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Jūlijs. Vasara iet pa laukiem un pļavām savā nodabā. Mūs 
apdveš saldā liepu ziedu smarža un bišu dziesmas liepu ziedos. 
Zied madaras un margrietiņas. Gandrīz visu vasaru tās ir ar mums, 
tepat blakus, tepat ceļa malā, pie mājas žoga, pļavā, birzes 
nostūrī – visur. Tās laipni uzsmaida mums garajās saules dienās 
un baltas atviz blāvajā nakts tumšumā. Vienkāršas, pievilcīgas un 
mīļas. Tādas ir šīs baltās pļavu puķes.

Jūlijs šogad ir lielo Dziesmu svētku mēnesis, kaut gan šoreiz 
uz Rīgu devās tikai jauktā kora „Lai top!” dziedātāji. Prieks par 
viņiem, kas mūsu pagasta vārdu iznesa svētku gājienā un tērpu 
skatē.

Lauksaimniekiem siena laiks. Pēc ilgstošā sausuma beidzot ir 
nolijis svētīgs lietus, jo daba pēc lietus bija izslāpusi. Dārzos 
ievācam zemeņu ražu, arī daba mums dāvā savas ogas, tikai 
pašiem jāprot tās paņemt.

Paņemsim no vasaras dārziem, pļavām un birzīm sev dvēselei 
spēku un siltumu, lai tā pietiktu visam gadam. Izjutīsim liepu 
ziedēšanas laiku! Vēlēsim mūsu vidusskolas absolventiem 
veiksmīgus startus augstskolās. Lai izdodas iecerētais ikvienam 
no mums! 
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PAGASTA PADOMĒ
Padomes sēdē 2008. gada 25. jūnijā
1. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.4-2008 „Grozījumi 

saistošajos noteikumos Nr.1-2008 „Ļaudonas pagasta 
pašvaldības 2008. gada budžets””.

2. Apstiprināja Ļaudonas pagasta pašvaldības 2007. gada 
publisko pārskatu.

3. Nolēma iepirkumu „Apkures katla iegāde Aiviekstes kat-
lu mājai” veikt ar SIA „Ekoliesma”, izvēloties viena granulu 
katla uzstādīšanu Aiviekstes katlumājā, un uz administrācijas 
ēku vedošo siltumtrasi siltināt, darbus veicot pašvaldības 
komunālajam dienestam.

4. Piešķīra samazinājumu aprēķinātajai samaksai par zemes 
izpirkšanu īpašumam „Vītoli”. 

5. Noteica zemes lietošanas apgrūtinājumus īpašumiem 
„Zemzari”, „Kāposti”, „Rogas”, „Jukas”.

6. Nolēma mainīt nekustamajam īpašumam zemes lietošanas 
mērķi no „Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, 
ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu 
apbūve” uz „Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kā arī mainīt 
ēkas statusu no „Depo” – uz „Individuālā dzīvojamā māja”.

7.Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 
„Lejnieki”, „Virši”, „Šnepi”, „Slokas”, „Reiteri 1”, „Brīvnieki”, 
„Jaunzemi”, „Irši”.

8.Atļāva piešķirt nosaukumu īpašumam „Ezīši”.
9.Atļāva mainīt nosaukumu īpašumam no „Tīrummūrnieki” 

pret „Laumiņas” un no „Virši” pret „Ilzes”.
10.Atļāva mainīt adresi no „Tīrummūrnieki”, Kalnvirsas ciems, 

Ļaudonas pagasts, Madonas rajons,LV-4862 pret „Laumiņas”, 
Kalnvirsas ciems, Ļaudonas pagasts, Madonas rajons, LV-4862.

11.Nolēma piešķirt Valdim Grundmanim fi nansiālu atbal-
stu 50,-Ls (piecdesmit latu) apmērā makšķerēšanas sacensību 
organizēšanai Aiviekstes upē. 

12.Nolēma piešķirt padomes priekšsēdētājai kārtējā 
atvaļinājuma daļas laika posmā no 8. jūlija līdz 13. jūlijam un 
no 1. septembra līdz 14. septembrim.

13.Padome pagarināja trūcīgas personas statusu vienam pa-
gasta iedzīvotājam. 

14.Nolēma piešķirt sociālās palīdzības pabalstu vienam pa-
gasta iedzīvotājam.

15.Nākošā pagasta padomes sēde notiks 2008.gada 23. jūlijā 
plkst.14.15. 

Saistošie noteikumi Nr.4-2008 „Grozījumi saistošajos 
noteikumos Nr.1-2008

„Ļaudonas pagasta pašvaldības 2008. gada budžets””

1. Izdarīt izmaiņas pamatbudžeta ieņēmumu daļā, kopā 
ieņēmumi 802522 Ls                                                                 
   1.1.Palielināt ieņēmumus pa klasifi kācijas kodiem 10014 Ls

 mērķdotācija mācību grāmatām 763 Ls;
fi nansējums informācijas tehnoloģiju iegādei no Madonas 

rajona padomes 3130 Ls
fi nansējums tautas tērpiem no rajona padomes 1180 Ls;
 skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā 224 Ls + 540 Ls no 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA);
nodarbinātības pasākumi:
„Pasākums noteiktām personu grupām” 3457 Ls invalīdiem,
„Darba izmēģinājumi” 720 Ls no NVA.
2. Izdarīt izmaiņas pamatbudžeta izdevumu daļā, kopā izde-

vumi 835963 Ls 
Palielināt izdevumus par 10014 Ls un izdarīt izmaiņas pa 

klasifi kācijas kodiem:
2.1.kods 01.111 Izpildvara, likumdošanas vara, fi nanšu 

darbība samazināt par 4679 Ls
2241 kodam samazināt par 4679 Ls
(516 Ls vidusskolai interaktīvai tāfelei, 
3902 Ls Avotu katlumājas gaisvada līnijai,
261 Ls kultūras nama sienas renovācijai);
2.2.kods 04.120 Nodarbinātības pasākumi palielināt par 

4177 Ls
1150  kodam palielināt par 3158 Ls darba alga;

1210 kodam palielināt par 762 Ls Valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas (VSAOI);

5220 kodam palielināt par 257 Ls zāles pļāvēja iegāde;;
Skolēnu nodarbinātībai piešķirt izdevumus 764 Ls
1150 kodam palielināt par 616 Ls darba alga;
1210 kodam palielināt par 148 Ls VSAOI;
2.3.kods 04.210  Īpašumu sakārtošana
2241 kodam palielināt par 1103 Ls logu nomaiņa bērnudārza ēkai;
2244 kodam samazināt par 1103 Ls īpašumu uzturēšana;
2.4.kods 06.400 Ielu apgaismošana palielināt izdevumus 

par 500 Ls
2241 kodam gaisvadu līnijas nomaiņa Avotu katlu mājai;
2.5.kods 08.210 Ļaudonas bibliotēkai palielināt izdevu-

mus par 350 Ls
2241 kodam  gaisvadu līnijas nomaiņa Avotu katlu mājai;
2.6.kods 08.230 Kultūras namam palielināt izdevumus 

par 1441 Ls
2312 kodam palielināt par 1180 Ls tērpu iegāde;
2241 kodam palielināt par 261 Ls ēkas sienas renovācijas darbi;
2.7.kods 09.210 Vidusskolai palielināt izdevumus par 

5379 Ls
2241 kodam palielināt par 970 Ls gaisvadu līnijas nomaiņa 

Avotu katlu mājai;    
2410 kodam palielināt par 763 Ls mācību grāmatu iegāde;
5232 kodam palielināt par 3646 Ls interaktīvā tāfele, projek-

tors u.c.;
2.8.kods 09.100 pirmsskolas izglītības iestādei palielināt 

par 981 Ls
2241 kodam gaisvadu līnijas nomaiņa Avotu katlu mājai;  
2.9.kods 10.200 sociālās aprūpes centram palielināt par 

1101 Ls  
2241 kodam gaisvadu līnijas nomaiņa Avotu katlu mājai;  
3. Izdarīt izmaiņas speciālā budžeta ieņēmumu daļā, kopā 

ieņēmumi 65514 Ls
1) mērķdotācija autoceļu uzturēšanai 10074 Ls;
2) dabas resursu nodoklis par 500 Ls;
4. Izdarīt izmaiņas speciālā budžeta izdevumu daļā, kopā 

izdevumi 76085 Ls 
4.1.kods 06.000 Autoceļiem palielināt izdevumus par 

10000 Ls;
2233 kodam palielināt par 600 Ls autotransporta pakalpojumi;
2239 kodam palielināt par 350 Ls pārējie ar iestādes darbību 

saistītie izdevumi;
2249 kodam palielināt par 8700 Ls remonta un iestāžu 

uzturēšanas pakalpojumi
2310 kodam palielināt par 100 Ls biroja preces un inventārs;
2320 kodam palielināt par 500 Ls enerģētiskie resursi;
2350 kodam palielināt par 200 Ls kārtējie remonta un 

uzturēšanas materiāli;
5200 kodam samazināt par 450 Ls;
4.2.kods 06.000 Dabas resursiem palielināt izdevumus par 

340 Ls
2233 kodam traktorpakalpojumi.

Ļaudonas pagasta pašvaldības 2007.gada publiskais 
pārskats
Ļaudonas pagasta pašvaldība ir publisko tiesību subjekts 

realizējot vietējo pārvaldi, pašvaldības likumā noteiktajos iet-
varos, bet privāttiesību jomā tai ir juridiskās personas tiesības, 
reģistrācijas nr.90000054746, pievienotās vērtības nodokļa 
maksātāja reģistrācijas nr.LV90000054746.
Ļaudonas pagasta pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu 

vēlētas pārstāvniecības – padomes – un tās izveidoto institūciju un 
iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, arī Min-
istru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu 
izpildi, ievērojot valsts un Ļaudonas pagasta iedzīvotāju intereses.

2007.gadā pašvaldībā strādāja pagasta padome šādā sastāvā:
padomes priekšsēdētāja Līga Calmāne,
priekšsēdētājas vietnieks Normunds Iesalnieks,
deputāti: Jānis Dreimanis, Aldis Bondars, Gundega Apša, 

Lidija Kaufelde, Guntis Mozga.
Pašvaldības padomes padotībā ir šādas iestādes:

 Ļaudonas pagasta Ļaudonas vidusskola,
 Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde,
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 Ļaudonas pagasta sociālās aprūpes centrs,
 Ļaudonas pagasta kultūras nams,
 Ļaudonas pagasta Ļaudonas bibliotēka,
 Ļaudonas pagasta Sāvienas bibliotēka,
 Ļaudonas pagasta pašvaldības administrācija,
 Ļaudonas pagasta dzimtsarakstu nodaļa,
 Ļaudonas bāriņtiesa,
 Madonas rajona pašvaldību apvienotā būvvalde,
 Bērnu rotaļu un attīstības centrs ,,Ļaudona”,
 Jauniešu centrs „Acs”.

Pašvaldība ir dalībnieks šādos nodibinājumos:
 biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”,
 „Latvijas Darba devēju asociācija”.

Ļaudonas pagasta  pašvaldības pārskats par 
pamatbudžeta līdzekļu izlietojumu (latos)
Nr. p. 
k.

2006.
gada 
izpilde

2007.
gada 
izpilde

2008.
gada 
plāns

1. Ieņēmumi (kopā): 545 807 792 386 792 508
1.1. Nodokļu un  nenodokļu 

ieņēmumi
283 619 323 792 315 901

1.2. Saņemtie maksājumi 262 188
1.3. Ieņēmumi no budžeta 

iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem 
un citi pašu ieņēmumi

65 780 70 000

1.4. Transferti 402 814 406 607
1.5. Ārvalstu fi nanšu 

palīdzība
- - -

2. Izdevumi (kopā): 517 763 854 410 834 192
2.1. Atlīdzība 270 355 439 016  415 802
2.2. Valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās 
iemaksas

63 140 81 682 101 934

2.3. Komandējumi un 
dienesta braucieni

3 746 3 851 1 467

2.4. Pakalpojumu apmaksa 59 319 112 982 111 986
2.5. Materiālu, energoresursu, 

ūdens un inventāra 
vērtībā līdz 50 Ls par 
vienu vienību iegāde

81 958 86 451 91 901

2.6. Grāmatu un žurnālu 
iegāde

1 999 3 063 3 900

2.7. Budžeta iestāžu nodokļu 
maksājumi

21 511 4 157 4 100

2.8. Sociālie pabalsti 6 277 9 950
2.9. Pašvaldību budžeta 

uzturēšanas izdevumu 
transferti

14 859 15 000

2.10. Pamatkapitāla veidošana 14 757 181 284 65 224
2.11. Procentu izdevumi 574 2 470 4 685
2.12. Kredītu atmaksa 8 243

Lielākie debitoru parādi (uz 2008.gada 1.janvāri) ir norēķinos 
par nekustamā īpašuma  nodokli (NĪN) par iepriekšējiem ga-
diem- LVL14 928. Ar parādniekiem visa gada garumā tiek 
strādāts, parādus palīdz piedzīt SIA „Creditreform Latvija”.
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Pārskats par speciālā budžeta līdzekļu izlietojumu (latos)
Nr. p. 
k.

2006.
gada 
izpilde

2007.
gada 
izpilde

2008.
gada 
plāns

1. Ieņēmumi (kopā): 28 475 56 128 54 940
2. Izdevumi kopā 20 288 56 382 65 745
2.1. Atalgojumi 6 526 16 028 12 900
2.2. Valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās 
iemaksas

1 534 3 129 3 110

2.3. Komandējumi 0 4 150
2.4. Pakalpojumu apmaksa 10 494 28 010 40 472
2.5.  Materiālu, energoresursu, 

ūdens un inventāra vērtībā 
līdz 50Ls iegāde

1 305 8 991 5 523

2.6. Kapitālie izdevumi 429 3 349 3 590
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Speciālā budžeta izdevumi

Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izlieto-
jumu (latos)
Nr. 
p. 
k.

2006.
gada 
izpilde

2007.
gada 
izpilde

2008.
gada 
plāns

1. Ieņēmumi (kopā): 976 1 364 -
1.1. Ziedojumi un dāvinājumi ar 

norādītu mērķi no iekšzemes 
juridiskajām un fi ziskajām 
personām

976 1 364 -

2. Izdevumi kopā 976 1 064 -
2.1. Sociālā aizsardzība 0 1 064 -
2.2. Dotācijas iedzīvotājiem 976 - -
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Pašvaldības saistību un garantiju apjoms

Kreditora 
nosaukums

Atmaksas termiņš Atlikuma 
summa uz 
01.01.2007.

Atlikuma 
summa uz 
01.01.2008.

Valsts kase 2026.gada 20.novembris 63 000Ls 36 860
Valsts kase 2007.gada 20.jūnijs 4 000Ls 0
Valsts kase 2008.gada 20.maijs 5 700Ls 2 100
Unilīzings 2010.gada 25.jūnijs 4 902Ls 3 606
Valsts kase 2017.gada 20.maijs 0 11 777
Valsts kase 2017.gada 20.maijs 0 40 000
Kopā 77 602 Ls 94 343

2007.gadā no jauna ņemtie aizdevumi Valsts kasē izmantoti 
ūdenssaimniecības attīstības tehniskā projekta izstrādei un Ļaudonas 
vidusskolas sporta zāles renovācijas tehniskā projekta izstrādei.

Pašvaldība nav devusi nevienu garantiju.
Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums

Nosaukums Kopplatība Tajā skaitā:

Pašvaldības 
īpašumā

149,8ha 0,60ha Upes iela 2,
1,09 ha Miera iela 4,
0,63ha Avotu iela 1,
0,53ha Aiviekstes iela 7,
1,15ha  Rusti 1,
1,18ha Pirmsskolas izglītības iestāde,
0,45ha Aiviekstes iela 5,
0,23ha pagastmāja Dzirnavu ielā 2,
0,66ha kultūras nams,
5,54ha vidusskola,
0,39ha katlu māja Avotu ielā,
10,0ha Kalniešu karjers,
50,1ha Strīdus purvs,
0,14ha Liepas 2
77,11ha- iznomāti 

Pašvaldības 
lietojumā

362,7ha 8,1ha dabas pamatnes liegums,
81,7ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme,
13,7ha sabiedriski nozīmīga zeme,
70,2ha apbūves zeme

Pašu kapitāls
01.01.2006. 
LVL

01.01.2007.
LVL

31.12.2007.
LVL

Pamatlīdzekļu fonds 71 483 0 -
Pamatkapitāls vai 
līdzdalības kapitāls

185 616 0 -

Ilgtermiņa ieguldījumu 
pārvērtēšanas rezerve

3 746 0 -

Rezerves 0 3 746 3 746
Iepriekšējo budžeta gadu 
rezultāts

116 189 366 311 368 556

Budžeta gada izpildes 
rezultāts

-6 977 2 245 103 606

Kopā 370 057 372 302 475 908

Teritorijas attīstība
2007.gada 5.jūnijā likumīgā spēkā stājās saistošie noteikumi Nr.3-

2007 „Ļaudonas pagasta teritorijas plānotā izmantošana un apbūves 
noteikumi”. Teritorijas plānojumu izstrādāja SIA „Tursons”. 

Vidusskolas ēkas uzturēšanai veikti kārtējie kosmētiskie re-
monti, nomainītas abas fasādes durvis.

Ar Valsts kases aizdevuma līdzekļiem izgatavots tehniskais 
projekts „Ļaudonas pagasta  Ļaudonas vidusskolas sporta zāles 
renovācija” un tehniskais projekts „Ļaudonas ciema Avotu 
katlu mājas ar kurināmā novietni rekonstrukcija”.

Nozīmīgi darbi veikti Avotu katlu mājas sakarā: nomainītas 
siltumtrases un uzbūvēti jauni siltummezgli vidusskolas un 
bērnudārza ēkās, nomainīti apkures katli pašā katlu mājā. 
Pēdējiem darbiem izlietota Valsts piešķirtā dotācija 20 000 lati.

 Pirmsskolas izglītības iestādes ēkai nomainīti visi logi. 
Par Valsts piešķirtu dotāciju 10 000 LVL tika nomainīti vēl 
liela daļa (38gb.) logi pirmsskolas izglītības iestādes ēkai: 
bibliotēkai, izīrētajām telpām aptiekai un medicīnas iestādēm 

u.c. Pirmsskolas izglītības iestādes “Kaķu” grupai kapitāli 
izremontēta sanitārā mezgla telpa. 

Sociālās aprūpes centram veikti kosmētiskie remonti, kapitāli 
izremontēta viena sanitārā mezgla un vannas istabas telpa.

2005.gada 1.novembrī atvērtais Bērnu rotaļu un attīstības 
centrs arī 2007.gadā sekmīgi strādājis. Tā uzturēšanai izlietoti 
1,1% no budžeta izdevumiem. Ar pašvaldības atbalstu minētajā 
centrā uzsākusi darbību biedrība „Laimīte”, kura veiksmīgi 
piesaistījusi līdzekļus no ELVGF, kā rezultātā pagastā Avotu 
ielā 3 pie PII ēkas iekārtots bērnu rotaļu laukums visiem pagasta 
bērniem, papildināta centra materiālā bāze.

2006.gadā atvērtais Jauniešu centrs „Acs”, kura galvenā 
funkcija ir jauniešu brīvā laika organizēšana, sekmīgi strādājis. 
Jaundibinātā biedrība „Jauniešu centrs „Acs”” piesaistījusi 
līdzekļus no ELVGF, iekārtojusi datortelpu savās centra telpās.

Pagasta divās bibliotēkās grāmatas un periodiskie izdevumi 
tiek iegādāti, atvēlot no budžeta līdzekļiem ap Ls1300 gadā. 
Ļaudonas bibliotēkā projekta ,,Publiskie interneta pieejas punk-
ti Madonas rajonā’’ realizācijas rezultātā ir publiskais interneta 
pieejas punkts, kur Melindas- Geitsa fonda fi nansētais projekts 
dos vēl papildu datorus. Šī paša fonda fi nansēti papildus datori ir 
arī Sāvienas bibliotēkā. Valsts piešķirtā mērķdotācija ap 1400 Ls 
arī tika izlietota mēbeļu iegādei interneta pieejas punkta telpai.  

2007.gadā regulāri iznākusi pašvaldības avīze „Ļaudonas Vēstis”.
Pašvaldība par Valsts piešķirto mērķdotāciju 3000 Ls un saviem 

līdzekļiem ap 6000 Ls ir remontējusi Ļaudonas kapu kapliču.
2007.gadā Ļaudonas pagasts Madonas rajonu pārstāvēja 

republikas konkursā „Sakoptākais pagasts”, uzvarot divās 
nominācijās: „Bērnam un ģimenei draudzīgākais pagasts” un  
„Iedzīvotājus sociāli atbalstošākā pašvaldība”.

Sadarbībā ar Madonas rajona padomi realizēts projekts 
pieaugušo izglītības jomā „Floristikas iemaņas – papildinājums 
katra cilvēka dzīves prasmēm 2.daļa” un „Datorzināšanas –  katra 
cilvēka aktuāla nepieciešamība”. Pieaugušo izglītības jomā darbo-
jas arī sieviešu klubs „Mežrozīte”, organizējot izglītojošus kursus.

Ir izstrādāts tehniskais projekts Ļaudonas ciema 
ūdenssaimniecības attīstībai.

2007.gadā no Autoceļu fonda līdzekļiem veikti kārtējie ceļu 
uzturēšanas darbi. Iegādātas Ļaudonas ciema ielu  un māju 
plāksnītes, jaunas norādes zīmes. Iegādāts lietots autogrei-
deris, jauns zāles pļaujamais traktoriņš. Autoceļu fonda līdzekļi 
nav pietiekoši, lai veiktu pašvaldības ceļu un ielu kapitālu 
atjaunošanu vai asfaltēšanu. Asfalta klājums pagasta centra ielās 
ir fi ziski novecojis, bet par jauna uzklāšanu pat nevar sapņot.

2007.gadā turpināts intensīvs darbs pie pašvaldības īpašumu 
sakārtošanas un ierakstīšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda. Saņemti no arhīva dokumenti, kas liecina par bijušā 
Sāvienas ciema īpašumu eksistenci, kas arī tiks reģistrēti uz 
Ļaudonas pašvaldības vārda. 

Veikta pašvaldības valdījumā esošo mežu viena cirsmu izsole, 
kuras rezultātā iegūtos līdzekļus ieguldījām Avotu katlumājas 
rekonstrukcijā u.c. pašvaldības funkciju pasākumiem. Tas bija 
nepieciešams tāpēc, ka valsts investīcijas ir nepietiekamas, 
papildu līdzekļi pašvaldībai jāmeklē pašai, ja gribam kādu 
lielāku projektu realizēt.

Pašvaldība cenšas uzturēt ugunsdzēsēju mašīnu, algot brīvprātīgos 
ugunsdzēsējus par nostrādātajām stundām, ir pirkts inventārs par 
Madonas rajona padomes piešķirto dotāciju 1000 Ls apmērā. 

Atbalstām Valsts policijas inspektoru, kas apkalpo pagastu, 
izsniedzot ikmēneša degvielas normu. Situācija sabiedriskās 
kārtības uzlabošanā pagastā nav īpaši uzlabojusies, ļoti daudzu 
pārkāpumu cēlonis ir pārmērīgā alkohola lietošana. 

Laba sadarbība ir ar Valsts probācijas dienestu. Daudz darba 
dara pašvaldības bāriņtiesa un sociālais darbinieks sadarbībā 
ar Valsts policiju un Valsts probācijas dienestu, strādājot ar 
nepilngadīgo likumpārkāpumiem.

Daudz darāmā pagasta Administratīvajai komisijai, kuras 
darba apjomam ir tendence pieaugt.

Ļaudonas pagasta pašvaldības padomes lēmums par 2007.
gada pārskatu

Pagasta padomes 28.05.2007. sēdes protokols Nr.8 2.& ,,Par 
Ļaudonas pagasta pašvaldības 2007.gada pārskatu”
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DEPUTĀTA VIEDOKLIS

Atklāti balsojot „par” 5 balsis: G. Apša, L.Calmāne, J. Drei-
manis, N. Iesalnieks, G.Mozga, „pret”- nav, „atturas”- nav, 
Ļaudonas pagasta padome nolemj:

Apstiprināt Ļaudonas pagasta pašvaldības 2007.gada pārskatu 
un šādus gada pārskata rādītājus: 

1. Bilances kopsumma uz 31.12.2007. LVL 691 790
2. Faktiskie ieņēmumi (pēc uzkrāšanas principa) 2007.gadā:
2.1. pamatbudžetam   LVL 810 360
2.2. speciālajam budžetam  LVL 56 128
2.3. ziedojumiem un dāvinājumiem LVL 1 364
3. Faktiskie izdevumi (pēc uzkrāšanas principa) 2007.gadā:
3.1. pamatbudžetam   LVL 709 422
3.2. speciālajam budžetam LVL 53 746
3.3. ziedojumiem un dāvinājumiem LVL 1 078
4. Naudas plūsma – ieņēmumi 2007.gadā:
4.1. pamatbudžetam LVL 792 386
4.2. speciālajam budžetam LVL 56 128
4.3. ziedojumiem un dāvinājumiem LVL 1 364
5. Naudas plūsma- izdevumi 2007.gadā:
4.1. pamatbudžetam LVL 854 410;
4.2. speciālajam budžetam LVL 56 382;
4.3. ziedojumiem un dāvinājumiem LVL 1 064.
Pašvaldības līdzdalība, sadarbības projekti
Regulāri sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts aģentūras 

Madonas nodaļu, organizējam pagaidu sabiedriskos darbus, 
2007. gadā nodarbinot 40 bezdarbniekus algotajos pagaidu dar-
bos. Pasākumā „Darba izmēģinājumi” iesaistīts 1 bezdarbnieks, 
10 cilvēki nedeklarēto nodarbinātību transformējuši deklarētajā, 

izveidotas trīs subsidētās darbavietas ilgstošajiem bezdarbnie-
kiem, nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā iesaistīti 6 
skolēni.

Sadarbībā ar Madonas rajona padomi bijām partneri 
atbalstītajam projektam ERAF „Publiskie interneta pieejas 
punkti Madonas rajona pašvaldībās”.

Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Vācijas Republikas Vai- 
jes pašvaldību un misiju „Pakāpieni” Latvijā, ievērojami tika 
papildināta sociālās aprūpes centra un bērnu rotaļu un attīstības 
centra materiāli tehniskā bāze.

Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai
Administrācijā strādā 10 darbinieki, kas ir nepietiekami, it sevišķi 

grāmatvedībai būtu nepieciešama papildu viena amata vieta. 
Darbinieki regulāri paaugstinājuši kvalifi kāciju, kopumā 19 

cilvēkdienas 136 mācību stundās. 

Pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par 
pašvaldības darbību un viņu iespējām lēmumu pieņemšanā

 Iedzīvotāju informēšana par pašvaldības darbu notiek ar 
pašvaldības avīzes „Ļaudonas Vēstis” starpniecību, kas iznāk 
regulāri reizi mēnesī un bez maksas tiek piegādāta visiem pa-
gasta iedzīvotājiem. Par pašvaldības darbu informē arī Mado-
nas rajona laikraksts „Stars”. Pašvaldībai ir sava  mājas lapa: 
www.laudona.lv. Deputātiem noteikti iedzīvotāju pieņemšanas 
laiki, lai gan jāsaka, ka iedzīvotāju aktivitāte ir zema.

 Sēdes materiālus apkopoja Ilita Berķe

Vasara pilnā plaukumā, 
skolēniem vasaras brīvdienas, 
strādājošajiem atvaļinājumu 
laiks. Saposta pagasta teri-
torija, daudzi individuālo māju 
īpašnieki īpaši parūpējušies par 
savu māju apkārtnes krāšņumu. 
Pašvaldība sadarbībā ar NVA 
Madonas fi liāli nodarbina 
strādāt gribošos skolēnus, kuri 
aktīvi piedalās pagasta teritori-
jas sakopšanā. 

Pateicoties pašvaldībai, pagastā sakoptas visas kapsētas, 
uzstādītas modernas tualetes (estrādē un laukumā pie Dīvaru 
veikala). Beidzot Ļaudonas centrā izliktas norādes ielām un 
iestādēm. Prieks redzēt, ka ar katru gadu mūsu pagasta teri-
torija ir sakoptāka.

Jūnija nogalē – sporta diena –, kurā ikviens pagasta 
iedzīvotājs varēja brīvi piedalīties un pārbaudīt savu fi zisko 
izturību, izskanēja jau septītie pagasta svētki, kuros piedalījās 
visi pagasta pašdarbības kolektīvi. Skaisti, ka mums pašiem ir, 
ko rādīt un par ko priecāties, vajag tikai gribēt. 

Mazliet skumji, ka šogad uz lielajiem Dziesmu un deju 
svētkiem no lielā pagasta pašdarbnieku pulka uz Rīgu devās 
tikai jauktais koris „Lai top!” ar 32 dziedātājiem. Kora dalībnieki 

godam pārstāvēja mūsu pagastu skaistajā svētku gājienā no 
Rātslaukuma līdz Dailes teātrim. Visu gājiena laiku svētku 
dalībniekus ieskāva tūkstošiem skatītāju, kas no malu malām 
uzsauca uzmundrinošus vārdus gājiena dalībniekiem. Šogad ko-
risti var lepoties ar skaistiem, etnogrāfi ski pareizi izgatavotiem 
tautu tērpiem, kur tapšanā daudz darba ieguldīja kora dziedātāja 
Anete Karlsone. Paldies viņai par to! Paldies pagasta padomei 
par atbalstu pašdarbniekiem. Jā, mūsu kora tērpi piedalās arī 
Dziesmu svētku tērpu izstādē. Pēc pašreizējās informācijas 
esam tikuši pusfi nālā, bet ir cerība, ka tiksim līdz fi nālam, kas 
norisināsies tikai 12. jūlijā Latviešu Biedrības namā. Mūsu kora 
dziedātāji būs kopā ar visiem koriem Mežaparka Lielajā estrādē 
noslēguma koncertā. Lai visiem dziedātājiem laba veselība un 
izturība šajās svētku dienās! 

Visiem pagasta iedzīvotājiem novēlu jauku un saulainu 
vasaru! Gribētos, lai daudzas jo daudzas pagasta ģimenes ne 
tikai atpūstos, bet arī parūpētos par pārtikas krājumiem ziemai, 
jo ogu laiks jau mežā sācies. 

Visus ļaudoniešus vasaras darbu steigā aicinu neaizmirst 
arī par valstī notiekošo un savu attieksmi paust gaidāmajos 
referendumos. 

Atpūsties un uzkrāt spēkus jaunam darba cēlienam skolēniem, 
studentiem un strādājošajiem, lai atkal pēc atpūtas varētu radoši 
strādāt.

Jānis Dreimanis

Šomēnes avīzītes lasītājus 
uzrunā un par savu iestādi 
stāsta Bērnu rotaļu un 
attīstības centra vadītāja 
Inga Calmāne un pagasta 
galvenā grāmatvede Dzintra 
Seržāne.

Bērnu rotaļu un attīstības 
centrs „Ļaudona”

BRAC „Ļaudona” 2005.
gada 1.novembrī uzsāka savu 
darbību.

Centrs nodibināts, pateicoties (toreizējās) Ļaudonas pa-
gasta sociālās darbinieces Anitas Biķernieces projektam, 

DARBI PAŠVALDĪBĀ
kuru atbalstīja Bērnu un ģimenes lietu ministrija, un papildu 
fi nansējumam, ko sniedza Ļaudonas pagasta un Mētrienas pa-
gasta pašvaldības.

Mērķis – nodrošināt dienas aprūpi un iespēju iesaistīties 
fi ziskās un garīgās aktivitātēs galvenokārt bērnus no trūcīgām 
ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.

Centra darbība vērsta uz īslaicīgu bērna aprūpi (4h) , brīvā 
laika pavadīšanas organizēšanu, atvieglojot vecāku ikdienas 
gaitas. Iestādes uzdevumi ir:

• nostiprināt un aizsargāt bērnu drošību un veselību;
• nodrošināt bērnu brīvā laika pavadīšanu;
• veicināt bērnu valodas iemaņu attīstību;
• stimulēt bērnu fi zisko un komunikatīvo iemaņu attīstību;
• stimulēt bērnu psihomotoro iemaņu attīstību.

Jānis Dreimanis.

Inga Calmāne.
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Centrs paredzēts bērniem no viena gada vecuma līdz mācību 
uzsākšanai skolā (t.i. no 1 līdz 7 g.v.).
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BRAC „Ļaudona” statistikas datu salīdzināšana
 (mazo bērnu apmeklējums) 2006. / 2007. gads

No 2007. gada aprīļa Centrs savu darbību ir paplašinājis, 
un tagad pēc skolas nodarbībām Centrā tiek laipni gaidīti 
pusaudži līdz 15 g.v. Vasarā, šogad (2008.g.), Centrs pusaudžus 
nepieņems sakarā ar mazo bērnu pieplūdumu Centra telpās, kas 
saistīts ar bērnudārza atvaļinājuma laiku. Septembrī Centrs būs 
slēgts, jo darbinieki dosies ikgadējā atvaļinājumā, bet oktobrī 
Centrs uzsāks savu ierasto darba ritmu, kad būs laipni gaidīti 
gan mazie bērni, gan pusaudži pēc nodarbībām skolā.

0

50

100

150

200

250

JA
N

FE
B

M
A
R

A
P
R

M
A
I

JU
N

JU
L

A
U
G

S
EP

O
K
T

N
O
V

D
EC

B RNI

PUSAUDŽI

BRAC „Ļaudona” statistika par 2007. gadu

Visas aktivitātes Centrā ir bez maksas.
Centrā ik pa laikam notiek dažādas interesantas aktivitātes 

bērniem – Ziemassvētku eglītes pasākumi decembrī, konkursiņi, 
sacensības.

2007. gada februārī centra darbinieki nodibina un reģistrē 
biedrību „LAIMĪTE”.

Biedrības mērķis: Veicināt jauno ģimeņu tiesību aizsardzību 
un ģimenes tradīciju saglabāšanu. 

Izvirzīti šādi uzdevumi:
1. Atbalstīt Ļaudonas pagastā dzīvojošās topošās māmiņas 

un māmiņas (tētus), kuras atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā 
gan psiholoģiski, gan materiāli, veidojot kopīgas sanākšanas un 
organizējot labdarības pasākumus.

2. Informēt par izmaiņām Latvijas valsts likumdošanā un 
bērnu kopšanas pabalstos.

3. Organizēt izglītojošus pasākumus māmiņām un tētiem 
bērnu kopšanā un audzināšanā.

4. Palīdzēt jaunajiem vecākiem izprast bērnu un viņa 
vajadzības, pieaicinot profesionāļus noteiktā jautājumā.

5. Veicināt ģimenēm draudzīgu apkārtējās vides attīstību 
Ļaudonas pagastā.

Biedrības paveiktie darbi:
1. Biedrība Lauku atbalsta dienestam iesniedza 4 projektus:
• „Vecāku neformālā izglītošana”, lai saņemtu fi nanšu 

līdzekļus dažādu speciālistu piesaistei, kas neformāli izglītotu 
vecākus.

• „Ļaudonas pagasta bērnu rotaļu laukums”, lai Ļaudonā būtu 
viens noteikts bērnu rotaļu laukums visiem pagasta bērniem, 
kur pulcēties kopā ar vecākiem.

• „Biedrības „LAIMĪTE” rīcībspējas paaugstināšana”, lai 
biedrība varētu iegādāties dažādus pamatlīdzekļus savai tālākajai 
darbībai.

• „Ļaudonas pagasta pusaudžu brīvā laika pavadīšana”.
Trīs projekti guva atbalstu, bet realizēti tiek tikai divi pro-

jekti, kā rezultātā Ļaudonas pagasta bērniem ir pieejams sa-
biedriskais bērnu rotaļu laukums pie bērnudārza, un Biedrības 
rīcībā ir dažāda tehnika savas darbības veicināšanai. 

2. Biedrība „LAIMĪTE” Madonas rajona padomei iesniedza 
projektu „Atbalsts jaunajām māmiņām un tēviem”. Projektu 
atbalstīja. Pateicoties Madonas rajona padomes atbalstītajam 
projektam, biedrībā „LAIMĪTE” ir četras informatīvās dienas, 
kurās ir iespēja tikties ar – frizieri, logopēdu, medmāsu, dar-
ba meklēšanas jautājumu speciālistu.

Šobrīd biedrība „LAIMĪTE” apkopo spēkus un idejas savai 
tālākai darbībai.

Jebkurš aktīvs cilvēks, kas vēlas aktīvi iesaistīties ar savu 
darbu - idejām biedrības mērķa sasniegšanai, tiek laipni gaidīts 
biedrībā. Interesēties Aiviekstes ielā 5, Ļaudonā, BRAC 
„Ļaudona” telpās vai zvaniet uz mob. tel. 28992940.

Inga Calmāne, BRAC „Ļaudona” vadītāja

Tautas nobalsošanas dienā vēlēšanu iecirknis 
būs atvērts no pulksten 7 rītā līdz 10 vakarā, bal-
sot varēs jebkurā vēlēšanu iecirknī gan Latvijā, 
gan ārvalstīs. Vēlētāji, kas veselības stāvokļa dēļ 
nevarēs ierasties vēlēšanu iecirknī, varēs pieteik-
ties balsošanai  savā atrašanās vietā. Ļaudonā 
vēlēšanu iecirknis būs atvērts no 23.jūlija līdz 
1.augustam, ieskaitot, kultūras namā. Tas strādās 
katru dienu no plkst.9.00 līdz 13.00, izņemot 
ceturtdienās – no plkst.13.00 līdz 17.00. 

Tautas nobalsošana par Satversmes grozījumiem notiks 2008.g. 2.augustā 
Ļaudonas pagasta kultūras namā, Dzirnavu ielā 7

Tautas nobalsošanā vēlētājiem būs jāatbild 
uz jautājumu „Vai jūs esat par likumprojekta 
„Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” 
pieņemšanu?”. Iespējamie atbilžu varianti būs 
„Par” un „Pret”.

Lai vēlētāju rosinātais Satversmes grozījumu 
projekts iegūtu  likuma spēku, tautas nobalsošanā 
tas jāatbalsta vismaz pusei no visiem 
balsstiesīgajiem pilsoņiem. 
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Aizvadīti gada skaistākie 
svētki – vasaras Saulgrieži, 
un visa zeme zied un zaļo. 
Katram no mums ir savs prieks 
par padarīto darbu, vasaras 
dāsnumu, dabas zaļumu un 
tām bagātībām, ko mums sola 
mūsu darbs – rudzu druva, 
kartupeļu tīrums, dārzeņu  vai 
liliju dobe. 

Labi, ka mūsu pagastā ir 
čakli zemes kopēji, kas izaudzē 
vairāk, nekā nepieciešams 
ģimenes patēriņam, un 

var pārdot citiem tomātu un puķu stādus, smaržīgas zemenes, 
kartupeļus, visu nenosaukt... Visiem ražotājiem vienojošais, 
kopējais un arī nepieciešamais ir uzskaite – “sava grāmatvedība”, 
lai konkretizētu zaudējumus un ieguvumus.

Arī Latvijas Republikas likums “Par grāmatvedību” no-
saka, ka ikvienam uzņēmējam ir jākārto grāmatvedība. 
Grāmatvedībai jābūt organizētai tā, lai uzņēmuma vadītājs ar 
tās palīdzību varētu kvalifi cētai trešajai personai sniegt pārskatu 
grāmatvedības jautājumos par visiem uzņēmuma saimnieciska-
jiem darījumiem noteiktā laika posmā un fi nansiālo stāvokli 
attiecīgā perioda beigās, kā arī, lai būtu iespējams noteikt katra 
saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.

Pašvaldību un valsts iestāžu grāmatvedības organizācijā un 
kārtošanā ir dažas atšķirības no uzņēmējdarbības uzskaites. 
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi no 
15.11.2005. noteikumi Nr.867 “Kārtība, kādā budžeta iestādes 
kārto grāmatvedības uzskaiti” izdoti saskaņā ar likuma “Par 
budžetu un fi nanšu vadību” 29. pantu nosaka kārtību, kā valsts 
un pašvaldību budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti, 
paredzot vienotu uzskaites pamatprincipu un grāmatvedības 
kontu plāna lietošanu atbilstoši grāmatvedību reglamentējošiem 
normatīvajiem aktiem valstī, Eiropas Savienības regulām un 
Starptautiskiem grāmatvedības standartiem.
Ļaudonas pagasta padomes grāmatvedība pārskatāmi parāda 

esošo naudas līdzekļu apriti, atbild par pamatbudžeta un speciālā 
budžeta projektu sastādīšanu, izpildi ieņēmumos un izdevumos. 
Veic naudas līdzekļu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti, sastāda 
ikmēneša pārskatus. 

Tā kā lauku pagastos parasti nav ekonomikas nodaļu, tad 
pašvaldības grāmatvedība veic arī budžeta plānošanu, uzrauga 
budžeta izpildi, kontrolē pašvaldības institūciju un iestāžu 
tāmju pareizību, nodrošinājumu un precīzu izpildi.

Saspringtākais un nozīmīgais laiks grāmatvedībā ir kārtējā 
gada pārskata sagatavošana, jo ir jāapkopo plaša apjoma skaitļu 
valodā izteiktā informācija.

Gada pārskatu ar pielikumiem un paskaidrojumiem, 
pievienojot neatkarīgu Zvērināto revidentu gada auditu un 
vadības ziņojumu, iesniedzam Valsts kases Madonas norēķina 
centrā un citās Finanšu ministrijas noteiktajās iestādēs strikti 
noteiktos termiņos, arī Latvijas Republikas Valsts kontrolē.

Nedaudz par pašvaldības budžeta izmaiņām gadu skatījumā. 
Ja salīdzina naudas resursus fi nanšu jomā, ir vērojama ļoti 
strauja attīstība. Arvien vairāk un vairāk līdzekļu ik gadus 
var atvēlēt budžeta iestāžu attīstībai: remontiem, iekārtu un 
inventāra iegādei un nomaiņai. 

Lūk, daži skaitļi pamatbudžeta ieņēmumos parādīti 1. 
tabulā.  
Gadi 2002 2003 2006 2007 2008
Lati 305256 359073 545807 792386 792508
2003. gadā no budžeta līdzekļiem varēja fi nansēt tikai iestāžu 

SPECIĀLISTA VIEDOKLIS
ikdienas izdevumus, ne vienmēr noteiktajā laikā izmaksāt 
algas darbiniekiem, bet attīstībai varēja izmantot tikai kredīta 
līdzekļus. Kredītu pieejamība ik gadus kļūst vienkāršāka. 
Galvenais šajā jautājumā ir deputātu pozitīvais lēmums, tas ir, 
akcepts kredīta ņemšanai.
Ļaudonas pagasta padomes deputāti atbalsta līdzekļu 

piesaisti kredītu veidā, jo kredīta procenti pašvaldībām no 
Valsts Kases ir salīdzinoši zemi – 5,228 % gadā.  

1. tabula arī parāda, ka 2008. gada budžeta ieņēmumu 
kopapjoms ir 2,6 reizes lielāks nekā 2003. gadā. Tas priecē.

Ievērojams ir arī speciālā budžetā autoceļu līdzekļu 
palielinājums, ko parāda 2. tabula.

Gadi 2002 2003 2007 2008
Lati 14694 15446 54698 64074
2. tabula parāda, ka 2008. gada speciālā budžeta ieņēmumi 

ir 4,4 reizes lielāks nekā 2003. gadā. Tas ir ievērojams kāpums. 
Protams, arī par šo naudu nevar kapitāli izremontēt pašvaldības 
ceļus, tomēr šie līdzekļi ļauj veikt ievērojamu darbu, kas re-
dzams Ļaudonas pagasta centra sakoptībā: auto pietura, smilšu 
konteineri, zāles pļaušanas un cita tehnika, ar kuras palīdzību 
var vieglāk un glītāk sakopt pagasta centru un sniegt pakalpo-
jumus arī iedzīvotājiem. 

Jāsaka, ka fi nanšu jomā profesionālā dzīve kļūst interesantāka 
un daudzveidīgāka. Finanšu darījumi kļūst sarežģītāki, jāprot 
plānot savu laiku un pilnveidot ikdienas darba organizāciju, lai 
uzlabotu darba tempus un kvalitāti.

Arvien vairāk grāmatvedības darbā jāizmanto datorprogrammu 
piedāvātās iespējas. Tomēr jaunu programmu ieviešana, 
kas atvieglo grāmatvežu darbu, prasa laiku to apgūšanai, 
pārkārtošanos uz jaunām tehnoloģijām, vienlaikus strādājot gan 
vecajā, gan jaunajā sistēmā.
Ļaudonas pagasta padomes grāmatvedība savā darbā izmanto 

Jāņa Pakalna grāmatvedības programmu ”Bilance”. Programma 
ir paredzēta dokumentu sagatavošanai, to iegrāmatošanai, 
grāmatvedības atskaišu veidošanai un izdrukāšanai. Ir arī iespēja 
sagatavotos dokumentus eksportēt uz citām programmām 
vai arī citā programmā sagatavotos dokumentus importēt šajā 
programmā.

Pašvaldībā galvenie debitoru parādnieki ir Nekustamā 
īpašuma nodokļa (NĪN) un komunālo pakalpojumu parādnieki. 
Procesa optimizācijai pašvaldība izmanto licencētas datorprog- 
rammas: ZZ ”Dats” – NĪN administrēšana un programmu “Īres 
un komunālo maksājumu uzskaite”, kuras pielietošana uzsākta 
tikai 2006. gadā. Uzlabojumi jāturpina. “Īres un komunālo 
maksājumu uzskaite” programmai ir jāsasaista ar galveno 
grāmatvedības programmu.

Daudz neskaidrību par fi nansēm būs pēc novada 
izveidošanas. Kā budžetu dalīs? Cik liela loma būs katrai 
novada teritoriālajai vienībai? Vai fi nansējums būs katrai 
struktūrvienībai? Cik lielā mērā katra iestāde būs noteicēja? 
Iespējams, ka visi naudas resursi koncentrēsies tikai novada 
centrā. Vai apvienotie fi nanšu resursi turpmāk dos iespēju 
tikpat daudz līdzekļu ieguldīt Ļaudonā, kā tas ir šodien? 
Vai patiešām uzlabosies sniegto pakalpojumu kvalitāte un 
saglabāsies strādājošo darba vietas? Nozīmīgi, ka Ļaudonas 
pagastā lielākā darba devēja ir Ļaudonas pagasta padome. 
Pašvaldībā strādājošo skaits vidēji gadā ir 126 darbinieki. 

Grāmatvedības darbs ir interesants un strādāju ar aizrautību. 
Rakstu nobeigšu ar vācu rakstnieka domātāja J. V. Gētes savā 
laikā teikto: ”Mani sajūsmina divas lietas – zvaigžņotā debess 
un divkāršā rēķinvedības sistēma.”

Dzintra Seržāne,  
Ļaudonas pagasta padomes galvenā grāmatvede 
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MĒNEŠA JUBILĀRS
30. jūnijā dzīves 80. jubileju svinēja pagasta iedzīvotājs 

Jānis Vilciņš. 
Cienījamo jubilāru skaistajā dzīves jubilejā sveica pagasta 

padomes priekšsēdētāja Līga Calmāne.
Ciemojoties pie jubilāra, sirmais vīrs no sirds skatījās savu 

“draugu” – televizoru. Kā jau jubilejas reizēs, kopā ar jubilāru 
pārstaigājām dzīves atmiņu ceļus. 

Šūpulis Jānim  kārts Mētrienas pagastā pie Limānu ezera. 
Ģimenē augusi deviņus gadus vecākā māsa un viņai 30. jūnijā 
piebiedrojušies dvīņubrāļi Kārlis un Jānis. Jānis sevi uzskata 
par jaunāko ģimenē, jo piedzimis kā otrais dvīnis. Bērnības un 
skolas gadi aizvadīti vecāku mājās Mētrienas pagastā. Kara 
laikā pabūts frontē un izjustas karas šausmas, bet tūliņ pēc 
kara dienests padomju armijā, četri gadi nodienēti Tallinā. Pēc 
dienesta Jānis palicis pie māsas Mildas Ļaudonā un uzsācis 
darba gaitas Ļaudonas pienotavā par mehāniķi. Tā arī visu dar-
ba mūžu pavadījis, strādājot pienotavā Sāvienā, Mētrienā. 

Dzīvē Jānis mīlējis mūziku, dziedājis korī, piedalījies Dzies-
mu svētkos Rīgā, arī ciemošanās brīdī jubilārs skatījās Dziesmu 
svētku koncerta ierakstu, pats spēlējis akordeonu un saksofonu, 
aktīvi piedalījies vietējā ciema pašdarbībā kopā ar sievu Irēnu.

Tagad Jāņa uzticamākie draugi ir televizors un “Latvijas 
Avīze”, jo sieva Irēna jau aizgājusi mūžības ceļos. Tagadējā 

dzīve jubilāram nav iedomājama bez labajiem mājas kaimiņiem, 
kuri ik dienu ir kopā ar veco vīru, jo meitas un mazbērni dzīvo 
savu dzīvi prom no Ļaudonas un atbrauc tikai ciemos. Arī 
šodien, jubilejas dienā, Jānis gaida ciemos savas meitas. 

Arī mēs vēlam cienījamam jubilāram veselību, dzīves prieku 
vēl daudzus jo daudzus gadus!

R. Vizānes teksts un foto

28. jūlijā Ļaudonā svinēja pagasta svētkus, šogad jau 
septīto reizi. Svētki sākās ar tradicionālo svētku gājienu no 
Ļaudonas vidusskolas uz estrādi. Gājienā un svētku koncertā 
piedalījās visi pagasta kultūras nama pašdarbnieku kolektīvi, 
vidusskolas pūtēju orķestris, dejotāji un pirmsskolas izglītības 
iestādes mazie dejotāji. Svētku gājienā piedalījās arī MMK 
„Ļaudona”.

Svētkus atklāja un svētku koncertu vadīja pagasta pa-
domes priekšsēdētāja Līga Calmāne. Līga Calmāne koncerta 
apmeklētājus iepazīstināja ar Ļaudonas vēsturi vairāku gadu 
simtu garumā. Pagasta padomes priekšsēdētāja pateicās Ane- 
tei Karlsonei par ieguldīto darbu kora „Lai top!” etnogrāfi ski 
pareizu tautu tērpu izgatavošanā Dziesmu un deju svētkiem, 
sveica kora diriģenti Ainu Miezīti dzīves jubilejā, pateicība 
biedrības „Laimīte” vadītājai Ingai Calmānei par projekta 
izstrādi un realizāciju bērnu rotaļu laukumam Avotu ielā. 
Sumināja sporta dienas veiksmīgākos sportistus individuāli 
un komandu kopvērtējumā pēc apkopotajiem rezultātiem.

Pēc svētku koncerta balle un svētku salūts. 
Pagasta svētku foto galerija skatāma internetā 
http://foto.inbox.lv/maarts80/Laudonas_svetki-2008

Pagasta svētku fotoreportāžaPagasta svētku fotoreportāža

Svētku gājiens pa brīvības ielu tuvojas parka estrādei.

Jauniešu deju kolektīvs.

Jauktais koris.
Vecās paaudzes deju kolektīvs.

Jānis Vilciņš. 
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Vidusskolas pūtēju orķestris.

Vidusskolas dejotāji.

Otrais vidējās paaudzes deju kolektīvs.

Deju grupa „Mežrozīte”.

Jauniešu deju kolektīvs.

Mazie PII dejotāji.

Jauktais koris „Lai top!”.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs.

Ansamblis „Sendienas”.

Kora diriģente Aina Miezīte.
Rutas Vizānes teksts un foto
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SPORTA DIENA
22.jūnijs – Ļaudonas pagasta sporta diena. Pirmie sacensības 

plkst.5.00 sāk makšķernieki. Žēl, ka šajās sacensībās tik maz 
dalībnieku. Nezinu, vai tas ir saistībā ar vidusskolas izlaidumu 
vai kādu citu pasākumu. Bet tiem, kas piedalījās, paldies!

 Pēc pulksten 10.30 skolas stadionā sākas rosība, vēl tiek 
komplektētas  komandas uz vietas. Startam piesakās 4 ko-
mandas. Un pēc ziņojuma nodošanas pagasta padomes 
priekšsēdētājai Līgai Calmānei varam sākt sportot. Komandas 
sāk ar futbolu. Pārējie sadalās: notiek orientēšanās, basket-
bola soda metieni, šautriņas. Sporta diena beidzas ar komandu 
sacensībām. Komandu kapteiņiem portfeļa mešana un kopā ar 
vēl vienu komandas dalībnieku – aklais indiāņu biatlons.

Saku paldies Lidijai Kaufeldei par atbalstu sporta dienas 
norisēs. Paldies sporta veidu tiesnešiem: makšķerēšanā – Aiga-
ram Krēsliņam, orientēšanās – Jānim Bernānam, futbolā– 
Jevgēnijam  un Ksenijai Turkiniem, šautriņās – Vēsmai Rein-
bahai un Madarai Kreilei, basketbola soda metienos – Klāvam 
Kreilim, pārējos komandu sporta veidos – Dainim Kreilim.

 Un vēl mana atvainošanās dažiem sportistiem par nepareizi 
ierakstītu uzvārdu diplomos.

 Paldies visiem, kas piedalījās šī gada sporta dienā!

Futbola spēles laikā.

Atis Kriškāns un Krišjānis Beļaunieks pēc starta no 
orientēšanās.

Dace, Samata, Dina, Aigars, Diāna un Ieva pēc starta no 
orientēšanās.

Edijs Simsons met šautriņas.

Lidijas Kaufeldes komanda ceļ telti.

Spēle “Aklais indiāņu biatlons”.

M. Kriškāns met šautriņas.

Rutas Vizānes un Lidijas Kaufeldes foto
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Lūk, labākie rezultāti:
Makšķerēšana
Vīriešiem – 1. Valdis Grundmanis (2.080 )
                  2. Vairis Viļevičs (1,000 )
                  3. Aigars Krēsliņš (0,880 )
Sievietēm – 1. Edīte Krēsliņa (0,610 )
Jauniešiem – 1. Jānis Žmuidins (0,380)
                     2. Edgars Āboliņš (0,290)
Šautriņas
Meitenes- 1.Lineta Kārkla 36 p.
                 2.Linda Sūce 29 p.
                 3.Dana Sūce 26 p.
 Puiši – 1.Krišjānis Beļaunieks 35 p.
            2.Aigars Lancbergs 27 p.
            3. Atis Kriškāns 26 p.
Sievietes – 1.Ruta Vizāne 62 p.
                   2.Laura Zīle 61 p.
                   3.Ilze Smalkā 56 p.
Vīriešiem – 1. Edijs Simsons 68 p.
                  2.Mairis Dzenis 66 p.
                  3.Jevgēnijs Turkins 61 p.
                  3.Jānis Stūris 61 p.
Basketbola soda metieni
Meitenes – 1.Dana Sūce 4 p.
                2.Diāna Skušķe 2 p.
Puiši – 1.Atis Kriškāns 6 p.
            2.Aigars Lancbergs 3 p.
            2. Artūrs Rukmanis 3 p.
            3.Krišjānis Beļaunieks 2 p.
Sievietes – 1.Ieva Ceruka 6 p.
                  1.Gita Zablocka 6 p.
                  2.Diāna Jakubjaņeca 4 p.
                  2.Kristīne Liepiņa 4 p.          
                  2.Dina Lancbergs 4 p.
                  3.Dace Stūre 3 p.
                  3.Laura Zīle 3 p.
                  3.Lidija Kaufelde 3 p.
Vīrieši – 1.Mairis Dzenis 9 p.
               2.Edijs Dzenis 8 p.
               2.Nauris Krusietis 8 p.
               2.Aivis Zagorskis 8 p.
               3.Jevgēnijs Turkins 7 p.

Orientēšanās sports
Meitenes – 1.Linda Sūce 10:22
                   2.Dana Sūce 10:23
                   3.Marta Kupča 10:24
Puiši – 1. Valters Kriškāns 15:22
            2.Atis Kriškāns 17:00
            3.Krišjānis Beļaunieks 18:00
Sievietes – 1. Vija Kreile 25:26
                  2.Maija Ceruka 26:10
                  3.Ieva Ceruka 30:31
Vīrieši – 1. Andrejs Upmalis 54:46
               2.Jānis Trušus 54:50
               3.Juris Smalkais 56:27
Komandas
Futbols – 1. “Padenīte’’
                2. “Neteikšu”
                3. “Karpas’’
                4. “Veči un meitenes’’
Telts celšana – 1. “Veči un meitenes’’ 1:28:09
                       2.“Padenīte’’ 1:49:16
                       3. “Neteikšu’’ 2:05:53
                       4. “Karpas;; 2:18:06
                       Ārpus kārtas “Dindace un Co’’ 2:06:10
Portfelis (komandu kapteiņiem) 1.’’Padenīte” 27,5 m
                                               2. “Veči un meitenes’’ 26,4 m
                                               3. “Neteikšu’’ 24,5 m
                                               4. “Karpas” 18,5 m
Indiāņu aklais biatlons – 1.“Padenīte’’ 00:36:75
                                        2. “Veči un meitenes” 00:45:62
                                        3. “Neteikšu’’ 01:05:37
                                        4. “Karpas’’ 02:16:97
Basketbola soda metieni -1.“Padenīte’’ 25 p.
                                         2. “Neteikšu’’ 17 p.
                                         3. “Veči un meitenes’’ 16 p.
Kopvērtējums – 1. “Padenīte’’ Edijs Dzenis
                                                    Laura Zīle
                                                    Kristīne Liepiņa
                                                    Intars Nikonovs
                                                    Oskars Aizporietis
                          2. “Veči un meitenes’’ Jānis Sūcis
                                                               Ieva Ceruka
                                                               Maija Ceruka
                                                               Aigars Krēsliņš
                                                               Linards Dundurs
                          3. “Neteikšu’’ Edijs Simsons
                                                  Gita Zablocka
                                                  Diāna Jakubjaņeca
                                                  Mareks Jakubjaņecs
                                                  Niklāvs Šnēde
                          4.”Karpas’’ Tatjana Kriškāne
                                              Zanda Āboliņa
                                              Alvis Strods
                                              Edgars Āboliņš
                                              Jānis Žmuidins

A. Kreiles teksts un foto

Makšķernieki.
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ATPŪTAS BRĪDIS

Ar dziesmu un dejas spēku, ar vitalitāti un vienotību, ar 
tradīciju un tieksmi uz gaismu Rīgā no 5. līdz 12. jūlijam no-
tika XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV Deju svētki. Tas 
ir un bija unikāls pasākums, kas ļauj apzināties tautas spēku 
– vienotībā, kultūras vērtību saglabāšanā un pozitīvā dzīves 
uztverē. Tie ir svētki, kas atver sirdis priekam un paceļ pāri 
ikdienišķajam. Uz svētkiem devās arī Ļaudonas pagasta pa-
domes priekšsēdētāja Līga Calmāne, kultūras nama direktore 
Aija Kreile un jauktā kora „Lai top!” 32 dziedātāji diriģentes 
Ainas Miezītes vadībā.

Dziesmu svētki – tā ir kopības sajūta, vienreizējs un fan-
tastisks pārdzīvojums. Cilvēki, kas skatās svētku koncertus, 
bieži ir redzami ar asarām acīs. Tas ir tik patīkami, ka blakus ir 
cilvēki, kuri prot emocionāli dzīvot līdzi svētkiem. Un to prot 
ne tikai dalībnieki, bet arī skatītāji.

Kora „Lai top!” dziedātāji piedalās XXIV Vispārējos  dziesmu un 
XIV Deju svētkos

 Dziesmu un deju svētki ir liela darba rezultāts. Es droši varu 
teikt, ka tie ir vienojoši, pacilājoši, emocijām bagāti svētki. 

Mūsu koris šajos Dziesmu svētkos piedalās arī tautu tērpu skatē, 
kuru rezultātus uzzināsim tikai 12. jūlijā. Ce-rams, ka mūsējiem 
veiksies, jo pie etnogrāfi ski pareizu tērpu izgatavošanas daudz 
strādājusi kora dalībniece Anete Karlsone.

6. jūlijā Rīgā no Rātslaukuma līdz Dailes teātrim notika 
svētku dalībnieku gājiens, kas arī ieskandēja XXIV Vispārējos 
latviešu dziesmu un XIV Deju svētkus.

P. S. Avīzes tapšanas laikā līdz mums nonāca informācija, 
ka Ļaudonas pagasta jauktā kora “Lai top!“ tautas tērpi ieguva 
īpašo balvu, apsteidzot visus pārējos pretendentus. Apsveicam! 
Sīkāka informācija nākamajā avīzes numurā.

Rutas Vizānes teksts
Ivetas Vizānes foto

Jaukā sestdienas rītā pagasta dāmu deju grupas dāmas 
sapulcējās ceļojumam pa Ziemeļvidzemi. Pirmais apskates 
objekts – Lēdurgas dendroparks, kas ir viens no vecākajiem 
parkiem Latvijā. Parkā ik vietiņa izkopta ar dziļu ekoloģisku 
izpratni. Parkam ir gan zinātniska, gan estētiska vērtība. Parkā 
var iepazīt vairāk nekā 1000 koku un krūmu sugas, kā arī iz-
veidota skaista atpūtas vieta, kur var svinēt gadskārtu svētkus 
un rituālus.

Tālākais ceļš ved uz Tūjas jūrmalu, kas ir akmeņainākā 
jūrmala Latvijā. Iepazināmies ar Ainažu jūrskolas muzeja 

Ekskursija uz Ziemeļvidzemi
eksponātiem, katra arī iegādājās mazu suvenīru par piemiņu no 
ceļojuma. Vislielākā piekrišana bija “zelta zivtiņai”, jo tā jānēsā 
naudas makā, lai nekad netrūktu naudiņas. Pēc tam sekoja 
maza atpūta pie jūras, jo laiks bija ļoti labvēlīgs un ūdens jūrā 
kolosāls, varējām izplunčāties kopā ar skaistajiem gulbjiem, 
kas mīt jūrā.

Tālāk devāmies uz Valmieras pusi, kur apskatījām Sietiņiezi, 
kas ir lielākais baltā smilšakmens atsegums Baltijā, bagātīgi 
izrobots ar vairākām nišām, līdz 15 m augsts un 400 m plats, ko 
var apskatīt, ejot pa speciāli ierīkotu taku. Pēdējais mūsu pie- 

I. Zavaišas foto
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turas punkts – Cēsis. Apskatījām viduslaiku pili, kas celta 13. 
gs. sākumā, vairākkārt pārbūvēta un paplašināta. Mūsdienās 
pils piesaista ar viduslaiku arhitektūras romantisko pievilcību. 
Interesants ir pilsētas parks ar skaistajām strūklakām. Parkā ir 
mākslīgi dīķi un terases, kā arī izcilā tēlnieka Kārļa Jansona 
skulptūra “Cīņa ar kentauru” – viens no izteiksmīgākajiem 
pilsētas simboliem. Vēlā vakara stundā ar patīkamu nogu-
rumu un romantiskiem piedzīvojumiem atgriezāmies 
mājās. Vislielākā pateicība Ļaudonas pagasta padomei par 
sagādāto ekskursiju, šoferītim Valdim Eglītim un ekskursijas 
organizētājai Nellijai.

Dāmu deju grupa “Mežrozīte”
I. Andrejeva foto

NO SKOLAS DZĪVES

Līdz ar Līgo dziesmām un Jāņu nakts ugunskuru ik gadu 
beidzas arī II mācību semestris Ļaudonas vidusskolā. 1. 
– 8.klases un 11.klase vasaras sauli baudīja jau pēc 30.maija, 
bet 9.klases skolēni turpināja darbu līdz 9.jūnijam un 12.kla-
se līdz 18.jūnijam, kad tika veikts pēdējais valsts pārbaudes 
darbs. Ir izskanējuši apsveikumi un laba vēlējumi Ļaudonas 
vidusskolas 9.klases un 12.klases skolēniem skolas izlaiduma 
pasākumos. 

II mācību semestris ir bijis darba piepildīts laiks, kad skolēni 
ne vien cītīgi mācījās, bet arī piedalījās dažādās mācību 
olimpiādēs, konkursos, sacensībās un citos ārpus stundu 
pasākumos. 

Varam priecāties par 9.klases skolnieka Armanda Celiņa 
iegūto I vietu un Ulda Zavala iegūto II vietu skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbu konkursā rajonā,  12.klases skol-
niece Kristīne Brutāne ieguva II vietu un veiksmīgi piedalījās 
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā novadā (II vie- 
ta) un valstī. Zinātniski pētniecisko darbu vadītāji bija Andris 
Avotiņš un Inga Avotiņa.

Erudītu konkursā 4.klasēm piedalījās Anitas Pētersīles 
klases skolēni Atis Ēriks Dumpis, Lauma Iesalniece un Atis 
Kriškāns. 

Vizuālās mākslas rajona olimpiādē piedalījās Vijas Točas 
skolēni Zaiga Krēsliņa, Diāna Jakubjaņeca, Reinis Veikšāns, 
Atis Ēriks Dumpis, Atis Kriškāns. 11.klases skolnieks Mareks 
Jakubjaņecs ieguvis II vietu, 12.klases skolniece Signe Smirno-
va ieguvusi II vietu un 6.klases skolnieces Liene Dārta Dumpe 
un Amanda Prušakeviča saņēmušas atzinību par piedalīšanos 
olimpiādē. 

Krievu valodas rajona olimpiādē piedalījās Lilijas 
Jakubjaņecas audzēknes - 11.klases skolniece Dace Baļčūna 
un ieguva II vietu un Sintija Petrovska, kura ieguva III vietu. 

   Mācību gads noslēdzies
Matemātikas rajona olimpiādē vislabāk no Ļaudonas vi-

dusskolas skolēniem veicies 7.klases skolniecei Annai Karl-
sonei, kura ieguva II vietu, bet olimpiādē piedalījās arī Aiva Sīle 
(9.kl.), Elva Sakne (8.kl.), Liene Dārta Dumpe (6.kl.) un Agnese 
Sīle (5.kl.). Olimpiādei sagatavoties palīdzēja skolotājas Antra 
Punovska, Aija Sīle un Anna Iesalniece. 

Latviešu valodas un literatūras rajona olimpiādē piedalījās 
Leldes Elijāses audzēknis 8.klases skolnieks Sandris Šumskis 
un Sarmītes Sīles audzēkne 9.klases skolniece Aiva Sīle. Aiva 
saņēmusi atzinību par piedalīšanos. 

Zonas bioloģijas olimpiādē 7.klases skolniece Anna Karlsone 
ieguvusi I vietu, 7.klases skolnieks Rūdolfs Beļaunieks iegu-
vis II vietu, šajā olimpiādē piedalījās arī 8.klases skolēni Elva 
Sakne un Jānis Jakubjaņecs. Skolēniem olimpiādei sagatavoties 
palīdzēja skolotāja Inga Avotiņa.

Zonas angļu valodas olimpiādē 4.klasēm Kalsnavā piedalījās 
Birutas Boktas audzēknis Atis Kriškāns un ieguva I vietu.

Vestienā notika sākumsskolas olimpiāde, kurā 2.klases 
skolniece Katrīna Kļaviņa latviešu valodā ieguva II vietu, 
3.kla-ses skolnieks Krišjānis Beļaunieks matemātikā ieguva I 
vietu, Māra Karlsone latviešu valodā ieguva I vietu un Saivis 
Kalniņš dabaszinībās ieguva I vietu. Arī 4.klases skolēniem ir 
labi veicies, un Atis Ēriks Dumpis dabaszinībās ieguvis I vie- 
tu, Lauma Iesalniece latviešu valodā ieguvusi II vietu un Atis 
Kriškāns matemātikā ieguvis I vietu. Skolēnus olimpiādei sa-
gatavoja sākumsskolas skolotājas Selga Balode, Anita Pētersīle 
un Iluta Biķerniece.

Vēstures olimpiādē rajonā piedalījušās 12.klases skolnieces 
Evija Lakotko un Kristīne Brutāne un kultūras vēstures olimpiādē 
piedalījusies Kristīne Brutāne. Meitenēm sagatavoties olimpiādei 
palīdzēja skolotāja Emerita Beļauniece. 

Skolēni piedalījušies zīmēšanas konkursos gan Latvijā, 
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gan ārpus tās. Vislabākie rezultāti iegūti zīmēšanas konkursā 
„Svētku priekam”, kurā Zaiga Krēsliņa (8.kl.) ieguvusi II vie- 
tu, Inga Miglone (9.kl.) – II vietu, Juta Eglīte (8.kl.) – II vietu, 
Signe Smirnova (12. kl.) – III vietu, Alise Avotiņa (1.kl.)– II 
vietu, Krišjānis Beļaunieks (3.kl.) ieguvis I vietu, Elvijs 
Viļevičs (12.kl.) – I vietu, Edmunds Janbergs (3.kl.) – I vietu, 
Mareks Jakubjaņecs (11.kl.) – III vietu.Konkursā piedalījās 
arī Artūrs Biķernieks (1.kl.), Lauma Iesalniece (4.kl.), Evija 
Lakotko (12.kl.), Jānis Konopeckis (9.kl.). 

Zīmēšanas konkursā „Tie var lidot, rāpties, peldēt…
dzīvnieki!” piedalījās Elvijs Viļevičs, Zaiga Krēsliņa, Juta 
Eglīte, Ieva Trušus. Skolēnu darbi nosūtīti uz Franciju.

Zīmēšanas konkursa „Mežs jauniešu skatījumā” laureāti 
ir Edmunds Janbers (3.kl.) un Zaiga Krēsliņa (8.kl.), bet 
konkursā piedalījās arī Krišjānis Beļaunieks (3.kl.), Māra Karl-
sone (3.kl.), Saivis Kalniņš (3.kl.), Juta Eglīte (8.kl.), Artūrs 
Biķernieks (1.kl.), Alise Avotiņa (1.kl.), Ralfs Miškins (1.kl.), 

Egīls Kalniņš (1.kl.), Natālija Šmeisa (1.kl.), Raivis Veners 
(1.kl.). 

Zīmēšanas konkursā „Sibīrijas bērni” I vietu ieguvis Elvijs 
Viļevičs (12.kl.) un Zaiga Krēsliņa (8.kl.) saņēmusi atzinību. 
Konkursā piedalījās arī Evija Blekte (7.kl.), Anna Karlsone 
(7.kl.), Juta Eglīte (8.kl.).

Zīmēšanas konkursā „Ūdens pasaule” Zaiga Krēsliņa iegu-
vusi balvu – braucienu uz nometni, Māra Karlsone ieguvusi II 
vietu. Un konkursa laureāti ir Alise Avotiņa, Artūrs Biķernieks, 
Gaitis Pujāts, Diāna Jakubjaņeca.

Skolēni veiksmīgi piedalījušies arī dažādās sporta sacensībās 
un saņēmuši labus rezultātus. 

Lai visiem laba un patīkama atpūta! Un lai 9.klases un 
12.klases skolēniem izdodas izvēlēties ceļu turpmākajai dzīvei!

Ļaudonas vidusskolas
direktores vietniece mācību darbā

Elīna Macijevska

9.klases absolventi:
1.rindā no kreisās:
Inga Miglone, Kristīne Praškeviča, Līga Hohlova, Aija 

Rācenāja, kl.audz. Aija Sīle, Marina Abramova, Kristīne 
Mincāne, Gita Zablocka, Aiva Sīle, Santa Vasiļevska, Diāna 
Jakubjaņeca, Signija Ozola.

2.rindā no kreisās:
Andris Sarmulis, Armands Celiņš, Uldis Pujāts, Jānis 

Konopeckis, Ritvars Pelsis, Uldis Zavals.
Fotogrāfi jā nav redzama Sintija Lācīte.

Sveicam Ļaudonas vidusskolas 
9. un 12. klases absolventus!

12. klases absolventi
1.rindā no kreisās:
Evija Ķepse, Signe Smirnova, Evija Lakotko, Kristīne 

Brutāne, klases audzinātāja Aija Sīle, Sintija Jezuna, Vita 
Seļma, Ilze Driksna, Elīna Pupause, Tatjana Popoviča.

2.rindā no kreisās:
Māris Gurskis, Sergejs Aleksandrovs, Mārtiņš Kļaviņš, 

Jurģis Seržāns, Sandris Jakubjaņecs, Andris Seržāns, Kristaps 
Sirmais, Oļģerts Smalkais, Armands Lācītis, Elvijs Viļevičs.

29. jūnijā Ļaudonā ciemojās Jānis Mežaks no Toronto. 
Cienījamais kungs uz Ļaudonu atveda dāvinājumu mūsu 
vidusskolas bibliotēkai – Latvijas luterāņu baznīcas četrus 
sējumus, kuros ir ziņas par visām luterāņu baznīcām, arī par 
Ļaudonas luterisko baznīcu.
Ļaudonas vidusskola sirsnīgi pateicas J. Mežaka kungam 

par skolai dāvinātajām grāmatām. Paldies par izrādītajām 
rūpēm, par atbalstu! Veselību, radošu darbošanos Jums, 
Mežaka kungs!

Administrācijas vārdā direktore L. Kaufelde

Dāvinājums Ļaudonas vidusskolai
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Dārgie vecāki! Sakarā ar atpūtas periodu bērnudārzā Centrs 
pāriet uz vasaras darba laiku, tas nozīmē:

1. No 25.06.2008. līdz 2008.gada septembrim Centrs ir 
atvērts tikai maziem bērniem vecumā no 1 gadiņa līdz 7 ga-
diem, pamatojoties uz LR “Bērnu tiesību aizsardzības likuma” 
24. pantu (6) (t.i., nedrīkst atstāt bērnu līdz 7 gadu vecumam 
bez pieaugušā uzraudzības).

2. Centra darba laiks šajā periodā būs:
 katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.30.

NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ ZVANĪT UZ CENTRA 
MOB. TEL., NR. 28662940!

Atgādināšu, ka:
• Centra pakalpojumi ir bez maksas!
• Centrā nav paredzēta bērnu ēdināšana!
• Bērnu Centra darbinieku uzraudzībā drīkst atstāt ne ilgāk 

par 4 stundām!
Pusaudžiem novēlu jaukas vasaras brīvdienas un jūs Centrā 

atkal gaidām 2008.gada oktobrī.
2008.gada septembrī Centrs būs slēgts!

Inga Calmāne, BRAC „Ļaudona” vadītāja

BRAC „Ļaudona” VAĻASPRIEKS

 Šīs vasaras lielais loms– 
samu 148 cm garu un 20,2 
kg smagu no Aiviekstes 
upes pagasta centrā 4. 
jūlija rītā izdevās izvilkt 
kaislīgam makšķerniekam 
Jānim Barbanam no 
„Ņāciem”.

INFORMĀCIJA

Siltumsūknis ir apkures iekārta, kura dzīvojamo māju un citu 
ēku apkurei, dzesēšanai un patēriņa ūdens sildīšanai izmanto 
mums apkārt esošajā vidē – zemē, ūdenskrātuvēs un dziļurbuma 
ūdenī – iegūto enerģiju, visu gadu nodrošinot stabili un ekono-
miski strādājošu apkures sistēmu. Siltumsūknis ir videi draudzīgs, 
mūsdienīgs un ekonomisks apkures veids. Sistēma sastāv no trīs 
savstarpēji salāgotiem komponentiem: siltuma ieguves avota, 
siltumsūkņa un siltuma atdeves jeb apkures loka. Šajos ciklos 
nenotiek degšanas process, kas nozīmē, ka sistēmai ir augsta 
ugunsdrošība. Tā ir ideāli piemērota gan koka, gan mūra ēkām. 
Iekārta darbojas ar elektroenerģijas palīdzību un siltumapmaiņas 
rezultātā iegūst līdz pat 5,5 reizēm vairāk siltumenerģijas nekā 
patērē. Siltumsūkni var izmantot gan kā pamatapkures elementu, 
gan kā apsildes ierīci pavasara un rudens mēnešos.

Siltumsūkņi atkarībā no modifi kācijas un siltumenerģijas 
ieguves veida var iedalīt:

Zemes virsmas kolektora siltumsūknis
Siltuma iegūšanai izmanto zemes virsmā uzkrāto siltumenerģiju. 

Kolektors tiek uzstādīts apmēram viena metra dziļumā.
Lai uzstādītu zemes virsmas kolektora siltumsūkni, ir 

nepieciešama platība, kurai jābūt brīvi rokamai viena metra 
dziļumā. Šajā platībā nedrīkst atrasties citas komunikācijas. Kole-
ktora uzstādīšanai paredzētais zemes virsmas laukums ir atkarīgs 
no nepieciešamā siltuma daudzuma, izmantojamā siltuma sūkņa 
jaudas un virsmas grunts tipa. Virsmas kolektors mūsu apstākļos 
ir vislētākais siltuma avots, neskatoties uz zemes darbu lielo ap-
jomu. Kolektora uzstādīšanas vieta var būt horizontāla virsma 
gan augstāk, gan zemāk par ēku. Virsmas kolektora darba mūžs ir 
ļoti garš. Vienīgie draudi, kas var sabojāt sistēmu, ir neuzmanīgi 
rakšanas darbi kolektora tuvumā. Pareizi uzstādīts virsmas kole-
ktors augu augšanu un ekoloģiskos apstākļus būtiski neietekmē. 
Siltums, kas no zemes virsmas tiek saņemts ziemas periodā, atjau-
nojas vasarā. Pēc kolektora ierīkošanas zemes virsmu var izmantot 
apstādījumiem un veikt nepieciešamos labiekārtošanas darbus. 

Dziļurbuma siltumsūknis
Dziļurbuma siltumsūknis izmanto siltumenerģiju, kas atro-

das zemes virsmas dziļākajos slāņos. Šis siltumsūknis sastāv 
no dziļurbuma līdz vairākiem simtiem metru un tur uzstādītā 
kolektora cauruļvada, kurā cirkulē propilēnglikola vai etanola 
šķīdums. Dziļurbuma kolektora ierīkošanai vajadzīga neliela virs-
mas platība, un to var uzstādīt arī, ja mājas zemesgabals ir mazs. 
No urbuma uz ēku tiek novilkts izolēts kolektora cauruļvads vi-
ena metra dziļumā, lai samazinātu siltuma zudumus pie zemām 
temperatūrām. Kalna kolektora ierīkošana prasa urbumu pilnīgu 
apvilkšanu, kas to izbūvi padara dārgāku.

Gaisa siltumsūknis
Gaisa siltumsūknis izmanto apkārtējā gaisā esošo siltumenerģiju. 

Ēkas ārpusē tiek uzstādīts ārējais bloks (līdzīgs gaisa kondicionētāju 
blokiem). Latvijā gaisa vidējā temperatūra pat ziemas mēnešos 
nav zemāka par mīnuss 10°C un tas padara gaisa siltumsūkņus 
efektīvus ne vien pavasara vai rudens mēnešos, bet arī ziemā. To 
uzstādīšana ir vienkārša un ātra, jo nav jāveic rakšanas darbi, kā 
tas ir pie zemes kolektoru ierīkošanas. Samazinās uzstādīšanas iz-
maksas un āra gaisa siltumsūkņus var uzstādīt arī gadījumos, kad 
nav pietiekošas platības zemes kolektora ierīkošanai. Šo iekārtu var 
izmantot arī kā apkures sistēmu pavasara un rudens mēnešos, kad 
vēl nav pieslēgta centrālapkure, bet vasarā karstajā laikā kā gaisa 
kondicionētājus.

Ūdens kolektora siltumsūknis
Ūdens kolektora siltumsūkni var izmantot tikai tādā gadījumā, 

ja netālu no ēkas atrodas ūdens krātuve un tās dziļums un kras-
ta līnija atbilst kolektora uzstādīšanai nepieciešamajiem para-
metriem. Sistēma sastāv no kolektora cauruļvadiem, kas tiek 
iegremdēts ūdenskrātuvē. Smagums notur kolektora nozarojumus 
nepieciešamajā attālumā vienu no otra un fi ksē to ūdenskrātuves 
dziļumā. No kolektora līdz ūdenskrātuves virsmai vienmēr jāpaliek 
vismaz metram brīva ūdens, un parasti tas netraucē udenskrātuves 
izmantošanu. Lielākajā daļā gadījumu ezeru un lielāko dīķu 
krastos ir iespējams izmantot atklātās ūdens krātuves kolektoru. 
Ūdenskrātuves kolektors ir viens no labākajiem siltumieguves 
avotiem mūsu apstākļos un ir izmantojams arī mājām ar lielu 
siltumenerģijas patēriņu. 

Siltumsūknim nav nepieciešamas pastāvīgas uzraudzības un bieži 
kopšanas darbi. Sūknis ir pilnībā automatizēta ierīce ar iebūvētu 
vadības automātiku, ko var ieprogrammēt vēlamajā režīmā un uz 
ilgu laiku par to aizmirst. Siltuma piegādes sistēma tiks kontrolēta 
automātiski. Vienīgi, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, 
reizi gadā pirms apkures sezonas sākuma būtu vēlama speciālista 
veikta siltumsūkņa un siltumapgādes sistēmas profi laktiskā apkope 
un tā darbības pārbaude. 

SIA „Riko Levol” piedāvā Vācijā, Dānijā, Zviedrijā ražotus 
siltumsūkņus. Iekārtas darbojas klusi, izskata ziņā ļoti mūsdienīgas, 
ar  labu dizainu. Mēs piedāvāsim tieši jūsu mājai piemērotu sistēmu.

Mūsu konsultans atbrauks uz objektu, lai iepazīstinātu klientu ar 
siltumsūkņu iespējām un sastādītu individuālo projektu. Projekta 
izstrāde bez maksas! 

Mūsu uzņēmums piedāvā arī gaisa kondicionētāju, ventilācijas 
un lokālās kanalizācijas montāžu.

SIA “Riko Levol” , Ulbrokas iela 44a, Rīga, LV-1073
e-pasts: rikolevol@inbox.lv, 
tālrunis: 67377613; 22818528
mājas lapa: www.rikolevol.lv

Siltumsūknis – efektīvs un ekonomisks apkures veids!



   16                     “Ļaudonas Vēstis” Nr.7 (171)                            JŪLIJS  2008

APSVEICAM!

ÏAUDONAS PAGASTA PAÐVALDÎBAS IZDEVUMS.
Izdevçjadrese:  Ïaudonas pagasta padome, LV 4862, Madonas rajons, Reì. apl. Nr. 1426.

Redaktore: Ruta Vizâne. Redkolçìija: Nellija Gaidlazda, Lidija Kaufelde, Inâra Krasnova, Gundega Apða. Redaktores tâlrunis: 4860896.
Iespiests  SIA MADONAS POLIGRÂFISTS, Madonâ, Saieta lauk. 2, LV 4801, Madona

Pas. Nr. 95   Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Avīzi var lasīt internetā: www.laudona.lv
Materiālus avīzei iesniegt līdz katra mēneša 5. datumam.

SĒRU VĒSTS

Lūdz no saules, lūdz no ziediem,
Lai ir gaismas jūdzes garas,
Lai tās brīnumus vien dara-
Aizdzen paguruma stundas,
Lai vien gaišas domas junda!

SVEICAM

50 gadu jubilejā
Valdi Eglīti 12. jūlijā

Gunu Kostukeviču 28. jūlijā

55 gadu jubilejā
Valdu Dimbeli 5. jūlijā

60 gadu jubilejā
Arnoldu Lietavieti 18. jūlijā

70 gadu jubilejā
Rasmu Kronbergu 30. jūlijā

75 gadu jubilejā
Jāni Krēsliņu „Mežārēs” 12. jūlijā

Ivanu Aļeksejevu 20. jūlijā
Taisiju Kazakeviču 31. jūlijā

80 gadu jubilejā
Ausmu Dārziņu 21.jūlijā

85 gadu jubilejā
Annu Briedi 11. jūlijā

92 gadu jubilejā
Genovefu Jonāni 27. jūlijā

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

1. jūlijā Ļaudonas kultūras namā uz apspriedīti tika aicināti 
Ļaudonas pagasta pensionāri. Paldies tiem ,kas ieradās un iz-
teica savas domas par pensionāru dzīvi Ļaudonā. Tika nolemts 
rīkot rajona pasākumu pensionāru padomēm. Ļaudonas 
pensionāri pagaidām nolēma savu padomi nedibināt, to darīsim 
pēc šiem svētkiem uz kuriem aicināti visi ļaudonieši.

Aija Kreile

Ir pie Dieva tāds kociņš,
Kas zied zelta ziediņiem;
Ir pie mātes tāds bērniņš,
Kas klausīja viena vārda.

Sveicam 
Andželu Vasiļjevu un Juriju Darandu 

ar dēla Oļega piedzimšanu 5. jūnijā.

Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras,
Aizsaules dārzos vēl gribētos rast…
Raudiet par liepu, kam nolauzta pazare,
Mani vairs ievainot nespēj nekas.

Mūžības ceļos aizgājuši:

Ivars Drumolts miris 14. jūnijā 65 gadu vecumā;
Arita Hohlova mirusi 25. jūnijā 20 gadu vecumā.

TĀ AIZIET MŪSU MĪĻIE,
AIZIET NO IKDIENAS RŪPĒM.
MIERĀ UN KLUSUMĀ ,PROM.
PALIEK VIEN DVĒSELES GAISMA...
   /Ā.Elksne/

Mūsu klusa līdzjūtība, Vita, Tev,
 pavadot tēti mūžības ceļos.

Bijušie klasesbiedri

LĪDZJŪTĪBA

PALDIES!

       19. jūlijā plkst. 16.00 
Ļaudonas kultūras namā bērnības svētki.

                plkst. 18.00 Ļaudonas estrādē bērnu 
popmūzikas koncerts “Ļaudonas  vasara 2008’’

Piedalās pašmāju, rajona un republikas 
dziedātāji un dejotāji

22. augustā  
Ļaudonas pagasts piedalās akcijā “Gaismas tilti’’ 

Sekojiet informācijai!
23. augustā plkst. 14.00 

Ļaudonas pagasta estrādē rajona pensionāru padomju
 saiets “Tikšanās pie Aiviekstes’’ 

Aicināti visi interesenti!

Pārupes kapu pārzini Ziedoni Kalniņu var sazvanīt pa 
tālruni 28737314.
Ļaudonas kapu pārzini Aļu Gursku var sazvanīt pa tālruni 

20086680.
Mētrienas kapu pārzini Imantu Kalniņu var sazvanīt pa 

tālruni 4823408.

INFORMĀCIJA

      Kultūras afi ša

No 14.07. līdz 18.08. bāriņtiesas priekšsēdētāja Ruta Vizāne 
atvaļinājumā.

Bērnu tiesību aizsardzības jautājumos zvanīt – 26310363.

Sociālā darbiniece Aija Zablocka sakarā ar atvaļinājumu 
apmeklētājus pieņems 21.un 28. jūlijā un 4. un 11. augustā 
no plkst. 9.00 līdz 13.00


