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ĻAUDONASĻAUDONAS

q Pagasta izglītības  
                 iestādēs

q Kultūras dzīve

Vēstis

q Informācija
Ļaudonas vidusskolas skolotāji.

OKTOBRIS. Klāt jau rudens pirmais mēnesis. Esam sa-
gaidījuši rudens saulgriežus, bet vēl mums vēlīgi smaida 
atvasaras saule. Priecājamies par krāsainajām rudens 
lapām, ko vējš sagriež īstā virpulī virs mūsu galvām un 
noklāj uz zaļās zāles kā krāsainu paklāju. Mēs brienam 
cauri lapām un priecājamies par dabas krāsainumu, bet 
blakus priekam kaut kur dvēselē skumīgi smeldz aiz-
ejošais laiks, jo cik tad dienu vairs palicis līdz ziemai. 
Neskumsim! Vēl taču mūsu dārzos zied miķelīši, kuri 
nebaidās ziemas aukstuma, kuri tāpat kā mēs priecājas 
par gājputnu kāšiem rudenīgajās debesīs. Rudenī neiz-
tikt arī bez raupjajām lietus lāsēm un pirmajām baltajām 
sniega pārslām, kas  jau šoruden paspēja noklāt zemi 
uz īsu brīdi. Vēl cenšamies salasīt un izlobīt adatainos 
kastaņus, lai tos nēsātu līdzi kabatās tumšajā rudens 
laikā. Pavisam drīz vējš noplūks pēdējās lapas, bet koki 
nebēdā, jo zina, ka pavasarī uzplauks no jauna. Tāpat 
kā cilvēka dzīvē – skumjas mijas ar prieku.

 2. oktobrī ievēlējām 10. Saeimu. Oktobra pirmajā 
svētdienā, 3. oktobrī, suminājām mūsu skolotājus Sko-
lotāju dienā.

ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 10 (197) OKTOBRIS 2010. G.

q 10. Saeimas vēlēšanas 



                      “Ļaudonas Vēstis” Nr. 10 (197)                 OKTOBRIS 2010�

Par 10. Saeimas deputātu kandidātu sarakstiem nodotais derīgo vēlēšanu zīmju skaits un 
kandidātu sarakstu iegūtais vietu skaits 10. Saeimā

Nr. Kandidātu saraksts

Par sarakstu nodoto balsu (derīgo vēlēšanu zīmju) skaits
Vietu 
skaits 

Rīgas 
vēlēšanu 
apgabals

Vidzemes 
vēlēšanu 
apgabals

Latgales 
vēlēšanu 
apgabals

Kurzemes 
vēlēšanu 
apgabals

Zemgales 
vēlēšanu 
apgabals

Kopā %

1. „PCTVL – Par 
cilvēka tiesībām 
vienotā Latvijā”

55�� 2347 366� 55� 1767 13847 �,434 0

2. VIENOTĪBA 8583� 110194 19231 38383 47789 301429 31,219 33
3. „Ražots Latvijā” �308 2609 931 1789 1743 9380 0,971 0
4. Politisko partiju 

apvienība „Saskaņas 
Centrs”

117064 38873 59281 �5534 �0648 �5�400 26,037 29

5. „Tautas kontrole” �048 1097 548 600 709 400� 0,4�4 0
6. Zaļo un Zemnieku 

savienība
3�508 58909 �0844 40648 38��6 190025 19,681 ��

7. „Par prezidentālu 
republiku”

�5�4 2171 983 1289 ��35 7102 0,736 0

8. Partiju apvienība „Par 
labu Latviju”

23073 16696 15387 9846 8879 73881 7,652 8

9. „ATBILDĪBA–  
sociāldemokrātiska 
politisko partiju 
apvienība”

��34 1742 1259 �068 936 6139 0,636 0

10. Partija „Daugava 
– Latvijai”

434 443 4�0 �4� ��3 �66� 0,172 0

11. „Pēdējā partija” 2734 �603 83� 973 �3�6 8458 0,876 0
12. Nacionālā apvienība 

„Visu Latvijai”- 
„Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”

��8�� 26349 3958 9446 ��455 74029 7,667 8

13. Kristīgi demokrātiskā 
savienība

906 830 8�0 473 459 3488 0,36� 0

Kopā 294907 264863 128155 120741 136175 944841 97,856* 100

* Procentu summa neveido 100, jo procenti tiek rēķināti no derīgo vēlēšanu aplokšņu (965 538), nevis derīgo vēlēšanu zīmju 
skaita.

10. Saeimā ievēlētie deputāti
VIENOTĪBA (33 deputātu vietas)
1. Arvils Ašeradens Vidzemes vēlēšanu apgabals
2. Dzintars Ābiķis Vidzemes vēlēšanu apgabals
3. Solvita Āboltiņa  Kurzemes vēlēšanu apgabals
4. Silva Bendrāte Kurzemes vēlēšanu apgabals
5. Andris Buiķis Rīgas vēlēšanu apgabals
6. Ingrīda Circene Kurzemes vēlēšanu apgabals
7. Ingmārs Čaklais  Vidzemes vēlēšanu apgabals
8. Ilma Čepāne  Vidzemes vēlēšanu apgabals
9. Lolita Čigāne Rīgas vēlēšanu apgabals
10. Ints Dālderis Rīgas vēlēšanu apgabals
11. Valdis Dombrovskis Vidzemes vēlēšanu apgabals
12. Ina Druviete Vidzemes vēlēšanu apgabals
13. Sarmīte Ēlerte  Zemgales vēlēšanu apgabals
14. Guntars Galvanovskis  Vidzemes vēlēšanu apgabals
15. Dzintra Hirša Vidzemes vēlēšanu apgabals
16. Ojārs Ēriks Kalniņš Rīgas vēlēšanu apgabals
17. Artis Kampars Zemgales vēlēšanu apgabals
18. Rasma Kārkliņa Rīgas vēlēšanu apgabals
19. Ģirts Valdis Kristovskis Rīgas vēlēšanu apgabals
20. Janīna Kursīte - Pakule Kurzemes vēlēšanu apgabals
21. Ainars Latkovskis Vidzemes vēlēšanu apgabals
22. Atis Lejiņš Zemgales vēlēšanu apgabals 
23. Imants Viesturs Lieģis Rīgas vēlēšanu apgabals

24. Aleksejs Loskutovs Latgales vēlēšanu apgabals
25. Klāvs Olšteins Zemgales vēlēšanu apgabals
26. Artis Pabriks Vidzemes vēlēšanu apgabals
27. Inguna Rībena Rīgas vēlēšanu apgabals
28. Edvards Smiltēns  Vidzemes vēlēšanu apgabals
29. Kārlis Šadurskis Latgales vēlēšanu apgabals
30. Aigars Štokenbergs Zemgales vēlēšanu apgabals
31. Andris Vilks  Vidzemes vēlēšanu apgabals
32. Ilze Viņķele  Rīgas vēlēšanu apgabals
33. Dzintars Zaķis Zemgales vēlēšanu apgabals
 
Politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs” (29 depu-
tātu vietas)
1. Valērijs Agešins Kurzemes vēlēšanu apgabals
2. Jānis Ādamsons Vidzemes vēlēšanu apgabals
3. Aleksejs Burunovs Latgales vēlēšanu apgabals
4. Boriss Cilevičs  Rīgas vēlēšanu apgabals
5. Sergejs Dolgopolovs Rīgas vēlēšanu apgabals
6. Sergejs Fjodorovs Latgales vēlēšanu apgabals
7. Valentīns Grigorjevs Zemgales vēlēšanu apgabals
8. Aleksejs Holostovs  Rīgas vēlēšanu apgabals
9. Aleksandrs Jakimovs  Latgales vēlēšanu apgabals
10. Nikolajs Kabanovs Rīgas vēlēšanu apgabals
11. Andrejs Klementjevs  Rīgas vēlēšanu apgabals

10.Saeimas vēlēšanas notikušas
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 Sācies jaunais mācību gads

12. Ivans Klementjevs  Vidzemes vēlēšanu apgabals
13. Valērijs Kravcovs  Kurzemes vēlēšanu apgabals
14. Igors Meļņikovs   Rīgas vēlēšanu apgabals
15. Sergejs Mirskis Rīgas vēlēšanu apgabals
16. Vladimirs Nikonovs Latgales vēlēšanu apgabals
17. Ņikita Ņikiforovs Rīgas vēlēšanu apgabals
18. Vitālijs Orlovs  Zemgales vēlēšanu apgabals
19. Igors Pimenovs  Rīgas vēlēšanu apgabals
20. Ivans Ribakovs   Latgales vēlēšanu apgabals
21. Dmitrijs Rodionovs  Latgales vēlēšanu apgabals
22. Artūrs Rubiks  Rīgas vēlēšanu apgabals
23. Raimonds Rubiks  Latgales vēlēšanu apgabals
24. Aleksandrs Sakovskis Vidzemes vēlēšanu apgabals
25. Juris Silovs  Vidzemes vēlēšanu apgabals
26. Jānis Tutins  Latgales vēlēšanu apgabals
27. Jānis Urbanovičs   Rīgas vēlēšanu apgabals
28. Mihails Zemļinskis Rīgas vēlēšanu apgabals
29. Igors Zujevs  Rīgas vēlēšanu apgabals
 
Zaļo un Zemnieku savienība (22 deputātu vietas)
1. Uldis Augulis  Zemgales vēlēšanu apgabals
2. Aija Barča Kurzemes vēlēšanu apgabals
3. Andris Bērziņš  Vidzemes vēlēšanu apgabals
4. Andris Bērziņš  Zemgales vēlēšanu apgabals
5. Augusts Brigmanis  Zemgales vēlēšanu apgabals
6. Gundars Daudze  Kurzemes vēlēšanu apgabals
7. Aivars Dronka Zemgales vēlēšanu apgabals
8. Jānis Dūklavs  Vidzemes vēlēšanu apgabals
9. Rihards Eigims  Latgales vēlēšanu apgabals
10. Iveta Grigule Vidzemes vēlēšanu apgabals
11. Jānis Klaužs Latgales vēlēšanu apgabals
12. Armands Krauze  Vidzemes vēlēšanu apgabals

13. Ingmārs Līdaka Vidzemes vēlēšanu apgabals
14. Dace Reinika  Zemgales vēlēšanu apgabals
15. Dana Reizniece Kurzemes vēlēšanu apgabals
16. Kārlis Seržants Rīgas vēlēšanu apgabals
17. Vitauts Staņa Vidzemes vēlēšanu apgabals
18. Jānis Strazdiņš Rīgas vēlēšanu apgabals
19. Staņislavs Šķesters Latgales vēlēšanu apgabals
20. Raimonds Vējonis   Rīgas vēlēšanu apgabals
21. Jānis Vucāns Kurzemes vēlēšanu apgabals
22. Oskars Zīds Kurzemes vēlēšanu apgabals
 
Partiju apvienība „Par labu Latviju” (8 deputātu vietas)
1. Imants Jānis Bekešs Latgales vēlēšanu apgabals
2. Māris Kučinskis Vidzemes vēlēšanu apgabals
3. Rita Strode   Latgales vēlēšanu apgabals
4. Andris Šķēle Zemgales vēlēšanu apgabals
5. Inese Šlesere Rīgas vēlēšanu apgabals
6. Ainārs Šlesers  Rīgas vēlēšanu apgabals
7. Guntis Ulmanis Vidzemes vēlēšanu apgabals
8. Edgars Zalāns  Kurzemes vēlēšanu apgabals
 
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK” (8 deputātu vietas)
1. Gaidis Bērziņš Kurzemes vēlēšanu apgabals
2. Einārs Cilinskis Rīgas vēlēšanu apgabals
3. Jānis Dombrava  Vidzemes vēlēšanu apgabals
4. Raivis Dzintars Vidzemes vēlēšanu apgabals
5. Inese Laizāne Latgales vēlēšanu apgabals
6. Visvaldis Lācis Vidzemes vēlēšanu apgabals
7. Imants Parādnieks  Zemgales vēlēšanu apgabals
8. Dzintars Rasnačs Rīgas vēlēšanu apgabals

Tā balsoja Ļaudonas 668. vēlēšanu iecirknī

Nr. Kandidātu saraksts

Par sarakstu 
nodoto balsu 

(derīgo 
vēlēšanu 

zīmju) skaits

1. „PCTVL – Par cilvēka tiesībām 
vienotā Latvijā”

�0

2. VIENOTĪBA �56
3. „Ražots Latvijā” 4
4. Politisko partiju apvienība „Saskaņas 

Centrs”
40

5. „Tautas kontrole” 4
6. Zaļo un Zemnieku savienība �00
7. „Par prezidentālu republiku” 3
8. Partiju apvienība „Par labu Latviju” �8
9. „ATBILDĪBA – sociāldemokrātiska 

politisko partiju apvienība”
7

10. Partija „Daugava – Latvijai” 0
11. „Pēdējā partija” 5
12. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai”- 

„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
5�

13. Kristīgi demokrātiskā savienība �
kopā 611

Madonas novada 668.vēlēšanu iecirknī Ļaudonā, Dzirnavu 
ielā 7 10. Saeimas vēlēšanās piedalījās 631 vēlētājs, no tiem 14 
vēlētāji vēlēšanu kastē bija iemetuši tukšas vēlēšanu aploksnes, 
5 aploksnēs bija atstātas vairākas vēlēšanu zīmes, bet viens vē-
lētājs no vēlēšanu iecirkņa bija aizgājis ar visu aploksni.

Vēlēšanu dienā.
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MĒNEŠA JUBILĀRI  
Milda Strode 30. septembrī svinē-

ja dzīves 85 gadu jubileju. Jubilāres 
dzīvesceļš aizsācies Krustpils novada 
Kūku pagastā. Jubilāre bērnībā auga 
kopā ar diviem brāļiem. Laimes māte 
cienījamai jubilārei nebija lēmusi laimī-
gu bērnību, jo jau piecu gadu vecumā 
mūžībā aizgāja māmiņa. Skolas gaitas 
uzsāktas un pabeigtas Kūku pagasta 
Sūnu pamatskolā. Tēvs bijis ļoti nejauks 
pret saviem bērniem un drīz vien pus-
audzei Mildai divpadsmit gadu vecumā 
tika sameklēta audžuģimene Mētrienas 
pusē. Šajā ģimenē meitene arī izaugu-
si un uzsākusi pati savu dzīvi. Kopā ar 
audžuvecākiem un kaimiņiem Rāksalas 
mežā pārciestas kara šausmas, kad vā-
cieši atkāpās, bet krievi nāca iekšā. Par 
laimi, mājas nebija nopostītas.

Pēc kara jaunā meitene uzsāka dar-
ba gaitas vietējā kolhozā par lopkopē-

ju- slaucēju. Jaunībā satikta 
pirmā mīlestība un jau 1948. 
gadā Milda apprecējusies. 
Pasaulē nāca meita  Ināra, 
bet jaunās ģimenes tēvam ģi-
mene nebija vajadzīga. Tā nu 
Milda palika viena kopā ar 
savu meitu. Strādājot smago 
slaucējas darbu un audzinot 
meitu, Milda satika savu īsto 
dzīves mīlestību un apprecē-
jās otro reizi. Otrajā laulībā piedzima meita 
Nelita un dēls Ilmārs. Ģimene 1965.gadā 
no bagātā kolhoza „Līdums” pārcēlās uz 
Sāvienu. Sāvienā Milda uzsāka darbu Joku 
lopu fermā, kurā arī nostrādāja visu atliku-
šo darba mūžu. Cienījamā jubilāre atceras 
pasākumus Ļaudonas kultūras namā, kuros 
viņai pasniegti daudzi apbalvojumi par labu 
un apzinīgu darbu. Pateicības, Goda rakstus 
un medaļas Mildas kundze saglabājusi, lai 
tos varētu parādīt saviem mazbērniem. Cie-
nījamā jubilāre priecājas par saviem trijiem 
bērniem, pieciem mazbērniem un vienu 

mazmazbērniņu. Tepat 
Sāvienā dzīvo meita 
Nelita ar savu ģimeni. 
Viņa ir visbiežākais cie-
miņš un palīgs māmiņai. 
Šodienas valsts ekono-
miskā situācija jubilāres 
mīļajiem likusi doties 
uz darbu svešās zemēs. 
Dēls strādā Anglijā, kāds 
no mazbērniem Īrijā. Kā 

saka jubilāre, skumji, svešumā jau nav 
dzimtenes, bet ko padarīsi. Cerēsim uz 
labākiem laikiem.

Jubilāre priecājas, ka pie viņas at-
brauc mazbērni un palīdz nopļaut zāli 
pagalmā, palīdz dārzā, jo piemājas 
zemītē vēl spēj izaudzēt kartupeļus un 
citas saknes. Visu mūžu jubilāre ir mī-
lējusi un kopusi puķes, kuras arī šajā 
rudenī krāšņi zied pie viņas mājām. 

Atvainojamies jubilārei, ka neieradā-
mies sveikt īstajā dienā. Vēlam veselību 
un vēl daudzus skaistus dzīves gadus.

Kornēlija Martinsone 6. oktobrī 
svinēja dzīves 80 gadu jubileju. Mājās 
jubilāre mūs sagaidīja ar sirsnīgu smai-
du un laipni aicināja iekšā.

Jubilāres dzīvesceļš aizsācies Bar-
kavas pagasta Osagala sādžā. Ģimenē 
Kornēlija auga kopā ar vecāku brāli un 
jaunāku māsu. Tā laika bērniem bērnība 
visiem līdzīga – ar ganu gaitām un citiem 
lauku darbiem. Tā laika pamatizglītība 
iegūta Barkavas pamatskolā. Tuvojoties 
frontei, pavasarī ģimene bēgļu gaitās 
aizceļojusi līdz pat Kurzemei, bet atpa-
kaļ uz Barkavu atgriezušies tikai rudenī. 
Pēc kara uzsāktas darba gaitas Barkavā, 
bet pavisam drīz jau jaunā meitene ie-
stājusies Biržu lauksaimniecības skolā. 
Mācību laikā Kornēlijā ieskatījies sko-
lotājs Imants Martinsons. Abu jauniešu 
draudzība pārtapusi mīlestībā un pēc 
skolas beigšanas nodibināta ģimene. 
Jaunā ģimene atgriezusies vīra Imanta 
dzimtajā Sāvienā. Ģimenē piedzimusi 
pirmā meita Dace tieši vīra dzimšanas 
dienā, vēlāk ģimenei piebiedrojusies 

meita Inese. Vīrs Imants 
līdz pat aiziešanai pensijā 
strādājis par zootehniķi, 
Kornēlija par fermu pārzini 
un kontrolasistenti bijušajos 
Sāvienas kolhozos un vēlā-
kajos gados Kirova vārdā 
nosauktajā padomju saim-
niecībā Ļaudonā. 

Darba gados jubilāre sa-
ņēmusi daudzas Pateicības 
un Goda rakstus par apzinīgi 
paveikto darbu. Kornēlija ikvienu viņai uz-
ticēto darbu ir veikusi no sirds, tā, lai pašai 
par paveikto būtu gandarījums. Strādājot 
lopkopībā, brīvā laika ir bijis maz, bet tas 
nav traucējis iekārtot savas mājas apkārtni 
tā, lai pie tās vienmēr būtu skaisti, lai zie-
dētu puķes līdz pat vēlam rudenim. Ziemas 
vakari veltīti rokdarbiem, lai ar tiem varētu 
iepriecināt savus tuviniekus. Meitas jubi-
lārei dāvājušas divas mazmeitas – Agnesi 
un Montu. Agnese strādā bankā par juristi, 
bet Monta mācās Mūzikas akadēmijā. Mēs 
atceramies mazo „Cāli” Montu, kad mazā 

Sāvienas meitene mūs 
un visu Latviju priecē-
ja ar savu skanīgo balsi. 
Prieks, ka Monta nav ap-
stājusies savā dziedātājas 
izaugsmē un turpina ie-
sākto ceļu. Lai viņai vei-
cas! Jubilārei ir arī divi 
mazmazbērniņi – Undīne 
un Kristers. Vecīte – tā 
cienījamo jubilāri godā 
mazbērni un mazmazbēr-

ni. Znots Ojārs dzīvo pie sievasmātes un 
palīdz ikdienas darbos, jo vīrs Imants jau 
aizgājis mūžības ceļos. Vecīte priecājas, 
ka meitas un mazbērni var atbraukt cie-
mos un paciemoties. Arī mēs paciemojā-
mies pie cienījamās jubilāres un vēlam 
viņai vēl daudzus gadus būt kopā ar sa-
viem mīļajiem. Vēlam labu veselību un 
dzīvesprieku.

Pie jubilārēm ciemojās Ruta un Ilze
R. Vizānes foto

Velta Strode 6. oktobrī svinēja skais-
to dzīves 80 gadu jubileju. Jubilāre dzī-
vespriecīga sagaidīja mūs savā mājā 
kopā ar uzticamajiem draugiem – sunīti 
un kaķīti.

Jubilāres dzīves ceļš aizsācies Opsu 
pusē, kur savu bērnību vecāku mājās 
pavadījusi kopā ar abām māsām. Kā jau 
tā laika bērnam, bērnībā bija jāizbauda 
ganu rīti un jādara citi darbi vecāku saim-
niecībā. Zinības apgūtas Ļaudonas veca-
jā skolā Tocē. Kopā ar ģimeni pārciesti 
skaudrie kara gadi. 1949. gada 25. mar-
tā Velta kopā ar ģimeni tika izsūtīta uz 
Amūras apgabalu, kur dzīve bija jāsāk no 
jauna. Meitene tika norīkota darbā lau-
ku brigādē, kur bija jāveic fiziski smagi 
darbi. Darbs salā nebija viegls, īpaši jau 

ar tukšu vēderu. Vēlāk Vel-
tai nācās apgūt traktoristes 
iemaņas, sākumā kā pieka-
binātājai, bet ar laiku pašai 
vajadzēja vadīt traktoru. 
Izsūtījumā pavadīti smagi 
un grūti septiņi dzīves gadi, 
kurus no atmiņām nekad ne-
varēs izdzēst. Atgriežoties 
no izsūtījuma, Velta uzsāka 
darbu kolhozā „Līdums” lauku brigādē. 

Ļaudonā sastapa savu dzīvesdraugu An-
tonu, nodibināja ģimeni un abi kopā bija 
laimīgi. Īsi pirms došanās pelnītā atpūtā 
ģimene iegādājās māju Sāvienas pusē, kurā 
dzīvo vēl šobrīd cienījamā jubilāre. Dzīves 
draugs Antons jau aizgājis mūžības ceļos.

Par spīti jubilāres cienījamam vecumam, 

viņa joprojām rūpējas par 
saviem mājdzīvniekiem– 
sunīti, kaķīti un kaziņām. 

Vaļasprieks jubilārei 
bijusi adīšana un puķu 
kopšana, bet tagad ve-
selības problēmas vairs 
neļauj adīt. Veltas kundze 
skatās televīziju, abonē 
avīzes un dzīvo līdzi vi-

siem notikumiem Latvijā, piedalījusies 
2. oktobrī Saeimas vēlēšanās. 

Cienījamās jubilāres mājās biežs cie-
miņš ir sirsnīgā kaimiņiene Ārija, kura 
arī šodien jubilārei atnesusi smaržīgus 
rudens ābolus.

Vēlēsim jubilārei labu veselību un vēl 
daudzus dzīves gadus.
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Jubilejas klāt...

draugi viņus sveic ar krāšņajiem rudens 
ziediem un sarūpētajām dāvaniņām. At-
miņai no šī notikuma kopīga fotografē-
šanās, pēc tam jautra diskotēka.

pAgAstA IzgLītīBAs IEstĀdĒs

Šajā mēnesī jau lapu zelts visai dabai 
piešķir vienreizēju, neatkārtojamu krāš-
ņumu. Rudens ota izkrāsojusi jau kļavu 
lapas dzeltenos un sarkanos toņos. Savu 
roku tur pielikusi arī atvasaras saulīte 
un rudens salna. 

Savu dzimšanas dienu kopīgi svin gan 
vasaras mēnešos dzimušie bērni, gan 
septembra mēnesī dzimušie. To ir kupls 
pulks. Tādēļ uz šo pasākumu ieradusies 
arī „Atvasara” – skolotāja Valentīna. 
Viņa pastāsta bērniem par šīs vasaras 
spilgtākajiem notikumiem, uzdod mīk-
las. Aicina visus noskatīties notikumu 
par dzīvniekiem. Šis notikums bijis va-
sarā mežmalā. Šoreiz bērnus iepriecinā-
jām ar teātra izrādi „Zaķis un ezis”, kur 

zaķa lomā iejutās skolotāja Vita, ežu lomās 
skolotāja Dace un mūsu darbiniece Vanda. 
Šī izrāde bērnos izraisīja emocionālu, pa-
tiesu prieku. 

Katrs jubilārs iededzina savu svecīti, 

Rudentiņ, bagāts vīrs,
Daudz tu mums dāvināji:
Pilnas klētis labībiņas,
Pilnas zelta, sudrabiņa.  
                     T.dz.   
Miķeļus svin visbagātākajā gadalai-

kā, tāpēc saimniecei nav jāraizējas, ko 
likt galdā. Arī mēs šogad Miķeļdienā 
cienājāmies ar rudens bagātībām. Kat-
ra grupiņa bija sarūpējusi cienastu. Pie 
pašiem mazākajiem, „Zaķu” grupas 
bērniem „Zaķene” – skolotāja Valentīna 
ieradās ar dārzeņu grozu. Noskaidroju-
ši, kādi dārzeņi atrodas grozā, kopīgi 
nolēma pagatavot garšīgus dārzeņu sa-
lātus. „Rūķu” grupas bērni cienājās ar 
ceptajām beciņām. „Kaķu” grupiņas 
bērni cienājās ar augļiem.  

„Miķelītis”– skolotāja Dace un „Za-
ķene” devās uz grupiņām ar dažādiem 
sagatavotiem uzdevumiem bērniem. 
Piemēram, pēc garšas un smaržas bija 
jāpasaka, kas tas par dārzeni, augli. Pēc 
lapām jāuzmin, kuram kokam tās pieder. 
Tika minētas mīklas. „Miķelītis” katram 
bērnam dāvāja kastani. „Zaķene” pa-
sniedza pateicības rakstus bērniem, kuri 
piedalījās ar saviem darbiem izstādē 
“Rudens veltes mūsu priekam”.  

      Valentīna un Vita, skolotājas

Mazie jubilāri.

“Zaķene”– skolotāja 
Valentīna un “Miķe-
lītis”– skolotāja Dace 
ciemos pie bērniem.
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Vēstis no Ļaudonas vidusskolas 
bibliotēkas

Esiet visi mīļi sveicināti rudenī! 
Pat īsti neticas, bet šajā mācību 
gadā noslēgumam tuvojas jau ot-
rais mācību mēnesis. Laiks nudien 
skrien vēja spārniem... 

Lai arī ar samazinātu slodzi, bet 
skolas bibliotēka turpina darboties. 
Skolas bibliotēkā skolēni un ne ti-
kai var lasīt žurnālus, grāmatas, 
var mācīties, atpūsties, parunāties, 
spēlēt spēles. Var piedalīties izstāžu 
veidošanā un konkursiņos. Lai gan 
jāsaka, ka atsaucība ir ļoti maza. Īsti 
pat nezinu, kur slēpjas problēma. 
Vai tā ir pilnīga bērnu vienaldzība 
pret visu, vai slinkums, vai radošu-
ma trūkums? Bet varbūt kas cits? 
Varbūt daļa bērnu gaida, lai viņus 
apdāvinātu ar ļoti dārgām dāvanām, 
bet tas diemžēl nav iespējams. Nu 
nav mans atalgojums tik liels (visas 
balviņas pērku par saviem līdzek-
ļiem). Taču parasti nevienu bērnu 
neesmu atstājusi bez pateicības vai 
atzinības un kādas nelielas dāvani-
ņas uzlīmju, grāmatzīmes, saldumi-
ņa vai kādā citā veidā. Ne jau balva 
ir tā galvenā, bet gan bērnu vēlme 
darboties. Tieši ar tādu mērķi savus 
konkursiņus skolas bibliotēkā es rī-
koju. Pirmajos bibliotēkas darbības 
gados atsaucība no skolēniem bija 
lielāka. 

6. oktobrī kopā ar skolēnu paš-
pārvaldes pārstāvjiem tika veikta 
mācību grāmatu apvākojuma pār-
baude. Un atkal jāsecina, ka daļa 
skolas skolēnu nevīžo apvākot grā-
matas. Tas jādara ar mērķi – pēc 
iespējas ilgāk saglabāt mācību grā-
matas normālā izskatā. Esmu par šo 
tematu jau rakstījusi agrāk. Man ir 
skumji, ka atkal jāatkārtojas. Viens 
no lētākajiem variantiem ir nopirkt 
vienu biezas tapetes rulli, pietiks il-
gam laikam un daudzām grāmatām. 
Tikai nesakiet man, ka tas ir neie-
spējami. Mācību grāmatas maksā 
dārgi. Diez vai jūs priecātos, ja būtu 
jāpērk visas grāmatas vai lielākā 
daļa. Mēs esam ļoti centušies, lai 
varētu sarūpēt visas mācību grā-
matas, bet diemžēl naudas visam 
nepietiek. Šajā gadā valsts dotācija 
ir 97,00 lati, t.i., 0,6920 Ls vienam 
skolēnam. Šī summa ir atkarīga no 

skolēnu skaita skolā. Viena grāmata 
vidēji maksā 5 – 7 latus. Varat paši 
izrēķināt, cik grāmatu var nopirkt. At-
gādināšu arī to, ka no šīs naudas drīkst 
pirkt tikai IZM apstiprinātas mācību 
grāmatas skolēniem un tieši tā arī tas 
tiek darīts. Šogad mācību grāmatu ie-
gādei izmantojām arī divus dāvināju-
mus skolai, katru 60,00 latu vērtībā, 
ko saņēmām salidojumā. Man ļoti 
sirsniņa nosāpēja, ka nevarēju nopirkt 
kādas jaunas daiļliteratūras grāmatas 
vai kādu vērtīgu enciklopēdiju. Jo arī 
šādas grāmatas ir nepieciešamas sko-
las bibliotēkai, jo vēl jau ir bērni, kas 
lasa grāmatas. Bet ir tieši tik skarbi, 
cik ir. Septembrī saņēmām ziņu no 
Madonas pašvaldības par naudas lī-
dzekļu piešķiršanu mācību grāmatu 
iegādei, mūsu skolai tie ir 213,00 lati. 
Liels paldies!

Tāpēc man ir liels prieks, ka kāds 
šajos finansiāli grūtajos apstākļos 
ir gatavs dāvināt skolas bibliotēkai 
grāmatas. Liels paldies individuāla-
jiem dāvinātājiem 2009. gadā: Alisei 
Avotiņai, Reinim Veikšānam, Signei 
Smirnovai un 2010. gadā – Vijai To-
čai, Lienei Dundurei. Arī es pati savu 
mājas bibliotēku lielā mērā esmu zie-
dojusi skolas bibliotēkai. Liels paldies 
arī tiem bērniem un viņu vecākiem, 
kas uzdāvina skolas bibliotēkai mācī-
bu grāmatas, kuras pašiem vairs neva-
jag. 

Šī gada aprīlī radošuma nedēļas ie-
tvaros iesaistīju mūsu skolas biblio-
tēku akcijā ,,Pasaule t@vā bibliotē-
kā”. Pētījām mums nepazīstamo, bet 
interesanto un neatkārtojamo valsti 
Islandi. Es bērniem stāstīju un rādīju 
interesantas lietas par Islandi, nedaudz 
iepazīstināju bērnus ar Bjorkas un Si-
gur Ros daiļradi. Savukārt bērni zīmē-
ja spilgtākos iespaidus no dzirdētā un 
redzētā, lielākoties tas bija vulkāna iz-
virdums. No zīmējumiem un pārējiem 
materiāliem izveidojām grāmatu par 
Islandi. Par šīm aktivitātēm var lasīt 
vairākās interneta adresēs, piemēram, 
www.draugiem.lv/radosumanedela un 
www.stastulaiks.lv sadaļā ,,bibliotē-
ka”. Maijā par iesaistīšanos radošuma 
nedēļā saņēmām pateicības vārdus 
no IZM ministres Tatjanas Koķes. Šī 
gada 21. septembrī Rīgā bija noslēgu-

♦ ♦ ♦
Madonas bērnu un jauniešu centrs 

septembrī organizēja zīmējumu 
konkursu  „Mans mīlulis”, kas bija 
veltīts Starptautiskajai dzīvnieku 
aizsardzības dienai. Šajā konkur-
sā piedalījās Ļaudonas vidusskolas     
4. klases skolēni, arī mazpulcēni un 
5. klases skolniece Katrīna Melānija 
Kļaviņa. Žūrija Madonā bija ieprie-
cināta par skolēnu veikumu, tādēļ  
noslēguma pasākumā „Draugs, par 
kuru es rūpējos”  12. oktobrī labā-
ko zīmētāju vidū bija  un Pateicības 
saņēma: Alise Avotiņa, Diāna Cīru-
le, Katrīna Melānija Kļaviņa, Egīls 
Kalniņš, Laura Lārmane un Raivis 
Veners.

Paldies  vizuālās mākslas skolotā-
jai Vijai Točai par atsaucību un bēr-
nu sagatavošanu konkursam!

 L. Grāvīte

ma pasākums visai akcijai. Diemžēl 
pati nevarēju aizbraukt, bet mūsu 
skolas bibliotēka saņēma pateicību 
no Latvijas Bibliotekāru biedrības un 
UNESCO Latvijas Nacionālās komi-
sijas un dāvanā arī mazu globusiņu. 

Vēlu jums visiem vairāk mīlestī-
bas, sapratnes, gribasspēka un ne-
pazaudēt gaismu sevī šajā tumšajā 
rudens laikā!

Dzintra Viļeviča, 
Ļaudonas vidusskolas bibliotekāre
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Mazpulcēnu  projektu forumā  – 2010
Septembra beigās    Salacgrīvas novada Liepupes vi-

dusskolā notika Vidzemes novada mazpulcēnu Miķeļ-
dienas tirgus un Projekta forums – 2010. No  Madonas 
novada  piedalījās Kusas, Liezēres, Bērzaunes pamatsko-
las,  Madonas 1. vidusskolas  izvirzītie mazpulcēni, kā arī 
mēs – ļaudonieši:  Baiba Dauģe, Kristīne Kuprane, Salvis 
Krusietis, Nauris Pelsis, Diāna Podniece, Reinis Veikšāns, 
Megija Kristīne Cera, Artūrs Biķernieks un Egīls Kalniņš.

Diemžēl vienai no labākajām   projekta autorēm  Katrī-
nai  Melānijai Kļaviņai slimības dēļ bija jāpaliek mājās. 

Pasākumā Liepupes vidusskolā  darbu prezentēja maz-
pulka biešu audzētāji, tirgotāju projekta  un citu nozaru  
kvalitatīvāko projektu autori. Ar mazpulcēnu vasaras dar-
ba veikumu iepazīstinājām  žūriju.  Kā tad mums veicās?

Atzinību par veiksmīgu projekta īstenošanu no Ļaudonas 
mazpulka  saņēma  Reinis  Veikšāns par tirgotāja projektu. 
Reinis  kā pateicību saņēma dāvanu – segu, kuru sponso-
rējis mazpulku vecbiedrs Arvīds Bļodnieks un  mazpulku 
cienītājs Georgs Ivanovs, kas dzīvo ASV.   

Katram mazpulcēnam par veikto darbu tika piešķirts  
biedrības „Latvijas mazpulki” sertifikāts un neliela balvi-
ņa. 

Selekcionārs Jānis Vasarietis mazpulkam dāvāja liliju 
sīpolus, lai kāds no mazpulcēniem audzētu un nākamajā  
vasaras individuālajā  projektā tuvāk iepazītu  šo krāšņo 
un cēlo puķi. Šoreiz izlozes kārtībā liliju sīpolus saņēma 
Nauris Pelsis un Kristīne Kuprane. 

Vidzemes novada mazpulcēnu tirdziņā no mūsu maz-
pulka tirgojās Salvis un Reinis. Paldies viņu māmiņām par 
atbalstu un palīdzību nelielo suvenīru gatavošanā!

Kādas ir mūsu izjūtas pēc foruma?
– “Mazpulcēni cits pret citu bija jauki un izpalīdzīgi. 
– Ļoti patika mazpulcēnu tirdziņš. 

Ļaudonas 117. mazpulka dalībnieki Vidzemes novada 
forumā Liepupes vidusskolā.

– Apbēdināja tas, ka nevarēju visu pārdot.
– Projektu prezentācija izdevās.
– Izdejojāmies...
– Pasākuma noslēgums bija pie jūras.
– Patika vērot „degošās laternas” – balonus, kas pacēlās 

virs jūras, lasīt atmiņai jūras  akmentiņus.
–  Bija superīgi!”  

/Kristīnes, Reiņa, Megijas, Diānas iespaidi/ 
Esam pateicīgi  Ļaudonas pašvaldībai  par atbalstu foru-

ma  dalības  maksas atmaksai un mazpulcēnu nodrošinā-
šanai   ar transportu mājās no Madonas.

Paldies  arī Reiņa  Veikšāna tētim par atvizināšanu mā-
jās! 

 Ar mazpulcēniem kopā Liepupē bija Līga Grāvīte

KULtŪRAs dzīVE             
25. septembrī Ļaudonas kultūras namā viesojās Kal-

snavas teātris ar Jāņa Sārta komēdiju „Viss pa gaisu”. 
Kalsnavieši  sava novadnieka darbu izvēlējās, atzīmējot 
Jāņa Sārta 105. gadadienu, un izrāde tika gatavota Mado-
nas novada dramatisko kolektīvu skatei.

Kalsnavieši izrādi skatījās Līgo vakarā. Izrādes reži-
sore, dramatiskā kolektīva vadītāja un Almas lomas at-
veidotāja – Daina Āboliņa. Stublāja tēlā iejutās Guntis 

Preiss, Edes – Nadja Niedrīte, Ziedoņa – Dainis Kreilis, 
Noras – Vineta Lopatko, Andra – Artūrs Teilis. Izrādes 
vadītāja un sufliere – Iluta Puzāne, pie skaņu pults – Ga-
tis Teilis.

Ceru, ka tie, kas izrādi noskatījās, nebija vīlušies. Ak-
tieri un arī es saku paldies par samērā lielo apmeklējumu 
un, protams, par ziediem.

Bet ko gan lai saka par 8. oktobra pasākumu? Vai tie-
šām pie vainas bija nelielā ieejas maksa, vai arī ļaudonie-
šiem nepatīk dzeja un mūzika?

Izrādes laikā. Kalsnavas aktieru kolektīvs. 
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„Ir rudens jau ar raibām lapu dejām,
Kas, klusi skanēdamas, zemē krīt...”
                                       (A. Skrjabe)

Rudens Latvijā atnāk ar Dzejas dienām – Latvijas Rakstnieku 
savienības rīkotajiem dzejas svētkiem. Gadu gaitā tās kļuvušas 
par skaistu kultūras tradīciju, kas rosina interesi par dzeju un 
dod iespēju tikties ar autoriem.

Ļaudonas kultūras nams šogad ciemos aicināja dzejnieci 
Anitu Skrjabi (1959.), pēc profesijas ekonomisti, no Madonas 
novada Barkavas pagasta. 2009. gada Dzejas dienu balvai tika 
izvirzīts viņas pēdējais dzejoļu krājums „Upes audeklā”, kurš 
ieguva portāla “Delfi” lasītāju simpātiju balvu.

Dzejniece uzskata, ka dzejā primārais ir doma, taču aiz katras 
uzrakstītas rindas ir jāstāv pārdzīvojumam. Viņas dzeja ir ba-
gāta ar niansētiem dabas tēliem, kuri simboliski ataino cilvēka 
dzīves ceļu, meklējumus un atziņas.

Anita Skrjabe sevi sauc par dabas bērnu, kuram neizsīkstošas 
iedvesmas un atjaunotnes avots ir dabas pasaule.

Kopā ar dzejnieci viesojās Barkavas pagasta jaunrades studi-
ja „Pirmatne” ar muzikālu dzejas kompozīciju „Ar debesīm lai 

26. septembrī “Rudens tirgus” 
Ļaudonā 

reizi izskaidrotos”, ko veidojusi režisore Zeltīte Veipa. Dzejnie-
ces Anitas Skrjabes dzeja un mūziķa Kristapa Vēvera īpaši šim 
iestudējumam komponētā rokmūzika.

A. Kreiles teksts R. Vizānes foto

“Pirmatne” kopā ar dzejnieci  A. Skrjabi (2. no labās).

Pie Imanta varēja iegādāties daudz dažādu preču. Skaisto suņuku piedāvā Ceruku ģimene.

Sāvēnietis A. Ciršs uz tirgu 
bija atvedis medu, ķirbjus un 

ābolus.

I. Barūkle piedāvāja 
zemeņu un lilliju stādus.

D. Simsone piedāvāja kartupeļus un trušus.

Mazā Lana tirgojās ar 
pašdarinātām rudens 

kompozīcijām.

R. Vizānes foto
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SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Madonas nodaļas rīkotais seminārs

Ūdenskrātuvju veidošana, uzturēšana
Jaunu ūdenskrātuvju ierīkošana, esošo apsaimniekošana un akvakultūras dažādošanas iespējas saimniecībā, 

finansējuma piesaistes iespējas.
Programma
Norises vieta: Brīvdienu māja „Kalmes” Ērgļu pagasts,  Ērgļu novads
Datums:  29.10.2010. plkst. 10.00

Laiks Stundu 
skaits Saturs Lektors

10.00-12.30 �,5 Zivju dīķu ierīkošana, esošo 
apsaimniekošana, akvakultūras dažādošanas 
iespējas saimniecībā.

Ihtiologs, vides speciālists Māris Olte

12.30-13.00 0,5 Kafijas pauze un diskusijas
13.00-15.00 � Zivju audzēšana, zivju sugas, to piemērotība, 

savstarpējā saderība.
Zivkopis, zivaudzētavas z/s “Purviņi” 
īpašnieks Ojārs Daubers

15.00-15.30 0,5 Zivsaimniecības teritoriju attīstības 
veicināšana, ezera apsaimniekošanas iespējas, 
finansējuma piesaistes iespējas attīstībai.

Biedrības „Kāla ezera padome” valdes 
locekle Vita Eizentāle

Kopā: st. 5
Īss apraksts: Semināra mērķis sniegt vispārējo infor-

māciju un dalīties praktiskajā pieredzē par dīķu veidoša-
nu, uzturēšanu, par zivju audzēšanas iespējām, par ezera 
apsaimniekošanas iespējām un finansējuma piesaisti 
zivsaimniecības teritoriju attīstības veicināšanai. Dalība 
bez maksas.

 29. oktobrī plkst. 10.00 tiekamies Jāņa Knēziņa 
brīvdienu mājā „Kalmes” Ērgļu pagastā, Ērgļu no-
vadā-Pulgošņa ezera krastā.

Ceļš Madona-Ērgļi, – 3 km no Ērgļiem, jāgriežas pa 
labi – Pulgošņa ezera krastā atrodas komponistu Jurjānu 
memoriālais muzejs „Meņģeļi”, jābrauc garām muzejam 

Dzejnieku Andreju 
Eglīti pieminot

“Var jau būt – visskaistākais, viss ir tikai mirkli,”– tā 
raksta Andrejs Eglītis. Mirklis – lietains, mazliet mig-
lains, bet tas jau netraucēja mums atnākt pie Dzejnieka. 
Un tikai mirkli uzkavēties… Pie Dzejnieka ar lielo bur-
tu rakstāmā. Dzejnieka, kura kvēlākie vārdi, teiktie un 
rakstītie, ar vienu domu – par Latviju un tikai, vienīgi 
Latvija! 

21. oktobrī dzejnieka Andreja Eglīša dzimšanas dienā 
mēs, Ļaudonas vidusskolas skolēni un skolotāji, pagasta 
pārvaldes  pārstāvji, kultūras darba vadītāja, kā arī Lat-
viešu Nacionālā fonda priekšsēdētāja Māra Strautmane, 
pulcējāmies uz atceres brīdi Ļaudonas kapsētā pie Dzej-
nieka kapa. Iededzām svecītes un nolikām rudens ziedus 
Dzejnieka piemiņai. 

S. Sīle, Ļaudonas vidusskolas 
direktores vietniece izglītības jomā

un esam klāt brīvdienu mājā „Kalmes”. Jāģērbjas silti un 
attiecīgi laika apstākļiem jāizvēlas ne tikai apģērbs, bet 
arī apavi, jo būs praktiskās nodarbības pie ūdenskrātu-
ves. 

Sīkāka informācija: Ērgļu novada Lauku attīstības 
speciāliste Diāna Suščenko, 26117524

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Madonas nodaļas vadītāja: Astrīda Vilciņa

SIA „LLKC” Madonas nodaļas Lauku attīstības 
speciāliste: Anita Briška 28662917

Atceres pasākums pie 
dzejnieka kapa Ļaudonas 

kapsētā.
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zIņAs LAUKsAIMNIEKIEM
Lauku saimniecību 

modernizācija 
Astotajā kārtā projektu iesniegumu pieņemšana Ei-

ropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 
(LAP) pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” 
notiek no 2010. gada 5. maija. Viduslatvijas reģionālajā 
lauksaimniecības pārvaldē iesniegto projektu reģistrētais 
publiskais finansējums 2010. gada 5. oktobrī sasniedzis 
80 procentus no kārtai pieejamā publiskā finansējuma 
apmēra. 

Lauku atbalsta dienests paziņo, ka saskaņā ar 
20.10.2009. MK noteikumu Nr. 1209 13.2 punktu pro-
jektu iesniegumu pieņemšana LAP pasākumam “Lauku 
saimniecību modernizācija” Viduslatvijas reģionālajā 
lauksaimniecības pārvaldē turpināsies 30 kalendārās die-
nas – no 2010. gada 5. oktobra līdz 2010. gada 3. no-
vembrim.

Atvēries ES atbalsta 
pasākums meža 

īpašniekiem
Sākot ar šā gada 7. oktobri, Lauku atbalsta dienests 

izsludina kompensāciju maksājumu iesniegumu pie-
ņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas 
aktivitātei “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjau-
nošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu 
vietās”. Meža īpašniekiem, kuru mežaudzes ir iznīcinātas 
ugunsgrēku, vējlauzes vai vējgāzes ietekmē, pasākuma 
ietvaros iespējams saņemt finansiālu atbalstu jaunu me-
žaudžu ierīkošanai un to kopšanai pirmos gadus. Aktuāli 
tas ir meža īpašniekiem, kuru meži cieta augusta stipro 
negaisu laikā. Aktivitātei 3. kārtā pieejamais publiskais 
finansējums -Ls 1 000 000 (viens miljons latu).Trešās 
kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks, sākot 
no 2010. gada 7. oktobra, līdz Lauku atbalsta dienests 
publicēs laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par 
kārtas noslēgumu. Meža konsultāciju pakalpojumu cen-
tra darbinieki palīdz meža īpašniekiem ar konsultāciju 
sniegšanu, bojāto mežaudžu pārbaudi, projektam nepie-
ciešamās dokumentācijas sagatavošanu un praktisko 
darbu veikšanu meža īpašumā. Informācija par projekta 
nosacījumiem pieejama www.mkpc.llkc.lv sadaļā At-
balsta pasākumi, kā arī LAD mājas lapā www.lad.gov.
lv. Par projektu izstrādi lūdzam interesēties, sazinoties ar 
MKPC nodaļu darbiniekiem vai centrālo biroju – www.
mkpc.llkc.lv sadaļā Kontakti, tālr. 63050477.

Atvieglo atbalsta 
saņemšanu vietējām 
rīcības grupām lauku 

attīstībai
2010. gada 24. septembrī stājās spēkā grozījumi MK 

noteikumos Nr. 33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Ei-
ropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam 
„Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomi-
kas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” (MK noteiku-
mi Nr. 885).Pamatojoties uz pasākumu īstenošanas piere-
dzi par iesniegtajiem projektiem iepriekšējā projektu ie-
sniegumu iesniegšanas kārtā, noteikumos izdarīti vairāki 
tehniski un redakcionāli grozījumi, kas precizē atbalsta 
saņemšanas nosacījumus, iesniedzamos dokumentus, 
projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību vietējā rīcības 
grupā, kā arī attiecināmās un neattiecināmās izmaksas. Ar 
grozījumiem veiktas izmaiņas iesniedzamo dokumentu 
sarakstā – turpmāk atbalsta pretendentam nebūs jāsniedz 
dokuments, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, kā 
arī virkne būvniecības dokumentu. Tāpat turpmāk nebūs 
jāveic nomas līguma reģistrācija zemesgrāmatā, izņemot, 
ja atbalsta pretendents ir pašvaldība. Savukārt teritorijas 
labiekārtošanas, kas nav atrunāta būvniecību reglamen-
tējošajos normatīvajos aktos, gadījumā atbalsta preten-
dentam būs jāsniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma 
īpašnieku. Nemainīgi paliek nosacījums, ka saskaņoju-
mam jābūt noslēgtam uz 7 gadiem. Noteikumos veikti arī 
grozījumi, kas paredz palielināt atbalsta intensitāti līdz 
100% biedrībām un nodibinājumiem, kuri vismaz gadu 
pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabied-
riskā labuma statusu un kuru projektā plānotās aktivitātes 
atbilst piešķirtajai sabiedriskā labuma darbības jomai, kā 
arī līdz 90% vietējām pašvaldībām un līdz 60% komer-
santiem un fiziskām personām. Sīkāk par grozījumiem 
minētajos MK noteikumos, kā arī LEADER rokasgrāma-
tā Valsts Lauku tīkla mājas lapā www.laukutikls.lv sada-
ļā LEADER rokasgrāmata.

Atbalsts par 
zīdītājgovīm

Lai saņemtu PVTM maksājumu par zīdītājgovīm, līdz 
15. novembrim LAD jāiesniedz iesniegums.

Alvis Avotiņš pēc 
LAD un LLKC informācijas
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Sāvienas ezeru papildina ar līdaku 
mazuļiem

Patīkams notikums visiem mak-
šķerniekiem un it īpaši makšķer-
nieku biedrības „Savieši” biedriem 
notika 14. oktobra pēcpusdienā, 
kad pie Sāvienas ezera pulcējās 
makšķernieki, Valsts vides dienes-
ta, pašvaldības, televīzijas un pre-
ses pārstāvji, kā arī citi interesenti, 
lai būtu aculiecinieki, kā ezers tiek 
papildināts ar jauniem zivju krāju-
miem, kas uz Sāvienas ezeru atce-
ļojuši no zivju audzētavas „Oskars” 
Sērenē. 

Jau vasarā Madonas novada paš-
valdības dome atbalstīja projekta 
„Zivju krājumu papildināšana Sā-
vienas ezerā” realizāciju, kas finan-
sējuma saņemšanai tika pieteikts 
Zivju fonda 2.2. pasākumam „Zivju 
resursu pavairošana un atražoša-
na publiskajās ūdenstilpēs, kurās 
zvejas tiesības pieder valstij, kā arī 
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 
pašvaldību īpašumā”. 

“Sākotnēji bija iecerēts zivju krā-
jumus Sāvienas ezerā papildināt 
gan ar līdaku, gan karpu mazuļiem, 
bet, tā kā karpas nav Latvijas ūdeņu 
vietējā zivju suga, projekts tika at-
balstīts daļēji. Realizējot šo projek-
tu, zivju audzētava „Oskars”’ no Sē-
renes uz Sāvienas ezeru ir atvedusi 
592 kilogramus līdaku mazuļu Ls 
2657,59 vērtībā,” klātesošos infor-
mēja Madonas novada pašvaldības 
attīstības nodaļas projektu sagata-
vošanas un ieviešanas speciālists 
Jānis Melnups. 

Gandarīts par veiksmīgi īstenoto 
projektu bija arī makšķernieku bied-
rības „Savieši” valdes priekšsēdē-
tājs Vairis Viļevičs: “Zivju krājumi 
Sāvienas ezerā tiek papildināti pēc 
septiņu gadu pārtraukuma. 2002. 
gada 19. oktobrī makšķernieku 
klubs „Savieši” ezerā ielaida 10 000 
sudraba karūsu, bet nākamā gada 
pavasarī – 30 000 līdaku kāpuru, 
kas tika iegādātas zivju audzētavā 
„Nagļi”. Tas sekmēja līdaku popu-
lāciju, ar spiningu varēja izzvejot 
lielas zaļsvārces, esmu pats izvil-
cis 4 kg, 8 kg, 10 kg smagas līda-
kas. Kādreiz līdaku Sāvienas ezerā 
bija ļoti daudz, taču sakarā ar zivju 

slāpšanu daudzu ziemu garumā inten-
sīvāku makšķerēšanu un rūpnieciskās 
zvejas atļaušanu pašpatēriņa vajadzī-
bām, kā arī neizdevušos nārstu to krā-
jumi ir ievērojami samazinājušies. Var 
pat teikt, ka pēdējos divos gados tās ir 
tikpat kā izzudušas, tāpēc ezera ziv-
ju krājumu papildināšana ar gandrīz 
5000 līdaku mazuļiem ir ļoti vērtīgs 
un vajadzīgs projekts.”

Valsts vides dienesta Jūras un iekšē-
jo ūdeņu pārvaldes Iekšējo ūdeņu kon-
troles daļas Madonas sektora vadītājs 
Jānis Zeltiņš. “Sāvienas ezera zivju 
krājumu papildināšanai līdaku mazu-
ļi izvēlēti tāpēc, lai pavairotu līdaku 
populāciju, kas šobrīd ir ļoti sliktā stā-
voklī. Tieši mazuļu ielaišanai ir lielāks 
efekts, nekā mēģinājumiem atjaunot 
šo zivju populāciju ar līdaku kāpuru 
palīdzību,– uzsvēra Jānis Zeltiņš. – 
Patlaban Zivju fonds ir labvēlīgs pret 
sabiedrisko organizāciju aktivitātēm, 
īpaši, ja tās gūst arī sava novada pašval-
dības atbalstu. Sāvienas ezers ir pub-
liskais ezers, kur zvejas tiesības pieder 
valstij, līdz ar to krasta īpašnieki nevar 
darīt visu, ko varbūt gribētos. Taču šī 
ir tā reize, kad, pateicoties makšķer-
nieku biedrības „Savieši” ierosināju-
mam un Madonas novada domes de-
putātu atbalstam, pēc gadiem diviem, 
kad līdaku mazuļi būs jau paaugušies 
un tos varēs makšķerēt un zvejot, la-
bumu gūs arī ezera krasta īpašnieki, 
protams, ja ielaistie zivju mazuļi tiks 
nosargāti, pirms laika netiks izķerti un 
uz laiku tiks apturēta rūpnieciskā zve-
ja. Zivju mazuļi ir palieli, sākumā tie, 
kamēr atklimatizēsies jaunajā vietā, 
dzīvos krastā un būs viegli iegūstams 
loms, kā tas 
ir jau bijis ne 
vienā ezerā 
vien. Daudz 
kas būs at-
karīgs no 
apkārtējo ie-
dzīvotāju un 
makšķernie-
ku apziņas 
un godaprā-
ta. Katram 
jau tomēr 
būtu jāsap-

rot, ka, ja zivju krājumu papildināša-
nu finansē Zivju fonds un kāds kaut 
ko iedod par velti, tad vismaz jāļauj 
zivtiņai paaugties, lai būtu, ko zve-
jot ne tikai šodien, bet arī rīt un pēc 
gadu gadiem – arī bērnu bērniem... 

Arī makšķernieku biedrība „Sa-
vieši”, kā apstiprina valdes priekš-
sēdētājs Vairis Viļevičs, atbalsta 
rūpnieciskās zvejas aizlieguma no-
teikšanu Sāvienas ezerā, jo rūpnie-
ciskās zvejas veicēji nav pildījuši 
līgumā paredzētās saistības papildi-
nāt ezera zivju krājumus. Patlaban 
rūpnieciskā zveja ir atļauta 205 m 
garumā, bet kopš šā gada janvāra at-
jaunota arī licencētā makšķerēšana 
Sāvienas ezerā. 

Licencēto makšķerēšanu Sāvienas 
ezerā veic makšķernieku biedrība 
„Savieši”. Licence vienai dienai 
maksā Ls 1, mēnesim – Ls 5, ga-
dam– Ls 10. 

Patlaban makšķernieku biedrībā 
„Savieši “ ir 22 biedri. Tā (sākumā 
kā klubs) tika nodibināta pirms des-
mit gadiem ar domu apsaimniekot 
Sāvienas ezeru, sakopt tā krastus, 
papildināt zivju krājumus ar vērtī-
gām zivju sugām – līdakām, karpām 
un citām zivīm, ko klubs arī izpil-
dīja, bet tad 2004. gadā toreizējā 
Ļaudonas pagasta padome licencēto 
makšķerēšanu apturēja un pieprasī-
ja klubam meklēt finansējumu zivju 
ekspluatācijas noteikumu izstrādei 
Sāvienas ezerā, bet ezeru nodeva 
rūpnieciskajai apzvejai pašpatēriņa 
vajadzībām. 

Raksts tapis sadarbībā ar 
Ž. Kozlovu laikraksts “Stars”
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SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļā aizgājuši:

Jefrosinja Slapkovska 
mirusi 10. oktobrī 89 gadu vecumā;

Tālivaldis Priedītis 
miris 15. oktobrī 77 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

pAtEICīBA

Cilvēka mūžs ir īss...
Te saule, prieks, sapņi,
Bet pēkšņi pārdeg viss,
Prieks pāriet,
Un saules gaisma –
Pelnu atblāzmā līst.
Nekas nebūs vairs, kā bijis.

ApsVEICAM!                

Pagasta bērnudārza ēkas siltināšanas 
sakarā lūgums visiem doktorāta, 

pansionāta, aptiekas un bibliotēkas 
apmeklētājiem autotransportu atstāt uz 

Avotu ielas.
Atvainojamies par sagādātajām 

neērtībām.

Īsti mēs redzam ar sirdi, 
būtiskais nav acīm saredzams.
               (Antuāns de sent – Ekziperī)

Sirsnīgi pateicamies visiem, kas 
atnāca pavadīt mūsu mammu, 
vecmammu, vecvecmammu 

Jefrosinju Slapkovsku pēdējā 
dzīves gaitā.

Īpašu paldies izsakām Eglīšu un 
Andra Brutāna ģimenēm par 

palīdzību.

Meitas, mazbērni, mazmazbērni

INFORMĀCIJA

Lai debess miers
ar tevi, gadus liekot
kā zelta lapas
laika apcirkņos!
nekas jau nepazūd,
jo Dievs tev
baltu prieku
ar atkal jaunām
dzīves dienām dos.
 /K. Apškrūma/

SVEICAM!
	 50	gadu	jubilejā
Ināru Bardovsku		2.	oktobrī
Aļu Gursku		17.	oktobrī
Gunti Akmentiņu		30.	oktobrī
Dzintaru Driksnu		31.	oktobrī

	 55	gadu	jubilejā
Dzidru Trofimovu		1.	oktobrī
Lilitu Smirnovu		12.	oktobrī

	 70	gadu	jubilejā
Valdi Kļaviņu	30.	oktobrī
Jāni Reinbahu	9.	septembrī

	 80	gadu	jubilejā
Kornēliju Martinsoni	6.	oktobrī
Veltu Strodi	6.	oktobrī
Āriju Mūrmani		24.	oktobrī

Kerija Retko	dzimusi	7.	oktobrī
vecākiem	Dainim	Retko	un	Iritai	Ņikitinai.

Guntis Kremers	dzimis	9.	oktobrī	
vecākiem	Mārai	un	Guntim	Kremeriem.

Lai viņu bērnība kā ziedu pļava pilna,
Kur tēva, mātes mīlas saule spīd!

Sveicam jaundzimušos!

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
Sadarbībā ar Madonas namsaimnieku 
pagasta iedzīvotāji varēs nodot nolietotās 
elektropreces speciālajā konteinerā 
š.g. 5. novembrī
No plkst. 9.00 – 9.45 laukumā pie pagasta 
kultūras nama Dzirnavu ielā
9.50 – 10.30 laukumā starp pagastmāju un 
bijušo veikalu Dzirnavu ielā
10.35 – 11.00 Toces ielā  pie autobusu 
pieturas
11.05 – 12.00 laukumā pie veikala Dīvari
12.15 – 13.00 Sāvienā pie veikala
Nolietotās elektropreces nedrīkst būt 
izkomplektētas. Pieņemti tiks nolietoti 
datori, monitori, veļasmašīnas, televizori, 
ledusskapji, gāzes plītis u.c. elektropre-
ces.

18. novembrī plkst. 19.00 
Ļaudonas pagasta 

kultūras namā 
Latvijas Republikas 

proklamēšanas gadadienai 
veltīts svinīgais pasākums.
Pēc svētku koncerta balle, 

spēlē grupa „Ceļavējš”
no Gulbenes. 
Ieeja Ls 1,50

KULtŪRAs AFIŠA

VP Vidzemes reģiona Madonas 
iecirkņa kārtības policijas nodaļas 
inspektors JĀNIS KUPRANS darba 
laikā sazvanāms pa tālruni 29230180
Brīvdienās un ārpusdarba laika zvanīt 112
Madonas novada pašvaldības 
kārtībnieki 
ALENS DZENIS darba laikā 
sazvanāms pa tālruni 22025012
JURIS MARJUNIČS darba laikā 
sazvanāms pa tālruni 22003274


