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NOVEMBRIS. 11. un 18. novembris – latviešu tau-
tai tik nozīmīgie datumi, kas ikvienam liek aizdomā-
ties par savu valsti un tās vēsturi. Lai arī cik grūtos 
laikos mēs dzīvotu, šis laiks mums liek sajust emo-
cionālu kopību ar savu tautu. Mēs visi esam daļa 
no kaut kā ļoti nozīmīga, daļa no latviešu tautas, ku-
rai ir savi varoņi un savas uzvaras. Mums visiem ir 
vienas sāpes un vieni prieki par savu valsti, novadu 
un pagastu. Atzīmējot valsts dibināšanas gadadie-
nu, mēs atceramies tos, kas cīnījās par mūsu valsts 
neatkarību un brīvību. Arī pēc neatkarības atgūša-
nas mēs visi kopā turpinām veidot šo valsti un esam 
līdzatbildīgi par savas valsts nākotni. Vai mēs esam 
izdarījuši visu, lai stiprinātu savu valsti un novadu? 
Vai esam izpildījuši savus pienākumus un izmanto-
juši savas tiesības? Šajā ekonomiski grūtajā laikā, 
kad valstī aizvien pieaug bezdarbs un ir zudusi uzti-
cība politiķiem, kuri vēl pavisam nesen solīja septi-
ņus treknus gadus, uz šiem jautājumiem atbildēt ir 
īpaši grūti.

Es Dievu lūgt par tevi, Tēvu zeme, mācījos
Un tavu druvu šalkoņu un dziesmu klausījos.
Zem tavām debesīm es, Tēvu zeme, izaugu,
Lai tavu krāšņumu un varenību slavētu.
                                                 /Ilze Kalnāre/

ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 11 (198) NOVEMBRIS 2010. G.

q Mēneša jubilāre
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18. novembris – LATVIJAS dzimšanas diena
Gada tumšākajā laikā svinam mūsu valsts gaišākos 

svētkus – no sirds ceru, ka tieši šādi 18.novembri savā 
sirdī izjūt katrs no mums. Piederības sajūta valstij, pilso-
niska un cilvēciska līdzatbildība pret valstī notiekošo ne-
veidojas netveramā attālumā, to pirmsākumi un pamatu 
pamats meklējami tepat līdzās – ģimenēs, mūsu pagastā, 
mūsu novadā.

Jau vairāk nekā gadu dzīvojam vienā no lielākajiem 
Latvijas novadiem. Katrs no mums uz šo faktu, tāpat kā 
uz katru notikumu Latvijā, raugāmies atšķirīgi. Paralēli 
grūtībām, pārpratumiem, dažkārt arī neziņai, kas saistīta 
ar ikdienas darbu, Madonas novada mērogi sniedz virkni 
priekšrocību un iespēju. Manuprāt, par tādu ir uzskatāma 
iespēja, ļoti bieži pat nepieciešamība, salīdzināt un izvēr-
tēt, kas ir tas labais, vērtīgais un Ļaudonai raksturīgais, 
par kura saglabāšanu un attīstību jo īpaši vērts iestāties  
un kā labu un veiksmīgu pieredzi rādīt un stāstīt arī ci-
tiem. Un ticiet man – šādu lietu nav maz! Bet reizē tā ir 
iespēja arī saprast, ka ir vērts no kaut kā – kaut arī ļoti 
ierasta – atteikties. Taču šādā gadījumā tas nenozīmē, ka 
nepieciešama šausmināšanās par saviem trūkumiem.

Drīzāk raudzīsim katrs – ko varu darīt, lai vismaz vienu 
mazu lietiņu kaut mazliet vien uzlabotu. Bet galvenais –  
neizplūst negatīvos vispārinājumos, neveidot aizdomu 
mākoņus, nenoslīkt savstarpējos personīgos uzbrukumos 
un aizvainojumos.

Būsim lepni par to, kas jau sasniegts, būsim godīgi, 
izvērtējot to, kas vēl sasniedzams! Bet nekad neslīgsim 

negatīvismā un bezcerībā. Mūsu kļūdas ir mūsu pašu, bet 
mūsu sekmes arī ir tikai mūsu pašu – tā ir gan lielākā 
priekšrocība un lielākā no brīvībām, gan arī lielākā at-
bildība, ko jāmāk izprast, izmantot un attaisnot ikvienam 
neatkarīgas valsts pilsonim, lai arī cik lielā attālumā no 
valsts ģeogrāfiskā un politiskā centra viņš nedzīvotu.

Paldies visiem, kas izvēlējās šīs svētku dienas nova-
kari pavadīt kopējā svinīgā pasākumā Ļaudonas pagasta 
kultūras namā! Paldies visiem, kas, nežēlojot savu brīvo 
laiku, piedalījās šī svētku koncerta veidošanā! Liels pal-
dies visiem, kas izgaismoja tiltu pār Aivieksti un kas ar 
aizdegtām svecēm savu māju logos veidoja svētku sajūtu 
arī Ļaudonā! Turpināsim to veidot arī Adventes laikā!

Ilze Dreimene,
pagasta pārvaldes vadītāja

Klātesošos uzrunā pārvaldes vadītāja I. Dreimane.

Svētku koncertā piedalās vidējās paaudzes deju 
kolektīvs.

Vidusskolas skolēnu ansamblis.

un deju kolektīvs.

Ansamblis “Sendienas”.
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 Sācies jaunais mācību gads

18. novembris – svētku diena Latvijai. Diena, kad lat-
viešu tauta atceras savas vēstures visnozīmīgāko brīdi – 
Latvijas valsts pasludināšanu – un godina tos, kuri pirms 
92 gadiem izmantoja vēsturisko apstākļu sniegto iespēju 
un uzņēmās atbildību par neatkarīgu valsti LATVIJU.

Padomāsim un ieklausīsimies savā sirds balsī! Šī 
ir vienīgā zeme, kura ir mūsu un kurā vēl varam runāt 
savā dzimtajā valodā. Vai šodienas situācijā nav daudz 
kā līdzīga ar to tālo gadu notikumiem pirms 92 gadiem? 
Latvija sākās ar pārdrošu ideju par nacionālu, neatkarī-
gu valsti. Tā norūdījās varonīgajās Brīvības cīņās; ar sa-
kostiem zobiem tā tika iznesta cauri okupācijas gadiem; 
atdzima caur dziesmoto revolūciju; guva spēku barikā-
žu ugunskuros; tad atrada ceļu uz Eiropas Savienību un 
NATO un caur straujas augšupejas gadiem nonāca līdz 
skarbajai šodienai. 

Tomēr, nezaudējot ticību savai valstij un cilvēkiem, 
mums ir jāvar saglabāt un turēt svētus savus ideālus neat-
karīgi no tā, kā katrs no mums šobrīd jūtamies.

18. novembris lieliski pierāda to, ka, ja cilvēki stipri 
tic idejai un ir gatavi par to cīnīties, tad nekas to nespēs 
apturēt! Domas iet pa priekšu darbiem, un darbi galu galā 
nonāk tur, kur liksim tiem atrasties. Valsts svētki atgā-
dina to, ka mums ir, ar ko lepoties! Tie ir mūsu cilvēki, 
kas godprātīgi veic savu darbu. Un tādu mūsu novadā un  
pagastā nav maz. Ar katru gadu mūsu pagastā ir mazāk 
aizaugušu lauku, jo tie tiek apstrādāti, vairāk sakoptu 

sētu. Daudzi cilvēki piedalās labestības akcijās ar saviem 
ziedojumiem. Pašpalīdzības kustības Latvijā pierāda, ka 
mēs vēlamies un spējam palīdzēt cits citam. Šīs akcijas 
parāda, cik daudz cilvēkiem Latvijā dzīves vērtības mērs 
ir izpalīdzība, iejūtība un sirds situms.

Šodien gribu pateikt paldies ikvienam zemes kopējam 
mūsu pagastā un novadā, jo viņi ir tie, kas veicina mūsu 
valsts attīstību. Šogad īpaši mani priecē Sāvienas ļaudis ar 
savu darbīgumu, jo no visiem ganāmpulkiem pagastā vai-
rums to atrodas tieši Sāvienā, arī lielākie zemes apstrādā-
tāji nāk no Sāvienas. Kalnvirsa izsenis ir bijusi Ļaudonas 
maizes klēts, un tas redzams arī šajā laikā, kad Kalnvirsas 
pusē zaļo ziemāji un apartie lauki gaida pavasari.

Paldies visiem mūsu pagasta izglītības iestāžu skolo-
tājiem, tehniskajiem darbiniekiem, veselības iestāžu dar-
biniecēm, SAC darbiniecēm, uzņēmējiem, pastniecēm, 
kultūras darbiniecēm un pašdarbniekiem, kā arī visiem, 
kas godprātīgi veic savu darbu. 

Katrā ģimenē 18. novembrī aizdegsim sveci, aizmirsī-
sim uz brīdi visas problēmas un ar gaišām domām novē-
lēsim savai valstij pastāvēt mūžīgi. Šajā svētku vakarā, 
lai kur mēs atrastos –  pie ģimenes vakariņu galda vai 
aizejot ciemos pie kaimiņiem – ieliksim logā svētku sve-
ci, lai svētkus ar gaismu svinētu!

Ruta Vizāne, 
Madonas novada domes deputāte

Svētku dienā pagasta pārvalde teica paldies pagasta iedzīvotājiem.
Pirmajā rindā no kreisās: Valentīna Venere, Olga Klimoviča, Mārīte Kundziņa, pagasta pārvaldes vadītāja Ilze 
Dreimene, Mārīte Strode, Olīvija Alžāne, Skaidrīte Dreimene.
Otrajā rindā no kreisās: Astrīda Ņikiforova, Anita Pētersīle, Sarmīte Sīle, Anna Iesalniece, Antra Punovska, Jānis 
Kundziņš, Normunds Pupausis, Aija Driksna.
Uz pasākumu nebija ieradušies: Maija Zandberga, Līga Grāvīte, Vija Toča, Aivars Mincāns, Guzālija un Aleksan-
drs Ņilovi.
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MĒNEŠA JUBILĀRE  

24. oktobrī dzīves skaisto 80 gadu 
jubileju svinēja Ārija Mūrmane. 

Cienījamā jubilāre dzimusi un 
augusi Ļaudonā kopā ar brāli Gun-
ti Olgas un Jāņa Zommeru ģimenē. 
Tēvs bijis amatnieks – akmeņkalējs, 
un ģimene dzīvoja tagadējā Upes 
ielā.

Jubilāre mums pastāsta: „Mūsu 

ģimenes dzīvi izārdīja karš. Tēvs krita 
jau kara pirmajā gadā, zaudēta dzimtā 
māja. Mamma smagi strādāja kara ga-
dos un pēckara gados. Cik spēja, viņa 
pūlējās, lai es iegūtu izglītību. 

Esmu beigusi Ļaudonas pamatsko-
lu, Madonas vidusskolu un Latvijas 
Valsts pedagoģisko institūtu Rīgā 
1954. gadā. Kā mantojums no tēva jau 
no bērnības un visu dzīvi lielā aizrau-
tība bijušas grāmatas, tāpēc izvēlējos 
latviešu valodas un literatūras sko-
lotājas profesiju. Par to gādāja mani 
skolotāji, īpaši pedagoģiskā institūta 
lieliskie pasniedzēji.

Skolotājas darbā nostrādāti trīsdes-
mit septiņi gadi. Pirmie trīs gadi kādā 
Limbažu rajona skolā, divi gadi Ces-
vaines internātskolā un trīsdesmit divi 
gadi Ļaudonas vidusskolā. 

Vissiltākās atmiņas glabāju par Ļau-
donas vidusskolas direktoriem un pā-
rējiem darbabiedriem.

1965. gadā nodibināju ģimeni. Kop-
dzīvē ar vīru Andri izaudzinājām mei-

tu un dēlu. Nu jau vairākus gadus 
esmu viena, bet es priecājos par savu 
bērnu ģimenēm, par saviem pieciem 
mazdēliem un vienīgo mazmeitiņu. 
Esmu laimīga par labajiem cilvē-
kiem, kas ir ap mani. Paldies jums!”

Jubilāres dzīvē vēl ir bijusi aizrau-
tība ar dziesmu. Dziedāts Ļaudonas 
korī, spēlēts teātris un arī vadīts dra-
matiskais kolektīvs pagastā.

Daudzām ģimenēm Ārija Mūrma-
ne bijusi klāt dzīves visgrūtākajos 
brīžos, kad mūžībā jāpavada kāds 
ģimenes loceklis. Cienījamā jubilāre 
mūžībā pavadījusi ap septiņi simti 
mirušo. Pirmo reizi uz to pierunājis 
Reinis Gruziņš, vajadzējis izvadīt 
viņa māmiņu. Mūžības ceļos izvadī-
tas pat vairākas dzimtas. Vēl tagad, 
būdama jau pelnītā atpūtā, cienījamā 
skolotāja neatsaka izpalīdzēt cilvē-
kiem dzīves skumjajos brīžos.

Pie jubilāres ciemojās
Ilze un Ruta

Dzīves svētku brīdī skolotājai ĀRIJAI MŪRMANEI
Tā kā saule prot dot gaismu, 
Ļauj ik ziedam uzziedēt,

Tā Jūs, skolotāj, saviem audzēk-
ņiem

Devāt milzu gara spēku pa dzīvi 
iet!

Ar spožu sauli sirdī savu dzīvi 
vadījusi un gara gaismu daudziem 
dāļājusi bijusī Ļaudonas vidussko-
las  –  nu jau pensionētā – skolotāja 
Ārija Mūrmane.

24. oktobrī, kad rudens jau bija 
krietni izgreznojis gan Latviju, gan 
Ļaudonu, kad rudenīgie vēji kopā ar 
pelēcīgo lietu virpuļoja straujā dejā, 
Ārija, pakāpusies vienā no savas 
dzīves augstākajiem gadu kalniem, 
tomēr priecājās par to, ka spēka vēl 
gana sagaidīt un aizvadīt katru nā-
kamo dienu mūžā, ka pietiek vēl tās 
gara gaismas un gribas savā dzīves 
dārzā izplaucēt tos sirsnīgākos un 
mierinošākos vārdus, lai palīdzētu 
līdzcilvēkiem bēdu pārciest.

Dzimusi ļaudoniete, skolotāja Āri-
ja savus bagātīgākos darba gadus 
aizvadījusi Ļaudonas vidusskolā, 
mācot skolēniem iemīlēt savu lat-
viešu valodu un literatūru, līdztekus 
veicot arī mērķtiecīgu audzināšanas 

darbu. Savos vairāk nekā 40 darba ga-
dos, no kuriem 35 aizvadīti Ļaudonā, 
skolotāja dzīvē aizvadījusi vairākas 
paaudzes.

Dažbrīd ne visai pateicīgajā, bet ik-
dienas piesātinātajā skolas darbā aizrit 
gads pēc gada, taču skolotāja paspēja 
būt arī aktīva sabiedriskā darbiniece 
ciemā, pagastā – dziedāt korī, spēlēt 
teātri, teikt piemērotus vārdus sadzī-
ves tradīciju pasākumos: kristībās, 
kāzās, sudraba un zelta kāzās, bērēs. 
Vairāk gan dzīvē ir bijis to skumjo 
brīžu, jo, kā viņa pati vēl tagad atzīst: 
”Manā krājumā ir daudz dzejoļu un 
prozas darbu, vēl arvien cenšos ko 
jaunu pierakstīt. Tāpēc bez iemesla 
nekad cilvēkiem neatsaku.”

Plašais zināšanu pūrs, perfektā atmi-
ņa, milzīgā pieredze un apbrīnojamā 
enerģija ļauj skolotājai Ārijai vēl ta-
gad būt vajadzīgai cilvēkiem.

Lai atļautos pārlapot visu piesātināto 
skolotājas mūžu, būtu nepieciešama 
grāmata ar vairākām nodaļām, nevis 
dažas avīzes slejas.

Ar savu profesionāli mērķtiecīgo 
skolotājas darba prasmi, ar savu vis-
pusīgo sabiedrisko aktivitāti Ārija 
Mūrmane paspējusi iezīmēt spožu, sa-
turīgu līniju Ļaudonas vēsturē.

    Mēs, Ļaudonas vidusskolas bi-
jušie kolēģi un esošie skolotāji, no 
kuriem daudzi ir arī Jūsu audzēk-
ņi, vēlam vēl daudz skaistu, radošu 
domu, ieceru piepildījumu, vadot 
gaišus brīžus savā pensionēto skolo-
tāju “Sadraudzības” klubiņā, daudz 
mīļu, sirsnīgu mirkļu kopā ar bērnu 
Ilvas un Ivo ģimenēm, priecājoties 
par 6 mazbērnu pirmajiem solīšiem 
un vārdiņiem, skolas gaitām un 
veiksmēm dzīves ceļu meklējumos.

Jūs bagāta un lepna varat šobrīd 
būt,

Jo pašai vien tie nodzīvotie gadi 
pieder.

Tie tā kā dzintarkrelles Jums ap 
kaklu vijas –

Gan pasmaida, gan skumst,
Gan pa kājām mūždien pinas.
Vai viegli tos ik dienas nest?
Vai kādreiz atpūtu tie nelūdz?
To pati jubilāre gan vislabāk zinās
Un mūsu sveicienu ar savu mīļu 

smaidu
Šai jubilejas reizē apliecinās.

Ļaudonas vidusskolas skolotāju 
vārdā Selga Balode
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Sociālo darbinieku diena

9. novembrī visā pasaulē atzīmēja Starptautisko sociālo 
darbinieku dienu.  

Sociālais darbinieks strādā ar dažādām cilvēku grupām, 
aizstāvot viņu intereses un tiesības, kā arī palīdzot cilvē-
kiem uzlabot savu dzīves vidi. Sociālā darbinieka darba 
uzdevums nav viegls, viņš palīdz cilvēkam izprast radu-
šos problēmu un kopīgas sadarbības rezultātā rast izeju no 
krīzes situācijas, jo profesionāls sociālais darbs ir vērsts 
uz problēmu risināšanu un pārmaiņām.  Cilvēka problē-
mas sākas ārpus sociālā dienesta, taču nereti tieši sociālais 
darbinieks ir tas, kurš pirmais uzklausījis šo cilvēku. Krī-
zes apstākļos to, kam nepieciešama palīdzība un atbalsts, 
kļuvis ievērojami vairāk, un valstī valdošās negācijas uz 
saviem pleciem nes tieši sociālie darbinieki.

Mūsu pagastā sociālo darbu vada Madonas novada So-
ciālā dienesta darbiniece Aija Zablocka, kura arī līdzte-
kus darbam studē Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta 
augstskolā 4. kursā.

Mūsu pagasta Sociālās aprūpes centru vada Tatjana 
Kriškāne, arī studente Baltijas Psiholoģijas un menedž-
menta augstskolā 4. kursā. Viņa kopā ar septiņām aprūpē-
tājām, medmāsu un citiem darbiniekiem aprūpē trīsdesmit 
centra iemītniekus. 

Sveicot sociālā darba veicējas  svētku dienā, aprūpes 
centrā uzzinājām, ka aprūpētāja Olīvija Alžāne mācās Rī-
gas Sarkanā Krusta koledžā par medmāsas palīdzi, bet vi-
sas pārējās jau ir vienojušās ar mācību centru SIA „Buts” 
un par ES mūžiglītības stipendijām izies apmācību kursu 
individuālās profesionālās pilnveides apgūšanai sociālā 
aprūpē tuvākajā laikā tepat Ļaudonā, jo SAC aprūpētājām 
piebiedrosies vairākas pagasta iedzīvotājas, kā rezultātā 
izdevies grupu nokomplektēt Ļaudonā.

Ļaudonas pagasta Sociālās aprūpes centru vada Tatjana 
Kriškāne un centrā strādā septiņas aprūpētājas – Mārīte 
Kundziņa, Ilze Smalkā, Skaidrīte Dreimane, Tatjana Ste-
panova, Olīvija Alžāne, Ginta Zenčonoka, Mārīte Strode.

Ikdienā Sociālais aprūpes centrs nevar iztikt arī bez ve-
ļas mazgātājām, apvienotās virtuves pavārēm un kurinātā-
jiem, kā arī strādniekiem Aleksandra un Linarda.

Pagastā pie veciem, vientuļiem pensionāriem dodas so-
ciālās aprūpētājas mājās Zinaīda Kalniņa un Mārīte Kun-
dziņa.

Apsveicam visas sociālā darba veicējas svētkos, novēlot 
viņām veselību, pacietību un sociālo aizsargātību. 

 R. Vizānes teksts un foto 

spoRtA DZĪVE             
Atsākoties rudens sezonai, oktobra sākumā norisinājās 

“Ļaudonas Rudens kauss” basketbolā. Šogad sacensībās 
piedalījās piecas komandas – Barkava, Jēkabpils “Tornā-
do”, Lubāna, Lubānas skolēni un Rīgas “Ķekari”.

Pēc intensīvām spēlēm visas dienas garumā kopvērtē-
jumā pirmajā vietā ierindojās rīdzinieki “Ķekari”, kurā 
spēlēja vairāki mūsu novada iedzīvotāji, otrajā vietā Bar-
kavas komanda, trešajā “Tornādo” no Jēkabpils, ceturtajā 
Lubānas basketbola klubs, bet piektajā komanda “Lubā-
na”.

Spēļu rezultāti starp komandām: 
Lubāna-“Ķekari” 48:41; “Tornādo”-B/k Lubāna 46:22; 

Lubāna-Barkava 31:34; “Tornādo”-“Ķekari” 35:48; B/k 
Lubāna-Barkava 37:49; “Ķekari”-B/k Lubāna 65:35; 

Lubāna-“Tornādo” 37:40; Barkava-“Ķekari” 40:43; 
Lubāna-B/k Lubāna 44:45; Barkava-“Tornādo” 49:47

Par turnīra vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Ilmārs Trops 
no Barkavas.

Liels paldies Edijam Simsonam un Marekam Rukma-
nim par darbošanos pie rezultātu un laika tablo.

Spēles laikā.

Godalgoto vietu ieguvēji.

Pirmajā rindā no kreisās: Ginta Zenčonoka, Ilze Smalkā, 
pārvaldes vadītāja Ilze Dreimane, Olīvija Alžāne, vadītāja 
Tatjana Kriškāne.
Otrajā rindā: medmāsa Lolita Strode, Mārīte Strode, Skaidrīte 
Dreimane, Madonas novada Sociālā dienesta darbiniece 
Ļaudonas pagastā Aija Zablocka, Mārīte Kundziņa, Vita 
Pētersone, Daila Litvina.

v  v  v
 Kalsnavas jauniešu centra telpās risinās galda tenisa 

sacensības. Oktobrī norisinājās 2 posmi, tajos piedalījās 
arī  divi ļaudonieši un ieguva labus rezultātus.

1. posmā 11 dalībnieku konkurencē 1. vietu izcīnīja 
Andris Seržāns,  finālā viņam piekāpās Edijs Dzenis, arī 
ļaudonietis.

 2. posmā  12 dalībnieku konkurencē 1. vietu izcīnīja 
Edijs Dzenis, bet Andris Seržāns palika 3. vietā.

  
 Pagasta sporta darba organizatoru uzklausīja

R. Vizāne
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Aktivitātes rudenī Ļaudonas vidusskolā

Ļaudonas 117.mazpulkā

No sKoLAs DZĪVEs

Tāpat kā vienmēr – rudens lapas 
kaisa [..], tāpat kā vienmēr – dzērvju 
klaigas gaisā, kā vienmēr viss un to-
mēr savādāk...  

Tradicionāli skolas ziedošākais, ja 
tā varētu izteikties, pasākums ir ziedu 
paklāja veidošana septembra sākumā. 
Šoreiz veidojām ziedu burtus, kur kat-
rai klasei atvēlēts viens burts, un tā top 
viss nosaukums “ Ļaudona 2010”. 

Septembra sākumā sanāk kopā arī 
skolēnu pašpārvalde, šogad esam ļoti 
lielā sastāvā – 21 skolēns, patīkami, 
ka skolēni grib kaut ko darīt, darboties 
skolas labā, kā arī savu skolas biedru 
labā. Cerēsim, ka darbi veiksies!

Ļoti spilgts pasākums skolā 5.-
11.kl., kurš notiek Eiropas valodu die-
nas (26.septembris) ietvaros. Klases 
veidoja komandas, kurām vajadzēja 
atbildēt uz jautājumiem, kā arī risināt 
atjautības uzdevumus gan latviešu, 
gan angļu , gan krievu valodā. Savu-
kārt skolēni visu septembra mēnesi 
gatavoja klašu vizītkartes, kuras iz-
rādīja un ļoti īsi prezentēja vizītkar-
šu galerijas atklāšanā 11. oktobrī. Šīs 
vizītkartes (nu jau ceturto gadu) ir 
aplūkojamas skolas foajē telpā. Šo 
pasākumu vadīja skolas pašpārvaldes 
vadītāja Zaiga Krēsliņa (11.kl.). 

Ļoti jauks pasākums skolotājiem ok-
tobra sākumā – Skolotāju diena, kuru 
šoreiz organizēja 10.kl. Katra klase 
bija sagatavojusi nelielus, gaumīgus  
priekšnesumus, kurus atveidoja gan ar 
mīmikas, gan ar žestu palīdzību, gan 
kopīgi runājot un skaitot dzejas rin-
das, kā arī ar nelielu muzikālu priekš-
nesumu. Bija ļoti patīkami!

Oktobrī izsludinājām pieteikšanos 
skolas 1.-11.kl. konkursam “Ļaudo-
nas radošie skolēni jeb zelta talanti”. 
Šī konkursa mērķis – sekmēt un no-
vērtēt jauniešu radošumu jeb radošo 
izpaušanos dažādās jomās – mākslā, 
mūzikā, literatūrā, sportā utt. Ir pare-

dzētas šobrīd divas kārtas – janvārī un 
aprīlī.

Oktobris ir arī Andreja Eglīša mēne-
sis –  skolas pārstāvji piedalījās nelielā 
atceres brīdī 21.oktobrī Ļaudonas kap-
sētā, vēlreiz pieminot labos dzejnieka 
darbus, patriotiskās dzejas rindas. Bet 
skolā visu šo nedēļu norisinājās literāro 
darbu konkurss, veltīts dzejniekam.  La-
bākie skolēnu darbi tika īpaši atzīmēti un 
skolēni – apbalvoti. 5.-6.kl.grupā: 1.vie-
ta – Mārai Karlsonei (6.kl.), 2.– Krišjā-
nim Beļauniekam, 3. – Veronikai Saruļ 
(5.kl.), 7.-8.kl.grupā – 1.vieta – Agnesei 
Sīlei ( 8.kl.) , 2. – Laumai Iesalniecei 
(7.kl.), 3. – Diānai Skušķei (7.kl.), 9.-
11.kl.grupā – 1.vieta – Lienei Dārtai 
Dumpei (9.kl.), 2. – Ilzei Sufeļakai (10.
kl.), 3. – Zaigai Krēsliņai (11.kl.). 

Lūk, nelieli fragmenti no darbiem: 
“... nesaprašanu loks virs manas gal-

vas, zelta cerības zūdībā trauc. Visi manu 
vārdu sauc, gaida, kad es atsaukšos, bet 
nē! Es pastāvu pati par sevi un citu do-
mās neklausos. Kas es būšu nākotnē? 
Mielastgalds ir jānopelna. Šaubām klāti 
putnu spārni...” I.Sufeļaka

“ Ceļš (uz gudrību?, uz zināšanām?) 
nekad nav un nekad nebūs viegls. Vien-
mēr būs daudz un dažādas izvēles un ne 
visas būs pareizas.  Var būt, ka pareizās 
izvēles nemaz nebūs. Bet kaut kas taču 
ir jāizvēlas, vai ne?” L.D.Dumpe

“ Es dzīvoju, mācos, pavadu savu brī-
vo laiku Ļaudonā. Tā ir skaista apdzī-
votā vieta. Šeit ir svaigs gaiss, krāšņa 
daba, smaidīgi un jauki cilvēki. Cauri 
Ļaudonai plūst zāļainā upe – Aiviekste. 
Ļaudona ir bagāta ne tikai ar brīnišķiem 
dabasskatiem, bet arī  ar labiem, zino-
šiem cilvēkiem[. .] manuprāt, Ļaudona 
dzīvo. Šeit ir bērnudārzs, vidusskola, 
aptieka, doktorāts, pansionāts, pasts, 
veikali. Notiek dažādi kultūras pasāku-
mi. Cik patīkami apzināties, ka Ļaudo-
nā ir daudz stipru cilvēku, kuri mīl savu 
dzimto pusi!” L.Iesalniece

Labākie darbi (pēc Māras Straut-
manes lūguma) tika aizsūtīti arī uz 
Zviedriju – Latviešu Nacionālā fonda 
pārstāvjiem, lai šos darbus publicētu 
LNF avīzē.

Novembrī aktīvi gatavojāmies 
Lāčplēša dienas sportiskajiem noti-
kumiem skolā. Skolas  pagalmā aiz-
dedzām kritušo karavīru piemiņai sve-
cītes. Savukārt šajā dienā Salacgrīvā 
piedalījās mūsu skolas skolēni-6.kl. 
Saivis Kalniņš, Krišjānis Beļaunieks, 
Linda Sūce, Māra Karlsone, 9.kl.– 
Anda Kristkalne  Vidzemes 4.patrio-
tiskās dzejas festivālā. Šie skolēni bija 
aizsūtījuši dzejas konkursam “ Mani 
vārdi Latvijai” savus darbus, tie tika 
novērtēti un skolēni saņēma uzaici-
nājumu piedalīties pasākumā. Mūsu 
skolas skolēni saņēma dāvanā dzejas 
grāmatas un pozitīvu emociju devu, 
tiekoties ar dzejniekiem, aktieriem.

Mūsu skola ir iesaistījusies kustībā 
“Draudzīgā skola”, šīs kustības ietva-
ros skolā notika audzināšanas stundas 
5., 6., 7., 9.kl.,kā arī vecāku un skolo-
tāju sapulces,  kuras vadīja bērnu tiesī-
bu aizsardzības departamenta galvenā 
inspektore Līga Bērziņa. 

Latvijas gadadienu skolā svinējām 
17. novembrī, katrai klasei bija dots 
uzdevums – līdz 3 min. sagatavot pre-
zentāciju – reklāmu par latviešu gads-
kārtu ieražas svētkiem. Protams, katra 
klase izlozēja, par kuru no svētkiem 
jāgatavo priekšnesums.1.kl. mums 
reklamēja Mārtiņus, 2. kl.– Lieldienas, 
3. kl. – Ziemassvētkus, 4. kl. – Miķe-
ļus, 5. kl. – Ūsiņus, 8. kl. – Māras, 
9.kl. – Vatslāvja dienu zvejniekciemā, 
10.kl.– Jāņus, 11.kl. – Meteņus, bet 6., 
7.kl.novadpētniecības pulciņš bija sa-
gatavojis ļoti svinīgu stāstījumu – pre-
zentāciju par Ļaudonu – gan mūsdie-
nu, gan vēsturiskajā griezumā.

Direktores vietniece izglītības jomā 
S.Sīle

Rudens un ziemas periodā maz-
pulkā norit nodarbības, apgūstot jau-
nas zināšanas par kādu tēmu.  Mūsu 
nodarbību moto: „ Mācīties darot un 
darot mācīties”. Galvenokārt tās ir 
praktiskās nodarbības – iemācīties ar 
minimāliem līdzekļiem veikt dažādus 
darbiņus. Tā ar 4. klases mazpulcē-
niem  veidojām  apsveikumus, bet   5. 
klases mazpulcēniem prieku sagādāja  
kļavu lapu pušķi. 

Pašreiz mazpulcēni nodarbībās iz-
manto skolas darbmācības virtuvi. 

Tā kā visiem mums garšo pankūkas, 
tad esam iemācījušies cept  kartupeļu, 
„bada”, biezās pankūkas ar dažādām 
piedevām un gatavot kartupeļu  klučkas.   
Ir svarīgi iemācīties jebkuru darbu veikt 
labi un rūpīgi. Pie tā arī strādājam, lai 
viss pēc mūsu darbošanās paliktu tīrs un 
sakopts.

Decembrī gatavosimies Ziemas-
svētkiem. 

 Izsaku pateicību Naura Pelša  mā-
miņai par palīdzību   suvenīru gatavo-
šanā, lai mazpulks varētu piedalīties 

Vidzemes novada mazpulcēnu tir-
dziņā , kas notika septembra beigās 
Liepupē.

Mazpulka vadītāja  L. Grāvīte

4. klases mazpulcēni nodarbībā.
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No 25. līdz 30. oktobrim Vaijē 
(Vācijā) viesojās Madonas novada 
pašvaldības delegācija. Brauciens 
tika organizēts kopā ar Madonas – 
Vaijes draudzības biedrības un Ces-
vaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļā-
nu novada pašvaldību pārstāvjiem. 
Brauciena mērķis bija jauna sa-
darbības līguma parakstīšana starp 
Vaijes pašvaldību un piecām bijušā 
Madonas rajona teritorijā izveidoto 
novadu pašvaldībām. Sadarbība ar 
Vaijes pašvaldību tika pārņemta no 
Madonas rajona padomes un līdz 
ar jaunā līguma stāšanos spēkā tā ir 
saistoša bijušā rajona teritorijas no-
vadu pašvaldībām.  Madonas rajona 
padome sadarbību ar Vaiji uzsāka 
pirms divdesmit gadiem. Tās ietva-
ros ir saņemti palīdzības sūtījumi 
Madonas slimnīcai, pašvaldības ie-
stādēm, notikuši skolēnu pieredzes 
apmaiņas braucieni, savstarpēji de-
legāciju braucieni. 

Pieredzes un sadraudzības brau-
cienā piedalījos otro reizi (pirmā 
reize 2004. gada jūnijā).  Šajās vie-
sošanās reizēs esmu ieguvusi jaunus 
paziņas un sadarbības partnerus. 
Draudzība izveidojusies ar  Bernda 
un Monikas Hunten ģimeni Vaijē, 
kura  ar lielu sirsnību  mani uzņēma 
šo braucienu laikā.  Monika ciemo-
jās mūsu iestādē 2003. gadā.

 Savdabīgi bija tas, ka mums bija 
iespēja atkārtoti izjust dabas bur-
vību rudenī (Latvijā tobrīd kokiem 
lapas jau bija nobirušas). Vācijā viss 
bija zaļš, ziedēja rudens ziedi, un tikai 
tagad sākās krāšņo kļavu lapu lap-
kritis.

Braucienā bija paredzēta plaša 
apmeklējuma programma. Vaijes 
Rātsnamā svinīgā noskaņā tika pa-
rakstīts jaunais sadarbības līgums, 
tad sekoja pastaiga gida pavadībā pa 
Kirchvaiji un skolas apmeklējums. 
Mani patiesi pārsteidza lielās pārvēr-
tības, kuras notikušas Vaijes –  Ma-
donas alejā. Pirms 6 gadiem šeit bija 
tikai neliels lauku celiņš un pļavas, 
bet tagad bruģēta aleja ar dzīvoja-
mām mājām (skat. attēlā). Visapkārt 
vērojama akurātība un praktiskums. 

Iespaidīgs bija  muzeja “Klima-
ta mājas” apmeklējums, kur varēju 
ielūkoties pasaules dažādās klimata 
joslās. Ceļojums sākās Brēmenhāfe-

nē uz 8. meridiāna un veda apkārt pa-
saulei. Šādā veidā varēju iepazīties un 
izjust klimata maiņu Vācijā, Šveicē, 
Itālijā, Nigērijā, Kamerūnā, Antarktī-
dā, Samoa, Aļaskā.  

Priekšstats par futbola attīstību un 
popularitāti veidojās,  apmeklējot  fut-
bola stadionu “Weserstadion”  un tā 
muzeju. Pastaiga pa Brēmeni atgādi-
nāja Rīgu. Biju priecīga par iespēju 
piedalīties  ,,Bremer Freimarkt”. Tad  
Brēmene  ir  gadatirgus varā – papī-
ra serpentīna lentītes un gaisa baloni, 
smaržīgas piparkūku sirdis un mirdzo-
ši sarkani mīlestības āboli, smaidoši 
cilvēki un piedzīvojumu kāre. Ne-
viens cits izklaides atrakciju festivāls 
nepiedāvā saviem apmeklētājiem tik 
daudz un jauna veida karuseļu atrakci-
ju kā šis.  Jau sen man ir bijusi vēlme 
pavizināties īstā “amerikāņu kalniņa” 
atrakcijā, līdz beidzot tā piepildījās.

Es braucu “Olimpisko riņķu” atrak-
cijā – tas bija ļoti augstu, ātri un aiz-
raujoši... Man patika! 

Savstarpēji  sirsnīgs izvērtās  atvadu 
vakars ar viesiem un viesģimenēm, kā 
arī 20 gadu jubilejas svinības latviešu – 
vācu sadarbībai. Īpašu  pārsteigumu 
izjutu, kad vīru koris (diriģente Anita 
Balode- Butt ) nodziedāja 3 izteiksmī-
gas dziesmas latviešu valodā.  Vakara 
gaitā noskaidroju, ka Anita Balode -
Butt ir bijusī mūsu novadniece, kuras 
vecāki vēl joprojām dzīvo Sāvienā. Es 
vēlos izteikt lielu PATEICĪBU tieši 
Anitai par to, ka viņa ar savu enerģiju 
un latviešu neatlaidīgo darbotiesgribu 
uzklausa, rūpējas un gādā par tiem, 
kuri esam šeit – Latvijā. 

Labsirdība – saule cilvēka iekšējā pasaulē
/Viktors Igo/

,,Debesu eņģelis nolaidās uz Ze-
mes un dāvāja cilvēkiem mirdzošu 
dzirkstelīti – smaidu!

 /Šalva Amonašvili/
Smaids un prieks bija vērojams 

Ļaudonas pagasta PII “Brīnum-
dārzs”  audzēkņu sejās, kad 2010. 
gada 8. novembrī saņēmām  sūtīju-
mu no Vaijes. (Skrejriteņi, traktori 
un braucamrīki mazākajiem,  krēs-
liņi,  rotaļlietas, mantas un drēbes 
bērniem.) Šis sūtījums mums, darbi-
niekiem,  dod enerģiju darboties un 
dažādot bērnu ikdienas dzīvi.   Savu-
kārt mēs  pateicībā nosūtījām foto, 
bērnu zīmējumus, darbinieku pašga-
tavotus suvenīrus un pārsteigumus.   

PALDIES  labdariem no Vaijes 
par sagādāto prieku!

Ļaudonas pagasta PII 
“Brīnumdārzs” vadītāja 

Ināra Krasnova

Madonas aleja Vaijē.

Pie Madonas simbola – Gaiļa.
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KULtŪRAs DZĪVE             
23. oktobrī pagasta kultūras namā pulcējās kultūras 

nama pašdarbības kolektīvi un pagasta iestāžu darbinieki. 
Kultūras nama vadītāja katram kolektīvam bija uzdevusi 
sagatavot mājas darbu – nelielu teatralizētu izrādi – skeču 
„Maiga Rudzupuķe”.

Visiem kolektīviem bija dota iespēja brīvi improvizēt 
šo nelielo ludziņu. Kā tas katram izdevās, varējām vērot 
vakara gaitā, bet vienu gan varam secināt, ka mūsu 
pagastā var veidot dramatisko kolektīvu, jo mūsu vidū ir 
daudz cilvēku ar aktiera talantu.

PII „Brīnumdārza” darbinieces un Agris Beļavs 
izrādes laikā un pēc izrādes.

Vidusskolas darbiniece Inese Šumska attēlo Maigu 
Rudzupuķi.

Lidija Kaufelde, Aija Driksna un Inese Šumska pēc 
izrādes.

SAC darbinieces Mārīte Strode un Ilze Smalkā.
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Ginta Zenčonoka un Tatjana Kriškāne izrādes laikā.

Vidējās paaudzes deju kolektīva vīri.

Un sievas izrādes laikā.

Deju kolektīvs pēc labi padarīta darba.

Jauktā kora „Lai top!” dalībnieks Māris Karlsons.

Agita Ceruka.

Koristi pēc izrādes.
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Ieskats bibliotēku dzīvē
Starp divām asiņu šaltīm
Balts nākotnes cerību ceļš,-
Tas Latvijas karogs, ko tauta
Ar ticību rītdienai ceļ.
Starp divām asiņu šaltīm
Mums jāzvēr, lai mirušie dzird, 
Ka, vienotiem Latvijai, pukstēs
Ar viņiem kopā mums sirds.
***
Kamēr trīs zvaigznes
Pār Latviju gaismu metīs,
Kamēr vien latviešu valoda
Tautai uz lūpām būs,
Kamēr cits citam roku
Pastiepsim draudzīgi pretī,-
Pretspēka nebūs,
Kas varētu uzvarēt mūs.

(k. Apškrūmas dzeja)

Šis ir svētku mēnesis mūsu Lat-
vijai. Sveicieni un laba vēlējumi vi-
siem Ļaudonas un  Sāvienas biblio-
tēkas lasītājiem Latvijas svētkos.

Novembris – laiks, kad svinam 
un atzīmējam Latvijas valstij divas 
ļoti svarīgas dienas: 11. novembri – 
Lāčplēša dienu, 18. novembri  – 
Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienu.

Tā nu ir sagadījies, ka mūsu valsts 
nav dibinājusies nedz pavasarī, kad 
meži sazied vizbulīšu zilajā krāsā, 
nedz vasaras plaukumā, kad pļa-
vas smaržo pēc jāņuzālēm, nedz arī 
ziemas baltajā spelgonī, kad zeme 
ietērpjas sniega segā, bet tieši šajā – 
tumšajā un drēgnajā laikā, koku 
zari ir atkailināti. Koki nomet lapas, 
lai sildītu savas saknes, un arī mēs 
meklējam siltumu gan sev pašiem, 
gan savām domām, jo reizē ar no-
kritušajām lapām pelēkajos miglas 
mākoņos ietinas arī mūsu domas.

Rudens mēneši – pārdomu laiks. 
Laiks, kad varam analizēt paveikto, 
plānot jaunus darbus, izvērtēt gan 

sevi, gan paraudzīties arī citos. Laiks, 
kad izvērtējam vietu, kurā dzīvojam, 
iespējas, kuras mums katram tiek pie-
dāvātas.

Domāsim labas domas, vēlēsim labu 
mūsu mazajai, bet stiprajai un lepnajai 
valstij, kuras nākotni  gan veidosim 
mēs paši.

Novembris ir bagāts ar svētku un at-
ceres dienām.

Tā novembrī bibliotēkās noris dažā-
da veida pasākumi. 1.-4. novembrim 
Ļaudonas bibliotēkā bija vērojama 
izstāde par ķirbjiem. Ko tik nevar pa-
gatavot no tiem, ķirbju receptes. Arī 
nedaudz par  Helovīniem. 

Sāvienas bibliotēkā skatāma izstā-
de, veltīta diženajam Mārtiņam. 

Senlatviešiem galvenie svētki no-
vembrī bija Mārtiņi. Zemnieku darba 
kalendārā Mārtiņš atbilst Jurģim. Ja 
Jurģis iezīmēja zemes darbu sākumu, 
tad Mārtiņš pretēji – visa tā nobeigu-
mu. Ar Mārtiņa vakaru sākas budēļu 
laiks, kas turpinājās līdz pat Metenim. 
Budēļu laika pazīme bija masku gājie-
ni. Cilvēki pārģērbās kā nu kurš. Bu-
dēļu laiks uzskatāms arī par Veļu laika 
turpinājumu. Tāds dzīves prieks, tāds 
gaismas starojums šī gadalaika tumsā.

Abās bibliotēkās skatāma izstāde, 
veltīta Lāčplēša dienai. Tā ir diena, 
kad Latvijas armijas karavīri padzina 
no Pārdaugavas  Bermonta – Avalona 
karaspēku, vēlāk tika nodēvēta tautas 
varoņa Lāčplēša vārdā. 11. novembrī 
pēc niknām cīņām Rīga tika atbrīvota. 
Par uzvaru un ienaidnieka sakāvi vēs-
tīja Rīgas baznīcu zvani, par godu šim 
notikumam Latvijas Republikas laikā 
Rīgas atbrīvošanas dienu svin kā Lāč-
plēša dienu.

Tev nebij izvēles un vietas citas – 
Dievs Tevi nolicis Te, jaunu tautu 

krustcelēs.
Tās Tevi pārstaigā un sit, un kaļ 

bez mitas
Kā dzelzi – kauju ugunīs, kas rū-

dās spoža, stipra – 
Lai mūžos stāvētu tu, man Latvi-

ja! 
Šai vietā – te. 

(V.M. Jēkabsone)
18. novembris bibliotēkās  atzī-

mējama diena, tā ir diena, kad tika 
proklamēta Latvijas Republika – 
latviešu tautas valsts. 18. novembrī 
mums ir tiesības iziet ielās  ar savas 
valsts karogiem un justies lepniem, 
ka mūsu tēvi dzimuši šajā zemē, ka 
esam latvieši.

Vēl  par jaunākām grāmatām, ku-
ras  šomēnes  iegādātas un atradušas  
ceļu bibliotēkas plauktos. Ir grāma-
tas tiem, kas lasa latviešu rakstnieku 
darbus: D. Zvirbule „Abavas velns”, 
Sk. Gailīte „Alīna”, mūsu novadnie-
ces K. Klānas grāmata „Trīs vītušas 
rozes”.

Dzejoļu cienītājiem: Apškrūmas 
„Uzsmaidīt dzīvei”. Var iepazīties 
ar jaunāko “Latvijas Avīzes” gada-
grāmatu.

Grāmatas vēsturniekiem – Cveigs 
„Marija Stuarte”, Makvarijs „Inki”.

Ļoti aizraujoša lasāmviela – Lār-
sons „Meitene ar pūķa tetovējumu”, 
„Meitene, kas spēlējas ar uguni”, 
Larka „Balto mākoņu zemē”.

Nav aizmirsti arī detektīvžanra 
cienītāji, piedāvājam jaunāko Ma-
riņinas triloģiju „Skats no mūžības” 
un vēl citas ar interesi lasāmas grā-
matas.

Šīs grāmatas pašreiz ir Ļaudonas 
bibliotēkā, bet tās varēs dabūt lasīt 
arī Sāvienas bibliotēkas lasītāji.

Gaidām lasītājus,  ar cieņu
bibliotekāre Aija
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ZIņAs LAUKsAIMNIEKIEM Lai saņemtu atbalstu, ne-
būs jāiesniedz ienākumu  

deklarācija 
2010. gada 9. oktobrī stājās spēkā grozījumi MK no-

teikumos  Nr. 269 „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un 
Eiropas  Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbal-
sta shēmu  ietvaros” (MK noteikumi Nr. 935).  Ar grozī-
jumiem normatīvajā aktā svītrots nosacījums, kas  pare-
dzēja, ka no 2011. gada, lauksaimniekiem pretendējot  uz 
tiešajiem maksājumiem, Valsts ieņēmumu dienestā  jāie-
sniedz juridisko personu gada pārskats vai fizisko personu  
gada ienākumu deklarācija un tās pielikums   „Ieņēmumi 
no saimnieciskās darbības” par iepriekšējo  gadu. Līdz ar 
to arī nākamgad lauksaimniekiem, lai  pieteiktos uz tie-
šajiem maksājumiem, līdz 15. maijam  Lauku atbalsta 
dienesta (LAD) reģionālajā lauksaimniecības  pārvaldē 
jāiesniedz tikai platību maksājumu  iesniegums. 

Lai ieviestu atbalsta maksājumu par pārstrādei paredzē-
to aveņu un zemeņu platībām Latvijā, ir veikti grozījumi  
līdz šim spēkā esošajā kārtībā, kādā tiek piešķirts valsts 
un ES atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta  shēmu 
ietvaros, nosakot atsevišķus piemērošanas nosacījumus 
pārstrādei paredzēto aveņu un zemeņu  savācēju vai pir-
mo pārstrādātāju atzīšanai.  Sīkāk ar grozījumiem var ie-
pazīties MK noteikumos  Nr. 269 un to grozījumos.

Lauksaimniecības dzīvnie-
ku īpašnieki pļavas varēs 

appļaut no 1. augusta
2010. gada 30. oktobrī stājās spēkā grozījumi MK  

2010. gada 23. marta noteikumos Nr. 295 „Noteikumi  
par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbal-
sta  piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un  
lauku ainavas uzlabošanai”. Normatīvais akts paredz  
izmaiņas atbalsta saņemšanā vides un lauku ainavas  uz-
labošanas pasākumiem, lai lauksaimniecības dzīvnieku  
īpašnieki varētu elastīgāk, atbilstoši laika apstākļiem  
nodrošināt labas lauksaimniecības prakses nosacījumu  
ievērošanu saimniecībās.  Grozījumi noteikumos pa-
redz, ka atbalsta pretendenti  bioloģiski vērtīgo zālāju 
platības, sākot ar 2011. gadu un  turpmāk, nogana vai 
vismaz vienu reizi nopļauj laikā no  1. augusta līdz 15. 
septembrim. Tāpat atbalsta pretendentiem,  apsaimnie-
kojot izveidoto virszemes ūdensobjektu  buferjoslu vai 
tīruma buferjoslu, vismaz vienu reizi  gadā laikā no 1. 
augusta līdz 15. septembrim šajā teritorijā  jānopļauj 
zāle. Līdz šim zāles pļaušanas sākšanas  datums noteik-
tās teritorijās bija  15. augusts.  

PLATĪBU MAKSĀJUMI
Plānots maksāt Avanss Pretendentu 

skaits
Plānotais
atbalsts

Likme
(LVL/ha)

Vienotais platības maksājums* 50% ~ 60 000 ~ 30 milj. 46,00

Mazāk labvēlīgo apvidu atbalsts 70% ~ 38 000 ~ 14,5 milj.
17,73
28,37
41,14

Atsevišķais maksājums par cukuru 90% ~ 260 ~ 2,5 milj. 8,39
Atdalītais maksājums par lopbarības 
platībām

90% ~ 1 milj. 2,48

Īpašais atbalsts pienam (2009./10. gada 
reference)

90% ~ 3000 ~ 3 milj.
7,69
6,92

* sāka maksāt 25. oktobrī Informācija no LLKC “Lauku lapas”
sagatavoja Alvis Avotiņš

pĀRDoMĀM
Oktobra mēneša divās naktīs saimnieku nepiesietie un 
neuzraudzītie suņi izpostīja ģimenes trušu būrus Sāvie-
nā. No 160 trušiem suņi nokoda vairāk nekā pusi.



                      “Ļaudonas Vēstis” Nr. 11 (198)                 NOVEMBRIS 2010��

ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMS
Izdevējadrese:  Ļaudonas pagasta pārvalde, LV 4862, Madonas novads, Reģ. apl. Nr. 1426.

Redaktore: Ruta Vizāne. Redkolēģija: Lilija Jakubjaņeca, Lidija Kaufelde, Ināra Krasnova, Gundega Apša. Redaktores tālrunis: 64860896.
Iespiests  SIA MADONAS POLIGRĀFISTS, Madonā, Saieta lauk. 2, LV 4801, Madona

Pas. Nr. 101097. Metiens 500 eks. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Av�zi var las�t internetā: ���.laudona.lv�zi var las�t internetā: ���.laudona.lvzi var las�t internetā: ���.laudona.lv
Iznāk vienu reizi mēnes�. Materiālus av�zei iesniegt l�dz katra mēneša 5. datumam.�. Materiālus av�zei iesniegt l�dz katra mēneša 5. datumam.. Materiālus av�zei iesniegt l�dz katra mēneša 5. datumam.

SĒRU VĒSTS

INFoRMĀCIJAKULtŪRAs AFIŠA

Zeme, tev šodien viens
ceļinieks vairāk.
                    (O.Vācietis)

Mūžības ceļos aizgājuši:

Boļeslavs Jonāns 
miris 6. novembrī
62 gadu vecumā;
Jānis Edelbergs

miris 13. novembrī
76 gadu vecumā;

Vera Somova
mirusi 19. novembrī

83 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Ziemassvētku eglītes

Ja brīnumam tic, tas piepildās.
Ja brīnumu gaida, tas atnāk.
Ja brīnumā dalās, tas sagādā 
prieku!
 
Ļaudonas pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādē ,,Brīnumdārzs’’
svētku egle un brīnumi notiks
2010. gada 22. decembrī 
“Zaķu” grupā plkst. 9.15.
“Rūķu” grupā plkst. 10.15.
“Kaķu” grupā plkst. 11.30.
Jaukus svētkus mums visiem kopā! 

Ziemassvētku eglītes vidusskolā:
22. decembrī plkst. 15.00
1.-4. klašu   skolēniem;
23. decembrī plkst. 15.00 
5.-11.klašu  skolēniem

Ziemassvētku koncerts un 
Ļaudonas egles iedegšana
Sekot informācijai reklāmas 
stendos un www.laudona.lv

23. decembrī 10.30.
Ļaudonas PII Brīnumdārzs – 
svētku eglīte bērniem, kuri 

neapmeklē bērnudārzu

26. decembrī plkst. 16.00
Ļaudonas baznīcā – 

Ziemassvētku koncerts

31. decembrī plkst. 21.00 
Ļaudonas kultūras namā – 

Jaunā gada sagaidīšanas svi-
nības. Galdiņu rezervēt līdz 27. 

decembrim pa tel. 26590186

2011. gada 8. janvārī
pkst. 14.00 

Ļaudonas kultūras namā – 
svētku pasākums vecākajai 

paaudzei

ApsVEICAM!                

Sveicam jaundzimušos!

Varavīksnes košās krāsas
Šodien mūsu sirdī mīt,
Jo pie mums tu atnākusi
Esi, mazā dvēselīt!

LORETU PĒTERSĪLI,
dzimušu 7. novembrī

MARTU VEIKŠĀNI,
dzimušu 13. novembrī

Katrā no mums pa lāsei pīlādžu sulas,
Katrā vairāk vai mazāk lepnās ozolu spīts.
Tieši tādēļ pār dienām baltām, melnām vai rudām
Zaļi zeltainas zīles, ne jau vējziedi krīt.

(D. Avotiņa)

SVEICAM!  

50 gadu jubilejā
Ilgu Kalniņu 18. novembrī

55 gadu jubilejā
Annu Rācenāju 19. novembrī
Ināru Kalniņu 21. novembrī
Uldi Ceruku 29. novembrī

60 gadu jubilejā
Gundegu Apšu 15. novembrī
Andri Biķernieku 20. novembrī
Mārtiņu Biķernieku 20. novembrī
Daci Ciršu 26.novembrī

65 gadu jubilejā
Aleksandru Jegorovu 10. novem-
brī

70 gadu jubilejā
Astrīdu Deksni 12. novembrī
Skaidrīti Zariņu 27. novembrī

75 gadu jubilejā
Andreju Brutānu 17. novembrī
Jāni Birnīti 29. novembrī

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

3. decembrī Ļaudonas aptiekas telpās no plkst.10.00 osteoporozes 
izmeklēšana un konsultācijas, daktere I. Legzdiņa no “Veselības centra 4” 
Rīgā.

Cena Ls 10,00
Pieteikties Ļaudonas aptiekā  vai pa tālruņiem 64823174, 29172331


