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ĻAUDONASĻAUDONAS

q Novada domē,
          pagasta pārvaldē

q Kultūras dzīves
norises

Vēstis

q Es nāku no Ļaudonas

q Informācija,
  apsveikumi

DECEMBRIS. Pavisam nemanot atkal pagājis viens 
gads. Klusais Adventa laiks, Ziemassvētku dziesmas, 
izrotātās eglītes liecina par tuvajiem Ziemassvētkiem, 
Vecgada vakaru un Jauno – 2011. – gadu.

Šis ir piedošanas laiks! Piedosim sev un citiem! Netu-
rēsim rūgtumu sirdī un dzīvosim gaišākai nākotnei! Ne-
aizmirsīsim, ka pat smaids spēj izkrāsot dienu. Nevajag 
gaidīt, jo dzīvojam šeit un tagad. Gaidot var arī nokavēt. 
Samīļojiet savus mīļos šodien, pasakiet labu vārdu šo-
dien. Nav jāmaksā miljoni, lai spētu iepriecināt otru– ar 
gaišu smaidu, laipnu vārdu, mīļām domām. Priecāsi-
mies par sniegpārslām logā, par svecīšu liesmiņām 
eglē, par tuviem cilvēkiem līdzās, par piparkūku smaržu, 
mandarīnu aromātu, lēni krītošo sniegu aiz loga, egļu 
skuju smaržu, par prieku bērnu actiņās. Ir tik daudz lietu 
un mirkļu, kas spēj radīt prieku. Un galvenais, tas no 
mums neprasa neko. Vienkārši būt patiesiem pret sevi 
un citiem.

Lai jums gaiši un saticības pilni Ziemassvētki!
Veiksmīgu jauno – 2011. – gadu!
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Atskatoties uz 2010. gadu
Vēl tikai pavisam nedaudz atlicis līdz jauna gada sākumam, 

ierasti, ka šajā laikā atskatās uz aizvadīto gadu, izvērtējot, cik 
veiksmīgs tas bijis.

Vairākās jomās labas pārmaiņas diemžēl šī gada laikā vēl 
nav izdevies ieviest – uz 2010. gadā paveikto attiecināmi vien 
sagatavošanas darbi. Pirmkārt, jau tas sakāms par ūdenssaim-
niecības sakārtošanu Ļaudonā. Projekta sagatavošana un ar to 
saistītās formalitātes ir prasījušas krietni vairāk laika un līdzek-
ļu, nekā sākotnēji plānots. 

Pavasara sākumā iedzīvotāji tika aicināti uz sanāksmi par 
gaidāmajām izmaiņām daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanā, 
kā arī sadzīves atkritumu apsaimniekošanā. Ir gandarījums par 
tām Ļaudonas daudzdzīvokļu mājām, par kurām zināms, ka to 
iedzīvotāji mēģina uzsākt mājas apsaimniekošanu atbilstoši 
kārtībai, kādu nosaka likumdošana, tomēr kopumā vēl daudz 
darāmā. Pašvaldība ir ieinteresēta, lai apsaimniekošanas jautā-
jumi katrā mājā tiktu risināti, to iedzīvotājiem pašiem savstar-
pēji vienojoties, nevis pašvaldībai ieceļot mājas pārvaldnieku.  

Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas sistēmas sakārtošana 
ir cieši saistīta ar kārtību, kāda ieviešama sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanā – kad līgumus par šo pakalpojumu slēdz katra 
privātā māja atsevišķi, par daudzdzīvokļu māju – tās pārvald-
nieks, bet par pašvaldības iestādēm – pagasta pārvalde. Arī šī 
jautājuma sakārtošanu nav izdevies pabeigt šajā gadā.

2010. gads tika gaidīts ar lielām bažām par apstiprinātā bu-
džeta reālo izpildi. Pašvaldības budžeta apstiprināšana bija 
smags process, jo prasīja pieņemt daudzus ļoti nepatīkamus 
lēmumus par darbavietu skaita un darba slodžu samazināšanu, 
naudas līdzekļi tika plānoti tikai iestāžu darbības uzturēšanai, 
neparedzot nekādas iespējas ko uzlabot, atjaunot, remontēt. 
Par spīti tam, gada laikā ir izdevies paveikt krietni vairāk, nekā 
2009.gada beigās cerēts: bibliotēkā ir iegādātas jaunas grāma-
tas, vidusskolā papildināti mācību grāmatu krājumi, ir veikta 

Klāt ir atkal kārtējā gada nogale, kas liek pārdomāt gada lai-
kā paveikto, izvērtēt pozitīvās nianses, kā arī problēmas, kuras 
tik labi nepadevās risinājumam.

Jau no pagājušā gada augusta esmu Madonas novada pašval-
dības Sociālā dienesta darbiniece Ļaudonas pagastā. Struktūras 
maiņa ir devusi arī pozitīvas iezīmes, kā, piemēram, lēmumu 
pieņemšanas kārtība. Ar Sociālā dienesta vadītāja rīkojumu 
esam tiesīgi vienpersoniski pieņemt lēmumu par trūcīgas ģi-
menes (personas) statusa piešķiršanu, par pabalstu piešķiršanu 
un ar to saistīto līdzdarbības pienākumu noteikšanu, par valsts 

kultūras nama apkures katla nomaiņa, izremontēta viena vidus-
skolas klase, lielus papildu līdzekļus prasīja arī 8. augusta vēt-
ras seku novēršana – Toces ielas apgaismojuma atjaunošana, 
parka izzāģēšana, koku izvešana. Gandarījums arī par to, ka šos 
darbus izdevies pabeigt, neprasot papildu līdzekļus novada do-
mei. Liels paldies par veiksmīgu sadarbību, sapratni un iniciatī-
vu visiem pagasta iestāžu vadītājiem!

Nepatīkami pārsteigumi diemžēl turpinās saistībā ar bērnu-
dārza un pagasta pārvaldes ēkas siltināšanu. Nemierina doma, 
ka līdzīga situācija ir katrā no 24 novada ēkām, kas iesaistī-
tas šajā projektā. Pašlaik novada administrācija veic sarunas ar 
būvuzņēmēju par līguma termiņa pagarināšanu līdz 2011. gada 
1. jūnijam, gala lēmumu pieņems novada dome.

2011. gadā tiks uzsākta ūdenssaimniecības sakārtošanas pro-
jekta realizācija. Iedzīvotājiem noteikti jārēķinās ar daudzām 
neērtībām, no kurām nav iespējams izvairīties būvdarbu laikā. 
Domāju, ka gala rezultāts – tīrs ūdens un sakārtota ūdens piegā-
de, kā arī notekūdeņu attīrīšana – ir šo neērtību vērts.

Nākamajā gadā īpaša uzmanība tiks pievērsta pašvaldībai 
piederošo ēku sakārtošanai, no kurām gandrīz visas ir kritis-
kā tehniskā stāvoklī. Pastāv iespēja veikt daudzdzīvokļu mājas 
Brīvības ielā 9 rekonstrukciju, piesaistot Eiropas Savienības 
finansējumu. Ja tas neizdosies, darbi būs jāveic pakāpeniski. 
Līdzīga situācija ir ar Sāvienas bibliotēkas ēku, pašvaldības 
daudzdzīvokļu māju Toces ielā.

Ļoti ceru, ka plānotie darbi izdosies.
Sagaidot Ziemassvētkus, visiem ļaudoniešiem vēlu pēc ie-

spējas vairāk ticēt saviem spēkiem un labajam apkārtējos cil-
vēkos!

Vēlu Jauno gadu sagaidīt ar jauniem mērķiem, jaunām iece-
rēm un apņēmību tās piepildīt!

Ilze Dreimane,
pagasta pārvaldes vadītāja

Te nu mēs esam klusajā un gaidpilnajā Adventes laikā, kad 
tuvojamies vēl viena dzīves gada virsotnei. Kāds bijis mums 
aizejošais –2010.– gads? To, veroties degošajās sveču liesmiņās, 
atbildēsim katrs pats sev. Bet mums visiem kopā lielākajā Vid-
zemes novadā tas ir bijis pārmaiņu gads. Un, lai cik grūti mums 
klātos, svarīgākais par visu citu ir mūsu cilvēciskās attiecības, 
māka saprasties un ieklausīties citam citā. Prieks, ka mūsu no-
vads un arī mūsu pagasts šogad veiksmīgi ir pratis izdzīvot ar 
samazināto budžetu, kas arī bija pirmais budžets, esot lielajā 
Madonas novadā. Izdzīvots ar to finanšu līdzekļu daudzumu, 
kas ir bijis plānots pagastam, nav nesamaksātu rēķinu, nav lūgts 
finansiāls atbalsts no novada domes, kā to ir darījuši vairāki no-
vada pagasti. Protams, gada sākumā daudzus skāra darbavietu 
un atalgojuma samazinājums pagasta iestādēs, augusta vētra un 
citi neparedzēti gadījumi, kas prasīja papildu līdzekļus,  bet, par 
spīti visam tam, gads kopumā ir aizritējis veiksmīgi. Strādājot 
novada domē, ar prieku varu secināt, ka mūsu pagastā lietas un 
veicamie darbi ir sakārtoti pareizi, un man par to prieks.

Ir arī lietas, kas šajā gadā nav radušas atrisinājumu, 
sāpīgākais ir ceļš uz Madonu. Visi projekti, kas bija paredzēti 
ceļa uzlabošanai, pagaisuši. Atceramies, ka 2009. gadā bija 
paredzēts noasfaltēt ceļa posmu Ļaudona – Kalnāji, bet tas viss 
pazuda, sākoties krīzei.

Visā novadā nav veicies ar ēku siltināšanas darbiem, tai 
skaitā, arī Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības ēkai. 
Būvnieki tomēr dod mums cerību, ka līdz Ziemassvētkiem tiks 
pabeigti iekšdarbi bērnudārza un pansionāta telpām. Ārsienu 
siltināšana un jumta nomaiņa būs celtniekiem jāpabeidz līdz 
pirmajam jūnijam.

Ziemassvētki. Visskaistākā ir svētku gaidīšana. Mazs 
cilvēkbērns gaida svētku brīnumu zem eglītes skujām, bet kāds 
vecs un vientuļš cilvēks cer sagaidīt līdzcilvēku sapratni. Kris-
tus nākšanas laikā:

„Nepalieciet vieni! Neļaujieties vienatnē skumjām domām, 
tad jau arī tumsas radītais izmisums nav tālu. Esiet kopā ar ci-
tiem! Meklējiet draugus, īpaši tādus, ar kuriem jūs varat darīt 
labu tiem, kas ir vieni.”

Būsim kopā Kristus nākšanas laikā! Vienalga kur – dievnama 
sienās vai lauku sētā. Būsim kopā vienā lūgšanā! Par savējiem 
un Latviju. Par tiem, kas tālumā no dzimtenes. Lūkosimies 
zvaigžņotās debesīs Vecgada naktī! Varbūt tajās izlasīsim, 
cik veiksmīgs un bagāts būs mūsu gājums nākamajā –2011.– 
gadā!

 
Ruta Vizāne,

Madonas novada domes deputāte

finansētu sociālo pakalpojumu piešķiršanu un personu ievieto-
šanu sociālo pakalpojumu institūcijā.

Tas nozīmē, ka lēmuma pieņemšana notiek ātrāk. Visi nova-
da sociālie darbinieki sākuši darboties vienotā SOPA program-
mā (sociālās palīdzības pabalstu administrēšanas programma), 
kas ikdienā ļoti atvieglo darbu. Ievadot datus par klientu, re-
dzam klienta adresē deklarētās personas, redzami dati par valsts 
sociālo pabalstu un pensiju apmēru, bezdarbnieka pabalstu. Tas 
nozīmē, ka personai pašai nav jādodas uz VSAA, lai saņemtu šo 
izziņu, kā tas notika agrāk. SOPA sniedz informāciju par klien-
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 Sācies jaunais mācību gads

Sociālā palīdzība tika saņemta arī no „Latvenergo” norēķinu 
kartes veidā par 500 kw, kuras tiek izsniegtas trūcīgām ģime-
nēm. Līdz šim izsniegtas 96 norēķinu kartes. Norēķinu kartes 
izsniegšanas termiņš tika pagarināts līdz 2011. gada 31. decem-
brim. Atgādināšu, ka norēķinu karte tiek izsniegta ģimenei vai 
personai, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes vai personas statuss 
un elektrības piegādes līgums ir noslēgts uz personas vārda, ku-
rai ir spēkā šis statuss. Norēķinu karte tiek izsniegta tikai vienu 
reizi.

Gada laikā trūcīgas ģimenes saņēma arī ES pārtikas pakas. 
Cilvēku viedoklis par šim pakām ir dažāds. Ir tādi, kas prie-
cājas un atzīst šāda veida palīdzību, ir arī tādi, kas vīpsnā, ir  
neapmierināti ar pārtikas pakas sastāvu vai izlieto to citiem no-
lūkiem. Vēlos paskaidrot, ja nevēlaties un šāda veida palīdzība 
kādu neapmierina un nav vajadzīga, varat to neņemt, tikai in-
formējiet par to mani. Pašlaik tiek izsniegtas pārtikas pakas par 
novembri, jo piegāde bija aizkavējusies, bet šogad tās arī būs 
pēdējās, jo par decembra mēnesi pārtikas paku nebūs.

Nu jau gadu darbojas humānās palīdzības punkts. Sākumā 
atsaucība bija liela, par ko saku lielu paldies visiem, kas at-
saucās uz uzaicinājumu, nesa ne tikai apģērbu, bet arī dažādus 
saimniecības un sadzīves priekšmetus. Pēdējā laikā darbība ir 
mazliet apstājusies, varbūt tas saistīts ar ziemas apstākļiem. 
Atgādinu, ka punkts vēl joprojām darbojas katru otrdienu no 
pulksten 10.00 līdz 12.00 . 

Laba sadarbība izveidojusies ar bāriņtiesas locekli R.Vizāni, 
par ko arī viņai jāsaka paldies. Ikdienā kopā tiek veiktas daudzas 
pārbaudes mājās, ir ģimenes, kurām jāmāca, kā sakopt māju, kā 
rūpēties par bērniem, kā sekot līdzi savam ģimenes budžetam. 
Kopā veiktas pārrunas gan ar bērniem, gan vecākiem, skolotā-
jiem. Diemžēl ir arī situācijas, kad jāsauc talkā policijas darbi-
nieki. Ne visas problēmas padodas risinājumam. 

Ir cilvēki, kuriem nepieciešams informatīvs pakalpojums vai 
vienkārši vajag izrunāt savu sāpi, problēmu. Labprāt uzklau-
su un kopā mēģinām to risināt. Tāpat kā cilvēki ir dažādi, arī 
emocijas ir dažādas. Tām pamatā ir uzticēšanās vai otrādi – ne-
uzticēšanās, neziņa, neizprasta situācija, nevēlēšanās uzklausīt. 
Tomēr katra lieta lielākā vai mazākā mērā ir atrisināma. 

Vajadzīgs milzīgs gribasspēks sevi sapurināt, uzmundrināt 
un ķerties pie darba. Savest kārtībā savu jūtu pasauli, meklēt 
jaunus risinājumus, jaunas iespējas, novērst un mainīt radušos 
situāciju. Parādīt, cik esi spēcīgs, varošs cīnīties ar sekām. Parā-
dīt, ka mazdūšība, bezspēcība nav sabiedrotie. Gaušanās, sevis 
žēlošana nelīdzēs. Manuprāt, būtiski ir arī paskatīties uz sevi no 
malas, izanalizēt arī savas kļūdas. Šīs kļūdas atzīt, un, lai cik 
tas arī ir nepatīkami, mācīties un galvenais labot tās. Iespējams, 
šādi dzīves mirkļi ir arī vērtīga dzīves pieredze. Lai arī pašam 
grūti to atzīt, tomēr ir brīži, kad ļoti noder apkārtējo atbalsts, 
palīdzīga roka, kas it kā nemanāmi palīdz, pastumj uz priekšu 
pareizā virzienā. Pats svarīgākais ir noticēt – „ar mani viss būs 
kārtībā”.

Tā noskaņa ir netverama,
Ko decembris mums sirdī auž,
Tā plūst no cilvēkiem un namiem,
To piesnigušie meži pauž.
Tā savu roku liek uz pieres,
Kaut dienu dūrainis tik īss,
Ka blakus skopam saulesstaram
Jau vakarēnu skropstas trīs.
Tā noskaņa, ko sevī nesam,
Mums palīdz tumsu pārdzīvot,
Tas ir tas netveramais brīnums,
Kas gaidīšanas laikam dots.
Kas izplaukst dvēselē ikvienā,
Kad Ziemassvētki durvis vērs,
Un lielā prieka vēsts mums zvaigznes
Pār visām gada dienām bērs.
Ziemsvētku gaišumu, mīlestību un svētību visa gada garumā!

Aija Zablocka,
Madonas novada Sociālā dienesta darbiniece 

Ļaudonas pagastā

tam piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, jo normatīvajos 
aktos noteikts, ka par trūcīgu personu nevar būt persona, kurai 
pieder vairāk nekā 5ha zemes un 3ha meža, kā arī pieder vairāki 
dzīvokļi. 

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par ģime-
nes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” per-
sona nevar būt trūcīga, ja tai vai ģimenei kopā ir vairāk par 
1 automašīnu. Automašīnai īpašumā jābūt ilgāk par 24 mēne-
šiem. Pateicoties Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bā-
zei, kas savienota ar SOPA programmu, varu noskaidrot, cik 
automašīnu ir katra ģimenes locekļa īpašumā un no kura laika. 
Programma savienota arī ar NVA un tajā redzams, vai persona 
ir reģistrējusies NVA kā bezdarbnieks, kādās NVA piedāvātās 
aktivitātēs piedalās, no kādām aktivitātēm atsakās.

Ļaudonas pagastā gada laikā trūcīgas ģimenes vai personas 
statuss piešķirts 125 ģimenēm, kopskaitā 405 personām. Tomēr 
vēlos piebilst, piešķirtais trūcīgas ģimenes statuss nenozīmē arī 
sociālo pabalstu. Pabalsta saņemšanai vērtēšanas kritēriji attie-
cībā uz ienākumiem ir savādāki. Ja statusa piešķiršanai vidējie 
ieņēmumi pēdējos trīs mēnešos uz vienu personu nepārsniedz 
50% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās 
mēneša algas apmēra, t.i., 90,00 Ls, tad pabalsta saņemšanai 
pieaugušai personai ir 40,00 Ls, bērnam 45,00 Ls. Atnākot pie 
manis, ir cilvēki, kas domā, ja ir piešķirts trūcīgas ģimenes sta-
tuss, tad pienākas arī pabalsts. Diemžēl ne vienmēr tas ir tā, un 
katra situācija ir atšķirīga.

Ar šī gada februāri saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1046”Ve-
selības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” pēc iz-
vērtēšanas tika izsniegtas izziņas par atvieglojumiem veselības 
aprūpes saņemšanai ar 100% un 50% atlaidi, ja ienākumi ir zem 
120,00 vai 150,00 latiem mēnesī.    

Sociālais darbs nav saistīts tikai ar trūcīgas ģimenes (per-
sonas) statusa noteikšanu vai pabalsta piešķiršanu. Darbs ir 
saistīts ar cilvēku, cilvēku kā indivīdu, gan ģimeni. Ģimene ir 
viens no svarīgākiem sabiedrības balstiem un viena no cilvēku 
nozīmīgākām vērtībām. Ģimene ir sākumpunkts tam, kur paau-
dze paaudzei nodod saskarsmes prasmi, dzīvot prasmi, bērnu 
audzināšanas prasmi. 

Attiecības starp klientu un sociālo darbinieku balstās uz 
klienta priekšstatu par problēmām, un ne vienmēr ģimenes vē-
las mainīt savu dzīves modeli, izvirzīt jaunus mērķus un tos 
realizēt. Viens no svarīgākiem uzdevumiem ir vecāku prasmju 
izkopšana, jo, kā rāda prakse, tiešais cēlonis bērnu nolaidībā ir 
vecāku neprasme risināt sava bērna uzvedības problēmas, arī 
pašiem vecākiem nav prasmes veidot savu uzvedību.

Laika gaitā ir izveidojies priekšstats par ģimeni, bērniem, 
vecākiem. Ir prieks, ja izveidojas sadarbība ar ģimeni, kur tiek 
lūgta palīdzība, kā rezultātā, kopīgi sadarbojoties, varam rast 
risinājumu. Diemžēl ir arī ģimenes, ar kurām darboties ir ļoti 
grūti vai sadarbība nenotiek vispār. Bieži nākas cīnīties jau ar 
sekām, jo seku cēloņi – vecāki – nespēj, arī negrib ko uzlabot 
savā dzīvē, uzlabot savu ģimenes statusu, labklājību. Pārsvarā 
tiek pausta klaja vienaldzība, nevēlēšanās mainīt kaut ko savā 
dzīvē, nevēlēšanās uzklausīt, pieņemt palīdzību. Bērniem ne-
tiek sniegta mīlestība, sirsnība, netiek pamācīts, kā viņam dzī-
vot, strādāt, veidot attiecības ar vienaudžiem. Labas gaisotnes 
un saskaņas pamatā ir sarunas katru dienu. Katrā ģimenē jau 
runā, taču ne katrā ģimenē sarunājas.

Lai uzlabotu materiālo situāciju ģimenē, kurā bērnus audzina 
viens no vecākiem, tiek sniegta informācija par iespēju saņemt 
valsts nodrošinātu juridiskās palīdzības administrācijas pakal-
pojumu uzturlīdzekļu piedziņai. Gada laikā šādu pakalpojumu 
izmantojušas 8 ģimenes.

Vairāki bērni saņēmuši psiholoģisku palīdzību, kas notikusi, 
darbojoties ar psihologu, psihoterapeitu vai institūcijā.

Šā gada laikā divas reizes saņemts humānās palīdzības sūtī-
jums no Vaijes. Palīdzībā saņemts apģērbs, veļa, higiēnas pre-
ces, tehniskie palīglīdzekļi, rotaļlietas. Humānā palīdzība tiek 
novirzīta pagasta trūcīgām personām un sociālās aprūpes centra 
iemītniekiem. Jāsaka liels, liels paldies tām ģimenēm Vaijē, ku-
ras ar lielu rūpību, gādību savāc, sapako un nogādā palīdzību 
Madonā.
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liem 2 gadi” (Pateicība mūsu skolo-
tājām par radošu pieeju šim pasāku-
mam);

• Māmiņu dienu gaidot, pasākumā 
iepazinām un demonstrējām katrs 
savu un kopā ar vecākiem īpašo talan-
tu (Pateicība visiem atbalstītājiem);

• Pateicība mūzikas skolotājai Gun-
degai, kura mācīja un  pieteica 2 dalībniekus – Emīliju Dreima-
ni un Ernestu Jonānu pasākumam ,,Cālis 2010” Mētrienā;

• Uzdrīkstējāmies un paveicām – nozāģējām un  atjaunojām 
klinteņu dzīvžogu iestādes teritorijā, gatavojoties ēkas silti-
nāšanas darbiem, pazuda ēkai klāt augošās egles un kastanis. 
Pateicamies visiem darbiniekiem, īpaši Linardam Dunduram, 
palīgiem Agrim Beļavam, Jānim Barbanam, Kristīnei Mincā-
nei, Salvim Stradiņam, Aleksandram Ņilovam; 

• Un atkal maijā “Kaķu” grupas “Pelnrušķīte” prezentēja 
savu un vēroja citu pirmsskolēnu sniegumu  novada pirmssko-
las izglītības iestāžu koncertā “Krāsainie bērnu sapnīši” Ma-
donā. Paldies audzēkņiem, vecākiem un Dinai, Ilzei, Ligitai, 
Gundegai ;

• Atbalstījām skolu mazpulku salidojumu ,,Gudri saimniekot”;
• Sveicām bijušos audzēkņus, beidzot 9. klasi, un  Ļaudonas 

vidusskolu 60 gadu jubilejā;
• Sagatavošanas “Kaķu” grupas 19 zinoši, varoši un darbī-

gi audzēkņi (Tagad vēlam labas sekmes 1. klasē!), skolotāju 
Dinas, Ilzes, Ligitas un Gundegas sagatavoti,  nosvinēja savu 
pirmo izlaidumu, kas šoreiz notika Ļaudonas KN;

• Pateicoties darbinieku sapratnei un atbalstam, visu vasaru 
darbojās apvienotā grupa, kurā vecāki  bez rūpēm varēja atstāt 
savus bērnus, bet audzēkņi baudīja vasaras priekus un  burvību;

• Ļaudonas pagasta svētkos piedalījās un uzstājās pasakaini 
skaistos tērpos  tērpti audzēkņi un darbinieki;

• Skolotājas regulāri apmeklēja organizētos kursus, seminā-
rus un piedalījās pasākumos;

• 2010./2011. mācību gadā iestādē reģistrēti 57 audzēkņi (no 
kuriem 6 ir pavisam mazi un mūsu iestādi sāks apmeklēt pa-
kāpeniski), darbojas 3 grupas, strādā logopēde Vita, darbojas 
bezmaksas deju pulciņš Aijas  vadībā;

• Rudens pusē mūsu iestādi greznoja  ziedu, dārzeņu, skulp-
tūru kompozīciju izstādes;

• Visa gada garumā darbinieki rūpējās, lai tiktu sniegta in-
formācija avīzītē ,,Ļaudonas Vēstis” (Pateicība visiem par šo 
papildu pienākumu); 

• Darbinieku ekskursija uz Cēsīm, seno rotu kalvi, Cēsu pili, 
izstāžu zālēm, padomju laika slepeno bunkuru Līgatnē, svēt-
avotu ,,Cīrulīšos” , Araišu ezerpili (pateicība Vitai par ekskur-
sijas organizēšanu un Valdim Eglītim par braucienu);

• Skolotāju dienā katrs darbinieks atnesa un piedāvāja savu 
īpašo recepti salātiem burciņās.  Šī diena pārvērtās par ,,Burciņ-
dienu” , kad varējām pagatavoto nogaršot un  dalīties pieredzē 
ar savu veikumu vasarā;

• 6 skolotājas (Dina, Dace, Irita, Valentīna, Ilze un Vita) ir 
ieguvušas pedagoga profesionālās darbības kvalitātes 2. pakā-
pi,  iesaistoties projektā ,,Pedagogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ;

• Madonas novada pieaugušo izglītības konkursā  atbalstu gu-
vis projekts ,,Bērns un datorvide”, kura pamatā tika noorganizē-
tas 2 lekcijas, tad veiksmīgi iesniegtas atskaites par paveikto;

• Prieks par mūsu darbinieku (Vanda, Vita, Irita, Dace, Aiga) 
un Agra Beļava aktieriskumu,  piedaloties Ļaudonas pagas-
ta iestāžu darbinieku un pašdarbības kolektīvu spēlēto teātri 
,,Maiga Rudzupuķe” Ļaudonas KN;

• Aizpildot anketas, noskaidrojām un ieteicām apbalvošanai skolotā-
ju Valentīnu Veneri. 18. novembra pasākumā Ļaudonas KN viņai tika 

Dzīvei ir tāda krāsa, kāda tā ir tavai iztēlei...
2010. gads tāds pats kā citi – ar ziemu, pavasari, vasaru, rude-

ni un atkal ziemu… Bet, vai tiešām? Ir taču kaut kas tāds, kaut 
kas atšķirīgs no citiem, tādēļ, ieskatoties mūsu iestādes gadagrā-
matā, tapa ,,Nozīmīgākais ,,Brīnumdārzā” 2010. gadā”. Pamatu 
pamats ir mūsu audzēkņu mācīšana, izglītošana atbilstoši Pirms-
skolas izglītības programmai 01011111. Tas ir darbs, kas prasa 
plānošanu, situāciju izvērtēšanu un vadīšanu. Mūsu iestādes  vis-
lielākie ,,brīnumi” – mūsu audzēkņi vecumā no 1 līdz 7 gadiem. 
Par viņu labsajūtu katru darbadienu rūpējas skolotājas Valentīna 
Venere, Vita Stradiņa (arī skolotāja logopēde), Irita Akmentiņa, 
Dace Zepa, Dina Simsone, Ilze Barūkle un Gundega Apša (mū-
zikas skolotāja). Čaklākie palīgi grupās –  Līga Blekte, Nadežda 
Jegorova, un Ligita Edelberga. Rūpes par iestādes saimniecis-
kajām lietām uzņemas Aiga Reinbaha, Vanda Mincāne, Linards 
Dundurs un Aleksandrs Ņilovs. Cieši saistītas ar mūsu iestādi 
ir veļas mazgātājas Vita Pētersone un Daila Litvina. Jāpiemin 
precīzi akurātā darba veicējs Aivars Mincāns, kurš gādā, lai pus-
dienas būtu atvestas laikā. Par mūsu audzēkņu ēdināšanu rūpējas 
Ļaudonas vidusskolas apvienotās virtuves kolektīvs: Ināra Bar-
dovska, Iveta Tropa, Mārīte Ozoliņa, Olga Lapuha, Benita  Kar-
kovska un Rūta Kalniņa. Par siltumu gādā Jurijs Simsons, Jānis 
Barbans, Romualds Zablockis, Arnis Depers, Aivars Seržāns. 
Ar grāmatvedību saistītās lietas ir Dzintras Seržānes un Lailas 
Petrovskas ziņā. Atsaucību un palīdzību meklējam pie Rutas 
Vizānes un Aijas Zablockas. Sava veida padomu un palīdzību 
sniedz Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Dreimane un 
darbinieki Ilita Berķe, Alvis Avotiņš, Jānis Zavals. Novērtējama 
ir pagasta dārznieces Zinaidas Kalniņas palīdzība. Saraksts sa-
nācis pavisam garš, bet tā taču ir sava veida vēsture…

• Vēsture ir ar’jau… padsmit gadu garumā audzēkņu jubileju 
svinības iestādē, katru mēnesi īpaši iestudēta izrāde, pārsteigu-
mi, svecītes, urrāšana, dāvanas (pateicība iestādes aktieriskajiem 
un radošajiem darbiniekiem) un cienasts (par to pateicība vecā-
kiem)...

• Darbinieku fotoizstāde ,,Maza biju es” (pateicība Dinai un 
Elīnai Simsonei);

• Dinas organizētā ,,Cepuru balle”;
• Pateicība ,,Kaķu” grupai, skolotājām Dinai, Ilzei, Ligitai, 

Gundegai un audzēkņu vecākiem par brīnišķīgo izrādi ,,Peln-
rušķītes balle pilī” pasākumā ,,Mans Paldies”;

• Ļaudonas pagasta KN un  pagasta pārvaldes rīkotajā aptau-
jā ieguvām nominācijas ,,Gada iestāde 2009”, ,,Labākais iestā-
des vadītājs 2009”, un ,,Mans Paldies”;

• Audzēkņi, skolotāju mudināti,  piedalījās “Mana Aptieka” 
organizētajā  bērnu zīmējumu konkursā ,,Kur meklēt vitamī-
nus?” un ieguva pateicības un balviņas;

• Jauki, sirsnīgi sveicām šī gada īpašos jubilārus Dinu, Rutu, 
Nadeždu, Gundegu;

• Par  izstādēm pateicība Mairitai Ducenai, Dzintrai Viļevičai un 
čaklajiem Ļaudonas vidusskolas floristikas pulciņa dalībniekiem;

• Sadarbība ar Ļaudonas vidusskolas skolotājām Ivetu Toli,  Aiju 
Driksnu, Selgu Balodi un viņu audzināmo klašu skolēniem. Patei-
cība par prezentāciju un dāvinājumiem ,,Papīrs un tā otrais mūžs”;

• Mūsdienīgā pasākuma ,,Dullais desmitnieks” organizatorei 
Iritai pateicība par atraktivitāti;

• Pateicība ,,Zaķu” grupai (Vita, Valentīna, Gundega, Līga, 
Vanda) par lieliskajiem priekšnesumiem 25. marta atceres dienā;

• Tika organizēts un realizēts logo konkurss. Pateicība Elīnai 
Simsonei Ļaudonas pagasta PII ,,Brīnumdārzs” logo autorei;

• Atbalstījām un piedalījāmies Meža dienu talkā ( Pateicība 
Anetei, Mārim Karlsoniem, Dacei un Vandai);

• Organizēts pasākums vecvecākiem ,,Brīnumu gaidot!” (Pa-
teicība dalībniekiem par atsaucību);

• Par jocīgām Lieldienām šogad parūpējās Gundega. Paldies viņai!;
• 28. aprīlī organizējām pasākumu ,,Mūsu stādītajiem ozo-
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2010. gadam aizejot
Jau atkal Adventes vainagā tiek iedegta svece pēc sveces, 

visi gaidām vienus no gada skaistākajiem svētkiem – Ziemas-
svētkus un līdz ar tiem arī kārtējais gads tuvojas izskaņai! Šis ir 
svētku un gaismas atnākšanas gaidīšanas laiks, šis ir pārdomu, 
piedošanas un cerību laiks.

Kāds bija 2010. gads Ļaudonas vidusskolā? Varētu teikt – 
notikumiem bagāts un darbīgs, kaut arī ne vienmēr viss ir izde-
vies, kā gribētos. Savu reizi pārdzīvots arī neveiksmju rūgtums! 
Bet atstāsim vecajam gadam nebaltās dienas, labāk atcerēsimies 
veiksmes un labo, jo tas dod spēku un vēlmi darboties! 

Skolā ikdiena ir saspringta – mācību stundas, interešu izglītī-
bas nodarbības – un tā katru dienu no zvana līdz zvanam mācās, 
dejo, darbojas, sporto, dzīvo skolēni un skolotāji, arī apkalpo-
jošais personāls ir pakļauts šim ritmam. Vienlaicīgi jāpagūst 
sagatavoties arī dažādiem pasākumiem, svētkiem, parādīt un 
pierādīt sevi olimpiādēs un konkursos, uzņemt ciemiņus utt. 

Spilgtākie un nozīmīgākie sasniegumi un gada notikumi: ne-
aizmirstams notikums ir abu skolas deju kolektīvu piedalīšanās 
X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā (deju 
kolektīvu vadītāja A. Punovska, nesavtīgu palīdzību sniedza arī 
pensionētā skolotāja A. Pētersīle);  skolas mazpulcēnu aktīvā 
darbošanās visa gada garumā (vadītāja Madonas BJC metodiķe 
L. Grāvīte), skolēnu piedalīšanās izglītojošā projektā „Fosfo-
ram – stop!” skolotājas I. Avotiņas vadībā.

Daudzos dažāda mēroga konkursos piedalījās un labus re-

zultātus guva vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki skolotājas          
V. Točas vadībā. Mūsu mazās lauku vidusskolas skolēni labus 
rezultātus uzrādīja olimpiādēs. 

Piedalījāmies Lielajā talkā un sakopām skolas apkārtni, kā 
arī skolēnu pašpārvalde skolotājas S. Sīles vadībā sakopa Vel-
nagravu Driksnas silā.

Skolā mūs visus priecēja skolēnu radošo darbu, uz ko rosinā-
ja latviešu valodas skolotājas, izstādes, skolas floristu veikums 
(vadītāja – skolas bibliotekāre Dz.Viļeviča), bet pasākumiem 
emocionalitāti piešķīra skolas ansamblis skolotājas S. Balodes 
vadībā. 

Skolas absolventi, pedagogi un darbinieki tika aicināti uz 
skolas kārtējo un vidusskolas 60 gadu jubilejas salidojumu. 

Uzņēmām arī ciemiņus – Madonas starpnovadu matemātikas 
skolotājus. Un tā varētu turpināt vēl un vēl. Gandarījums ir arī 
par to, ka Ļaudonā vēl arvien ir vidusskolas klases, ka skolas 
darbinieki nav zaudējuši darbu. 

Šajā skaistajā svētku laikā vēlu: lai visiem ir gaiši un sirsnīgi 
Ziemassvētki! Lai Jaunais gads nāk ar cerību, ar ticību savai 
veiksmei un spēkiem, ar darbiem bagātu ikdienu, ar jauniem 
sapņiem un to piepildījumu, ar gaišiem svētku brīžiem, kas dod 
spēku pārvarēt ikdienas grūtības, ar veselību, saticību, labestību 
un mīlestību! 

Lidija Kaufelde,
skolas direktore

Vēl viens gads ir aizsteidzies. Šis gads bija pārmaiņu un pār-
steigumu gads gan man, gan manām kolēģēm. Gads iesākās ar 
ļoti lielām pārmaiņām un remontu darbiem. Kā jau visi remontu 
darbi prasa lielu pacietību, tā arī mums, pansionāta darbinie-
kiem un iemītniekiem, vajadzēja lielu pacietību, izturību un 
spēku, lai visas šīs neērtības pārvarētu. Taču nav jau tā, ka tikai 
negatīvais ir bijis. Bija arī pozitīvi brīži. Pavasarī ar iemītnie-
kiem esam bijuši ekskursijā apskatīt mūsu novada skaistās vie-
tas, centīsimies šo tradīciju arī turpināt. Kopā ar darbiniekiem 
apskatījām Cēsu pusē vēsturiskās vietas un pēc tam neliela re-
laksācija pie jūras. Paldies par to mūsu šoferītim Valdim. Pal-
dies sakām kultūras nama vadītājai Aijai par jauko pasākumu 
oktobrī, kurā pulcējās pagasta iestāžu darbinieki un pašdarbības 
kolektīvi (varam secināt, ka arī mūsu iestādē strādā talantīgi 
cilvēki, kuri varbūt pat pirmo reizi uzkāpa uz skatuves). 

Paldies PII kolektīvam un bērniem par sadarbību! Paldies 
pagasta pārvaldei par atbalstu! Paldies skolotājiem un bērniem 
par jaukajiem koncertiņiem! Vislielāko paldies saku savām 
darbiniecēm par labu vārdu grūtā brīdī, par izturību, veicot šo 
grūto un atbildīgo darbu, kas prasa lielu emocionālo un fizisko 
spēku. Paldies jums! Cerēsim, ka nākamais gads nesīs vairāk 
pozitīvu emociju, būs vairāk priecīgu brīžu un lai mums viss 
izdodas jaunajā, Kaķa, gadā!  

Pagājis pirmais pārmaiņu gads
Lai ziemas saulgriežu zvaigznes
ikvienam nes debesu gaišumu!
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām 
domām, darbīgām dienām un 
priecīgiem atelpas brīžiem!
Lai mūsos mājo un valda godaprāts,
neatlaidīga griba saprasties, 
paciest un palīdzēt!
Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garas
Un laimes mirkļi aši aizzibēs.
Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara,
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs.
                                  (K.Apškrūma)

Ikvienam no mums svētku sajūtu dod egļu mirdzums, pipar-
kūku smarža un karstvīna aromāts. Ikviens no mums ir spējīgs 
sagādāt prieka un laimes mirkli otram Tad atcerēsimies par to 
pēc iespējas biežāk, jo, darot priecīgākus citus, arī mēs paši 
kļūstam priecīgāki. Gaišus un svētīgus Ziemassvētkus! Panāku-
miem bagātu Jauno gadu!

Tatjana Kriškāne un 
Ļaudonas pagasta sociālās aprūpes centra kolektīvs 

pasniegts GODA RAKSTS par ieguldīto darbu pagasta izaugsmē;
• Man īpašs bija brauciens uz Vaiji (skatīt avīzes iepriekšējā 

numurā), kam sekoja dāvinājumi un savstarpēji sūtījumi;
• Beidzot ir uzsākta bērnudārza ēkas siltināšana (jau nomai-

nīti logi un durvis);
• Tika rīkotas vecāku sapulces (Pateicamies par atsaucību un 

novērtējam to, ka jums rūp tas, kā jūsu bērni jūtas mūsu iestādē);
• Pavisam drīz svinēsim svētku egles un ciemosies mūsu vie-

nīgais Ziemassvētku vecītis (Vissirsnīgākā pateicība viņam!);
• Vēlmi sagādāt prieku un  papildu saldumus svētkos mūsu 

audzēkņiem ir sagādājuši Stepanovu ģimene no z.s. ,,Papardes” 
(Pateicamis par uzmanību un saldo prieku); 

• Daudz dažādas jaunas grāmatas dāvanās atsūtījuši Gaļina 

un Valērijs Žukovi Rīgā (Pateicības jau ceļo pie viņiem).

Tas ir tikai ieskats  2010. gada vēsturē no mūsu kopīgā vei-
kuma ,,Brīnumdārzā”. Mūsu   pateicība VISIEM VECĀKIEM, 
kuri mums ir uzticējuši savus bērnus!

 Sev un citiem... svētkos un ikdienā...  novēlam:
Priekam uzsmaidīt,
Bēdai pretsparu dot,
Laimei pretī iet,
Nedienai durvis ciet!

Ināra Krasnova,
Ļaudonas pagasta PII ,,Brīnumdārzs” vadītāja
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NO SKOLAS DZĪVES

Negaidīti saņēmu zvanu ar piedā-
vājumu dot savu artavu rubrikai „Es 
nāku no Ļaudonas”. Sākotnēji likās, 
ka tas būs pāris stundu darbiņš. Bet, 
kad sāku rakstīt, tad...

Ir tik daudz atmiņu, ar kurām būtu 
vērts padalīties. Vesels romāns sa-
nāktu, bet varbūt pat ar turpināju-
miem. Par to, cik daudz lieli cilvēki 
ir sastapti Ļaudonas ceļos. Arī ne-
ceļos, jo kam gan nav gadījies kāds 
greizāks solis.

Ļaudona patiesi ir radījusi lielus 
cilvēkus. Cilvēkus, kuru pienesumu 
dzīvē mēs tā pa īstam nemaz neno-
vērtējam līdz brīdim, kamēr viņu 
vārdi neuzpeld kaut kur no atmiņu 
dzīlēm un nesāk durstīt kā mazas 
adatiņas.

Tā kā Ļaudonā esmu pavadījis 
bērnudārza un skolas laikus, tad, 
protams, lielākā daļa lielo cilvēku 
ir tā vai citādi saistīti ar šīm mācību 
iestādēm. Lai arī kur dzīvē dotos un 
kādās situācijās nenonāktu, vienmēr 
kāda klusa balss pateiks labāko ri-
sinājumu.

Varbūt tas būs auklīšu Annas, Irē-
nas un Maldas, audzinātāju Selgas, 
Regīnas un Annas vai pamatskolas 
skolotāju Dzidras Ubertes un Vijas 
Portnovas klusais: „Vai nu tā būs 
smuki?”, kas kopā ar sirdsapziņu 
pieskata, lai nesastrādā kādus ne-
smukumus. Bet varbūt tie ir vēlāko 
klašu Ļaudonas vidusskolas skolo-
tāji, kas katrs ir ielicis savu mazu-
miņu.

Pirms laiciņa biju ceļojumā Tai-
zemē. Tad nu skolotāji katrs savas 
zināšanas cēla pilnā spožumā, jo, 
nonākot nestandarta situācijās, vien-
mēr aktivizējas maņas un zināšanas, 
kas līdz šīm nebija vajadzīgas. No-
nāc džungļos, un bioloģijas skolotā-
ja Rita Akota tā paklusām stāsta par 
nakteņu dzimtu, kas var būt indīga, 
bet ģeogrāfijas skolotāji Pēteris Mi-
hailovs un Ivetiņa duetā stāsta par 
debesspusēm, lai, pasargdievs, ne-
nomaldītos pasaules otrā malā – kā 
noteikt ziemeļus un vai vispār ir 
vērts noteikt ziemeļus, ja esi tikpat 
kā uz ekvatora. Un, protams, fiz-
kultūras skolotāji Ēriks Barkovskis 
un Jānis Pomers bubina: – Ne velti 
mēs tev teicām, ka ir jāskrien, jo bez 
fiziskā treniņa tu, ziemeļnieks, šajā 
karstumā un mitrumā ilgi neizturēsi, 
un Rita Akota (nu jau kā anatomijas 
skolotāja) piebalso par organisma 
atūdeņošanos un tādām lietām. Tā 
nu ar viņu visu palīdzību tiec ārā no 

Es nāku no Ļaudonas
džungļiem. Un te nāk nākamais pie-
dzīvojums – lidošana ar izpletni, pie-
sietam aiz motorlaivas. Un tad atceries 
visādus vārdus... bērnudārza audzītes 
un auklītes krata pirkstu, visas vācu 
valodas skolotājas rausta plecus, bet 
direktore Antonija Urža nikni skatās 
uz krievu valodas skolotājām Olgu 
Grundmani un Liliju Jakubjaņecu, ku-
ras vienā balsī saka, ka tādus vārdus 
gan stundās nav mācījušas. Un taisnī-
ba vien ir... tie nākuši no tām jautra-
jām septembra kartupeļu talkām, kad 
traktoristam kāda kļūme gadījās. Tad 
nonāc atpakaļ uz māmuļas zemes un 
ir jānorēķinās, bet ak tu mī un žē – tā 
nauda viņiem tāda pagalam neparasta. 
Un kā gan pārrēķināsi uz latiem vai 
dolāriem, ja nenāks palīgā lieliskās 
matemātikas skolotājas – mūsu klases 
audzinātāja – Anna Iesalniece un Lidi-
ja Kaufelde?

Un tā visu dzīvi. Lai arī kur tu 
būtu– vienmēr būs kāds, kas palīdzēs 
ar savu sen vai ne tik sen doto pado-
mu. Atmiņas ir tās, kas veido to, kādi 
mēs esam šodien un rīt. Un jo vairāk 
lieli cilvēki sastapti, jo vieglāk un jo 
lielāka iespēja pašam reiz kļūt lielam. 
Skatos uz saviem skolasbiedriem un 
redzu– viņi ir satikuši gana daudz lie-
lu cilvēku. Lasot rubriku „Es nāku no 
Ļaudonas”, ne reizi vien esmu par to 
pārliecinājies.

Ko tad es pats? Nu jau piecus ga-
dus dzīvoju Mārupē, pirms tam vai-
rāk nekā desmit gadus biju rīdzinieks. 
Audzinu trīs bērnus, kurus droši vien 
ļaudonieši būs pamanījuši, pa vasarām 
skraidot šurpu turpu pa visu miestu. 

Man viņi tādi aktīvisti. Spēj tik iz-
vadāt pa visādiem pulciņiem un tre-
niņiem. Un, ja dienas beigās iegadās 
kāda lieka stundiņa, tad aizeju pats 
uz trenažieru zāli, lai izlādētu dienas 
smagumu. Esmu apceļojis tuvākas 
un tālākas zemes – Krievija, Balt-
krievija, Polija, Slovākija, Čehija, 
Ungārija, Vācija, Beļģija, Holande, 
visa Skandināvija, Anglija, Fran-
cija, Turcija, Ķīna, Taizeme. Tepat 
kaimiņos Igauniju un Lietuvu esmu 
izmalis krustu šķērsu, gan ceļojot, 
gan darba darīšanās. Neaizmirstu arī 
Latviju – šķiet, ka tikai Krāslavas 
gals palicis neapskatīts un Pāvilos-
ta.

Darbs? Esmu vadījis dažādus 
uzņēmumus un to nodaļas mazā-
kos vietējos uzņēmumos un liela-
jos starptautiskajos. Pēdējos gados 
esmu pievērsies modernajām tehno-
loģijām un strādāju ar klientiem visā 
pasaulē. Brīžiem diennaktī stundu 
pietrūkst, lai visu izdarītu.

Pilsētas dzīvei pietrūkst vienrei-
zējās Ļaudonas dabas, putnu rītu 
un augusta sienāžu. Un lai cik tas 
neliktos dīvaini – tumšo rudens va-
karu (jo reizēm gribas tiešām tumšu 
tumsu, bez apgaismotajām ielām). 
Plakanajā Pierīgā pietrūkst Ļaudo-
nas pauguru. Bet zinu, ka kādudien 
tehnoloģijas ļaus apvienot dzīvi 
Ļaudonā ar biznesu pasaulē. Zinu to 
pavisam droši, jo no Ļaudonas nāk 
lieli cilvēki.

 Ivars Krafts
Paldies Ivaram Kraftam par at-

saucību!
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Mēs esam ļaudonieši
“Ļaudonas Vēstis” šomēnes uz-

runāja pagasta jauniešus, kuri dzīvo 
Ļaudonā, bet strādā Madonā. Ceļš uz 
Madonu ir viens no sliktākajiem ce-
ļiem novadā, kas ne reizi vien ir ra-
dījis problēmas autovadītājiem, bet 
uz darbu ir jātiek un jābrauc pa tādu 
ceļu, kāds tas ir šobrīd. Jaunieši ir 
pabeiguši Ļaudonas vidusskolu, bet 
pēc augstskolu beigšanas atgriezušies 
savā dzimtajā pusē. Aija strādā SEB 
bankā, Agris VUGD.

Šogad viņu dēls Rihards uzsāka 
skolas gaitas mūsu vidusskolas 1.kla-
sē. 1. septembrī  1. klases audzinātāja 
S.Balode pateicās pirmklasnieku vecā-
kiem, kas palīdzēja līdz jaunā mācību 
gada sākumam  izremontēt klases tel-
pu, to vidū bija arī Riharda tētis Agris.

Avīzīte lūdza ģimeni dalīties savos 
iespaidos.

– Dzīvojam Ļaudonā, bet lielāko 
daļu nedēļas pavadām Madonā. Abi 
strādājam novada centrā Madonā, tā-
dēļ diendienā tiek mērots ceļš no Ļau-
donas uz Madonu un atpakaļ ar savu 
personīgo auto. Lai gan jādodas ir uz 
novada centru, ceļš līdz turienei ne-
būt nav asfaltēts un viegli mērojams. 
Ceļš līdz novada centram visbiežāk 
ir šausmīgs. Vasarās, jo sevišķi šova-
sar, tas visā garumā bija bedrēm klāts, 
vietām tās vairs nebija bedrītes, bet 
tiešām bedres. Ziemās savukārt ceļš 
no rītiem ir netīrīts, par ceļa kaisīšanu 
ziemas mēnešos vispār nav ko runāt. 
Kad iestājas atkusnis, ļoti jāsaņemas, 
lai kārtējo reizi mērotu ceļu līdz Ma-
donai. Ceļš līdzinās spoguļa virsmai. 
Taču līdz darbam jānokļūst un jābrauc 
vien ir... Es smejos, ka katru gadu zie-
mas mēnešos bez maksas izeju ekstrē-
mās braukšanas skolu. It kā humors, 

bet reizēm smiekli nemaz nenāk, ceļš kā 
spogulis, bet jābrauc. Lai gan maksājam 
nu jau tiešām lielu ceļa nodokli, dien-
dienā mērojot ceļu līdz Madonai, tiek 
burtiski lauzta privātā automašīna. Un 
ne jau mēs vieni šo ceļu diendienā mēro-
jam. Pietiekoši daudz ļaudoniešu strādā 
Madonā un brauc ar saviem auto.

Šajā gadā mūsu ģimenē ir vairāki bū-
tiski jaunumi, kas līdzi nesuši izmaiņas 
arī mūsu laika plānošanā un ikdienas 
gaitās. Pirmais jaunums – Riharda pir-
mais izlaidums – bērnudārza izlaidums. 
Skaisti svētki bērniem, vecākiem notiek 
atskārsme, ka bērns jau ir tik liels...

Otrais jaunums un lielākais šajā gadā – 
Riharda skolas gaitu sākums. Lielas 
pārmaiņas tas atnesa ne vien pašam 
pirmklasniekam, bet arī visai ģimenei. 
Sākumā jau pirmklasnieka sagatavošana 
skolai, kas prasa pietiekami daudz ma-
teriālo līdzekļu, jo nepietiek ar skolas 

SpOrtA DZĪVE             

somu vien, bet šī soma arī ir jāpiepilda 
ar visu nepieciešamo mācībām.  

Riharda skolas gaitu sākums, pro-
tams, nesa izmaiņas arī mūsu ierastajā 
dienas režīmā, jo nu jau vispirms ir jā-
pielāgojas pirmklasnieka vajadzībām. 
Sākoties skolai, pirmajās nedēļās pie 
uzdoto mājas darbu pildīšanas bija jā-
pierod gan Rihardam, gan mums. 

Prieks, ka Rihardam skolas solis 
padodas viegli un uz skolu dodas ar 
prieku. 

Ziemassvētkos un Jaunajā gadā ļau-
doniešiem novēlam: pacietību, dros-
mi, automašīnām – izturību, braucot 
pa mūsu ceļiem ar cerību, ka varbūt 
kaut kad būs labāk, ģimenēm – saticī-
bu, mīlestību, veselību!

Paldies Aijai un Agrim! Lai jūsu 
ģimenei priecīgi Ziemassvētki un 
veiksmīgs Jaunais gads!

R. Vizāne

10. decembrī Madonas kultūras namā 
pulcējas visas Latvijas BMX riteņbraucēji, 
lai atskatītos uz 2010. gada veikumu sportā.

Svinīgajā pasākumā notika Latvijas BMX 
sezonas gada balvu pasniegšana, Latvi-
jas nacionālā čempionāta kopvērtējums, 
Latvijas riteņbraukšanas federācijas kau-
sa kopvērtējums un BMX klubu kausu 
kopvērtējums.

Daudzi Madonas BMX kluba riteņbraucēji 
kopvērtējumā ir ierindojušies pirmajā 
desmitniekā Latvijā. 

Ļaudonietis Jānis Krasnovs republikas 
mērogā savā vecuma grupā ieguvis 8. vietu.

Apsveicam Jāni un viņa vecākus ar sa-
sniegtajiem panākumiem BMX sportā.

Riharda pirmajā skolas dienā.

Jānis Krasnovs pirmais no labās.
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Katrs aizejošais gads mums paliek 
atmiņā ar skaistiem mirkļiem un 
pārdzīvojamiem, ar likteņa sūtītām 
baltām un nebaltām dienām. 

Pagājušā gada decembra avīzītē 
rakstījām, ka 7. decembrī veikals 
„Katram” paplašinājās un līdz ar to 
paplašinājās apmeklētājiem piedā-
vāto preču dažādība.

Parasti aizejošā gada nogalē katrs 
izvērtē paveikto – vai viss izdevies, 
kā bija iecerēts.

Avīzīte jautā SIA „Ausmupe” 
īpašniecei INDRAI VĪKSNAI

Kāds bijis aizejošais 2010. gads?

– Šis gads nenoliedzami pagājis 
manā – baltā Tīģera – zīmē. Tā kā 
Tīģera gads aicināja  nebaidīties ris-
kēt un izmantot dažādas iespējas, ko 
dzīve mums sniedz, tad varu apgal-
vot, ka  šis gads, pateicoties vairā-
kām iespējām,  nesis mums veiksmi 
un profesionālu izaugsmi. Šovasar 
piekritām novada kultūras darba 
organizatoru izteiktajam piedāvāju-
mam sniegt sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumus gaisa balonu festivāla 
Madonā dalībniekiem un viesiem. 
Festivālu divās dienās apmeklēja 
vairāk nekā desmit tūkstoši cilvēku. 
Lai gan risks bija ļoti, ļoti liels, to-
mēr tas attaisnojās. Paldies Mado-
nas novada domei par šādu atbalstu 
uzņēmējiem! Tāpat acīgākie pircēji 
jau pamanījuši pozitīvas izmaiņas 
mūsu veikalā. Pēc ilgām pārdomām, 
izvērtējot daudzus plusus un arī 
mīnusus, braucot pieredzes apmai-
ņā uz citiem veikaliem, piekritām 
uzaicinājumam iestāties Latvijas 
Tirgotāju savienībā „LaTS”. Un iz-
skatās, ka gan mēs, gan mūsu pircēji 
būsim tikai ieguvēji, jo ir nākušas 
klāt daudzas firmas ar savu preču 
dažādību. Ir fantastiskas cenas akci-
jas precēm, piemēram, visu decem-
bri Hanzas maiznīcas lielā brokastu 
baltmaize maksā tikai 0,49 Ls, “Rī-
gas piensaimnieka” piens un kefīrs 
„Kārums” arī attiecīgi 0,47 Ls un 
0,49 Ls. Tādas cenas pat Madonas 
lielveikalos nav. Gan ar šīm, gan 
ar vairākiem simtiem citu preču 
cenu atlaidēm visa mēneša garumā 
mūsu pircēji var iepazīties veikalā, 
paņemot „LaTA” izdoto avīzīti. Tā 
mēs lēnītēm, soli pa solītim ejam uz 
priekšu, visu laiku domājot, ko vēl 
varētu izdarīt labāk, lai mūsu pircēji 
vienmēr būtu apmierināti, jo dažādu 

ieceru mums ir daudz. Dod, Dievs, ve-
selību, spēku un enerģiju tās īstenot!

Veicot aptauju šī gada sākumā, 
„Mans PALDIES un 2009. gada no-
minācijas” ļaudonieši vēlējās pateikt 
PALDIES tieši jums, Indra un Imant, 
kas liecināja par pagasta iedzīvotāju 
uzticību jums un jūsu uzņēmumam.

– Jā, tas mums bija patīkams pārstei-
gums, jo pašiem likās, ka neko īpašu 
neesam izdarījuši, vien esam centu-
šies strādāt pēc labākās sirdsapziņas. 
Arī mēs sakām lielu paldies gan sava 
uzņēmuma darbiniekiem, gan visiem 
pagasta iedzīvotājiem par izteikto lo-
jalitāti, kas ir ļoti augsts mūsu darba 
novērtējums, un ceram uz veiksmīgu 
sadarbību arī turpmāk.

Aizejošais gads jūsu ģimenei paliks 
atmiņā ar daudziem ģimenes svēt-
kiem. 

– Jā, šis gads mūsu ģimenes hroni-
kā ierakstīts zelta burtiem. Tik daudz 
svarīgu notikumu vienlaikus kā šogad, 
mūsu ģimenē nebija bijis. Maijā es pa-
beidzu Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmiju, iegūstot profesio-
nālo bakalaura grādu uzņēmējdarbībā, 
mūsu jaunākā meita Santa absolvēja 
Madonas Valsts ģimnāziju un veik-
smīgi iestājās Latvijas Jūras akadē-
mijā, vēl paspējot piedalīties Skolēnu 
dziesmu un deju svētkos Rīgā. Ve-
cākā meita Monta pabeidza Banku 
augstskolu, iegūstot   profesionālo 
bakalaura grādu finansēs, un izlēma 
turpināt studijas maģistrantūrā, tad 

vēl mana vīra 2x25 gadu jubileja, 
bet pats skaistākais un emocionālā-
kais šīs vasaras notikums bija meitas 
Montas kāzas brīnišķīgajā Lubānas 
baznīcā, kā rezultātā esam tikuši pie 
mīļa znota Mārča. Paldies mūsu mā-
jas jaukajiem kaimiņiem par superī-
go apsveikumu jaunajam pārim!

Ko jūs gribētu novēlēt visiem ļau-
doniešiem šajos Ziemassvētkos un 
Jaunajā – 2011.– gadā? 

Atkal svecīšu liesmas
Adventa vainagā plīvo
Un Ziemassvētku dziesmas
Mūsu ikdienā dzīvo.
Četras gaišas liesmiņas
Ar mums sarunājas,
Četras baltas liesmiņas
Jautā – kā mums klājas?
Vai patiesā ticībā esam,
Ziemassvētkus gaidot,
Vai mīlu sev sirdīs nesam,
Tuvāko neatraidot,
Vai varam tiešām no sirds
Piedot un lūgt piedošanu?
Vai acīs mums mīļums mirdz,
Uzveicot tumšos spēkus?
Četras siltas liesmiņas
Silda mūs putenī bargā,
Četras baltas liesmiņas
Mūsu cerības sargā.

Gaišus un priecīgus Ziemassvēt-
kus, vienmēr možu garastāvokli, 
stipru veselību un gaismu sirsniņās 
vēl SIA “Ausmupe” un veikals “Kat-
ram”.
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Dzīves jubilejā
Labam cilvēkam ir saule plaukstās,
Ar viņu nesalst ziemā aukstā.
Visapkārt darbi paveras un zied,
Kad cilvēks labs caur dzīvi iet.
 Šīs rindiņas es saku par Maldiņu, 

kura 7. decembrī nosvinēja skaistu 77. 
dzimšanas dienu. Var tikai apbrīnot 
viņas enerģiju, vadot sieviešu senio-
ru ansambli “Sendienas”. Bieži esmu 
dzirdējusi viņu mēģinājumos. Jaunām 
dziesmām Maldiņa vienmēr visām sie-
viņām ir sarakstījusi vārdus un ne jau 
datorraksā, ne arī nokopējusi, bet kat-
rai atsevišķi, ar roku sarakstīti.

“Sendienas” aktīvi piedalās kultū-
ras dzīvē ne tikai Ļaudonā un Mado-
nas novadā, bet arī citur. 30. oktobrī  
ansamblis tika uzaicināts uz Bauskas 

KULtŪrAS DZĪVE             

novada Cerauksti, kur notika “Sendienu” 
salidojums. Žēl, ka ekonomisko apstāk-
ļu dēļ pasākumā nepiedalījās Rankas un 
Dagdas ansambļi, bet mūs sirsnīgi sagai-
dīja Ceraukstes “Sendienas”. Koncertā 
piedalījās Bauskas novada pašdarbnieki, 
senioru deju kopas, folkloras kopa un 
vokālais ansamblis. Paldies Ļaudonas 
pagasta pārvaldei par transportu. 6. no-
vembrī “Sendienas” piedalījās šlāger-
dziesmu koncertā Meirānos. Protams, 
arī valsts svētku koncertā “Sendienas” 
dziedāja.

Tāpēc vēlreiz liels paldies Maldi-
ņai par viņas darbību kultūras lauciņā, 
lai laba veselība, darbaprieks un daudz 
skaistu dziesmu!

Aija Kreile

Ielūdz Teodora Reitera fonds
11. decembrī Teodora Reitera fonds 

uz Rīgu aicināja ļaudoniešus , lai būtu 
klāt mūsu novadnieka Teodora Reitera 
fonda rīkotajā pasākumā “Ziemassvēt-
kiem tuvojoties, ielūdz jaunie talanti – 
konkursa “Visas Latvijas jauno talantu 
konkurss par Teodora Reitera balvu” 
laureāti Latvijas Nacionālās operas 
Belatāžas zālē”.

Kultūras nama vadītāja Aija Kreile 
organizēja braucienu uz Rīgu un aici-
nāja to apmeklēt pagasta iestāžu darbi-
niekus un iedzīvotājus. 11. decembra 
pusdienas laikā autobuss ar ļaudonie-
šiem devās uz Rīgu. 

Rīga izrotāta Ziemassvētkiem, 
daudzās svētku egles un tirdziņi rada 
jauko Ziemassvētku noskaņu. Fonda 
pārstāvji sirsnīgi sagaidīja ļaudoniešus 
Nacionālajā operā un pavadīja uz ope-
ras Belatāžas zāli, kur notika organizē-
tais pasākums.

Koncertu atklāja Teodora Reitera  
fonda valdes pārstāve Zigrīda Platais-
kalns. Klātesošie ar aplausiem uzņēma 

Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera 
apsveikumu jaunajiem talantiem un fon-
dam.

Konkursa laureātus ar dziesmām svei-
ca Latvijas Nacionālās operas solists 
Guntars Ruņģis. 

Jaunie talanti, kuri ikdienā mācās da-
žādās Rīgas mūzikas skolās, sniedza brī-
nišķīgu koncertu. Koncerta noslēgumā 
savu sniegumu konkursantiem un skatī-
tājiem sniedza konkursa žūrijas komisi-
jas priekšsēdētājs pianists profesors Ven-

tis Zilberts,  žūrijas komisijas loceklis, 
flautists, pedagogs profesors Imants 
Sneibis un Āgenskalna sākumskolas 
audzēkņi Daigas Reiteres vadībā. 

Paldies Teodora Reitera fondam par 
brīnišķīgo iespēju apmeklēt Latvijas 
Nacionālo operu un pabūt jaukā pasā-
kumā! Paldies pagasta pārvaldniecei 
par sniegto atbalstu un transportu, lai 
nokļūtu Rīgā! 

 Aija Kreile

Malda Eglīte.

Konkursa laureāti.

Ļaudonieši kopā ar Zigrīdu Plataiskalns (otrā no kreisās).Guntars Ruņģis.
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Palūgsim baltajam eņģelim,
Kas mums tik pazīstams šķiet –
Lai atnāk pie katra un aplūko,
Kā mums šais Ziemsvētkos iet?
Lai uzliek roku uz pleca
Un vairs to lai nenoņem nost.
Lai likteņa asie zobi
Jaunas brūces nespēj vairs kost.
Palūgsim baltajam eņģelim,
Kas mums tik pazīstam šķiet,
Lai pēc tumsas atnāk gaisma
Un projām vairs neaiziet!
Palūgsim!

Gaišus, mīlestības, labestības un 
prieka pilnus Ziemassvētkus! Jau-
najā – 2011.– gadā lai katram savs 
sargeņģelis uz pleca!

Aija Kreile,
kultūras nama direktore

Lai Ziemassvētku gaišums
sasilda tās dienas,
kas pēdās saltiem 
sniegputeņiem nāks, 
un lai no egļu 
svecītes kaut vienas
simts dienu sirdī
uzmirdz savādāk!
 /K. Apškrūma/

Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs 
sveic visus ļaudoniešus  baltajos svēt-
kos!  Novēlam Jaunajā gadā veselī-
bu– kā egles zaļumu, mīlestību – kā 
egles mirdzumu un dzīvesprieku – kā 
egles gaismu!  

Lai katra Jaunā gada diena sēj zelta 
graudus jūsu dvēselēs!

Lai pietiek izturības un spīta! Lai 
nezūd cerība!

Biruta Calmane,
Bērnu un jauniešu iniciatīvu centra 

vadītāja

Lai Ziemassvētku prieks valda
   katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu,
       ko satiekam savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas 
         paveras, dāvājot tikai labu,
Lai Jaungada brīnums vispirms
       notiek mūsos!

Sirds siltus, mīļus Ziemassvētkus 
un laimīgu, izturībā un veselībā ie-
vītu Jauno – 2011.– gadu!

 SIA “DĪVARI” vadītāja Dace 

Jūsmājās ir atnācis pēdējais šīgada 
laikraksta numurs — ar pārdomām

par paveikto un laba vēlējumiem 
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā.

Par spīti tam, ka dzīvojam sarež-
ģītā un neziņas pilnā laikā, uz brīdi 
aizmirsīsim ikdienas rūpes un prob-
lēmas un ļausimies gaišām

Ziemassvētku noskaņām, par ku-
rām šogad no savas puses ir parūpē-
jusies arī dabas māte. Dāvāsim cits 
citam sirds siltumu, pateiksim steigā 
piemirstu paldies par labi paveiktu 
darbu, izpalīdzību un atbalstu. Šis 
mazais paldies bieži vien spēj sagā-
dāt lielāku prieku nekā dārgas dāva-
nas.

Paldies arī jums visiem par uz-
ticību un sadarbību gada garumā! 
Cerams, ka to varēsim turpināt arī 
nākamgad.

Vēlot gaišus un priecīgus svētkus,
jūsu „Ļaudonas Vēstis”

Ziemassvētku laiks... 
Kad vārdi, ko vēlamies teikt, 
Tiek rakstīti sirdī, 
Kad atmiņām zūd 
Ikdienas rūgtuma garša, 
Tad atceramies labo un gaišo. 
Tas ir Ziemassvētku laiks. 
  
Lai klusais Ziemassvētku laiks pie-

pilda mūsu sirdis gaišām domām, ticī-
bu, cerību, mīlestību! 

Lai piepildās jūsu sapņi un ieceres 
Jaunajā –2011.– gadā! 

Zobārste Maruta 

Meklēsim ikdienā prieku – tīru un
        vienkāršu!
Prieks ir kā ūdens – dzīvības
   devējs un spēks.

Priecīgus un klusus Ziemassvēt-
kus, labu Jauno gadu!

Valdas Dimbeles
ārsta prakses kolektīvs

Lai sveču liesma un ticība Ziemas-
svētku brīnumam dod gaismu, sasilda 
sirdis un piepilda cerības!

Lai balti, klusi Ziemassvētki, lai 
prieks sirdīs, miers dvēselēs, lai atnāk 
Jaunais gads, kas nes iespējas piepildīt 
sen lolotos sapņus, mīlēt un saprasties 
gan ģimenē, gan ar līdzcilvēkiem, lai 
laba veselība un mūs vieno rūpes par 
to!

SIA „Ļaudonas aptieka”
vadītāja Vizma Jonāne

Iededziet savā eglē visas krāsas tās-
Gan baltās, sarkanās, gan zeltainās,
Gan zilās, zaļās, sudrabotās ar.
It visiem gadiem piemērot tās var,
Caur sveces liesmu acīs ziedēs
    prieks,
Un čiekuriņā skanēs zvaniņš liegs,
Uz egles zariem mirdzēs balts, balts
    sniegs.

Visiem bibliotēkas apmeklētājiem– 
sajust brīnumu, lai paklusētu, lai pado-
mātu, lai atcerētos... lai jums visiem gai-
ši Ziemassvētki, radošas domas un darbi 
Jaunajā –2011.– gadā!

Bibliotēkās ir izveidotas izstādes ar 
ieskatu Ziemassvētkos, kur katrs atradīs 
sev ko noderīgu – kā sagaidīsim Ziemas-
svētkus, ko celsim galdā, arī par svētku 
tērpiem un vēl daudz ko citu.

 Aija Jakubjaņeca

ApSVEIKUMI
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LAUKSAIMNIEKIEM
Minimālā alga 2011. gadā 
Saskaņā ar MK 30.11.2011. noteiku-

miem Nr. 1096 „Noteikumi par mini-
mālo mēneša darba algu un minimālo 
stundas tarifa likmi” no 2011. gada 1. 
janvāra ir noteikta:

• minimālā mēneša darba alga Ls 
200;

• minimālā stundas tarifa likme Ls 
1,189;

• minimālā stundas tarifa likme pus-
audžiem Ls 1,360;

• minimālā stundas tarifa likme dar-
biniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam 
un kuriem normālais darba laiks ir sep-
tiņas stundas dienā un 35 stundas nedē-
ļā – Ls 1,360.

Informācija par elektronisko dek-
larēšanos

Sākot ar 2011. gada 1. janvāri, no-
dokļu un informatīvās deklarācijas 
jāsniedz elektroniskā veidā, izman-
tojot VID Elektronisko deklarēšanas 
sistēmu (Likuma „Par nodokļiem un 
nodevām” pārejas noteikumu 98. un 
99. punkts). Papīra veidā nodokļu un 
informatīvās deklarācijas līdz 2011. 
gada 31. decembrim var sniegt:

• fiziskās personas, kuras neveic 
saimniecisko darbību;

• nodokļu maksātāji, kuru juridiskā 
adrese vai deklarētā dzīvesvieta atro-
das administratīvajā teritorijā, kurā 
nav interneta pieejas infrastruktūras 
teritoriālā seguma.

Lai kļūtu par EDS lietotāju, jāveic 
tiešsaistes reģistrācija EDS, izmantojot 
VAS “Latvijas Pasta” vai VAS “Latvi-
jas Valsts radio un televīzijas centrs” 
izsniegto e-paraksta viedkarti vai jā-
aizpilda līgums “Par elektronisko do-
kumentu parakstīšanu ar elektronisko 
parakstu, izmantojot Valsts ieņēmumu 
dienesta elektroniskās deklarēšanas 
sistēmas pakalpojumus” (turpmāk – lī-
gums) divos eksemplāros, iesnieguma 
forma, jāiesniedz jebkurā VID No-
dokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas 
centrā. 

Līgums un iesnieguma forma ir pie-
ejama VID mājas lapā www.vid.gov.
lv sadaļā Elektroniskā deklarēšanas 

sistēma apakšsadaļā Kā kļūt par EDS 
lietotāju? vai VID Nodokļu pārvaldes 
Klientu apkalpošanas centrā. Piecu dar-
ba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas 
VID reģistrēs jūs kā EDS lietotāju un uz 
iesniegumā norādīto elektroniskā pasta 
adresi nosūtīs lietotāja identifikatoru un 
sākotnējo paroli. Ja jums rodas jautājumi 
par EDS līguma aizpildīšanu, slēgšanu 
un sistēmas lietošanu, informāciju varat 
saņemt jebkurā VID Nodokļu pārvaldes 
Klientu apkalpošanas centrā vai zvanot 
uz VID Informatīvo tālruni 1898. 

Izmaiņas pasākumā „Meža ekono-
miskās vērtības uzlabošana”

2010. gada 13. novembrī stājās spē-
kā grozījumi MK noteikumos Nr. 1145 
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 
piešķiršanas, administrēšanas un uzrau-
dzības kārtība pasākuma „Meža ekono-
miskās vērtības uzlabošana” īstenoša-
nai”. Grozījumi paredz šādas izmaiņas: 

• atbalstu jaunaudžu kopšanai un maz-
vērtīgo mežaudžu nomaiņai piemērotas 
jaunas tehnikas, inventāra, aprīkojuma 
un iekārtu iegādei var saņemt pretenden-
ti, kuru īpašumā ir atbalsta saņemšanas 
nosacījumiem atbilstošas meža platības 
(jaunaudzes) ar vismaz 2 hektāru lielu 
kopējo platību iepriekšējo 3 hektāru vie-
tā;

• projekta minimālais finansiālais ap-
mērs ir 500 eiro iepriekšējo 1000 eiro 
vietā;

• turpmāk arī netiks paredzēts nosa-
cījums, ka viens pretendents vienā gadā 
var pretendēt uz atbalstu ne vairāk kā 50 
hektāru lielās pasākuma aktivitātēm pie-
mērotās platībās.

 Projekta iesniegumi kopš 2010. gada 
4. janvāra joprojām tiek pieņemti Lauku 
atbalsta dienestā, līdz būs izlietots kārtai 
pieejamais finansējums. Pašlaik (LAD 
dati uz 22.11.2010.) no kopējā pieejamā 
finansējuma Ls 8 000 000 apjomā ir ie-
sniegti projekta iesniegumi par kopējo 
summu tikai 6,52% apmērā. Vairāk in-
formācijas var atrast minētajos MK no-
teikumos, LAD mājaslapā www.lad.gov.
lv, kā arī pie Meža konsultāciju pakalpo-
juma centra darbiniekiem (www.mkpc.
llkc.lv). 

Lauku atbalsta dienesta paziņo-
jums 

Lauku atbalsta dienests izsludina 
atklāta konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanu Eiropas Savienības Ei-
ropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības 
programmas (LAP) aktivitātei “Pamat-
pakalpojumi ekonomikai un iedzīvo-
tājiem” saskaņā ar Ministru kabineta 
2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525 
“Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu atklātu projektu ie-
sniegumu konkursu veidā pasākumam 
“Pamatpakalpojumi ekonomikai un ie-
dzīvotājiem””. 

Projektu iesniegumu pieņemšanu no-
tiks šādās kārtās: 

1) 13. kārta no 2011. gada 10. janvā-
ra līdz 11. februārim ar kopējo publisko 
finansējumu 5 000 000 LVL (pieci mil-
joni lati) apmērā; 

2) 14. kārta no 2011. gada 14. februā-
ra līdz 18. martam ar kopējo publisko 
finansējumu 3 036 689 LVL (trīs mil-
joni trīsdesmit seši tūkstoši seši simti 
astoņdesmit deviņi lati) apmērā; 

3) 12. kārta no 2011. gada 21. marta 
līdz 26.aprīlim ar kopējo publisko fi-
nansējumu 3 036 689 LVL (trīs miljoni 
trīsdesmit seši tūkstoši seši simti astoņ-
desmit deviņi lati) apmērā. 

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu 
īstenošanas beigu datums ir divu gadu 
laikā no Lauku atbalsta dienesta lēmu-
ma pieņemšanas par projekta iesniegu-
ma apstiprināšanu. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku 
atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimnie-
cības pārvaldēs vai centrālā aparāta Klien-
tu apkalpošanas daļā (308. kab.). 

Projekta iesnieguma veidlapa un me-
todiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir 
atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv, 
sadaļā - ES atbalsts

Gada slieksni pārkāpjot,
Jaunus sapņus sirds lai rod!
Degsmes pilns ja būsi pats,
Laimīgs būs tev Jaunais gads! 
Priecīgus Ziemassvētkus un veik-

smīgu Jauno gadu!
Alvis Avotiņš

Par ceļu tīrīšanu
Lūdzu pagasta iedzīvotājus pieteik-

ties uz līgumu slēgšanu par pagasta 
teritorijā esošo privāto un servitūta 
ceļu tīrīšanu no sniega 2010.-2011.g. 
ziemas sezonai. Ļaudonas pagastā ap-
stiprināti šādi izcenojumi:

I. 2010. g. decembrī
1. Ļaudonas pagasta Sāvienas 

autoceļu iecirknis – 3,50 LVL/km + 
PVN 21% = 4,24 LVL/km;

2. Ļaudonas pagasta Kalnvirsas 
autoceļu iecirknis – 3,03 LVL/km + 
PVN 21% = 3,67 LVL/km;

3. Ļaudonas pagasta Kalnāju au-
toceļu iecirknis – 3,03 LVL/km + 
PVN 21% = 3,67 LVL/km;

4. Ļaudonas pagasta Beļavas, Ļau-
donas ciema autoceļu iecirknis – 2,90 
LVL/km + PVN 21% = 3,51 LVL/km

II. Sākot ar 2011. g. 01. janvāri
1. Ļaudonas pagasta Sāvienas auto-

ceļu iecirknis – 3,50 LVL/km + PVN 
22% = 4,27 LVL/km;

2. Ļaudonas pagasta Kalnvirsas au-
toceļu iecirknis – 3,03 LVL/km + 

PVN 22% = 3,70 LVL/km;
3. Ļaudonas pagasta Kalnāju auto-

ceļu iecirknis – 3,03 LVL/km + PVN 
22% = 3,70 LVL/km;

4. Ļaudonas pagasta Beļavas, Ļau-
donas ciema autoceļu iecirknis – 2,90 
LVL/km + PVN 22% = 3,54 LVL/km

Izcenojums uzrādīts vienam traktor-
tehnikas gājiena km, pamatojums– lī-
gumi ar Ļaudonas pagasta uzņēmējiem 
par Ļaudonas pagasta pašvaldības ceļu 
tīrīšanu Nr.35.; 36.; 37. no 2010.g. 
6.decembra. 

Maksājumus par pakalpojuma sa-
ņemšanu iedzīvotāji veic Ļaudonas 
pagasta pārvaldes kasē, summa tiek 
ieskaitīta pašvaldības autoceļu uzturē-
šanas fondā. 

Ļaudonas pagasta ceļu
saimniecības pārzinis J. Zavals,

tel. 64860897, 29465026.
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Pierimst soļi, klusē doma,
Neskan mīļās mātes balss.
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc viņas skums.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
un skumju brīdī esam kopā ar 
skolotāju RITU AVOTIŅU  un 
viņas ģimeni, māmiņu mūžības 
ceļā pavadot.

5. klases skolēni un viņu vecāki

ApSVEICAM!                Ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Ir 
laiks atkal pārdomāt savu dzīvi, savus 
padarītos un nepadarītos darbus. Ir laiks 
pārdomām...

Pārdomām par to, vai es tikai gaidu, 
lai man dod, vai arī pats dodu citiem. 
Dodu ar labu vārdu, atsaucīgu sirdi, 
dodu ar mierinājumu, ar līdzjūtību, ar 
palīdzīgu roku. Ne vienmēr un visur ir 
vajadzīgs materiāls atbalsts. Dažreiz 
vairāk palīdz līdzcilvēka sirds siltums 
un ticība, ka būs labāk un vieglāk. Palīdz 
arī ticība kam Augstākam, Varenākam, 
kam ir Gods un Augstība– mūsu Pestī-
tājam – Jēzum Kristum.

Šī nakts mirdz gaismā brīnišķā,
Šai naktī sirds spēj mieru gūt:
Un svētā bērna tuvumā
Mums gribas labiem, mīļiem būt.
Mums gribas degt un starot tā,
Kā svecei egles zariņā.
Ikvienam roku noglāstīt 
Un laipnu vārdu pasacīt.
Gods Dievam lai ir augstībā!
Mīlēsim cits citu, ticēsim cits citam 

un domāsim tikai labas domas! Lai jums 
visiem gaiši un svētīgi Ziemassvētki un 
laimīgs Jaunais gads!

Dzidra Uberte,
Ļaudonas evaņģēliski luteriskās 

draudzes priekšniece

Ir Ziemassvētki. Miers virs zemes ļau-
dīm. Lai miers nāk mūsu dvēselēs, tad 
arī Dieva svētība nāks pie mums. Lai 
Betlēmes zvaigzne gaiši iemirdzas svē-
tajā naktī, nesot gaismu un Dieva žēlas-
tību visam Jaunajam gadam.

Gaišus un mīlestības pilnus Ziemas-
svētkus, veiksmīgu Jauno gadu jums 
visiem –

vēl pareizticīgo draudze, draudzes 
vecākais Jāzeps Mikanovs

Teic man, kur tu slēpies, gadu skaitī-
tāj?
Neredzu nekad es tevi vaigu vaigā,
Tikai jūtu: kāds pa pēdām staigā
Un no dienas dienā gadus krāj.

SVEICAM  

50 gadu jubilejā
Andri Čakānu 4. decembrī

Juri Bucenieku 11. decembrī
Vladimiru Jakubjaņecu 

31. decembrī

55 gadu jubilejā
Lidiju Šalajevu 20. decembrī
Miervaldi Maču 21. decembrī

60 gadu jubilejā
Vili Zvaigzni 16. decembrī

Fjodoru Popoviču 22. decembrī

65 gadu jubilejā
Ainu Dauģi 8. decembrī

Valdi Rudzīti 16. decembrī
Dmitriju Plaunovu 20. decembrī

70 gadu jubilejā
Āriju Viļeviču 7. decembrī

75 gadu jubilejā
Brigitu Kalniņu 6. decembrī

Zigrīdu Auleciemu 22. decembrī

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

Tai brīdī, kad dvēsele aiziet debesīs,
Kaut kur uz zemes sāk snigt sniegs...

Šīs ziemas pirmais sniegs jau bija 
uzsnidzis un 29. novembra vakars pār 
Ļaudonu noklāja zvaigžņotu debe-
su jumu. Tajā mirdzēja daudz spožu 
zvaigžņu, mums jau vienmēr liekas, 
ka tur augšā to ir tik ļoti, ļoti daudz...., 
bet liktenis bija lēmis savādāk un mū-
žības ceļā pie sevis aizsauca Ļaudonas 
katoļu draudzes vecāko LEONTINU 
LITOVNIKU.

Leontinas dzīves gadi bija savijušies 
tādā dīvainā kamolā, kur ievīti stipri pa-
vedieni – godīgums, izpalīdzība, darbs 
un mīlestība. Visu savu mūžu, kurš vi-
ņai bija atvēlēts tikai 66 gadu garumā, 
viņa veica godīgu darbu, kopa savu 
māju un dārzu, cik vien spēja, palīdzēja 
cilvēkiem. Mīlestību viņa dāvāja sa-
viem mīļajiem – māmiņai, brāļiem, mā-
sai, viņu bērniem un mazbērniem, savai 
mīļajai katoļu draudzei. 

Katru gadu Ziemassvētkos mūsu ma-
zajā pagasta avīzītē Leontina sveica visus 
pagasta iedzīvotājus katoļu draudzes vār-
dā un novēlēja priecīgus Ziemassvētkus. 
Šogad to viņa vairs nepaspēja... jo tikai 
dienu iepriekš bija iesācies klusais Ad-
venta laiks. 

 Gan jau tur, augšā, saviem mīļajiem 
un savai draudzei viņa ir apsolījusi, ka 
vienmēr būs blakus, neredzama, tikai 
jūtama gan lietus lāsē, gan sniega pārslā, 
gan novembra vējā, tikai tveriet...

Leontina aizgāja viena pa balto sniega 
taku, lai satiktos ar Mūžību, līdzi paņem-
dama tuvo cilvēku mīlestību, smieklus, 
atmiņas par laika sprīdi, ko pie mums uz 
zemes sauc par dzīvi. Palicējiem paliek 
sāpes, atmiņas par viņu un kluss solī-
jums – kādreiz tikties tur, augšā, uz Piena 
Ceļa...

Leontina Litovnika mirusi 29. no-
vembrī 66 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem

ZIEMASSVĒTKU 
DIEVKALPOJUMI 
Ļaudonas baznīcā

24. decembrī plkst. 19.00 
Ļaudonas ev.lut. draudzei

(iespējams pieteikt transportu 
pa tālruni 64823403)

26. decembrī plkst. 16.00 
Ļaudonas katoļu draudzei

Pareizticīgo Ziemassvētki
 7. janvārī plkst. 14.00

Jordānas ūdens svētīšana 
19. janvārī plkst. 14.00

2011. gada 8. janvārī 
pulksten 14.00 

Ļaudonas kultūras namā  
svētku pasākums vecākajai 

paaudzei

INFOrMĀCIJA
Pagasta iedzīvotāji! Pagasta pārval-

dē griežas strādnieku brigādes ar lūgu-
mu izīrēt telpas dzīvošanai uz laiku. Ja 
kāds no pagasta iedzīvotājiem, kuru īpa-
šumā ir brīvi dzīvokļi vai mājas  un jūs 
vēlaties izīrēt, lūdzu, sniedziet pagasta 
pārvaldei informāciju, lai interesentus 
varētu nosūtīt pie jums.

LĪDZJŪtĪBAS

Lai vieglas smiltis Tavai 
         māmulītei,
Lai viņas dvēseli eņģeļi sargā!

 Šajā klusajā un skumju pilnajā 
laikā esam kopā ar Tevi, Biruta.

Tavi kaimiņi

ATVADU VĀRDI


