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ĻAUDONASĻAUDONAS

q Novada domē,
          pagasta pārvaldē

q Pagasta izglītības  
                 iestādēs

q Sporta dzīve

Vēstis

q Informācija

Ļaudonas vidusskolas 9. klase.

SEPTEMBRIS. Esiet sveicināti viršu un silu mēnesī–
septembrī! Vai esat pamanījuši, cik skaisti prot iekrāso-
ties kļavas un nodzeltēt bērzi? Kā baros lasās gājputni, 
kuri pavisam drīz dosies uz siltajām zemēm.

Septembrī sācies lielais zinību laiks. Un ir tik aizkus-
tinoši redzēt mazos pirmklasniekus, verot mūsu sko-
las durvis. Viņiem viss vēl priekšā. 1. septembrī, re-
dzot skolēnus dodoties uz skolu, arī mēs, pieaugušie, 
domās atsaucam laiku, kad paši sēdējām skolas solā. 
Daudziem no mums sirdī palikuši ir skolotāji, kas līdzi 
dzīves ceļā iedevuši ne tikai zināšanas, bet arī daļiņu no 
savas dvēseles bagātības. 

Septembrī mācēsim pateikties zemei un rudens saulei 
par dāsnumu. Meklēsim prieku mazās lietās. Lai vai kā, 
šī dzīve mums ir dota, lai tajā meklētu prieku. Par spīti 
tam, ka nepietiek naudas, slikta kartupeļu raža vai viļa-
mies tuvā cilvēkā. Kā mazas prieka dzirkstis pie kājām 
krīt ozolzīles un kastaņi. Novēlu katram atrast savu kas-
tanīti un nēsāt to kabatā–veiksmei un labām domām! 
23. septembrī iestājas astroloģiskais rudens.

Atcerēsimies, ka 2.oktobrī katram no mums jāizpil-
da savs pilsoņa pienākums un jādodas pie vēlēšanu ur-
nām.

ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 9 (196) SEPTEMBRIS 2010. G.
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PAGASTA PĀRVALDĒ 
Sākoties 2010./2011. mācību ga-

dam, vēlos teikt paldies visiem Ļau-
donas vidusskolas un PII “Brīnum-
dārzs’’ pedagogiem un darbiniekiem 
par ieguldīto darbu iestāžu sagatavo-
šanā jaunajam darba cēlienam, par 
radīto svētku sajūtu 1. septembrī, 
pirmajā bērnudārza dienā! 

Ļaudonas vidusskola šogad pa-
tīkami izceļas uz citu novada skolu 
fona ar ievērojamu skolēnu skaita 
pieaugumu. Tas, protams, pateicoties 
tam, ka nokomplektēta vidusskolas 
10. klase (mācības Ļaudonā turpina 
gandrīz visi 9. klases absolventi), 
mācības 1. klasē uzsākuši gandrīz 
visi bijušie Ļaudonas bērnudārza 
audzēkņi. Iespējas skaitliski augt sa-
glabājas arī nākamajā mācību gadā. 
Vēlu spēku, izturību un iedvesmu 
pedagogiem, lai izdodas turpināt 
pilnveidot arī mācību procesu! 

Drīzumā tiks uzsākta apkures se-
zona. Žēl, ka vēl ne tik drīz būs ie-
spēja novērtēt, vai pasākumi energo-
efektivitātes paaugstināšanā pagasta 
iestāžu ēkās nesuši plānoto efektu– 
siltuma zudumu samazināšanos, līdz 
ar to arī iespēju ietaupīt kurināmo. 
Bērnudārza un pagasta pārvaldes ad-
ministrācijas ēkas siltināšanas darbi 
uzsākti tikai septembrī – laikā, kad 
tiem jau sen bija jābūt pabeigtiem. Šī 
projekta realizācija novadā kļuvusi 
par smagu izturības pārbaudījumu ik-
vienam, kas tieši vai netieši iesaistīts 

10. Saeimas 
vēlēšanas ir klāt

2. oktobrī visā Latvijā no plkst. 
7.00 darbu uzsāks vēlēšanu iecirkņi. 
Jo tuvāk nāk vēlēšanas, jo biežāk 
skanēs jautājums– par ko balsot? Un 
– vai vispār iet balsot?  Iet balsot ir 
katra pilsoņa pilsoniskais pienākums. 
Nepiedaloties vēlēšanās, jūs ar savu 
izvēli nevarat ietekmēt situāciju, bet 
aizejot un nobalsojot par kādu depu-
tātu kandidātu sarak-stu jūs to varat. 
Ir jāsaprot, ka Latvijā šobrīd nav ne-
vienas personības vai partijas, kas 
reāli būtu spējīga īsā laikā atveseļot 
ekonomiku. Un pat ja tādas atrastos, 
viņu rīcībā pašreiz nebūs līdzekļu šo 
plānu realizācijai, jo no krīzes jāiziet 
saprātīgi, lai nenovestu valsti pie jau-
nu aizņēmumu nepieciešamības un 
tātad vēl dziļāk purvā. Uz vēlēšanām 
ejam un domājam, kā attīstīt Latvijas 
valsti kopumā, kā mūsu Latviju ātrāk 
izvest no krīzes. Kurā no piedāvāta-
jiem trīspadsmit deputātu kandidātu 
sarakstiem redzam politisko spēku, 
kas var īstenot mūsu ieceres. Balso-
jot par konkrētu sarakstu, jāpadomā, 
vai es ar šiem deputātu kandidātiem 
būtu ar mieru iet kopā ikdienā, uz-
ticēt viņiem savus ieguldījumus, uz-
sākt kopīgu biznesa projektu, ar kuru 
labprāt tiktos personīgi. Pie kura no 
viņiem es gribētu griezties pēc pa-
līdzības. Varbūt izdarīt šādu izvēli, 
nemaz necensties iedziļināties par-
tiju programmās, kuras tāpat netiek 
izpildītas un ir ļoti vispusīgas.

Atcerieties, tikai piedaloties vēlē-
šanās, mēs varam paust savu gribu. 
Nepiedaloties to jūsu vietā izdarīs 
citi. 

 Ruta Vizāne,
Madonas novada domes deputāte

10. Saeimas vēlēšanas
2010. gada 2. oktobrī, sestdienā, 

Latvijā notiks 10. Saeimas vēlēša-
nas. Tiesības piedalīties Saeimas 
vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvi-
jas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir 
sasnieguši 18 gadu vecumu.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vē-
lēšanu dienā būs no pulksten 7.00 
līdz 20.00.

Saeimas vēlēšanās vēlētāju reģistrs 
netiek lietots, un vēlētāji drīkst bal-
sot jebkurā vēlēšanu iecirknī pēc 
izvēles. Lai piedalītos Saeimas vē-
lēšanās, vēlētājam nepieciešama de-
rīga Latvijas pilsoņa pase, kurā tiks 
izdarīta atzīme par dalību vēlēšanās. 

Ļaudonas vēlēšanu iecirknis būs 
atvērts Ļaudonas  kultūras namā, 
Dzirnavu ielā 7, no 2010.g. 22. 

septembra katru dienu no plkst. 9.00 
līdz 13.00, izņemot ceturtdienās no 
plkst.13.00 līdz 17.00 .

Iecirkņa telpās būs iespēja iepazīties 
ar deputātu kandidātu sarakstiem Vid-
zemes vēlēšanu apgabalā, priekšvē-
lēšanu programmām, kā arī ziņas par 
deputātu kandidātiem. Pieņems rakst-
veida iesniegumus no tiem vēlētājiem 
vai viņu pilnvarotajām personām, kuri 
veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties 
paši iecirknī. Iesniegumu var rakstīt 
brīvā formā vai arī uz veidlapas, kuru 
var iesniegt pats vēlētājs vai viņa uzti-
cības persona.

Viss par vēlēšanām lasāms interneta 
portālā www.cvk.lv

Dzintra Seržāne, iecirkņa vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētāja

šajā procesā, jo būvdarbu veicējs –SIA 
“CB’’– turpina nepatīkami pārsteigt ar 
bezkaunīgu attieksmi pret līgumsaistī-
bām. Tas ir kļuvis par asu savstarpējo 
diskusiju tematu novada domē, starp 
pagastu pārvalžu vadītājiem, iestāžu 
vadītājiem un darbiniekiem, kuri ik-
dienas strādā ēkās, kurās uzsākti būv-
darbi. Savs viedoklis ir gandrīz katram 
novada iedzīvotājam gan par iepirku-
ma, gan būvdarbu organizēšanu, gan 
nepieciešamību lauzt vai turpināt lī-
gumsaistības ar SIA “CB’’. 

Ārpus procesiem, kas notiek mūsu 
pagastā un novadā, tuvojas Saeimas 
vēlēšanas. Tā ir diena, kad ikvienam 
balsstiesīgam iedzīvotājam ir dota 
iespēja kļūt par politisko procesu da-
lībnieku, ietekmēt to gaitu. Nav taisnī-
ba skeptiķiem, kas apgalvo, ka viena 
balss neko nespēj izšķirt. Gan pēdējās 
pašvaldību, gan Saeimas vēlēšanas ar 
konkrētiem spilgtiem piemēriem ir 
pierādījušas, ka atsevišķu kandidātu 
rezultātu ir izšķīris dažu balsu pārā-
kums. Tādēļ aicinu tos, kas šaubās, vai 
2. oktobrī piedalīties vēlēšanās, pārlie-
cināties, ka jūsu LR pilsoņa pasei nav 
beidzies derīguma termiņš un izvēlē-
ties sev tuvāko vēlēšanu iecirkni, lai 
izpildītu savu pilsoņa pienākumu. 

Ilze Dreimane,
Ļaudonas pagasta pārvaldes 

vadītāja
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PAGASTA izGLīTībAS ieSTĀDĒS
 Sācies jaunais mācību gads

1. septembris vienlaikus ir gan svētku 
diena visiem skolēniem, viņu vecākiem, 
pedagogiem, gan arī jauna darba cēliena 
sākums. Izglītība ikviena cilvēka dzīvē 
ir vislielākā vērtība, jebkuras zināšanas 
un prasmes katru no mums tikai bagā-
tina. 

Jaunā mācību gada sākums gan lie-
liem, gan maziem iezīmē vasaras nobei-
gumu. Skolēnu izjūtās šajā dienā mijas 
gan skumjas par tik ātri pagājušajām 
brīvdienām, gan prieks par atkalredzē-
šanos ar klasesbiedriem, draugiem.

Ļaudonas vidusskola ir vienīgā skola 
Madonas novadā, kurā nav samazinājies 
skolēnu skaits. Skolā mācības šogad 
uzsāk 157 jeb par 15 skolēniem vairāk 
nekā pērn. Mēs to vērtējam kā lielu pie-
augumu. Šādu palielinājumu var skaid-
rot gan ar pirmklasnieku salīdzinoši 
lielo skaitu (skolas gaitas 1. klasē ir uz-
sākuši 18 bērni), gan ar to, ka otro gadu 
pēc kārtas ir izdevies nokomplektēt 10. 
klasi, tajā mācīsies 11 izglītojamie, tai 
skaitā deviņi šāgada, viens iepriekšējā 
gada Ļaudonas vidusskolas absolvents, 
bet viens – Mētrienas pamatskolas ab-
solvents. Skolēnu skaits par vienu ir pa-
lielinājies arī vairākās citās klasēs, bet 
pirmklasnieku skaits salīdzinājumā ar 
pagājušo gadu ir pat par 7 lielāks, stāsta 
vidusskolas direktore Lidija Kaufelde.

Gan skolas vadība, gan pagasta ie-
dzīvotāji ir gandarīti par Madonas no-
vada pašvaldības domes izglītības un 
kultūras jautājumu komitejas lēmumu 
atļaut realizēt izglītības programmu 10. 
klasē mazākam skolēnu skaitam, nekā 
to paredz novada pašvaldības saistošie 
noteikumi, un ir pateicīgi par tādu pre-
timnākšanu, kas ļaudoniešu bērniem 
paver iespēju vidējo izglītību iegūt savā 
dzīvesvietā. 

Svinīgajā pasākumā skolēnus, ve-
cākus skolotājus un skolas tehniskos 
darbiniekus uzrunāja skolas direktore 
Lidija Kaufelde, direktores vietniece 
ārpusklases darba organizatore Sarmīte 
Sīle. 

Skolas pagalmā blakus Latvijas valsts 
karogam plīvos Ļaudonas pagasta karogs, 
ko svinīgajā pasākumā pacēla 9. klases 
skolniece Liene Dārta Dumpe un 11. kla-
ses skolēns Jānis Mūrmanis. Jau vairāk 
nekā gadu mēs dzīvojam Madonas nova-
dā, un ir svarīgi, lai bērni neaizmirstu sava 
pagasta simboliku. Ļaudonas pagasta ka-
rogs pie skolas ēkas ikdienā būs uzskatāms 
atgādinājums, ka dzimtās saknes ir jātur 
cieņā, - uzskata Lidija Kaufelde. 

Īpaši godināti tika mazie pirmklasnieki, 
kuri no skolas direktores saņēma mazas 
piemiņas veltes un kopā ar devītajiem gai-
sā palaida 
k r ā s a i n u s 
balonus. Pir-
mās klases 
audzinātāja 
Selga Ba-
lode patei-
cās pagasta 
p ā r v a l d e i 
un skolēnu 
v e c ā k i e m , 
kas palīdzē-
ja izremon-
tēt 1. klases 
telpu, lai bērni 
skolas gaitas uzsāktu mājīgā klasē. Skolo-
tāja īpašu paldies teica Martas Dreimanes, 
Valtera Biķernieka un Riharda Bucenieka 
vecākiem.

Šajā mācību gadā Ļaudonas vidusskolā 
būs arī dažas izmaiņas. Darba gaitas skolā 
uzsāk skolotāja Evita Punovska, kas mācīs 
latviešu valodu. Savulaik viņa ir beigusi 
Ļaudonas vidusskolu, bet tagad ir pieņem-
ta darbā uz laiku, kamēr līdzšinējā latviešu 
valodas skolotāja izmanto bērna kopšanas 
atvaļinājumu. Ģeogrāfiju un ekonomiku 
mācīs Alda Ostrovska.

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, 
Ļaudonas vidusskolā, pateicoties pagasta 
pārvaldes atvēlētajam finansējumam, tika 
izremontēta 1. klases telpa, turklāt tas iz-
devies ļoti veiksmīgi un par to paldies di-
rektores vietniecei saimnieciskajā darbā 
Aigai Reinbahai. Pateicība tika izteikta arī 

Mairitai Ducenai par skolas apkārtnes 
apzaļumošanu.

Veiksmīgu jauno mācību gadu 1. sep-
tembra pasākumā, uzrunājot skolēnus, 
skolotājus un vecākus, vēlēja Ļaudonas 
pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Dreima-
ne, Madonas novada pašvaldības domes 
deputāte Ruta Vizāne uzsverot, ka ir 
prieks par skolu, kurā palielinās skolēnu 
skaits. Šogad skolēnu skaits valstī ir sa-
mazinājies par vairākiem tūkstošiem, bet 
Ļaudonas vidusskola nav šo skolu vidū, 
un tas, protams, priecē.

Klātesošie tika iepazīstināti ar Valsts 
prezidenta Valda Zatlera pateicības vēs-
tuli par divu deju kolektīvu piedalīšanos 
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkos Rīgā un apsveikumu, jauno 
mācību gadu uzsākot. 

Rutas Vizānes teksts un foto

1. klases skolēni ar audzinātāju atremontētajā klasē.

Liene Dārta Dumpe un 
Jānis Mūrmanis paceļ Ļaudonas 

pagasta karogu.

1. septembra svinīgajā pasākumā vidusskolas paglmā.
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Mēs esam mazi, bet jau varoši
Ar sauli un tās svelmi aizritēju-

si mazpulcēnu darbīgā vasara. Par 
spīti lielajam karstumam, skolēnu 
darbs vasarā neapsīka. Pavasarī in-
dividuālos projektus izstrādāja 14 
mazpulcēni un 8 mazpulcēnu kandi-
dāti. Jau apbraukājot augusta beigās  
daļu no 4. un 5. klašu  skolēniem, 
priecājamies, ka, rosoties kopā ar 
vecākiem un vecvecākiem, skolēni 
ar aizrautību stāstīja un rādīja savu 
vasaras darba veikumu.

Ar prieku varēja vērot  Kristiāna 
Kalniņa, Katrīnas Melānijas Kļa-
viņas, Edgara un Andra Pētersonu, 
Diānas Podnieces, Egīla Kalniņa un  
Raivja Venera veikumu. Šie skolēni 
prata  ieinteresēt arī mūs – skolo-
tājus. 

14. septembra nodarbībā žūrija 

vērtēja  projekta darba burtnīcu- mapi 
un prezentāciju.

Zinoši  paveikto darbu prezentēja 
Reinis Veikšāns /tirgotāju projekts/. 
Rūpīgi bija gatavojušies Kristīne Kup-
rane /galda bietes ‘Boro F1’/, Nauris 
Pelsis /“Mans puķu dārzs”/, Megija 
Kristīne Cera /galda bietes ‘BoroF1’/ 
un Baiba Dauģe /ārstniecības augi/.

Vislielāko interesi piesaistīja Salvja 
Krusieša projekts “Mēnešzemenes”, jo 
viņš  ar ģimenes palīdzību no mazām 
sēkliņām, kuras tika iesētas, izpiķētas, 
izstādītas un koptas /dāvāja  pazīsta-
mais selekcionārs Jānis Vasarietis/, 
šovasar  izaudzējis lieliskas mēnešze-
menes, ar kurām tikām pacienāti.

Apsveicami, ka vasarā aktīvi darbo-
jušies arī Artūrs Biķernieks /audzējis 
galda bietes/, Diāna Cīrule /izaudzēti 

smaržīgi puķuzirņi/, Artūrs Kron-
bergs /sīpoli/, Viktorija Rajevska 
/saulespuķes, cinijas/, Veronika Sa-
ruļ /kreses un dālijas/.

Dažiem no mums tomēr pietrūka 
pacietības, veicot iknedēļas pie-
rakstus darba burtnīcā, kā  arī  to  
aizmirstot paņemt līdzi, lai prezen-
tētu savu darbu.

Paldies mazpulcēnu ģimenēm, 
kas  visu vasaru bijušas klāt savu 
bērnu  nopietnajam darbam, lai pa-
mācītu, uzmundrinātu,   arī praktiski 
palīdzētu  daudzajos darbiņos! 

25. septembrī  10 mazpulcēni do-
das uz Vidzemes novada Projekta 
forumu Salacgrīvas novada Liepu-
pes vidusskolā, bet par to jau nāka-
majā avīzītes numurā.

 L. Grāvīte

Kristiāns Kalniņš un viņa aprūpējamie.Diāna Podniece pie sava puķu dārza.

Skolēnu apmaiņas brauciens uz Vaiji 
Madonas novadā tiek turpinātas 

vai atajaunotas bijušā  Madonas 
rajona tradīcijas un viena no tām 
ir - skolēnu apmaiņas programma 
ar Vaiji, kuru organizē Madonas 
novada izglītības pārvalde.  Paras-
ti katra mācību gada pavasarī tiek 
veidota skolēnu grupa braucienam 
uz Vaiji un savukārt nākamā mācī-
bu gada sākumā Madonas novadā 
viesojas skolēnu grupa no Vaijes. 
Tā ir lieliska iespēja skolēniem ie-
pazīt citu valsti, tās kultūru, nostip-
rināt svešvalodu zināšanas, sadrau-
dzēties ar citu valstu vienaudžiem. 
Tiesības piedalīties šādā braucienā 
ir jānopelna ne tikai ar labiem mā-
cību darba sasniegumiem, bet arī 
ar labiem rezultātiem novada un 
valsts olimpiādēs vai citos novada 
organizētajos konkursos. Pagāju-
šajā mācību gadā labus rezultātus 

olimpiādēs uzrādīja ārī mūsu skolas 
8.klases (tagad nu jau 9.klases) skol-
niece Liene Dārta Dumpe un līdz ar to 
viņa tika iekļauta braucēju sarakstā. 
Lūk, ko par šo iespēju paviesoties Vai-
jē saka pati Liene Dārta Dumpe: 

Šogad pavasarī es kopā ar vēl 19 
skolēniem devos apmaiņas program-
mas ceļojumā uz Vāciju, uz Madonas 
sadraudzības pilsētu Vaiji. Uz turieni 
brauca skolēni, kas bija piedalījušies 
valsts nozīmes olimpiādēs vai uzrā-
dījuši īpaši labus rezultātus kādā no 
sporta veidiem. 

Turp un atpakaļ braucām ar autobu-
su – tas kopā bija 4 dienas un vēl 5 
dienas pavadījām tur. Mēs dzīvojām 
vāciešu ģimenēs – pie tiem skolēniem, 
kas tagad rudenī, 3. oktobrī, brauks uz 
Latviju. 

Tur iebraucām sestdienā. Gan sest-
diena, gan svētdiena bija ģimenes die-

na – tas nozīmē, ka visu laiku bijām 
kopā tikai ar savām viesģimenēm.  

Viesģimenē es dzīvoju kopā ar vie-
nu no savām ceļa biedrenēm – Danu. 
Ģimenē bija piecas meitas – uz Lat-
viju brauks vidējā meita Žaklīna. Ģi-
menes dienā mēs gājām uz jaunākās 
māsas Melānijas skolu un vakarā uz 
restorānu un pastaigā pa Vaiji. 

Pārējo nedēļu mēs, visa latviešu 
grupa, kopā devāmies uz dažādām 
vietām – uz Harca kalniem, uz safari 
parku, uz Brēmeni un citur.

Es ļoti labi pavadīju laiku un ie-
guvu daudz jaunu draugu, ar kuriem 
uzturu kontaktus vēl joprojām. Un 
šogad noteikti centīšos atkal nopelnīt 
braucienu. 

Liene Dārta Dumpe, Ļaudonas 
vidusskolas 9. klases skolniece
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Jauniešu vasara
Bērnu un jauniešu galvenais uz-

devums vasarā bija atpūsties un 
uzkrāt spēkus jaunajam mācību ga-
dam. Vasarā Centru apmeklēja ne 
tikai vietējie jaunieši, bet daudz arī 
tādi bērni un jaunieši, kuri dzīvo un 
mācās prom no Ļaudonas, bet va-
saras brīvdienas pavadīja Ļaudonā 
pie vecvecākiem. Esam ļoti ganda-
rīti par labajām atsauksmēm no šiem 
bērniem un viņu vecvecākiem par 
mūsu Centriņu.

Vasaras mēnešos Centru apmek-
lēja dienā vidēji 30-35 bērni un jau-
nieši, taču rekordliels apmeklētāju 
skaits bija 3. septembrī, kad te dar-
bojās 42. Visvairāk pieprasīti vasa-
ras periodā bija datori, jo publiskajā 
interneta punktā tie nebija pieejami, 
tāpēc Centrā strādātgribētāju ar da-
toriem bija daudz – gan bērni un 
jaunieši, gan arī pieaugušie, kuriem 
jauniešu gadi sen aiz muguras. 

9. jūlijā atzīmējām 100. dienu 
kopš  BRAC un „Acs” apvienoša-
nas vienā Bērnu un jauniešu inicia-
tīvu centrā.  Izvērtējām pozitīvo, ko 
deva šī apvienošana, un pārrunājām 
nākotnes plānus. Neizpalika arī kār-

tējā „Zini vai mini” spēle, čempionāti 
galda biljardā un tenisā. Augustā aktī-
vākās meitenes noorganizēja šautriņu 
mešanas čempionātu, kas norisinājās 
ar lielu entuziasmu, aktīviem līdzjutē-
jiem un ļoti patīkamā atmosfērā.

Vasaras izskaņā organizējām pasā-
kumu „Atvadas no vasaras”. Ļoti žēl, 
ka lielākā daļa to bērnu, kuri te pavadī-
ja brīvdienas pie saviem vecvecākiem, 
jau bija devušies prom, lai gatavotos 
skolai, un pasākumā piedalījās mazāk 
jauniešu. Jaunieši spēkojās zināšanās 
prāta spēlē, kur sīvā cīņā uzvarēja un 
daudzas konfektes sapelnīja Oskars 
Čakāns.

Notika sacensības vairākās sporta 
spēlēs: novusā, biljardā, šautriņu me-
šanā, kā arī citas interesantas atrakci-
jas. Šautriņu mešanā dalībnieku bija 
visvairāk, tāpēc rezultāti tika vērtēti 
divās vecuma grupās. Tika apbalvoti 
pirmo trīs vietu ieguvēji visās discip-
līnās.

Jaunajā mācību gadā esam uzsāku-
ši cīņu pret lamāšanos. Ļoti neglītiem 
vārdiem jaunieši sarunājas savā starpā, 
lamājas. Turpmāk par lamu vārdu lie-
tošanu jaunietis tiks izraidīts no Cen-

tra uz ilgāku laiku. Šādu soda mēru 
ir izpelnījušies jau vairāki, tai skaitā 
arī viena meitene.

Ar prieku gaidām bērnus un jau-
niešus mūsu centrā.

  Biruta Calmane, BJIC vadītāja

Tā kā lielai daļai mūsdienu vecāku (un vēl jo vairāk vecvecāku), 
kuriem bērni ir „tehnoloģijas apgūstamajā” vecumā, pašiem nav 
bērnības pieredzes datora apgūšanā, kā arī šodienas datorlietotāja 
iemaņas reizēm  ir visai virspusējā līmenī, tad sabiedrībā vērojams 
samērā nepilnīgs priekšstats par to, kā izprast fenomenu: 

BĒRNS UN DATORVIDE.
 Visbiežāk notiek kategoriska, vienpusēji argumentēta vērtēšana: 

„...labs, derīgs, jo...”, „... kaitīgs, slikts, jo...”. Bet kā tad īsti ir? 
Tādēļ 

2010. gada 30. septembrī 
(ceturtdiena) plkst. 16.00.

 Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības iestādē 
,,Brīnumdārzs’’ 

notiks pirmā lekcija (bezmaksas).
Aicinām visus, ne tikai bērnudārza audzēkņu vecākus, bet 

arī pārējos pagasta iedzīvotājus.
 Lekcijas tēma ir interesanta un ikdienas dzīvei noderīga. 

Uz tikšanos! 

Ļaudonas pagasta PII “Brīnumdārzs”
vadītāja Ināra Krasnova

Aicinām uzzināt, noderēs!
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ziņAS no Pii „bRīnUMDĀRzS”
Klāt septembris...

Klāt septembris – asteru, gladiolu un dāliju ziedēšanas laiks 
bērnu rokās, kad kārtējo reizi visus mazos, zinātkāros bērnus 
aicinām uz mūsu pirmsskolas izglītības iestādi “Brīnumdārzs.” 
Lai tas katram no mums atnes vēlmi radoši strādāt, prasmi uz-
klausīt otru, izprast citus.

Šoreiz, kad pīlādžu sārtums iezvana jauno mācību gadu, uz 
īsu sarunu aicinājām mūsu iestādes darbinieci Nadzeždu Je-
gorovu. Šogad jums īpašs notikums, mazmeita Adriana uzsāk 
apmeklēt mūsu iestādi. 

Kādas sajūtas tas izraisa tevī kā vecmāmiņai?
Patīkamas sajūtas, nākam te ar prieku, labprāt. Interesanta 

bija bērnu sagaidīšana. Varējām vērot jautros vasaras notiku-
mus pēc autora V. Sutejeva grāmatas “Pifa piedzīvojumi.” Pifa 
vasaras spilgtākos piedzīvojumus atspoguļoja skolotājas Dace, 
Ilze, Vita un mūsu iestādes apkopēja Vanda. Prieku sagādāja 
visi darbinieki, kuri uz darbu bija devušies smaidīgi, priecīgi, 
optimistiski noskaņoti. Salīdzinot ar to laiku, kad PII apmek-
lēja pašas bērni, tolaik bija nedēļas grupiņas, un savus bērnus 
redzēju mazāk. Katru dienu, vedot mazbērnu uz PII, redzu, kā 
bērns aug un attīstās, kā iestādes atmosfēra labvēlīgi iespaido 
bērnu. Gribu novēlēt, lai te visiem vienmēr pietiek gaišu domu, 
cerību, lai tas katram no mums atnes vēlmi radoši strādāt, jo 
mūsu bērni ir vislabākie. Paldies par sarunu!

Vēlējums vecākiem
Uz maza, maza mākonīša
Sēž saules zaķēns un kūļā kājas,
Pavisam īsts, ne tāds kā tie no plīša,
Un visa pasaule ir viņa mājas.
      Hei, saules zaķēn, nāc pie mums te lejā,
      Spīd bērniem acis ,atviz prieks ik sejā......
                                             (Z.Bekmens)

Lai visiem šis mācību gads ir interesants un gandarījuma 
pilns! To jums vēl “ZAĶU” grupas skolotājas Vita, 

Valentīna, skolotāju palīgs Līga.

Lai jums pietiek izturības, prāta un mīlestības dzīvot, 
lai bērniem ceļamaizes sainī spējam ielikt ko vairāk par 
dienišķo maizes riecienu! Lai katram no mums ir, pie kā 

turēties, kam uzticēties un ko sargāt! 
Skolotājas Dina, Ilze, skolotāju palīgs Ligita.

„Katra diena slēpj sevī iespējas un pārsteigumus....
Lai izdodas atklāt un izmantot tos!
Lai domu spārni smalki kā rīts nes vienmēr uz varavīksni!
Lai allaž uz pleca saules pilns rīts vērš nedienu zeltainā 
drīksnā.”

Skolotājas Irita, Dace, skolotāju palīgs Nadzežda 

Septembris jau klāt!
Ar svētku noskaņu, ziedu pušķiem rokās, smaidu sejās un 

laba vēlējumiem šogad iesākās 2. septembra rīts Ļaudonas pa-
gasta pirmsskolas izglītības iestādē. 

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Ināra Krasnova sveica 
klātesošos svētkos un katrai grupiņai pasniedza sarūpētas dāva-
niņas, kuras noderēs ikdienā, darbojoties ar bērniem.

Sapulcējušos bērnus un vecākus iepriecināja skolotāju un 
skolotāju palīgu sagatavots īss uzvedums. Tas bija veidots pēc 
V.Sutejeva pasakas motīviem “Kas teica ņau?”.

Sirsnīgi novēlējumi un krāšņu ziedu pušķi tika pasniegti šī 
gada Daugavpils Universitātes absolventei Dacei Zepai.

Klātesošos jaunajā mācību gadā sveica arī pagasta pārvaldes 
vadītāja Ilze Dreimane, vēlot bērniem būt zinātkāriem, skolotā-
jām kļūt vēl radošākām, cerot uz veiksmīgu turpmāko sadarbo-
šanos ar pagasta pārvaldi. 

Jaukus vārdus teica arī Madonas novada domes deputāte Ruta 
Vizāne.

Skolotāja Valentīna

“Zaķu” grupiņā.

“Rūķu” grupiņā. “Kaķu” grupiņā.
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Par pastāvīgajām pļavām
Lauku atbalsta dienests ir aprē-

ķinājis, ka 2010. gadā uz tiešajiem 
platību maksājumiem pieteiktās 
pastāvīgo pļavu un ganību platības 
attiecība pret kopējo lauksaimniecī-
bas zemes platību ir 26%. Saskaņā 
ar 2007. gada 17. aprīļa MK notei-
kumu Nr. 269 „Kārtība, kādā tiek 
piešķirts valsts un Eiropas Savienī-
bas atbalsts lauksaimniecībai tiešā 
atbalsta shēmu ietvaros” 81. punktu 
Lauku atbalsta dienests informē, ka 
iepriekš norādītā attiecība salīdzinā-
jumā ar 2005. gadu ir palielinājusies 
par 11,11%. Līdz ar to lauksaimnie-
kiem 2005. gadā deklarēto pastāvīgo 
pļavu un ganību platības ir jāsaglabā 
arī turpmāk.

Lauku atbalsta dienests turpina 
pieņemt iesniegumus apakšpasā-
kumam „Erozijas ierobežošana”

LAD aicina lauksaimniekus, kuri 
2006. gadā ir uzņēmušies saistības 
saskaņā ar Lauku attīstības plāna 
(LAP) pasākuma „Agrovide” apakš-
pasākuma „Erozijas ierobežošana” 
nosacījumiem, pieteikties atbalsta 
saņemšanai. No 1. septembra re-
ģionālās lauksaimniecības pārval-
des (RLP), ņemot vērā LAD rīcībā 
esošo informāciju par pieteiktajiem 
platību maksājumiem, nodrošina 
lauksaimniekus ar datiem, kuri ne-
pieciešami iesnieguma aizpildīšanai. 
Lauksaimniekus, kuri pieprasīs šādu 
informāciju, RLP darbinieki aicinās 
uzrādīt LAD klienta reģistrācijas 
numuru. Maksājuma saņemšanai 
apakšpasākuma ietvaros līdz 2010. 
gada 4. oktobrim RLP jāiesniedz 
aizpildīts iesniegums – „Pasākuma 
„Agrovide” apakšpasākuma „Erozi-
jas ierobežošana” iesniegums 2010. 
gadā”. Papildus jāiesniedz arī lauku 
bloku kartes ar precīzi iezīmētām 
lauka platībām.

LAD atgādina, ka 2010. gads ir 
pēdējais saistību izpildes gads pe-
riodā no 2006. līdz 2010. gadam. 
Turpmāk šajā apakšpasākumā atbal-
sta sniegšana netiek plānota.

Vienkāršota nosacīto liellopu 
vienību aprēķināšana kazām, ai-
tām un zirgiem

28. augustā stājās spēkā grozīju-

Lauku atbalsta dienesta paziņojumi
ziņAS LAUkSAiMniekieM

mi MK 2010. gada 23. marta notei-
kumos Nr. 295 „Noteikumi par valsts 
un Eiropas Savienības lauku attīstības 
atbalsta piešķiršanu, administrēšanu 
un uzraudzību vides un lauku aina-
vas uzlabošanai” (MK noteikumi Nr. 
803). Grozījumos mainīti pārrēķināša-
nas nosacījumi dzīvnieku vienībās, ar 
ko nosaka minimālo lauksaimniecības 
dzīvnieku blīvumu. Veicot grozīju-
mus, vienkāršoti kazu, aitu un zirgu 
pārrēķināšanas koeficienti nosacītajās 
liellopu vienībās, nosakot šīm lauk-
saimniecības dzīvnieku sugām vieno-
tu koeficientu visās vecuma grupās. 
28. augustā stājās spēkā arī grozījumi 
MK 2010. gada 12. maija noteikumos 
Nr. 444 „Kārtība, kādā no akcīzes no-
dokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāz-
eļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai 
ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no 
rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdeg-
viela, ko lauksaimniecības produkci-
jas ražotājs izmanto lauksaimniecības 
zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai 
purva zemes platības apstrādei, kurā 
kultivē dzērvenes vai mellenes”. Arī 
šajos noteikumos mainīts dažādu sugu 
dzīvnieku pārrēķināšanas koeficients 
nosacītajās liellopu vienībās minimālā 
lauksaimniecības dzīvnieku blīvuma 
noteikšanai. 

Lauku atbalsta dienests turpmāk 
pievērsīs pastiprinātu uzmanību 
iepirkumu procesa kontrolei ES fi-
nansētajos projektos

LAD speciālisti aicina tos preču un 
pakalpojumu piegādātājus, kuri nav 
spējuši sazināties ar Iepirkumu uzrau-
dzības biroja (IUB) mājas lapā publi-
cētajos sludinājumos minētajām kon-
taktpersonām, par to informēt LAD. 
Lauku attīstības programmas (LAP) 
pasākumu ietvaros atbalsta pretenden-
tam preču vai pakalpojumu iepirkums 
ir jāveic saskaņā ar 2008. gada 5. feb-
ruāra Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma pro-
cedūru un tās piemērošanas kārtību 
pasūtītāja finansētiem projektiem”. 
LAD ir saņemtas piegādātāju pre-
tenzijas par to, ka iepirkuma procesa 
laikā IUB publicētajos uzaicinājumos 
iesniegt piedāvājumu, minētās kon-
taktpersonas nav bijušas pieejamas. 
Uzskatot šādu situāciju novēršanu 

par svarīgu iepirkuma procesa ko-
rektā nodrošināšanā, LAD pieņēma 
lēmumu iesaistīties šīs problēmas 
risināšanā. Tādēļ gadījumā, ja slu-
dinājumā norādītajos piedāvājuma 
iesniegšanas termiņos piegādātājam 
neizdodas kontaktēties ar sludinā-
jumā norādītajām personām, LAD 
aicina par šo faktu informēt Klientu 
apkalpošanas daļu. Ja LAD darbi-
niekiem, izmantojot visu pieejamo 
kontaktinformāciju, neizdosies sa-
zināties ar IUB publikācijā norādīto 
personu, tas tiks ņemts vērā, izvēr-
tējot šī atbalsta pretendenta iepirku-
ma dokumentus, kuri iesniegti LAP 
pasākumos sagatavoto projektu ie-
tvaros.

Mikrouzņēmumu nodoklis
No 2010. gada 1. septembra spē-

kā stājas Mikrouzņēmumu nodokļa 
likums. 

Mikrouzņēmumu nodoklis
Mikrouzņēmumu (MU) nodoklis 

ietver šādus maksājumus:
1. valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas (VSAOI) par 
mikrouzņēmuma darbiniekiem;

2. iedzīvotāju ienākuma nodokli 
(IIN) par mikrouzņēmuma darbinie-
kiem un mikrouzņēmuma īpašnieka 
IIN par MU saimnieciskās darbības 
ieņēmumu daļu;

3. uzņēmumu ienākuma nodokli 
(UIN), ja mikrouzņēmums atbilst 
UIN maksātāja pazīmēm;

4. uzņēmējdarbības riska valsts 
nodevu par mikrouzņēmuma darbi-
niekiem.

Tas nozīmē, ka mikrouzņēmu-
mu nodokļa maksātāji IIN, UIN, 
VSAOI un uzņēmējdarbības riska 
nodevu nemaksā, bet veic tikai mik-
rouzņēmumu nodokļa maksājumus. 
Iemaksāto MU nodokļa summu 
Valsts kase attiecīgi sadalīs pa atse-
višķiem nodokļa veidiem. Procen-
tuālais sadalījums, kādā MU nodok-
ļa summu pa atsevišķiem nodokļiem 
sadala, ir noteikts Mikrouzņēmumu 
nodokļa likuma 8. pantā.

Mikrouzņēmums
Mikrouzņēmums Mikrouzņēmu-

mu nodokļa likuma izpratnē var 
būt:

1. individuālais komersants (IK),
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2. individuālais uzņēmums (i/u),
3. zemnieka vai zvejnieka saim-

niecība (z/s),
4. fiziskā persona, kas reģistrēta 

Valsts ieņēmumu dienestā kā saim-
nieciskās darbības veicējs, 

5. sabiedrība ar ierobežotu atbildī-
bu (SIA), kuras dalībnieki ir fiziskās 
personas un dalībnieki vienlaikus ir 
arī SIA valdes locekļi.

Ja fiziska persona ir dalībnieks vai-
rākās SIA, vai arī fiziskā persona ir 
SIA dalībnieks, z/s īpašnieks, IK vai 
saimnieciskās darbības veicējs, tiesī-
bas maksāt mikrouzņēmumu nodokli 
ir tikai vienai no saimnieciskās dar-
bības formām. Ja, piemēram, fizis-
kai personai pieder zemnieku saim-
niecība un tā ir reģistrējusies arī kā 
saimnieciskās darbības veicējs, tad 
personai ir jāizvēlas – mikrouzņēmu-
mu nodokļa maksātājs var būt vai nu 
zemnieku vai zvejnieku saimniecība, 
vai saimnieciskās darbības veicējs.

Lai persona atbilstu mikrouzņē-
muma statusam, tai ir jāizpilda šādi 
kritēriji:

1. apgrozījums (saimnieciskās dar-
bības ieņēmumi) kalendāra gadā ne-
pārsniedz 70 000 latu,

2. darbinieku skaits jebkurā brīdī 
ir ne lielāks par pieciem (darbinieku 
skaitā neiekļauj prombūtnē esošus 
vai no darba atstādinātus darbinie-
kus), 3. darbinieka ienākums no MU 
maksājošā uzņēmuma nepārsniedz 
500 latu mēnesī (tas ir ienākums 
uz darba līguma pamata pēc IIN un 
VSAOI atskaitīšanas vispārējā kār-
tībā).

Mikrouzņēmumu nodokļa mak-
sātāju reģistrēšana un statusa pie-
šķiršana

Mikrouzņēmumu nodokļa mak-
sātāja statusa iegūšanas kārtība un 
termiņi nodokļu maksātājiem, kas 
tiek reģistrēti pēc 2010. gada 1. sep-
tembra, un pirms šī datuma reģis-
trētajiem ir nedaudz atšķirīgi. Jau-
nie nodokļu maksātāji MU nodokļa 
maksātāja statusu var iegūt:

1. vienlaikus ar reģistrāciju Uz-
ņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā 
(t.i., zemnieku saimniecības – re-
ģistrējoties Uzņēmumu reģistrā, bet 
SIA un IK – reģistrējoties Komerc-
reģistrā), piesakoties MU nodokļa 
maksātāja statusa iegūšanai,

2. fiziskā persona vienlaikus ar re-
ģistrāciju saimnieciskā darba veicēja 
statusā, iesniedzot Valsts ieņēmu-

mu dienestā pieteikumu MU nodokļa 
maksātāja statusa iegūšanai. Šobrīd jau 
reģistrētie individuālie komersanti, in-
dividuālie uzņēmumi, zemnieku saim-
niecības, SIA un fiziskās personas, kas 
reģistrētas kā saimnieciskās darbības 
veicēji, MU nodokļa maksātāja statu-
su varēs iegūt tikai no 2011. gada 1. 
janvāra. Lai šo statusu iegūtu, iepriekš 
minētajām personām līdz 2010. gada 
15. decembrim ir jāiesniedz Valsts ie-
ņēmumu dienestā pieteikums. Valsts 
ieņēmumu dienests piecu darbdienu 
laikā pēc tam, kad saņemts nodokļu 
maksātāja pieteikums par MU nodok-
ļa maksātāja statusa iegūšanu, vai pēc 
informācijas saņemšanas no Uzņēmu-
mu reģistra pieņem lēmumu par MU 
nodokļa maksātāja reģistrēšanu vai 
lēmumu par reģistrācijas atteikumu. 
Atteikums var tikt saņemts gadījumā, 
ja Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā ir 
informācija, ka iesniedzējs neatbilst 
Mikrouzņēmumu nodokļa likumā no-
teiktajiem kritērijiem. Ja Valsts ieņē-
mumu dienests pieņem lēmumu par 
MU nodokļa maksātāja reģistrēšanu, 
tad:

1. jaunizveidotajam uzņēmumam 
MU nodokļa maksātāja statuss ir pie-
mērojams no dienas, kad VID saņēma 
pieteikumu par MU nodokļa maksātā-
ja statusa iegūšanu, vai no dienas, kad 
jaunizveidotais uzņēmums reģistrēts 
Uzņēmumu reģistrā, 

2. pārējām personām MU nodokļa 
maksātāja statuss ir piemērojams ar 
nākamā taksācijas perioda 1. janvāri.

Mikrouzņēmumu nodokļa taksā-
cijas periods un nodokļa maksāša-
na

Taksācijas periods ir kalendāra gads. 
Nodokli maksā četras reizes gadā par 
katra ceturkšņa apgrozījumu. Nodokļa 
deklarēšanai Ministru kabinets apstip-
rinās MU nodokļa deklarācijas veidla-
pu.

Ar mikrouzņēmumu nodokli ap-
liekamais ienākums

Ar MU nodokli apliek mikrouzņē-
muma taksācijas periodu apgrozīju-
mu.

Mikrouzņēmumu nodokļa likme
MU nodokļa likme ir 9%. Nodokļa 

likmi piemēro taksācijas perioda ap-
grozījumam. Ja, piemēram, gada laikā 
tiek gūti ieņēmumi 1000 latu apmērā, 
tad nodoklis ir 90 latu. 

Tomēr ir jāņem vērā, ka likums 
nosaka arī palielinātu likmi gadīju-
mos, ja gada apgrozījums pārsniedz 

70 000 latu, tiek pārsniegts atļautais 
darbinieku skaits vai arī darbinieku 
ienākumi pārsniedz likumā noteikto 
robežu 500 latu apmērā. Ja apgro-
zījums gada laikā pārsniedz 70 000 
latu, tad pārsnieguma summai pie-
mēro likmi 20% apmērā. Ja darbi-
nieku skaits ceturksnī pārsniedz pie-
cus, tad deviņu procentu likmei par 
katru papildus nodarbināto darbinie-
ku pieskaita divus procenta punktus. 
Ja darbinieka ienākums kādu mēnesi 
pārsniedzis 500 latu, tad papildus 
nodokļa pamatlikmei, ienākuma da-
ļai virs 500 latiem piemēros nodokļa 
likmi 20 procentu apmērā.

Mikrouzņēmumu un pievienotās 
vērtības nodoklis

Mikrouzņēmumu nodoklis pievie-
notās vērtības nodokli neietver. Tas 
nozīmē, ka MU nodokļa maksātā-
jam, kurš ir ar PVN apliekama per-
sona, arī pēc mikrouzņēmumu no-
dokļa maksātāja statusa piešķiršanas 
jāturpina aprēķināt un maksāt PVN, 
kā arī iesniegt PVN deklarācijas li-
kumā „Par PVN” noteiktajā kārtībā.

Izveidota vienkāršā ieraksta uz-
skaites sistēma un informatīvais 
resurss mikrouzņēmējiem

No šī gada 1.septembra sācis dar-
boties portāls mikrouzņēmējiem, 
kurā mikrouzņēmēji, pašnodarbinā-
tie, individuālie komersanti, zem-
nieku vai zvejnieku saimniecības, 
biedrības, individuālie darba veicēji, 
patentmaksātāji, kā arī privātper-
sonas var veikt savu ieņēmumu un 
izdevumu, partneru, pamatlīdzekļu, 
krājumu uzskaiti un gatavot atskai-
tes, kā arī saņemt konsultācijas „Va-
dipats.lv”.

Kā biznesa portālu „Nozare.lv” in-
formēja portāla „Vadipats.lv” pārstā-
vis Kārlis Urbāns, portāls izveidots 
ar mērķi vienlaicīgi nodrošināt tieš-
saistes vidē bez maksas lietojama un 
normatīviem aktiem atbilstoša vien-
kāršā ieraksta uzskaites sistēmu, kā 
arī informatīvu resursu, kurā apko-
potas saites, rakstus, foruma diskusi-
jas, un kurā pieejamas konsultācijas 
par visiem jautājumiem, kuri saistīti 
ar mikrouzņēmējdarbību un vienkār-
šo ierakstu.

Portāla mērķa auditorija ir mikro-
uzņēmēji, kas lieto vienkāršā ieraksta 
grāmatvedību neatkarīgi no nodokļu 
maksāšanas kārtības: individuālie 
komersanti, pašnodarbinātie, indi-
viduālie darba veicēji, zemnieku un 
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zvejnieku saimniecības un fiziskas 
personas.

NOZARE.LV
Valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas un atbalsts 
lauksaimniecībai

Likuma „Par valsts sociālo apdro-
šināšanu” 14. pants papildināts ar 
jaunu 2.1 daļu, kas nosaka: pašno-
darbinātā obligāto iemaksu objektā 
netiek ietverts valsts atbalsts lauk-
saimniecībai vai Eiropas Savienības 
atbalsts lauksaimniecībai un lauku 
attīstībai un vienreizējā dotācija bez-
darbniekiem biznesa plāna īstenoša-
nai. Tā kā līdz šo likuma grozījumu 
pieņemšanai bija daudz neskaidrību 
un pretrunīgu skaidrojumu un no-
dokļu maksātāji attiecībā uz atbalsta 
maksājumu iekļaušanu VSAOI ob-
jektā rīkojās dažādi, tad likuma Pār-
ejas noteikumi paredz, ka personām, 
kuras līdz 2010. gada 1. septembrim 
(t.i., par 2010. gada pirmajiem trim 
ceturkšņiem) ir veikušas obligātās 
iemaksas no likuma 14. panta 2.1 
daļā noteiktajiem maksājumiem, ir 
tiesības izvēlēties neveikt obligātās 
iemaksas par periodu no 2010. gada 
1. janvāra līdz 31. augustam. Tas 
nozīmē, ka pašnodarbinātajiem ir 
tiesības 2010. gada 1. – 3. ceturkšņa 
pašnodarbinātā VSAOI paziņoju-
mus precizēt.

Valsts un ES atbalsta atspogu-
ļošana grāmatvedībā iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa maksātājiem

Tā kā no 2010. gada valsts un ES 
atbalsta maksājumus apliek ar iedzī-

votāju ienākuma nodokli, tad par zi-
nāmu atvieglojumu nodokļu maksātā-
jiem var uzskatīt 2010. gada 9. augustā 
likumā „Par iedzīvotāju ienākuma no-
dokli” izdarītos grozījumus attiecībā 
uz atbalsta maksājumu pakāpenisku 
iekļaušanu ieņēmumos. Likuma „Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. 
pants ir papildināts ar jaunu sešpad-
smito daļu, kas nosaka par pamatlī-
dzekļu iegādi saņemtā ES un valsts 
atbalsta atspoguļošanu grāmatvedībā. 
Likums tagad nosaka, ka vienkāršās 
grāmatvedības kārtotāji valsts un ES 
atbalsta summas, kuras piešķirtas, lai 
kompensētu pamatlīdzekļa iegādes 
izdevumus, saimnieciskās darbības ie-
ņēmumos iekļauj pakāpeniski vairāku 
taksācijas gadu laikā atbilstoši attiecī-
gajā taksācijas gadā nodokļa aprēķinā-
šanas vajadzībām noteiktajai attiecīgā 
pamatlīdzekļa nolietojuma vērtībai. Ja 
saņemtā atbalsta summa daļēji sedz 
pamatlīdzekļa iegādes vai izveidoša-
nas izmaksas, to iekļauj attiecīgo pār-
skata gadu ieņēmumos atbilstoši tām 
šā pamatlīdzekļa kārtējā gada nolieto-
juma un vērtības norakstījumu sum-
mu daļām, kuras attiecas uz saņemto 
atbalstu. Jauno normu paskaidro šāds 
piemērs. Saimniecība 2010. gadā ir 
saņēmusi valsts un ES atbalstu lauk-
saimniecībai 11 000 latu apmērā, kas 
paredzēts tehnikas iegādei. Par atbal-
sta summu iegādāta tehnika 22 000 
latu vērtībā. Tehnika ietilpst ceturtajā 
pamatlīdzekļu kategorijā (atbilstoši 
likumam „Par uzņēmumu ienākuma 
nodokli”), un tai piemērojamā nolie-

tojuma aprēķināšanas likme ir 40%. 
Tātad tehnikai aprēķinātais nolie-
tojums par 2010. gadu ir 8800 latu 
(22 000 x 40%). Līdz grozījumu 
izdarīšanai 2010. gada IIN deklarā-
cijā 11 000 latu atbalsts būtu jāuz-
rāda pilnā apmērā. Savukārt līdz ar 
izdarītajiem grozījumiem atbalstu 
ieņēmumos var atspoguļot pakāpe-
niski – proporcionāli aprēķinātajam 
nolietojumam. Taksācijas gadā uz 
ieņēmumiem attiecināmais ES at-
balsta apmērs (atbilstoši aprēķinā-
tajam nolietojumam) būs 4400 latu               
(11 000 x 40%). Atlikusī atbalsta 
daļa 6600 latu apmērā nākamajos 
gados uz ieņēmumiem tāpat būs 
jāattiecina pakāpeniski (piemēram, 
2011. gada deklarācijā ieņēmumos 
no atlikušās atbalsta summas būs jā-
norāda 6600 x 40% 2640 lati). Līdzī-
ga kārtība būs piemērojama arī tiem 
IIN maksātājiem, kas grāmatvedību 
kārto divkāršā ieraksta sistēmā. To 
nosaka grozījumi MK 08.05.2007. 
noteikumos Nr. 301 „Noteikumi 
par individuālo komersantu finanšu 
pārskatiem”. Noteikumi ir papildi-
nāti ar jaunu III.1 nodaļu, kas nosa-
ka saņemtā atbalsta atspoguļošanu 
uzskaitē. Noteikumi nosaka, kuros 
gadījumos atbalsts uzreiz norādāms 
taksācijas gada ieņēmumos un kuros 
gadījumos tas uzskaitāms postenī 
„Nākamo periodu ieņēmumi” un uz 
ieņēmumiem attiecināms pakāpenis-
ki.

Informāciju apkopoja
 Alvis Avotiņš

RUDENS TIRGUS 
Ļaudonā 

26. septembrī 
no plkst. 9.00 

laukumā pie Dīvaru 
veikala.

8. oktobrī plkst 20.00 
Ļaudonas kultūras namā 

tikšanās ar dzejnieci 
A. Skrjabi

25. septembrī 
plkst. 20.00 

teātra izrāde J. Sārta 
komēdija 3 cēlienos 

“Viss pa gaisu” 
Kalsnavas pagasta 

dramatiskā kolektīva 
izpildījumā.
Ieeja brīva
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Bibliotēkās
Ir pagājusi saulainā vasara, biblio-

tēkās sarosās arvien vairāk apmek-
lētāju. Sācies arī skolas laiks, un kā 
tas bija jau arī iepriekšējos gadus, 
aktīvi apmeklētāji ir tieši skolēni, lai 
gan ne grāmatu lasīšanā, bet svarī-
gākais tomēr viņiem ir datori. Tas tā 
diemžēl ir mūsu tehnikas laikmetā, 
bet tomēr ne jau visi bērni, jaunieši 
aizmirsuši grāmatu. Tas, protams, 
priecē.

Saņemti grāmatu  dāvinājumi:
Ebreju tautas pasakas, kur apko-

potas 18 pasakas. Pasakās atspo-
guļojas tautas dvēsele un gudrība, 
dzīves pieredze un ilgas. Ebreju 
pasakās darbojas gan bībeliskais ķē-
niņš Zālamans, kas spēj sarunāties 
ar zvēriem un putniem, gan skaistā 
Sābas zemes  ķēniņiene,  gan arī pa-
rasti ļaudis, kas saviem naidniekiem 

Sacensības Sāvienas ezerā
29. augustā Sāvienas ezerā noti-

ka sacensības ar pludiņmakšķerēm 
no krasta. Uz sacensībāM ieradās 
piecas komandas, šoreiz aktivitātes 
nebija no vietējiem makšķernie-
kiem. Tālākie makšķernieki bija 
ieradušies no Preiļiem un viņiem 
arī piecu komandu konkurencē uz-
smaidīja veiksme. Preiļu komanda 
„Āķis” izcīnīja pirmo vietu ar loma 
svaru 7, 99 kg, otrajā vietā ierindo-
jās Kalsnavas komanda „Kalsnava” 
ar loma svaru 7,82 kg, trešajā vietā 
mājnieki „Savieši” ar loma svaru 
5,29 kg 

Individuālajā vērtējumā jauniešu 
grupā sāvēnietis Emīls Veikšāns sa-
ņēma diplomu, jo šajās sacensībās vi-
ņam nebija konkurentu. Konkurences 
nebija arī sieviešu grupā un sāvēniete 
Gaida Bruņeniece saņēma diplomu un 
sacensību organizatoru piemiņas bal-
vu. Toties vīru grupā bija konkurence. 
Pirmajā vietā Kazmirs Anspaks, ko-
manda „Āķis” ar loma svaru 3,6 kg. 
Otro vietu izcīnīja Valdis Barūklis, 
komanda „Savieši” ar loma svaru 3,33 
kg. Trešo vietu izcīnīja Jānis Viļevičs, 
komanda „Kalsnava” ar loma svaru 
2,78 kg.

stājas pretī ne ar fizisku spēku, bet ar 
gudrību un atjautību.

Latvijas Valsts arhīva dāvinātās grā-
matas: 

Aizvestie 1949. gads 25. marts, grā-
mata divās daļās

Aizvestie 1941. gads 14. jūnijs
Septembrī  prieku radīja jaunumi, ir 

nopirktas jaunas grāmatas:
Kolinsa, Sūzena. Spēle ar uguni: 

otrā romāna triloģijas ‘‘Bada spēles’’ 
grām. / Sūzena Kolinsa; no angļu val. 
tulk. Ieva Elsberga; red. Aldis Vēvers. 

Stefanija Meiere “Krēslas” sērijas 
romānu autore, šoreiz romāns “Kle-
jotāja”. Viņas romāni par jaunas mei-
tenes un vampīra mīlestību ir radījuši 
sensāciju un teju neprātu un atkarī-
bu visā pasaulē. Arī  šis nebūs izņē-
mums.

Fipipa Gregorija “Boleinu manto-

jums”. Ir 1539. gads. Henrijs VIII 
nolēmis apņemt sievu, un bīstamo 
balvu – Anglijas kroni – iegūst klē-
ves Anna....

Džona Grišama romāni “Nepa-
tiesi apsūdzēts” un “Pēdējais zvēri-
nātais”.

Vēl rokasgrāmata „Kā nozagt 
miljardu”, A. Lembergs. Lapsas un  
Satčianes  priekšvārds. Varbūt būs 
interesanti, palasīt, padomāt.

Lārsona  triloģijas grāmatas 
“Meitene ar pūķa tetovējumu” un 
“Meitene, kas spēlējas ar uguni”. 

Ceram arī uz turpmāko sadarbību 
bibliotēkās. 

Aija, bibliotēkas vadītāja 

Sacensību dienā kopumā no Sāvie-
nas ezera izvilka 24,82 kg zivju, bez 
loma jau nepalika neviens, kaut gan 
laika apstākļi bija nelabvēlīgi, jo lija 
lietus. Paldies komandām „Mētrie-
na” un „Zelta zivtiņa” par piedalīša-
nos sacensībās! Paldies makšķernie-
kiem par izturību!

Paldies par balvām Kalsnavas 
makšķerniekiem, īpaši Viktoram Ūd-
rim. Makšķernieku klubs „Savieši” 
izsaka vislielāko pateicību Ļaudonas 
pagasta pārvaldei par finansiālu at-
balstu sacensībām.

 Vairis Viļevičs

SPoRTA DzīVe
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Vasaras sportiskās aktivitātes
Nemanot pagājusi vasara, kura 

bijusi darbīga sportot gribētājiem 
mūsu pagastā. Par vasarā notiku-
šajām sacensībām lūdzu pastāstīt 
pagasta sporta dzīves organizatoru 
Ediju Dzeni.

Vasaras sportiskās aktivitātes sā-
kās maija beigās, kad sākās sacen-
sības par Ļaudonas pagasta kausu, 
kurās piedalījās četras komandas– 
Barkavas, Jēkabpils, Lubānas un 
Ļaudonas. Šajās sacensībās pirmo 
vietu izcīnīja mājnieki, Ļaudonas 
komanda aiz sevis atstājot Lubānu, 
Barkavu un Jēkabpili. Par šī turnīra 
vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Ļau-
donas komandas spēlētājs Salvis 
Skušķis.

Visas vasaras garumā risinājās 
sacensības puludmales volejbolā, 
kopā trijos posmos. Pirmajā posmā 
piedalījās 12 komandas –

1.vieta G.Ikaunieks/ I.Trops 
(Barkava)

2.vieta E .Točs / M.Točs (Mētrie-
na)

3.vieta M.Platačs/ M.Berkmanis 
(Madona)

Otrajā posmā piedalījās 14 ko-
mandas –

1.vieta M.Platačs/ M.Berkmanis 
(Madona)

 2.vieta E.Dzenis/ I.Nikonovs 
(Laudona/Kalsnava)

 3.vieta G.Ikaunieks/ I.Trops 
(Barkava)

Trešajā posmā piedalījās 8 ko-
mandas.

1.vieta M.Platačs/ M.Berkmanis 
(Madona)

2.vieta G.Ikaunieks/ I.Trops (Bar-
kava)

3.vieta Rubule/ V.Trusovs
Sacensībās vēl piedalījās komandas 

no Sauleskalna, Madonas, Kalsnavas, 
Pļaviņām un šo sacensību kopvērtēju-
mā uzvarēja, tas ir 

1. vieta M.Platačs/M.Berkmanis 
(Madona)

2.vieta G.Ikaunieks/I.Trops (Barka-
va)

3.vieta  E.Dzenis/I.Nikonovs (Ļau-
dona/Kalsnava)

Septembra sākumā norisinājās va-
saras noslēguma pasākums pludmales 
volejbolam “Ļaudonas pludmales ka-
ralis 2010”, uz sacensībām tika uzai-
cināti 8 dalībnieki, bet piedalījās tikai 
septiņi. Sacensību dalībniekiem tika 
dota iespēja uzspēlēt ar katru no da-
lībniekiem, mainot pāriniekus. Spēles 
bija aizraujošas, vislabāk veicās ļaudo-
nietim Edijam Dzenim, kurš arī ieguva 
„Ļaudonas pludmales karalis 2010.” 
titulu. Kopējais vietu sadalījums bija 
šāds: 1.Edijs Dzenis (Ļaudona)

2. Edijs Simsons (Ļaudona)
3.Gints Ikaunieks (Barkava)
4.Alens Dzenis  (Kalsnava)
5.Mareks Rukmanis ( Ļaudona)
6.Intars Nikonovs (Kalsnava)
7.Ainārs Veners (Ļaudona)
Bez šīm sportiskajām aktivitātēm 

notika arī basketbola spēles savam 
priekam, starp pagasta jauniešiem, kā 
arī sporta diena pagastā, kurā varēja 

piedalīties ikviens sportot gribētājs. 
Ļaudonas komanda piedalījās “Top 
bumba 2010” Madonā visos četros 
posmos un kopvērtējumā iegūta 3. 
vieta. Tāpat ļaudonieši Edijs Sim-
sons un Jurģis Seržāns piedalījās 
Kalsnavas pagasta organizētajās 
pludmales volejbola sacensībās un  
četru posmu kopvērtējumā ierindo-
jās 3. vietā. Ļaudonas pagasta ko-
manda piedalījās arī pirmajās Ma-
donas novada sporta spēlēs Ošupes 
pagastā.

Soprtiskās aktivitātes turpināsies 
arī rudenī un ziemā. Sporta darba or-
ganizators labprāt uzklausīs ikviena 
sportot gribētāja ieteikumus, lai va-
rētu saskaņot treniņu grafikus skolas 
sporta zālē. 

Edijs Dzenis saka paldies pagasta 
pārvaldes vadītājai Ilzei Dreimanei 
par finansiālo atbalstu kausu, meda-
ļu un nelielo piemiņas balvu iegādi.

Paldies, Edijam par paveikto dar-
bu! Vēlēsim visiem sportot gribētā-
jiem veiksmīgus starus!

 Ediju Dzeni uzklausīja
 Ruta Vizāne

Pludmales volejbola triju posmu uzvarētāji Ļaudonā.

Spēles laikā.

“Ļaudonas pludmales karalis 2010.” 
uzvarētāji: G. Ikaunieks, E. Dzenis, 

E. Simsons.
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SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļā aizgājuši

Paulīne Berķe 
mirusi 30.08.2010.  72 gadu vecumā,

Tālivaldis Miķelsons 
miris 9.09.2010.  53 gadu vecumā,

Voldemārs Circenis 
miris 16.09.2010.  48 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Un zvaigznes visaugstākās
man gaismu kā likteni spēlē,
Es aizeju atmiņā-siltā sapnī
zem dzimtenes zemes.

Informācija paš-
nodarbinātajām 

personām

APSVeiCAM!                

SVEICAM  

50 gadu jubilejā
Jāni Zavalu    27. septembrī

60 gadu jubilejā
Ēriku Tomu  23. septembrī

65 gadu jubilejā
Vilhelmu Strogovu    17. septembrī
Valiju Rudzīti        21. septembrī
Zigrīdu Baumani    27. septembrī

75 gadu jubilejā
Jāni Reinbahu     9. septembrī

85 gadu jubilejā
Mildu Strodi      30. septembrī

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

Likuma 14. pants ir papildināts 
ar jaunu 21. daļu, kurā ir noteikts,            
ka pašnodarbinātā obligāto iemaksu 
objektā netiek ietverts valsts at-
balsts lauksaimniecībai vai Eiro-
pas Savienības atbalsts lauksaim-
niecībai un lauku attīstībai, kā arī 
vienreizējā dotācija bezdarbnie-
kiem biznesa plāna īstenošanai.

Savukārt pārejas noteikumu 48. 
punkts atrunā, ka personām, kuras 
no šiem maksājumiem līdz 2010. 
gada 1. septembrim ir veikušas obli-
gātās iemaksas, ir tiesības izvēlēties 
neveikt obligātās iemaksas par pe-
riodu no 2010. gada 1. janvāra līdz 
31. augustam.

 Līga Īvāne,
VID Vidzemes nodokļu un 

muitas administrācijas 
Madonas nodaļas Nodokļu 

maksātāju konsultāciju daļas 
priekšniece

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

kULTūRAS DzīVeS AkTiViTĀTeS

Aicinām apgūt

Līnijdejas (Line Dance)
š.g. 4. oktobrī (pirmdien) 1. nodarbība Ļaudonas kultūras namā

JAUNUMS!!!                ~ SENIORU LĪNIJDEJAS ~
16:30 – 17:30 senioru vecuma grupa (iesācēju līmenī) 
Līnijdeju apgūšanas programma tiek veidota un mācīta speciāli senioriem 
sadarbībā ar Latvijas līnijdeju un kantri-vesterna deju asociāciju (LLKVDA)
 17:30-18:30 jaukta vecuma grupa (iesācēju līmenī) 
18:30 – 19:30 jaukta vecuma grupa (ar priekšzināšanām) 

... un tā katru pirmdienu notiks līnijdeju nodarbības, 
kuras vadīs Ivars Andrejevs  

* * *
Ļaudonas kultūras nama tautisko deju kolektīvs aicina papildspēkus. 

Ļoti gaidām pārus (gan precētus, gan neprecētus).
Vecuma ierobežojumu nav. 

Mēģinājumi kultūras namā ceturtdienās pulksten 20.00.

Ļaudonas kultūras namā 23. oktobrī pulksten 19.00 pagasta pašvaldības 
iestāžu darbinieku, pašdarbnieku un uzņēmēju atpūtas vakars.

 Par mūziku gādās dj Māris (ieeja 1,00 Ls no personas), 
par vēderpriekiem gādājām paši.

Pārdot pārtikas kartupeļus, 
tel. 26335082


