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Janvāris. Jaunā gada pirmā diena. Jauns sākums. Jauna dzī-
ves nodaļa, kas gaida, lai tiktu uzrakstīta. Jauni jautājumi, kas 
jāuzdod un jāsaņem. Atbildes, kas jāatrod, lai pēc tam dzīvotu 
šajā atklājumu un pārmaiņu pilnajā gadā. Nešaubīsimies, ka atbil-
des nāks, un mēs dienu pēc dienas vairāk sapratīsim, kā tās 
izdzīvot.
Jauno gadu sāksim ar ticību. Ticēsim, ka mums tepat līdzās 

mājo kāds, kurš to vien gaida, lai mēs lūgtu palīdzēt mūsu sap-
ņus piepildīt.
Pirms pārkāpsim rītdienas slieksni, ticēsim, ka 2008. gadam 

pietiks laimes devas un mīlestības, ar kuru mūs visus sasildīt. 
Pietiks svētības mums līdzēt sarūpēt dienišķo maizīti, lai ikviens 
būtu paēdis, vesels un stiprs. Atmiņās iedegsim janvāra barikā-
žu atmiņu ugunskurus!
Ticēsim, ka pietiks visa, visa…

Informācija

Māksliniece Dzidra Mitchell – 
novadnieces Ernas Dzelmes - Ķikures meita Austrālijā.
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PAGASTA PADOMĒ
Padomes sēdē 2007. gada 27. decembrī
1. Pieņēma saistošos noteikumus Nr.9-2007. „Grozījumi sais-

tošajos noteikumos Nr.1” „Ļaudonas pagasta padomes 2007. 
gada budžets”. 

2. Izdarīja labojumus un papildinājumus Ļaudonas pagasta 
pašvaldības nolikumā.

3. Apstiprināja Ļaudonas pagasta padomes nekustamā īpašu-
ma privatizācijas komisijas nolikumu.

4. Apstiprināja šādas jaunās māju adreses:
Vecā 
adrese

Jaunā 
adrese

ciems pagasts indekss

„Jokas” „Jokas 3” Kalnvirsa Ļaudonas LV-4862
„Ņāci” „Ņāci 1” Ruķi Ļaudonas LV-4862

5. Apstiprināja cirsmu izsoles nolikumu.
6. Izskatīja VAS „Latvijas Pasts”, Vidzemes reģiona Madonas 

reģionālās nodaļas iesniegumu par Sāvienas pasta nodaļas pie-
vienošanu Ļaudonas pasta nodaļai. 

Nolēma lūgt VAS „Latvijas Pasts”, Vidzemes reģiona Mado-
nas reģionālajai nodaļai  paskaidrot: 

1) Kādi ir tie izdevumi, kas veido Sāvienas pasta nodaļas zau-
dējumus? Kā tie aprēķināti?

2)  Kā turpmāk piegādās pastu Sāvienas iedzīvotājiem?
Priekšlikums: nodaļā atstāt vienu darbinieku ar 1.0 slodzi.
7. Izskatīja jautājumu par Sarkaņu pamatskolas sniegto pakal-

pojumu apmaksu.
8. Atļāva izsniegt atkārtotu aktu par ēku pieņemšanu - nodo-

šanu ekspluatācijā ēkām Ļaudonas pagasta Upes ielā 4 un „Lau-
ros”. Apstiprināja komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā.

9. Noteica zemes lietošanas apgrūtinājumus īpašumam „Ru-
beņi”.

10. Samazināja zemes izpirkšanas maksu īpašumam „Opsi” 
un „Lauri”.

11. Atļāva no īpašuma „Skalbji” atdalīt zemes vienību, pie-
šķirot tai nosaukumu „Skalbji 1”, no īpašuma „Aizpurves” atda-
līt zemes vienību, piešķirot tai nosaukumu „Pūrīši”. 

12.  Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz īpašumu „Drikšņi”, 
„Irši”.

13.  Apstiprināja īpašuma „Toces iela 18” kopplatību.
14.  Atļāva mainīt nosaukumu īpašumam „Tīrummūrnieki” 

pret „Tīrummūrnieki 1”.
15. Atļāva izcirst krūmus īpašuma „Āriņi” lauksaimniecības zemēs.
16. Piešķīra ikmēneša pabalstu bijušajai pagasta padomes 

priekšsēdētājai.
17. Piešķīra trūcīgas ģimenes statusu divām ģimenēm.
18. Piešķīra sociālās palīdzības pabalstu vienam pagasta ie-

dzīvotājam.
19. Piešķīra brīvpusdienas Ļaudonas vidusskolā un pirmsko-

las izglītības iestādē bērniem no trim pagasta ģimenēm.
Nākošā pagasta padomes sēde notiks 2008. gada 23. jan-

vārī plkst. 14.15.
Ārkārtas padomes sēdē 2007. gada 19. decembrī
1. Atļāva pašvaldības iestāžu vadītājiem, pašvaldības admi-

nistrācijas darbiniekiem, pašvaldības iestāžu darbiniekiem iz-
maksāt vienreizēju gada piemaksu naudā Ls 60,00 esošās darba 
algas fonda ekonomijas ietvaros.

2. Atļāva pagasta padomes deputātiem par darbu ārpus ko-
miteju un padomes sēdēs nostrādātā laika izmaksāt no deputātu 
komiteju  komisiju darba grupu apmaksai paredzēto līdzekļu 
ekonomijas dāvinājumu naudā Ls 100,00 katram. 

3. Palielināt algas visiem pašvaldības darbiniekiem par 25,6% 
ar 01.01.2008., nosakot pagasta padomes priekšsēdētājas amata 
algu 750,-Ls. 

Sēdes materiālus apkopoja I. Berķe

Tiekoties pirmo reizi jaunajā gadā, pa-
rasti atskatos uz iepriekšējā gadā paveikto. 
Gribas apgalvot, ka 2007.gads bijis ražīgs 
un bagāts ar labiem darbiem.

Gada gaitā lielākā uzmanība un finan-
siālie ieguldījumi tikuši doti Avotu katlu 
mājai un ar to saistītajām iestādēm. Kopu-
mā šajā katlumājā ieguldīti 89 412 lati (no 
tiem 20 000 valsts investīcija) plus vēl teh-
niskā projekta izstrāde – 12 000 lati. Kas 

izdarīts par šiem līdzekļiem? Nomainītas siltumtrases uz skolu 
un bērnudārza ēku, abās ēkās uzstādīti moderni siltummezgli, 
pašā katlu mājā nomainīti divi katli. Jau nākamajam gadam šai 
katlu mājai valsts piešķīrusi 30 000 latus. Darbi turpināsies: tiks 
celta malkas novietne un rekonstruēta pati katlu mājas ēka.

Daudz ieguldījumu bijis bērnudārza ēkai. Pavasarī nomainīti 21 
logs par 7 231 latu, gada nogalē tika uzsākts mainīt vēl apmēram 
40 logu par 12 000 latu, no kuriem 10 000 lati ir valsts piešķirtais 
finansējums. Bērnudārzam izremontēta vienas grupas sanitārā tel-
pa un pansionātam viena sanitārā telpa kopā par 7 651 latu. 

Bērnudārza ēkā atrodas Ļaudonas bibliotēka. Bibliotēku skā-
rušas divu projektu ienestās pārmaiņas. Madonas rajona pado-
mes projekts par publisko interneta pieejas punktu izveidošanu, 
kura ietvaros remontēta telpa, no pašvaldības līdzekļiem papil-
dus piešķirot 1200 latus. Geitsa fonds savukārt šajā pašās tel-
pā iekārtos vēl arī savus 5datorus. Iepirkumu procedūra mūsu 
valstī ir tik birokratizēta, ka šo abu projektu gaita ir nevienmē-
rīga. Kopumā abi ir nepabeigti un tāpēc interneta punkts vēl 
nedarbojas. Bet, kad sāks darboties, tad te būs 11-12 datori ar 
interneta pieslēgumu, kuri kalpos iedzīvotāju vajadzībām. 

Pie jauniem logiem šovasar tika arī administrācijas ēka, iztē-
rējot tam no pamatbudžeta 11 106 latus. Ēkai nepieciešams arī 
iekšējais un fasādes remonts.

Vidusskolas ēkai šogad bijis maz ieguldījumu, izņemot abu 
ieejas durvju nomaiņu, kas izmaksāja 4 520 latus. Lielākais nau-
das ieguldījums vidusskolai – 47 000 lati sporta zāles renovācijas 
projekta izstrādāšanai, kurus aizņēmāmies no Valsts kases. Šo-
brīd projekts jau ir gatavs, deputāti lēmuši, ka Madonas novada 
200 000 latu mērķdotāciju izlietos sporta zāles renovācijas 1.kār-
tas darbiem, kas, ja viss ies, kā plānots, varētu sākties šovasar. 

Gandarījums, ka šogad esam paveikuši daudzu gadu izsapņotu 
un atliktu darbu – nomainījuši Ļaudonas kapu kapličas jumtu, 
līdz nepazīšanai pārvērtuši koka piebūvi pie tās. Darbi veikti, pa-
teicoties Māra Kriškāna  un viņa darbinieku uzcītībai un valsts 
piešķirtajiem 3000 latiem, pie kuriem tika pielikti vairāk nekā 
6 000 latu pašvaldības līdzekļu. Luterāņu draudze ziedojusi 300 
latus, lai restaurētu veco altāra gleznu, protams, ka darbi ar to nav 
pabeigti, gaida arī iekštelpu remonts, logu nomaiņa.

Mākslinieks Indulis Ranka dāvinājis Ļaudonas kapsētai septiņas 
jaunas skulptūras ceļam pie Andreja Eglīša. ,,Dāvinājis’’ nav melots, 
jo māksliniekam par darbu nav samaksāts. Izsludinātā ziedojumu 
vākšana republikas mērogā nav nesusi plānoto. No pašvaldības pu-
ses iepriekšējās vienošanās šo darbu sakarā visas ir izpildītas.

No pašvaldības ceļu fonda līdzekļiem uzcelts praktiski no 
jauna autobusu pieturas vietas paviljos, kas kopumā izmaksājis 
ap 3 000 latiem. Daudz pagasta ceļu  remontēti, izgatavotas jau-
nas norādes zīmes un ielu un māju plāksnītes par 2400 latiem, 
kuras tuvākajā laikā tiks izvietotas.

Pieņemts lēmums iestāties Madonas novadā, darbību uzsā-
kot 2009.gadā pēc pašvaldību vēlēšanām.  Šī lēmuma finansiā-
lā vērtība 200 000 lati, bet citas vērtības vai zaudējumi šobrīd 
pat visi nav zināmi. Novada sanāksmēs, gatavojot apvienošanās 
projektu, kas tiks nodots arī sabiedriskajai apspriešanai, tagadējie 
priekšsēdētāji ir nolēmuši, ka pagastos praktiski nekas nemainī-
sies: neviena iestāde netiks likvidēta, pagasta padomes ēkā dar-
bosies pakalpojumu centrs, kur visas iedzīvotāju problēmas tiks 
uzklausītas, maksājumi pieņemti u.c. darbi veikti, kā līdz šim. 
Nebūs mūsu septiņu deputātu.

Gads bijis labs, pateicoties pagasta iestāžu vadītāju un darbi-
nieku, pagasta iedzīvotāju  čaklam darbam.  

Nesūrosimies par likstām, kas mūs katru kādreiz piemeklē, bez 
tām mēs nezinātu laimes mirkļu saldumu! Lai 2008.gads bagāts 
ar labiem darbiem!

Līga Calmāne, padomes priekšsēdētāja 

Kāds biji, 2007.gads?
DEPUTĀTA VIEDOKLIS
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Sniegotā, baltā 8.janvāra dienā 
Kalnvirsas ,,Zīlīšu’’ mājās savu 
80.dzimšanas dienu klusi atzīmēja 
Imants Balodis. 

Kad braucu pa piesnigušo ne ma-
šīnu, ne cilvēka pēdu skarto ceļu pie 
sirmā gaviļnieka, dabā valdīja tāds 
miers, skaists ziemas klusums, kas 
labi harmonizēja ar Imanta dzīvi 
šajā neskartās dabas nostūrī. Jā, pie 
Imanta ne vienmēr ir labi ceļi brauk-
šanai, bet vienmēr ir sirsnībā gaidīts 
jebkurš ciemiņš, kas tīši vai netīši 
iemaldās viņa no centra tālu esoša-

jās mājās, no kurām nav tālu līdz garām tekošajai Aiviekstei. 
Uzsākot sarunu ar Imantu, rosināju viņu atcerēties galvenos 

mūža pieturas punktus. Pirmais un galvenais – Imants visu 
mūžu ir bijis ļaudonietis. Piedzimis 1928.gadā  Leivēru mājās 
un uzaudzis ģimenē, kur auga vēl četri bērni. No trim brāļiem 
un divām māsām šodien dzīva vēl tikai 85 gadus vecā māsa un 
Imants, abi brāļi bojā gājuši Otrā pasaules kara jukās. Imants 

MĒNEŠA JUBILĀRS
mācījies Ļaudonas pagastskolā, pēckara gados izieta armija 3,5 
gadu garumā. Pēc atgriešanās no dienesta armijā strādāts 10. 
ceļu daļā, gadu Kalsnavas spirta rūpnīcā, bet visus pārējos darba 
gadus – SpecPMK (specializētajā pārvietojamajā mehanizētajā 
kolonnā) Sauleskalnā. No darba nav baidījies, visu pratis, kas 
bijis uzdots izdarīt.

Tagad, vadot mūža dienas vienam pašam mājiņā bez elektrī-
bas, Imants par dzīvi nežēlojas – paēdis esot, siltumā, ja tikai ve-
selība būtu labāka. Sāpošo kāju dēļ nevarot ne makšķerēt aiziet, 
sevišķi ziemā baidoties kaut kur iet viens pats, baidoties pakrist. 
Pateicas Lailas un Arņa Priedes ģimenei par regulāru viņa aprū-
pi. Citādi būtu pavisam skumīga dzīve.

Vēlēsim jubilāram: 
Skrien gadi prom,
Tev dodot gadu skaitu.
Ir viņos dzīvots, strādāts, smiets,
Vien gadiem netici un sevi jaunu jūti,
Vēl jāveic daudz, kas dzīves kausā liets!

Pie Imanta Baloža ciemojās Līga Calmāne

VĒSTURES LAPPUSES ŠĶIROT
Janvāra mēnesis aizrit, pieminot Barikāžu dienas. Rīgā un 

Latvijā notiek atceres pasākumi. Tiek godināti Barikāžu aiz-
stāvji un atmiņās atceramies ne tik seno dienu vēsturi. Šajā vēs-
tures posmā arī mūsu pagasta barikāžu dalībnieki ierakstījuši 
savas atmiņas.

 Ļaudonieša Jāņa Birnīša atmiņu stāsts no grāmatas “BARI-
KĀDES – Latvijas mīlestības grāmata”.   

Uz barikādēm braucu no padomju saimniecības „Ļaudo-
na” kopā ar sāvēniešiem. Visi bijām pie Vecmīlgrāvja tilta. Tā 
kā nebija maiņas, piekritām vēl pabūt vienu nakti. Laiks bija 
auksts, vējš ass. Bieži sildījāmies pie ugunskuriem, smējām un 
pārrunājām gadījumus no dzīves. Mūs bieži cienāja ar ēdienu 
un cigaretēm, ar siltu tēju un kafiju. Vecmīlgrāvja tiltu bijām 
nosprostojuši, kustība notika tikai vienā virzienā, ko arī paši 
regulējām.

Netālu no tilta atradās OMON bāze un pie viņu draudiem jau 
bijām pieraduši. Tad pienāca 16.janvāra pievakare, kad mūs vi-
sus pārsteidza omonieši. Es biju viens no tiem, kas nepakļāvās 
viņu pavēlei gulties. Kopā ar Māri Portnovu bēgām pāri vilcie-
na sliedēm (jā, tajā brīdī nāca vilciens, bet mums laimējās vēl 
pārskriet sliedes un tas mūs arī uz īsu brīdi aizsedza), pārrāpā-
mies pāri 2 m augstajai betona sētai. Bijām nokļuvuši Manģaļu 

kuģu remonta rūpnīcas teritorijā. Izgājām no tās uz šosejas un 
devāmies Rīgas virzienā. Atpakaļ baidījāmies iet. Mans ceļa-
biedrs Māris bija dienējis 
Afganistānā, un viņam par 
to visu bija drūmas atmiņas. 
Ceļā satikām vienu laipnu 
sieviņu, kas mūs uzrunāja un 
arī piedāvāja naktsmājas, jo 
saprata, ka esam no barikā-
dēm. Mēs arī abi piekritām 
šim uzaicinājumam un nakti 
palikām pie viņas. Otrā rītā 
ar vilcienu devāmies mājās. 
Naudas mums nebija, jo viss 
bija palicis autobusos. Cilvē-
ki bija ļoti saprotoši. 

Barikāžu laiku savās at-
miņās atceros kā skaistu 
vienotības laiku ar daudziem 
ugunskuriem Rīgā. 

ĻAUDONAS DZIMTSARAKSTU NODAĻA INFORMĒ

 2007.gadā reģistrēti 27 mirušie:
1. Pommere Ilga,   15. Pudulis Aivars,
2. Beļaunieks Vilis,  16. nezināms,
3. Krieva Maija,   17. Čeirāns Jānis,
4. Dreimanis Mārtiņš,  18. Ozoliņš Jānis,
5. Trofimovs Vladimirs,  19. Tropa Marta,
6. Pūpoliņš Arvīds,  20. Graudiņa Marta,
7. Diedelniece Klāra,  21. Liepiņa Alma,
8. Graudīte Anita,  22. Trops Jurģis,
9. Sniedze Jānis Ģirts,  23. Sūce Laima,
10. Ziediņš Arnolds,  24. Berezova Jekaterina,
11. Rinkule Milda,  25. Sala Jānis,
12. Briedis Vilberts,  26. Zeps Jānis,
13. Apsītis Aldis,   27. Biķernieks Ēriks.
14. Ivanovs Pēteris,           

 Informāciju sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
L.Calmāne

Ģimeņu vakars
Laipni aicinātas visas pagasta ģimenes, bet īpaši – ģime-

nes – jubilāres pieteikties dalībai Ģimeņu vakarā, kas šo-
gad notiks 15. martā plkst. 19.00 kultūras namā. 

Vakara pirmajā daļā koncertu sniegs Ints Birzkops un 
Baiba Berķe.

Dalības maksa no ģimenes 5 lati, līdzi jāņem ,,groziņš’’.
Pieteikties personīgi vai pa tālruņiem: Līga 4860892, 

Aija 4860894.
L.Calmāne

2007.gadā reģistrēti 11 jaundzimušie bērni:

1. Kretovs Nikolass
2. Kalniņš Rodrigo,
3. Atvars Renārs,
4. Jonāns Ernests,
5. Mugurevičs Dāvids,
6. Avotiņš Jānis Krišs,

7. Bērziņš Daivars Kristiāns,
8. Mincāns Niks,
9. Veikšāns Valters,
10. Matisova Ilze,
11.Gurskis Daniels.

1991. gada janvāris - 
ugunskurs uz Rīgas asfalta.
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No Pagasta Pirmsskolas izglītības iestādes

APSVEIKUMI JAUNAJĀ GADĀ
,,Lai gaišie Ziemassvētki piepilda ikvienu sirdi ar 

mīlestību, mieru, saticību,
un Jaunais gads dod spēku labiem darbiem Latvijai!
Valdis Zatlers                            Lilita Zatlere
Latvijas Valsts prezidents’’

,,Mīļie ļaudonieši!
Biju domājis šajā vasarā apciemot dzimto pusi, bet mana 

veselība jūtami pasliktinās un tas nebija manos spēkos, lai arī 
kā to vēlētos. Es ceru, ka nākošajā gadā būšu atlabis.

Mani ļoti iepriecināja padomes sveicieni un laba vēlējumi 
gadumijā. No savas puses vēlu jo raženu Jauno 2008.gadu! 
Laiks nav viegls, bet ar gaišu skatu, viedu prātu un darbu mēs 
nezudīsim, ja neaizmirsīsim savas saknes.

Andrejs Krūmiņš Francijā’’

,,Mīļie ļaudonieši!
Kaut viss mans pēcskolas mūžs pavadīts Rīgā, strādājot gal-

venokārt zinātnes druvā, jūtos tomēr piederīgs ļaudoniešiem, 
dzirdot vai lasot par Ļaudonu, straujāk iepukstas sirds.

Tēva mājas ,,Vecdupenus’’ pamazām sakopjam ar jaunās pa-
audzes spēkiem. Priecāšos, ja ,,Aiviekstes’’ krastus rotā rosīga 
saimnieciskā un sabiedriskā dzīve.

Sirsnīgs paldies Vizānes kundzei par ,,Ļaudonas Vēstīm’’.
Gadu mijā veiksmes vēlot Mārtiņš Beķers’’

Paldies visiem daudzajiem Jaunā gada sveicienu sūtītājiem 
gan no tuvienes, gan tālienes!

Kā gribētos, lai visi labie vēlējumi 2008.gadā  piepildās!
L.Calmāne

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Jāsaka jau liels paldies, ka ir tāda iestāde, kur var atstāt sa-
vus bērnus un paļauties uz to, ka viņi tiks pieskatīti, pabaroti 
un arī iemācītas noderīgas pamatprasmes turpmākajai dzīvei. 
Tieši par pasākumiem “Zaķu” grupā esmu ļoti apmierināta, 
kā tur viss tiek organizēts un uz priekšu plānots, ko bērniem 
jaunu parādīt un sniegt. Ne tikai lielos svētkos, bet arī ikdienā 
tiek atzīmētas bērnu dzimšanas dienas, bērni cits citam sniedz 

dāvanas, apsveikumus un grupiņā notiek jautri svētki. Lieli 
svētki ir pirmā “dārziņa” diena, kad bērni satiekas pēc vasa-
ras brīvdienām un viņus sagaida pirmsskolas izglītības iestādē 
jautras Pepijas, Rūķīši, kā arī Ziemassvētki. Ir skaisti, kad bēr-
ni sagatavo paši savām rociņām apsveikumus Māmiņdienām, 
tad arī tiek rīkoti svētki kopā ar māmiņām un vecmāmiņām. 
Ļoti laba iespēja vecmāmiņām paraudzīties uz saviem maz-
bērniņiem, kā viņi dzied, dejo, skaita dzejolīšus.

Ļoti patika Ziemassvētku pasākums. Pie bērniem atbrauca 
īsti aktieri no Jēkabpils tautas nama un dāvāja viņiem skais-
tu svētku dienu ar kopīgām rotaļām, spēlēm, dejām un dzies-
mām. Šajās rotaļās un dejās aktīvi iesaistījās arī Ziemassvētku 
vecītis.

Novēlu skolotājām daudz jaunu, burvīgu ideju, kā šos jau-
kos, mazos bērniņus arī turpmāk izkustināt, iepriecināt!

Liels paldies pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvam!
Dāvja māmiņa Līga

Vecāku pārdomas par pasākumiem
pirmsskolas izglītības iestādes - “Zaķu” grupā

P.S.
PALDIES!

Ļaudonas PII bērnu vecāki un darbinieki pateicas par sagā-
dātajām Ziemassvētku dāvanām Ļaudonas pagasta padomei. 
Īpašs paldies no “Zaķu” grupas bērnu vecākiem un darbiniekiem 
DUS “Ceļmalas” kolektīvam.

Ziemassvētku pasākums PII bērniem pagasta 
kultūras namā.

“Kaķu” grupas bērni kopā ar Ziemassvētku vecīti.
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Ir atkal sācies jauns gads, jauns mācību semestris, ko skolā 
uzsākam ar jaunu apņemšanos veiksmīgi turpināt iesāktos dar-
bus un ar jaunām cerībām uz labākiem rezultātiem. 

I mācību semestra beigās Ļaudonas vidusskolas Ziemas-
svētku pasākumā ar labiem vārdiem pieminējām un sveicām 
tos skolēnus, kam mācību darbs veicies vislabāk.  Pateicības 
par optimāliem un augstiem mācību sasniegumiem I semestrī 
(optimāls un augsts līmenis sākumskolā, 6 līdz 10 balles pa-
matskolā un vidusskolā) 1.klasē saņēma Alise Avotiņa, Artūrs 
Biķernieks, Ralfs Miškins, Natālija Šmeisa; 2.klasē – Linda 
Āboliņa, Baiba Dauģe, Lineta Kārkliņa, Katrīna Kļaviņa, 
Kristīne Kuprane, Nauris Pelsis, Veronika Saruļa, Diāna 
Tahirova, Reinis Veikšāns; 3.klasē – Krišjānis Beļaunieks, 
Māra Karlsone, Saivis Kalniņš, Dmitrijs Šmeiss, Linda 
Sūce, Edmunds Janbergs; 4.klasē – Atis Ēriks Dumpis, 
Liene Dundure, Lauma Iesalniece, Atis Kriškāns, Gaitis 
Jānis Pujāts, Egita Rizga, Diāna Skušķe; 5.klasē – Kalvis 
Kuprans, Agnese Sīle, Ventis Stradiņš, Dana Sūce; 6.klasē 
– Karīna Circene, Liene Dārta Dumpe, Amanda Prušake-
viča, Mārtiņš Stūrainis, Zita Tropa; 7.klasē –Anna Karl-
sone, Rūdolfs Beļaunieks, Jānis Sarmulis; 8 klasē – Jānis 
Jakubjaņecs, Elva Sakne, Sandris Šumskis; 9.klasē – Diāna 
Jakubjaņeca, Aiva Sīle, Santa Vasiļevska, Gita Zablocka; 
11.klasē – Mareks Jakubjaņecs, Dmitrijs Abramovs, Jā-
nis Punovskis, Edijs Simsons, Edgars Praškevics; 12.klasē 
– Kristīne Brutāne. 

Bioloģijas olimpiādes 2.posmā rajonā veiksmīgi piedalīju-
sies bioloģijas skolotājas Ingas Avotiņas 9.klases audzēkne 
Aiva Sīle, kur ieguvusi II vietu. 

Ļaudonas vidusskolas skolēni aktīvi piedalās ar mākslu sais-
tītos konkursos, kur jāsaka paldies vizuālās mākslas skolotā-
jai Vijai Točai. Plakātu konkursā „Mana Latvija” piedalījušies 

2007./2008.mācību gada I semestris Ļaudonas vidusskolā
vidusskolas skolēni Elvijs Viļevičs, Mareks Jakubjaņecs un 
Evija Lakotko. Šo skolēnu darbi bija apskatāmi Rīgā kara mu-
zejā. Fotokonkursā „Stāsts par manu skolu” piedalījies 12.kl.
skolnieks Elvijs Viļevičs. Konkursā „Ēģipte bērna acīm” pie-
dalījusies 8.klases skolniece Zaiga Krēsliņa. 13 skolēni no 
dažādām klasēm ar saviem zīmējumiem ir piedalījušies kon-
kursā „Brīnišķās atmiņas”, skolēnu darbi nosūtīti uz Angliju. I 
semestra beigās skolā bija redzama darbu izstāde ar 2008.gada 
simbolu – žurku. 

Ļaudonas vidusskola var lepoties arī ar skolēniem, kas prot 
sevi parādīt dažādas sporta aktivitātēs ārpus skolas. Par tām  jūs 
esat jau lasījuši iepriekšējos „Ļaudonas Vēstis” izdevumos.

Gribētos teikt paldies floristikas pulciņa dalībniekus, jo sko-
lēnu darbiņi bija apskatāmi izstādēs gan skolā, gan Ļaudonas 
bērnudārzā. Arī teātra pulciņa dalībnieki ir sevi veiksmīgi parā-
dījuši Latvijas gadadienas pasākumos skolā un pagastā. 

Patīkamāku un jaukāku Ziemassvētku noskaņu skolas  svētku 
pasākumā radīt palīdzēja gan skolas orķestris, gan deju kolektī-
vi, kā arī skolēnu piedalīšanās kopējā uzvedumā. 

Paldies visiem skolotājiem un pulciņu vadītājiem, kas ir aici-
nājuši skolēnus iesaistīties un parādīt sevi dažādās aktivitātēs, 
paldies par skolēniem sniegto atbalstu ikdienas mācību darbā, 
kā arī paldies visiem skolēnu vecākiem un ģimenēm, kas at-
balsta savu bērnu  mācību procesā un palīdz sasniegt labākus 
rezultātus. 

Lai visiem veiksmīgs, labiem darbiem piepildīts II mācību 
semestris! 

Elīna Macijevska,
Ļaudonas vidusskolas 

direktores vietniece mācību darbā 

Ir agrs rīts. Saules sarkanā bumba apspīd Aivieksti, Ļau-
donu, Andreja Eglīša dzimto novadu. Šodien ir 6.janvāris 
– Zvaigznes diena, un mēs, Ļaudonas vidusskolas skolēni, 
skolotāji un pagasta padomes priekšsēdētāja, dodamies uz 
Rīgu, E. Smiļģa Teātra muzeju, kur atvērta izstāde ”Tik un tā”. 
Izstādes nosaukums ir aizgūts no Māras Zālītes dzejoļa, kas ir 
arī sava veida moto. Šajā izstādē ir skatāmi jaunieguvumi, kas 

muzejā nonākuši no 2003. līdz 2007. gadam. Tur bija atvēlēta 
īpaša vieta arī Andrejam Eglītim.

Iebraucot Rīgā, sniga sniegs, ieejot pa vārtiņiem, paveras 
pasakains skats – nosnigušas kāpnes, kas ved kalniņā, pār kāp-
nēm pārliekušies koki un mierīgi snieg sniegs – tāda sajūta, it 
kā atrodamies citā pasaulē – ne miņas no Rīgas kņadas.

Teātra muzeja apmeklējums
Muzejā mūs sirsnīgi sagaidīja muzeja darbinieki, īpaši Anna 

Egliena, galvenā krājumu glabātāja. Šī diena bija atvēlēta ti-
kai mums – mēs bijām vienīgie apmeklētāji. Mums pastāstīja 
par muzeja tapšanas vēsturi, ka E. Smiļģis ļoti mīlējis teātri un 
viņš tika dēvēts arī par Latvijas teātra tēvu, ka bijis viens no 
pirmajiem profesionālajiem latviešu aktieriem, ka viņš ir pro-
jektējis muzeja ēku. No pirmsākumiem tā ir bijusi domāta kā 
dzīvojamā māja, un E. Smiļģis ir vēlējies, lai pēc viņa  nāves tur 
iekārtotu muzeju teātrim.

Muzejā tiek rīkotas arī dažādas izstādes un uz Ziemassvēt-
kiem bija iekārtota floristikas izstāde, kur darbi bija savākti no 
daudzām Latvijas skolām.

Un tad tika izrādīta jaunākā izstāde ”Tik un tā”, kur mums 
stāstīja, kā iekārto muzeju, kā kārto un sadala iegūtos materiā-
lus, pastāstīja par dažādiem interesantiem eksponātiem, kā tie 

E.Smiļģa muzejā viņa paša projektētajā telpā, kurā ieejot, 
varēja  justies kā teātrī.

Izstādē „Tik un tā” – stūrītis Andrejam Eglītim.



Es ieteiktu aizbraukt vi-
siem apskatīt šo izstādi, jo 
tā ir lieliska iespēja papla-
šināt savu redzesloku un, 
protams, vēl labāk iepazīt 
Andreju Eglīti. Izstāde 
būs aplūkojama līdz 2008. 
gada 1. aprīlim.

Nobeigumā es vēlos 
pateikt paldies muzeja 
darbiniekiem par sirsnīgo 
sagaidīšanu, doto iespēju 
apskatīt muzeja aizkulises, 
par cieņpilno mīlestību, ko 
izjūt pret mūsu Andreju 
Eglīti.

 Paldies sakām arī mūsu 
pagasta padomes priekšsē-
dētājai Līgai Calmānei par 
doto iespēju apmeklēt šo izstādi un šoferītim Valdim Eglītim.

Evija Lakotko, Ļaudonas vidusskolas 12.klases skolniece
M. Jakubjaņeca un A. Iesalnieces foto
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nonākuši muzejā. Stāstīja par pazīstamiem un ne tik pazīsta-
miem cilvēkiem un ko viņi ir darījuši Latvijas kultūras labā.

Un tad pats galvenais – Andrejs Eglītis. Pirmais, kas tika 
mums parādīts, bija prezentācija par A. Eglīša pieminekļa uz-
stādīšanas gaitu. Pieminekli uzstādīja 2006. gada vasarā. Pēc 
tam mums parādīja A. Eglītim iekārtoto izstādes daļu, kur varē-
ja redzēt viņa rakstāmgaldu un grāmatu plauktu, ko viņš atveda 
no Zviedrijas, pieticīgo drēbju skapi, telefonu, sievas fotogrāfi-
ju, grāmatas un dažādus suvenīrus, ko viņš ir savācis, apceļojot 
pasauli, televizoru. Tajā vēlāk mēs skatījāmies videofilmu par 
A. Eglīša viesošanos 1993. gadā Ļaudonā, kur  viņš atcerējās un 
dalījās savās bērnības atmiņās. Viena no spilgtākajām atmiņām: 
A. Eglītim bijis viens gads (varbūt arī mazāk), viņš aizrāpojis 
pie veca zirga, kas dzīvojis žēlastības maizē un bijis piesiets pie 
ābeles. A. Eglītis esot uzrāpojis uz tā zāles klājiena, ko zirgs 
gribējis plūkt, bet zirgs ar lūpām pacēla A. Eglīti aiz krekliņa un 
nolicis citur, lai var noplūkt zāli. Filmas turpinājumā redzējām, 
kā A. Eglītis apmeklēja mātes kapu un abi ar brāli Jāni tur noli-
ka ziedus. Viņš bija arī savās dzimtajās mājās ”Siliešos” un arī 
”Romas” drupās. Nobeigumā vērojām montējumu par A. Eglīša 
viesošanos Ļaudonā, fonā klausījāmies kantātes ”Dievs, Tava 
zeme deg” (vārdu autors A. Eglītis) fragmentu.

L. Calmāne raksta pateicības 
vārdus muzeja darbiniekiem.

7. decembrī mūsu pagastu apmeklēja Saeimas deputāts Juris 
Dalbiņš kopā ar Tautas partijas Madonas nodaļas vadītāju Initu 
Strautnieci un Guntaru Dzeni. Tikšanās aizsākās pagasta pado-
mē. Pagasta padomes priekšsēdētāja Līga Calmāne iepazīstinā-
ta Saeimas deputātu ar pagastu kopumā. Deputāts apmeklēja 

Ļaudonā Saeimas deputāts Juris Dalbiņš

pagasta bērnu rotaļu un attīstības centru, jauniešu centru „Acs” 
un Ļaudonas vidusskolu. 

Bērnu rotaļu un attīstības centrs, jauniešu centrs „Acs” ir sa-
ņēmuši finansiālu atbalstu no Tautas partijas.

 
                                          R. Vizānes teksts un foto

JAUNIEŠU DZĪVE

Aktivitātes jauniešu centrā „Acs”
Jauniešu centrā gada nogalē valdīja svētku atmosfēra. Kopīgi 

ar Aiviekstes ielas ļaudīm iededzinājām svētku eglīti pie Centra. 
Šo tradīciju iedibinājām pagājušajos Ziemassvētkos un ceram 
turpināt. Ļoti žēl, ka netikām palutināti ar baltu sniedziņu.

Svētku prieku sagādāja arī  Bērnu un ģimenes lietu ministrija, 
kas bija sarūpējusi bagātīgu dāvanu grozu. Ministrija uzdāvināja 
vairākas ļoti vērtīgas enciklopēdijas un grāmatas, galda spēles, 
telti un bumbas, saimniecisko inventāru – tosteri, ūdens vārāmo 
kannu, termosu, kā arī informācijas stendu un tāfeli. Liels paldies 
atsaucīgajam un laipnajam šoferītim  Imantam Vīksnam, kas šīs 
dāvanas atvizināja no Rīgas.

Gada nogalē steidzām pabeigt projekta „Augt un sevī gaismu 
krāt!” realizēšanu.

Vislielāko atzinību ieguvis biljarda galds, kas nevienu mirkli 
nestāv dīkā, jo spēlētgribētāji uz to stāv rindā. 

Diemžēl firma nav mums piegādājusi vēl printeri – kopētāju, 
ko sola piegādāt nedēļas laikā. Cerēsim, ka tā arī būs! 

Birutas Calmanes teksts un foto 

Juris Dalbiņš bērnu rotaļu un attīstības centrā. Juris Dalbiņš jauniešu centrā “Acs”.

Biljarda spēles.
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KULTŪRAS PASĀKUMU APSKATS

Vidējās paaudzes deju kolektīvs.

Tradicionālais Ziemassvētku koncerts – dāvana pagas-
ta iedzīvotājiem 15. decembrī pagasta kultūras namā. 
Ļaudoniešus iepriecināja ansamblis  „Romeo” Santa Za-
packa, Harijs Ozols un Didzis Rijnieks.

17.decembrī lielās Ziemassvētku egles iedegšana lau-
kumā pie veikala „Dīvari”. Te pulcējās vairāki desmiti 
ļaudoniešu, lai kopā iedegtu Ziemassvētku egli, satiktos 
ar Ziemassvētku vecīti un priecātos par jauko salūtu.

22.decembrī pagasta kultūras namā Ziemassvētku ve-
cītis pie svētku eglītes sagaidīja bērnus, kuri neapmeklē 
bērnudārzu. 

23.decembra vakarā pagasta kultūras namā pulcējās 
pagasta iedzīvotāji uz pagasta pašdarbnieku Ziemassvēt-
ku koncertu.

Koris “Lai top”.

Lelde un Toms no 
Vestienas.

Jauniešu deju kolektīvs.
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JAUNUMI BIBLIOTĒKĀ

29.decembrī Ziemassvētku eglīte pagasta pensionā-
riem.

Ziemas mēnešiem ir savas priekšrocības. Āra darbi padarīti, 
dienas īsas, vakari gari. Jā, vakari gari un atliek vairāk laika 
paņemt savu iemīļoto grāmatu vai žurnālu un ļauties fantāziju 
lidojumam. 

Arī 2008. gada janvāris bibliotēkā ir ienācis ar jaunumiem. 
„Santa” sniegs ieskatu kosmētikas izvēlē, modes jaunumos, 

saruna ar Helēnu Demakovu, Freimaņa mīlestības smarža, oda 
rutīnai un vēl daudzi citi jaunumiņi gaida lasītājus.

„Una” – intervija ar Kristīni Dupati, ego skola, kā kļūt par 
labu oratoru, nebaidies no krāsām interjerā.

„Veselība” – sniegs ieskatu daudzās interesantās un ikdienā 
noderīgās tēmās: pēdu problēmas, ādas ķirurģija, sens un vēr-
tīgs rīsa grauds, ziemas īstās garšas, mazinām spriedzi darbā, 
atslodzes dienas, patiesība par holesterīnu, aukstumpumpa, kā 
arī citi rakstiņi, kas palīdzēs mums saplānot un dzīvot savu dzī-
vi vismaz mazliet veselīgāk.

Tāpat arī lasītājus priecēs „Ieva”, „Zintnieks”, „Mājas & 
Dārzs”, „Mazdārziņš”un „Dārza Pasaule”, kā arī „Mūsmājas”.

Rokdarbniekus priecēs „Burda” un „Rokdarbu Vācelīte”, 
kā arī „Praktiskā Būvniecība”.

Jaunums bibliotēkā šogad būs „ Mistērija ”, „ Ilustrētā Pa-
saules Vēsture ” un „ Ilustrētā Zinātne”, kas varētu būt inte-
resanta lasāmviela gan pieaugušajiem, gan skolēniem.

Tā, piemēram, „Ilustrētā Zinātne” paplašinās mūsu redzes-
loku tādās tēmās kā, kas jādara, lai aizlēktu vistālāk; kā notiek 
lāzera operācijas; robots palīdz virtuves darbos; jaunas zāles 
uzlabos spējas; Hannibals izvēlējās riskēt; Marsa zonde meklēs 
dzīvību; plēsoņu valstība; vēzis var būt lipīgs un vēl daudzi 
interesanti fakti sagaida lasītājus jaunajā žurnālā.

Ir pieejama arī literatūra datoru lietotājiem – interesantas un 
ļoti praktiskas grāmatiņas.

Bibliotēkā arī ir ienākusi jauna dzejas grāmatiņa – Oļģerta 
Skujas „Neskaties pulkstenī”. „Likteni – nevaram piemānīt. 

Sveicināti janvārī!
Nevaram pielabināt.” Tā ir dzeja, kas ļauj mums saskatīt dzī-
ves patieso būtību, saskatīt savu vietu dzīvē un saprast, ka 
esam katrs un– pats.

Gribētos vēl tikai visiem novēlēt veiksmīgu, ražīgu un lai-
mīgu Jauno – 2008. – gadu!

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. 

Bibliotekāre Sarmīte Bārbale

Mārcienas ansamblis “Varavīksne”.

Koncerta laikā.

R. Vizānes un A. Kviles foto



  JANVĀRIS 2008                                        “Ļaudonas Vēstis” Nr 1 (165)                                                         9

Murmastienes dejotājas.

Madonas rajona Lauku konsul-
tāciju biroja (LKB) rīkotajā gada 
noslēguma sanāksmē par kon-
kursa “Labākais lauku attīstī-
bas speciālists 2007” uzvarētāju 
nominēja ALVI AVOTIŅU no 
Ļaudonas pagasta. Konkurss Lat-
vijas rajonos norit trešo gadu, un 
iepriekš titulu “Labākais lauku 
attīstības speciālists” mūsu rajo-
nā ir saņēmuši  Murmastienes un 

Indrānu pagasta lauksaimniecības speciālisti.
Par šo nomināciju uzzinājām no rajona laikraksta „Stars”, kas 

publicēja interviju ar Alvi Avotiņu. Nomināciju žūrija piešķir, 
izvērtējot speciālistu pēc speciāla nolikuma. Žūrijas komisijā 
piedalās Madonas LKB vadītāja Anita Briška, lauku attīstības 
speciāliste Gita Rimša, Madonas lauksaimnieku apvienības val-
des priekšsēdētāja Līga Milkeviča un Madonas rajona padomes 
pārstāvis, Liezēres pagasta pašvaldības vadītājs Jānis Sirmais. 

Alvis Avotiņš mūsu pagastā par lauksaimniecības attīstības 
speciālistu strādā no 2005. gada aprīļa. No Rīgas uz dzīvi Ļau-
donā  Alvis kopā ar vecākiem ieradās 1992. gadā, bet patstāvīgi 

Labākais lauku attīstības speciālists - Ļaudonā
dzīvo no 1997.gada. Izglītību Alvis ieguvis Latvijas Lauksaim-
niecības universitātē Jelgavā. Uzsāktas studijas doktorantūrā, 
darbs uzrakstīts, bet nav aizstāvēts. Pēc izglītības Alvis ir gan 
mehāniķis, gan pārtikas tehnologs. Studiju gados izietas prakses 
un apgūtas zināšanas lielākajos maizes kombinātos Rīgā un Jel-
gavā, konditorejas fabrikā „Uzvara”, Rīgas tirdzniecības ostā, 
Kalsnavas spirta rūpnīcā un vēl citās vietās. Pēc maģistrantūras 
beigšanas Alvis strādājis par lektoru Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē, lasījis lekcijas studentiem – pārtikas rūpniecības 
inženieriem un tehnologiem.  Dzīvē Alvis ir lauksaimniecības 
praktiķis, apmeklējis dažādus kursus, kuros ieguvis nepiecieša-
mās zināšanas.

Līdztekus valsts darbam Alvis apsaimnieko savu un mirušā 
tēva saimniecību, kas kopā ir 50 ha lauksaimniecībā izmanto-
jamās zemes.

Kopā ar sievu Ritu audzina meitu Alisi un dēlu Jāni Krišu.
Kā par darba biedru par Alvi varu teikt tikai un vienīgi labus 

vārdus, kolektīvā Alvis ir izpalīdzīgs un atsaucīgs darbinieks. 
Mums arī prieks par Alvim piešķirto titulu “Labākais lauku at-
tīstības speciālists”, jo viņš to ir godam nopelnījis. 

R. Vizānes teksts un foto

Ļaudonas pagasta sociālās aprūpes centra aprūpētāja Zigrīda 
Dzene no 26. novembra līdz 7. decembrim praktizējās divās 
Vācijas aprūpes iestādēs. 

Pēc atgriešanās no 
Vācijas lūdzu Zigrīdu 
padalīties iespaidos, ko 
viņa man arī neatteica.
Domu par braucienu 
uz Vāciju pieredzes 
apmaiņā pirmo reizi 
izteica centra vadītā-
ja Maija Zandberga. 
Pirmajā brīdī neviena 
no darbiniecēm neiz-
teica īpašu vēlēšanos 
braukt uz Vāciju. Es 
padomāju un nolēmu, 
ka tomēr pieņemšu šo 
piedāvājumu. Sazinā-
jos ar Madonas rajona 

padomes sociālās aprūpes galveno speciālisti Staņislavu Pom-
meri un pieteicos. Man bija jāatkārto vācu valodas zināšanas, 
pagājis ilgs laiks, kopš esmu beigusi skolu, un šī valoda vairs 
nebija pielietota dzīvē. Valodu īsā laikā ir grūti apgūt, bet es ļoti 
centos. Kursus vairs nebija laika apmeklēt, kaut gan tie būtu 
ļoti noderējuši. Mans ieteikums citiem ir mācīties valodas, ja 
gribat braukt uz ārzemēm.

Uz Vāciju devāmies ar lidmašīnu, lidoju pirmo reizi, tāpēc 
domāju, kā būs. Bailes izzuda, jo interese par notiekošo bija 
lielāka. Kopā ar mani uz Vāciju devās Barkavas pagasta sociā-  
lā aprūpētāja Iveta Žitlinska. Hamburgā mūs ar alpu vijolītēm 
rokās sagaidīja Madonas – Vaijes draudzības biedrības ilggadē-
jais priekšsēdētājs Manfreds Bekers. Viņš mūs aizveda uz Vai-
ji, kur ar sievu Ingu uzņēma savā ģimenē. Pirmajā nedēļā mēs 
praktizējāmies Sarkanā Krusta veco ļaužu pansionātā Barrienā. 
Rītos kopā ar sociālo aprūpētāju braukājām pa mājām un redzē-
jām, kā palīdz vecajiem cilvēkiem sagatavoties jaunajai dienai. 
Starp sievietēm, sociālajām aprūpētājām, bija arī jauni vīrieši, 
sociālie aprūpētāji, kas mani ļoti pārsteidza.

Otrajā nedēļā mēs dzīvojām citā ģimenē – pie Gitas un Džo-
nī Vaijē un šajā nedēļā mēs praktizējāmies Lerherhofā Lestē, 
kur pansionāta vadītājs ir Jungers Rihters. Šajā pansionātā mēs 

Pieredzes apmaiņā – Vācijā
strādājām atsevišķi. Kolēģei laimējās, jo viņa strādāja kopā ar 
krievu tautības sociālajām māsiņām, bet es kopā ar vācietēm. 
Mans ieguvums bija arī tas, ka varēju apgūt vairāk vācu valodu. 
Vecie ļaudis pansionātā dzīvoja savu dzīvi tālāk, nevis eksistēja. 
Viņi darīja visu, kā savās mājās, bet, ja kaut ko nevarēja, tad 
viņiem tika sniegta palīdzība. Pansionāta iemītnieki iesaistījās 
dažādos pulciņos, spēlēja spēles, kopā svinēja Nikolaja dienu 
un pirmo Adventi. Visiem jau bija Ziemassvētku noskaņojums. 

Brīvajā laikā mūs iepazīstināja ar Brēmeni, Brēmenes Zie-
massvētku tirgu, Vasrodes Putnu parku. Gita un Manfreds centās 

ar mums sarunāties latviski, jo viņi arī mācās latviešu valodu. 
Satikāmies arī ar mums pazīstamo Anitu un viņas vīru Horstu. 
Viņi pastāstīja, kā tiek vāktas no vietējiem iedzīvotājiem un ie-
stādēm mums tik ļoti noderīgās lietas. 

Pēdējā dienā mums bija ekskursija pa Hamburgu. Kaut die-
na bija lietaina un drēgna, mēs daudz redzējām un bijām ļoti 
saviļņotas.

Gribu novēlēt visiem, ko nevar nopirkt par naudu: līdzjūtību, 
sapratni, smaidu un labu vārdu. Tas taču nav tik grūti!

Paldies Ļaudonas pagasta padomei, sociālās aprūpes centra 
kolektīvam, kas mani atbalstīja šajā komandējumā. 

Paldies Zigrīdai Dzenei par stāstījumu!

R.Vizāne, foto no Z. Dzenes personiskā arhīva

Putnu parkā “Pāra alā”.

Pansionāta Lerherhofa ēka.



Šā gada 14.janvārī Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionā-
lās lauksaimniecības pārvaldes otrajā kārtā sāks pieņemt lauk-
saimnieku projektu pieteikumus Lauku attīstības programmas 
2007. – 2013.gadam pasākumam „Lauku saimniecību moder-
nizācija”. Projektu pieteikumu pieņemšana turpināsies vienu 
mēnesi un noslēgsies 14.februārī. 

Ministru kabineta noteikumi „Kārtība, kādā piešķir valsts 
un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai atklātu projektu 
iesniegumu konkursu veidā”, saskaņā ar kuriem gatavojami 
projektu pieteikumi, kā arī pieteikumu veidlapu formas un 
metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami LAD in-
terneta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā „ES atbalsts”.

Alvis Avotiņš

Mājlopu turētājiem, kuriem saimniecībā ir vairāk par 10 
lopu vienībām, Vides reģionālajā pārvaldē jāizņem C katego-
rijas vides piesārņošanas atļauja. Personām, kuras ir izņēmu-
šas C kategorijas vides piesārņošanas atļauju, katru gadu līdz           
20. janvārim VID jānomaksā Ls 50 dabas resursu nodoklis un 
jāiesniedz pārskats par dabas resursu nodokli. Nodokļa savlaicī-
gas nenomaksāšanas gadījumā Vides reģionālā pārvalde un VID 
var piemērot likumā paredzēto sodu.

Darba likuma 43.pants nosaka, ka darba līgumu slēdz uz ne-
noteiktu laiku, izņemot likuma 44.pantā noteiktos gadījumus. 
Likums pamatā nosaka vienu darba līguma termiņa veidu - uz 
nenoteiktu laiku. Gadījumi, kad tiek pieļauts slēgt darba līgu-
mu uz noteiktu laiku, paredzēti likumā. Turklāt darba devēja 
pienākums ir pamatot tā nepieciešamību. Ar pamatojumu jā-
saprot ne tikai atsauce uz Darba likuma 44.pantu, bet arī kon-
krēti uzņēmumā pastāvošie apstākļi, kas norāda uz nepiecieša-
mību ar darbinieku slēgt līgumu uz noteiktu laiku.

Ja uzņēmumā pastāv nepieciešamība pieņemt darbā dar-
binieku uz noteiktu laiku, darba devējam pretendents par to 
jāinformē laikus. Darba likuma 44.pantā noteikti gadījumi, 
kad darba devējs ir tiesīgs slēgt darba līgumu ar darbinieku uz 
noteiktu laiku. Darba līgumu var slēgt uz noteiktu laiku ar tādu 
nosacījumu, ka darbinieks veiks īslaicīgu darbu. Darba likumā 
paredzētie gadījumi, kad var slēgt darba līgumu uz noteiktu 
laiku ir:

1) Sezonas rakstura darbi. 
Darbi, kuri uzskatāmi par sezonas rakstura darbiem, noteikti 

25.06.2002. Ministru kabineta noteikumos Nr. 272 “Noteiku-
mi par sezonas rakstura darbiem”.  Darba devējs tos nav tie-
sīgs papildināt pēc saviem ieskatiem.

2) Darbu tādās darbības jomās, kurās darba līgums parasti 
netiek slēgts uz nenoteiktu laiku, ņemot vērā attiecīgās nodar-
bošanās raksturu vai arī attiecīgā darba pagaidu raksturu (DL 
44.panta pirmās daļas 2.punkts).

Arī šo likumā paredzēto gadījumu uzskaite ir izsmeļoša sa-
skaņā ar 06.08.2002. Ministru kabineta noteikumiem Nr.353 
“Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti ne-
tiek slēgts uz nenoteiktu laiku”.

3) Promesoša vai no darba atstādināta darbinieka aizvieto-
šana, kā arī tāda darbinieka aizvietošana, kura pastāvīgā darba 
vieta kļuvusi brīva līdz brīdim, kad tiks pieņemts darbā jauns 
darbinieks (DL 44.panta pirmās daļas 3.punkts).

Par promesošu uzskatāms darbinieks, kurš ir darbnespējīgs, 
kuram piešķirts kāds no atvaļinājumu veidiem (ikgadējais, 
bez darba samaksas saglabāšanas, bērna kopšanas u.c.).Darba 
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devējs izvērtē reālo situāciju: vai viņam iespējams nodrošināt 
uzņēmuma normālu darba gaitu ar darbiniekiem, kuri nodarbi-
nāti uzņēmumā, nodarbinot viņus papildu darbā, vai tomēr ir 
nepieciešams pieņemt darbā uz laiku citu darbinieku. Ja pro-
mesoša darbinieka aizvietošana laika periodā ir ilgstoša (piemē-
ram, ilgstoša darbnespēja vai darbinieks izmanto bērna kopša-
nas atvaļinājumu likumā paredzēto laiku - pusotru gadu), praksē 
izmanto iespēju pieņemt darbā darbinieku uz noteiktu laiku. Ja 
šis laika periods ir īss, tad biežāk tiek piemērota likuma iespēja 
vienoties ar citu uzņēmuma darbinieku par viņa nodarbināšanu 
papildu darbā. Ja darba devējs darba tiesisko attiecību dibinā-
šanas procesā ir noteicis procedūru - sludinājums, atlase, tajā 
skaitā intervija - ,tas ir laikietilpīgs process. Praksē pastāv arī 
iespēja, ka uz darba devēja sludinājumu neviens pretendents nav 
atsaucies, vai arī pieteikušies pretendenti neatbilst izvirzītajām 
prasībām. Taču arī šajā laikā darba devējam jārūpējas par uz-
ņēmuma kopējām interesēm, t.i., jānodrošina tā normāla darba 
gaita. Ja darba devējs izvērtē, ka laika periodā, kamēr notiek 
jauna darbinieka atlase, nav iespējams darba gaitu nodrošināt ar 
esošajiem darbiniekiem, viņš ir tiesīgs pieņemt darbā darbinieku 
uz noteiktu laiku, - līdz brīdim, kad tiks pieņemts darbā jauns 
darbinieks.

4) Gadījuma darbu, kas uzņēmumā parasti netiek veikts (DL 
44. panta pirmās daļas 4.punkts).

Katrs uzņēmums darbojas konkrētā nozarē, jomā. Taču at-
sevišķos gadījumos nepieciešama tādu darbu izpilde, kuri nav 
saistīti ar uzņēmuma pamatdarbību.

Piemēram, katrā uzņēmumā noteiktā laika periodā nepiecie-
šams veikt telpu remontu.

Darba devējs šo darbu izpildei ir tiesīgs slēgt darba līgumu ar 
darbinieku uz noteiktu laiku.

5) Noteiktu pagaidu darbu, kas saistīts ar uzņēmuma darbības 
apjoma īslaicīgu paplašināšanos vai ražošanas apjoma pieaugu-
mu (DL 44.panta pirmās daļas 5.punkts).

Raksturīga šī punkta piemērošana ir uzņēmumos, kuru dar-
bība saistīta ar pasūtījumu izpildi. Piemēram, celtniecības uz-
ņēmumi.

 Saņemot pasūtījumu, darba devējs izvērtē, vai ar uzņēmumā 
nodarbināto cilvēkresursiem iespējams izpildīt pasūtījumu tā 
nolīgtajā laika periodā. Ja tas nav iespējams, tad darba devējs 
var izmantot likumā paredzēto iespēju – pieņemt darbā darbinie-
ku, slēdzot ar viņu darba līgumu uz noteiktu laiku. Taču praksē 
šo likuma pantu pamatā izmanto gadījumos, kad nepieciešami 
darbinieki mazkvalificētu darbu izpildei, darbiem, kuriem nav 
nepieciešama darbinieka īpaša apmācība. Tas saistīts ar laika 
ierobežojumu, izpildot pasūtījumu, darba devējam nav laika re-
sursu darbinieka papildu apmācībai uzņēmuma līmenī.

6) Neatliekamu darbu, lai novērstu nepārvaramas varas, ne-
jauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītas sekas, kuras 
nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu uzņē-
mumā (DL 44.panta pirmās daļas 6.punkts).

Minētie neatliekamie darbi saistīti tikai ar nepārvaramas va-
ras, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītu seku 
novēršanu. Turklāt šiem apstākļiem jābūt saistītiem ar uzņēmu-
ma normālas darba gaitas nelabvēlīgu ietekmēšanu.

Piemēram, plūdu un vētru izraisīto seku likvidēšanai, kas ie-
tekmē vai var ietekmēt uzņēmuma darbību.

Tas nozīmē, ka darba devējs minēto nosacījumu nevar pie-
mērot gadījumos, kas saistīti ar citiem apstākļiem. Šādu darbu 
veikšanai, iespējams, nepieciešami speciālisti vai darba devē-
jam nav cilvēkresursu, kurus viņš var nodarbināt šādos darbos. 
Tāpēc darba devējs ir tiesīgs ar šāda darba veicēju slēgt darba 
līgumu uz noteiktu laiku .

7) Bezdarbniekiem paredzētu algotu pagaidu sabiedrisko vai 
citu darbu saistībā ar viņa dalību aktīvajos nodarbinātības pasā-
kumos vai darbu, kas saistīts ar aktīvo nodarbinātības pasākumu 
īstenošanu (DL 44.panta pirmās daļas 7.punkts).

Saskaņā Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 
3.panta pirmo daļu aktīvie nodarbinātības pasākumi ir:

1) profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas 
paaugstināšana;

2) algotie pagaidu sabiedriskie darbi;
3) pasākumi konkurētspējas paaugstināšanai;

Darba līgums uz noteiktu laiku

Atgādinājums
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4) pasākumi noteiktām personu grupām, jo īpaši personām no 
15 līdz 24 (ieskaitot) gadu vecumam; personām, kurām ir no-
teikta invaliditāte; personām pēc bērna kopšanas atvaļinājuma; 
personām, kurām līdz vecuma pensijas piešķiršanai nepiecieša-
mā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi; perso-
nām, kuras Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē ir ilgāk par 
vienu gadu; personām pēc soda izciešanas brīvības atņemšanas 
iestādēs un citām mērķa grupām saskaņā ar nacionālo nodarbi-
nātības plānu.

Ar bezdarbnieku, kurš ņem dalību uzskaitītajos aktīvajos 
nodarbinātības pasākumos, Darba likums pieļauj iespēju slēgt 
darba līgumu uz noteiktu laiku.

Arī ar personām, kas nodrošina šo pasākumu īstenošanu, li-
kums paredz iespēju slēgt darba līgumu uz noteiktu laiku.

Piemēram, apmācību firmas, kura nodarbojas ar bezdarbnie-
ku apmācību un pārkvalifikāciju, darba devējs ir tiesīgas slēgt 
darba līgumu uz noteiktu laiku ar darbinieku, kura pienākumi 
tieši saistīti ar bezdarbnieka apmācību un pārkvalifikāciju;

Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma termiņš  nevar būt 
ilgāks par trim gadiem (ieskaitot termiņa pagarinājumus), ja citā 
likumā nav noteikts cits darba līguma termiņš. Par darba līguma 
termiņa pagarināšanu uzskatāma arī jauna darba līguma noslēg-
šana ar to pašu darba devēju, ja laikposmā no iepriekšējā darba 
līguma noslēgšanas dienas līdz jaunā darba līguma noslēgšanas 
dienai tiesiskās attiecības nav bijušas pārtrauktas ilgāk par 30 
dienām pēc kārtas.

Likumā noteiktais ierobežotais darba līguma termiņš līdz trim 
gadiem piemērojams visiem gadījumiem, kad likums paredz 
iespēju slēgt darba līgumu uz noteiktu laiku, izņemot sezonas 
rakstura darbus un gadījumos, kad citos likumos noteikts cits 
darba līguma termiņš. Lai veiktu sezona rakstura darbu, darba 
līguma termiņš nevar būt ilgāks par 10 mēnešiem viena gada 
laikā, ieskaitot  termiņa pagarinājumu.

Minētais termiņa tecējums sākas no jauna gadījumā, ja no 
iepriekšējā darba līguma noslēgšanas dienas līdz jaunā darba 
līguma noslēgšanas dienai darba tiesiskās attiecības ir bijušas 
pārtrauktas ilgāk par 30 dienām pēc kārtas.

Piemēram, viens darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku - čet-
riem mēnešiem - un otrs darba līgums – uz noteiktu laiku – di-
viem gadiem -, bet starp tiem bijis pārtraukums 40 dienas. Šādā 
situācijā darba līguma termiņi nav jāskaita kopā un katra darba 
līguma termiņš var būt līdz trim gadiem.

Ņemot vērā, ka praksē ne vienmēr var paredzēt sezonas 
darbu ilgumu, likums paredz, ka arī darba līgumu uz noteiktu 
laiku – sezonas rakstura darbiem - iespējams pagarināt.

Piemēram, darba devējs plāno darbinieku pieņemt darbā 
uz sezonas rakstura darba izpildi, kas ilgs sešus mēnešus. Bet, 
tuvojoties darba līguma termiņa beigām, izrādās, ka nepiecie-
šams šo termiņu pagarināt. Puses var vienoties par darba līgu-
mā noteiktā termiņa pagarināšanu, taču darba devējam jāseko, 
lai kopējais termiņš nepārsniegtu likumā noteikto - desmit mē-
nešus.

Darba devēja pienākums ir sekot līdzi, lai darba līguma ter-
miņš, ņemot vērā gan tā pagarinājumu, gan jauna darba līguma 
uz noteiktu laiku slēgšanu, nepārsniegtu likumā noteikto mak-
simālo laiku.

Saskaņā ar šā likuma 44.panta pirmās daļas 3.punktu noslēgtā 
darba līguma termiņu, ja nepieciešams, var pagarināt, pārsnie-
dzot šā panta pirmajā daļā minēto termiņu. Ja promesošais vai 
no darba atstādinātais darbinieks kādu apstākļu dēļ neturpina 
vai nevar turpināt darba tiesiskās attiecības, viņu aizvietojošā 
darbinieka darba līgums uzskatāms par noslēgtu uz nenoteiktu 
laiku” (DL 45.panta trešā daļa). Darba likuma 44.panta pirmās 
daļas 3.punktā paredzēta iespēja slēgt darba līgumu uz noteiktu 
laiku, lai veiktu darbu promesoša vai no darba atstādināta dar-
binieka vietā, kā arī tāda darbinieka vietā, kura pastāvīgā darba 
vieta kļuvusi brīva līdz brīdim, kad tiks pieņemts darbā jauns 
darbinieks.

Praksē var rasties situācijas, ka noteiktais maksimālais ter-
miņš – trīs gadi - tomēr promesoša vai atstādināta darbinieka 
aizvietošanai vai brīvās darba vietas pienākumu pagaidu iz-
pildei nav pietiekams, tāpēc termiņš var arī pārsniegt likumā 
noteikto. Taču šim termiņa pārsniegumam jābūt pamatotam. 

Ja promesošais vai atstādinātais darbinieks neturpina vai nevar 
turpināt darba tiesiskās attiecības, darbinieka, kas viņu aizvieto, 
darba līgums uz noteiktu laiku uzskatāms par noslēgtu uz neno-
teiktu laiku. Ar terminu “uzskatāms” saprotams, ka darbiniekam 
nav jāizrāda iniciatīva, lūdzot darba devējam grozīt darba līgu-
mu attiecībā uz termiņu.

Darba devējam jāveic pasākumi darba līguma noformēšanai 
atbilstoši likuma nosacījumam – darba līguma termiņš jānosaka 
no noteikta uz nenoteiktu laiku. Beidzoties darba līguma termi-
ņam, tāpat kā pie jebkura darba tiesisko attiecību izbeigšanas 
pamatojuma, darba devēja pienākums ir darbinieka pēdējā dar-
ba dienā izsniegt dokumentus un darbiniekam pienākošās sum-
mas.

Ja darba devējs nav izpildījis likumā noteikto pienākumu un 
darbinieks nākamajā dienā pēc darba līguma termiņa notecēju-
ma ierodas darbā un turpina veikt pienākumus, darba līgums uz 
noteiktu laiku uzskatāms par noslēgtu uz nenoteiktu laiku.

Ja, beidzoties termiņam, uz kādu noslēgts darba līgums, ne-
viena no pusēm nav pieprasījusi izbeigt darba līgumu un darba 
tiesiskās attiecības faktiski turpinās, darba līgums uzskatāms par 
noslēgtu uz nenoteiktu laiku (DL 45.panta ceturtā daļa). Vēlmi 
neturpināt darba tiesiskās attiecības pēc darba līguma termiņa 
notecējuma var izteikt arī pats darbinieks. Ieteicams uzņēmu-
ma darba kārtības noteikumos noteikt veidu, kādā darbinieks 
šo informāciju sniedz darba devējam. Tāpat ieteicams noteikt 
termiņu, cik ilgu laiku pirms darba līguma termiņa notecējuma 
darbiniekam jāizsaka sava attieksme pret darba tiesisko attie-
cību turpināšanu pēc darba līguma termiņa notecējuma. Tas 
nepieciešams, lai darba devējs paspētu izpildīt likuma nosacīju-
mu: darbinieka pēdējā darba dienā izsniegt dokumentus un dar-
biniekam pienākošās summas, ja viņš nevēlēsies turpināt darba 
tiesiskās attiecības.

Darbinieka, ar kuru noslēgts darba līgums uz noteiktu 
laiku, tiesības

Ar darbinieku, kuru noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku, 
attiecināmi tādi paši noteikumi kā uz darbinieku, ar kuru no-
slēgts darba līgums uz nenoteiktu laiku (DL 44.panta sestā daļa).
Normatīvajos aktos paredzētie noteikumi attiecināmi uz visiem 
darbiniekiem, neatkarīgi no darba tiesisko attiecību pastāvēša-
nas ilguma. Arī darba devējs uzņēmuma lokālajos tiesību aktos 
nav tiesīgs noteikt ierobežojumus kādai darbinieku kategorijai 
saistībā ar noslēgtā darba līguma termiņu.

Piemēram, ja darbinieks saskaņā ar Darba likuma 157.panta 
2.daļu vēlas izmantot 20 darba dienu ilgu mācību atvaļinājumu 
valsts eksāmenu kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un 
aizstāvēšanai, darba devējs nav tiesīgs to atteikt. Tas attiecas 
arī uz darbinieku, ar kuru darba līgums noslēgts uz noteiktu 
laiku.

Attiecībā pret darbinieku, ar kuru noslēgts darba līgums uz no-
teiktu laiku, darba devējam ir noteikts pienākums, proti, “darba 
devējs informē darbinieku par brīvajām darba vietām uzņēmu-
mā, kurās darbinieku var nodarbināt uz nenoteiktu laiku” (DL 
44.panta septītā daļa). Darbinieks ir tiesīgs saņemt informāciju 
par viņa iespējamu nodarbināšanu uz nenoteiktu laiku. Minētais 
nosacījums jāpiemēro visā darba tiesisko attiecību pastāvēšanas 
laikā neatkarīgi no laika perioda, kādu darbinieks ir nostrādājis 
no darba līgumā noteiktā termiņa. Tas nozīmē, ka darbinieks, 
ar kuru noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku, jāinformē par 
brīvajām darba vietām, kurās darbinieku var nodarbināt uz ne-
noteiktu laiku, tajā brīdī, kad šāda darba vieta uzņēmumā parā-
dījusies.

Piemēram, ar darbinieku noslēgts darba līgums uz noteiktu 
laiku - sešiem mēnešiem. Brīvās darba vietas parādīšanās brīdī 
darbinieks no darba līguma noteiktā termiņa nostrādājis divus 
mēnešus. Arī šajā gadījumā darbiniekam ir tiesības saņemt in-
formāciju par brīvo darba vietu.

Likumā nav noteikts konkrēts informēšanas veids. Ņemot 
vērā, Darba likumā noteikto darba devēja pierādīšanas pienā-
kumu, ieteicams piemērot rakstveida informēšanas veidu, kur 
darbinieks ar savu parakstu apliecina iepazīšanos ar brīvajām 
darba vietām. Tāpat darba devējam ieteicams noteikt laika pe-
riodu, kurā darbiniekam jāizsaka sava attieksme: vai viņš vēlas 
tikt nodarbināts attiecīgajā darba vietā vai viņš atsakās no tās. 
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Darba devējam arī jāizvērtē jautājums, vai darbinieku informēt 
par visām brīvajām darba vietām, vai tikai atbilstošām darbi-
nieka kvalifikācijai un prasmēm. Darba devējs nekļūdīsies, ja 
piedāvās visas brīvās darba vietas, nosakot, ka darbinieks uz 
tām var pretendēt, ja viņam ir attiecīga kvalifikācija un pras-
mes. Savukārt, ja darba devējs pats izvērtēs darbinieka atbilstī-
bu brīvajām darba vietām, var pastāvēt situācija, ka darbinieks 
informējis darba devēju tikai par to savu kompetenci, ko darba 
devējs bija izvirzījis konkrētajam amatam. Iespējams, darbi-
nieks nav informējis darba devēju par savu kvalifikāciju, kas 
atbilstu arī citiem amatiem.

Kopš Darba likums stājies spēkā, ir atcelts nosacījums par 
darbinieka pienākumu iesniegt darba devējam darba grāmatiņu. 
Taču vēl joprojām ir darbinieku kategorija, kuri, stājoties darbā, 
vēlas, lai tiktu izdarīts ieraksts darba grāmatiņā. Šādos gadīju-

mos darba devējam jāsniedz informācija darbiniekam par iz-
maiņām darba likumdošanā, ka darba devējam nav pienākuma 
veikt ierakstus darba grāmatiņā.

Darba līgums ir abu pušu - darba devēja un darbinieka ilgs-
tošas sadarbības attiecību dokuments un tas ir valstī ar likumu 
paredzēts saistību dokuments, kura ievērošana ir tiklab darba 
devēja, kā arī darbinieka interesēs.

 Konsultācijas darba un darba aizsardzības likumdošanā
 var saņemt Blaumaņa ielā 3, Madonā

pirmdienās no 9.00 līdz 13.00,
tālrunis 64822736;

bezmaksas konsultatīvais telefons 8008004

Izida Vaičuka,
Austrumvidzemes RVDI Madonas biroja Valsts darba 

inspektore-juriste

Tāpat kā 2007.gadā, arī šogad atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu mums sniegs SIA ,,Madonas namsaimnieks’’. 
Vasaras mēnešos Ļaudonā atkritumus izvedīs katru nedēļu 
otrdienās, ziemā – reizi 2 nedēļās. Sāvienai vedīs tikai reizi 2 
nedēļās.

 Atkritumu izvešanas grafiks 2008.gadam
Ļaudonai   Sāvienai
1., 15., 29. janvārī  1., 15., 29. janvārī 
12., 26. februārī   2., 26. februārī
11., 25.martā   11., 25.martā
8., 22. aprīlī   8., 22. aprīlī
6., 13., 20., 27.maijā  6., 20.maijā
3., 10., 17., 24.jūnijā  3., 17.jūnijā
1., 8., 15., 22., 29.jūlijā  1., 15., 29.jūlijā
5., 12., 19., 26.augustā  12., 26.augustā
2., 9., 16., 23., 30.septembrī 9., 23.septembrī
7., 14., 21., 28.oktobrī  7., 21.oktobrī
4., 18.novembrī   4., 18.novembrī
2., 16., 30.decembrī  2., 16., 30.decembrī

Padomes priekšsēdētāja L.Calmāne

PATEICĪBAS
Ir labi, ja zini un jūti,
Tu cilvēkiem vajadzīgs esi,
Tu visiem siltumu sūti,
Tu saulainu prieku nes!

Pansionāta iemītnieku un darbinieku vārdā vislielākais paldies 
un laba vēlējumi Skaidrītei un Aleksandram Stepanoviem, SIA 
„Ducis” saimniekiem Raitai un Staņislavam Teicāniem, Ļau-
donas pagasta padomei par saldumiem Ziemassvētkos.

Margitai, Jānim un Ansim Upīšiem Vācijā, Vaijes pašvaldī-
bai par materiālo palīdzību pansionātam. Ainai un Valdim Be-
ļauniekiem par sūtījuma atgādāšanu no Rīgas.

INFORMĀCIJA

Mētrienas kapu pārzini Imantu Kalniņu var sazvanīt pa 
tālruni  64823408.

Viegli un ātri noformējami kredīti:
– bezķīlas līdz Ls 5 000 ( strādājošām personām);
– pret nekustamā īpašuma ( var būt zeme, māja, dzīvoklis) 

ķīlu līdz Ls  3 000 ( īpaši izdevīgi zemnieku saimniecībām).
A/s „Latgales Finanšu kompānija”

 Madonā, Saieta laukums 10, T. 4822488

21.februārī plkst. 13.00 Ļaudonas pagasta padomē VID 
Vidzemes reģionālās iestādes Madonas nodaļas nodokļu mak-
sātāju konsultāciju daļa organizē bezmaksas semināru ,,Par ie-
dzīvotāju ienākuma nodokļa gada deklarāciju aizpildīšanu 
un iesniegšanu’’ .

Uz semināru tiek aicinātas  fiziskās personas, kurām gada ie-
nākumu deklarācijas jāiesniedz obligāti līdz 1.aprīlim, t.sk.:
 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, kuri gūst ienāku-

mus no saimnieciskās darbības.
 Fiziskās personas: kuras guvušas apliekamus ienākumus, 

no kuriem izmaksas vietā nodoklis nav ieturēts; ja ienākumi 
gūti ārvalstīs vai gūti neapliekamie ienākumi, kuri kopā pār-
sniedz Ls 2400.

Deklarāciju iesniedzējiem līdzi jāņem visi nepieciešamie do-
kumenti deklarācijas aizpildīšanai.

Sīkāka informācija pa tālruni 64807352

VID seminārs
Par atkritumu izvešanu
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SĒRU VĒSTS

LĪDZJŪTĪBAS Mūžīgi mūžos
Kā puķei, kā zālei
Bērnos un mazbērnos
Turpināt mūžu.
Mūžīgi mūžos
Kā tautas dziesmai
No mūža mūžā
Ik baltu mūžu.

Skumju brīdī esam kopā ar Lidiju Smirnovu un viņas 
ģimeni, tēvu , vectēvu mūžībā pavadot.

Krasnovu, Vizānu, Zablocku ģimenes

Paldies, tēt, ka iemācīji prieku dāvāt
Un taisnību no netaisnības šķirt,
Un kamēr vien šī dziņa manī kvēlos,
Es dziļā pateicībā pieminēšu tevi.

Bēdu brīdī esam kopā ar Lidiju un viņas ģimeni, pava-
dot tēvu pēdējā gaitā.

SIA “Dīvari” kolektīvs

Runājiet ar mani klusi, klusi,
Saudzīgāk kā dažu citu dienu.
Šodien mana sirds ir palikusi
Smagāka par rūgtu sāpi vienu.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību SOLVITAI, brāli pāragri 
zaudējot.

SIA “Dīvari” kolektīvs

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma.
( Ā. Elksne.)

Izsakām patiesu līdzjūtību Lidijai Smirnovai ar 
ģimeni, pavadot tēti mūžībā.

Tropu ģimene

Cik trausla ir dzīvības liesma,
To tikai vēji un likteņi zin...

Izsakām līdzjūtību
Aijai un Lidijai,

tēvu mūžībā pavadot.

Ļaudonas pagasta PII darbinieki

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu,
Nav rītdienas, ir tikai vēja balss...

Esam kopā ar tevi, Solvit, un tavu ģimeni lielajās 
bēdās.

“Kaķīšu” grupas skolotājas, berni, vadītāja

Ak, cik grūti, māmulīt,
Tevi ceļā pavadīt,
Vai trīs baltas smilšu saujas
Varēs tevi sasildīt...

Izsakām līdzjūtību Skaidrītei Dreimanei, māmiņu 
mūžības ceļā pavadot.

Bijušās darba biedrenes Ļaudonas veikalos

Runājiet ar mani klusi, klusi,
Saudzīgāk kā dažu citu dienu.
Šodien mana sirds ir palikusi
Smagāka par rūgtu sāpi vienu.

Izsakām patiesu līdzjūtību Lidijai Smirnovai un 
viņas ģimenei, tēvu mūžībā aizvadot.

Bijušās darba biedrenes Ļaudonas veikalā

Tāds dīvains klusums šodien priedēs,
Tur dzenis serdē sāpi kaļ,
Bet brūci sirdī putnēns nesadziedēs,
Nav spēka dzīvību griezt atpakaļ.

Lai mūsu klusā un patiesā līdzjūtība palīdz pārvarēt 
sāpju smagumu Asmusu ģimenei, dēlu Aināru 
pāragri zaudējot.

Bijušie klasesbiedri un audzinātājs 
Ē. Barkovskis

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Un atmiņas, ko citi sirdī glabās…

Mūžības ceļos aizgājuši:

Ēriks Biķernieks miris 18.decembrī 31 gada vecumā
Rozālija Vilciņa mirusi 5.janvārī 93 gadu vecumā 
Andrejs Martinsons miris 6.janvārī 76 gadu vecumā 
Erika Mokrijenko mirusi 12.janvārī 85 gadu vecumā

Līdzjūtība tuviniekiem
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APSVEICAM!

ĻAUDONAS PAGASTA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS.
Izdevējadrese:  Ļaudonas pagasta padome, LV 4862, Madonas rajons, Reģ. apl. Nr. 1426.

Redaktore: Ruta Vizāne. Redkolēģija: Nellija Gaidlazda, Lidija Kaufelde, Ināra Krasnova, Gundega Apša. Redaktores tālrunis: 4860896.
Iespiests  SIA MADONAS POLIGRĀFISTS, Madonā, Saieta lauk. 2, LV 4801, Madona

Pas. Nr. 1541  Datorsalikums. Ofsetiespiedums.
Materiālus pašvaldības avīzei iesniegt līdz katra mēneša 10. datumam. Par rakstu saturu un precizitāti atbild autors.

Trīs baltas patiesības 
Nemanāmas iet pa gadu takām:
Ir pirmā – Labestība,
Katrā vārdā ko viens otram sakām,
Tai blakus – Godīgums,
Kam jāvalda starp mums.
Un, ja vēl Pienākums
Šiem diviem vārdiem blakus iet,
Tad dzimšanas dienā citas laimes nevēliet! 

SVEICAM

50 gadu jubilejā
Uldi Diedelnieku 12.janvārī
Valdi Grandovski 22.janvārī

55 gadu jubilejā
Valdi Baranovu 01.janvārī

Gundegu Kalniņu 29.janvārī
Jāni Zīlmani 29.janvārī

60 gadu jubilejā
Pēteri Praškeviču 03.janvārī
Nikolaju Darandu 10.janvārī

Gaidu Ceru 12.janvārī

65 gadu jubilejā
Jāni Rūtenbergu 03.janvārī

70 gadu jubilejā
Laimoni Asarīti 16.janvārī

75 gadu jubilejā
Zentu Apšu 03.janvārī

Leontīni Šķēli 28.janvārī

80 gadu jubilejā
Imantu Balodi 08.janvārī

Veltu Ūdri 23.janvārī

85 gadu jubilejā
Vasīliju Lavrentjevu 14.janvārī

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

3. februārī 
senjoru ansamblis „Sendienas” piedalās rajona 

vokālo ansambļu skatē. Vēlam veiksmi!

15. februārī plkst. 20.00
pagasta kultūras namā pasākums

 „Vēlos pateikt PALDIES”, 
pēc tam Valentīndienas balle.
Ieeja Ls 2,00, pārim Ls 3,00

Ļaudonas pagasta kultūras nams veic aptauju par 
2007. gada  ļaudoniešiem, un šī ir arī Tava iespēja 
pateikt PALDIES.

 Anketas varēs aizpildīt pagasta padomes ēkā, 
pastā, kultūras namā, bērnudārzā, skolā un veikalā 
“Dīvari” līdz 11.februārim. 

Anketās jānorāda cilvēks vai kolektīvs, kam vē-
los pateikt paldies, un tās nebūs anonīmas. Būsim 
aktīvi un piedalīsimies šajā aptaujā, jo arī Ļaudonā 
ir cilvēki, kuriem vēlamies pateikties!

Paldies par atsaucību un
 uz turpmāku sadarbību cerot, 

kultūras nama vadītāja 

Kultūras afiša

KULTŪRA

APSVEICAM!
Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši,
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

Sveicam 

Ivetu un Valdi Matisovus 
ar meitas Ilzes piedzimšanu 28.novembrī

Agitu Bromalti un Uģi Gurski 
ar dēla Daniela piedzimšanu 17.decembrī


