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Februāris – Sveču, puteņu, ziemeļvēju un mīlētāju mēnesis.
Viss, kas notiek dabā, norisinās arī cilvēkos. Februāris ir dvēseles pār-

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

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

Tik labi kā ziemā dvēsele neattīrās nevienā citā gadalaikā. Februārī 
valda sudraba enerģija. To satur ledus – sasaldētais ūdens. Un snieg-
pārslas – viena no skaistākajām formām dabā. Ziemas domām vienmēr 
lielāks spēks nekā pārējos gadalaikos, tāpēc lielie biznesa plāni jākaļ zie-
mā. Vēlme atgriezties pagātnē, kaut ko mainīt un rīkoties citādi ir sena 
un plaši apcerēta. Bieži vien ir gribējies visu sākt no jauna, noslaucīt 
kā tāfeli un rakstīt pavisam ko citu ar baltu, svaigu krītu. Bet varbūt 
pašreizējā situācija, notikumu un izjūtu kopums ir īstais pakāpiens jau-
nam sākumam? Pieņemot lēmumu sākt „jaunu, skaistu dzīvi”, vieglāk 
to izdarīt, izmantojot kādu atskaites punktu – nozīmīgu datumu, īpašu 
notikumu un tamlīdzīgi, jo februāris ir arī mīlētāju mēnesis. Cik labi 
un vienkārši ir sajust, ka neesi viens un ka būs kādas durvis, kas vienmēr 
būs atvērtas. Gan Tev, gan priekam. 

Aiviekste pie Siliešiem.
R. Vizānes foto
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PAGASTA PADOMĒ
Padomes sēdē 2008. gada 30. decembrī
1. Apstiprināja pārskatu par Ļaudonas pagasta padomes 2008.

gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi. 
2. Nolēma: 
1) samazināt Ļaudonas pagasta padomes amatpersonu (dar-

binieku) atlīdzības izmaksai finansējuma apjomu par 15% no 
kopējā institūcijai 2009. gadā šim pašam mērķim plānotā finan-
sējuma apjoma;

2) par 15% samazināt darbiniekiem (izņemot pedagoģiskos 
darbiniekus) amata algas daļu, kas pārsniedz divas valstī noteik-
tās minimālās algas.  

3. Pieņēma lēmumu – ar 2009. gada 1. janvāri likvidēt šādas 
amata vienības:

1) 3 kurinātāju amata vienības padomes administrācijā (Ai-
viekstes katlu mājā),

2) 1 izpilddirektora amata vienību,
3) 0,5 vidusskolas bibliotekāra amata vienību,
 4) 1 vidusskolas dārznieka amata vienību,
5) 2 h grupu darba vadītājs vidusskolā.
Ar 2009.gada 1. martu likvidēt amata vienību – attīrīšanas 

iekārtu operators – 0,5   amata vienības.
4. Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”, nolēma ar 2009.
gada 1.martu izmainīt amata vienības lielumu 20 amata vienībām. 

5. Apstiprināja amata vienību „grāmatvedis” ar slodzi 0,25.
6. Apstiprināja grozījumus Ļaudonas pagasta darba samaksas 

un sociālo garantiju nolikumā. 
7. Papildināja amata vienību sarakstu, kas finansējams no 

pašvaldības autoceļu fonda līdzekļiem 2009. gadā.
8. Apstiprināja Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības ie-

stādes nolikumu.
9. Pieņēma pašvaldības grāmatvedības bilancē neprivatizēto 

dzīvokli Nr.2, dzīvojamā mājā Ļaudonas pagasta, Dambja ielā 
„Rūpnieki” 2. 

10. Nolēma izsludināt atklāto konkursu „Ļaudonas vidussko-
las sporta zāles rekonstrukcijas I un II kārta”. 

11. Apstiprināja komisiju Ļaudonas pagasta pašvaldības visu 
iepirkumu, kam līgumcena ir robežās no 1000,-Ls līdz 10 000,-
Ls, izvērtēšanai. 

12. Apstiprināja komisiju būves „Dzīvojamās mājas rekons-
trukcija par zooloģisko un botānisko kolekciju glabātuvi Brī-
vības ielā 35, Ļaudonas pagastā, Madonas rajonā” un būves 
„Klēts rekonstrukcija par dzīvojamo māju „Saulrietos” Ļaudo-
nas pagastā, Madonas rajonā” pieņemšanai ekspluatācijā. 

13. Pieņēma lēmumu izbeigt zemes lietošanas tiesības 24 ze-
mes lietošanas tiesību īpašniekiem, kuri līdz 2008. gada 1. sep-
tembrim nav iesnieguši Valsts zemes dienesta reģionālajā noda-
ļā reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā (NĪVK IS) zemes robežu plānu vai apliecinājumu par 
priekšapmaksas veikšanu pirms zemes izpirkuma (pirkuma) lī-
guma noslēgšanas. 

14. Nolēma piešķirt vienam pagasta iedzīvotājam nekustamā 
īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā.

15. Nolēma piešķirt brīvpusdienas 2.- 4. klašu skolēniem līdz 
2009. gada 31. maijam.

16. Nolēma atbalstīt finansiāli: 
1) zemledus makšķerēšanas sacensības Ļaudonas pagasta 

Driksnas ezerā;
2) MMK „Ļaudona” - transporta izdevumiem cīņai ar tra-

kumsērgas ierobežošanu; 
3) jauktā kora „Lai top!” 10 gadu jubilejas koncertu. 
17. Nolēma pagarināt trūcīgas ģimenes statusu trim ģimenēm.
18. Nolēma piešķirt brīvpusdienas Ļaudonas vidusskolā bēr-

niem no divām ģimenēm.
19. Nolēma piešķirt sociālās palīdzības pabalstu četriem pa-

gasta iedzīvotājiem.
20. Nākamā pagasta padomes sēde notiks 
2009. gada 25. februārī plkst.14.15. 

Sēdes materiālus apkopoja
 Ilita Berķe, pagasta padomes sekretāre

AKTUALITĀTES
2009.gada budžetu plānojot...
11.februāra ārkārtas sēdē tika apstiprināts pašvaldības 2009.

gada budžets. Saucu to par ,,ubaga tarbas’’ budžetu, jo tik sma-
gi nācis tas nekad nebija. Sausie skaitļi, skaisti sarindojušies 
tabuliņās, klusē, tie nevar pastāstīt par smagajām domām, 
emocijām, kas sekoja līdzi to ierakstīšanai uz palikšanu. Es 
nevaru nosaukt budžetu pat par izdzīvošanas budžetu, kur nu 
vēl par attīstības budžetu. Valsts uzlika par pienākumu sama-
zināt par 15% darba samaksai paredzētos finanšu līdzekļus, 
noņemot piemaksas, prēmijas, atvaļinājuma pabalstus utt. Ja 
ar nosauktajām darbībām neizdodas ietaupīt 15%, tad ieteikts 
ķerties pie darbinieku darba līgumu nosacījumu maiņas (dar-
ba slodzes, amata algas izmainīšanas). Tā kā nekad neesam 
grezni dzīvojuši, tad 15% ietaupījumu varējām iegūt tikai ar 
abiem minētajiem pasākumiem, vērtējot amata vienību darba 
apjomus, noslogotību, bet neatlaižot darbiniekus, nelikvidējot 
iestādes. Esmu pateicīga iestāžu vadītājiem un viņu darbinie-
kiem par sapratni un atbalstu. Zinu, cik smagi šajos laikos ir 
samierināties ar ziņu par algas samazinājumu vai darba slo-
dzes izmainīšanu.

Visiem pašvaldības darbiniekiem, arī man, kuriem amata 
alga bija lielāka par divām minimālajām algām, tā tika sama-
zināta par 15%.  

Darba samaksai paredzami lieli līdzekļi, piemēram, vidus-
skolai bez pedagogu algām (ko apmaksā valsts) nepiecieša-
mi vēl 72,4 tūkstoši lati gadā, pirmsskolas izglītības iestādei 
– 84,4 tūkstoši lati gadā, sociālās aprūpes centram – 50 tūk-
stoši lati utt. Vismaz par 25% tika samazināti visu iestāžu 
saimnieciskie izdevumi, pat nedomājot, kā iestādes izdzīvos. 
Atlikti visi remonti, inventāra iegādes. Vienīgais – skolas 
sporta zāles rekonstrukcijas darbi nav atcelti. Novada pie-
šķirtajai mērķdotācijai, ko izlietos sporta zāles rekonstrukci-
jai, klāt esam ieguvuši Eiropas finansējumu ap 100 000 Ls. 

Apmēram uz pusi samazināti Ceļu fonda līdzekļi, tāpēc dau-
dziem labiem plāniem ceļu darbos ir pārvilkta ,,melna svītra’’. 

Bet palielinājām līdzekļus sociālajiem pabalstiem, jo jāpa-
redz, ka cilvēkiem būs vairāk nepieciešama sociālā palīdzība. 
Kā šādu palīdzību visām ģimenēm, kam bērni apmeklē mūsu 
skolas 2.-4.klasi, uzskatu pašvaldības piešķirtās brīvpusdienas.

Dzīvē nevajadzētu tā būt, ka valstiskas vai pat pasaules eko-
nomiskās krīzes dēļ jācieš bērniem un sirmgalvjiem. Pašvaldī-
ba centīsies, kā līdz šim, savus cilvēkus nelaimē nepamest.

2009.gads nāks ar pārmaiņām pašvaldības dzīvē. 6.jūnijā 
notiks pašvaldību vēlēšanas, bet šoreiz netiks vēlēta Ļaudonas 
pagasta padome, bet Madonas novada dome. Tajā paredzēti 
17 deputāti. Vēlēšanas notiks pēc partiju iesniegtajiem sarak-
stiem. Bet jau šodien partijas meklē deputātu kandidātus sa-
viem sarakstiem, skatoties, lai no katra pagasta kāds atpazīsta-
māks cilvēks viņu sarakstā parādītos. Pagastu cilvēkiem būtu 
jābūt aktīviem, lai nerastos situācija, ka no pagasta Madonas 
novada domē nav neviena cilvēka. Kurš tad aizstāvēs Ļaudo-
nas intereses novadā? Man kā Zemnieku partijas biedrei pie-
dāvāts startēt Zemnieku partijas sarakstā, bet galīgo lēmumu 
vēl neesmu pieņēmusi.

Lai mums 2009.gads māca dzīvot citādāk, lai izvērtējam 
savu dzīvi un atmetam tās lietas, bez kurām varam iztikt. Bet 
lai saglabājam un attīstām tālāk tās dzīves jomas, kas mums, 
ļaudoniešiem, dod spēku celt ikdienas smagumu!

 Līga Calmāne, pagasta padomes priekšsēdētāja
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21. janvārī pagasta kultūras namā notika Madonas novada 
pašvaldību apvienošanās projekta ziņojuma apspriešana. Iera-
dušies bija Madonas rajona padomes priekšsēdētājs Andrejs 
Ceļapīters un Madonas pilsētas domes izpilddirektors, Mado-
nas novada veidošanas darba grupas vadītājs Āris Vilšķērsts. 
Madonas rajona laikraksta „Stars” un Vidzemes televīzijas 
pārstāvji. Žēl, ka zālē bija maz ļaudoniešu, un no septiņiem 
pagasta padomes deputātiem uz šo sapulci par vajadzīgu uz-
skatīja ierasties tikai trīs.  

Madonas novada pašvaldību apvienošanās ziņojums būs ap-
spriests visās novadu veidojošajās 15 pašvaldībās, jo sabied-
riskās apspriešanas sapulces notiek jau kopš 14. janvāra. Ma-
donas novadā būs apvienotas 15 pašvaldības. Madonas novada 
dome tiks ievēlēta pašvaldību vēlēšanās šā gada 6. jūnijā.

Tikšanos atklāj un vada Ļaudonas pagasta padomes priekš-
sēdētāja Līga Calmāne.

Tādā statusā, kādā esam pašlaik, būsim vairs tikai līdz 6.jū-
nijam. Pēc pašvaldību vēlēšanām mums nebūs savu deputātu, 
bet tas nebūt nenozīmē, ka ļaudoniešiem vairs nebūs nekā, ka 
viss bruks un būs jāveido jauna dzīve. Madonas novada ap-
spriešanas projekts ir virzīts uz to, lai obligāti saglabātu, nevis 
izpostītu to, kas mums ir, un veidotu ekonomiski attīstīties spē-
jīgas tagadējās pagastu teritorijas arī pēc novadu veidošanas, 
neraugoties uz to, ka no visām pusēm šobrīd spiež vārds krī-
ze, naudas trūkums, zemnieku bankroti, – tā teica pašvaldības 
priekšsēdētāja Līga Calmāne.

“Madonas novads būs viens no lielākajiem gan platības, gan 
iedzīvotāju skaita ziņā – pāri par 28 000. Iedzīvotāju vidējais 
blīvums uz kvadrātkilometru – 9,2 novadā, bet Ļaudonas pa-
gastā 7,9 . Projekta mērķis nav kaut ko sagraut vai iznīcināt. 
Galvenais, lai iedzīvotājiem nepasliktinātos dažādu pakalpo-
jumu sniegšana. Es arī neesmu pārmērīgs optimists, ka, izvei-
dojot novadus, būs leiputrija. Projekta apspriešanas mērķis ir, 
lai cilvēki izteiktu domas, uzdotu jautājumus. Neatkarīgi no 
novadu veidošanas, pašreiz svarīgāks ir uzdevums, kā izdzīvot 
krīzes apstākļos ar samazinātu budžetu. Tas ir kritiens atpakaļ 
visiem. Tagad vajadzēs papīru apdrukāt no abām pusēm...

Izmaiņas skars tikai dažus. Piemēram, novadā izveidos vie-
nu dzimtsarakstu nodaļu. Arī bāriņtiesa, iespējams, būs viena, 
bet pagastā paliks bāriņtiesas loceklis,” uzsvēra Ā.Vilšķērsts.

Kas sastādīs vēlēšanu sarakstus un kā notiks jaunās no-
vada domes vēlēšanas? 

“Pašvaldībā, kurā ir vairāk par 5000 iedzīvotāju, politiskās 
partijas veidos sarakstus. Domāju, ka lielākā daļa izvirzīs au-
toritātes no savu cilvēku vidus, tādā veidā mēģinās gūt vēlē-
tāju uzticību. Diezin vai jūs gribēsiet balsot par nepazīstamu 
cilvēku. Es, veidojot savu sarakstu, domāju, ka veiksmīgs tas 
varētu būt tad, ja tajā būs vietējā pagasta cilvēki,” sarunā ie-
saistās A.Ceļapīters, “pagasta pārvaldes vadītājs nedrīkst būt 
deputāts, tas ir likumā atrunāts. Arī izpilddirektors nedrīkst būt 
deputāts. Tas ir arī pareizi, jo cilvēki, kas strādā tiešo darbu, 
manā uztverē nedrīkst būt partijas biedri,” atzīst A.Ceļapīters

Jābalso būs par politisko partiju sarakstiem. Tādas garantijas, 
ka noteikti tiks iebalsots savs cilvēks, nebūs. Būs 17 deputāti. 
Pagasta pārvaldes vadītājam, kas tiks iecelts, būs tiesības tieši 

virzīt jautājumus izskatīšanai novada domē, nevis uz komite-
jām. Kopumā pagasta pārvalžu problēmu risināšanai novadā 
tiks veidota atsevišķa teritoriālā komiteja. Mums ir paredzēts 
arī pagastos veidot teritoriālas komisijas. Tās būtu līdzīgas ta-
gadējam deputātu sastāvam. Komisijām, protams, nebūs lemša-
nas tiesības, bet tās varētu palīdzēt pārvaldes vadītājam apzināt 
problēmas, sniegt ieteikumus,” informēja Ā.Vilšķērsts.

Pēc kādiem principiem iecels pagastos pārvaldnieku?
“Es varu pateikt savu redzējumu, jo nevaru prognozēt, kāds 

būs deputātu sastāvs. Principi būs profesionalitāte un autoritāte.
To izlems jaunievēlētā novada dome. Kā jebkura darba doša-

nas procedūra, arī tā saistās ar iepazīšanos. Deputāti ar kandi-
dātiem iepazīsies,” skaidro A.Ceļapīters.

“Arī deputāti, kas pārvaldniekus iecels, būs ieinteresēti, lai 
pakalpojumu sniegšanas centros viss ritētu ļoti labi. Kāda nozī-
me ielikt tādu cilvēku, kurš nepazīst vietējos apstākļus un kuru 
nepieņem cilvēki,” pārliecināts ir Ā.Vilšķērsts

Kādas iestādes tiks saglabātas pašvaldībā?
“Ja būs pieprasījums, būs pakalpojums. Šādam principam ir 

jābūt. Diemžēl tā tas ir. Mans personīgais uzskats ir, ka maziem 
bērniem šī pirmā izglītība ir jāsaņem pēc iespējas tuvāk dzīves 
vietai. Pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu nākotne atkarīga 
no bērnu skaita. Noteikti – ja būs bērni, būs skola. No 1. septem-
bra mainās finansējums – nauda sekos skolēnam. Ilgus gadus 
mazās lauku skoliņas ir pastāvējušas uz tā, ka Madonas abām 
vidusskolām un ģimnāzijai netiek atdots finansējums propor-
cionāli skolēnu skaitam. To mēs droši vien arī saglabāsim. Jo 
Madonas 1. vidusskola pēc tarifikācijas nemaz nav spējīga pa-
ņemt tos tūkstošus, kas it kā viņiem pienāktos pēc tāda rēķina, 
kādu piedāvā Izglītības ministrija pēc 1.septembra. Būs novada 
iekšējā izlīdzināšana. Ja nebūs finanšu samazinājuma, Madonas 
novadam pietiek tarificēt visu novada izglītības sistēmu. Bet tas 
nenozīmē, ka nākotnē nebūs jāmeklē risinājums. Arī savstar-
pējie norēķini paliks spēkā līdz šā gada beigām. Nākamā gada 
budžeta veidošana būs pēc iestāžu principa. Vietējā teritoriālās 
vienības pārvalde saņems finansējumus savu funkciju veikša-
nai. Tik lielu novadu, kāds būs Madonas novads, nevar pārval-
dīt centralizēti. Šeit būs liela loma vietējām pārvaldēm. Vietējo 
pakalpojumu centru vadītāji būs atbildīgi par visiem darbības 
procesiem. Tā es redzu šo novadu. Bet korekcijas jau ievieš 
ekonomiskā krīze. Manuprāt, kaut kas var būtiskāk mainīties 
tieši ekonomiskās krīzes iespaidā, nevis novadu apvienošanā. 
Finanšu nepietiekamības dēļ vajadzēs atteikties no lietām, pie 
kurām esam jau paspējuši pierast,” saka A.Ceļapīters.

Līga Calmāne aicina – varbūt madoniešiem nebūvēt savām 
skolām trešos stāvus, lai lauku skolas nepaliktu tukšas. 

Ļaudonas PII vadītāja Ināra Krasnova interesējās, vai jaunajā 
novadā ir domāts arī par pirmsskolas izglītības iestāžu darba 
koordinatoru?

Vai būs kādas izmaiņas autobusu maršrutu kustībā?
Pašlaik ir tāda kārtība, ka šos reisus administrē rajona sa-

biedriskā transporta organizēšanas komisija. Ar nākamā gada 
1.janvāri šī funkcija tiek nodota plānošanas reģiona padomei. 
Attiecīgi izmaiņas var būt, ja būs finansējuma samazinājums. 
Transports un iespēja nokļūt līdz pakalpojuma vietām būs 

Apspriež novada pašvaldības apvienošanās projektu

A. Ceļapīters, A. Vilšķērsts un L. Calmāne sapulces laikā.

J. Zavals uzdod jautājumus.
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viens no galvenajiem novadu jautājumiem, jo tas viss ir saistīts 
ar skolām, ar medicīnas iestādēm. Satiksmes ministrija nāk ar 
iniciatīvu un labojumiem noteikumos par ceļu fonda procen-
tuālo sadalījumu. Līdz šim pašvaldības saņēma 30% no akcīzes 
nodokļa daļas, kas  tiek novirzīta ceļu fondam. Valsts ceļiem 
palika 70%. Satiksmes ministrija tagad jau steidzamības kārtībā 
virza jautājumu samazināt par  7,2% šo procentuālo sadalīju-
mu par sliktu pašvaldībām. Manā skatījumā tas nav korekti, jo 
kritīsies ekonomiskā aktivitāte, līdz ar to arī degvielas patēriņš. 
Šis ceļu fonda finanšu apjoms ir piesaistīts pie nodokļu ieņēmu-
miem. Es saprotu visas iesaistītās puses novadu veidošanā. Dzī-
vojot novadā, mēs nedrīkstēsim dalīties mūsējos un viņējos. Tā 
būs katastrofa. Madonas novads – tas būs mūsējais. Tur, kur būs 
lielāka nepieciešamība pēc kaut kā, tur arī būs jāvirza visa mūsu 
uzmanība un finansējums. Lielāku uzmanību, manā skatījumā, 
veltīsim tieši lauku teritorijām. Nedrīkst veidoties tāda situācija, 
kā, piemēram, Rīga ir galvaspilsēta, bet visa pārējā – Latvija. 
Arī lauku cilvēkam jādod cerība, ka viņš nav aizmirsts. Nedrīkst 
būt atšķirības starp pakalpojumu sniegšanu Sāvienā, Saikavā, 
Mētrienā un Madonā,” uzsver A. Ceļapīters.

Kā ar ceļiem?
Ceļu meistars katrā pagastā nebūs, būs viens vai nu pa vairā-

kiem pagastiem, vai viens novadā ar atbilstošu izglītību. Rajonā 
mums ieplānots sakārtot otrās šķiras ceļus. Ja noasfaltētu ceļa 
posmus Ļaudona – Madona, Degumnieki – Meirāni un Mētrie-
na – Lazdona, tad visi ceļi no novada centra uz pakalpojumu 
sniegšanas centriem būtu asfaltēti. Kā būs, grūti pateikt, jo ceļu 
fondu finansējums pagaidām ir neskaidrs.

Pilsētas teritorijā esam sataupījuši 17 ha, kas ir pilsētas domes 
īpašumā, kur ir labas grants atradnes. Veiksim ģeoloģisko izpēti, 
atvērsim karjeru, lai šo materiālu sadaļu būvniecībā varētu iegūt 
lētāk. Cerēsim, ka krīzes apstākļos zemākas kļūs visu būvdarbu 

materiālu cenas – gan asfaltam, gan betonam. Ieplānots, ka pie pa-
gājušā gada budžeta līmeņa pāris gados varētu noasfaltēt visus 1. 
un 2. šķiras ceļus rajonā,” optimistiski noskaņots ir A.Ceļapīters.

Kas notiks ar komunālajiem pakalpojumiem?
Plānots, ka šīs funkcijas Ļaudonas pagastā veiks Kalsnavas 

pašvaldības aģentūra. Kalsnavas pagasta pašvaldības aģentūras 
vadītājs Gaidis Vilciņš klātesošajiem paskaidroja aģentūras ie-
spējamo darbības paplašināšanos Ļaudonas pagasta virzienā, 
viešot cerības, ka ļaudonieši varētu saņemt pakalpojumus pat 
labākā kvalitātē. Bet, kā tas izpaudīsies, to nepaskaidroja. Te 
nu jāatceras, ka par visu ir jāmaksā, un, saņemot pakalpojumus 
no Kalsnavas, mēs maksāsim daudz vairāk par komunālajiem 
pakalpojumiem, nekā tas ir tagad.

Novadu reforma iet uz to, lai cilvēkiem būtu labāk, bet 
vai tā būs?

“Būs labāki tie pakalpojumi, ko sniegs pašvaldības pie nosa-
cījuma, ja būs adekvāts finansējums. Lai cilvēks justos labi, tas 
nav atkarīgs tikai no pašvaldības pakalpojumu klāsta. Ir jābūt 
darba vietām, ir jābūt skolai un citām iestādēm, pēc kurām ir 
pieprasījums,” uzsver A.Ceļapīters.

Tādas sarunas tika risinātas sapulcē. Žēl, ka tajā, kā jau mi-
nēju, bija maz iedzīvotāju, kas atnāca. Vai tiešām neinteresē 
mūsu nākotne? Kā dzīvosim, to rādīs laiks. Cerēsim, ka pēc 
gadiem pieciem Ļaudonu nepiemeklēs Sāvienas liktenis… Jā-
atceras, ka teikšana būs jaunievēlēto deputātu rokās. Kāds būs 
jaunais novada domes sastāvs, to mēs tik varam zīlēt. Kā viņi 
lems, tā arī būs. Bet vai kādā partijas sarakstā būs kāds mūsu 
pagasta iedzīvotājs un vai viņš tiks ievēlēts jaunajā novada 
domē un tajā arī strādās kā deputāts, viss ir vēl Dieva ziņā. 
Dzīvosim, redzēsim!

R. Vizānes teksts
O. Skujas foto

MANA DZIMTĀ PUSE – ĻAUDONA

Dzimis un pilngadību sagai-
dījis Ļaudonas pagastā, upītes 
„Tocīte” krastos, kur vēl pagā-
jušā gadsimta piecdesmito gadu 
sākumā vēži un vēdzeles bija 
ķeramas.

Izglītībai īstie pamati ielikti 
Ļaudonas vidusskolā. Te sāku 
mācīties gadā, kad mira „Tautu 
Tēvs”- Staļins. Beidzot 11.klasi 
1964.gada vasarā, bijām vien-

padsmitais Ļaudonas vidusskolas 
izlaidums. 

Šis – 1964. – gads saistās arīdzan ar Hruščova „atkušņa” iz-
beigšanos. Rudenī varu Kremlī pārņēma un tur ilgstoši nostipri-
nājās Brežņeva kults.

Vienpadsmit gadu laikā Ļaudonas vidusskolā nomainījās 
tikai daži direktori. Kad sāku mācīties, skolas direktors bija 
A.Salenieks, tad – M.Gundegs. Vēlāk, līdz vidusskolas beigša-
nai, skolas direktore bija  I. Jirgensone.  Ne tā kā tagad valstī: 
nepaiet ne gads, kad valdība jau cita.

Ar siltiem vārdiem atceros pirmo klašu audzinātājas – Gun-
degu un Portnovu, pēc tam audzinātāju Lubāni, kuras vadībā 
pielikām punktu septiņgadīgās skolas beigšanai.

Vidusskolā mums vienīgā un vislabākā klases audzinātāja 
bija Marija Brovkina (Aļeksejeva). Mēs viņai bijām pirmie au-
dzināmie – no astotās līdz vienpadsmitajai klasei. Mūsu drau-

dzība un saiknes ar Mariju turpinājās visus gadus, līdz viņas 
aiziešanai citā pasaulē.

Par spīti piecdesmito – sešdesmito gadu politiski ekonomis-
kajām problēmām un grūtībām, izglītības pamati tika ielikti 
fundamentāli. Par to varu būt pateicīgs Ļaudonas vidusskolai.

Vēlme kļūt patstāvīgam un ātrāk iegūt materiālu neatkarību 
mani noveda ķīmijas lauciņā. Tas noteikti bija manis cienītās 
ķīmijas skolotājas A.Dārziņas ietekmē. Varbūt to noteica arī 
sešdesmito gadu sākuma sauklis: „Padomju vara ir visas zemes 
elektrifikācija plus ķimizācija.” Laiks, kad cēla un attīstīja ķī-
misko rūpniecību Daugavpilī, Valmierā, Olainē.

Vienlaicīgi strādājot un vakara nodaļā studējot Latvijas Uni-
versitātē, pabeidzu Juridisko fakultāti. Jurisprudence tomēr 
bija daudz tuvāka nekā veselībai kaitīgā ķīmija.

Un nu jau vairāk par trīsdesmit gadiem strādāju tiesneša 
amatos. No tiem – divdesmit divi gadi nostrādāti Latvijas Re-
publikas Augstākajā tiesā.

Sešdesmito gadu sākumā 1961.gada pieņemtajā vienas par-
tijas (PSKP) programmā sludināja, ka mūsu paaudze pēc div-
desmit gadiem dzīvos „paradīzē” (komunismā). Pareģoja, ka 
juristi, tajā skaitā, izmeklētāji, tiesneši, prokurori izzudīs no 
amatu sarakstiem.

Tagad, gandrīz pēc piecdesmit gadiem, redzam, ka jurists ir 
viena no jauniešu visvairāk interesējošākajām profesijām. Jā-
piekrīt senam teicienam, ka katrai ģimenei vajadzīgs savs ārsts, 
mācītājs un jurists.

         Pāvels  Gruziņš 2009.gada februārī

ATMIŅU FRAGMENTI PAR
ĻAUDONU UN VIDUSSKOLU

Pāvels ( kristīts kā Pāvils) Gruziņš – Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, Senāta Krimināllietu 
departamenta priekšsēdētājs

Pāvels Gruziņš.
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MĒNEŠA JUBILĀRS
Dzīves 80 gadu jubileju 9. februārī svinēja 

pagasta iedzīvotāja Jezupate Kaulača. Skais-
tajā jubilejas dienā sveicām jubilāri un atcerē-
jāmies dzīves gājumu.

Jezupatei šūpulis kārts Preiļu rajona tagadējā 
Jasmuižas pagastā kā ceturtajam bērnam ģime-
nē. Par viņu jaunāka bijusi tikai māsa. Bērnība 
bijusi grūta, skolu apmeklējusi tikai pusotru 
ziemu. Tēvs ar māti izšķīrušies un bērnībā viņa 
atstāta pie tēva un audžumātes. Sešpadsmit 
gadu vecumā Jezupate sakravājusi savas man-
tas un aizbēgusi pie mammas uz Madonas pusi. 
Arī pie mātes dzīve nav bijusi viegla un nācies 
tomēr izaugt pie audžuvecākiem. Viss darba mūžs saistīts ar 
lopkopību Kusā, Cesvainē un Ļaudonā līdz pat aiziešanai pel-
nītā atpūtā. Kusā iepazīts dzīves draugs Arvīds, Cesvainē dzi-

muši bērni. No saviem pieciem bērniem Jezupate 
aizsaules ceļos pavadījusi meitu Anitu un dēlu 
Ilgoni. Skumjas ir jubilāres atmiņas par skaudro 
dzīvi. Tagad prieks par bērniem un mazbērniem, 
kuri viņu neaizmirst un apciemo. Dēla Harija ģi-
mene vienmēr rūpējoties un palīdzot māmuļai. 
Mīļā mazmeitiņa Anita arī vecmāmuļu nekad ne-
aizmirstot, kaut dzīves ceļš viņu aizvedis uz Vie-
sīti Jēkabpils rajonā. Biežāk ciemos ienāk mirušā 
dēla Ilgoņa meitiņa Lolita.

Cik vien redze un rokas ļauj, vecmāmuļa uzada 
pa kādam zeķu pārim bērniem un mazbērniem, 
skatās televizoru un ar nepacietību gaida pavasari, 

kad atkal varēs rušināties savā mazajā dārziņā.
Atvadoties vēlam veselību un dzīvesprieku vēl daudzus jo 

daudzus gadus!
R. Vizānes teksts un foto

 Janvārī skolēni aktīvi darbojās, lai izveidotu kopīgu 1.-12. 
kl. dzimšanas dienu kalendāru, kas bija jāsasaista ar šā gada 
horoskopa zvēru, tas ir, vērsi. Katrai klasei tika uzticēts viens 
kalendāra mēnesis, vēl viens mēnesis tika piešķirts skolotā-
jiem, kā arī viens mēnesis skolēnu pašpārvaldei. Tā, lūk, go-
dīgi tika sadalīts darbiņš. Rezultātā tapis jaunais 2009.gadam 
– vērša gadam – veltītais krāšņais kalendārs. 27.janvārī katra 
mēneša veidotāji prezentēja savu darbu, savā stāstījumā pie-
vēršot uzmanību kādai zīmētai, rakstītai utt. īpašai “odziņai”. 
Noslēgumā klašu kolektīvi saņēma jauno kalendāru, bet oriģi-
nāls ir aplūkojams skolas vestibilā.
 Šis bija ļoti darbīgs laiks skolēnu avīzes ”Acs” veidotā-

jiem. Tika izsludināts konkurss par labāko nosaukumu skolas 
logu noformējumam. Konkursa rezultāti vēl nav apkopoti, bet 
ceram, ka būs interesanti, oriģināli nosaukumi. Februāra sāku-
mā iznāks skolas avīzes “Acs” kārtējais numuriņš.

 2. februārī – skolā Sveču diena! Latviešu valodas skolo-
tāji un 5.-12.kl. skolēni veidoja radošo darbu izstādi. Šoreiz 
veltījums Sveču dienai dzejas formā! Lūk, ieskats:

ĪSZIŅAS NO SKOLAS
Mazās sveces liesma,
Ir kā raudoša dziesma,
Kas melodijas nepazīst,
Tik asaras vien lēni līst.
                        Mareks, 12.kl.

Sveces liesmiņa –
Tik silta kā miega dziesmiņa.
Sveces liesmiņa
Ir sveces sirsniņa,
Tā silda kā saulīte.
Ar siltumu pielīst pasaule.
Sveces liesmiņa ir
Kā miega dziesmiņa.
                         Signe, 12.kl.

Rit laika bumba,
Skan lēna rumba.
Viss liekas tik rozā, 
Svece kūst amizantā pozā.
Deg svece spoža,
Tā dzīve tik koša!
                        Sintija, 12.kl.

Katras sveces siltā liesma 
Acīs skumjās tavās tumst,
Un no sveces maigā dziesma
Melnās sērās deg un skumst.
                   Edgars, 12.kl.

Ziemas baigā salā
Deg sveces liesma kvēlā. 
Tā siltumu un gaišumu
Mums ienes katrā mājā.
                 Kristīne, 12.kl.

Maza, maza svecīte,
Liela, liela liesmiņa.
Daudz, daudz spožas gaismiņas
Manā mājā redz.
Brālim svece uz galda plīvo
Un viņš tāpēc jautri dzīvo.
                    Kristaps, 5.kl.

Liela, spoža sveces liesma
Brīžam skan kā mīļa dziesma.
Sveces liesma dzīvo ilgi, 
Ja mēs maigi izturamies.
Dod tā visiem līksmību,
Reizēm arī sirsnību.
                 Lauma, 5.kl.

 4. februārī mūsu skolas 3.-5.kl.zēnu komanda piedalījās 
“Tautas bumbas“ zonas sacensībās  Varakļānos. Piedalījās trīs 
komandas – Varakļānu vsk., Madonas 2.vsk., Ļaudonas vsk. 
Mūsējie ieguva 1.vietu un tiesības piedalīties finālā.

5. februārī komanda devās uz Kusu, kur notika rajona fināl-
spēles  “Tautas bumbā”. Tur piedalījās Madonas 1.vsk.,Kusas 
pamatsk., Kalsnavas pamatsk., Ļaudonas vsk. Cīņas bija ļoti 
sīvas un spraigas, it īpaši jau par 1.vietu starp ļaudoniešiem un 
madoniešiem. Un jāsaka, mūsējie bija spēcīgāki, veiklāki un 
ieguva 1.vietu! Apsveicam mūsējos un viņu sporta skolotāju 
I.Toli!

S.Sīle, 
Ļaudonas vidusskolas direktores vietniece 

audzināšanas darbā 

K.Pusplatais, T.Čirka, A.Pētersons, K.Beļaunieks (kaptei-
nis), D.Šmeiss , A.Caune, S.Krusietis, A.Začs,  A.Kļimovičs, 

I.Plaunovs. Fotogrāfijā nav S.Kalniņš, K.Atvars.
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Jaunais gads Ļaudonas PII sākās ar priecīgu notikumu. 19.jan-
vārī ap pusdienlaiku pie PII piebrauca kravas busiņš ar jaunām 
mēbelēm. Visi Ļaudonas PII grupu bērni tika pie jauniem krēs-
liņiem, „Kaķu” grupas bērni pie jauniem galdiem, krēsliņiem, 
plauktiem. Visvairāk bērni iemīļojuši apaļos galdiņus, pie ku-
riem tiek spēlētas dažādas galda spēles.

Paldies Ļaudonas pagasta padomei par sagādāto prieku bēr-
niem un pieaugušajiem!

Skolotāja Dina Simsone

ZIŅAS NO PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
Mūsu sveču stāsti

Atminiet manu mīkliņu:
„Tauku miesa, linu sirds.”
Tā sākās sveču nedēļa Ļaudonas PII „Rūķu” grupā. Nedēļas 

mērķis bija radīt bērniem iespēju iepazīties ar sveču dienas tra-
dīcijām, pašiem apgūt sveču gatavošanas paņēmienus.

Rūķis „Sveču lējējs” (skolotāja Irita) aicināja bērnus minēt 
mīklas par svecēm un tad parādīja, kā var pagatavot svecīti no 
vaska plāksnītes, bet katrs bērns izaudzēja savu svecīti no pa-
rafīna. Sveces izlikām grupas izstādē, kur jau dižojās no mājām 
atnestās krāšņās sveces.

Nedēļas nobeigumā Rūķis kopā ar bērniem zīmēja krāsainas 
sveces sniegā ar otām, baltas ar savām pēdām un lēja ledus 
sveces – tās izdevās skaistas un krāsainas.

Skolotāja Dace Zepa

„Kaķu” grupas bērni decembrī piedalījās „Spicītes” rīko-
tajā zīmējumu konkursā „Esi draugos ar Barni!”. Katrs bērns 
uzzīmēja savu Barni lācīti. Zīmējumus aizsūtījām „Spicītei”. 
Janvārī saņēmām pārsteiguma paciņu no Barni. Paciņā bija 
Barni cepumi un apliecinājums par to, ka „Kaķu” grupas bērni 
ir draugos ar Barni lācīti.

Skolotāja Dina Simsone

JAUNIEŠU CENTRĀ
Lai arī mūsu valstī iestāju-

sies ekonomiskā krīze, jaunie-
šu centrā darbs un aktivitātes 
turpinās. Vēl neesam saņēmu-
ši pagasta padomes apstipri-
nāto tāmi par piešķirtajiem 
līdzekļiem mūsu centram, 
taču šogad neplānojam lielus 
pasākumus, dzīvosim un dar-
bosimies ļoti ekonomiski.

Janvārī jau izspēlējām pir-
mo šīgada prāta spēli „ZINI 

vai MINI”. Viserudītākais no 
spēlētājiem bija ANDREJS ALEKSANDROVS, kas arī bija 
spēles uzvarētājs.

Nedēļas garumā (27-31.janvāris) ilga šautriņu mešanas mara-
tons. Katru dienu bija iespēja uzlabot savu rezultātu. Uzvarētā-
ju noteicām divās nominācijās: nedēļā visvairāk iegūto punktu 

skaits (uzvarētājs GUNDARS ZELČS) un vislabākais rezultāts 
dienā (uzvarētājs JURĢIS SERŽĀNS). 

6. februārī bija iespēja piedalīties Bērnu, ģimenes un inte-
grācijas lietu ministrijas rīkotajā seminārā Rīgā. Ar 2009.gada 
1.janvāri stājās spēkā  Jaunatnes likums. Ministrijas Jaunatnes 
lietu departamenta direktors GRAFA kungs semināra dalībnie-
kiem skaidroja jaunatnes politikas pamatnostādnes, ko izvirza 
likums, iepazīstināja ar jaunatnes politikas valsts programmu 
2009.gadam. Bija iespēja uzzināt citu jauniešu centru pieredzi 
un problēmas, ko varēsim izmantot savā darbībā.

Kopīgi semināra dalībnieki izstrādāja informācijas veidlapu, 
kurā tieši noteikts, kad, kādā veidā un cik bieži jāsniedz infor-
mācija par centra darbu ministrijai.

Seminārā iegūtā informācija ir ļoti vērtīga. Savā turpmākajā 
darbā centīsimies to realizēt praksē.

                                       
                                                        Biruta Calmane,

 jauniešu centra vadītāja
                                                                

ZIŅAS LAUKSAIMNIEKIEM, UZŅĒMĒJIEM

Šajā gadā mūsu lauksaimnieki protestē, lai parādītu vienotī-
bu un cīnītos par Latvijas lauksaimniecības pastāvēšanu, kā arī 
veicinātu situācijas risināšanu. Lauksaimnieki vēlas, lai valdī-
ba saprot, ka situācija lauksaimniecībā nu jau ir kritiska un ir 
nepieciešami nekavējoši risinājumi nozares problēmām. Visiem 
lauksaimniekiem viens mērķis – izteikt protestu valdības vien-
aldzīgajai attieksmei pret lauksaimniecību.

Zemnieki no Ļaudonas piedalās protestu akcijās
27. janvārī visā Latvijā un arī pie mums Madonā notika 

lauksaimnieku protesta akcijā 29 vietās, piedalījās ap 4000 
lauksaimnieku, kas akcijas norises vietās bija ieradušies ar 
2581 tehnikas vienību. Zemnieki valdībai bija devuši nedēļu 
laika lemšanai par konkrētiem pasākumiem, kas glābtu noza-
ri no tālāka sabrukuma. Nedēļas laikā risinājums netika rasts, 
un 3.februārī zemnieki un lauksaimniecībā strādājošie ar trak-

Bērnu prieks par jaunajām mēbelēm.

Gundars Zelčs.
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toriem un automašīnām atstāja savas lauku sētas nezinot, vai 
atgriezīsies vakarā, vai viņiem nāksies Rīgā vai Rīgas pievārtē 
uzkavēties ilgāk. Ja vajadzēs – pat vairākas dienas. Zemnieki 
bija gatavi protestēt, līdz valdība sadzirdēs viņu iepriekš izvir-
zītās prasības, kad akcijas notika uz ceļiem lauku rajonos. 

Protesta akcijā Madonā piedalījās arī vairāki zemnieki 
no mūsu pagasta, kuri mājās aktīvi bija gatavojuši plakātus.                                                                                           
  – Šādām protesta akcijām ir jēga, jo, ja valdībai nav dzirdes, 
tad jārunā fiziski, – sacīja mūsu pagasta z/s “Saulieši” saim-
nieks Ainārs Apšs. Saimniecība nodarbojas ar piena lopkopību, 
kas vissmagāk izjūt krīzi. Viņa dzīvesbiedre Gundega Apša pa-

pildināja: – Apstāties mēs nedrīkstam. Tad, kad redzēju piketu 
Rīgā, es raudāju, jo mums tālāk nav kur krist. Tā mūsu pagasta 
zemnieki izteicās rajona laikrakstam „Stars”.

3.februārī  zemnieku protesta akcijai, kas norisinājās Rīgā, 
tomēr ir rezultāts. Valdība lauksaimniecības glābšanai otrdien 
nolēma piešķirt 27 miljonus prasīto 24 miljonu vietā. Zemko-
pības ministrs Mārtiņš Roze iesniedzis demisijas rakstu. Lauk-
saimnieku organizācijas sadarbības padomes pārstāvji valdības 
sēdes laikā atzina, ka pieņemtais lēmums esošajā redakcijā vi-
ņus apmierina. Tikai nepieciešams, lai tas tiktu realizēts. Cerē-
sim, ka solījumi nebūs tukši un Saeima to apstiprinās.

R. Vizānes teksts
O. Skujas foto

Tuvojas gada pārskatu iesniegšanas laiks un atgādinām, ka 
ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.martam reliģiskajām organizā-
cijām jāiesniedz (jānosūta pa pastu vai ar kurjeru, vai jāiesniedz 
elektroniskā veidā) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā ie-
stādē (turpmāk –VID) (pēc reliģiskās organizācijas reģistrā-
cijas vietas) 2008.gada pārskata norakstu vai kopiju, ko ap-
stiprinājusi reliģiskās organizācijas vadība (vadības institūcija) 
saskaņā ar Ministru kabineta 14.11.2006. noteikumiem Nr.928 
„Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem”.

Savukārt ne vēlāk kā līdz 2009.gada 31.martam biedrī-
bām, nodibinājumiem vai arodbiedrībām ir jāiesniedz (jāno-
sūta pa pastu vai ar kurjeru, vai jāiesniedz elektroniskā veidā) 
gan VID teritoriālajai iestādei (pēc biedrības, nodibināju-
ma vai arodbiedrības reģistrācijas vietas), gan Uzņēmumu 
reģistram 2008.gada pārskata noraksts vai kopija, ko apstip-
rinājusi biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes 
institūcija.

Informējam, ka biedrībām, nodibinājumiem un arodbied-
rībām gada pārskati jāsagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 
03.10.2006. noteikumiem Nr.808 „Noteikumi par biedrību, 
nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”. 

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

VID Vidzemes reģionālās iestādes 
Madonas nodaļa informē

 Papildu informāciju jūs varat saņemt VID Vidzemes reģio-
nālās iestādes Madonas nodaļas Nodokļu maksātāju konsultā-
ciju daļā vai pa telefonu – 64807352.

 2009.gadā VID vairs nenodrošina ar gada ienākumu dekla-
rācijas veidlapām,

> tāpēc papildus informējam, ka veidlapas ir jāiegādājas vei-
kalā vai

> jāizprintē no VID mājas lapas www.vid.gov.lv<http://
www.vid.gov.lv/> sadaļā

> veidlapas (zem iedzīvotāju ienākuma nodokļa).

Par ekonomiskajiem rādītājiem
Valsts ieņēmumu dienests informē, ka uzņēmumu ienākuma 

nodokļa aprēķināšanas vajadzībām par 2008.taksācijas gadu ir 
piemērojami šādi rādītāji:

1. Vidējās svērtās īstermiņa kredītu procentu likmes kredīt-
iestādēs 2008.gada decembrī:

1.1. Latos – 16,8 %;
1.2. Eiro – 6,8 %;
1.3. ASV dolāros – 7,8 %;
1.4. Pārējās valūtās – 5,7%.
2. Patēriņa cenu indekss 2008.gada decembrī, salīdzinot ar 

2007.gada   decembri, – 10,5 %  jeb 110,5.
  Materiālu sagatavoja Līga Īvāne

Anita Veikšāne un Ainārs Apšs ar pašu taisīto plakātu – 
“Neļausim iznīcināt lauksaimniecību!“ – Madonā.
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Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) atgādina  tiem 
augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem, kuriem šogad beidzas 
augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību derīguma termiņš, 
tās ir laikus jāpagarina. Mācības apliecību saņemšanai notiks 
25., 26. un 27. februārī, bet apliecību pagarināšanai 27. februārī 
un 10. martā SIA „Laja” 2.stāva zālē Madonā, Rūpniecības ielā 
Nr.49 a. Mācības katru dienu sāksies plkst. 10.00. 

Kā pagarināt apliecības derīguma termiņu? Iesniedzējam jā-
noklausās 1 dienas mācību kurss, pirms mācību sākuma laikus 
jāiesniedz:

 – iesniegums VAAD ;
– pārskats par profesionālo darbību augu aizsardzības jomā 

apliecības derīguma termiņa laikā (par 5 gadiem);
– fotogrāfiju (3x4 cm);
– veco augu aizsardzības līdzekļu apliecība;
– personu apliecinoša dokumenta kopiju, ja apliecības derī-

guma termiņa laikā ir bijušas kādas izmaiņas;
– maksāšanas uzdevuma ( par augu aizsardzības līdzekļu lie-

totāju mācībām un apliecību) kopija.

    VAAD aicina pieteikties augu aizsardzības līdzekļu 
lietotāju apliecību saņemšanai

Ja ir nepieciešams no jauna iegūt augu aizsardzības līdzek-
ļu lietotāja apliecību, jānoklausās minimālo zināšanu mācību 
kurss augu aizsardzībā, kas ilgst 3 dienas, un jānokārto tests. 
Lai saņemtu apliecību, personai jāiesniedz VAAD iesniegums, 
tam pievienojot šādus dokumentus:

– izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
– personu apliecinoša dokumenta kopija;
– fotogrāfija (3 x4 cm);
– maksāšanas uzdevuma ( par augu aizsardzības līdzekļu lie-

totāju mācībām un apliecību) kopija.
Cik maksā apmācība un apliecības izsniegšana? Lai pagari-

nātu apliecību, maksa par apmācībām un apliecības izsniegša-
nu – 10,50 Ls. Lai saņemtu apliecību no jauna – 25,50 Ls.

Minētie dokumenti jāiesniedz un sīkāku informāciju var ie-
gūt VAAD Madonā, Veidenbauma ielā Nr.1, tālr. 64822541, 
mob. 26689686.

                  Informāciju sagatavoja: 
I.Simtniece, Valsts augu aizsardzības dienesta 

Vidusdaugavas reģionālās nodaļas vecākā inspektore

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaim-
niecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam 
“Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” saskaņā ar 2008.
gada 1.aprīļa MK noteikumiem Nr. 240 “Kārtība, kādā piešķir 
valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai 
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “In-
vestīcijas akvakultūras uzņēmumos”.

Lauku atbalsta dienesta paziņojums
Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2009.

gada 5.marta līdz 2009.gada 6.aprīlim.
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu 

iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaim-
niecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam 
“Kopīgas rīcības pasākumi” aktivitātei “Investīcijas ražo-
šanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruk-
tūrā” saskaņā ar 2008.gada 11.novembra Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.937 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 
piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu 
iesniegumu konkursu veidā aktivitātei “Investīcijas ražošanas, 
pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā””.

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 
2009.gada 5.marta līdz 2009.gada 6.aprīlim. Pirmās kārtas 
pieejamais publiskais finansējums ir 2 000 000 LVL.

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu īstenošanas 
beigu datums ir divu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas 
starp atbalsta pretendentu un Lauku atbalsta dienestu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās 
aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Par iespējām saņemt Lauku attīstības fonda 
garantijas

Valsts akciju sabiedrība „Lauku attīstības Fonds” (turpmāk 
tekstā Fonds) garantē lauku un lauksaimniecības attīstībai iz-
sniegtus kredītus, ja kredīta ņēmējam pietrūkst kredīta nodro-
šinājuma. Fonds garantē to banku kredītus, kuras ir noslēgušas 
sadarbības līgumu ar Fondu. Pašlaik tās ir Hipotēku un zemes 
banka, SEB banka, Swedbanka, Parex banka, Latvijas Krāj-
banka, Ge Money Bank, Uni Credit Bank, DnB NORD banka. 
Fonds ir gatavs sadarboties arī ar citām Latvijas bankām.

Garantijas piešķiršanas kārtība
 Kredīta ņēmējs iesniedz bankā kredīta pieteikumu, kuru ban-

ka izvērtē un lemj par kredīta piešķiršanas iespējām.
Ja banka atzīst aizdevuma izsniegšanas iespēju, bet kredīta 

ņēmējam trūkst kredīta nodrošinājuma, banka vēršas pie Fonda 
ar iesniegumu par kredīta garantijas piešķiršanu.

Fonds izskata bankas iesniegumu, izvērtē tā pamatotību, no-

drošinājuma nepieciešamību un ne vēlāk kā 20 dienu laikā ie-
sniedz bankai savu lēmumu.

Ja Fonds ir nolēmis piešķirt garantiju, tad Fonds noslēdz ar 
banku un kredīta ņēmēju trīspusēju garantijas līgumu.

Fonda garantiju lielums tiek noteikts procentos no kredīta 
pamatsummas, nepārsniedzot maksimāli noteiktās summas.

Par garantijas saņemšanu kredīta ņēmējam atkarībā no Fon-
da noteiktā garantijas riska tiek noteikta vienreizēja maksa par 
garantijas piešķiršanu 0,5 % līdz 2 % apmērā no sākotnēji ga-
rantētās summas, kuru tas iemaksā Fonda norādītajā kontā. 

Garantijas maksas lielums ir atkarīgs no garantijas ilguma, 
kopējā kredītu garantiju apjoma, pašu kapitāla īpatsvara bilan-
cē, naudas plūsmas un kredīta ņēmēja vērtējuma.

Gadījumā, ja Fonds ir pieņēmis lēmumu par garantijas at-
teikšanu, tad tam ir jābūt pamatotam.

Fonds ar kredīta ņēmēju nekontaktējas, izņemot gadījumus, ja 
bankas nevar sniegt Fondam nepieciešamo papildu informāciju 
jeb nepieciešama kreditējamā uzņēmuma (saimniecības) apskate.

Fonds sniedz garantijas investīciju aizdevumiem lauksaim-
niecības uzņēmumiem (iekārtas, tehnika, ilggadīgo stādījumu 
ierīkošana), lauku teritorijas attīstības veicināšanas aizdevu-
miem (ražošanas daudzveidošana, pakalpojumu sniegšana, 
lauku tūrisms un amatniecība), lauksaimniecības produktu 
pārstrādes un mārketinga uzlabošanai, lauksaimniecības zemes 
iegādei, apgrozāmiem līdzekļiem  lauksaimniecības produkci-
jas ražošanai, kā arī citiem pasākumiem un aktivitātēm, kuri 
saistīti ar lauku un lauksaimniecības attīstību.

Sīkāka informācija par garantējamajiem pasākumiem un ga-
rantiju apjomiem pieejama Fonda mājas lapā www.lafo.gov.lv.

 Sākot ar šā gada februāri, Fonds garantē:
• apgrozāmo līdzekļu iegādi zivsaimniecībai 80% apmērā no 

kredīta, bet ne vairāk kā 158 tūkstošus latu;
• apgrozāmo līdzekļu iegādi kooperatīviem un lauksaimnie-

cības produktu pārstrādei 80% apmērā no kredīta, bet ne vairāk 
kā 500 tūkstošus latu. 

Fonds nepieciešamības gadījumā, pēc bankas pieprasījuma, 
sniedz papildu garantijas par aizdevumiem globālās finanšu 
krīzes dēļ īslaicīgās finansiālās grūtības nonākušiem uzņēmu-
miem. Šajos gadījumos garantijas apjoms kopā ar jau iepriekš 
izsniegtajām un spēkā esošajām garantijām nevar pārsniegt 70 
% no kredīta pamatsummas atlikuma un nevar būt lielāks par 
500 tūkstošiem latu.  

Turpmāk Fonds garantēs arī garantiju sniegšanu galvinieka 
(kredītiestādes) sniegtam galvojumam par komersantiem, kuri 
Lauku atbalsta dienestā pieteikušies atbalstam Kopējās lauk-
saimniecības politikas īstenošanas pasākumos. 

Papildu informācija:
Lauku attīstības fonda interneta mājas lapā www.lafo.lv 

Materiālu sagatavoja Alvis Avotiņš
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KULTŪRAS DZĪVE
24.janvāra vakarā Ļaudonas pagasta kultūras namā ar kon-

certu viesojās kaimiņu pagastu pašdarbnieki – Mētrienas pa-
gasta sieviešu koris „Jūsma”, vadītāja Baiba Āboliņa - Smir-
nova, koncertmeistars Artūrs Grandāns, un Kalsnavas pagasta 
dāmu deju grupa „Magnolija”, vadītāja Aija Kreile.

 Ar kora vēsturi un repertuāru koncerta klausītājus iepazīs-
tināja kora diriģente: „Koris „Jūsma” dibināts 1994.gadā, tā 
pirmais mēģinājums notika 1994.gada 28.oktobrī. Kora reper-
tuārā ir skaņdarbi no garīgās, latviešu tautas, latviešu kompo-
nistu un ārzemju komponistu darbiem. Ik gadu rudenī Mētrie-
nas tautas namā notiek kora atskaites koncerts. Koris regulāri 
piedalās rajona koru skatēs, kurās allaž tiek gūti labi rezultāti. 
Kopā ar Ļaudonas pagasta jaukto kori „Lai top!” ir dziedājis 
Austrijā. Ir dziedāts Vācijā un Horvātijā. Divas reizes esam 
piedalījušās koru konkursā Mazsalacā, iegūstot trešo un otro 
vietu. Savukārt Latvijas sieviešu koru konkursā 2006.gadā tika 
izcīnīta 2.vieta. Kā uzsver pašas kora dalībnieces, koris dzied 
gan nopietnos, gan nenopietnos pasākumos, labprāt muzicējam 
arī baznīcās. Šovakar koris skatītājus priecēs ar kora dalībnie-

Dzied koris „JŪSMA” un dejo „MAGNOLIJA”
ču izvēlētajām dziesmām.”

Kalsnavas dāmas koncertā rādīja savu deju māku. Kolektī-
va vadītāja Aija Kreile pastāstīja: „Dāmu deju grupa dibinā-
ta 2001. gada novembrī. Nosaukumu “Magnolija” dāmu deju 
grupa ieguva vārda došanas svētkos 2002. gadā. “Magnolija” ir 
piedalījusies dažādos koncertos, kā arī dāmu deju grupu salido-
jumos. Grupā dejo tikai un vienīgi dejotājas no Kalsnavas, un 
dāmām ir arī savs krusttēvs Dainis. ” 

Koncerta laikā mijas dziesmas, dejas, tēli un tērpi... Sestajā 
kora „Jūsma” pārģērbšanās reizē kolektīvu vadītājām krietni 
vien nākas pastāstīt par saviem kolektīviem, jo šajā brīdī kora 
dziedātājām bija jāpārtop par nēģerietēm. Koncerta noslēgu-
mā kora izpildījumā skanēja dziesma „Mums paveiksies!”. Šīs 
dziesmas teksts joprojām nav zaudējis aktualitāti, jo tajā var 
saklausīt uzmundrinājumu, kas vajadzīgs mums visiem tieši 
šobrīd, kad par populārāko vārdu sabiedrībā ir kļuvis vārds 
„krīze”.

Ar sirsnīgiem aplausiem koncerta apmeklētāji pateicās dzie-
dātājām un dejotājām. 

R. Vizānes teksts un foto

25.janvārī Madonā notika Madonas rajona vokālo ansambļu 
skate. Vokālie ansambļi skatei sagatavoja latviešu komponistu 
oriģināldziesmas, tautas dziesmu apdares, kā arī brīvas izvēles 
dziesmas ar pavadījumu vai a cappella. Kopā skatē piedalījās 
19 kolektīvi, no tiem 5 C grupā ( iesācēji, kurus žūrija nevēr-
tēja), 4 B grupā, 10 A grupā. Mūsu pagasta senioru vokālais 
ansamblis „Sendienas” startēja A grupā   un ieguva 36,09 punk-
tus  no augstākajiem Madonas rajonā 40,6 punktiem, tādējādi 
iegūstot kopvērtējumā 6. vietu, bet senioru ansambļu grupā 
1.vietu. 

 Vēlam veiksmi mūsu ansambļa dalībniecēm!
Aija Kreile

BIBLIOTĒKA FEBRUĀRĪ
Sveicināti lasītāji 2009. gadā – grūtajā, pārmaiņām un dažā-

diem notikumiem bagātajā gadā. Arī šogad Ļaudonas biblio-
tēka priecājas par saviem lasītājiem – gan jau esošajiem, gan 
par jaunajiem. Un tāpat kā agrāk, arī šogad Ļaudonas pagasta 
bibliotēka centīsies iepriecināt savus lasītājus ar jaunām grā-
matām, jauniem žurnāliem un avīzēm. 

No 19. februāra atvaļinājuma dēļ bibliotēkā mainīsies darba 
laiks. Diemžēl tas vēl nav noteikts, taču drīzumā šī informācija 
būs pieejama bibliotēkā.

Februāra beigās bibliotēkā parādīsies arī jaunas grāmatas, 
kuras tik ļoti gaida lasītāji. Un šeit jāsaka liels paldies Ļaudo-
nas pagasta padomei par atbalstu un par līdzekļu piešķiršanu 
jauno grāmatu iegādei arī šogad. 

Bibliotēkā vēl joprojām būs pieejams bezmaksas internets, 
kas priecēs apmeklētājus, kuru intereses ir saistītas vairāk ar 
datoru un interneta izmantošanu.

Gaidīsim visus bibliotēkā! Uz tikšanos!
Sarmīte Bārbale

Ansamblis “Sendienas“.

Koris “Jūsma“.

Deju grupa “Magnolija“.
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Mājīgā stilā veidotais salons “Rēvija” sniedz īpaši personīgu 
attieksmi pret katru klientu. Klusā un mierīgā atmosfērā apmek-
lētājs var atpūsties un uzņemt enerģiju tālākām gaitām. Salons 
piedāvā gan jau ierastos friziera pakalpojumus, gan kosmetolo-
ga, manikīra, pēdu aprūpes, vaksācijas, solārija , ausu caurdur-
šanas, Body glitter tattoo un fizioprocedūru pakalpojumus. 

Salona friziere Ieva katru trešdienu ( iepriekš piesakoties pa 
tālruni 26755111) var piedāvāt jebkura griezuma frizūru pēc 
jūsu vēlmēm, radošas frizūras, krāsošanu, matu pieaudzēšanu, 
kā arī matu ķīmisko taisnošanu.

Atkarībā no tā, vai vēlaties atslābināties un atpūsties, vai glu-
ži pretēji – uzmundrināt sevi, jums ir iespēja izvēlēties dažādas 
procedūras sejai:

ādas attīrīšanai, ādas mitrināšanai, novecošanas procesu palē-
nināšanai , bagātināšanai ar skābekli, kombinētas un taukainas 
ādas kopšanai, kā arī procedūras acu zonai. 

Procedūru ilgums ir līdz 1,5 stundām, tās laikā tiek veikta 
sejas ādas attīrīšana, pīlings, masāža ar ēteriskajām eļļām vai 
modelējošiem krēmiem, piemērota maska esošajam ādas tipam 
un procedūras mērķim, kā arī atbilstošu aizsargkrēmu uzklāšana 
un rekomendācijas turpmākajām darbībām. 

Sejas kopšanas procedūrās tiek izmantoti Bernard Cassiere, 
Maria Galland, Arad firmas līdzekļi, kuru sastāvā ietilpst da-
biskie ingredienti, tādi kā aromātiskās eļļas, avenes, mellenes, 
citrons, bambuss, Nāves jūras līdzekļi un daudz kas cits. Šī ir 
lieliska iespēja uz mirkli aizmirsties, atstāt pasaulīgās rūpes aiz 
durvīm un izbaudīt brīnišķīgas sajūtas.

Skaistas rokas ir cilvēka vizītkarte. Kopti un veselīgi nagi ir 
viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, lai rokas izskatītos 
vizuāli pievilcīgas. Salons piedāvā klasisko manikīru un gēla 
nagu pieaudzēšanu ar atbilstošu dizainu jūsu noskaņojumam. 

Kājas ir ķermeņa daļa, kas sevis sakopšanas rituālā tiek ne-
pelnīti aizmirstas. Ikdienā mēs neaizdomājamies, ka kājas ir 
tās, kuras no agra rīta līdz vēlam vakaram nes mūs cauri dzīvei. 
Kāju kopšanai ir trīs iemesli: labs izskats, laba sajūta un veselī-
ba, kas ir savstarpēji saistīti. Salons piedāvā pedikīra jeb pēdu 
aprūpes iespējas, pat ar gēla nagu pieaudzēšanu.

Vaksācija – viens no variantiem, kā cīnīties ar sejas un ķer-
meņa apmatojumu. Ar vaksācijas palīdzību maigas un gludas 
tiek piedāvāts padarīt šādas ķermeņa daļas: paduses, kājas, ro-
kas, bikini, virslūpa, uzacis. Patīkama ir gluda āda, taču, lai to 
panāktu, tam nepieciešams atvēlēt ne mazumu pūļu, laika un 
pacietības. Mēs jums to centīsimies aiztaupīt.

Labi iesauļots ķermenis izceļ jūsu personalitāti un ir pie-
saistošs. Sauļojoties solārijā, jūs panāksiet tādu pašu efektu kā 
sauļojoties saulē, tikai daudz īsākā laika posmā. Pareizas sau-
ļošanās zelta likums ir sauļoties saprātīgi. Gadā nevajadzētu 
pārsniegt 50 sauļošanās reizes. Lai iedegums būtu veselīgāks, 
lietojiet speciāli izstrādātos līdzekļus ādas kopšanai pirms un 
pēc sauļošanās, ko var iegādāties pie mums.

Salona jaunums ir Body glitter tattoo, kas ir mirdzošs ķer-
meņa dekors, kas var tikt uzklāts uz dažādām ķermeņa vietām 
un to noturība ilgst vairākas dienas. Šis pakalpojums būs pie-
mērots pirms ballītes, izlaiduma, kāzām vai vienkārši sevis ie-
priecināšanai.

Fizioprocedūru klāstā tiek piedāvāta darsanvalizācija – tautā 
sauktais „sprakšķis”, tā ir procedūra ādai, kas uzlabo asinsriti 
un darbojas kā pretsāpju līdzeklis (muskuļu sasprindzinājuma 
un sāpju gadījumā), palīdz novērst pārragošanās traucējumus 
ādā.  To speciālas galvas masāžas kursa veidā plaši pielieto pa-
stiprinātas matu izkrišanas gadījumos.

Savukārt dūņu aplikācijas labvēlīgi iedarbojas uz asinsriti, 
nervu sistēmu, vielmaiņu procesiem, noņem saspringumu mus-
kuļos un stresu, kā arī cīnās ar celulītu.

Mēs jūs mīļi gaidām salonā “Rēvija” Ļaudonā, Avotu ielā 
3, 2. stāvā (ieeja blakus bibliotēkai) darbdienās no pl.9.00 līdz 
18.00, sestdienās no pl.9.00 līdz 14.00. Pēc jūsu vēlmēm un 
pieprasījumam strādāsim arī ilgāk! 

Par procedūru izcenojumiem un iespējām uzzināsiet, zvanot 
pa tālruni: 27883902. Laipni gaidīti!

Solvita Dreimane



   FEBRUĀRIS 2009                    “Ļaudonas Vēstis” Nr. 2 (178)                                                                11

Bērni nav sabiedrības nasta, viņi nav arī līdzekļi, 
lai gūtu peļņu, nedz beztiesīgas personas. 
Viņi ir būtiski sabiedrības locekļi, kas iemieso sabiedrības 

cerības un iespējas.
  (Jānis Pāvils II) 

Pēdējā gada laikā Latvija piedzīvojusi virkni traģēdiju, kas 
īpaši skārušas bērnus un ģimenes. Traģiskie un satraucošie 
gadījumi skaidri parāda, ka ne tikai vārdos, bet arī darbos ne-
pieciešams daudz principiālāk izvērtēt gadījumus, kad nelaime 
notikusi vecāku bezatbildības dēļ. Kam jāuzņemas atbildība 
par notikušo? Sociālajiem darbiniekiem, vecākiem, atbildīga-
jiem dienestiem? Valdībai? Bezdarbam, zemajai algai, vien-
kārši – valstij? Katrā no minētajiem faktoriem ir sava atbil-
dības daļa. Tomēr vislielākā – vecākiem. Vecāku, kuri ir tieši 
atbildīgi par savu bērnu drošību un aprūpi, izglītību, atbildība 
parasti netiek pietiekami izvērtēta. Ar katru gadu palielinās pa-
gastā to jauniešu skaits, kuri neapgūst pamatizglītību, sagaida 
skaistos 18 un nu ir lieli un paši var lemt par sevi. Skumji, ka 
šo jauniešu vecāki neatbalsta savus bērnus, bet gan vēl aizstāv 
un izsaka neapmierinātību, ka viņu bērni tiek uzraudzīti no in-
stitūciju puses un tiek kopēji izvērtētas viņu sekmes. Šai situā-
cijai ir jāmainās! Es sagaidu daudz principiālāku vecāku bezat-
bildības novērtējumu. Tas liks aizdomāties citiem vecākiem un 
varbūt nepieļaus līdzīgus negadījumus nākotnē. Pamatizglītība 
mūsu valstī ir noteikta ar likumu. Varam mainīt skolas, bet, ja 
nebūs kopīgas sadarbības, kā to pierāda prakse, cerētā rezultāta 
nebūs. Valstī krīze, bezdarba līmenis aug, te gribas jautāt jau-
niešiem un viņu vecākiem, kādu dzīves perspektīvi viņi saredz 
bez pamatizglītības? Darba tirgū jau tagad grūti darbu atrast ar 
vidējo speciālo, augstāko izglītību, kur nu vēl ar pamatizglītību 
vai ar 7. vai 8. klasēm. Ko lai dara ar tādiem skolēniem, kuri 
vienā klasē mācās trīs vai četrus gadus un kāda tam ir jēga? 
Ko lai saka to skolēnu vecāki, ja viņu bērna klasē ir bērns, kas 
nemitīgi aizskar klasesbiedrus un citus skolēnus, traucē mācī-
bu stundas. Vecākiem sastādītie administratīvie protokoli arī 
nelīdz. Bāriņtiesai kopā ar sociālo dienestu daudz jāstrādā ar 
riska ģimenēm, ģimenēm, kurās bērnu bioloģiskie vecāki ne-
var nodrošināt saviem bērniem pienācīgu aprūpi, tas ir, vecāks 
nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību, un tas var apdraudēt 
bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību. Ja bērna dzīves 
apstākļu pārbaudē vai citādi atklājas, ka bērns atrodas veselībai 
vai dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī tad, ja bērna turpmākā 
atrašanās ģimenē var apdraudēt viņa pilnvērtīgu attīstību, bā-
riņtiesa pieņem lēmumu par bērna aprūpes tiesību atņemšanu 
vecākiem un izņem bērnu no ģimenes. Te gribu piebilst, ka 
lēmumu par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vai atjaunošanu 
vecākiem pieņem bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā ir dek-
larēta bērna vecāku dzīvesvieta. Bet ikdienas prakse rāda, ka 
katrā pašvaldībā, ir bērni, kuru vecāku dzīvesvieta ir deklarēta 
citā pašvaldībā un darbā nākas pielietot bāriņtiesu sadarbību, 
lai jautājums tiktu atrisināts un mazāk ciestu bērns. Smagi ir 
teikt, bet diemžēl tas ir fakts, ka bērni cieš visvairāk no saviem 
bioloģiskajiem vecākiem, kuri savas kāres, kā, piemēram, al-
koholu vērtē augstāk par saviem bērniem. Cik skumji ir noska-
tīties, ka veikalā vecākiem 2 litru  alus pudelei un cigaretēm 
nauda sanāk, bet maizes kukulītim nesanāk. Kaut gan par to 
naudu maizīti varētu nopirkt vairākām dienām, labākajā gadī-
jumā bērnam nopērk ledenīti uz kociņa. Visskumjākais fakts ir 
tad, kad nodzeras bērnu mātes. Lai cik man skumji būtu teikt, 
tomēr mūsu pagastā arī ir tādas mātes, kuras alkoholu mīl vai-
rāk par saviem bērniem, kuras dzērumā nespēj kontrolēt savu 
rīcību un uzvedību. 

Bērni smagi cieš no vecāku attiecībām, kad viens no ve-
cākiem atstāj ģimeni, jo viņam ir jauna aizraušanās un jauna 
mīlestība. Vecāks domā tikai par sevi un savu labumu, bet 
kas notiek ar bērnu, tas jau vairs viņu neinteresē. Te arī ir 
šī emocionālā vardarbība ģimenē pret paša bērnu. Smagi ir 
noklausīties bērna stāstītajā, ka viņam tagad pietrūkst paša 
dārgākā – tēva. Bērnam jāapmeklē psihologa konsultācijas, 

bet tēvi var brīvi izklaidēties jaunajās attiecībās….
Bāriņtiesa pagājušajā gadā neatjaunoja aprūpes tiesības un 

iesniedza divas prasības tiesā par aizgādnības tiesību atņemša-
nu vecākiem, kuri neinteresējās par saviem bērniem un nesa-
darbojās ar sociālo dienestu.

Paldies saku mūsu pagasta padomes deputātiem par sapratni 
un finansiālu atbalstu, uzlabojot bērnu dzīves apstākļus pagasta 
ģimenēs, kurās tas bija nepieciešams. Bērnam augt pie saviem 
bioloģiskajiem vecākiem taču ir vislabāk Paldies deputātiem 
par brīvpusdienām sākumskolas vecuma bērniem un mazno-
drošināto vecāku bērniem!

Katram bērnam vajadzīga ģimene – visdabiskākā un drošākā 
attīstības vide. Diemžēl ne katram tā ir dota. Joprojām daudzi 
bērni dzīvo un uzaug iestādēs. Mūsu pagastā tādi ir divi bērni. 
Aizbildnībā ir četri bērni. Un ne jau visiem šiem bērniem ir 
miruši vecāki, tie ir dzīvu vecāki bāreņi. 

Mūsu pagastā ir trīs audžuģimenes, un divās no tām ir bērni, 
kurās audžu vecāki sniedz savu mīlestību, atbalstu un uzņemas 
rūpes un atbildību par bērnu, kas palicis bez vecāku gādības. 
Šīs ģimenes dod bērniem pašu dārgāko – daļu savas ģimenes 
un mīlestības, pretī saņemot vienreizēju iespēju kļūt par kāda 
konkrēta bērna likteņa veidotāju. No sirds gribu pateikties šīm 
ģimenēm – Astrīdai un Ivaram Ņikiforoviem, Olīvijai Alžānei 
un Normundam Pupausim, kuri nenobijās un veic šo cildeno 
misiju.

Māmiņām, kuras vienas audzina bērnus, atgādinu par iespēju 
sniegt tiesā bērnu tēvus par uzturlīdzekļu piedziņu. Nebaidieties 
no tiesas! Atnāciet uz bāriņtiesu un kopīgi atradīsim risinājumu 
par prasības sagatavošanu tiesai. Māmiņas, kuru bērna tēvs nav 
laulātais vai arī brīvprātīgi nav noteicis paternitāti, reģistrējot 
dzimšanu, var sniegt prasības pieteikumu tiesā par paternitātes 
noteikšanu un pietiesāt uzturlīdzekļus bērna uzturam. 

Strādāsim visi kopā, lai bērni būtu veseli, laimīgi un izglī-
toti!

Ruta Vizāne,
bāriņtiesas priekšsēdētāja 

Padomes priekšsēdētāja   64860892, 
    mob. 29135110
Galvenā grāmatvede   64860893
Sociālā darbiniece   64860894
Padomes sekretāre un
Lauku atbalsta dienesta darbinieks   64860895, arī fakss
Bāriņtiesa                                          64860896
Ceļu meistars, zemes ierīkotājs         64860897
Komunālā darba vadītājs                   64823337
Ļaudonas vidusskolas direktore        64860905,   

    mob.26532395
Skolotāju istaba                                 64860906
Direktores vietniece mācību darbā    64860907, arī fakss
Apvienotā virtuve                             64860908
Pirmsskolas izglītības iestāde           64860915
Ļaudonas bibliotēka                           64860916
Sociālās aprūpes centrs                      64860917
Bērnu rotaļu attīstības centrs             28662940
Jauniešu centrs „Acs”                        26146765 
Kultūras nams                                    64823464

Pašvaldību var sazvanīt

Bērni – mūsu nākotne



                      “Ļaudonas Vēstis” Nr. 2 (178)                    FEBRUĀRIS 2009   12                  

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

Redaktore: Ruta Vizâne. Redkolçìija: Lilija Jakubjaņeca, Lidija Kaufelde, Inâra Krasnova, Gundega Apða. Redaktores tâlrunis: 64860896.
Iespiests  SIA MADONAS POLIGRÂFISTS, Madonâ, Saieta lauk. 2, LV 4801, Madona

Pas. Nr. 95. Metiens 650 eks. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Avīzi var lasīt internetā: www.laudona.lv
Iznâk vienu reizi mçnesī. Materiālus avīzei iesniegt līdz katra mēneša 5. datumam.

APSVEICAM!!

SĒRU VĒSTS

Pagasta padome atgādina, ka joprojām var saņemt bezmaksas 
māju numura zīmju plāksnītes. Interesēties pie Jāņa Zavala.

Pār tevi smilšu klusums klāts,
Vien paliek atmiņas un tava mūža stāsts.

Mūžības ceļos aizgājuši:

Veronika Ābola 27.janvārī 91 gada vecumā;
Ludis Apsītis 15. februārī 70 gadu vecumā.
 

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem!

INFORMĀCIJA
26. februārī plkst. 17.00 pagasta kultūras namā tiek aicināti 

bērni un jaunieši, kuriem interesē apgūt breika dejas.
Būs paraugdemonstrējumi no grupas „BURNING STEPS”

IK salons “Rēvija”
aicina apmeklēt

 lietoto preču veikalu “Rēvijas” bodīte
( preču papildinājums – sestdienās)

Avotu ielā 3, 2. stāvā ( ieeja blakus bibliotēkai)
Darba laiks:

darbdienās no pl. 9.00 līdz 18.00,
sestdienās no pl. 9.00 līdz 14.00.

Kontakttālrunis: 27883902

SLUDINĀJUMS

ATGĀDINĀJUMS

Vēl gadi būs bagāti, 
Vēl skaisti būs gadi,
Būs pērkonu vasaras, 
Ziemā snigs sniegs, 
Jo cilvēks ir tas,
Kas šo skaistumu rada,
Un bagāts ir tas,
Kas spēj to citiem sniegt! 

50 gadu jubilejā
Nadeždu Mugurēviču 5.februārī
Aiju Jakubjaņecu 12.februārī
Kārli Miķelsonu 12.februārī

Gunti Retko 13.februārī
Ilgu Brutāni 20.februārī

55 gadu jubilejā
Jāni Dimbeli 11.februārī

65 gadu jubilejā
Pauli Judinu 3.februārī
Āriju Liepiņu 22.februārī

70 gadu jubilejā
Anastasiju Reinbahu 8.februārī

Julianu  Krivoguzovu 12.februārī

80 gadu jubilejā
Jezupati Kaulaču 9. februārī
Helēnu Rusiņu 24.februārī

96 gadu jubilejā
Broņislavu Antonoviču   2.februārī

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

Sadzīves atkritumu izvešanas grafiks 
2009. gadam

Februārī : 24.; martā 10.; 24.; aprīlī 7.;  21.; maijā 
5.;12.;19.;26. ( Sāvienā 12. un 26.) jūnijā 2.; 9.; 16.; 23. 

(Sāvienā 9.un 23.); jūlijā 7.;14.; 21.; 28. (Sāvienā 7. un 21.)
augustā  4.; 11.; 18.; 25. (Sāvienā 4.un 18.); septembrī 1.; 8.; 

15.; 22.; 29. (Sāvienā 1.; 15.;29.); oktobrī 6.; 13.; 20.; 27. 
(Sāvienā 13.un 27.) novembrī 10.; 24.; decembrī 8.un 22.


