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Janvāris. Ar īstu ziemu esam iegājuši jaunajā – 2008. – 
gadā. Daba, ietērpta baltajā sarmā, mums apkārt rada patīkamas izjūtas 
un nemaz nejūtam, ka termometra stabiņš jau pietuvojies -200C. Mūsu 
Aiviekste ar katru dienu kļūst aizvien baltāka un baltāka, tās krastos 
jau manāmi pirmie zemledus makšķernieki, kas liecina, ka īstā ziema ir 
klāt, bet laiks ir mainīgs, un aukstums tiek nomainīts ar pēkšņu atkusni. 
Nu ko tu dabai padarīsi…

Šogad avīzītes pirmā lappuse izstaigās Aiviekstes krastus visā pagas-
ta garumā no robežas Mētrienas Praulienas pagastā līdz  Variešu Kal-
snavas pagasta robežām. Kāda būs Aiviekste ziemā, pavasarī, vasarā un 
rudenī mūsu pagasta teritorijā? 

20. janvāris ir diena, kad tiekas barikāžu dienu dalībnieki, viņu tu-
vinieki. Viņi ir vēl pavisam nesenās vēstures liecinieki, tās aktīvi da-
lībnieki, katrs kādu burtu, vārdu, rindu vai lappusi ierakstījis Latvijas 
vēstures grāmatā. Vairumam no mums 1991. gada janvāris atmiņā 
vienmēr paliks kā barikāžu laiks. Tomēr, lai arī cik nozīmīgs tas bijis 
mūsu tautai, dzīves ritums nekad nav stāvējis uz vietas. Paies gadi, bet 
šis mēnesis mūsu paaudzes cilvēkiem vienmēr saistīsies ar barikādēm. 
Vārds pa vārdam un atcerējāmies ielās sakurto ugunskuru apspīdētās 
sejas, to dienu aizraujošos notikumus, ļaudis un viņu tālākos likteņus. 
Arī šodienu saistībā ar to laiku. Kā izskatāmies uz to dienu liesmainā 
fona? Kādi esam kļuvuši? Vai nav nomācis pesimisms? Vai arī jums 
dažreiz nav sarūgtinājuma, ka no brīvās Latvijas gaidījām vairāk, nekā 
tā dod mums šodien? Jā, bet latvietis ir pacietīgs un pierādīs atkal to, ka 
izdzīvos jebkādos laikos. Izturēsim šo laiku un domāsim, ka reiz taču 
pienāks labāki laiki!

Aiviekste pie “Dupeniem” ietērpusies ziemas baltumā.
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PAGASTA PADOMĒ
Padomes sēdē 2008. gada 30. decembrī
1. Apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos Nr.1-2008 

„Ļaudonas pagasta pašvaldības 2008. gada budžets”.
2. Noklausījās Ļaudonas pagasta bāriņtiesas darba atskaiti 

par laika posmu no  2008.g. janvāra līdz 30. decembrim.
3. Nolēma izsaukt uz administratīvās komisijas sēdi Ļaudo-

nas pagasta iedzīvotājus, kuri nepiedalās Ļaudonas pagasta paš-
valdības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā, jautājuma 
izskatīšanai un administratīvā soda piemērošanai.

4. Apstiprināja komisiju 3 cilvēku sastāvā rūpnieciskās zve-
jas tiesību nomas piešķiršanai:

 komisijas priekšsēdētāja: Līga Calmāne, pagasta padomes 
priekšsēdētāja;

 komisijas locekļi: 1) Aldis Bondars, pagasta padomes de-
putāts;

2) Jānis Dreimanis, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas vadītājs. 
 5. Izsludināja publisko apspriešanu autoceļa V841 Madona 

– Ļaudona – Jēkabpils, km1,1 – 9,3 rekonstrukcijas būvprojekta 
iecerei (skiču projekta stadijā) no 2009. gada 9. janvāra līdz 
2009. gada 9.februārim.  

6. Nolēma nepārcelt darbdienu no 2. janvāra uz 10. janvāri 
2009. gadā. 

7. Nolēma piešķirt adresi:
Adrese Ciems Pagasts
1) Aiviekstes iela 6 Ļaudona Ļaudonas pagasts
2) Aiviekstes iela 10 Ļaudona Ļaudonas pagasts
3) Apsiņi Ļaudona Ļaudonas pagasts
4) Alejas 2 Ļaudona Ļaudonas pagasts
5) Brīvības iela 16 Ļaudona Ļaudonas pagasts
6) Brīvības iela 39 Ļaudona Ļaudonas pagasts
7) Dambja iela 9 Ļaudona Ļaudonas pagasts
8) Dambja iela 9A Ļaudona Ļaudonas pagasts
9) Dambja iela 11 Ļaudona Ļaudonas pagasts
10) Upes iela 14, Ļaudona Ļaudonas pagasts
11) Mukti Ļaudona Ļaudonas pagasts
12) Mukti 1 Ļaudona Ļaudonas pagasts
13) Dzirnavu HES Ļaudona Ļaudonas pagasts
14) Miera iela 13 Ļaudona Ļaudonas pagasts
15) Ūdenstornis Avotu ielā Ļaudona Ļaudonas pagasts
16) Ūdenstornis Dzirnavu ielā Ļaudona Ļaudonas pagasts
17) Graudu iela 2 Ļaudona Ļaudonas pagasts
18) Robīnijas, Ļaudona Ļaudonas pagasts
19) Skolas iela 1 Ļaudona Ļaudonas pagasts
20) Skolas iela 3 Ļaudona Ļaudonas pagasts
21) Bukas Aburti Ļaudonas pagasts
22) Kodoli Aburti Ļaudonas pagasts
23) Jokas Anzuļi Ļaudonas pagasts
24) Lielkrīpēni Anzuļi Ļaudonas pagasts
25) Bērzi Kalnvirsa Ļaudonas pagasts
26) Kalnvirsa Kalnvirsa Ļaudonas pagasts
27) Liepiņas Kalnvirsa Ļaudonas pagasts
28) Muižnieki Kalnvirsa Ļaudonas pagasts
29) Birznieki Ķepši Ļaudonas pagasts
30) Bērzi Ķikuri Ļaudonas pagasts
31) Saulaines Ķikuri Ļaudonas pagasts
32) Trušļi Kalnāji Ļaudonas pagasts
33) Kalnāju veikals Kalnāji Ļaudonas pagasts
34) Bērīši Ķunci Ļaudonas pagasts
35) Frēzijas Ķunci Ļaudonas pagasts
36) Vanagi Ķunci Ļaudonas pagasts

37) Lejas Cekuļi Ruķi Ļaudonas pagasts
38) Centra ferma Toce Ļaudonas pagasts
39) Toces iela 20B Toce Ļaudonas pagasts
40) Muižnieki Toce Ļaudonas pagasts
41) Birzemnieki Stopāni Ļaudonas pagasts
42) Irbenāji Jaunzemi Ļaudonas pagasts
43) Jaunzemi Jaunzemi Ļaudonas pagasts
44) Jaunzemi 1 Jaunzemi Ļaudonas pagasts
45) Ozolnieki 2 Sāviena Ļaudonas pagasts
46) Sāvienas veikals Sāviena Ļaudonas pagasts
47) Raivas Ķunci Ļaudonas pagasts

8. Nolēma mainīt šādas adreses:
s Graudu iela 3, Ļaudonas ciems, Ļaudonas pagasts, Mado-

nas rajons, LV-4862 pret Graudu iela 4, Ļaudonas ciems, Ļau-
donas pagasts, Madonas rajons, LV-4862; 
s Toces iela 20, Toces ciems, Ļaudonas pagasts, Madonas 

rajons, LV-4862 pret Toces iela 20A, Toces ciems, Ļaudonas 
pagasts, Madonas rajons, LV-4862; 
s Jokas 2, Kalnvirsas ciems, Ļaudonas pagasts, Madonas ra-

jons, LV-4862 pret Jokas, Kalnvirsas ciems, Ļaudonas pagasts, 
Madonas rajons, LV-4862; 
s Jokas 3, Kalnvirsas ciems, Ļaudonas pagasts, Madonas 

rajons, LV-4862 pret Jokas 2, Kalnvirsas ciems, Ļaudonas pa-
gasts, Madonas rajons, LV-4862. 

9. Pieņēma atkārtotu lēmumu par pašvaldības lietojumā eso-
šajām zemes vienībām, kas nav nododamas zemes reformas 
pabeigšanai.

10. Noteica zemes lietošanas papildmērķi zemes vienībai– 
inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme, kods 
– 1201.

11.  Piekrita mainīt nosaukumu īpašumam „Silieši” pret no-
saukumu „Silieši 1”.

12. Piekrita izbeigt zemes lietošanas tiesības Maldai Eglītei, 
1,9 ha platībā, zemes vienību ieskaitīt zemēs zemes reformas 
pabeigšanai.

13. Nolēma atbalstīt finansiāli sportisti Sanitu Mūrmani, kura 
pārstāvēs Latvijas valsti Eiropas karatē čempionātā Francijā, 
Parīzē, no 2009. gada 29. janvāra līdz 1. februārim, atmaksājot 
ceļa izdevumus 185,00 Ls.

14. Nolēma pagarināt trūcīgas ģimenes statusu sešām ģime-
nēm.

15. Nolēma piešķirt brīvpusdienas Ļaudonas vidusskolā bēr-
niem no sešām ģimenēm.

16. Nolēma piešķirt sociālās palīdzības pabalstu pieciem pa-
gasta iedzīvotājiem.

17. Nākamā pagasta padomes sēde notiks 2009. gada 
28. janvārī plkst. 14.15. 

Padomes ārkārtas sēdē 2009. gada 12. janvārī
1. Nolēma deleģēt pagasta padomes priekšsēdētāju Līgu Cal-

māni paust Ļaudonas pagasta padomes deputātu viedokli par 
Madonas novada: 

1) vēlēšanu komisijas locekļu skaitu;
2)  vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termi-

ņu un izsludināšanas kārtību.   

Padomes ārkārtas sēdē 2009. gada 15. janvārī
1. Piekrita viena Ļaudonas pagasta iedzīvotāja ievietošanai 

sociālās aprūpes centrā.

 Sēdes materiālus apkopoja Ilita Berķe,
pagasta padomes sekretāre
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Tradicionāli gada pirmajā izdevumā pārskatu aizvadītā gada 
padarītos un nepadarītos darbus. 

Kopumā – darbīgs gads. Ņemot 40 000 Ls aizņēmumu no 
Valsts kases Avotu katlu mājas renovācijas 2.kārtas darbiem, 
visi pārējie darbi tika veikti ar pašvaldības pamatbudžeta un 
ceļu fonda līdzekļiem.

Kā lielākais aizvadītā gada ieguldījums ir Avotu katlu mājas 
renovācijas 2. kārta, kam būvdarbu izmaksas vien bija 86 338 
Ls (no tiem 30 000 Ls Valsts dotācija), bet papildus nācās atrast 
līdzekļus gaisa elektrolīnijas pārcelšanai (3900 Ls), projektēt 
LATTELECOM kabeļa pārcelšanu (861 Ls), būvuzrauga un 
autoruzrauga apmaksai (kopā 1299 Ls). 

Ieguldīti līdzekļi Aiviekstes ielas katlu mājas pārkārtošanā. 
Šobrīd kurina vienu malkas katlu un automātisko granulu kat-
lu, ko darbina ārpus kurinātāja darba laika, tādējādi izlietojot 
iepirkto malku. Automātiskā granulu katla pirkšana un uzstā-
dīšana kopā izmaksāja 12730 Ls.

Mainīts pašvaldības ēkas jumts (2500 Ls), kultūras nama 
logi (4377 Ls), bērnudārza ēkai daži logi (1100 Ls).

Pēc ļaunprātīgās dedzināšanas atjaunota darbība Bērnu rota-
ļu un attīstības centrā, par ko pateicos Kasparam un Agrim, arī 
,,centriņa’’ darbiniecēm par ieguldīto darbu. No Valsts policijas 
nav saņemta neviena informācija par izmeklēšanas gaitu.

Ļaudonas kapu kapličai 2008.gada sākumā piešķīra papildu 
darbu apmaksai 982 latus, bet nav izlietots dāvinājums logu 
nomaiņai. 

Bērnudārza ēkai veikta rekonstrukcijas projekta ieceres iz-
pēte un vizualizācija (11765 Ls), nomainīta elektroinstalācija 
pansionāta telpās (2000 Ls), nomainīts elektrības kabelis uz 
ēku, papildinātas pirmsskolas izglītības mēbeles par 2050 Ls.

Vidusskolai strādāts pie karstā ūdensvada sistēmas sakārto-
šanas (2367 Ls), pie radiatoru nomaiņas (5400 Ls), kas turpi-
nāsies 2009.gadā. Ar daļēju rajona padomes atbalstu vidussko-
lā uzstādīta interaktīvā tāfele (3646 Ls).

Arī 2008.gadā laba sadarbība bijusi ar Nodarbinātības Valsts 
aģentūru, startējot trīs projektos: 

1) aktīvās nodarbinātības pasākumā ,,Darba izmēģināju-
mi’’, piesaistot 720 Ls un rodot darbavietu vienam cilvēkam 
uz 3 mēnešiem profesijā ,,celtniecības un ceļu būves mašīnu 
atslēdznieks’’;

2) aktīvās nodarbinātības pasākumā ,,Pasākumi noteiktām 
personu grupām’’, piesaistot 11904 Ls un dodot darbavietas 
trim bezdarbniekiem- invalīdiem uz 2 gadiem;

3) skolēnu nodarbinātības pasākumos, piesaistot 764 Ls, no-

Kāds biji 2008.gads?
darbinot 5 skolēnus.

Arvien mazāk paliek iespēju dot darbu pagaidu algotajos sa-
biedriskajos darbos.

Ļaudonas bibliotēkai ,,jaunu elpu’’ devis interneta pieejas 
punkts, kā dēļ bija nepieciešams finansēt šī punkta darbinieku.

Gads paliks atmiņā, ka dzīvots mūsu valsts 90. dzimšanas 
dienas zīmē, daudz labu darbu bijis: akcija ,,Ozolzeme- Latvi-
ja’’, Lielā talka, Gaismas tilti, fotogrāfiju izstāde, Dziesmu un 
deju svētki un mūsu kora uzvara tautas tērpu skatē, atjaunotie 
Bērnības svētki, sakārtotie trotuāri Avotu ielā, izvietotās jaunās 
ielu norādes zīmes. Uzņēmēju devums ļaudoniešiem – jaunais 
veikals ,,Katram’’ un skaistumkopšanas salons ,,Rēvija’’ arī 
aizvadītā gada labo darbu bilancē.

Daudz darīts un enerģijas izšķiests, lai lūgtos Valsts dotāciju 
bērnudārza ēkas rekonstrukcijas darbiem un Avotu katlu mājas 
3.kārtas darbiem, bet nesekmīgi. Nesekmīgs izrādījās cerīgais 
SIA ,,Zi- Tex’’projekts šuvēju darbnīcai, bet nekā nebūs, telpu 
nomas līgums tiek lauzts.

 2009.gads nebūs stagnācijas gads, jo vidusskolas sporta 
zāles rekonstrukcijas darbi notiks, kam tiks tērēta 200 000 Ls 
novada mērķdotācija, un ceram, ka apstiprinās LADā iesniegto 
projektu par 140 000 Ls.

Pēc 2009.gada pašvaldību vēlēšanām 6.jūnijā iekļausimies 
Madonas novadā. Pagastmājā darbosies Madonas novada Ļau-
donas pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs.

Bet pašvaldību jau šodien ir skārusi ekonomiskā krīze. Valsts 
likumi diktē, ka algu fonds ir jāsamazina par 15% (kas naudas 
izteiksmē ir apmēram 53,5 tūkstoši), saimnieciskie izdevumi 
jāsamazina par 25%. Kā izteicās Valsts kontroles vadītāja In-
guna Sudraba, grūtāk jostas savilkt būs tiem, kuri iepriekšējos 
gados jau dzīvojuši taupības režīmā. Mums ir tāda situācija.

Lai padomei, strādājot līdz 6.jūnija vēlēšanu dienai, ir spēks 
un labs prāts pabeigt savus iesāktos darbus! Lai ļaudoniešus 
pēc iespējas mazāk skar valsts ekonomiskā krīze!

 Līga Calmāne, padomes priekšsēdētāja

2008. gads dzimtsarakstu nodaļā
2008. gadā reģistrēti 5 jaundzimuši bērni , 3 laulības un 

29 miršanas gadījumi.

MĒNEŠA JUBILĀRS
18.janvārī dzīves 80 gadu jubileju svinēja Imants 

Smirnovs. Imanta dzimtā puse Kārzdaba, kur pavadījis bēr-
nību, skolas gadus un pārdzīvojis karu. Vecāku ģimenē auguši 
trīs dēli – Ādolfs, Imants un Valdis. Kara gados pabeigta Kārz-
dabas 6. gadīgā skola un uzsāktas mācības Vecgulbenes pro-
fesionāli tehniskajā skolā, bet skološanos pārtraucis karš, kad 
vācu karaspēks atkāpās PSRS armijai. Pēc kara, kā jau tajos 
laikos, nācies dienēt armijā, trīs gadus Imants pavadījis tepat 
Latvijā – Rīgā Latviešu strēlnieku divīzijā. Pēc dienesta darba 
gaitas uzsāktas Kārzdabā, strādāts laukkopībā un lopkopībā. 
Turpat nolūkota arī dzīvesbiedre Anna, kas dzīvojusi netālajās 
kaimiņu mājās. Abus dzīves ceļš atvedis uz Ļaudonu un 1962. 
gadā vecajā pagastmājā Ļaudonā viens otram teikuši „jā” ko-
pīgai dzīvei. Abi divi uzsākuši darbu p/s „Toce”, Imants lauk-
saimniecībā, vēlāk kļuvis par mehanizatoru, bet Anna līdz pat 
aiziešanai pensijā strādājusi bērnudārzā.

Brīvajos brīžos Imants labprāt nodarbojies ar grozu pīšanu un 
kāda koka apstrādi.

Ģimenē izaudzināta meita Sandra un dēls Gunvaldis. Vecve-
cākus priecē divi braši mazdēli. 

Nu jau vairākus gadus Imants un Anna atbalsta meitas ģimeni 
un biežāk uzturas Aizkujā nekā pie mums Ļaudonā, bet sirdī 
sevi vienmēr uzskata par ļaudoniešiem, jo Ļaudonai veltīts viss 
darba mūžs. 

Vēlēsim jubilāram veselību un dzīvesprieku nākamajos ga-
dos!

Ar jubilāru sarunājās Ruta Vizāne
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ATCEROTIES ZIEMASSVĒTKUS

Šajā gadā pagasta avīzīte tiksies ar bijušajiem Ļaudonas vidusskolas absolventiem, 
kuru bērnība un skolas gadi aizvadīti Ļaudonā, 

bet dzīves ceļš aizvedis no Ļaudonas.
Janvārī mūs uzrunā pazīstamā sāvēniete Žeņa Kozlova, kas ik nedēļu ar dzimto 

pusi tiekas kā rajona laikraksta „Stars” galvenās redaktores vietniece.

Mana dzimtā puse Ļaudona

Ne katram, pat vienreiz mūžā, nav lemts būt prezidenta pilī, 
tikties un fotografēties, kur nu vēl saņemt apsveikumus…

Gada nogalē tur ar Madonas rajona padomes un Ļaudonas  
pagasta padomes atbalstu viesojās Anitas un Agra Veikšānu ģi-
mene ar bērniem –Jāni, Emīlu, Reini, Tomu, Valteru, Niklāvu, 
kas kopā ar 26 Latvijas daudzbērnu ģimenēm, Valsts preziden-
tu un viņa kundzi 12. decembrī iededza Ziemassvētku egli pie 
Rīgas pils.

Par spīti tam, ka pietiekami plaša informācija bija rajona 
laikrakstā „Stars”, notikums ir pietiekami nozīmīgs, lai tam 
pievērstu uzmanību arī mēs pagasta avīzītē. „Ļaudonas Vēstis” 
aicināja māmiņu Anitu dalīties iespaidos par nu jau notikušo 
pasākumu.

“Saņemot ziņu par gaidāmo notikumu no pagasta padomes 
priekšsēdētājas Līgas Calmānes, jutos ļoti pārsteigta un pirma-
jā brīdī pat apmulsusi. Mājās biju viena ar mazajiem bērniem, 
Agris todien bija devies uz Rīgu, bet šo priecīgo ziņu vīram 
nodevu telefoniski.

12.decembrī devāmies uz Rīgu. Satraukums bija gan lieliem, 
gan maziem. Laicīgi iebraucot Rīgā, vēl paspējām aplūkot 
krāšņo “Lido” un Rīgas centru, jo kopā visiem aizbraukt uz 
Rīgu nemaz nav tik viegli.

Prezidenta pils apkārtne bija skaisti izrotāta, pie vārtiem 

Veikšānu ģimene kopā ar prezidentu iededz 
Ziemassvētku egli Rīgas pilī

goda sardze. Kancelejas pārstāvji ģimenes sagaidīja un deva 
iespēju iepazīties ar pili, izstaigāt Ordeņu zāli.

Pieņemšanā pie prezidenta. Valdis Zatlers un viņa kundze 
Lilita ar katru ģimeni sasveicinājās, kopīgi nofotografējās, kat-
rai ģimenei atmiņai tika uzdāvināta grāmata ar ļoti daudzām 
vēsturiskām fotogrāfijām „Latvijai 90”un saldumu grozs. Mēs 
prezidentam un viņa kundzei dāvājām „Pasiļu” bišu dravas 
medus podu. Dāvājot medus podu, teicu: „Mēs nākam no 
skaistajiem Aiviekstes krastiem un čaklo bišu vākumiņa daļu 
esam atveduši arī jums. Lai jums būtu bišu spēks un čaklums, 
pildot prezidenta pienākumus!” 

Ģimenēm svētku koncertu sniedza CHILLI, Liepājas koris 
un koris no Zviedrijas. 

Pārsvarā ielūgto vidū bija ģimenes ar trim, četriem bērniem. 
Mēs bijām trešā kuplākā. Zīmīgi, ka jau atvadoties dzirdējām, 
kā Zatlera kungs ar apbrīnu sacīja savai dzīvesbiedrei: „Seši 
bērni un visi puikas...” – ar smaidu piedzīvoto atceras Anita, 
atzīstoties, ka pašu satraukums bijis ļoti liels, cilvēku daudz, 
mazākie bērni visu laiku jāuzmana, lai neiejūk starp viesiem. 
Jautāju Anitai, kādi iespaidi puikām par prezidentu, vecākais, 
Jānis, prātīgi teicis: „Vienkāršs cilvēks – kā visi, vienīgi ar 
augstu amatu...” Bērni savās iedomās prezidenta pili bija iz-
tēlojuši daudz lielāku un greznāku, nu droši vien kā pasakās, 

Jaunais gads ir sācies trauk-
smaini. Un ne tikai tāpēc, ka 
politiskā situācija valstī mainās 

ne pa dienām, bet pat pa stundām. Lielākā protesta akcija pēc 
Latvijas neatkarības atjaunošanas, šokējošie grautiņi Vecrīgā, 
pēc kuriem Saeimas atlaišanu vairs nepieprasa tikai protestē-
tāji vien. Arī Valsts prezidents Valdis Zatlers ir gatavs šādam 
radikālam solim un pat paši politiķi jau nākuši klajā ar paziņo-
jumiem par tūlītēju Saeimas atlaišanu. 

Taču pats galvenais — valstī joprojām ir liela neziņa par 
turpmāko Latvijas attīstību, it sevišķi kontekstā ar paredzamo 
teritoriālo reformu, kas tiks īstenota jau šīs vasaras sākumā. Un 
tas nozīmē, ka tā, kā bija, vairs nebūs nekad.  

Protams, gribas jau ticēt, ka vismaz sliktāk nekļūs un taga-
dējos pagastu centros tiks saglabātas gan skolas, gan pasta no-
daļas, gan iestādes un uzņēmumi un ka būs arī cilvēki, kas, par 
spīti visām grūtībām, izvēlēsies dzīvi laukos. Un tiks saglabāts 
arī pašvaldības izdevums „Ļaudonas Vēstis”, kas jau piecpa-
dsmito gadu redaktores Rutas Vizānes vadībā dara ļoti svētīgu 
darbu, katru gadu ienesot arī jaunas vēsmas, jaunas rubrikas 
izdevumā, ko lasa teju vai katrs pagasta iedzīvotājs. 

Es pati jau vairāk nekā 30 gadu dzīvoju Madonā, kur pēc 
Ļaudonas vidusskolas beigšanas sāku strādāt par telefonisti, 
bet jau vairāk nekā gadsimta ceturksni daļa manas sirds pie-
der rajona laikrakstam „Stars”. Taču, neraugoties uz to, ka visa 

mana jaunība, dzīves labākie gadi ir saistīti ar Madonas pilsētu, 
interesi par dzimto pusi es neesmu zaudējusi nekad. Varbūt tas 
ir tāpēc, ka līdz pat 2005. gada rudenim gandrīz katru nedēļu   
devos uz savām dzimtajām „Salām” Sāvienā, varbūt tāpēc, ka, 
pildot darba pienākumus, man samērā bieži iznāk būt gan Ļau-
donā, gan Sāvienā. Un varbūt tieši tāpēc sirdī vienmēr esmu 
bijusi pret jebkādu administratīvi teritoriālo reformu Latvijā, jo 
Sāviena ir spilgts piemērs tam, kas notiek, ja tiek slēgta skola, 
pagasta padome, citas iestādes, ja cilvēkiem, izņemot saimnie-
košanu savās sētās, tikpat kā nav iespējas strādāt citur.

Ai, kā negribētos piedzīvot to, lai kaut kas tāds pēc lielo 
novadu izveidošanas notiktu ar Ļaudonu! Vēlētos, lai te vien-
mēr būtu skola, kur visos laikos ir bijuši labi skolotāji. Gadiem 
ejot, vairāk atmiņā gan paliek skolotāji brīvdomātāji. Tādi kā 
Ļaudonas vidusskolā bija Aleksandra Zvaigzne, kas nebaidījās 
ar mums, skolēniem, diskutēt par tādām lietām, par ko toreiz 
oficiāli nerakstīja un nerunāja, tai skaitā arī par 1941. un 1949. 
gada represijām.  

Sagaidot lielos pārmaiņu vējus, sava dzimtā pagasta iedzī-
votājiem no sirds novēlu — nepazust lielajā Madonas novadā! 
Un, lai tas nenotiktu, gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās balso-
jiet tomēr par savējiem, lai arī kādas partijas sarakstā viņi kan-
didētu! 

ŽEŅA KOZLOVA, 
laikraksta „Stars” galvenās redaktores vietniece,

Ļaudonas vidusskolas 1975. gada absolvente

Trauksmains gads
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bet redzot to dabā, bija raduši sevī citu iespaidu. 
Pasākuma noslēgumā mūsu ģimeni  intervēja 
TV 5 žurnālisti.

Vecā gada nogalē no prezidenta kancelejas 
saņēmām vēstuli ar foto un disku ar visa pasā-
kuma ierakstu, kuru Vecgada vakarā pie eglītes 
kopā noskatījāmies un kavējāmies jaukajās at-
miņās,” tā pastāsta māmiņa Anita.

Māmiņa Anita atzīst, ka ikdiena jau nav viegla, 
bet mums tā ir sanācis, ka vienmēr ir bijuši pa-
reizie cilvēki blakus, kas mūs atbalstījuši ar labu 
vārdu, ar savu atbalstu un notiekošā situācija ie-
grozījusies mums labvēlīgi, ar visu vienmēr paši 
esam tikuši galā. Protams, mūsu ģimenei lielu 
atbalstu bērnu audzināšanā sniedz mana mamma 
Gaida un Agra tētis Jānis, kas ir ikdienā kopā ar 
mums. Paldies viņiem par to! Trīs dēli – Jānis, 
Emīls un Reinis mācās Ļaudonas vidusskolā, 
Toms apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, bet 
Niklāvs un Valters vēl dzīvojas pa māju. 

Paldies rajona padomei, Ļaudonas pašvaldī-
bai, kas mūs izvirzīja pārstāvēt Madonas rajo-
nu šajā svinīgajā pasākumā, tā saka Anita. Tas 
mums bija patīkams pārsteigums.

Paldies Anitai par stāstījumu! Lai veiksmīgs šis gads Veikšānu ģimenei!
Rutas Vizānes teksts

Foto no ģimenes arhīva

Pirms Ziemassvētkiem daudzas Ļaudonas pagasta mājas, 
iestādes un sētas ietērpās krāšņās svētku rotās, daudzos logos 
vakaros iedegās spožas gaismiņas. 29.decembra vakarā kopā 
ar Jāni Dreimani nolēmām pavērot, kā tad mūsu pagasta mājas 
un iestādes sapostas gada mīļākajiem svētkiem. Iepriecinā-
ja tas, ka ar katru gadu arvien vairāk tiek piedomāts pie savu 
māju izgreznošanas. Vairāk vai mazāk kāds svētku akcents bija 
pie katras pagasta iestādes. Bet visskaistāk un pārdomātāk 
šogad bija izgreznota Ļaudonas vidusskola. Visi skolas logi 
tērpās pasakaini skaistās pārslu kupenās. Paldies šī rotājuma 
idejas autorei Sarmītei Sīlei un visiem viņas palīgiem, kuri šo 
ideju īstenoja! Līdz ar to – balva par skaistāko svētkiem iz-
rotāto iestādi.

Pašā pagasta centrā, pretī „Dīvaru” veikalam, Brīvības ielā 9, 
visu acis piesaistīja gaumīgi svētkiem izrotātais mājas pagalms. 
Iepriecina tas, ka blakus esošajā automašīnu stāvlaukumā pie-
stāj daudzas garāmbraucošas automašīnas, un šī skaisti izrotātā 
sēta ir kā vizītkarte mūsu pagastam. Tāpēc balva par skaistāk 
svētkiem saposto daudzdzīvokļu māju – Brīvības 9 mājas 
iedzīvotājiem.

Daudzi pagasta iedzīvotāji jau pirms svētkiem skubināja, lai 
noteikti aizbraucot uz Dunduru mājām ,,Pļavkalni”, tur esot 
kaut kas sevišķs ko redzēt. Un bija jau arī!

Tik tiešām tā ir īsta pasaku māja. Ar krāsainām lampiņām 
izrotāta ir ne tikai visa māja, bet arī pagalmā liela, skaisti iz-
rotāta egle. Visos mājas logos deg svečturīši. Uz māju ved ar 
krāsainām lampiņām izrotātas arkas gar celiņa malām. Ar krā-
sainām lampiņām izrotātas pat lielās ābeles pie mājas. Ļoti žēl, 
ka šī sēta ir tālu projām no centra un arī no garām ejošā ceļa šo 
skaistumu aizsedz kalns. Mājas saimnieks Linards pastāstīja, 
ka šis rotājums ir tapis pamazām, katru gadu kaut ko jaunu 
pievienojot klāt. Lai veicas arī turpmāk, un par šo skaistumu 
liels paldies un balva par skaistāk svētkiem izgreznoto indi-
viduālo pagasta māju.

Nav iespējams pieminēt visas mājas, kuras bija skaisti sa-
postas šiem svētkiem, jo tādu bija daudz. Paldies visiem, kuri 
mūsu pagastu dara skaistāku. Paldies to māju iedzīvotājiem, 
kuri izgrezno ne tikai mājas ārpusi, bet sapoš svētkiem vienotā 
stilā arī daudzdzīvokļu kāpņu telpas. Domāju, ka liels paldies 
jāsaka arī mūsu pagastmājas rūķīšiem Līgai, Rutai, Aijai un pā-
rējām darbiniecēm un darbiniekiem, kuri pagasta telpās uzbūra 
devīgo konfekšu rūķi un skaisti izgreznoja mūsu pagastmāju.

Vēl ieteikums – būtu vēlams, lai māju logos rotājums būtu 
daudzmaz vienotā stilā, mēs taču cits citu labi pazīstam un do-
māju, nav problēma to visu sarunāt.

Ziemassvētku noskaņā
Vēlreiz paldies visiem, kuri mūsu pagastu darīja skaistu svēt-

kos, lai skaistas mūsu mājas arī ikdienā, lai jaunas idejas nā-
košgad!

Gundega Apša

Ļaudonas vidusskola Ziemassvētku rotā.

Ziemassvētku dāvana pagasta iedzīvotājiem – dzied 
grupa “Tērvete”.
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Ziemassvētku eglīte, kurai arī šajos 

svētkos nācās izjust pārinodarījumus,
nesagaidot Jauno gadu, par ko bija pa-
rūpējušies mūsu pagasta „naktsputni”, 
kuriem traucēja greznā egle pagasta 
centrā. Paldies Jurijam Simsonam, kurš 
atkal saveda eglīti kārtībā, lai tā varētu 
priecēt pagasta ļaudis.

Pagasta lielās egles iedegšana laukumā pie
 „Dīvaru” veikala  15. decembrī.

Ziemassvētku koncerts pagasta kultūras namā…

Pensionāru eglīte 
27.decembrī 

Pensionāru eglītes laikā.

Koncerta laikā.

Dāmu deju grupa “Mežrozītes“.

Dejo mazie  dejotāji.

Vita Krūmiņa no Cesvaines.

Baiba un Marta Tilhenas no Kalsnavas.
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ĪSZIŅAS NO PAGASTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

Vecā gada nogalē mēs – Ļaudonas pagasta jauktais koris 
„Lai top!” – tikām aicināti piedalīties „Koru karos” Lizuma 
kultūras namā. 

Gada nogales steigā 30.decembra vakars pienāca nemanot, 
ceļus sedza draudīga ledus kārtiņa, bet laukus balts sniegs. Bi-
jām mazliet nobijušies, jo līdz šim neesam piedalījušies nevie-
nā šovā, bet gaišu domu pārņemti, ka dziedāsim sev tīkamas 
dziesmas un savā priekšnesumā esam ieguldījuši daudz darba 
un enerģijas. Stiprināja doma , ka tuvojas Jaunais gads, kas ir 
mūsu kora 10. jubilejas gads.

Pasākums bija veidots līdzīgi TV šovam „Koru kari”. Mūsu 
pretinieki bija Lizuma kultūras nama jauktais koris, Balvu 
jauktais koris „Mirklis” un Cēsu vīru koris. Neiztika arī bez 
žūrijas, kas, pēc mūsu vērtējuma, bija gana kompetenta un bar-
ga – mūzikas skolas direktore, pūtēju orķestra vadītājs, kultū-
ras nama direktore un režisore. Žūrijai tika dota iespēja vērtēt 
korus gan ar atzīmēm no 8 līdz 10.5, gan pastāstot, kas kora 
priekšnesumā šķita patīkams. Skatītāji savas simpātijas parādī-
ja ar aplausiem un balsojot ar ieejas biļetēm. Katrs koris izpil-
dīja divas dziesmas. Uzstāšanās kārtība tika iepriekš izlozēta. 
Mūsu kārtas numurs – 4.

Bijām mazliet nobijušies un satraukušies, tāpēc citu koru 
priekšnesumus neskatījāmies, bet cītīgi noskaņojāmies, sapucē-
jāmies saviem uzgājieniem. Neaprakstāmas ir sajūtas, kas mūs 
pārņēma, dzirdot skatītāju aplausus un lūgumu „Atkārtot!”, uz-

Ļaudonas jauktais koris „Lai top!” uzvar 
„Koru karos” Lizumā

klausot žūrijas komisijas locekļu teikto un redzot vērtējumu cipa-
ros, kas sastāvēja tikai no 10 un 10,5. Šķita, ka visi kopā pacelsi-
mies spārnos, uzzinot galīgo vērtējumu. Gan žūrijas, gan skatītāju 
balva mums – Ļaudonas pagasta jauktajam korim „Lai top!”. 

Īpašs paldies visiem mums – kora dziedātājiem par spēku sa-
ņemties, pārvarēt savu nedrošību, saspringumu. Paldies mūsu 
diriģentei Ainai Miezītei par trijos darba gados ieguldīto ener-
ģiju un pacietību, paldies koncertmeistarei  Ilzei Tomsonei par 
izcilu pianista prasmi, paldies Ilzei Driksnai par solo dziedāša-
nu, paldies Ievai Cerukai par režisorisko domu un meistarīgu  
vijoļspēli, paldies Naurim Briedim par horeogrāfiju un retro 
noskaņas radīšanu. Kopā mēs varam daudz!

Jātic, ka vecā gada nogalē gūtās pozitīvās emocijas mums 
palīdzēs turpmākajā kora darbībā, dos spēku un veselību mūsu 
diriģentei Ainai Miezītei un koncertmeistarei Ilzei Tomsonei, 
stiprinās dziedātāju pārliecību par saviem spēkiem un piesais-
tīs jaunus dziedātājus, kas vēlas kuplināt kora dziedātāju sai-
mi. Paldies kultūras nama direktorei Aijai Kreilei un Kalsnavas 
„Magnolijām” par izpalīdzēšanu kora vizuālā tēla veidošanā.

Pateicamies visiem kora atbalstītājiem un sponsoriem, kas 
ziedojuši finanšu līdzekļus kora jubilejas pasākumam!

Priecāsimies jūs visus, kam tuva kora dziedāšana, redzēt kora 
10 gadu jubilejas koncertā š.g. 21.februārī plkst.18.00 Ļaudonas 
kultūras namā. 

Agita Ceruka, jauktā kora „Lai top!”dziedātāja
  L. Balodes foto

22. decembrī savas ģimenes uz kopīgiem eglītes svētkiem 
aicināja bērnudārza audzēkņi un audzinātājas. Katra grupiņa 
nu rādīja, kas apgūts Ziemassvētkiem par godu. Ar dažiem ma-
ziem darbiņiem, ja neskaita savu mīluļu sapošanu pasākumam, 
šo svētku gatavošanā bija jāiesaistās arī vecākiem – palīdzot 
sagatavot īpašos gaismas lukturīšus vai gādājot materiālu kaķu 
ausu izgatavošanai. 

“Zaķu” grupiņas – mazākie – bērnudārza bērni rādīja pasa-
ku par pašu cepto piparkūku Kraukšķīti, kuru pēc izcepšanas 
bija rūpīgi jāsargā no dažādiem nelabvēļiem, kurus pievilinājusi 
gardā smarža. Vadošus norādījumus, derīgu padomu mazajiem 
deva divi rūķi, Sniegbaltīte un Sniega māte, kuru lomās iejutās 
grupiņas “audzītes’’. Pasakas beigas, protams, laimīgas, pie tam 
vēl sagaidīts tas īstais un vienīgais Ziemassvētku vecītis ar dāva-

nu maisu, kas labu vārdu un dāvanu atrada katram no bērniem, arī 
tiem, kas dzejolīti vēl nevarēja vai negribēja noskaitīt.

“Kaķu” grupas bērnu izpildījumā – muzikāla izrāde. Bērnu 
un audzinātāju dziedātās dziesmas un dzejoļi atklāja stāstu par 
kaķi, kas sadomājis pilsētu apskatīt. Tur runcim iepatikās pilsē-
tas kaķenes, kas dažādiem paņēmieniem runci centās pie sevis 
noturēt. Izrādi papildināja koši tērpi, priekšnesumi ar mūzikas 
instrumentiem. Arī “Kaķu” grupas bērni sagaidīja Ziemassvēt-
ku vecīti, dāvanas. Kāds no bērniem pat bija ievērojis vecīša 
kamanu sliedes pie bērnudārza vārtiņiem. Tā kā droši var apgal-
vot, ka bērnudārza bērniem viss notika pa īstam.

“Zaķu” grupas Emīlijas un “Kaķu” grupas Martas mamma

Mūsu pagasta jauktais koris Lizumā “Koru karos” pārsteidza ne vienu vien klausītāju ar savu dziedājumu.
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Centra darbinieces ir ļoti pateicīgas Ļaudonas pagasta pado-
mei, ka tika rasti līdzekļi Centra remontam. PALDIES!

Vēl LIELU PALDIES gribam teikt dr. Valdai Dimbelei par 
Centriņam dāvāto televizoru.

Inga Calmāne,
BRAC „Ļaudona” vadītāja

   8                

22. decembri ilgi gaidīja mazie ,, Rūku “grupas bērni. Katrs 
mācījās dziesmiņas un dzejolīšus. Beidzot tā diena klāt! Sa-
traukums valdīja ikkatrā mājā, jo šodien taču atnāks Ziemas-
svētku vecītis. Ko viņš atnesīs?

Bērni rādīja uzvedumu par to, kā rūķi meklēja pazudušās ce-
pures un kā var uzburt sniegu, ja tā nav laukā. Visu to mazie iz-
dziedāja un izrādīja jautrās dejās un rotaļās. Dziesmu ,, Rūķis” 
mācīja arī vecākiem, kā var uzdot jautājumus dziedot. Bērniem 
ļoti patika, ka arī vecāki iesaistās svētku koncertā.

Beidzot arī Ziemassvētku vecītis klāt.
“Sidraba mēnestiņš veļas pa gaisu, sētā nāk rūķīts ar dāvanu 

maisu...” šis bija bērnu iemīļotākais dzejolītis, kuru bērni skai-
tīja Ziemassvētku vecītim, kad tas katru paņēma sev klēpī – tik 
tuvu lielajam dāvanu maisam.

Paldies Ļaudonas pagasta padomei un bērnudārza kolektī-
vam! Par spīti visam, bērniem netika atņemts šis prieks un dā-
vanas bija tikpat saldas kā citus gadus.

Ralfa Artūra māmiņa

Veiksmīgi aizritējis I semestris Ļaudonas vidusskolā, un nu 
jau šobrīd sācies otrais darba cēliens ar jaunu apņemšanos un 
jauniem darbiem. 

Ziemassvētku pasākumos atzinīgi tika novērtēti tie skolēni, 
kas bija ieguvuši optimālus un augstus mācību sasniegumus 
I semestra beigās. Šie skolēni saņēma Ļaudonas vidusskolas 
pateicību, kopā tie bija 46 skolēni, kas ir gandrīz trešā daļa no 
Ļaudonas vidusskolas skolēnu skaita. Šis skolēnu skaits būtu 
lielāks, bet 11 skolēniem nedaudz pietrūka, lai viņu liecībās 
būtu tikai optimāli un augsti vērtējumi. Diemžēl ir arī tādi sko-
lēni, kuriem ir nepietiekami vērtējumi mācību priekšmetos. 
Tomēr samazinās to skolēnu skaits, kuriem ir vairāk nekā trīs 
nepietiekami vērtējumi semestra beigās, tāpēc ceram, ka šiem 
skolēniem izdosies uzlabot savu mācību sasniegumu rezultā-

I semestris Ļaudonas vidusskolā

Jaunais – 2008. – gads Centriņā sācies ar patīkamu ieskaņu. 
Centriņš nu jau pilnībā ir izremontēts, par ko LIELU PALDIES ir 
jāsaka meistariem Kasparam Vizānam un Agrim Buceniekam.

2009.gada 10.janvārī Centrā notika pasākums bērniem „Ro-
taļu diena”. Uz šo pasākumu tika lūgti visi tie bērniņi, kas 2008.
gadā kādā laika posmā Centru apmeklēja regulāri. Pavisam tika 
aicināts 21 bērns no 14 dažādām ģimenēm,...ieradās 12 bērniņi 
no 9 dažādām ģimenēm. Šajā dienā mēs gājām kopīgās rotaļās, 
dejojām un spēlējām dažādas spēles..., pasākumu noslēdzām 
ar gardumiem, ko bija atnesuši gan paši bērni, gan sarūpējis 
Centrs. (Lai nerastos pārpratumi šajā taupības laikā, atklāsim šī 
pasākuma izmaksas, ...pavisam kopā 4,48 Ls.) 

Šajā dienā tika aicināti arī Centra darbībā tieši iesaistītie pa-
gasta darbinieki un deputāti. Uz mūsu ielūgumu atsaucās visi 
lūgtie pagasta darbinieki, bet diemžēl pagasta deputāti neuzska-
tīja par vajadzīgu ierasties uz šo pasākumu, lai savām acīm lū-
kotu Centrā notikušās pārmaiņas un notiekošo Centrā ikdienā. 
Šī piezīme nekādā ziņā neattiecas uz deputātiem, kas mūs laikus 
informēja par to, ka nevarēs ierasties uz šo pasākumu. Pagasta 
darbinieki varēja apskatīt Centra izremontētās telpas, gan bērnu 
neviltotos smaidus, bet pie kafijas galda pagasta darbinieki tika 
iepazīstināti un informēti par aizvadītā – 2008.–  gada Centra 
apmeklējumu. Jāpiebilst, ka kafija, ar ko tika cienāti pagasta 
darbinieki, ir kādas Ļaudonas pagasta māmiņas pateicības dā-
vana Centriņam.

Bērnu rotaļu un attīstības centrā „Ļaudona”

Bērnu un darbinieku paldies un sveiciens par gaišajām 
telpām visiem, kas palīdzēja tās atjaunot.

tus II semestra laikā. Gribētos, lai tiem, kuriem ir liels nepietie-
kamo vērtējumu skaits (7 skolēni), izdotos šo skaitu samazināt. 

I semestrī notika 2 mācību priekšmetu olimpiādes rajonā: 
angļu valodas olimpiādē vidusskolas klasēm piedalījās 12. kla-
ses skolēni Jānis Punovskis un Zigurds Krēsliņš un bioloģijas 
olimpiādē 9.klasēm piedalījās 9.klases skolniece Elva Sakne. 
Godalgotas vietas nav iegūtas, bet mācību priekšmetu skolotāji 
pozitīvi vērtē skolēnu piedalīšanos.

Darbs Ļaudonas vidusskolā turpinās! Cerams, ka jaunajā – 
Vērša – gadā katram būs apņemšanās un spēks sasniegt iecerētos 
mērķus. Lai arī jums ir vērša spēks vilkt savu dzīves vezumu!

Elīna Macijevska,
Ļaudonas vidusskolas direktores vietniece mācību darbā

“Zaķu“ grupiņas bērni, Ziemassvētku vecīti gaidot.
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ZIŅAS LAUKSAIMNIEKIEM
Latvijas Republikas

Valsts ieņēmumu dienests par 
izmaiņām likumā „Par pievienotās 

vērtības nodokli” attiecībā uz 
kompensācijas 12% apmērā 

saņemšanu

Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par pievienotās vērtības 
nodokli” ( turpmāk - likums), kuri stājās spēkā ar 2008.gada 
29.novembri, lauksaimniekiem – fiziskām vai juridiskām per-
sonām, kuras nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas ražo-
šanu un kuras nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekamas 
personas, turpmāk kompensācijas 12% apmērā no piegādā-
tās lauksaimniecības produkcijas vērtības saņemšanai nebūs 
jāsaņem izziņa  Valsts ieņēmumu dienesta.

Lai saņemtu likuma 13.1 pantā noteikto kompensāciju, pa-
šam lauksaimniecības produkcijas ražotājam konkrētajam 
lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājam būs jāiesniedz 
apliecinājums, ka nav ar pievienotās vērtības nodokli aplie-
kama persona un ka tam ir tiesības saņemt kompensāciju 12 % 
apmērā no piegādātās lauksaimniecības produkcijas vērtības.

2008.gada 23.decembrī Saeima pieņēma grozījumus likumā 
„Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk – likums), kas publicēti 
2008.gada 23.decembra laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» Nr.200 
(3984). 

Atbilstoši grozījumiem likuma 24.panta 1.daļas 5.punktā 
nodokļu administrācijai uz nodokļu maksātāja motivēta rakst-
veida iesnieguma pamata ir tiesības sadalīt termiņos uz laiku 
līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas die-
nas, nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, izņemot nodokļu 
(revīzijas) audita rezultātā aprēķinātos maksājumus. Nodokļu 
maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai ie-
sniedz ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc maksājuma termiņa iestā-
šanās. Nodokļu administrācija vienojas ar nodokļu maksātāju 
par parāda nomaksas grafiku. 

Pārejas noteikumu 106.punkts paredz, ka nokavētos nodok-
ļu maksājumus, kas izveidojušies 2008.gadā, var sadalīt līdz 
viena gada termiņam, iesniedzot iesniegumu Valsts ieņēmu-
mu dienestam līdz 2009.gada 1.februārim.

PAR PARĀDA TERMIŅA 
PAGARINĀŠANAS IESPĒJĀM

VID Vidzemes reģionālās iestādes Madonas nodaļas 
Nodokļu maksātāju konsultāciju daļas bezmaksas semi-
nārs 2009. gada 27. janvārī plkst. 10.00 Dzirnavu ielā 
2, Ļaudonas pagasta kultūras nama zālē,  Ļaudonas 
pagastā, Madonas rajonā 

Tēmas:
1. Par aktualitātēm nodokļu normatīvo aktu piemēro-

šanā.
2. Par nodokļu samaksas termiņu pagarināšanas iespē-

jām.
3. Par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) 

lietošanas iespējām un priekšrocībām.
4. Seminārā piedalīsies arī Madonas Lauku konsultāci-

ju biroja speciālisti.
Sīkāka informācija pie
VID VRI Madonas nodaļas Nodokļu maksātāju konsul-

tāciju daļas priekšnieces Līgas Īvānes
Tālrunis:64807352 
e-pasts: Liga.Ivane@mado.vid.gov.lv

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pa-
sākumiem

* “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” 
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2009.gada 9.feb-

ruāra līdz 2009.gada 9.martam.
* ”Lauku saimniecību modernizācija” 
Piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 

2009.gada 9.februāra līdz 2009.gada 9.martam.
* ”Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 

projektu iesniegumu pieņemšana attīstības programmas 2007.– 
2013.gadam pasākumam.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek šādās kārtās:
1) 5.kārta 2009.gada 9.februāra līdz 2009.gada 9.martam ar 

kopējo publisko finansējumu 6 000 000 (seši miljoni) latu ap-
mērā.

2) 6.kārta 2009.gada 10.marta līdz 2009.gada 14.aprīlim ar 
kopējo publisko finansējumu 5 000 000 (pieci miljoni) latu ap-
mērā.

* ”Tūrisma aktivitāšu veicināšana” Otrās kārtas projektu 
iesniegumu konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pieņem-
šana notiks no 2009.gada 9.februāra līdz 2009.gada 9.martam.

* “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar 
lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)”.

Ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 
2009.gada 9.februāra līdz 2009.gada 9.martam.

Projektu iesnieguma veidlapas ir atrodama mājas lapā: www.
lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta 
reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs – juridiskām perso-
nām pēc juridiskās adreses, fiziskām personām – pēc projekta 
īstenošanas adreses. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu 
adreses ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu īstenošanas 
beigu datums ir divu gadu laikā no līguma noslēgšanas die-
nas ar Lauku atbalsta dienestu.

Sīkāka informācija pagastā pie lauksaimniecības 
konsultanta Alvja Avotiņa

LAD paziņojumi par 
projektu iesniegumu 

pieņemšanu
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Paliek tavs darbīgais gājums –
Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets.
Caur kokiem un bērniem būs turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi iet ...

3. janvārī pārtrūka dzīves pavediens cilvēkam, ko pazina un 
dziļi cienīja gan bijušie kolēģi, skolēni un viņu vecāki, gan tu-
vinieki un kaimiņi. 81 gada vecumā mūžībā aizgājusi ilggadējā 
Ļaudonas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, 
bijusī skolas direktore

RASMA LENCBERGA.
Rasma Lencberga dzimusi 1927. gada 20. jūnijā Aizkraukles 

rajona Staburaga ciemā; mājas 4 km no Staburaga.
Spilgtākās bērnības atmiņas saistās ar teiksmaino Staburaga 

klinti un tās pasakaini skaisto apkārtni.
Sākas skaistais, bet grūtais skolas laiks Sunākstes pamatsko-

lā (1935.- 1945.). Pēc pamatskolas beigšanas Rasma Lencberga 
mācības turpina Jēkabpils vidusskolā (1945. – 1948.). Tad seko 
studiju laiks Rīgas Pedagoģiskajā institūtā (1948. – 1952.).

Pēc augstskolas absolvēšanas sākas jauns dzīves posms– 
trauksmains un atbildīgs pedagoga darbs.

Pirmā Rasmas Lencbergas darba vieta ( 1952. – 1956.) bija 
Līvānu ekonomiskais tehnikums, kurā Rasma Lencberga strā-
dāja par latviešu valodas skolotāju un bibliotekāri.

Pēc 4 darba gadiem šo skolu likvidēja un bija jāmeklē jauna 
darba vieta. Izvēle krita uz Sēlpils pamatskolu (1960. – 1973.). 
Skolotāja bija plaša profila speciāliste un pasniedza latviešu 
valodas, vācu valodas, dziedāšanas, fizkultūras stundas. Ap 
1960. gadu kļuva par šīs skolas direktori. Aktīvi iesaistījās pa-
gasta sabiedriskajā dzīvē: vadīja kori, teātra pulciņu un vokālo 
ansambli. Tā bija skolotājas Rasmas Lencbergas sirdslieta.

Direktores gaitas Sēlpilī beidzās 1973. gadā. 
No 1973. līdz 1975. g. Rasma Lencberga bija Sēlpils ciema 

padomes priekšsēdētāja. Šie 2 darba gadi Rasmu pilnīgi pārlie-
cināja par to, ka skola ir īstā vieta, dzīves aicinājums.

Skolotājas Rasmas Lencbergas dzīves un darba gadi ar Ļau-
donu saistās no 1975. gada.

1975. – 1982.g. – skolas direktore Ļaudonas vidusskolā.
1982. – 1993.g. ; 1996.-1997.– latviešu valodas un literatū-

ras skolotāja.
Nozīmīgi bija darba gadi Ļaudonā – skolas direktore, latvie-

šu valodas un literatūras skolotāja, dramatisko kolektīvu va-
dītāja. Rasma Lencberga ienāca Ļaudonā ar skaistu sapni par 
jaunās skolas celtniecību, un šis sapnis mērķtiecīga un pašaiz-
liedzīga darba rezultātā kļūst par īstenību – 1977. gada 1. sep-
tembri skolēni uzsāk jaunajā skolas ēkā. Skolotāja uzskatīja, ka 
tas ir darba mūža krāšņākais piemineklis.

 Pirmie 2 darba gadi Ļaudonā tika veltīti tikai skolas celt-
niecībai.

Daudz strādāts pie skolas projekta pilnveidošanas, kā rezul-
tātā paplašināja ēdamzāli, gandrīz katram kabinetam tika ierī-
kota laboratorija. Izbūvēja otru stāvu pie sporta zāles. Tā radās 
telpas muzejam un vairākiem kabinetiem.

Šīs pārmaiņas prasīja daudz pacietības un nervu spriedzes. 
Skolotāja bija lielā pateicībā cilvēkiem, kas bija gatavi pār-
strādāt šo projektu , kā arī Ļaudonas skolotāju kolektīvam, kas 
spēja strādāt šos gadus praktiski bez direktores uzraudzības.

Pēc tam sākās direktores un latviešu valodas skolotājas Ras-
mas Lencbergas parastās darba gaitas.

Skolā veidojās jaunās tradīcijas, kuras nav izzudušas līdz pat 
šodienai: skolotāju operatīvās apspriedes pirmdienās, kopīgās 
skolēnu darba līnijas, kurās izrunā un sadala nedēļas darbus. 
Sākās draudzība ar Igaunijas Juuru vidusskolu.

Rakstā „Cik daudz dots, cik daudz paņemts” (29.06.1978.) 
Ļaudonas vidusskolas absolvente L. Koročenko izvērtē sko-
lotājas devumu: „Kā gaišs stars ir skolas direktore Rasma 
Lencberga. Viņa mums visiem ir kā māmuļa, vienmēr tik ļoti 
atsaucīga. Laikam vajag daudz spēka, lai nekad nepietrūktu šīs 
sirsnības .” 

1982. gadā viņa direktores gaitas Ļaudonā beidza, jo pēc tā 

laika likumdošanas strādāt vadošā darbā un saņemt pensiju ne-
drīkstēja. Turpināja strādāt skolā par latviešu valodas un litera-
tūras skolotāju līdz 1993. gadam. 

Pēdējā skolotājas audzināmā klase bija pārkārtošanās perio-
dā– lauksaimnieku klase, kurā sanāca bērni no visa rajona apgūt 
dažādas lauksaimniecības iemaņas. Taisnības vārdā skolotāja 
Rasma Lencberga aizstāvējusi savus audzēkņus, bijusi kā mā-
muļa, dzīvojusi laikam līdzi.

Apbrīnojams bija Rasmas Lencbergas vadības stils: bez lie-
kiem vārdiem īstenoti lieli plāni, pret kolēģiem vienmēr bija 
iejūtīga, atsaucīga gan priekos, gan arī bēdās.

Lieliska pašdarbniece, radoša personība, kura mācījusi sava 
novada ļaudīm būt draugos ar dziesmu, jo priekos un bēdās 
dziesma bija brīnišķīga pavadone. Apveltīta ar skanīgu, spēcīgu 
soprāna balsi, viņa gājusi pa dzīvi dziedādama. Ļaudonā dzie-
dājusi gan sieviešu vokālajā, gan jauktajā ansamblī.

Skolotāja Rasma Lencberga ilgus gadus dziedāja V. Baloža 
vadītajā Ļaudonas pagasta ansamblī, Madonas, Jēkabpils skolo-
tāju korī, kā arī bija aktīva Madonas senioru kora „Mantojums’’ 
dalībniece.

Skolotājai Rasmai tuva bija arī teātra māksla. Žetonu vakari 
vēl arvien ir daudzu ļaudoniešu atmiņās, jo tika spēlētas gran-
diozas izrādes.

Būdama jau pelnītā atpūtā, viņa aktīvi veica režisores pienā-
kumus vietējā kultūras nama dramatiskajā kolektīvā. Vadījusi 
dažādus dramatiskos kolektīvus. 

Skolotājas darba gadi – skaistākie gadi viņas dzīvē. Šī mīles-
tība uz profesiju bija lielisks paraugs jaunajai paaudzei, tāpēc 
daudzi skolotājas audzēkņi izvēlējās šo grūto, bet cēlo profesiju. 
Skolotājas atmiņā darbs Ļaudonas vidusskolā palicis kā grūtā-
kais, bet skaistākais darba mūžs. Un laime – liela laime redzēt 
sava darba rezultātu.

Pēdējos gados viens no lielākajiem prieka avotiem bija Ļau-
donas vidusskolas pensionēto skolotāju apvienības „Sadraudzī-
ba” saieti. Par šīs apvienības izveides autori var uzskatīt skolo-
tāju Rasmu Lencbergu. Šos salidojumus nodēvēja par „Baltajām 
stundām”.

Ļaudoniešu atmiņās paliks skolotājas izcilais darba tikums, dar-
ba mīlestība un atbildības sajūta, prasme saprast un uzklausīt citus.

Mūžs ir bijis goda vērts...
	
 Tais tālajās pļavās, kur atmiņas zied,
 Tur vienmēr jūs mani satiksiet...

Ļaudonas vidusskolas kolektīva vārdā – skolotāja 
Lilija Jakubjaņeca

NEKROLOGS
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SPORTA VĒSTIS
Pagājušā gada  novembra sākumā mūsu pagasta jaunieši de-

vās uz Poliju, lai cīnītos par Polijas GRAND PRI.  Sanita Mūr-
mane izcīnīja divas medaļas vecuma grupā 18+vecuma grupā 
ieguva 2. vietu, bet  3. vietu 16-17 gadu vecuma grupā. Jānis 
Mūrmanis 14-15 gadu vecuma grupā izcīnīja 3. vietu.

7. decembrī Rīgā noslēdzās Latvijas čempionāts karatē, uz ko 
bija ieradušies stiprākie sportisti no visas valsts. Šīs sacensības 
notiek reizi gadā. Dalībnieku nav daudz, bet tie ir paši stiprākie. 
Vienlaicīgi tas bija arī atlases čempionāts dalībai Eiropas čem-
pionātā, līdz ar to ļaudoniete Sanita Mūrmane ieguva iespēju 
tajā startēt. Viņai tiks gods sacensībās pārstāvēt Latviju. Jānis 
Mūrmanis izcīnīja 3. vietu 14-15 gadu vecuma grupā svara ka-
tegorijā virs 63 kg, Sanita Mūrmane startēja sacensībās starp 
pieaugušajiem svara kategorijā +63 kg un ieguva 1. vietu. 

Sportisti pateicas pagasta padomei par viņiem sniegto finan-
siālo atbalstu apmeklējot sacensības.

Paldies Sanitai Mūrmanei par sniegto informāciju! Lai Sani-
tai veiksmīgs šis gads, pārstāvot Latviju Eiropas čempionātā! 
Lai labas sekmes mācībās, beidzot šogad vidusskolu! 

Ar Sanitu sarunājās Ruta Vizāne 

Ļaudoniešu veiksmīgie starti  karatē čempionātos

Jānis Mūrmanis, Emīls Īvāns, Rolands Družoks, 
Sanita Mūrmane.

Foto no Sanitas Mūrmanes personiskā arhīva

INFORMĀCIJA
Policijas iecirkņa inspektors apmeklētājus pieņems trešdie-

nās pagasta padomē no plkst. 9.00 līdz 11.00.

Sākot ar 2009. gada februāri, “Ļaudonas Vēstis” nepie-
ņems no iedzīvotājiem apsveikumus, līdzjūtības. 

Apsveikt ikvienu, ko vien vēlamies, kā arī izteikt līdzjūtību 
varam personīgi vai arī nosūtot speciālu kartīti pa pastu.

Arī avīzītei ir jāsāk taupīt. Šajā gadījumā samaksa nesedz 
izdevumus.

Pasta darba laiks
Darbdienās 9.00 – 13.30
Sestdienās 9.00 – 11.30

Ko lasa Ļaudonas pagastā? 
Sazinoties ar Ļaudonas pasta nodaļas priekšnieci Guntu Ma-

tīsu, uzzināju, kādus preses izdevumus pasūtījuši mūsu pagasta 
iedzīvotāji 2009. gadā.

Vislielākā uzticība ir rajona laikrakstam “Stars”   – 247
“Latvijas Avīze” – 93
“Praktiskais Latvietis”  – 52
“Ieva”  – 37
“Ievas Māja” – 25                                      
“Privātā Dzīve” – 18
“Diena” – 15
“Neatkarīgā Rīta Avīze” – 15
“MMD” – 10
“Copes Lietas”  – 8
“Agrotops” – 8
“Astes” – 8

LĪDZJŪTĪBAS

Kāds mūžs ir atkal izdziedāts.
Dus Dieva mierā  sirds,-
Ir dzīves gājums nostaigāts…

Mūžības ceļos aizgājuši:

Juris Cvetkovs  10.decembrī 65 gadu vecumā;
Ilga Lāce  13.decembrī 82 gadu vecumā;
Skaidrīte Rozentāle 19.decembrī 56 gadu vecumā;
Marta Andrupe  23.decembrī 84 gadu vecumā;
Jadviga Spriņģe  29. decembrī 88 gadu vecumā;
Guntis Zommers  29.decembrī 73 gadu vecumā;
Rasma Lencberga 3.janvārī 81 gada vecumā;
Andris Rezgoriņš 11.janvārī 20 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem

Paliek vien dvēseles gaisma
un atmiņas,
ko neatņems neviens.

Izsakām dziļu līdzjūtību Birutai Elksnītei, 
pavadot tēvu kapu kalniņā.

Bijušie darba biedri Ļaudonas pagasta PII

Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls siets.
Tas pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts.

Skumju un atvadu brīdī esam kopā ar Rasmas Lencbergas 
tuviniekiem, pavadot viņu mūžības ceļā.

Ļaudonas pagasta dramatiskais kolektīvs, Nellija
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APSVEICAM!!
Nes sirdī vienmēr gaismu
Un sapņos cerību baltu!
Nes rītam pretī labestību
Un dienas solī mīlestību!
Un lai tev nepietrūkst šīs lietas, 
Dzīves ceļus skrejot!

50 gadu jubilejā
Aiju Murinu 8.janvārī

Andri Brutānu 16. janvārī

55 gadu jubilejā
Ausmu Banderi 16.janvārī

Tatjanu Stepanovu 28.janvārī

60 gadu jubilejā
Ilgu Brālis 2.janvārī

Rutu Bogdāni 2.janvārī
Vizmu Jonāni 12.janvārī

65 gadu jubilejā
Annu Praškeviču 10.janvārī

70 gadu jubilejā
Natāliju Klaužu 1.janvārī

75 gadu jubilejā
Juzefu Ozoliņu 10.janvārī

Mirdzu Aļeksējevu  17.janvārī
Āriju Kukliču 23.janvārī

80 gadu jubilejā
Imantu Smirnovu 18.janvārī

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

PATEICĪBAS
Sirsnīgs paldies par atbalstu un atsaucību visiem maniem 

kaimiņiem, kā arī sociālās aprūpes centra kolektīvam, va-
dītājai Maijai un flautistei Diānai Jakubjaņecai, kā arī pārē-
jiem pavadītājiem, kas bija kopā ar mani smagajā laikā, pava-
dot manu māmiņu pēdējā gaitā.

Ruta un pārējie piederīgie

Izsakām pateicību visiem, kas pavadīja mūsu māmiņu 
RASMU LENCBERGU pēdējā gaitā. Paldies skolai un biju-
šajiem kolēģiem, kaimiņiem un draugiem!

 Tuvinieki

Tuvinieku vārdā mīļš paldies visiem tiem Sāvienas cilvē-
kiem, kas bija kopā ar mums, pavadot manu dzīvesdraugu Jāni 
pēdējā gaitā.

Mīļu paldies saku „Sendienām”: Maldai, Vaidai, Laimai, 
Dzintrai, draudzenēm Zinaidai, Skaidrītei S., Skaidrītei Z.

Sirsnīgs paldies pagasta padomes priekšsēdētājai Līgai un 
izvadītājai Dzintara!

Aija Razgale


