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Pagasta padomē

Deputāta viedoklis

Darbi pašvaldībā

Ziņas no pagasta izglītības 
iestādēm

Mēneša jubilārs

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

Oktobris. Gadalaiku pulkstenis nepielūdzami rāda 
laiku, ka rudens jau atnācis. Vēl alkstam pēc saules glās-
tiem, siltā vēja rotaļām, veldzējošā ūdens un vēl pēc daudz 
kā, ko spēj dot tikai vasara. Viss steidz tikai uz priekšu 
– gan māte Daba, gan radības kronis – Cilvēks. Var 
jau būt, ka krāsainais rudens mums ir dots, lai atpūstos 
no aktivitātēm, rastu prieku, veldzētu dvēseli un vienkārši 
priecātos par dižo mākslinieku  – Rudeni. Ja jūtat, ka ru-
dens jūs iedvesmo uz kādu gara darbu, tad nelaidiet to prom, 
dariet to, tā sagādājot sev prieku! Ne velti rudenī notiek 
Dzejas dienu pasākumi, tiek izstādīti jauno mākslinieku 
darbi. 5.oktobrī atzīmējam Skolotāju dienu.

Nozīmīgākais ir sajust un izbaudīt šo gadalaiku, smelties 
enerģiju, spēku un izjust harmoniju. Cik skaists un krā-
sains ir krītošo lapu lietus, cik adataini un brūni kastaņi, 
cik krāsaini un sulīgi ir rudens āboli!

 Cik Latvija ir skaista rudenī! 

Informācija

Sludinājumi
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PAGASTA PADOMĒ
Padomes ārkārtas sēdē 2008. gada 4. septembrī
1. Piešķīra sociālo aprūpi mājās vienam pagasta iedzīvotājam.
Padomes sēdē 2008. gada 24. septembrī
1. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.5-2008 „Grozījumi 

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

Saistošie noteikumi Nr.5-2008 „Grozījumi saistošajos notei-
kumos Nr.1-2008 

„Ļaudonas pagasta pašvaldības 2008. gada budžets””
1. Izdarīt izmaiņas pamatbudžeta ieņēmumu daļā, kopā ieņē-

mumi 1035570  Ls 
Saņemts kredīts no Valsts kases 40000 Ls Avotu katlu mājas 

renovācijas I kārtai.
1.1. Palielināt ieņēmumus pa klasifikācijas kodiem par 

233048 Ls      
18.6.1.1. Mērķdotācija infrastruktūras attīstībai 200000 Ls   
19.3.1.1. Mērķdotācija skolas pedagoģisko darbinieku atal-

gojumam un   interešu izglītības programmai 20756 Ls
Mērķdotācija 5-6 gadīgo bērnu apmācībā nodarbināto peda-

gogu darba samaksai 5212 Ls
Mērķdotācija PII nodarbināto pedagogu darba samaksas pa-

augstināšanai 7080 Ls
18.6.1.9. Mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai no 

BĢLM 584 Ls
21.3.9.0.Samazināt vecāku iemaksas skolēnu ēdināšanai par 

584 Ls
2. Izdarīt izmaiņas pamatbudžeta izdevumu daļā, kopā izde-

vumi 869011 Ls
2.1. Palielināt izdevumus par 33048 Ls un izdarīt izmaiņas 

pa klasifikācijas kodiem un  struktūrvienībām
 01.111 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu darbība 

izmaiņas pa kodiem samazināt kodu 2241 ēku, būvju un telpu 
remonts  par 12731 Ls palielināt kodu 5250 par 12731 Ls Ai-
viekstes katlu mājas katlu renovācija /saskaņā ar līgumu/   

 09.210  Vidusskolai palielināt izdevumus par 20756 Ls
Kodam 1110 darba alga pedagogi, darbinieki palielināt par 

16726 Ls
Kodam 1210 VSAOI palielināt par  4030 Ls 
 09.100  Pirmsskolas izglītības iestādei palielināt izdevu-

mus par 12292 Ls
Kodam 1110 darba alga pedagogi, darbinieki palielināt par 

9906 Ls
Kodam 1210 VSAOI palielināt par  2386 Ls 
10.700 Sociālai nodrošināšanai samazināt izdevumus par 

274 + 1586 Ls 
Kodam  6200  dažādi pašvaldības pabalsti  samazināt par 

1860 Ls
08.290  Pārējai kultūrai palielināt izdevumus par 274 Ls
Kodam 2240 palielināt izdevumus par 274 Ls
10.290  Norēķini ar sociālās aprūpes iestādēm palielināt 

par 1586 Ls
Kodam 7213 palielināt izdevumus par 1586 Ls 
3. Izdarīt izmaiņas speciālā budžeta izdevumu daļā pa ko-

diem, kopā izdevumi 76085 Ls               
06.000 izmaiņas pa kodiem autoceļu uzturēšana kodam 2240 

remonta un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi samazināt  par   
2300 Ls 

kodam 5110  palielināt par 2300 Ls licence Kalniešu karjeram
2. Noteica vienas ēdienreizes pagatavošanas pašizmaksu Ap-

vienotajā virtuvē 0,33 Ls, sākot ar 2008. gada 1. oktobri;
3. Apstiprināja Ļaudonas pagasta ceļu un ielu sarakstu ar 

uzturēšanas klasēm 2008.-2009. gada ziemas sezonai, nosakot 
visiem pašvaldības ceļiem D uzturēšanas klasi, tas nozīmē, ka 
laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no sniega un brauktuves 
kaisīšanai ar pretslīdes materiālu netiek normēts. Diennakts 
stundas, kurās jābūt spēkā uzturēšanas klasei, netiek normētas. 
Autoceļus, kuriem noteikta D uzturēšanas klase, attīra no snie-
ga ne biežāk kā 4 reizes sezonā. Darba laiks netiek normēts. 

4. Nolēma nepieprasīt finansējumu no ES Kohēzijas fonda 
sadzīves atkritumu izgāztuves rekultivācijai;

5. Nolēma pieteikt projekta pieteikuma izstrādi ES ERAF fi-

nansējumam 2007. – 2013. gadam programmas „Infrastruktūra 
un pakalpojumi” 3.2.2.1.2. apakšaktivitātei „Izglītības iestāžu 
informatizācija” nodibinājumam „Vidzemes attīstības aģentū-
ra”.

6. Nolēma, ka saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 
3. panta otrās daļas 2. punktu pašvaldībai piekrīt divi neapbūvē-
ti lauku apvidus zemes gabali ar kadastra Nr.7070-012-0017 un 
platību 95,7 ha un Nr.7070-013-0139 un platību 31,2ha, ar no-
saukumu „Lapu purvs”. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta 1. punktu un atbilstoši spēkā esošam Ļaudonas pagasta 
teritorijas plānojumam, zemes gabali ar kadastra Nr.7070-012-
0017 un Nr.7070-013-0139 126,9 ha kopplatībā nepieciešami 
kurināmā ieguvei sociālās infrastruktūras objektu vajadzībām.   

7. Piešķīra adresi īpašumam:
„Ķepiņas” , Ruķu  ciems, Ļaudonas pagasts, Madonas ra-

jons, LV-4862.
8. Atļāva izsniegt atkārtotu aktu par ēku pieņemšanu – nodo-

šanu ekspluatācijā ēkām Ļaudonas pagasta „Aburta Pakalnos”.
9. Samazināja zemes izpirkšanas maksu īpašumam „Jaunze-

mi”.
10. Apstiprināja zemes ierīcības projektu īpašumam „Aizpur-

ves” un īpašumam „Kauguri”.
11. Noteica nekustamā īpašuma zemes lietošanas apgrūtināju-

mus īpašumiem „Salašas”, „Avotu iela 8”, „Rudmieses”, „Balo-
ži”.

12. Atļāva mainīt nosaukumu īpašumam „Strautmaļi” pret 
nosaukumu „Toces Strautmaļi” un īpašumam „Kalna Jokas” 
pret „Lejas Jokas”;

13. Atļāva piešķirt nosaukumu īpašumam 5,5 ha platībā 
„Odzienas 10”.

14. Izskatīja ugunsgrēka apstākļus Bērnu rotaļu un attīstības 
centrā un nolēma:

1) nozīmēt Ingu Calmāni par atbildīgo amatpersonu ugunsgrē-
ka seku likvidēšanas darbu organizēšanai BRAC, Aiviekstes ielā 
5;

2) veikt materiālo vērtību inventarizāciju komisijai 3 cilvēku 
sastāvā, kurā piedalās deputāts Normunds Iesalnieks;

3) ziņot par notikušo LR Bērnu un ģimenes lietu ministrijai 
un lūgt atbalstu;

4) turpināt BRAC darbību, darbiniecēm pieņemot pusaudžus 
līdz izdegušās telpas izremontēšanai;

15. Nolēma piešķirt 0,5 amata vienības Ļaudonas bibliotēkas 
publiskā interneta pieejas punkta konsultantam un sadalīt Ļau-
donas bibliotēkas vadītājas amata vienību, nosakot:

0,3 amata vienības – bibliotēkas vadītājas pienākumu veikša-
nai, 

0,7 amata vienības – bibliotekāres pienākumu veikšanai. 
16. Nolēma piešķirt 0,2 amata vienības Sāvienas bibliotēkas 

publiskā interneta pieejas punkta konsultantam.
17. Nolēma Ļaudonas pagasta pašvaldības darba samaksas 

un sociālo garantiju nolikumā punktu 6.1.2. papildināt ar: 
1) „bibliotekāram 30% - 50%”;
2) „bibliotēku informācijas speciālistam 30% - 50%”.
18.  Piekrita atbalstīt finansiāli sportistus Sanitu Mūrmani un 

Jāni Mūrmani starptautiskajās karatē sacensībās „TAIFU CUP 
2008”, kas notiks 2008. gada 25. oktobrī Tallinā, atmaksājot sa-
censību izdevumus 100,00 Ls apmērā.

19. Piekrita atbalstīt finansiāli sportistus Sanitu Mūrmani un 
Jāni Mūrmani starptautiskajās karatē sacensībās „SANKER 
CUP 2008”, kas notiks 2008. gada 3.-5. oktobrī Minskā, atmak-
sājot sacensību izdevumus 190,00 Ls.

20. Nolēma piešķirt vienam pagasta iedzīvotājam vienreizēju 
pabalstu ārkārtas situācijā 400,-Ls apmērā. 

21. Nolēma norīkot komandējumā uz Lielbritāniju no 2008. 
gada 6. līdz 19. oktobrim Ļaudonas vidusskolas angļu valodas 
skolotāju Birutu Boktu mācību kursu apmeklēšanai internacio-
nālajā studiju programmā Meidstounā.

22. Nolēma piešķirt brīvdienu 2008. gada 3. oktobrī Ļaudo-
nas vidusskolas skolotājiem un Ļaudonas pirmsskolas izglītības 
iestādes darbiniekiem Skolotāju dienas sakarā.

23. Nolēma vienu gadu (līdz 2009. gada 1. oktobrim) IK „Sa-
lons Rēvija” atļaut nemaksāt telpu nomas maksu, maksu par sa-
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ņemto siltumu, ūdeni, kanalizāciju un atkritumu izvešanu saka-
rā ar pašvaldības telpu Avotu ielā 3 kapitālā remonta veikšanu. 

24. Atļāva SIA „BITE Latvija” Madonas rajona Ļaudonas 
pagasta īpašuma „Puķulejas” zemes vienībā būvēt telekomuni-
kāciju sakaru mastu ar bāzes staciju.

25. Nolēma lūgt Madonas rajona padomes Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu organizēšanas komisijai atbalstīt reisa 
Nr.6720 „Ļaudona – Beļava” izbraukšanas laiku no Ļaudo-
nas plkst. 7.40, kā bija maršrutam Nr.6719 „Ļaudona – Silieši 
– Mūrnieki”, bet reisa Nr.6719 „Ļaudona – Silieši – Mūrnieki” 
izbraukšanas laiku no Ļaudonas noteikt plkst.8.06. Autobusu 
vakara reisus nemainīt. 

26. Padome pagarināja trūcīgas ģimenes statusu piecām pa-
gastā dzīvojošām ģimenēm. 

27. Nolēma piešķirt brīvpusdienas Ļaudonas vidusskolā un 
uzturmaksas atlaidi pirmsskolas izglītības iestādē bērniem no 
trīs ģimenēm.

28. Nolēma piešķirt pabalstu mācību gada uzsākšanai divām 
pagasta ģimenēm.

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

30. Nākošā pagasta padomes sēde notiks 2008.gada 
22. oktobrī plkst.14.15. 

Padomes ārkārtas sēdē 2008. gada 6. oktobrī
1. Padome pagarināja trūcīgas ģimenes statusu trim pagastā 

dzīvojošām ģimenēm. 
2. Nolēma piešķirt sociālās palīdzības pabalstu diviem pa-

gasta iedzīvotājiem.
3. Nolēma piešķirt brīvpusdienas Ļaudonas vidusskolā bēr-

niem no vienas ģimenes.
4. Piešķīra adresi īpašumiem:
1) Brīvības iela 35, Ļaudonas ciems, Ļaudonas pagasts, Ma-

donas rajons, LV-4862.
2) „Saulrieti”, Kalnāju ciems, Ļaudonas pagasts, Madonas 

rajons, LV-4862.
 Sēdes materiālus apkopoja Ilita Berķe,

pagasta padomes sekretāre

AKTUALITĀTES
1. Par apgaismojumu ielās
Atvainojos pagasta centra iedzīvotājiem, ka ielas ir tumšas. 

Tā ir mūsu nabadzība, ne slinkums. Budžeta sadaļā, kas domā-
ta ielu gaismu finansēšanai, šobrīd atlikuši 133 lati. Tās pietiek 
labi, ja vienam mēnesim.

2. Par Avotu katlu mājas malkas novietnes būvi
Darbi reāli ir pabeigti. Kopējās būvniecības izmaksas – ap 

80 tūkstošiem latu.Un arī te bija jāsaskaras ar seno padomju 
laiku gucuļu padarītā nekvalitāti (esošo katlu māju straujos 
tempos būvēja no Ukrainas atvestie līgumstrādnieki) un šodie-
nas celtnieku darbaspēka ,,profesionalitāti’’. Darbs ritēja ,,kā 
pa ciņiem’’, bet uz mērķi virzījās. Nav mazsvarīgi, ka Avotu 
katlumājas kurinātājiem vairs nav jāmīcās pa dubļaino malkas 
laukumu, malka tagad neglabājas zem klajas debess. Pateico-

ties padarītajiem darbiem, ieskaitot trotuāra bruģēšanu un pie-
vedceļu asfaltēšanu, Avotu iela ir ieguvusi skaistu izskatu.

Man personīgi ir prieks par padarīto un skumjas par ļautiņu 
,,mēlēm’’, kam atkal patīk aprunāt un kritizēt.

3. Par vidusskolas siltuma sistēmu
SIA ,,Halle B’’ jau veikusi vidusskolas ēkā siltā ūdens piegā-

des sistēmas remontu, nomainīs daļu radiatoru.
4. Par Aiviekstes katlu māju
Ir noslēgts līgums ar SIA ,,Ekoliesma’’ par granulu katla ie-

gādi un uzstādīšanu Aiviekstes katlu mājā. Šodien (13.oktobrī), 
kad rakstu šīs rindas, nepieciešamā nauda samaksāta, bet katls 
vēl nav uzstādīts, apkure nav uzsākta. Salst trīs māju un paš-
valdības administrācijas ēkas iemītnieki, lai gan ziema vēl nav 
sākusies un apstākļus par kritiskiem nevar saukt. 

5. Par degšanu Bērnu rotaļu un attīstības centrā
Policija lietas apstākļus izmeklē, nekādu sīkāku informāciju 

man nesniedzot. Vēlos pateikties jau tagad visiem labajiem cil-
vēkiem, kuri ir palīdzējuši, lai vainīgo atrastu. Ļoti daudz siltu 
un iejūtīgu vārdu esmu dzirdējusi no pilnīgi svešiem cilvēkiem, 
ieskaitot Bērnu un ģimenes lietu ministrijas ļaudis, kuri pēc 
,,Degpunkta’’ sižeta noskatīšanās uzzināja par nelaimi. Jo vai-
rāk brīnījos par dažu deputātu attieksmi padomes sēdē, kad tika 
izskatīts Bērnu centra degšanas gadījums. Daži citāti no sēdes: 
,,Ja runājam godīgi, tad centriņam atdeves bija maz.’’ (Gundega 
Apša), ,,Varbūt mironi vispār nevajag modināt?’’ (Normunds 
Iesalnieks). Pēc N. Iesalnieka izteikumiem, varēja saprast, ka 
darbinieces pašas ir aizdedzinājušas, lai slēptu pēdas. Deputāts 
sparīgi pieteicās piedalīties ,,auditā’’, lai uzskaitītu degšanas 
rezultātā radušos zaudējumus. Man šādos gadījumos trūkst vār-
du komentāriem, runātāja izteiktie vārdi liecina par viņa paša 
,,pasaulīti’’. 

Cik pārmetumu un apvainojumu vārdu nav ,,lijis’’ pār Bēr-
nu un rotaļu attīstības centru kopš tā pirmsākumiem! Cik no 
tiem nav cietuši cilvēki, kuri centriņu dibināja un iedzīvināja? 
Un kādu ļaunumu tad šis centriņš ir nodarījis pagasta ļaudīm? 
Rodas priekšstats, ka Ļaudonā labāk dzīvotu, ja te nekas jauns 
un labs neienāktu. Varētu sūkstīties, cik labi citur dzīvot, bet te 
– Sūnu ciems. Kuram ir izdevīgi, ka pagastā noskaņojums ir tik 
skaudīgs, ļauns? Kāpēc pagastā nedzimst bērniņi? Šogad reģis-
trēti tikai 4 jaundzimušie!

Centriņa darbība netiek pārtraukta. Jau pavisam drīz tiks pie-
ņemti pusaudži, bet pēc remonta galvenajā telpā, ceru, ka cen-
triņš atsāks pilnvērtīgi un ar atdevi strādāt.

6. Par piemiņas plāksni Kārlim Avotam 
Pateicos visiem Eglīšu un Aizsilnieku dzimtu salidojuma da-

lībniekiem, kuri ziedoja personīgos līdzekļus un enerģiju, lai 
izgatavotu kapa piemiņas plāksni pirmās neatkarīgās Latvijas 

Bruģētās gājēju ietves Avotu ielā.
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laika luterāņu draudzes mācītājam Kārlim Avotam. Mācītāja 
atdusas vieta ir Ļaudonas kapos. Lai svētīgas dzīves gaitas 
Jums turpmāk!

4    

DARBI PAŠVALDĪBĀ

DEPUTĀTA VIEDOKLIS

7. Par Tautas frontes 20-gadi
Sveicu visus pagasta tautfrontiešus. Pirms 20 gadiem arī 

Ļaudonas cilvēki atsaucās uz notikumiem valstī un ar savu ak-
tivitāti atbalstīja Tautas frontes kustību. Tā jau ir vēsture, bet, 
tos laikus atceroties, gūstu spēkus un izturību ,,kāpt pāri’’ dzī-
ves negācijām. Īpaši sveicieni Tautas frontes Ļaudonas grupas 
vadītājam Valdim Beļauniekam, Olgai Grundmanei, Sāvienas 
grupas vadītājam Jānim Elmerim. 

Lai rudens krāsas dara gaišas Jūsu dzīves dienas!

Līga Calmāne, pagasta padomes priekšsēdētāja

Rudenīgi darbīgs sveiciens 
oktobrī! Tik tiešām darbīgs, 
jo šis gads nozīmīgs Latvijai. 
Jubilejas gads. Kā sagaidīsim? 
Vai pietiek tikai ar vienu Lielo 
talku jeb jāpoš, jātīra un jākopj 
sava zemīte, savas mājas pa-
galms katru mīļu brītiņu? Vai 
ir vajadzīga tāda pārspīlēta ak-
tivitāte? Uzskatu, ka tas jādara 
ne tikai uz svētkiem, bet re-
gulāri. Vai skaļā valdības vīru 
vaimanāšana par gaidāmajiem 
„vēl grūtākiem laikiem” ir īs-
tenākā dāvana Latvijai?  Ne-

vajag mūs biedēt. Lauku cilvēks badā nemirs un, domājams, 
arī aukstumā nenosals, ja tik ir vēlme un griba strādāt.  Strādāt 
ar paša rokām, neslinkot! 

Vai gaidāmā novada reforma nebūs īstenākā „izgāšanās”? 
Vai izdevīga un lietderīga pagasta iedzīvotājiem, mums, lauku 
cilvēkiem? Diez vai! Šīs ievirzes jau ir jūtamas tagad (kaut vai 
satiksmes autobusi, ceļi ...), patiesībā pat neapjaustās sekas, kas 
radīsies, ja nojauks jau izveidojušos zināmu kārtību. Nav taču 
konkrētības! Lauku ļaudīs valda neziņa. Šī neziņa, manuprāt, 
ir arī reformas veicējiem. Neskaidrība! Kas būs vietā? Kā būs? 
Ko iegūsim un ko visvairāk zaudēsim?  Nu nevar veikt reformu 
tikai tādēļ, ka kaut kas jādara, jāveic! Absurda situācija! Aiz-
vien šīs bažas, ka lauku ļaudis būs zaudētāji, pieaug. Šīs bažas 
taču neviens arī nemēģina kliedēt. Ko darīt? Vai ieklausās val-
dības kungi tautas balsī? Vai tiešām tikai tīruma mēslu dakšas 
var „augstajiem” kungiem valdībā prātus iegrozīt? Ir zināma 
patiesība, ka nedrīkst izārdīt veco, kamēr nav uzcelts jaunais. 
Jā, ar vienu cirtienu  „izārdīs” veco kārtību. Bet vai tikpat viegli 
varēs radīt stabilu jauno kārtību? Lūk, šādas bažīgas pārdomas 
radās Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā. 

Cerēsim, cerēsim uz saprātu! 
Ar cieņu Guntis Mozga 

Šomēnes avīzītes lasītājus 
uzrunā Sāvienas bibliotēkas 
vadītāja Aija Jakubjaņeca. 

Sāvienas bibliotēka jau 
ilgu laiku ir vienīgais, tā 
saucamais, “kultūras centrs” 
Sāvienas iedzīvotājiem. Dzī-
vojam mēs pagasta nomalē, 
un visiem mums jāpriecājas, 
ka vēl pastāv bibliotēka , kur 
var pasmelties garīgo bagā-
tību. Esam pateicīgi pagasta 
pašvaldībai, ka mūs saprot 
un joprojām atbalsta.

 Sāvienas bibliotēkā strādāju no 1994. gada, kad pensijā de-
vās iepriekšējā bibliotekāre V. Drumolte. Sākums bibliotēkā 
bija ļoti grūts, jo man nebija nekādas pieredzes bibliotēkas dar-
bā. Gāju padomu lūgt rajona bibliotēkas darbiniekiem, kuri arī 
laipni izpalīdzēja. Tā pamazām iejutos bibliotēku darbā.

 Lai vairāk uzzinātu par darbu bibliotēkā, esmu apmeklēju-
si dažādus kursus un saņēmusi apliecības par kursu beigšanu. 
Kursu tēmas ir bijušas visdažādākās: “Bibliotēku darba aktua-
litātes”. Šos kursus izgāju drīz pēc stāšanās darbā. 2001.gadā 

apguvu tēmu “Bibliotekārs pilsoniskai sabiedrībai’’, 2003. 
gadā– “Interaktīvas metodes informācijas darbā, efektīvas sa-
ziņas veidošana darbā ar klientu” un 2004. gadā mazliet par 
projektu vadību, krājumu komplektēšanu. 

2005.gadā apguvu profesionālās pilnveides izglītības prog-
rammu “Bibliotekārzinātne, bibliotēku attīstības virzieni”.

 Šogad Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā Latvijas 
publisko bibliotēku attīstības projektu ietvaros esmu saņēmusi 
apliecinājumus par mācību kursu beigšanu lasītāju motivēšanā, 
inovatīvās darbības iespēju bibliotēkās, informācijas tehnolo-
ģiju un interneta lietošanas iemaņu uzlabošanā, efektīvas pa-
sniegšanas metodēs, mūžizglītības aktuālākajās problēmās un 
bibliotēkas lomu zināšanu sabiedrībā – kopā 140 akadēmiskās 
stundas.

 Pa šiem gadiem esmu sevi pilnveidojusi, palīdzējusi arī 
lasītājiem apgūt interneta lietošanas iemaņas. Sākot strādāt 
bibliotēkā, bija 60 lasītāju, tad šogad skaits sasniedzis jau 111 
lasītājus. Fondā ir 7224 dokumentu vienību. Apmeklējumu 
skaits– 1297, tas gan nav tikai grāmatu apmaiņai ,jo ir daudzi , 
kas nāk tikai uz bibliotēku iegūt informāciju no interneta. Bērni 
vairāk bibliotēku apmeklē vasarā, bet ir arī tādi, kas nāk visu 
gadu. Bibliotēku tomēr vairāk apmeklē gados vecāki cilvēki, jo 
Sāvienā vairāk mīt gados vecāki ļaudis.

Guntis Mozga. 

Aija Jakubjaņeca. 
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  2007.gadā bibliotēka tika akreditēta. Šogad, komplektējot 
fondu, vairāk uzmanību vēršu uz nozaru literatūru . No budže-
tā iedalītiem 1000 Ls grāmatu iegādei par trešo daļu naudas 
iegādājos nozaru literatūru, kas ir vairāk izzinoša literatūra. Tā-
pat abonēju žurnālus, avīzes. Abonēju vairāk lauksaimniecības 
žurnālus, kuriem ir lielāks pieprasījums. Jaunākās grāmatas ie-
gādājos, mazliet aptaujājot lasītājus, zinot viņu vēlmes.

 Bibliotēkā ir 3 datori lietotāju vajadzībām, arī printeris , ko-
pētājs.

2008.gadā tika bibliotēkai nopirkti jauni datorgaldi, krēsli. 
Vasarā nomainīja vecos elektrovadus, šobrīd bibliotēka ir gaišā-
ka. Tika veikts neliels kosmētiskais remonts, pārkrāsojot grīdu. 

Saku paldies pagasta pašvaldībai par sapratni, atbalsta snieg-
šanu bibliotēkai, lai pastāvētu bibliotēka, lai šinī nomalē būtu, 
kur aiziet cilvēkiem ar gaišu skatu uz nākotni.

 Saviem lasītājiem novēlu smelties vienmēr jaunas zināša-
nas, ko var gūt, apmeklējot bibliotēku. Satiksimies bibliotēkā!

Aija Jakubjaņeca,  Sāvienas bibliotēkas vadītāja 

Rudenīgi lietainā, bet lapu zelta rotātā dienā Sāvienas 
,,Avotiņu’’ mājās sava mūža kalendāra 80. lappusi šķīra Valdis 
Avotiņš. Vedot pašvaldības sveicienus, sastapu jubilāru mājīgā, 
siltā mājā kopā ar dzīvesbiedreni Gaidu. Tā nu viņi divatā 
vada savas dzīves dienas un tās nebūt nav vieglas. Valdim 
gandrīz zudusi redze, bet Gaidai pārvietošanās iespējas sniedz 
ratiņkrēsls. Jubilejas reizē vedināju gaviļnieku uz sarunu par 
viņa dzīves gaitām, par šodienas izjūtām.

Valdis dzimis 1928.gada 10.oktobrī  Sāvienā ,,Avotiņu’’ mā-
jās Jāņa un Martas Avotiņu ģimenē. Ģimenē uzauguši kopā 
ar vecāko māsu Viju (šodien pensionētā skolotāja Vija Port-
nova). Bērnībā bijis daudz jāstrādā vecāku saimniecībā. Sā-
kumā ar grūtībām pie darba pierasts, bet vēlāk esot strādājis 
dziedādams. Un tā dziedādams vēlāk sastapis arī savu nākamo 
sievu– Gaidu Lancmani. Bet līdz tam vēl gariem gadiem jāpa-
iet. Valdis pirmās skolas zinības apguvis Sāvienas 6. klasīgajā 

MĒNEŠA JUBILĀRS

Valdim Avotiņam dzīves jubilejā
pamatskolā, tad turpinājis izglītoties Ļaudonas lauksaimniecī-
bas skolā. Te guvis labas zināšanas un iemaņas lauku darbiem, 
tāpēc arī 38 sava mūža gadus palicis uzticīgs kolhoza darbiem, 
saistītiem ar zemes kopšanu. 

1950. gada 23.aprīlī Valdi iesauc dienēt padomju armijā, tās 
laikā pabūts Maskavā, Ukrainā Krimā, Vladivostokā, Novosi-
birskā. Dienests nelikās tik grūts, jo Valdi mājās gaidīja Gai-
da. Un kad, atgriezies no armijas, Valdis sāka strādāt Ļaudo-
nas lauksaimniecības skolā par saimniecības daļas vadītāju un 
vēlāk  vietējā kolhozā ,,Molotovs’’, tad arī 1954.gadā dibināja 
ģimeni ar Gaidu. Šodien ar Gaidu nodzīvoto gadu skaitlis jau 
,,izaudzis’’ pāri pussimtam – 54. Šajos gados pieaugušas un sa-
vās dzīvēs aizgājušas ne tikai meitas Laima un Anita, bet arī 
mazbērni. Valdis ar lepnumu balsī saka, ka tagad viņu ģimenē ir 
18 cilvēki, no kuriem – 5mazbērni un 3 mazmazbērniņi. 

Vecumdienas Valdim nav priecīgas, jo ,,zaudētās’’ acis liegu-
šas daudzas mīļas nodarbes – grāmatu lasīšanu, makšķerēšanu 
Aiviekstē, arī televizoru nevar saredzēt, tikai dzirdēt.

Paldies vārdus Valdis saka Pēterim Praškevičam, kas palīdz 
ar zemes darbiem tikt galā, māju apkopt, malku sanest. Meita 
Laima rūpējas par viņa lielo ābeļdārzu ar apmēram 70 ābelēm. 
Darbu tik daudz, bet acu gaismas trūkums liedz tos visus pada-
rīt, lai arī rokām vēl spēka pietiek.

Es, vēl maza būdama, atceros Valdi kā manu bērnības draugu 
onkuli, kurš vienmēr brauca ar zirdziņu ciemos pie savas māsas 
un pats bija tik mierīgas dabas, kluss darba rūķis. Bērnības acis 
ir redzīgas, tās nemelo un ilgi atceras.

Vēlēšu jubilāram vēl ilgi vadīt mūža dienas savās mājās kopā 
ar sievu Gaidu un pārējiem mīļajiem ģimenes cilvēkiem, kuri 
noteikti Valdim dos dvēseles spēku, īsinās patumšās dienas. 
Labu veselību!

Līgas Calmānes teksts un foto

Kam traucēja Bērnu rotaļu centrs? 
Ļaudonas pagasta iedzīvotājus satraukusi ziņa, ka izpostīts 

Ļaudonas bērnu rotaļu un attīstības centrs.
 Naktī uz pirmdienu (no 21. uz 22. septembri) Ļaudonas 

bērnu rotaļu centram pagaidām nenoskaidroti vandaļi izsituši 
logu, izraisījuši ļaunprātīgu dedzināšanu. Šim noziegumam tika 
izvēlēta vismelnākā nakts stunda, speciāli sagatavots degmai-
sījums, kas izliets uz palodzes un telpas iekšienē. Pateicoties 
telpu iekārtošanai atbilstoši ugunsdrošības prasībām, laikus ie-
darbojās dūmu detektoru signalizācija, kas pamodināja blakus 
mājas cilvēkus, kuri arī sacēla trauksmi, un izraisītā ļaunprātīgā 
dedzināšana tika apturēta. Rezultātā izdega tikai pirmā telpa, 
kurā bija ieguldīti Bērnu un ģimenes lietu ministrijas līdzekļi 
un liels darbs. Plastmasas logi, griesti un sienas sakusušas, grī-
das segums vietām izdedzis, paklāji izdeguši, jaunais televizors 
izkusis. Sienas pulkstenis apstājies 3.05. Rotaļlietas sakusušas, 
apdegušas. Apdegušas un daļēji sadegušas mēbeles.Izlietā eļļa.

Valdis un Gaida Avotiņi. 
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Izkusušais televizors.

Griesti.

Rotaļlietas.

Ints Ķergalvis no „Degpunkta”.

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas pārstāvji.

Tīrot telpu, var redzēt, ka ļaundaris gribējis lielāku nelaimi, nekā 
tas ir noticis, jo vēl desmit dienas pēc ugunsgrēka uz grīdas atro-
das paliels eļļas daudzums. Tas nebija litrs vai divi, bet gan krietni 
lielāks trauks, un ļaundara nodoms bija daudz lielāks. Skumji, ka 
mūsu sabiedrībā dzīvo cilvēki, kas ir gatavi uz šādu ļaunumu. Do-
mājams, ka ļaundaris nebrauca no kaimiņu pagasta…

Normāla cilvēka prātam nav saprotams, kam gan vajadzē-
ja izpostīt Bērnu rotaļu un attīstības centru? Kam traucēja šī 
sakoptā vieta mūsu pagasta centrā ? Kam tas ir izdevīgi? Šai 
dedzināšanai varēja būt arī daudz smagākas sekas. Lūgsim vi-
sus augstākos spēkus, lai policijas darbiniekiem izdodas atrast 
vainīgo un lai tas saņem pelnīto sodu un sedz radītos materiālos 
zaudējumus. Morālos zaudējumus pagasta bērniem, vecākiem 
un visai Ļaudonas sabiedrībai vainīgajai personai būs grūti 
kompensēt un atbildēt uz jautājumu – KĀPĒC?....

R. Vizānes teksts un foto

16.augusts bija ne tikai šīs vasaras karstākā diena, bet arī divu 
dzimtu – Eglīšu un Aizsilnieku – tikšanās reize, viņu kopīgi radī-
tās grāmatas „Raibi raibie radu raksti” atvēršanas svētki.

No Talsiem , Rīgas, Ogres, Valmieras un Cēsīm, Lubānas, 
un Saikavas, Rēzeknes un Līvāniem, Madonas un Praulienas, 
tepat no Ļaudonas, Kalnvirsas un Mārcienas skolā sapulcējās 
turpat vai simts dažādu paaudžu, daudzu ģimeņu cilvēki.

Eglīši un Aizsilnieki – kas saista šīs dzimtas?
Skarbie likteņa vēji tik cieši savijuši šo divu dzimtu koku 

zarus, ka nu tos atšķetināt nav ne cilvēku, ne Dieva ziņā…
Pagājušā gadsimta sākumā Ungurmuižas Aizsilnieku Andreja 

ģimeni piemeklēja nelaime – ar asins sērgu nomira sieva un 
dēliņš. Andrejs palika viens ar trim bērniem, pie kam jaunāka-
jai meitiņai Mildiņai bija tikai divi gadiņi. Līdzīgs liktenis bija 
piemeklējis Ļaudonas pagasta „Āžkalnus”. Kļuvusi atraitne, 

“Raibu raibie radu raksti”

Dzejnieks Jāzeps Osmanis kopā ar tuviniekiem.



    OKTOBRIS 2008                   “Ļaudonas Vēstis” Nr.10 (174)                                         7

Anna Pripāne tur kopā ar vīra māti un sešām meitām cīnījās 
ar darbiem. Vienu no dvīņu māsām, ņipro Zelmiņu, pieņēma 
audzināt Annas māsas Līzes ģimene – „Ķepšu” Bērziņi, kas ir 
mums pazīstamā Kalnvirsas Andra Bērziņa vecvecāki. Andra 
ģimene joprojām saimnieko 200 gadu vecajās dzimtas mājās.

Apprecoties ar Annu, Andrejs Aizsilnieks kļuva ģimenes gal-
va un apgādnieks astoņiem bērniem. Pateicoties viņa uzņēmībai 
un strādīgumam, dzīve „Āžkalnos” uzlabojās. Tie kļuva par ie-
nesīgu un sakoptu saimniecību. Arī bērniem bija savi pienākumi, 
jo kalnainajā zemē galvenos ienākumus deva lopkopība.

„Āžkalnu” meitas auga čaklas, skaistas, lielas dziedātājas. Viņ-
pus Aiviekstes dzīves gaitas sākās viņu radiniekiem – zinātkāra-
jam sapņotājam Andrejam Eglītim un viņa  brālim Jānim, kas jau  
jaunības gados bija iemīļots lauku muzikants zaļumballēs un kā-
zās.  Un jaunība vienmēr ir skaista, tai nekas nav par grūtu…

„Āžkalnu” meitas aizprecējās uz tuvām un tālām mājām. 
Emma ienāca „Cepļu” Ziediņu ģimenē, Emmai un Pēterim 
piedzima divas meitas Ausma un Laima. Pēc Ļaudonas vidus-
skolas beigšanas Laima studēja LLA un kļuva mežkope, bet 
Ausma agronoma specialitāti ieguva Priekuļu lauksaimniecī-
bas tehnikumā. Ausmas dzīve saistīta ar Priekuļiem, tur viņas 
ģimenes māja, tur vecumdienas vadīja arī vecāki. Un turpat 
netālu jau arī Laimas mīļās „Pinderes”. Māsas, izaudzinājušas 
bērnus, priecājas par mazbērniem.

Pripānu Marija kļuva Jansone, viņu ģimenē piedzima dēls 
Juris. Pēc RPI Celtniecības fakultātes beigšanas Jura dzīve cie-
ši saistīta ar Talsiem. Tieši Juris ar Laimu bija tie nemiera gari, 
kas pirms četriem gadiem noorganizēja abu dzimtu pirmo kopā 
nākšanu Ļaudonā , arī augustā.

Un toreiz tikšanās emociju iespaidā Juris ierosināja visiem 
kopā rakstīt grāmatu. Visi labprāt piekritām. Toreiz , protams, 
mēs neaptvērām, cik daudz pūļu tas prasīs…

Ziediņu ģimenes zarā ir brāļi Oši no Ļaudonas „Beļaviņām”– 
Pēteris ir ievērojams ārsts P. Stradiņa slimnīcā, Jānis ilgus ga-
dus vadīja Cēsu autoremonta rūpnīcu, tagad ir metālapstrādes 
firmas īpašnieks. Netālu no „Beļaviņām” „Purnaviešos” dzīvo 
Dārziņu ģimene, arī piederīga Eglīšu dzimtai, ģimenes galva 
Jānis jau ir aizsaulē, taču dzīvo mūsu grāmatā. Viņa dzīves-
biedre Ausma Dārziņa ar sirdi un dvēseli ir visās radu būšanās. 
Viņas uzņēmība un atsaucība ir apbrīnojama.

Savs zariņš Eglīšu dzimtas kokā ir dzejnieka Jāzepa Osmaņa 
ģimenei. Kopā mācoties augstskolā, viņš iemīlēja daiļo ļau-
donieti, skrodera Priedes Jūlija meitu Zigrīdu, kas kļuva viņa 
sieva. Uz mūžu dzejnieks iemīlēja arī Aivieksti. Tā laika Ļau-
donas veiksmīgākie makšķernieki Ābols un Šnore Pēteris jop-
rojām dzīvo Osmaņa dzejoļos. Daudz dzejoļu veltīts Ļaudonai, 

Aiviekstei, arī mūsu radu saimei.
Arī Osmanis ar meitu bija ieradušies uz tikšanos.
Lielākais dzimtas lepnums, protams, ir dzejnieks Andrejs 

Eglītis. Viņa portrets bija kopā ar mums skolas muzejā. Di-
rektore Lidija Kaufelde mūs iepazīstināja ar skolēnu sarūpēto 
bagāto materiālu klāstu, viņu pētījumiem par dzejnieka dzīvi. 
Izrādās, ka 90. gados skolai Andrejs Eglītis uzdāvinājis pirmo 
datoru. Un jauki, ka tieši Ļaudonas skolniece Diāna ir uzva-
rējusi Latvijas Nacionālā fonda rīkotajā Andreja Eglīša eseju 
konkursā. Darbus vērtēja ne tikai Rīgā, bet arī Stokholmā.

Aizsilnieku dzimtas koks ir izpētīts 11 paaudzēs līdz 1730.ga-
dam. 90. gados rokoties arhīvos un baznīcu grāmatās, to paveica 
tagad tik ļoti iecienītais dzimtas koku pētnieks Jānis Plūksna.

Mūsu senči ir dzīvojuši Aiviekstes krastos – Saikavā, Ļau-
donā. Viņi ir smagi strādājuši, lējuši sviedrus, lai no muižas 
izpirktu zemi, pūlējušies tikt pie labākas dzīves. Varenajam 
dzimtas kokam kupli sazarojuši un zaļo daudzi zari.

Aizsilnieku Milda (mazā Mildiņa no lielās „Āžkalnu” sai-
mes), apprecoties ar Voldemāru Peilānu, lika pamatus lielajai 
Peilānu dzimtai, kas sazarojusi un sakuplojusi dzīvo dažādās 
Latvijas vietās. Mildas un Voldemāra priekšā jānoliec galva–
izaudzināt, izskolot astoņus bērnus, kas kļuvuši par lieliskiem 
izglītotiem cilvēkiem – tas ir patiess varoņdarbs.

No Mildas vecākiem nāk Iesalnieku atzars – Velta, kuru vai-
rāku paaudžu ļaudonieši pazīst kā prasmīgu matemātikas sko-
lotāju Veltu Dzērvi. Viņas mazdēliņš bija viens no jaunākajiem 
tikšanās dalībniekiem.

Ļaudonā dzīvo Laima Tropa, kuru skolā pazinām kā Ošu 
Laimu, jauku, sabiedrisku cilvēku, dziedātāju, dejotāju. Viņas 
vectēvs Jānis ir pusbrālis „Āžkalnu” Aizsilnieku Andrejam. 
Laima lieliski pārzina mūsu radu rakstus.

Uz tikšanos  no Rīgas bija ieradušies saikavieši Gaida un In-
dulis Aizsilnieki ar saviem lielajiem bērniem un mazbērniem. 
Ja dzirdēsiet pieminam Egitu Aizsilnieci, kas strādā Briselē, 
ziniet – tā ir Gaidas un Induļa mazmeita.

Interesanti, ka Aizsilnieku dzimtas kokā ir divi arhitektu zari. 
Viens jau ir nokaltis 1981.gadā, kad nomirst Latvijas Arhitektu sa-
vienības vadītāja Emma Aizsilniece. Viņas atdusas vieta Rīgā, Meža 
kapos. Un otrais, kurā pašlaik aktīvi darbojas mākslinieka Jura Va-
siļjeva meita arhitekte Helēna Dekante. Viņa Ļaudonā bija pirmo 
reizi un jutās patiesi aizkustināta par visu redzēto un dzirdēto.

Viskuplāk pārstāvēts bija Arnolda Aizsilnieka dzimtas zars. 
Arnolds bija ievērojams Latvijas tautsaimnieks, ekonomists. 
Viņa darbus respektē arī mūsdienu speciālisti. Nereti dzirdam: 
jāpalasa Aizsilnieks…

Arnolds pēc kara dzīvoja Zviedrijā. Apbrīnojami, ka viņa 

Valijas un Alberta Aizsilnieku dzimta.
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sieva Valija izaudzināja un izskoloja piecus lieliskus bērnus. 
Tuvāk pazīstu dēla Andra ģimeni, kas dzīvo Rembatē. Andris 
un Mirdza visu mūžu veikuši atbildīgu darbu lauksaimniecībā 
un pašvaldībā. Tagad viņiem jādzīvo līdzi bērnu un mazbēr-
nu gaitām. Vedekla Ilze Aizsilniece ir Latvijā pirmā un lielākā 
piensaimnieku kooperatīva ”Piena ceļš” vadītāja. Lai tev , Ilzīt, 
veicas, lai par tavām gaitām nomodā ir arī debesu Piena ceļš! 
Bet mazdēls Aivis ir LLU Vecauces saimniecības direktors. 
Viņa vadībā tur šogad uzcelta Eiropā modernākā liellopu kūts. 
Interesanti, ka basketbolists Kaspars Kambala arī ir Arnolda 
Aizsilnieka mazdēls no meitas Noras ģimenes.

Ja sanākušo radu pulku redzētu mūsu tēvs Alberts Aizsil-
nieks, viņš ļoti priecātos…

Tieši viņš, dzīvs būdams, vienmēr centās radus turēt kopā. 
Atceros, kā piecdesmitajos gados mēs, sešpadsmit Aizsilnieki, 
ļaudonieši, saikavieši, ar kolhoza smago mašīnu braucām uz 
Cēsīm apciemot tēva brāļa Andreja atraitni Paulīni, kura ar bēr-
niem Jāni un Austru bija pārbraukuši no Sibīrijas. Tēvs nekad 
nepabrauca garām radu mājām Saikavā.

Šoreiz pie Alberta uz kapiem devās no Cēsīm atbraukušās 
Andreja mazmeita Inese, mazmazmeita Laura. Viņas vēlējās 
redzēt arī savu vecvecāku Kārļa un Edes atdusas vietu. Darba 
dēļ gan nebija ieradusies Andreja otra mazmeita – pazīstamā 
daktere Ilze Aizsilniece. 

Mēs trīs māsas, Sarma, Mārīte, Astrīda, priecājāmies par lie-
lo radu saietu, redzējām, kā interesanti kontakti veidojas mūsu 
bērniem un mazbērniem. Ar prieku skatījos, kā mans trīsgadī-
gais mazdēliņš Kārlis nopietni sarunājas ar skolotāju Dārziņu 
un vēlāk stāsta māsai Šarlotei, ka viņam ir draudzene Ausmī.

Domāju, ka vislielākais prieks mūsu vecākiem būtu par jau-
nāko mazmazdēliņu, kas tieši pēc simts gadiem Aizsilnieku 
dzimtas kokā atgriezis Alberta vārdu. Mazais septiņus mēnešus 
vecais Alberts Aizsilnieks todien saņēma dāvanu – sava vec-
vectēva 6. klases matemātikas grāmatu. Lai veicas Albertiņam 
lielajā dzīves reizrēķinā! 

Pēc svētku kliņģera visi steidzās uz kapiem – gan pie Andreja 
Eglīša, gan saviem tuviniekiem, arī pie mācītāja Kārļa Avota, 
kas Ļaudonas ev. lut. draudzē kalpojis 45 gadus, daudziem bijis 
arī skolotājs un padomdevējs. Tādēļ saziedojām naudu Kārļa 
Avota kapa plāksnei.

Un tagad par grāmatu „Raibi raibie radu raksti”. Tā tapusi 
četru gadu laikā, tā mūsu visu kopīgi uzrakstīta. Protams, vis-
lielākais paldies Jurim Jansonam. Viņš bija gan redaktors, gan 

grāmatas izdevējs – cilvēks, kas mūs uzmundrināja un mudinā-
ja, turēja pie vārda un noteica termiņus, reizēm arī smalkjūtīgi 
pabāra. Turam rokās šo grāmatu 2 sējumos ar unikāliem foto 
materiāliem un brīnāmies, ka esam to paveikuši. Jā, esam to 
paveikuši aiz cieņas un mīlestības, aiz apbrīnas par mūsu senču 
spēku un izturību, par spēju atkal un atkal sākt visu no jauna.

Mēs, kara laika bērni, esam saikne starp diviem gadsimtiem. 
Mēs nesam dzīvo atmiņu par 20. gadsimta notikumiem, pētām 
pagātnes liecības – fotogrāfijas, dokumentus, uzklausām atmiņu 
stāstus un saudzīgi šķetinām samezgloto radu saišu kamolu.

Mūsu grāmata stāsta par divu dzimtu ļaudīm, lielākoties 
pavisam parastiem cilvēkiem. Taču katram no viņiem ir savs 
likteņstāsts.

Grāmata stāsta arī par Ļaudonu, par tās pagātni, par notiku-
miem un ļaudīm pagājušā gadsimta sākumā, pirmskara gados, 
par notikumiem, tradīcijām ļaudoniešu dzīvē.

Par šo grāmatas daļu vislielākais paldies pienākas Sarmai 
Barkovskai. Viņai ar savu pedantisko skolotājas neatlaidību 
kā skudriņai izdevies savākt apbrīnojami daudz materiālu par 
Ļaudonu, par Aivieksti.

Aiviekste kādreiz ir bijusi daudzu pagastu dzīvības artēri-
ja. Es rakstu un domās redzu, kā sestdienās Jaunkalsnavā no 
vilciena izkāpj saposušies pilsētnieki, lai ar kuģīti augšup pa 
Aivieksti dotos tuvos un tālos ciemos – līdz pašai Lubānai.

Par palīdzību grāmatas tapšanā un par piedalīšanos mūsu pa-
sākumā liels paldies skolas direktorei Lidijai Kaufeldei un pa-
gasta padomes priekšsēdētājai Līgai Calmānei. Paldies skolas 
darbiniecēm par skaisti sapostām telpām! 

Līgai Calmānei paldies par atjaunoto Ļaudonas kapu kapli-
ču, par sakoptajām kapsētām. Kapi ir vieta, kur saprotam, cik 
šaura un trausla ir laipa starp dzīvību un nāvi. Un cilvēks taču 
dzīvo tikmēr, kamēr viņu vēl kāds atceras.

Lai grāmata par raibi raibajiem mūsu divu dzimtu radu rak-
stiem vieno mūs – tuvus un tālus, vecus un jaunus! Lai kādreiz 
tai ir arī turpinājums!

Astrīda Aizsilniece, 
valmieriete, sirdī joprojām ļaudoniete

P.s. Pa šo laiku mūsu grāmata „Raibi raibie radu raksti” ir 
nonākusi Latvijas Zinātņu akadēmijā un bagātīgā kultūrvēstu-
riskā satura dēļ atzinīgi novērtēta.

 Grāmatu var apskatīt un lasīt Ļaudonas vidusskolas bib-
liotēkā.

 Jūnijā Ļaudonas sociālās aprūpes centrā viesojās Vāci-
jas Sarkanā Krusta Rosrātes nodaļas pārstāvji piecu cilvēku 
sastāvā. Ciemiņi iepazinās ar aprūpes centra telpām, novēr-
tēja paveikto un apzinājās veicamo , lai viņu palīdzība būtu 
efektīvāka.

VASARAS AKTIVITĀTES SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRĀ
Vācijas Sarkanā Krusta Rosrātes nodaļas vadītājs Maiks 

Hūlsmans  aprūpes centram dāvāja 250 eiro un fotobildi , 
kurā redzami visi Rosrātes nodaļas biedri – pārsvarā skolas 
vecuma jaunieši, bet mēs savukārt ciemiņiem pasniedzām 
lauku ziedu pušķus, mājās sietu ķimeņu sieru un ,,Laimas “ 
konfektes. Īsā tikšanās izvērtās ļoti jauka un sirsnīga , kuru 
nespēja aptumšot pat valodas barjera . Sirsnīgs paldies vācu 
draugiem! Un gaidām atkal ciemos nākamajā gadā.

 Madonas rajona padome sociālajiem darbiniekiem un 
aprūpes iestāžu vadītājiem no 2.līdz 4.jūlijam organizēja pie-
redzes apmaiņas braucienu  uz Lietuvu – konkrēti  uz Anikš-
ču rajonu. No Ļaudonas  pagasta mēs bijām divas – es un 
aprūpes centra sociālā aprūpētāja Tatjana Kriškāne. Braucie-
na laikā iepazināmies ar sociālo pakalpojumu  iespējām un 
piedāvājumiem Lietuvā, ar dažādiem cilvēkiem un interesan-
tākajiem tūrisma objektiem valstī.

Pieredzes brauciens sākās ar pieņemšanu  pie Anikšču 
mēra. Rajona  sociālā darba vadītāja Jurate iepazīstināja ar 
sociālo pakalpojumu veidiem un iespējām Lietuvā. Pēc ofi-Ciemiņi no Vācijas Sarkanā Krusta Rosrātes nodaļas.
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Ķegumu, lai paraudzītu, kā dzīvo vecie ļaudis Ķeguma  so-
ciālās aprūpes mājā.  Ķegumā mūs laipni sagaidīja iestādes 
vadītāja  Lilita, kura tad arī mūs iepazīstināja ar savu saimnie-

cību. Aprūpes mājā šobrīd mīt 16 cilvēki. Telpas ir pašauras, 
visur nepieciešams remonts, māja ir ar malkas apkuri, līdz ar 
to ugunsdrošība ir ļoti aktuāla, virtuve gan skaisti izremontē-
ta, un ēdiens tur tiekot gatavots  ļoti  garšīgs kā mājās (žēl, 
ka mūs neuzcienāja ,tad tā lieta būtu skaidra un pārliecinoša). 
Man patika, ka Lilitas kundze ir  optimisma pilna. Lai viņiem 
veicas!   Manas meitenes atzina , ka pie mums darba  apstākļi 
ir nesalīdzināmi  vieglāki (kaut  vai cilvēku mazgāšana), un 
arī telpas ir daudz  plašākas.

Pēc Ķeguma  apmeklējām Nītaures zvēru dārzu, kur bez  
strausiem apskatījām arī citus putnus (dažādas šķirnes balo-
žus, vistas, gaiļus, pīles, fazānus, pāvu, karalisko dzērvi) un 
dzīvniekus (dažādu šķirņu trušus, Austrālijas ķenguru, poniju 
ģimeni). Mums ļoti patika zvēru dārzā, sevišķi jau mazajiem 
līdzbraucējiem. Un tad skaistā Bīriņu pils, skaistā apkārtne 
ar ezeru, pakalniem un lejām, dīķīšiem .Pili no iekšpuses ne-
izdevās aplūkot, jo tieši todien tur notika seminārs. Kopīga 
maltīte  simtgadīgu ozolu ēnā Bīriņu pils pakājē.  Nu skais-
ti! Tālākais ceļš  veda uz Saulkrastiem, jo visi vēlējās redzēt 
jūru, bet mūsu iemītniece Intiņa pirmo reizi mūžā. Drosmī-
gākie izpeldējās jūrā, mazāk drosmīgie pastaigājās pa krastu. 
Bet smiltiņa nav tik balta un smalka  kā Jūrmalā. Vēlēšanās 
pasauļoties bija jāatliek, jo diena jau sliecās uz novakari. Mā-
jup devāmies caur Siguldu, kur arī jūsmojām par interesanti 
veidotām puķu figūrām. 

Jauki pavadīta diena kopā ar darbabiedriem  un ģimenes 
locekļiem, kopīga bildēšanās, tās būs skaistas atmiņas, kas 
sildīs visu garo ziemu.

Paldies šoferītim Valdim , kas mūs izvizināja, un Ļaudonas 
pagasta padomei par finansiālo atbalstu!

 Ar avīzītes palīdzību saku paldies strādniekiem , kas  šo-
vasar remontēja aprūpes centra  telpas (trīs  lielās dzīvojamās 
istabas, atpūtas telpu un aprūpētāju telpu). Un tie ir Dagnis 
Zeps, Olga Skripka, Agris Beļavs, Juris Salenieks, kas  gan 
līdz beigām neizturēja un mūs pameta, kā arī savs strādnieks 
Linards Dundurs. Pateicoties vietējam darbaspēkam, remontu 
veicām par nieka tūkstoti plus vācu draugu dāvāto naudiņu.  

 Šovasar biju skaistā ceļojumā Vācijā , precīzāk Vācijas 
dienvidaustrumos – Bavārijā. 

Bet par šo braucienu nākamajā ,, Ļaudonas Vēstu“ numu-
rā.

Lai visiem skaists rudens!

   Maija Zandberga, Ļaudonas SAC vadītāja
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ciālās  pieņemšanas tikšanās ietvaros apmeklējām Jauniešu 
dienas centru Anikščos un nelielu Sociālās aprūpes māju garī-
gi slimiem cilvēkiem . Māja ir  projektēta un celta speciāli un 
tāpēc piemērota šādu cilvēku vajadzībām. Būtībā šāda māja 
ir liela pansionāta filiāle, bet šobrīd te mītošie 20 iemītnieki 
(pārsvarā gados jauni cilvēki) jūtas kā viena liela ģimene, kur 
ikvienam ir dota iespēja pastrādāt dārzā, kopt teritoriju vai ra-
vēt puķu dobes, kārtot savu istabiņu, rūpēties citam par citu.

Ikviens pieredzes brauciens vienlaicīgi ir arī jauka ekskursi-
ja. Šajā braucienā ap-
skatījām Arklu (zirgu) 
muzeju, Viļņas vec-
pilsētu, vēlā vakara 
stundā Viļņu vērojām 
no Viļņas televīzijas 
torņa augstumiem, 
pabijām Eiropas cen-
trā, kas pēc pēdējiem 
zinātnieku aprēķiniem 
atrodas netālu no Viļ-
ņas, apskatījām Trāķu 
ezerpili, Grūtas parku  
(netālu no Druskinin-

kiem) ar dažā-
diem padomju lai-
ku pieminekļiem, 
iepazināmies  ar 
Drusk in ink iem 
– Lietuvas kūrort-
pilsētu, bet vaka-
rā relaksējāmies  
lielākajā Baltijā 
akvaparkā Drus-
kininkos.  Kauņu 
vērojām caur-
braucot. 

Uzskatu, ka 
brauciens bija iz-
devies, ļoti daudz 

redzējām. Lietuva ir mūsu kaimiņzeme, tā neatrodas aiz trej-
deviņiem kalniem, bet   cilvēki tur vairāk nodarbojas ar lopu 
audzēšanu (pie katras lauku sētas ganījās gotiņas   un zirgi),  
ar zemes apstrādi, ievērojami mazāk izcērt mežus.   
Paldies Ļaudonas pagasta padomes deputātiem, kas atbalstīja  
mūsu braucienu  uz  Lietuvu.

 Kad pansionāta  darbinieki un iemītnieki brauc ciemos 
uz kādu citu aprūpes māju, laiks nemaz nevar būt slikts. Tāda  
jauka vasaras diena bija arī 30.jūlijs, kad devāmies ceļā   uz 

Pie Ķeguma sociālās aprūpes mājas.

Bīriņu pilī.

Eiropas centrā.

Grūtas parkā.
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Miķeļi
Ar Miķeļiem, ar 29.septembri, atnāk Veļu laiks. Miķeļi ir 

visbāgātākais gadalaiks ar savām veltēm – dārzeņiem, augļiem, 
krāšņajām lapām, sēnēm.... Bērni saņēma ielūgumu doties cie-
mos pie Miķeļa uz mežu. Miķelis aicināja uz dažādām rotaļām, 
sporta aktivitātēm un pārsteigumu. Ciemos tika aicināti Ļau-
donas vidusskolas 1.klases bērni ar savu audzinātāju Anitu Pē-

tersīli. Bērni bija sagatavojuši dāvanas un cienastu Miķelim un 
bērnu dārza bērniem. Bet Miķelis nerimās un devās apciemot 
pašus mazākos “Zaķu” grupas bērnus, kur arī tika sagatavots 
pārsteigums.

Mūsu ozols
Mazie ĻAUDONIEŠI akcijā – “Ozolzeme – Latvija”.
“Ozolzeme – Latvija” ir pasākumu cikls, kas veltīts Latvijas 

Republikas proklamēšanas 90. gadadienai. Akcijas mērķis ir 
attīstīt vienotības ideju un piederību savai zemei, apzināt dabas 
bagātības, iesaistot bērnus, jauniešus un viņu vecākus un visu 
sabiedrību Latvijas zaļās rotas – mežu un parku – atjaunoša-
nas pasākumos. Šajā pasākumā piedalījāmies arī mēs, Ļaudo-
nas PII paši mazākie, katra grupiņa iestādot savu ozolu. Tagad 
mūsu mērķis ir rūpēties un kopt šo mazo kociņu ar mazajām 
ačtelēm, ar mazajām rociņām. Veicam pētījumus, zīmējam zī-

mējumus, aplicējam, fotografējam un visu to apkopojam mapē 
„Mūsu ozols”. To visu varēs  aplūkot dabā, kā pavasarī plaukst 
lapiņas, vasarā tie pieņemas visā krāšņumā, rudenī dzeltē un 
dodas uz ziemas guļu. Tā būs sava veida vēsture mums un ozo-
liem.

Vita Stradiņa, skolotāja
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IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Pirmsskolas izglītības iestādē

Dzimšanas dienas
Atčāpoja rudenītis ar lietutiņu, ar mākonīti, ar vēju. Kādu 

rītu Ļaudonas PII apciemoja Sēņotājs – skolotāja Ilze, kas bija 
apmaldījies mežā. Kā gadījās, kā ne, Sēņotājs noskaidroja, ka 
bērni ir sanākuši svinēt dzimšanas dienas. Goda vietu ieņēma 
septembra jubilāri – Samanta, Salvis, Armīns, Gatis, Matīss, 
Ralfs, Juris. Savukārt “Kaķu” grupas bērni palīdzēja Sēņotā-
jam izstāstīt V.Sutejeva pasaku “Zem sēnītes”.

Visi bija pārsteigti, ka zem mazas sēnītes var paslēpties tik 
daudz draugu. Kopā bija jautri un priecīgi.

“Ziedi manai Latvijai”
Ziedu paklājs veltīts Latvijas 90.dzimšanas dienai. Drama-

turgs Artūrs Bērziņš rakstījis: “Latvijas valsts pasludināšana 
notika vienkārši, sirsnīgi, bez liekiem žestiem. Tā bija tāda 
pati kā mūsu tautas daba.”

Tāpēc mēs šoreiz izmantojām ziedus. Bērni kopā ar vecā-
kiem un skolotājām izveidoja ziedu paklāju, ietverot Latviju 
kontūrās.

No ikdienas un svētku brīžiem 
pagasta izglītības iestādēs

“Rūķu” grupas bērni ciemos pie sava ozola.

Septembra jubilāri kopā ar sēņotājiem un “Kaķu“ grupas 
bērniem.

Miķeļdienas aktivitātes mežā.

“Zaķu” grupas bērni pie ziedu paklāja Latvijai.
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ramvārdi), kuri lieti noderēšot dažādās dzīves situācijās, kā 
arī  maisiņš ar tik (skaitu) sarkanajām dzērvenēm, cik nu kurš 
nostrādājis skolā! Paldies divpadsmitajiem par jaukajiem mir-
kļiem un smaržīgo kliņģeri!

Nu un , protams, katra klase gatavo savu vizītkarti, gatavojas 
galerijas atklāšanai. Kādas tās būs izdevušās, varēsiet aplūkot , 
iegriežoties mūsu skolā.

Gatavojamies arī rajona novadpētniecības  izstādei ”Tu esi, 
Latvija”, materiāli jau ir nogādāti, tos noteiktā laikā varēs ap-
lūkot Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu 
zālē. Liela pateicība ir jāizsaka skolotājai Emeritai Beļauniecei 
par šo materiālu sagatavošanu.

Skolēnu pašpārvalde gatavojas pieredzes apmaiņas pasā-
kumam rajona skolu 5.-9.kl.līdzpārvalžu līderiem, kas notiks 
mūsu skolā oktobra beigās. Bet kā mums tur būs veicies, uzzi-
nāsiet nākamreiz.

Direktores vietniece audzināšanas darbā Sarmīte Sīle
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Aktivitātes rudenī Ļaudonas vidusskolā 

Šis mācību gads aizrit ar Latvijas vārdu uz lūpām vai ik uz 
soļa, jo Latvijai taču svinēsim 90! Arī aktivitātes ir pakārtotas  
šim notikumam .Klases  septembra sākumā veidoja ziedu paklā-
ju, šoreiz katrai klasei iedalīts savs burtiņš, rezultātā – ziedošs 
sveiciens ar uzrakstu ”Latvijai -90” .Piedalījāmies arī Lielajā 
talkā, saposām savas skolas apkārtni, kā arī pagasta ceļmalas...

 Septembra viducī – ikgadējais pārgājiens ar mērķi iepazīt 
savu pagastu, tuvāko apkārtni. Mūsu maršruti veda gan uz Beļa-
vu  Teterakmeni apskatīt, Driksnas sila ezeriņus un Velnagravu, 

uz Teiču purva takām, Teiču informācijas centru, pagasta māju, 
pastu, estrādi, baznīcu, HES, pie A.Eglīša Ļaudonas kapsētā...
Bet tagad rakstām un veidojam pārgājienu aprakstus. 

Skolā notika arī Eiropas valodu dienas ietvaros konkurss par 
Eiropas Savienību un tās oficiālajām valodām. Šogad konkursā 
varēja piedalīties  individuāli. Lūk, uzvarētāji: latviešu valodā– 
5.kl. – Lauma Iesalniece, 6.kl. – Agnese Sīle, 7.kl.– Liene Dārta 
Dumpe, 8.kl. – Mārtiņš Pujāts, 9.kl. – Elva Sakne, 12.kl.– Ma-
reks Jakubjaņecs, bet angļu valodā – 5.kl.– Atis Kriškāns, 6.kl.–
Kalvis Kuprans, 7.kl.– Liene Dārta Dumpe, 8.kl.– Gundars 
Zelčs, 9.kl. – Sandris Šumskis, 12.kl. –  Dmitrijs Abramovs.

Ļoti jauks un sirsnīgs pasākums notika Skolotāju dienā, 
kuru tradicionāli organizē 12.kl. Šoreiz mums veltīja koncertu 
„Vienīgi jums!”, kuru bija sagatavojuši skolēni no 1. līdz 12.kl. 
Katram skolotājam tika doti līdzi labie un stiprie vārdiņi (bu-

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM

Ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.753 „Valsts 
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas 
un uzraudzības kārtība pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības 
uzlabošana” īstenošanai”, kas izdoti saskaņā ar Lauksaimniecī-
bas un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto un septīto daļu un 
apstiprināti 2008.gada 15.septembrī. Noteikumi nosaka kārtību, 
kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienī-
bas atbalstu pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uzlaboša-
na” īstenošanai (turpmāk - pasākums). Pasākuma ietvaros tiek 
atbalstītas šādas aktivitātes:

1. jaunaudžu kopšana;

Informācija meža īpašniekiem
2. mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa;
3. jauni instrumenti un aprīkojums, kas paredzēts jaunaudžu 

kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai.
Mazvērtīga mežaudze šo noteikumu izpratnē ir:
1. dabiski atjaunojies izcirtums vai mežaudze, kurā vidējais 

valdošās koku sugas koku augstums ir no diviem līdz sešiem 
metriem un meža augšanas apstākļiem piemērotu koku skaits 
(saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu) ir ma-
zāks par koku skaitu, kas atbilst kritiskajam šķērslaukumam sa-
skaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu meža zemēs;

2. neproduktīva mežaudze saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

12. klases skolēni Teiču purva takās.

2. klases skolēni un audzinātāja ar pagasta karogu.

Ziedu sveiciens Latvijai.
6. klases skolēni Teiču dabas rezervātā.
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par koku ciršanu meža zemēs.

 Atbalsta pretendents ir:
1.fiziskā persona - meža zemes īpašnieks;
2.juridiskā persona, kuras privātā kapitāla daļas ir 50 vai vai-

rāk procentu un kas ir meža zemes īpašnieks;
3.pašvaldība - meža zemes īpašnieks;
4.pašvaldības kapitālsabiedrība.
Atbalsta saņemšanas nosacījumi:
1. Projekta īstenošanas platībā ir veikta meža inventarizāci-

ja atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju un 
Meža valsts reģistra informācijas apriti.

2. Atbalsta saņemšanas nosacījumi aktivitātē „jaunaudžu 
kopšana” ir šādi:

1. atbalstu jaunaudžu kopšanai mežaudzē, kurā vidējais val-
došās koku sugas koku augstums ir mazāks par četriem met-
riem, var saņemt divas reizes laikposmā līdz 2013.gadam, kop-
šanu veic ne biežāk kā reizi trijos gados;

2. atbalstu mežaudžu kopšanai mežaudzē, kurā vidējais val-
došās koku sugas koku augstums ir no četriem līdz astoņiem 
metriem, var saņemt vienu reizi;

3. atbalstu nākotnes koku kopšanai var saņemt par mežau-
dzēm, kurās valdošās sugas koku vidējais augstums ir no se-
šiem līdz astoņiem metriem;

4. atjaunotās un ieaudzētās mežaudzes, kurās vidējais valdo-
šās koku sugas koku augstums ir līdz sešiem metriem, atbilst 
atjaunotās mežaudzes kopšanas pārbaudes kritērijiem, kas no-
teikti normatīvajos aktos par meža atjaunošanu;

5. atjaunotās un ieaudzētās mežaudzes, kurās valdošās koku 
sugas koku vidējais augstums ir lielāks par sešiem metriem, at-
bilst šādiem kritērijiem:

5.1. valdošā koku suga ir piemērota meža augšanas apstākļu 
tipam atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu;

5.2. kopto koku skaits atbilstoši valdošās sugas koku vidējam 
augstumam nav lielāks kā normālais koku skaits vienā hektārā 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju un 
Meža valsts reģistra informācijas apriti;

6. atbalsts nākotnes koku kopšanai mežaudzē, kurā koku vi-
dējais augstums ir līdz sešiem metriem, netiek maksāts.

Nākotnes koku kopšana šo noteikumu izpratnē ir augšanas 
telpas atbrīvošana vismaz triju metru rādiusā ne mazāk kā 500 
kokiem vienā hektārā. Vienlaikus ar nākotnes koku kopšanu at-
ļauts tos atzarot. Atzarošanu uzskata par izpildītu, ja atzarota 
vismaz viena trešdaļa no koka augstuma.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi pasākumam „mazvērtīgu 
mežaudžu nomaiņa” ir šādi:

1. mazvērtīgas mežaudzes nomaiņai izmanto piemērotas iz-
celsmes stādāmo materiālu, kas atbilst normatīvajos aktos par 
meža reproduktīvo materiālu noteiktajām prasībām;

2. stādīto koku skaits ir vismaz 75 % no izveidotās mežau-
dzes kopējā koku skaita;

3. izveidotā mežaudze atbilst atjaunotas mežaudzes kritēri-
jiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu.

Atbalstu aktivitātē „jauni instrumenti un aprīkojums, kas pa-
redzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomai-
ņai” atļauts piešķirt pretendentam, kura īpašumā ir vismaz trīs 
hektāri meža. 

Viens pretendents vienā gadā var saņemt atbalstu šo notei-
kumu minēto aktivitāšu īstenošanai platībā, kas nav lielāka par 
50 hektāriem.

Atbalsta veids un apmērs
Projekta attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz:
1. aktivitātē „jaunaudžu kopšana” 210 latu par hektāru vienā 

kopšanas reizē;
2. aktivitātē „jaunaudžu kopšana” 300 latu par hektāru, ja 

vienlaikus ar nākotnes koku kopšanu tie atzaroti;
3. aktivitātē „mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa” 840 latu par 

hektāru.
Vienam pretendentam viena projekta kopējā attiecināmo 

izmaksu summa aktivitātē „mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa” 
nepārsniedz 3514 latus vienā izmaksas reizē jeb 7028 latus 
laikposmā līdz 2013.gadam. Projekta minimālais attiecināmo 
izmaksu apmērs ir 702 lati.

Atbalsta intensitāte aktivitātēm nepārsniedz 50 % no kopējās 
attiecināmo izmaksu summas un nav mazāka par 20 %.

Ņemot vērā, ka beidzot ir atvērušās vairākas aktivitātes, kas 
attiecas uz privāto mežu īpašniekiem, tagad svarīgi, lai pieteik-
šanās uz šīm aktivitātēm notiktu pēc iespējas raiti. 

Tāpēc, mēs šā gada 22. oktobrī plkst 10 00 Madonā, Sa-
ieta laukumā 1, 3.stāva zālē aicinām visus interesentus uz 
bezmaksas semināru!

Seminārā piedalīsies arī virsmežniecības speciālisti, kuri 
informēs, kā viņi veiks šo aktivitāšu administrēšanu un pie-
dalīsies arī LAD Atbalsta daļas speciāliste no Jēkabpils, kurai 
varēs uzdot visus jautājumus par to, kur un kā notiks projektu 
pieņemšana.

    Ja ir vēl kādi ierosinājumi-rakstiet!!! Semināra darba plāns 
vēl tiks precizēts. Varbūt vajag iet arī dabā-konkrētā platībā ??? 
Bet tad man jāzina, kur ir tā problēma?  

Arī, ja ir jau konkrēti jautājumi par projektiem, lūdzu rak-
stiet, lai varam visi pēc iespējas labāk sagatavoties. 

 
Ar cieņu un uz sadarbību
Mairita Bondare
VMD Konsultāciju pakalpojumu centrs
Madonas nodaļas vadītāja
Saules 13 a, Madona, LV 4801
Tālr. 64822528, mob. 28381176

Lauku atbalsta dienests atbilstoši Ministru kabineta notei-
kumiem Nr.668, kuri pieņemti Rīgā 2008.gada 18.augustā, ir 
izsludinājis pasākuma „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību 
pārstrukturēšanai” atvēršanu no 3.11. 2008. līdz 15. 12. 2008.
Pasākuma “Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturē-
šanai” (turpmāk – pasākums) mērķis ir veicināt daļēji naturālo 
saimniecību pārstrukturēšanu, sekmējot komerciālas un kon-
kurētspējīgas saimnieciskas darbības attīstību. Pasākuma īste-
nošanas vieta ir Latvijas lauku teritorija.

Atbalstu var saņemt fiziska persona vai juridiska persona 
(kuras juridiskā adrese atrodas projekta īstenošanas vietā), ku-
ras saimnieciskā darbība pārsvarā ir saistīta ar lauksaimniecis-
kās produkcijas ražošanu un: 

1. tā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskatu vai 
gada ienākumu deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
par gada pārskatu sagatavošanu; 

2. tās saimnieciskās darbības neto apgrozījums, neieskaitot 
subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts vai Eiropas Savienības at-
balsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, par pēdējo noslēgto 

Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai
gadu ir vismaz 2108 lati, bet nepārsniedz 7028 latus; 

3. tās īpašumā ir vismaz 1 ha lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes. Šī prasība neattiecas uz nozarēm, kuru specifika ļauj 
veikt lauksaimniecisko ražošanu bez zemes īpašuma; 

4. tās ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas veido vis-
maz 50 % no kopējās saimnieciskās darbības apgrozījuma; 

5. tā izstrādājusi saimniecības attīstības plānu pieciem ga-
diem saskaņā ar noteikumu Nr.668 pielikumu, kurā ir pierādīta 
ekonomiskā dzīvotspēja. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir 
pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā 
un visos pārējos projekta īstenošanas gados. Naudas plūsmā 
naudas atlikums katra mēneša beigās ir pozitīvs. Trešajā gadā 
saimnieciskās darbības neto apgrozījuma pieaugumu paredz 
vismaz 30 % apmērā, salīdzinot ar pieteikšanās gadā iesniegto 
pēdējā noslēgtā gada pārskatu vai ienākumu deklarāciju.

Pasākuma ietvaros tiek atbalstīti šādi ieguldījumi saimniecis-
kās darbības attīstībai: 

1. iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegāde; 
2. ēku būvniecība un rekonstrukcija; 
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3. nepieciešamo būvmateriālu iegāde; 
4. ieguldījumi ilggadīgajos stādījumos.
 Atbalsta saņēmēja saistību (pieci gadi) periodā veiktais mi-

nimālais ieguldījumu apjoms ir vismaz 5270 latu, bet pirmo trīs 
gadu laikā vismaz 3162 lati. Saistību perioda ceturtajā gadā Lau-
ku atbalsta dienests pārskata ieguldījumu atbilstību saimniecības 
attīstības plānam. Ja plānā paredzētie ieguldījumi triju gadu pār-
skata termiņā nav veikti, turpmāk atbalstu nepiešķir, bet saņem-
tais atbalsts nav jāatmaksā. Atbalsts tiek piešķirts katru gadu kā 
vienotas likmes summa. Atbalsta apjoms saimniecībai ir 1054 lati 
gadā un to maksā ne ilgāk kā piecus gadus pēc kārtas.

 Projekta iesniegumus sarindo pēc projektu atlases kritēri-
jiem. Ja projektu atlasē iegūtais punktu skaits ir vienāds, priekš-
rocības saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, 
kuram pēdējā noslēgtajā gadā ir lielāks neto apgrozījums no 
lauksaimnieciskās ražošanas. Ja ir vienāds gan punktu skaits, 
gan apgrozījums no lauksaimnieciskās ražošanas, tiek atbalstīti 
visi attiecīgie projekti. 

Projektu atlases kritēriji
Nr. 
 p.k.

Kritēriju 
grupa

Maksimāli 
iespēja-
mais pun-
ktu skaits 
grupā

Kritērijs Pun-
ktu 
skaits

1. Projekta 
īstenošanas 
vieta

30 Atbalsta pretendents 
īsteno projektu 
teritorijā ar 4. un 
5.grupas attīstības 
indeksu

30

Atbalsta pretendents 
īsteno projektu 
teritorijā ar 3.grupas 
attīstības indeksu

15

Atbalsta pretendents 
īsteno projektu citā 
teritorijā

0

2. Papildu 
punkti par 
projekta 
īstenošanu 
mazāk 
labvēlīgā 
apvidū 
(MLA)

15 Atbalsta pretendents 
īsteno projektu 
3.kategorijas teritorijā

15

Atbalsta pretendents 
īsteno projektu 
2.kategorijas teritorijā

10

Atbalsta pretendents 
īsteno projektu 
1.kategorijas teritorijā

5

Atbalsta pretendents 
īsteno projektu citā 
teritorijā

0

Ja projektā paredzēta jauna būvniecība, rekonstrukcija vai 
būvmateriālu iegāde, papildus iesniedz:  

1. zemesgrāmatu nodaļas izsniegtu nostiprinājuma uzrakstu 
vai zemesgrāmatas apliecību par nekustamo īpašumu, uz kura 
vai kurā paredzēta būvniecība, vai ilgtermiņa nekustamā īpašu-
ma nomas līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā, ja ilgtermiņa 
nomas līgumā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem 
gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas (iesniedz 
kopiju, uzrādot oriģinālu); 

2. apliecinājuma karti, ja paredzēta vienkāršota rekonstrukci-
ja (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu);  

3. atbalsta pretendenta sagatavotu būvniecības tāmi, ja pare-
dzēts iegādāties būvmateriālus; 

4. būvatļauju (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu).
Saistību periodā atbalsta saņēmējs katru gadu iesniedz:  

Gada pārskatu – katru gadu līdz 1.jūnijam. Pēc gada pārskata izvēr-
tēšanas veic maksājumu par kārtējo gadu. Ja atbalsta saņēmējs nav 
iesniedzis gada pārskatu, atbalstu turpmāk neizmaksā. Izvērtējot 
pārskatu par trešo saistību gadu, atbalstu turpmāk neizmaksā, ja: 

1. saimnieciskās darbības neto apgrozījuma pieaugums trešajā 
gadā ir mazāks par 30 %, salīdzinot ar pieteikšanās gadā iesnieg-
to pēdējā noslēgtā gada pārskatu vai ienākumu deklarāciju; 

2. saimniecībā nav veikti ieguldījumi pirmo trīs gadu periodā 
saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu.

Lai veicinātu makšķerēšanas sportu, klubs „Savieši” rakstī-
ja projektu, kuru apstiprināja, un klubam piešķīra finansējumu 
jaunu laivu iegādei. Kopā ar laivām iegādājāmies arī glābšanas 
vestes uz ūdeņiem, kuras saņems makšķernieki vai atpūtnieki 
kopā ar nomāto laivu. Klubam ir iegādātas septiņas laivas. Drī-
zumā pie  ezera tiks izveidota atpūtas vieta, kur varēs uzstādīt 
teltis un kurt ugunskuru, ja kādiem atpūtniekiem būs vēlēšanās 
pārnakšņot pie ezera.

Sāvienas ezeru apmeklē daudz makšķernieku no visas Lat-
vijas visos gadalaikos, līdz ar to zivju daudzums ezerā sama-
zinās, tāpēc makšķernieku klubs „Savieši” tuvākajā nākotnē 
plāno papildināt ezeru ar vērtīgām zivīm.

Jūlijā Valsts zivju resursu aģentūra Sāvienas ezerā veica kon-
troles zveju pēc makšķernieka kluba „Savieši” ierosinājuma. 

Makšķernieku kluba „Savieši” aktivitātes
Zivju resursu aģentūra izstrādā zivju ekspluatācijas noteiku-
mus. Kad būs zināmi noteikumi, tad tiks slēgts nomas līgums 
ar Ļaudonas pagasta padomi par Sāvienas ezeru. Ekspluatācijas 
noteikumu izstrādei un kontroles zvejai finansējumu piešķīra 
Latvijas Zivsaimniecības pārvaldes Zivju fonds, tas ir 709,00 

lati, kas nav jāatmaksā.
Makšķernieku kluba biedri laivas varēs iznomāt bez maksas, 

bet pārējiem būs jāmaksā nomas maksa.
Par laivu nomu interesēties pa tālruņiem – vakaros 64828488, 

mob. tel. 26650598

  MK „Savieši” valdes priekšsēdētājs Vairis Viļevičs
V. Viļeviča fotoVairis Viļevičs ar vasaras lielāko lomu – 8,2 kg līdaku.

Valsts zivju resursu aģentūra veic kontrolzveju.
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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: 64860896.
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Pas. Nr. 95   Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Avīzi var lasīt internetā: www.laudona.lv
Materiālus avīzei iesniegt līdz katra mēneša 5. datumam.

APSVEICAM!

SĒRU VĒSTS

Ļaudonas pagasta padomē ir iespējams iegādāties vecos kul-
tūras nama logus par cenu 2,00 Ls/gab. + PVN 18%. Nauda 
jāiemaksā kasē, pēc logiem var griezties pie pašvaldības ceļu 
meistara.

Joprojām Ļaudonas ciema iedzīvotāji var saņemt arī māju 
numurzīmju plāksnītes.  

KULTŪRAS AFIŠA
18.oktobrī plkst.19.00  Ļaudonas kultūras namā 

atpūtas vakars pašdarbniekiem, uzņēmējiem un iestāžu 
darbiniekiem. Koncertu sniegs Kalsnavas pašdarbnieki. 
Balli spēlē grupa “Leivēri’’.

21.oktobrī Andreja Eglīša 96. dzimšanas diena. 
Pieminot rakstnieku, aizdegsim svecītes Ļaudonas kapsētā 
plkst. 17.00.

1.novembrī plkst.18.00 Ļaudonas kultūras namā 
“Sendienu’’ salidojums. Pie mums ciemosies vokālie 
ansambļi ar nosaukumu “Sendienas’’ no Rankas un 
Dagdas. Koncertu kuplinās dāmu deju grupa “Mežrozīte’’ 
un Mārcienas dramatiskais kolektīvs. Pēc koncerta jautrus 
dančus spēlēs Lubānas lauku kapela.

11.novembrī plkst.17.00 Ļaudonas kultūras namā 
izstādes “Skaista mana Ļaudona’’ atklāšana. Jūsu 
fotogrāfijas A4 formātā  gaidīsim līdz 31.oktobrim.

17.novembrī plkst.19.00 Ļaudonas kultūras namā 
Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai veltīts 
svētku koncerts un balle.

No visa pa druskai;
No maizes, no medus,
No svelmes, no ledus,
No skūpsta, no laimes,
No sāpēm, no slāpēm,
No gaismas, no tumsas,
No prieka pa druskai.

50 gadu jubilejā
Gunāru Jankiļeviču 12.oktobrī

55 gadu jubilejā
Mārīti Strodi 14.oktobrī
Nelitu Sirmo 28.oktobrī

70 gadu jubilejā
Aldi Asmuss 7.oktobrī

80 gadu jubilejā
Valdi Avotiņu 10.oktobrī

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

Varavīksnes košās krāsas 
Šodien katrā sirdī mīt, 
Jo pie mums tu atnākusi 
Esi, mazā, dvēselīt! 
Atnākusi, iesējusi 
Cerību, kam lielai augt, 
Ka tu mūsu vidū spēsi 
Tā kā ozols plaukt, 
Darot gaišas mūsu dienas, 
Visu saviem smaidiem vīt, 
Augot lielākam, bez ēnām, 
Lai tavs ceļš ir, mazulīt! 

Sveicam Intaru un Ditu Novikus 
ar dēliņa MARKUSA piedzimšana 29. septembrī

Lūdzu, lūdziet par mani ikrīt
Jūs, kuru dvēseles gaismā mīt!
Lai mūžības gaitā pār mani krīt
Dieva miers un tēvzemes smiltis.

Mūžības ceļos aizgājuši:

HUGO SISENIS miris 15. septembrī 71 gada vecumā;
KĀRLIS BITE miris 17. septembrī 70 gadu vecumā;
GUNTRA VIJA BALTIŅA mirusi 22. septembrī 69 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem

Reiz pienāk diena,
Nelūgta un skarba,
Kad dziļi, dziļi
Daudzas sirdis sāp.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ILONAI un viņas ģimenei, 
tēti mūžībā pavadot.

Bijušie klasesbiedri un audzinātāja Ļaudonas vidusskolā

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

Izsakām līdzjūtību Romualdam Zablockim ar ģimeni, 
tēvu mūžības ceļā pavadot.

Dauģu, Krasnovu, Vizānu ģimenes

LĪDZJŪTĪBAS

INFORMĀCIJAI

SVEICAM

Ir sāpes,
ko nespējam dalīt uz pusēm, 
Nav tādu vārdu,
kas mierināt spētu.
Nostājas blakus
tev draugi un klusē,
Kaut vai tā, lai tev palīdzētu.

Izsakām līdzjūtību DIĀNAI, tēvu guldot kapu kalniņā.

SIA “DĪVARI” kolektīvs

Raud sveces, raud,-
tās sadedzina dienu,
Kas liek tev, tēt,
no dzīves projām iet.
No mājām prom, 
uz smilšu kalna pusi,
Kur mūža mierā jāpaliek.
Raud sveces, raud…

Mūsu visdziļākā līdzjūtība ILONAI, pavadot tēvu mūžī-
bas ceļā.

SIA “DĪVARI” kolektīvs


