācija,  
bet taksators to konkrētajā īpašumā veiks tikai tad, ja meža zemju 
robežas starp īpašumiem būs ierīkotas atbilstoši Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra likumā un Civillikumā noteiktajam prasībām.    

Civillikumā noteikts, ka mežos un ar krūmiem aizaugušās 
platībās starp zemes gabaliem katram zemes īpašniekam jāierīko 
un jāuztur tīra līdz vienam metram plata robežstiga, kurai 
jānodrošina redzamība starp divām blakus esošām robežzīmēm. 
Robežstiga ierīkojama, izcērtot tajā augošos kokus vai iezīmējot 
ar izturīgu krāsu robežstigu norobežojošos augošos kokus.

Šogad ziema mūs nelutina ar sniegu, tad varbūt šo laiku varam 
izmantot savu īpašumu robežu izkopšanai un sakārtošanai. Pat-
laban ir brīdis, kad var apstaigāt un apskatīties arī citus darāmos 
darbiņus, piemēram, meža atjaunošanā, jaunaudžu kopšanā, 
dzīvnieku postījumu un mizgraužu konstatēšanā utt.  

Cienīsim savu un citu laiku, tāpēc parūpēsimies par robežstigu 
atjaunošanu un būsim meža saimnieki savos īpašumos! 

    M.Bondare,
VMD KPC Madonas nodaļas vadītāja

Būvētāju zināšanai!
2007.gada 20.decembrī ir pieņemti kārtējie Būvniecības liku-

ma grozījumi, kas precizē būvētāja un pasūtītāja jēdzienu, kā arī 
būves, kuras šīs personas var būvēt bez būvprakses vai arhitekta 
prakses sertifikāta. 

Grozījumi paredz, ka būvētājs – nekustamā īpašuma īpašnieks, 
valdītājs vai lietotājs, kas pats organizē būvniecības procesu, 
piedalās tajā un ir par to atbildīgs.

Pasūtītājs – nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, 
kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta 
būvniecība, kā arī pašvaldība, veicot sagruvušo būvju un kultūras 
pieminekļu sarakstā esošo būvju savešanu kārtībā vai nojaukšanu 
vai patvaļīgās būvniecības objektu nojaukšanu.

Vienlaikus dots pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt 
valsts nodevas par būvprojektēšanai nepieciešamo tehnisko un 
īpašo noteikumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās 
apjomu, maksāšanas kārtību un atvieglojumus, kā arī noteikt 
īpašu būvniecības kārtību būvēm Latvijas teritorijas ūdeņos un 
ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

Likuma 10.1 panta pirmā daļa nosaka, ka “Būvprakses 
vai arhitekta prakses sertifikāts nav nepieciešams būvētājam, 
kurš saskaņā ar akceptētu būvprojektu un būvatļauju būvē, 
arī rekonstruē vai renovē viendzīvokļa māju, dzīvojamo māju 
palīgēkas vai lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas Vispārīgajos 
būvnoteikumos noteiktajā kārtībā un apjomā’’.

Būvniecības likums papildināts ar 10.2 pantu šādā redakcijā:
“10.2 pants. (1) ja būvdarbu izpildei atbilstoši Vispārīgajiem 

būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešams 
akceptēts būvprojekts un būvatļauja, starp būvniecības 
dalībniekiem, izņemot ģimenes locekļus un radiniekus pirmajā 
un otrajā radniecības pakāpē, par darba izpili vai pakalpojumu 

sniegšanu ir slēdzami rakstveida darba vai uzņēmuma līgumi.
(2) Ja būvdarbu izpildei atbilstoši Vispārīgajiem 

būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem nav 
nepieciešams akceptēts projekts un būvatļauja, būvniecības 
dalībnieku pienākumus un tiesības attiecībā uz līgumu 
noslēgšanas formu nosaka Civillikums, darba likums un citi 
normatīvie akti.

( 3) Ja saskaņā ar šā panta pirmo daļu ir nepieciešama rakstvei-
da līguma noslēgšana, bet būvniecības dalībnieki – fiziskās perso-
nas – nav noslēguši rakstveida līgumu, tad lemjot par to, vai saukt 
fizisko personu pie likumā noteiktās atbildības vai pieņemt citu 
tai nelabvēlīgu lēmumu, papildu citos normatīvajos aktos note-
iktajiem apstākļiem, ja attiecīgā persona to norādījusi un pama-
tojusi, vērtē arī apstākli, vai darbs ir izpildīts un pakalpojums ir 
sniegts bez atlīdzības personisko attiecību ietvaros.’’

Savukārt 13.panta piektā daļa izteikta šādā redakcijā “(5) 
Būvdarbu uzsākšana vai veikšana bez būvatļaujas kvalificējama kā 
patvaļīga būvniecība, un atbildība par to ir paredzēta normatīvajos 
aktos.’’ Šī daļa būtu jāņem vērā visiem, kuriem ir izsniegtas 
būvatļaujas un tuvojas būvatļaujas derīguma termiņa beigas.

Grozījumi Būvniecības likumā stājas spēkā ar 2008.gada 
1.februāri.

Vēlos atgādināt: pārbaudiet savu būvatļauju un civiltiesiskās 
apdrošināšanas polišu derīguma termiņus. (Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.pants).

Lai iegūtu papildu informāciju, varat zvanīt uz būvvaldi 
pa telefonu 48 22374, 29422298 vai iegriezieties pie mums 
Saieta laukumā 1, 3.stāvā otrdienās un ceturtdienās no 8.30 
līdz 16.00, pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 13.00. Sīkāku 
informāciju par izmaiņām likumdošanā varat meklēt internetā 
www.likumi.lv

Būvvaldes vadītāja Iveta Meļehova

Latvijas Republikas
Valsts ieņēmumu dienesta

Vidzemes reģionālās iestādes Madonas nodaļa informē
Par reliģisko organizāciju, 

biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību 
gada pārskatu iesniegšanas termiņiem

Tuvojas gada pārskatu iesniegšanas laiks un atgādinām, ka ne 
vēlāk kā līdz 2008.gada 1.martam reliģiskajām organizācijām 
jāiesniedz (jānosūta pa pastu vai ar kurjeru, vai jāiesniedz 
elektroniskā veidā) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē 
(turpmāk –VID) (pēc reliģiskās organizācijas reģistrācijas vi-
etas) 2007.gada pārskata noraksts vai kopija, ko apstiprinājusi 
reliģiskās organizācijas vadība (vadības institūcija) saskaņā ar 
Ministru kabineta 14.11.2006. noteikumiem Nr.928 „Noteikumi 
par reliģisko organizāciju gada pārskatiem”.

Savukārt biedrībām, nodibinājumiem vai arodbiedrībām ne 
vēlāk kā līdz 2008.gada 31.martam ir jāiesniedz (jānosūta 
pa pastu vai ar kurjeru, vai jāiesniedz elektroniskā veidā) 
VID teritoriālajai iestādei (pēc biedrības, nodibinājuma vai 
arodbiedrības reģistrācijas vietas) 2007.gada pārskata no-
raksts vai kopija, ko apstiprinājusi biedrības, nodibinājuma 
vai arodbiedrības pārvaldes institūcija.

Biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām gada pārskati 
jāsagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 03.10.2006. notei-
kumiem Nr.808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un 
arodbiedrību gada pārskatiem”. 

Atgādinām, ka saskaņā ar 2006.gada 4.aprīļa grozījumiem 
likuma „Par grāmatvedību” 9.pantā, kas stājas spēkā ar 
2007. gada 1. janvāri, biedrībām, nodibinājumiem un 
arodbiedrībām grāmatvedības reģistri kārtojami divkāršā 
ieraksta sistēmā.

Papildu informāciju jūs varat saņemt VID Vidzemes 
reģionālās iestādes Madonas nodaļas Nodokļu maksātāju 
konsultāciju daļā vai pa telefonu – 64807352.
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Uzzini visu par Latvijas pilsonību!
Trešdien, 12. martā, plkst. 14.00

Ļaudonā, Dzirnavu ielā -2
Naturalizācijas pārvaldes

Rēzeknes reģionālā nodaļa sadarbībā ar 
Ļaudonas pagasta padomi

aicina iedzīvotājus
uz INFORMATĪVU TIKŠANOS

par Latvijas pilsonības iegūšanas jautājumiem
Jūs varēsiet uzzināt:
• par naturalizācijas procesu un citiem Latvijas pilsonības 

iegūšanas veidiem;
• par naturalizācijas pārbaudījumu saturu latviešu valodā, 

Latvijas vēsturē un Satversmē;
• saņemsiet informatīvus materiālus, varēsiet iegādāties 

mācību literatūru;
• varēsiet uzdot jautājumus Naturalizācijas pārvaldes 

Rēzeknes nodaļas darbiniekiem.
Aicinām nepilsoņus un citus interesentus!

Ļaudonas dzimtsarakstu nodaļa ielūdz
 15.martā plkst.19.00 

kultūras namā uz Ģimeņu vakaru:
1.daļā ģimeņu - jubilāru sveikšana,

Inta Birzkopa un Baibas Berķes uzstāšanās,
vakara 2.daļā balle kopā ar 

“Kreicburgas ziķeriem” no Jēkabpils.
Laipni aicinātas visas pagasta ģimenes, īpaši ģimenes– 

jubilāres, piesakoties iepriekš pa telefonu 4860892, 
29135110 Līga, 4860894 Aija un iemaksājot dalības 

maksu 5 Ls no ģimenes.

Dzīve krāsaina kā varavīksne.
Te ar saulainām, te lietus dienām mijas.
Dzīve mainīga kā melodija.
Gan ar prieku, gan ar skumjām kopā vijas.
Tumši mākoņi vieš sirdī smeldzi.
Saule uzmundrina, dvēselei dod veldzi.
Baltās dienas baltai saulei rada.
Nebaltās – caur pelēcību dzīvi vada.
        

 SVEICAM

 50 gadu jubilejā
Aiju Zablocku 20.februārī

55 gadu jubilejā
Gunāru Smirnovu 1.februārī

Aivaru Mugureviču 5.februārī
Andri Bērziņu 16.februārī

60 gadu jubilejā
Lilliju Punculi 9.februārī
Andri Ozoliņu 12.februārī

65 gadu jubilejā
Anitu Zepu 2.februārī
70 gadu jubilejā

Āriju Elstiņu 7.februārī
Zofiju Plaunovu 20.februārī
Viju Dreimani 24.februārī

80 gadu jubilejā
Eleonoru Iesalnieci 17.februārī
Mariju Kuļevsku 19.februārī

90 gadu jubilejā
Vandu Pabērzi 28.februārī

95 gadu jubilejā
Broņislavu Antanoviču 2.februārī

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

ÏAUDONAS PAGASTA PAÐVALDÎBAS IZDEVUMS.
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Vēl pēdējo saules staru
Vakars pie kājām man noliek,
Lai, tumšajā ceļā ejot,
Jums gaišas atmiņas paliek.
             /V.Kokle-Līviņa/

Mūžības ceļos aizgājuši:

Velta Sniedze atrasta mirusi 22. janvārī 72 gadu vecumā
Talija Imanta Auziņa mirusi 6.februārī 79 gadu vecumā

Līdzjūtība tuviniekiem

Iepērk sauskaltušus skuju koku baļķus Ļaudonā , tālrunis 
29489492

**************
 Avīzi lasiet arī internetā http://www.laudona.lv/
Redaktores e-pasts rutaviz@inbox.lv

**************
Ir atrastas zagtas mantas (sieviešu tipa velosipēds ar zilas 

krāsas rāmi un baltas krāsas dubļusargiem, brūnas krāsas 
dārza ratiņi ar melnu rokturi), interesentiem griezties pie 
policijas inspektora Jāņa Kuprana, mob. t. 29230180

**************
Ļaudonas pagasta kultūras nams lūdz pieteikties bērnu 

vecākus, kā arī izteikt savu viedokli par Bērnības svētkiem 
pagastā.

SLUDINĀJUMI

APSVEICAM!

Ar labu vārdu sauli projām vadi,
Ar labu vārdu rītam pretī ej;
Un visi tavi nodzīvotie gadi
Kā labi vārdi skanēs pasaulei.

Sirsnīgi sveicam Eleonoru Iesalnieci dzīves 
skaistajā jubilejā!

Bijušie darbabiedri Ļaudonas slimnīcā

**************
Piedāvā darbu!
SIA “Ausmupe” kafejnīca piedāvā darbu bārmenei. Darbs 

maiņās. Mob.t. 26444608

SĒRU VĒSTS


