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Tikšanās vēstures atmiņu stāstā

 „Tikšanās.  Atkal  klāt ir kārtējā tikšanās, kad tiekamies  nevis, lai svinētu, bet gan, lai pieminētu un atcerētos tos, kas 
izjutuši vienu no mūsu tautas sūrākajiem mirkļiem. Viens mirklis, kas aizslaucīja daudzu cerības, ilgas, darbus un dzīves. 
Aizslaucīja nežēlīgi. Atstājot ne tikai rētas, bet arī izpostītas, sadragātas dzīves”.

 Ar  šādiem  vārdiem  iesākās  25. marta Komunistiskā  genocīda  upuru piemiņas pasākums, kurā bijām kopā, lai pieminētu 
tos, kas neatgriezās, un uzklausītu tos, kas pieredzēja  piespiedu savu tēvzemes atstāšanu un pieredzēja ... atgriešanos. 

  Paldies tiem, kas dalījās ar savu un citu atmiņu stāstiem! Paldies tiem, kas jaunajai paaudzei sniedza vērtīgu padomu un 
kādu gudru domu! Paldies tiem, kas muzikāli un literāri kuplināja šo kopā būšanas mirkli! Paldies tiem, kas atnāca un bija 
kopā šajā vēstures atmiņu stāstā!

Kristapa Šķēla teksts un foto

Aizvadītais  marta mēnesis bijis pārsteigumiem bagāts. 
Galveno pārsteigumu, šķiet, atkal mums sagādāja dabas 
māte. Pēc neilgas, taču patīkamas pavasara  saulītes 
baudīšanas mūs atkal pārsteidza pamatīgas  sniega  pārslas, 
kas veidoja gana pamatīgu sniega segu. Šķiet, ka dzīvojam 
dažādu galējību  pasaulē - no nebēdnīgi  saulainām 
pavasara  dienām līdz sniegotiem padebešiem  un atkal 
pavasari, bet šoreiz gana lietainu un drūmu…

Dabas mātes lutināti, vienā no saulainākajām šī gada 
marta dienām - 25. datumā -  cieņpilni pieminējām vienu 
no latviešu  tautas skumjākajiem brīžiem - 1949. gada  
marta deportācijas. Atcerējāmies un pieminējām tos, kas 
neatgriezās un palika svešumā, uzklausījām pārnākušo  
sūrās atmiņas,   kas  saglabājušās  vēl  līdz pat šim 
brīdim. 

29.  marta  rīts, lai arī ne tik patīkams aiz loga, daudziem  
noteikti iesākās ar pērienu, tomēr patīkamu, kam noteikti 
sekoja kāds no  Pūpolsvētdienas  skaitāmpantiem, kuros 
izteikti vēlējumi, lai peramajam būtu  stipra veselība, možs 
gars un gaišs  skats  uz dzīvi. To visu arī es jums novēlu 
gūt, jo marts - tas ir kā jauns  ceļa sākums, kas ved arvien 
tuvāk dvēseles  augšāmcelšanās svētkiem. 

 Lai šie dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi liek mums 
vēlreiz padomāt par to, cik maz vajadzīgs, lai mēs cits citam  
spētu dot prieka mirkli: „Pasaule ir siltuma izslāpusi. Bet 
mīlestību līdz vecumam saglabā retais. Jums ir siltas rokas, 
bet kādam ir nosalušas. Kurš kuram pieies pirmais? ”

Kristaps, redaktors

No represēto piemiņas vietas Ļaudonā.
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MĒNEŠA JUBILĀRI

22. februārī skaisto 90 gadu jubileju atzīmēja   
AleKsAndrA lAizāne

Aleksandra dzimusi Daugavpils apriņķa Kalupes pagastā. 
Kad Aleksandrai bija vien 4 mēneši, ģimene nolēma pārcelties 
uz Gulbeni. Tur tad arī pavadīta lielākā daļa bērnības gadu. Kara 
laikā ģimene emigrē uz Krieviju -  Omsku un Novosibirsku. 
Pēc atgriešanās Latvijā  aizvadīti  gari darba gadi. Tika strādāts 
par mašīnrakstītāju  Gulbenes  finanšu nodaļā, Madonas 
rajona izpildkomitejā, Madonas slimnīcā, vēlāk arī Madonas 
kombikorma rūpnīcā par noliktavas pārzini. 

Kopā ar vīru nodzīvoti skaisti un saticīgi 49 gadi, kuru laikā  
izaudzinātas divas meitas. Nu dzimtu turpina arī 5 mazbērni, 5 
mazmazbērni un 4 mazmazmazbērni. 

Ikdienas gaitās ļoti palīdz meita, pie kuras nu Aleksandra 
Ļaudonā dzīvo jau 8 gadus. 

Savulaik ļoti paticis lasīt, taču nu vecums laupījis redzi. 
Savulaik kopā ar vīru gan dažādos saviesīgos brīžos, gan 
ikdienas darba solī  ļoti paticis dziedāt. Dziedāšana arī tagad 
sagādā lielu prieku. 

 Jubilāre ar gaišu skatu raugās uz dzīvi un visiem novēl labu 
veselību, kas cilvēkam ir visdārgākais. 

1. martā dzīves 85 gadu jubileju atzīmēja 
Jānis Andersons

17. martā 80 gadu jubileju atzīmēja 
VeltA Apsīte 

Velta dzimusi netālajā Saikavā  četru bērnu ģimenē. Bērnība  
aizvadīta gan smagos lauku darbos, gan iets ganos, gan bijuši 
arī  patīkami mirkļi kopā ar kaimiņbērniem  pie netālās upītes. 
Saglabājušās arī spilgtas atmiņas par baiso kara laiku. 

Vecāki bērnus mācīja darbam, obligāts noteikums bija 
izglītības iegūšana, tāpēc pēc Saikavas skolas un pēcāk 
Madonas vidusskolas absolvēšanas zinību iegūšana turpinās 
Rīgā Lauksaimniecības akadēmijā. 

Pēc Lauksaimniecības akadēmijas absolvēšanas ceļš vedis 
tuvāk vecāku dzīvesvietai, lai viņiem nepieciešamības gadījumā 
varētu  palīdzēt. 

Kopā ar vīru izaudzinātas divas meitas. Palīdzīgu roku bērnu 
audzināšanā snieguši arī vecvecāki. 

Tagad prieku sagādā bērni un mazbērni, kas bieži vien 
ierodas ciemos. 

 Veltai vienmēr patikuši istabas augi, kas kupli zaļo viņas 
mājās. 

19. martā apaļo 80 gadu jubileju atzīmēja 
AusmA VeisA

Ausma bērnību pavadījusi netālajā Praulienā. Zinību gaitas 
uzsāktas Praulienas skolā, tad Madonas vidusskolā, bet vēlāk 
Lauksaimniecības akadēmijā Rīgā, kur iegūta agronoma 
specialitāte.

Pēc akadēmijas beigšanas sekojis darbs Madonā. Tad dzīves 
ceļš vedis uz Ļaudonu, kur tika strādāts kolhozā „Aiviekste”. 
Pēc tam līdz pat aiziešanai pensijā  darba gaitas  aizvadītas  
Kalnvirsā  iecirkņa priekšnieces amatā.

Ar vīru Ojāru Ausma iepazinusies Ļaudonā. Kopdzīvē 
izaudzināti 3 bērni - 2 meitas un dēls, kas Ausmai sarūpējuši 6 
mazbērnus. Nu prieku dāvā jau arī 3 mazmazbērni.

Tagad ikdienas gaitas tiek pavadītas, sekojot līdzi jaunākajiem  
notikumiem Latvijā - lasot avīzes, skatoties televīziju un 
klausoties radio. Ik pa brīdim tiek arī kaut kas uzadīts. Prieku 
sagādā arī darbs mazdārziņā. 



    MARTS  2015                              “Ļaudonas Vēstis” Nr. 3 (246)                               3

pārmaiņas Ļaudonas ūdenssaimniecībā no 1. aprīļa
  No 2015. gada 1. aprīļa Ļaudonas pagasta ūdenssaimniecības 

apsaimniekošana tiek nodota a/s „Madonas ūdens”. 
Komunālo pakalpojumu centralizācija, tos nododot 

pašvaldības kapitālsabiedrībām, kas specializējas attiecīgajā 
jomā, ir jau novada izveidošanas sākumā konceptuāli pieņemts 
lēmums. Šāds mērķis novada komunālās saimniecības 
sakārtošanas jomā iekļauts arī Madonas novada attīstības 
programmā  2013.-2020.  gadam. Atgādināšu, ka aptuveni 
gadu novada iedzīvotāji tika aicināti iesniegt priekšlikumus 
un komentārus programmas piedāvājumam. Tika organizētas 
sabiedrības informēšanas sanāksmes katrā novada pagastā. 
Vēlreiz apskatot sanāksmju kopsavilkumu, redzams, ka 
Ļaudonā to apmeklējuši vien 7 iedzīvotāji, redzami arī 
sanāksmes laikā izteiktie komentāri un priekšlikumi. Rezultātā 
pārsteigumu nav. Daļai iedzīvotāju joprojām jautājumi, 
kādēļ šāda reforma nepieciešama. Reformas būtība ir nodot 
pakalpojuma sniegšanu profesionāļiem attiecīgajā jomā, un 
ne mazāk svarīgs jautājums ir šo uzņēmumu īpašumā esošie 
pamatlīdzekļi - tehnika, specifiskas iekārtas un ierīces, kas 
nepieciešamas gan pakalpojuma uzturēšanas darbiem, gan arī 
ārkārtas situācijas - avāriju, bojājumu gadījumā.

Šobrīd siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu jau vairākos 
pagastos, piemēram, Liezērē, Dzelzavā ir pārņēmis SIA 
„Madonas siltums”; atkritumu apsaimniekošanu gandrīz 
visā novadā - SIA „Madonas namsaimnieks”. Šobrīd notiek 
ūdenssaimniecību nodošana a/s „Madonas ūdens” Ļaudonā, 
Praulienā, Dzelzavā, Liezērē. Lazdonas pagasts jau vairākus 
gadus ir iekļauts Madonas ūdenssaimniecībā.

Lai informētu iedzīvotājus par gaidāmajām izmaiņām 
uzskaites un norēķinu kārtībā, pagasta iedzīvotāji 17. marta 
pievakarē tika aicināti uz tikšanos ar a/s „Madonas ūdens”,  kā 
arī ar Ļaudonas pagasta pārvaldes darbiniekiem. 

Sanāksmi diemžēl atkal apmeklēja ļoti neliels skaits 
iedzīvotāju no tiem, kuri šobrīd saņem centralizētu dzeramā 
ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumu. Atliek vien 
cerēt, ka tas tādēļ, ka nekādu neskaidrību šajā jautājumā nav.

Svarīgākā informācija, kas arī sanāksmes laikā visvairāk 
satrauca iedzīvotājus, tika noskaidrota, - pakalpojuma tarifi 
paliek nemainīgi. Izmaiņas skar patērētā ūdens uzskaiti un 
norēķinu kārtību.

Gan daudzdzīvokļu mājām, gan privātmājām, gan arī 
pašvaldībai piederošajām ēkām pakalpojums tiek nodrošināts 
līdz īpašuma robežai, kas nozīmē, ka par katras mājas iekšējo 
tīklu tehnisko stāvokli atbild to īpašnieks. 

  A/s „Madonas ūdens” uzstādīs daudzdzīvokļu māju kopējos 
skaitītājus (daļai pakalpojuma saņēmēju skaitītāja uzstādīšana 
jau  veikta, pakāpeniski tie tiks uzstādīti visiem). Katrs dzīvokļa 
īpašnieks atbildīgs par individuālā ūdens skaitītāja uzstādīšanu 
un korektu rādījumu deklarēšanu savā īpašumā, bet būtiski 
pieaugs daudzdzīvokļu māju vecāko (pārvaldnieku) nozīme 
mājas kopējo apsaimniekošanas jautājumu risināšanā.

Individuālo ūdens skaitītāju uzstādīšana nav obligāta, bet 
tā noteikti  ir izdevīgāka pakalpojuma saņēmējam, jo tādā 
gadījumā jānorēķinās par faktiski patērēto ūdens daudzumu, 
nevis pēc normas (5m3 uz 1 deklarēto iedzīvotāju). 

 Piemājas dārzu laistīšanai ir iespēja noslēgt līgumu par 

atsevišķu skaitītāju. Tas nozīmē, ka jāmaksā tikai par faktiski 
patērēto ūdeni, atkrīt maksājums par kanalizāciju. Šāda līguma 
slēgšana  iespējama maija - septembra mēnešos.

Individuālos ūdens skaitītājus iespējams iegādāties arī a/s 
„Madonas ūdens”, kas izmaksā EUR 13,20.

Skaitītāju rādījumus jānolasa katra mēneša 18. datumā, tos 
iespējams deklarēt, izmantojot rādījumu grāmatiņas vai www.
madonasudens.lv 

Speciālas pasta kastītes ar a/s „Madonas ūdens” logo un 
informāciju izvietotas katras daudzdzīvokļu mājas vienā no 
kāpņu telpām, pie veikala „Lats” un pie pagasta pārvaldes. 

Rēķinus par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem iespējams 
saņemt arī elektroniski. To var izdarīt, ierodoties a/s „Madonas 
ūdens” Raiņa ielā 54, Madonā, abonentu daļā un aizpildot 
iesniegumu vai arī nosūtot iesniegumu, kurā jānorāda  klienta  
vārds, uzvārds, klienta numurs, rēķina saņemšanas  adrese, 
telefons un e-pasta adrese, uz kuru tiks sūtīts rēķins. E-pastu 
sūtīt uz adresi: zinta.ruka@ltk.lv

Rēķinu apmaksas iespējas: izmantojot ibanku, veikalā 
„Lats”, pagasta pārvaldes kasē (bez komisijas maksas), pasta 
nodaļā, pie pastnieka, Madonā - a/s „Madonas ūdens”, SIA 
„Madonas  namsaimnieks”, SIA „Madonas siltums” kasēs (bez 
komisijas maksas).

Bezskaidras naudas norēķinu rekvizīti pieejami www.
madonasudens.lv

Vēršu uzmanību uz to, ka par ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu, kas saņemts līdz 2015. gada 
31. martam, jānorēķinās ar Madonas novada pašvaldību 
līdzšinējā kārtībā. 

Iedzīvotājus, kas uzkrājuši parādus par saņemto ūdensapgādes 
un/vai kanalizācijas pakalpojumu, aicinu nokārtot savas 
saistības. Pastāv iespēja pagasta pārvaldē slēgt rakstisku 
vienošanos par parāda atmaksas grafiku. Pretējā gadījumā tiks 
uzsākts parādu piedziņas process. 

A/s „Madonas ūdens” kontaktinformācija jautājumiem, 
bojājumu pieteikšanai:
PAbonentu daļa - 64807071
Pdispečers - 64807070 vai 28670766

ilze dreimane, Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja

pAr  pUBlisKo  ApsprieŠAnU
Paldies  tiem  pagasta  iedzīvotājiem, kuri gan mutiski,  gan  

rakstiski  izteikuši savas domas par piedāvāto parka  projektu. 
Netika  saņemti iebildumi  par bojāto koku nozāģēšanu. Kāds 
ir priecīgs, ka tiks veidota pastaigu  taka, jo varēs atsākt 
skriet,  rūpējoties  par  savu veselību. Cits izsaka  viedokli, ka 
demogrāfiskā situācija nav spīdoša un vai maz nākotnē būs kāds, 
kas staigā pa šo taku. Teritorijas  ziņā Ļaudona ir pietiekami 
liela.  Ikdienā iedzīvotājiem  praktiskāk ir pastaigāties un 
sportot  tajā Aiviekstes krastā, kurā viņi dzīvo. Maz ticams, ka 
māmiņas  pastaigāties ar ratiņiem  vai kundzes  nūjot  dosies  
pāri upei. Tāpēc labi būtu attīstīt aktīvās atpūtas vietas abos upes 
krastos. Kreisajā  krastā ir labas iespējas sportot un atpūsties pie 
skolas, labajā krastā tā varētu būt estrādes teritorija un parks. 
Parkā tiks stādīti projektā paredzētie dažādie neparastie  koki. 
Nedaudz tiks samazināti zemāko krūmu stādījumi, to vietā pēc 
iespējas lielākā laukumā sējot zālienu. Parkā ir vajadzīgi gan 

lieli koki, gan arī krūmi, lai veidojas  „zināmā mērā intīma  
privāta  ārtelpa. Tā tas bijis gan muižas laikos  muižniekam, 
gan šajos laikos tam cilvēkam, kas parkā  iegājis kaut uz 
pāris stundām. Viņam nav jāredz ne baļķu vedējs, kas brauc  
garām, putekļu  mākoni  saceldams, ne cilvēki, kas steidzas 
pa ceļu, ne šķūnīši un lūžņu kaudzes  aiz ceļa. Parka iekšpusei  
nevajadzētu būt redzamai no ārpuses, un tieši krūmi ir tie, 
kas to lieliski sargā”. (Citāts  no grāmatas  „Latvijas muižu 
dārzi un parki”, autore  - ainavu  arhitekte Ilze Māra Janelis, 
fragments publicēts žurnālā  „Ievas Dārzs”, janvāris, 2015., 
30. lpp.) Zemāka auguma koki un krūmi arī gar pastaigu  taku 
gādās par mainīgām mikroainavām, kuras paveras skatam aiz 
kārtējā līkuma vai skuju koku grupiņas.  Apkopojot  publiskajā  
apspriešanā gūtās atziņas, nolemts  būtiski nemainīt piedāvāto 
projektu. 

inga zālīte, Ļaudonas pagasta dārzniece
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turpinājums 5. lpp.

Aktualitātes sociālajā jomā
Ar  2015. gada sākumu sociālajā jomā spēkā stājušās 

vairākas pozitīvas izmaiņas: palielināta minimālā darba 
alga; ģimenēs ar bērniem materiālo situāciju uzlabo lielāks 
ikmēneša valsts ģimenes pabalsts, kura apmērs noteikts 
atkarībā no bērnu skaita ģimenē.

Tomēr, neņemot vērā situācijas uzlabojumus, pastāv arī 
sociālās problēmas. Tās ir  pretrunas starp cilvēka dzīves 
vajadzībām un to apmierināšanas iespējām, kā rezultātā 
pazeminās cilvēka sociālās funkcionēšanas spējas. Veidojas 
trūcīgas ģimenes (personas), gan maznodrošinātas ģimenes 
(personas). Šobrīd Ļaudonas pagastā trūcīgas ģimenes 
(personas) statuss noteikts  13 ģimenēm (kopā 59 personas) un 
10 atsevišķām personām, maznodrošinātas ģimenes statusss 
spēkā 2 ģimenēm (6 personas). 

Personas ienākumus un materiālo stāvokli novērtē atbilstoši 
MK 30.03.2010. noteikumos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 
noteiktajai kārtībai:
PPersona atzīstama  par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi 

mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro. 
PPersona atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz 

katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 
171 eiro.

 Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam sociālais darbinieks novērtē pēc rakstiska iesnieguma 
saņemšanas, kuru iesniedzis viens no ģimenes locekļiem vai 
atsevišķi dzīvojoša persona.

Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs 
aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kā arī iesniedz izziņas vai 
sniedz  ziņas par ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav 
pašvaldības un valsts datu reģistros. Aizpildīto iztikas līdzekļu 
deklarāciju  persona ar savu parakstu sociālajam dienestam 
apliecina, ka par sevi un saviem ģimenes  locekļiem sniedz 
pilnīgas un patiesas ziņas, uz kuru pamata sociālais dienests 
pieņem lēmumu.

lai izvērtētu personas ienākumus un atbilstību 
trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam, 

sociālais darbinieks ir tiesīgs pieprasīt šādu informāciju:

Iest des, no 
kur m
piepras ma
inform cija

Pamatojums K  inform cija tiek ieg ta

Valsts soci l s
apdrošin -
šanas a ent ra

Dati par valsts pabalstiem, 
invaliditātes pensijām,
pensijām, kompensācijām. 

Par veiktajām sociālās
apdrošināšanas iemaksām, 
ja persona pēdējo 3 mēnešu 
laikā nav bijusi reģistrēta
Nodarbinātības valsts 
aģentūrā (NVA) 

Datus pārbauda darbinieks 
SOPA sistēmā.

Persona iesniedz tikai 
gadījumos, kad nav bijusi 
reģistrēta NVA vai ir 
nodarbināta, par veiktajām
sociālās apdrošināšanas 
iemaksām.

Valsts 
ie mumu
dienests 

Par gūtajiem ieņēmumiem
pēdējo 3 mēnešu laikā vai 
iepriekšējā taksācijas gadā,
t.sk., par ienākumiem  no 
metāllūžņu pārdošanas, 
t.sk., saimnieciskā darbība, 
kapitāldaļas uzņēmumos 
(pašnodarbinātas personas 
statuss, nereģistrēta
saimnieciskā darbība
mikrouzņēmums u.c) 

Persona izziņu no VID 
iesniedz sociālajā dienestā.

Saimnieciskās darbības
veicēju datubāzē darbinieks 
pārbauda informāciju 
elektroniski. 

Uzturl dzek u
Garantijas 
fonds (UGFA) 

Ienākumi no 
uzturlīdzekļiem par bērniem

Datus pārbauda darbinieks 
SOPA sistēmā.

Lauku atbalsta 
dienests  

Ienākumi no platību
maksājumiem personām,
kuru īpašumā ir zeme. 

Pieprasa darbinieks, 
elektroniski rakstot uz
lad@lad.gov.lv vai persona 

(Atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajiem 
kritērijiem)

iesniedz pati.

Uz mumu
re istrs  

Personas amati uzņēmumā,
ienākumi tiek pārbaudīti,
izskatot VID izziņu. 

Datus pārbauda darbinieks 
SOPA sistēmā, pēc
nepieciešamības pieprasa VID 
izziņu par gūtajiem
ienākumiem no personas. 

Valsts 
tehnisk s
uzraudz bas
a ent ra

Piederošā traktortehnika no 
valsts informācijas sistēmas
„Traktortehnikas un tās
vadītāju informatīvā
sistēma” (turpmāk-VIS): 

-izziņa par traktoru un 
piekabi no traktortehnikas, 
tās piekabju un vadītāju
informatīvās sistēmas; 

-traktortehnikas vai tās
piekabes komercķīlas vai 
aizlieguma atzīmes 
uzlikšana vai noņemšana
informatīvajā sistēmā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 
2014. gada 25. novembra 
noteikumiem Nr.725 
„Transportlīdzekļu un to 
vadītāju valsts reģistrā un 
traktortehnikas un tās vadītāju
informatīvajā sistēmā esošās
informācijas pieprasīšanas 
kārtība” tikai fiziska persona 
divas reizes gadā informāciju 
par sev piederošo 
traktortehniku var saņemt bez 
maksas. Fiziskai personai ir 
tiesības saņemt
vispārpieejamo, izņemot
ierobežotas pieejamības, 
informāciju, identificējot 
personas datus. 

Valsts vienot
datoriz t
zemesgr mata
(VVDZ)

Nekustamie īpašumi Datus pārbauda darbinieks 
SOPA sistēmā.

Cita
piepras m
inform cija no 
personas 

-ienākumi no algota darba; 

-ienākumi no gadījumu
darbiem; 

-citi ienākumi, aizdevumi, 
vērtspapīri, uzkrājumi u.c.

Bankas kontu izraksti par 
pēdējo 3 mēnešu ienākumiem.

Darba devēja izziņa par 
pēdējo trīs mēnešu 
ienākumiem.

Ce u satiksmes 
droš bas 
direkcija
(CSDD)

Aktīvie transportlīdzekļi,
vēsturiskie transportlīdzekļi,
transportlīdzekļu
komercķīlas, apstāšanās un 
stāvēšanas noteikumu 
pārkāpumi.

Datus pārbauda darbinieks 
SOPA sistēmā.

NVA
(Nodarbin t -
bas valsts 
a ent ra)

-bezdarbnieka statuss; 

-nodarbinātības pasākumi,
apmācības ar kuponiem; 

-algotie pagaidu 
sabiedriskie darbi. 

Datus pārbauda darbinieks 
SOPA sistēmā.

Izgl t bas 
iest des

-saņemtā stipendija Izziņa no izglītības iestādes 
iesniedz persona pati vai 
pieprasa sociālais darbinieks. 

Pabalsti Madonas novada pašvaldībā tiek piešķirti saskaņā ar 
Madonas novada pašvaldības 2009. gada 30. jūlija saistošajiem 
noteikumiem Nr. 2 “Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem 
pabalstiem”. Ar saistošajiem noteikumiem, kā arī ar pabalstu 
veidiem, pabalsta lielumu un piešķiršanas kritērijiem var iepazīties
pagasta pārvaldē informācijas stendā vai interesēties pie  sociālās
darbinieces.  
No 2015. gada 1. janvāra, atveroties elektroenerģijas tirgum, 
daudzbērnu ģimenes un maznodrošinātās vai trūcīgās personas 
katru mēnesi var saņemt atbalstu norēķiniem par elektroenerģiju, ja 
tās ir izvēlējušās “Latvenergo” kā savu elektroenerģijas tirgotāju.

(Atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajiem 
kritērijiem)

iesniedz pati.

Uz mumu
re istrs  

Personas amati uzņēmumā,
ienākumi tiek pārbaudīti,
izskatot VID izziņu. 

Datus pārbauda darbinieks 
SOPA sistēmā, pēc
nepieciešamības pieprasa VID 
izziņu par gūtajiem
ienākumiem no personas. 

Valsts 
tehnisk s
uzraudz bas
a ent ra

Piederošā traktortehnika no 
valsts informācijas sistēmas
„Traktortehnikas un tās
vadītāju informatīvā
sistēma” (turpmāk-VIS): 

-izziņa par traktoru un 
piekabi no traktortehnikas, 
tās piekabju un vadītāju
informatīvās sistēmas; 

-traktortehnikas vai tās
piekabes komercķīlas vai 
aizlieguma atzīmes 
uzlikšana vai noņemšana
informatīvajā sistēmā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 
2014. gada 25. novembra 
noteikumiem Nr.725 
„Transportlīdzekļu un to 
vadītāju valsts reģistrā un 
traktortehnikas un tās vadītāju
informatīvajā sistēmā esošās
informācijas pieprasīšanas 
kārtība” tikai fiziska persona 
divas reizes gadā informāciju 
par sev piederošo 
traktortehniku var saņemt bez 
maksas. Fiziskai personai ir 
tiesības saņemt
vispārpieejamo, izņemot
ierobežotas pieejamības, 
informāciju, identificējot 
personas datus. 

Valsts vienot
datoriz t
zemesgr mata
(VVDZ)

Nekustamie īpašumi Datus pārbauda darbinieks 
SOPA sistēmā.

• Pabalsti Madonas novada pašvaldībā tiek piešķirti 
saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 2009. gada 30. 
jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 2 “Par Madonas novada 
pašvaldības sociālajiem pabalstiem”. Ar saistošajiem 
noteikumiem, kā arī ar pabalstu veidiem, pabalsta 
lielumu un piešķiršanas kritērijiem var iepazīties pagasta 
pārvaldē informācijas stendā vai interesēties pie  sociālās 
darbinieces. 

• No 2015. gada 1. janvāra, atveroties elektroenerģijas 
tirgum, daudzbērnu ģimenes un maznodrošinātās vai trūcīgās 
personas katru mēnesi var saņemt atbalstu norēķiniem par 
elektroenerģiju, ja tās ir izvēlējušās “Latvenergo” kā savu 
elektroenerģijas tirgotāju. Arī tad, ja ir piešķirts trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas statuss, par patērēto elektrību, 
protams, ir jāmaksā. Bet katru mēnesi par pirmajām 100 
izlietotajām kilovatstundām jāmaksā pēc līdzšinējā Starta 
tarifa, par patēriņu, kas pārsniedz 100 kWh, jāmaksā 
pilna cena. Atbalsts norēķiniem par elektrību stājas spēkā 
nākamajā mēnesī pēc tam, kad ir piešķirts statuss. Lai 
saņemtu atbalstu, jūsu pienākums ir sociālajam darbiniekam 
paziņot “Latvenergo” līguma numuru. Ja līgums par elektrību 
mājoklī ir noslēgts ar kādu citu personu - dzīvokļa īpašnieku 
vai nama apsaimniekotāju, atbalstu var saņemt, paziņojot 
noslēgtā “Latvenergo” līguma numuru.
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turpinājums 6. lpp.

turpinājums no 4. lpp.

„svarīga ir neatlaidība un pozitīvs skats uz dzīvi”
12. marta  pēcpusdienā  meklējām  

gumijas zābakus un posāmies ceļā - 
dodamies uz laukiem  pie cilvēkiem, 
kas  kaut kur dziļos laukos kaut 
ko dara. Bet ko īsti dara? Mūsu 
uzdevums to noskaidrot. 

pēc 20 minūšu brauciena pa 
pavasarīgi dubļainajiem lauku 
ceļiem esam nonākuši galā – lejas  
Ķuncos, kur nu jau vairāk  nekā gadu 
saimnieko ruta Grauduža un steffen 
Muller. 

ilze: Kāds bija tas ceļš, kā jūs 
nokļuvāt līdz Ļaudonai?

ruta: Es pati nāku no Rucavas. 
Rucavniece. Steffens ir vācietis. 
Neesmu  ne es lepna būt kurzemniece, 
ne viņš - lepns būt vācietis.

Nebija tieša doma savu saimniecību 
no Rucavas pārcelt uz Ļaudonu. Tā 
sanāca, ka pēc vairāku īpašumu  apbraukāšanas, izvērtēšanas    
vispiemērotākais, atbilstošākais un labākais bija šis te. 
Atbilstošākais tā brīža finanšu līdzekļiem, kas mums bija, 
un tām vajadzībām, kas mums bija nepieciešamas. Bija 
nepieciešama vieta sev, vieta kazām un vieta, kur iekārtot  
sierotavu. To visu saliekot  kopā, nokļuvām šeit. 

steffen: Sākotnējā doma, kad meklējām īpašumu, gan 
bija 100 kilometru  attālumā  no Rīgas. Bet mēs esam 
ļoti apmierināti, lai arī 70 kilometrus tālāk, nekā bijām 
ieplānojuši. Es  šobrīd  noteikti nevēlētos  šo īpašumu mainīt 
pret ko citu. Ēkas ir labas, īpašums - labs, protams, tas prasa 
ieguldīt daudz darba un pūļu.

Kristaps: Cik tad liela ir tā platība, kur kazām 
izskrieties?

r.: Kopā platība ir 12 hektāri. Apmēram 7,5 ha 
lauksaimniecības zemes, pārējais mežs. Gana daudz ir 
dažādu krūmu, kas kazām ļoti tīk. Vēlētos gan nomāt vēl 
kādu zemes gabalu, uz kura varētu sagādāt kazām sienu  
ziemas mēnešiem vai izaudzēt graudus.

i.: Kā jūs, steffen, nokļuvāt latvijā? Bieži jau negadās, 
ka cilvēks no rietumeiropas  dodas uz kādu mazu valsti  
saimniekot  laukos.

s.: Atradu mīlestību Latvijā! 
Īsumā sakot, sapratu, ka Vācijā nav tā vide, kurā gribētu, 

varētu dzīvot. Tas dzīves un darba stils nav man domāts. Kā 
galvenā vērtība, šķiet, tur ir izvirzīta  materiālā  labklājība 
utt. Es tomēr gribu pieturēties  pie  citām vērtībām. Domāju, 
ka veidot normālu  ģimeni, kas pavadītu gana daudz laika 
kopā, tur nav iespējams. Šeit  tam tomēr  ir visas iespējas. 
Vācijā es jūtos nebrīvs, šeit, Latvijā, ir sajūta  - es varu 
elpot.

 Esmu  diplomēts  ģeologs. Esmu strādājis Vācijā, tad 
Norvēģijā, tad atkal Vācijā, līdz sapratu, ka šādi nevaru. 

Sakravāju somas un devos Austrumeiropas virzienā - tā 
man likās daudz pievilcīgāka  par  Rietumeiropu. Apceļoju  
Ukrainu,  Moldovu, Baltkrieviju, Rumāniju, Baltijas  valstis, 
līdz  „piezemējos” Latvijā. Ruta mani „inficēja” ar ideju par 
lauksaimniecību, kazu audzēšanu un siera ražošanu. 

r.: Šī mums ir jau otrā sierotava, kas uzcelta. Pirmā bija 
Rucavā, bet tā bija par mazu, turklāt arī ne mūsējā.

K.: Kāds tad jums ir radies iespaids par Ļaudonu un 
ļaudoniešiem?

r.: Lai arī cilvēki visā Latvijā kopumā ir vienādi un dzīves 
apstākļi arīdzan, taču, salīdzinot ar Kurzemi, cilvēki  šeit  
ir daudz  atvērtāki  un smaidīgāki, vēlas vairāk komunicēt. 
Šeit ir savādāk. Tas  novērojams, gan ikdienas soli veicot, 
gan apmeklējot dažādas valsts  iestādes. 

     No sākuma  pat  bija grūti  pierast, jo, dzīvojot tur, 
Kurzemē, ir tā - ja kāds ierodas tavā sētā, tad droši vien ne 
ar labu ziņu, piemēram, kaimiņš ir atnācis ar pretenziju par 
kaut ko. Pavisam parasta parādība  Kurzemē  ir, ka kaimiņš  
kaimiņu  nemaz nesveicina. Arī šeit sākumā, kad pagalmā  
nāca pirmie  ļaudis, domājām, kas  tad  atkal slikts ir noticis, 
bet izrādās - cilvēki  gribēja iepazīties. 

i.: tad jau varētu teikt, ka pārvākšanās uz Ļaudonu  
jums ir ar plus zīmi.

s.: Jā, noteikti! Esam šeit ļoti iedzīvojušies, un sajūta ir 
tāda, ka mēs šeit nedzīvojam  tikai gadu, bet daudz, daudz 
ilgāk. Sajūta tāda kā mājās!

K.: Bet vai jūs nebiedē tas, ka fiziski esat salīdzinoši 
tālu  kaut vai no tā paša mazā Ļaudonas centra?

r.: Principā nē. Mums ir auto, un tas ir tikai kādu 15 minūšu 
brauciens. Ja dēlu Rūsiņu  diendienā pašiem vajadzētu  vest  
uz skolu, tad tas noteikti būtu sarežģītāk, jo tad tas kopumā  

Ģimenes, kurās aug trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai 
aizbilstamie, pēc  pieteikšanās     atbalstam  par pirmajām 
300 izlietotajām kWh mēnesī var norēķināties par cenu, 
kas atbilst  līdzšinējam Starta tarifam, bet par pārējām -  
atbilstoši izvēlētajam „Elektrum” produktam. Daudzbērnu 
ģimenes minētajam atbalstam var pieteikties portālā www.
e-latvenergo.lv vai „Latvenergo” klientu apkalpošanas 
centros.

• Pamatojoties uz NVA Madonas filiāles un Madonas 
novada pašvaldības 2015. gada 27. janvārī noslēgto līgumu 
par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algotie pagaidu 
sabiedriskie darbi” īstenošanu, ar š.g. februāra mēnesi 
Ļaudonas pagastā algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos 
tiek iesaistīti mēnesī 3 bezdarbnieki. Lai iegūtu iespēju 

piedalīties pasākumā, nepieciešams reģistrēties NVA 
Madonas filiālē. Reģistrētie bezdarbnieki      algotajiem 
sabiedriskiem darbiem tiek izvērtēti. Rindas kārtībā pēc 
pieteikšanās NVA pēc piederības prioritārajām pretendentu 
grupām priekšrocības piedalīties pasākumā ir personām, kuru 
aprūpē ir nepilngadīgi bērni, personām, kurām līdz pensijai 
palikuši 5 vai mazāk gadi, vai ilglaicīgiem GMI pabalsta 
saņēmējiem. Interese Ļaudonas pagastā ir, pretendentu rinda 
uz pasākumu ir pietiekama. Diemžēl ne visi godprātīgi šo 
piedāvāto iespēju izmanto. Ir personas, ar kurām līgumu 
nākas lauzt  jau pēc nepilna mēneša. Tas nozīmē, ka personas 
ir nepietiekami motivētas savas situācijas uzlabošanai. 
Protams, tas nav attiecināms uz visiem bezdarbniekiem. Ir 
arī godprātīgi darba veicēji, kuru veikumu atzinīgi novērtē 
pārvaldes institūcijas.

Aija zablocka, sociālā darbiniece
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turpinājums no 5. lpp.

turpinājums 7. lpp.

būtu gana ievērojams laika  patēriņš, kā arī lielāki finanšu 
izdevumi. Bet ar to mēs jau rēķinājāmies sakumā, pirms uz 
šejieni atnācām. Un jāatzīst, ka mēs esam ļoti  pārsteigti  par 
to, cik  ļoti  pašvaldība šeit atbalsta  iedzīvotājus. Skolēni  
ir  nodrošināti gan ar transportu, gan  brīvpusdienām, gan  
mācību materiāliem utt. Ne visur Latvijas laukos tā notiek. 
Arī attieksme  skolā  ir personiska, vismaz ir sajūta, ka 
par katru bērnu tiek domāts, lai arī ne vienmēr atbalstām  
visu  šobrīd izglītības  sistēmā  notiekošo un idejas, kas 
tiek kultivētas  šajā sistēmā, bet tā jau būtu runa vairāk 
par šodienas politiku. Mūsu draugi Rīgā  par līdzīgu  skolu 
maksā pietiekami lielu naudu. Nepiekrītu arī apgalvojumam, 
ka pilsētas skolā izglītības  līmenis ir augstāks, viss   atkarīgs  
no vecākiem un bērna paša. Es katrā ziņā zināju, ka mani 
bērni tajā lielajā bezpersoniskajā  jūkli  pilsētā  nemācīsies. 
Reizēm gan šķiet, ka vietējiem ir grūti tā īsti novērtēt  to, kas 
viņiem  dots, bet tas jau laikam ir cilvēka dabā: otrpus žoga 
zāle vienmēr šķiet zaļāka, lai gan tā patiesībā nav. Diemžēl.

i.: Kā tad pats rūsiņš  iedzīvojies jaunajā vidē?
r.: Manuprāt, ļoti labi. Sūdzēties  nevar. Mācās ne tikai  

Ļaudonā, bet arī Madonas  mūzikas skolā čella spēli. Šoziem 
bija īpaši priecīgs par piedzīvoto sniegu. Rucavā tas ir 
salīdzinoši liels retums.

K.: Vai paši tiekat galā ar ikdienas darbiem, vai tomēr 
ir kāds algots darbinieks?

s.: Dabūt  uzticamus  darbiniekus ir problēma, tā gan ir ne 
tikai šeit, bet arī citur. Joprojām meklējam kādu darbinieku 
pie kazām vai siera. Lielākoties problēmas  ir ar attieksmi 
pret darbu, sākot jau  ar to, ka tajā vispār  jāierodas. Pēc tam 
seko arī personiski  uzstādījumi un pamācības, kā ko labāk 
darīt, neņemot vērā mūsu prasības, un beidzot ar prasību par 
neadekvāti augsto darba samaksu, pirms vēl cilvēks spējis 
sevi pierādīt kā atbildīgu un uzticamu darbinieku.

r.: Lielākoties  tiem, kas paši dzīvo laukos un ir atbildīgāki 
un gudrāki, ir pašiem sava saimniecība, kurā saimniekot, vai 
arī ir gana daudz citu darbu pie mājām. Ja tā nav, tad tie ir 
izvēlējušies vai nu lielpilsētu dzīvi, vai dzīvi ārzemēs. Tāpēc  
atrast  uzticamu  un  atbildīgu darbinieku ir grūti. Šobrīd 
esam priecīgi par esošo kazu slaucēju un savstarpējām 
attiecībām ar kaimiņiem. 

s.: Mūsu saimniecībā šad tad ir brīvprātīgie  no ārzemēm, 
kas brauc ar mērķi caur darbu iepazīt valsti un kultūru  no 
cita viedokļa. Lielākoties  tie ir avantūristiski, bet apzinīgi 
un nosvērti pilsētnieki, kas vēlas atrast ko citu, sastapties ar 
dabu. Parasti viņi strādā pāris stundas dienā. Lielākoties  tiek 
veikti  mazie darbiņi, kas arī ir jāpadara, lai nonāktu pie gala 
produkta. Tas dod mums mazliet vairāk brīvības un iespējas 

darboties ar svarīgākām, nopietnākām lietām. Brīvākos 
brīžos brīvprātīgos vedam arī kādās tuvākās ekskursijās.

i.: Vai parādāt arī kaut ko no Ļaudonas, vai arī tikai 
kādus lielākus un  ievērojamākus objektus, vietas?

r.: Jā, arī Ļaudonas pagastā ir, ko redzēt, it sevišķi 
rietumeiropiešiem ir daudz, ko apskatīt. Lielākoties salīdzinoši  
neskartā  daba. Jau braucot uz šejieni, viņa zina, ka visapkārt 
šeit nekā cita nav kā vien daba, ko baudīt. Un tiem cilvēkiem, 
kas uz šejieni brauc, tas ir arī visnepieciešamākais. Tas, kas 
mums šķiet „normāls”, tik ikdienišķs un pierasts, tas  kādam 
no citām valstīm ir kas neredzēts un pat eksotisks. Viņi par 
to ir ļoti pārsteigti. Ja mums vēl izdodas viņus aizvest uz 
Teičiem vai Krustkalniem, tad viņiem tā ir laime. Domāju, 
ka šeit ir potenciāls ekotūrismam.

Red.piez. Mūsu viesošanās laikā pie Rutas un Steffena 
dzīvoja divi brīvprātīgie no Lielbritānijas.

s.: Parasti atbrauc viens vai divi brīvprātīgie, kas uzkavējas 
pāris nedēļas. 

i.: Kāda ir jūsu ikdiena?
r.: Šobrīd galvenokārt koncentrējamies uz sierotavas 

pabeigšanu, gatavojam produkciju un piektdienās piegādājam  
to  Rīgas  restorāniem. Sestdienas un reizēm arī svētdienas 
pavadām tirdziņā. Nesen pirmoreiz ar savu produkciju bijām 
arī kaimiņzemē Lietuvā, un izskatās, ka arī tas ir potenciāls  
tirgus, jo interese par produkciju bija gana liela.

s.: Šobrīd  gan pieprasījums  ir mazliet lielāks nekā 
piedāvājums  jeb iespējas, cik mēs daudz spējam produkciju 
sagatavot. Kazas piena produkcijai noteikti būtu potenciāls, 
taču ar šī brīža  mūsu iespējām  mēs  ganāmpulku  netaisāmies 
palielināt. Cita lieta būtu, ja kāds cits apņemtos  turēt kazu 
ganāmpulku, tad  mēs pienu varētu iepirkt.

K.: Ar cik lielu ganāmpulku šobrīd varat lepoties?
r.: Šobrīd  ir apmēram 150 kazas. No tām kādas 100 ir 

slaucamas.
i.: Vai  no rucavas  uz Ļaudonu  pārvācāties kopā  ar 

kazu  ganāmpulku?
r.: Jā. Šī jau ir ceturtā sezona, kopš nodarbojamies ar 

siera ražošanu, un attiecīgi kazu pulciņš ir stipri paaudzies. 
Pārbraucot  ļoti  satraucāmies, kā kazas pārcietīs tālo, garo 
braucienu. Ceļā tika pavadītas kādas 8 stundas. Visas izturēja 
un ar jaunajām mājām ir ļoti apmierinātas.

 s.: Salīdzinot ar iepriekšējo mītni, kura  bija ar zemām 
sienām, maziem logiem un tumša, tad šeit viss ir citādāk. 
Kazas šeit jūtas labāk, jo viņām te ir labāka  dzīves 
kvalitāte.

Arī mēs paši sapratām, ka šī vieta mums domāta un ir 
piemērota.

K.: Kā tad  ir  patiesībā  -  smird vai nesmird kazas piens?
r.: Jāsaka, ka ir saglabājušies ļoti daudz  stereotipu 

par kazas piena produktiem, un lielākoties cilvēki ārpus 
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lielākajām pilsētām, laukos, pie tiem 
arī spēcīgi turas. Ja ar produktu kārtīgi 
apietas, tad nekāda smaka nekad nebūs 
jūtama. Cita lieta, ja kāda nevīžīga  
saimniece  regulāri  nemazgā savus piena 
traukus...

Red. piez. Nogaršojot dažāda veida 
kazas piena produktus, nepatīkams 
aromāts un smarža nebija jūtama.

Rīgas cilvēki ir daudz atvērtāki citai 
domāšanai. Vairāk gatavi pārbaudīt un 
pārliecināties paši   - mīts vai patiesība.

K.: Kā jūs nonācāt pie kazas siera 
ražošanas tehnoloģijas? ir dzirdēts, 
ka tikt pie siera no kazas piena nav tik 
vienkārši  kā no govs piena.

r.: Bija tāds brīdis, kad man pašai bija 
jāsaprot, ko es savā dzīvē gribu darīt. Es 
negribēju tā kā liela daļa skriet uz ārzemēm. Tā kā mani ļoti 
saistīja lauki, tad es domāju, ko es tajos laukos darīšu. Tā 
kā maniem vecākiem vienmēr  bijusi  saimniecība, tad es 
negribēju turpināt to, ko viņi darīja, jo  zināju, ka tāda veida 
saimniekošana  man nebūs pa spēkam un nebūs „interesanta”. 
Kad es iepazinu Steffenu, tad man jau bija kontakti Vācijā. 
Tad, esot  tur un redzot tās mazās saimniecības, kur viss 
notiek  savādāk,  sev uzdevu jautājumu: „Ja viņi var, kāpēc 
lai arī es nevarētu?” Un tā nu veiksmīgi sagadījās, ka  atradu 
vienu saimniecību, kur es varēju pieteikties pie saimniekiem 
kā brīvprātīgā darbiniece  ar samaksu - pieredzes iegūšana. 
Tur es iemācījos gatavot sieru. Un te nu mēs esam tagad.

i.: Un tādā formā, kā tas ir tagad, tas ir pašas fantāzijas 
auglis?

r.: Jā, ir daļa savas fantāzijas. Lai arī es sākumā 
izmantoju to recepti, ko ieguvu Vācijā, tad tomēr, esot šeit, 
mūsu kaziņas ganās Latvijā, ēd citu barību utt., kas attiecīgi 
nozīmē citas garšas nianses.  Siers,  pēc vienas un tās pašas 
receptes gatavots gan Vācijā, gan Latvijā, tomēr garšas ziņā 
atšķiras. 

i.: Cik  ir  tie produkcijas veidi, ko piedāvājat 
klientiem?

r.: Ir  cietie un  puscietie  sieri. Vēl ir svaigais siers, 
kamamber, fetas siers, mocarella - to gatavojam no govs 
piena. 

K.: Bet šī taču nav plašpatēriņa prece?
r.: Šis produkts vietējiem cilvēkiem tomēr diemžēl ir par 

dārgu. Tā nu sanāk, ka tas tomēr lielākoties ir ekskluzīvs 
produkts. Taču, ja ir vēlēšanās kādam to nogaršot, vietējiem 
iedzīvotājiem  mēs nākam pretim ar nelielām atlaidēm. 

i.: tā kā tirgojaties arī Kalnciema ielas tirdziņā, tad 
tur jums noteikti  ir arī pastāvīgie klienti?

r.: Jā, tā ir gan! Pēdējā laikā mēs diezgan reti braucam 
uz citām vietām. Sākumā bija ļoti grūti pārliecināt cilvēkus  
degustēt  produkciju tieši pastāvošo  stereotipu dēļ. Tagad 
jau bieži vien pat vairs nedodam degustēt, jo klients atnākot 
zina, ko viņš vēlas, konkrētā prece viņam ir jau pazīstama. 

K.: steffen, vai jūsu draugi, ģimene bijuši šeit?
s.: Jā, mani vecāki ir bijuši šeit. Viņi ir laimīgi, ja es 

esmu laimīgs. Kopumā  viņi  mūs atbalsta un ir lepni par 
to, ko mēs šeit darām. Taču, protams, daudz kas viņiem šeit 
šķiet nesaprotams un nepieņemams. Viņi nesaprot, kā var tā 
dzīvot - ar tādu „risku”! Latvija ir iespēju valsts. Tu izej ārā 
un kusties jebkurā virzienā, virzies un veido. Un viss, kas 
sasniegts, tas sasniegts ar pašu rokām, ar pašu darbu un ar 
pašu naudu - neviens dāvanā neko mums nav devis, esam 
iztikuši arī bez kredītiem, bez aizņēmumiem, bez Eiropas 
Savienības fondu piesaistes. Vācijā  šādi „nedroši” darboties 
nevarētu. Šo visu es nevēlētos mainīt ne  pret ko citu. Pret 
Vāciju - ne tik. Pat mani vecāki īsti nesaprot  šo izvēli  šādi 
dzīvot - laukos. Tā sterilā un vienmēr izplānotā vide Vācijā 
nav domāta man. Ja cilvēki  šeit sūdzas par birokrātiju, tad 

viņiem nav ne jausmas par to, kāda tā ir Vācijā. Jā, arī šeit 
nav paradīze, bet ir daudz vienkāršāk, iespējamāk strādāt  
ar savām rokām sev un savai ģimenei. Vācijā būt mazajam  
saimniekam ir vēl daudz, daudz grūtāk. 

    Jāatzīst gan, ka, šādi saimniekojot, īsti simtprocentīgi 
uz nevienu paļauties nevar - vienmēr jātur roka uz pulsa, 
lai viss noritētu, kā nākas un lai izvairītos no dažādiem 
nepatīkamiem pārsteigumiem. Tas nozīmē arī to, ka zināmā 
mērā jābūt speciālistam ļoti daudzās jomās.

i.: Kāds ir jūsu viedoklis par valsts iestāžu darbu?
s.: Nevaram teikt neko sliktu. Ja tu pats esi godīgs, nekrāpies  

un neko neslēp, tad jebkādu iespējamu problēmu   gadījumā    
valsts  iestāžu  darbinieki ir gatavi uzklausīt  un  palīdzēt tev 
rast risinājumu. Ja kādam, piemēram, ir patiešām nopietnas 
problēmas par  PVD (Pārtikas un veterinārais dienests), 
tad tur valdošie apstākļi pavisam  noteikti nav tie, kādus es 
vēlētos redzēt. Arī par to sadarbību, kas ir sanākusi ar Lauku 
atbalsta dienestu  un Valsts ieņēmumu dienestu - attieksme 
vienmēr ir pretimnākoša. (Par valsts dienestiem neskaidra 
doma, kas labi, kas slikti )Protams, katram uzņēmumam ir 
svarīgi, lai būtu uzticams un atbildīgs grāmatvedis. 

K.: Kāda ir jūsu panākumu atslēga?
r.:  Pirmkārt, jau mana ideja darīt ko tādu, ko neviens 

cits nedara, ir attaisnojusies, jo patiešām otra tāda ar tādiem 
sieriem  un vēl kazas sieriem Latvijā šobrīd nav. Jāsaka, ka 
darbības gaitā esam satikuši pareizos cilvēkus, kas mums 
daudz palīdzējuši dažādos veidos. Daudzi  restorāni mums 
devuši iespēju sevi pierādīt, vēlāk arī reklamējot (iesakot) 
mūsu produkciju citiem. Tas savukārt nozīmē to, ka mums  
jābūt uzticamiem it visā - sākot ar produktu kvalitāti, 
beidzot ar punktuāliem piegādes laikiem. Uz daudziem 
restorāniem katru piektdienu regulāri braucam jau 3 gadus  
un nevaram atļauties pēkšņi pateikt: „Zināt, šo piektdien  
mēs nebrauksim.”  Un, ja restorānam vajadzīgs konkrētais 
produkts, tad mums tas ir jāpiegādā. Protams, svarīga  ir 
neatlaidība un pozitīvs  skats uz dzīvi, lai arī ne vienmēr 
mums viss gājis tik gludi. Un, protams, ja tev pašam ir savs 
uzņēmums, tad ne vienmēr  tava darba diena ir 8 stundas 
dienā un 5 darba dienas nedēļā. Ar to ir jārēķinās. Un šie 
pāris stūrakmeņi ir galvenais iemesls, kāpēc mēs spējam 
iztikt bez skaļām reklāmām un pat bez savas mājaslapas. 
Strādājot atbildīgi - no sirds, iespējams  sasniegt rezultātus, 
nodrošināt sev un savai ģimenei dzīvi, iespējams, ka vēl arī 
kādam citam, par ko priecājamies paši un ko novērtē citi. 

Viesošanās  laikā  apmeklējām  kazu  mītni  un sierotavu. 
Apskatījām  telpas,  kas vēl tikai tapšanas stadijā, bet cerams, 
ka pavisam drīz būs kā pilnvērtīga  sastāvdaļa  saimniecībai. 
Ieskatu  saimniecībā  un   fotoattēlus  piedāvājam arī jums, 
„Ļaudonas Vēstis” lasītāji. 

Pie Rutas un steffena viesojās
ilze dreimane un Kristaps Šķēls
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teātra diena  „Brīnumdārzā”
Kad aiz loga daba un saulīte svin pavasara iestāšanos, 

pirmsskolas izglītības iestādē „Brīnumdārzs”  27. februārī 
ieskandināja Teātra dienas, kad bērni guva savu pirmo 
pieredzi aktieru lomās. Teātris kalpo kā izklaides, tā arī 
iedvesmas avots. Teātris ir kas vairāk, tas piedāvā iespējas 
izaugsmei un zināšanām. Izaugsmes iespējas gūst ne tikai 
mazie aktieri, bet arī grupu skolotājas un skolotāju palīdzes, 
kas iejutās gan režisoru, gan scenāristu, gan arī aktieru lomās. 
Atbalstu režisoriem sniedza arī mūzikas skolotāja, kas katram 
iestudējumam  piemeklēja atbilstošas dziesmas, dejas un citu 
vajadzīgo mūziku.

Teātra dienas atklāšanā  pirmie uz skatuves kāpa „Zaķu” 
grupas aktieri,  atklājot pasākumu ar izrādi  „Trīs kaķi”. Savukārt  
„Rūķu” grupa skatītājiem parādīja izrādi „Ežuka katliņš”, bet 
„Kaķu” grupas bērni izrādīja ludziņu „Zaķīša mājiņa”.  
Teātra dienas pasākumu atraktīvi vadīja Pasaku stāstītāja 
(skolotāja  I. Akmentiņa). Visi aktieri par jauko teātra spēli 
saņēma saldas balvas no iestādes vadītājas Ināras Krasnovas. 
Madonas novada Teātra dienas pasākumam „Spēlēsim  teātri!”, 
kas notika mūsu iestādē 26. martā, tika izvirzīts „Zaķu” grupas 
uzvedums. 

Par aizvadīto Teātra dienas pasākumu „Spēlēsim teātri!” 
sīkāk aprīļa „Ļaudonas  Vēstis” izdevumā.

Judīte Gūte, mūzikas skolotāja

sveicam marta jubilārus
PII „Brīnumdārzs”  ikmēneša  tradīcija ir jubilāru sveikšana. 9. martā suminājām marta mēneša jubilārus. Svētku reize šoreiz 

bija trīs jubilāriem: Salvim -3 gadi, Diānai - 4 gadi un Artim Jānim - 4 gadi. Jubilāriem un viņu viesiem tika izrādīta ludziņa 
„Kas teica ŅAU?”. Lieliski  savās lomās iejutās Kaķis (skolotāja D. Simsone), Suns (skolotāja I. Barūkle) un dažādu lomu 
atveidotāja  skolotāju palīdze  L. Edelberga. Kā allaž tika dedzināta jubilāra svecīte, gaviļnieks tika „urrāts” un bija apsveicēju 
dāvanas, ziedi un bučas.

Judīte Gūte,  mūzikas skolotāja

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

Andreja eglīša Ļaudonas vidusskolas mērķis - 
izglītības kvalitāte, jauna programma un 200 skolēni

2014./15. mācību gadā A. Eglīša Ļaudonas vidusskola 
sekmīgi turpinājusi darbu, uzrādot labus rezultātus, jo 
iepriekšējais skolas mācību darbs tika pozitīvi novērtēts skolas 
akreditācijas procesā 2014. gadā, saņemot akreditāciju uz 
maksimālo termiņu - sešiem gadiem. 

Viens no skolu raksturojošiem lielumiem ir skolēnu skaits. 
Mūsu skolā tas priecē ar pēdējos gados sasniegto skolēnu skaita 
pieaugumu un stabilitāti. Februārī skolā mācījās 180 skolēni. 
Šajā mācību gadā skolēni turpina apgūt jaunas zināšanas un 
prasmes mācību stundās, mācību ekskursijās un interešu 
izglītības nodarbībās. Notiek veiksmīga piedalīšanās novada 
mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, volejbola un citās 
sporta sacensībās. Notiek dažādi interesanti ārpusstundu 
pasākumi. Uzcītīgi gatavojamies 11. Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem. Turpinās 9. un 12. klašu skolēnu 
mācību darbs un nopietna gatavošanās valsts pārbaudes 
darbiem. Skolas padome un administrācija ir apspriedusi un 
izvirzījusi mērķus jaunajam - 2015./16.- mācību gadam:

- turpināt uzlabot skolēnu nokļūšanu skolā no mūsu un 
Krustpils pagasta teritorijas, kā arī no tuvākajiem kaimiņu 
pagastiem un novadiem;

- saglabāt skolēniem iespēju dzīvot skolas kopmītnē, saņemot 
bezmaksas brokastis, pusdienas un vakariņas;

- licencēt jaunu sporta programmu ar volejbola ievirzi. 
Šī programma papildinās skolēnu izpratni par veselīgu 
dzīvesveidu, nodrošinās jaunu skolēnu vēlēšanos mācīties 
mūsu skolā, nostiprinās vidusskolas posma klases. Par 15 līdz 
25 procentiem  atrisinās skolēnu plūsmu ilgtermiņā, jo jau 
pašlaik mācībām šajā programmā piesakās skolēni ne tikai no 
Madonas novada skolām, bet arī no citiem Latvijas novadiem 
(Rēzeknes, Lubānas, Riebiņiem). Līdz ar to skolēnu skaits skolā 

nākamajā mācību gadā varētu sasniegt plānotos 200 skolēnus.  
Esam gandarīti par esošo situāciju 10. klases komplektēšanā 
jaunajam mācību gadam, jo 70 procenti no 17 pašreizējiem 9. 
klases skolēniem ir apstiprinājuši vēlēšanos turpināt mācības 
mūsu vidusskolas 10. klasē. Mācību kvalitātes uzlabošanai 
un izglītības programmu īstenošanai skolā vēlos atkārtoti 
vērst Madonas novada domes Izglītības pārvaldes uzmanību 
uz nepieciešamību atbalstīt skolai nepieciešamā finansējuma 
piešķiršanu jaunu mācību līdzekļu iegādei, kā arī mūsdienu 
prasībām atbilstošu dabas zinību un mājturības kabinetu 
remontam un labiekārtošanai. 

Esam pilni optimisma, jo redzam reālas mūsu skolas 
izaugsmes iespējas nākotnē. 

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas kolektīva vārdā 
skolas direktors Guntis lazda
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izzinoša atkalredzēšanās
23. martā Andreja Eglīša 

Ļaudonas vidusskolā viesojās 
A. Eglīša Latviešu Nacionālā 
fonda valdes priekšsēde Māra 
Strautmane un valdes loceklis 
Pēteris Iniņbergs. Galvenais 
brauciena mērķis bija atvest un 
mums parādīt un pastāstīt par 
izstādi - ,,Bēgļu straume pāri 
Baltijas jūrai”. Pirms 70 gadiem 
latvieši, bēgot  no varas okupācijas, 
devās bēgļu gaitās pāri jūrai uz 
Zviedriju. Fotogrāfs gotlandietis 
Dāvids Holmerts (David Holmert) 
iemūžinājis bēgļu saņemšanu, 
izmitināšanu. Fotogrāfijas  
apkopojuši un izveidojuši izstādi 
A. Eglīša Latviešu Nacionālā 
fonda darbinieki.

Elena Holmerta (Ellen 
Holmert), Dāvida dēla atraitne, 
devusi atļauju Dāvida fotogrāfijas 
rādīt izstādēs Zviedrijā un Latvijā. 
Daudzas no šīm fotogrāfijām agrāk jau rādītas izstādēs 
un ir arī apskatāmas Dāvida dēla Bengt Gērana Holmerta 
grāmatā ,,Gotlande Otrā pasaules kara laikā 1939-1845”. 
Bet šajā izstādē ir arī fotogrāfijas, kas agrāk nav redzētas, jo 
pirms neilga laika grāmatu plauktā Elena atrada gadiem ilgi 
meklētos 700 fotonegatīvus no tiem laikiem. Ir pagājuši 70 
gadi kopš tā baismīgā laika, kad cilvēki no Baltijas valstīm, 
paredzot atkārtotu padomju varas okupēšanu, izlēma doties 
jūras viļņos dažāda lieluma un kvalitātes laivās un kuģīšos. 
Devās pretim nezināmai nākotnei…  Pēdējā laikā  sakarā 
ar jauno ģeopolitisko situāciju Eiropā Zviedrijā ir atkal 
aktivizējusies interese par bēgļiem, kuri sasniedza Zviedrijas 
krastus Otrā pasaules kara laikā. Šī izstāde ir jau apceļojusi 
vairākas vietas Zviedrijā. Bija divreiz Gotlandes salā. Latvijā 
izstādi martā varēs apskatīt Ļaudonā, Līvānos un Valmierā, 
aprīlī - Liepājā un Jūrkalnē, bet  rudenī  -  Rīgā.

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēni un skolotāji no 
sirds pateicas Mārai Strautmanei un Pēterim Iniņbergam par 
interesanto stāstījumu un par bagātīgo izziņas materiālu, kā 
arī par vēstures grāmatu dāvinājumu skolai.

 Pēc  iepazīstināšanas ar izstādi Māra Strautmane un 
Pēteris Iniņbergs paviesojās arī skolas bibliotēkā, kur 
savukārt bija apskatāma mūsu skolas 1. - 4. klases skolēnu 
zīmējumu izstāde ,,Pieminot 25. martu”. Nedēļā pirms 
skolēnu pavasara brīvdienām vadīju bibliotekārās stundas 
visās sākumskolas klasēs. Lasīju bērniem stāstiņu par 1949. 
gada 25. marta notikumiem un lūdzu bērniem savas sajūtas 
par dzirdēto uzzīmēt. Lai gan temats nopietns, skolēni ļoti 
labi izprata stāsta traģismu un emocijas. Pastāstīju arī Mārai 
un Pēterim par mūsu skolas absolventa Elvija Viļeviča 
veikumu zīmējumu konkursā ,,Sibirījas bērni” 2006. 
gadā (2. vieta Latvijā) un 2008. gadā  (1. vieta Latvijā). 
Pašreiz skolēnu zīmējumi ir aizceļojuši uz Ļaudonas 
pagasta bibliotēku, kur būs apskatāmi kādu laiciņu visiem 
bibliotēkas apmeklētājiem, kā arī šo vēsturisko notikumu 
lieciniekiem, kas 25. martā pēc atceres brīža pie Piemiņas 
akmens Ļaudonā satikās, lai dalītos atmiņu stāstos Ļaudonas 
pagasta bibliotēkā.

dzintra Viļeviča,
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas bibliotekāre

Andreja eglīša Ļaudonas 
vidusskolai pirmā un trešā vieta
Noslēgušās pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas pasākumu 

ietvaros organizētās Madonas novada skolu kausa izcīņas 
sacensības volejbolā jauktajām komandām. Komandā 
bija jāspēlē trīs zēniem un trīs meitenēm. Pamatskolu 
grupā pavisam piedalījās deviņas Madonas novada skolu 
komandas. Mūsu skola piedalījās ar divām komandām. 
Ļaudonas vidusskolas otrajā komandā spēlēja Agnese 
Madžule, Sigita Bizune, Linda Āboliņa, Natālija Šmeisa, 
Artūrs Aļošins, Markuss Gābers, Raivis Veners un Ivo 
Bilaničs. Pirmajā komandā spēlēja Alise Avotiņa, Diāna 
Cīrule, Lineta Kārkla, Ivans Biļevskis, Jānis Krasnovs, 
Ralfs Miškinis un Emīls Zemītis. Ļaudonas otrā komanda 
uzvarēja Lubānas vidusskolas, Praulienas pamatskolas 
un Degumnieku  pamatskolas komandas. Finālā tomēr 
neizdevās uzvarēt  Barkavas pamatskolas pirmo komandu, 
un kopvērtējumā - kauss par izcīnīto 3. vietu. Pirmā komanda 
uzvarēja spēlēs ar Ērgļu vidusskolas, Barkavas pamatskolas 
otro un Praulienas pamatskolas otro komandu. Finālspēlē 
tika uzvarēta  arī  Barkavas pamatskolas pirmā komanda, 
rezultātā  1. vieta un pirmo reizi izcīnīts pulkveža Oskara 
Kalpaka kauss volejbolā.

Rakstu sagatavoja  
diāna Cīrule un ralfs Miškinis

ziņas no BJiC „ACs”
Ar  martu  Jauniešu centrā tiek iedibināta jauna tradīcija „Tēja  

pie kamīna”. Uz  šo  pasākumu  bija aicinātas visas Aiviekstes 
ielas daiļā dzimuma pārstāves, jo  šoreiz pasākums bija veltīts 
starptautiskajai Sieviešu dienai. Svētku koncertu sniedza 
pagasta jaunie talanti: „Brīnumdārza”  jaunie mākslinieki, 
Ernests no Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas un Diāna no 
Madonas Valsts ģimnāzijas (bet Ļaudonas meitene). Pēc tam 
bija neliela pastaiga vēsturē. Centra telpās kādreiz mitinājusies 
aptieka, tāpēc ciemos bija aptiekas vadītāja Vizma, kura  stāstīja 
par noieto ceļu no toreizējās aptiekas līdz šodienai. Centriņa 
telpās pagātnē kādreiz bija arī bibliotēka,  tāpēc uzaicināta 
bija arī bibliotekāre Ieva. Viņa iepazīstināja ar jaunajiem un 
pieejamajiem žurnāliem un iemācīja klātesošajiem, kā lietderīgi 
izmantot vecos žurnālus. Ar visu kopīgo  darbu tika izveidots 
dekors no vecajiem žurnāliem, kas tagad dekorē Centriņa 
telpas. Paldies visiem!

Visi klātesošie nolēma, ka šāds pasākums jāorganizē regulāri. 
Nākamā  kopā sanākšana tika noteikta par godu Mātes dienai 
- maijā. 

No 16. līdz 21. martam Centriņā notika biljarda čempionāts. 
Bija aicināti piedalīties visi interesenti, bet marta pēdējā nedēļā 
notika radošās darbnīcas, kurās cepām un degustējām dažādas 
pankūkas.   

Biruta  Calmane,  BJIC „Acs” vadītāja
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Aizvadīta mazpulku konference „Augsim latvijai!”

Saņemot  ielūgumu  no 
Lizuma, mūsu koris vienbalsīgi 
izlēma, ka ir jābrauc. Ir tik jauki 
atgriezties vietā, kur vienmēr 
tevi gaida. Koncerts „Gadsimts 
un dziesma”  pierādīja, ka 
dziesma tiešām ir dzīva, 
skanoša un sirdi sildoša cauri 
visiem gadsimtiem.

Ierodoties Lizumā, pie 
kultūras nama plīvoja 
Dziesmusvētku karogs, kas 
vēstīja par nozīmīgu notikumu. 
Lizuma jauktais koris svin savu 
135. jubileju. Mēs priecājamies 
kopā ar viņiem un esam lepni 
būt viņu draugu lokā un sveikt 
viņus ar dziesmu.Uz koncertu 
bija ieradušies draugi no 
Mažeiķiem - jauktais koris 
„Draugiste”  (diriģents Ričardas  
Grušas), Lejasciema jauktais 
koris „Kaprīze” (diriģente Ineta 
Maltavniece), Balvu jauktais  
koris  „Mirklis” (diriģents Uldis  Kokars), Ļaudonas jauktais koris „Lai top!” (diriģente Anita Melnupa) un muzikāli mūs 
priecēja Cēsu pūtēju orķestris (diriģents Jānis Puriņš).

Koncerta  repertuārs bija krāšņs un dažāds, tāds bija arī koru apģērbs, jo bija jāģērbjas 19. -20. gs. stilā. Jaunas iepazīšanās  
un pozitīvas emocijas bija mūsu pavadoņi visa vakara gaitā. Koncerta izskaņā visi kori un pūtēju orķestris vienojās kopīgās 
dziesmās un sumināja Lizuma kori jubilejā. Kopīgs mielasta galds, sadziedāšanās un  dejošana,  līdz mūsu ceļš veda atpakaļ 
uz mājām.

zane Kumsāre, koriste

13. februārī mēs, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
117. mazpulka dalībnieces Viktorija Korlaša un Amanda 
Nagle kopā ar mazpulku vadītāju Sandru Zavali,  devāmies 
uz mazpulku konferenci  „Augsim Latvijai!” Rīgā. Kopā 
ar mums devās bijusī Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
mazpulku vadītāja Līga Grāvīte. Konference notika kultūras 
namā „Ziemeļblāzma”.  Pēc reģistrācijas konferences 

devāmies ieturēt maltīti.  Kafejnīcā mūs sagaidīja silta kafija, 
limonāde un bulciņas. Pēc maltītes varējām apskatīt foto 
izstādi, tad devāmies uz lielo zāli, kur mums pastāstīja par 
aizvadīto un gaidāmo gadu mazpulkos. Notika mazpulku 
valdes ievēlēšana, kurā piedalījāmies. Mazpulku konferencē 
atzinīgus vārdus teica izglītības ministre Mārīte Seile, Zaļo 
un zemnieku  partijas līderis Augusts Brigmanis. Mazpulku 
vadītājiem, kuri strādājuši un strādā ar prieku un lielu 
atdevi, Iveta Grigule pasniedza Atzinības rakstu par darba 
ieguldījumu, kā arī iespēju ceļojumam  uz Briseli. Mūsu 
bijusī mazpulku vadītāja Līga Grāvīte to saņēma, un mēs par 
to bijām ļoti lepnas. Pēc garām sarunām mūs sagaidīja siltas 
un gardas pusdienas. Pēc pusdienām  mazpulcēni sadalījās pa 
grupām un ar saviem norādītajiem vadītājiem devās uz telpām, 
kur vajadzēja prezentēt sava mazpulka darbību. Prezentācijā, 
aizstāvot savu mazpulku paveikto, mēs pastāstījām, ko esam 
paveikuši šo gadu laikā un kādas ieceres plānots realizēt. Pēc 
tam noguruši, bet apmierināti  par aizvadīto dienu  devāmies 
mājās.

Viktorija  Korlaša, 5. klases skolniece

„lai top!” lizumā
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„Jo vairāk dvēselē saules, jo gaišāku redz dzīvi apkārt...”
7. martā Ļaudonas kultūras namā notika nu 

jau par tradīciju kļuvušais klubiņa „Mežrozīte” 
organizētais pasākums pavasarīgās noskaņās.

Šogad to rīkojām Sieviešu dienas priekšvakarā, 
lai šie gaišie svētki  īpaši iezīmētos ar pavasarīgu  
noskaņu. Pirmais, ko mēs vēlējāmies, lai 
telpās patiesi valdītu pavasarīga noskaņa, tādēļ 
bijām parūpējušās par izplaucētiem zaļumiem.  
Pateicoties maniem palīgiem Rajai un Vaidai, tika 
sagādāti gan pūpoli, gan izplaucēti bērzi. Svētku 
koncertā mūs priecēja sieviešu vokālais ansamblis 
„Mežrozīte”  Judītes Gūtes vadībā, kas izpildīja 
skatei izvēlētās dziesmas. Šogad ansamblis 
gatavojas startēt skatē, bet vēl līdz tam ir krietni 
vien jāpastrādā. Tuvojoties pavasarim, arī deju grupas dāmas sadūšojušās atsākt dejot, jo nepilna mēneša laikā  iestudējušas jau 
trīs festivāla repertuāra dejas. Maijā ir ieplānots piedalīties tradicionālajā dāmu deju grupu sadancošanas pasākumā Mārcienā, bet 
jūnijā notiks dāmu deju grupu festivāls Rēzeknes novada Gaigalavā, kur apvienosies kopā ar Mārcienas dāmu deju grupu Laimas 
Pudules vadībā.

Koncertu kuplināja arī viesu kolektīvi no Liezēres - dāmu deju grupa „Jautrās   mājsaimnieces”, kas izpildīja dejas atbilstoši 
savam nosaukumam, un sieviešu vokālais ansamblis „Vēlziedes” no Sauleskalna Judītes Gūtes vadībā. Ar interesi vērojām 
dramatiskās kopas izpildītos skečus Daces Zepas vadībā. Pasākuma otrajā daļā savā pieredzē ar mums dalījās Liezēres pensionāru  
klubiņa vadītāja Marija Dauģe. Viņa pastāstīja  par  interesantākajiem  notikumiem  no sava klubiņa dzīves. Dažos viņu pasākumos 
uz ekrāna bija vērojami arī mūsu klubiņa dalībnieku darbiņi izstādēs - Nellijas apgleznotie stikla trauki un Veltas Liepiņas rokdarbu 
demonstrējumi - vesela modes skate, kā arī dāmu deju grupas dalībnieces mēģināja sazīmēt sevi deju rakstos. Tas bija interesanti, un 
mums vēl lielāks prieks, ka mēs esam tā sadraudzējušies ar  liezēriešiem. Neaizmirstamā atmiņā  paliks Ziemassvētku  pasākums, 
kad viesojāmies Liezērē, kur bijām tik gaidītas un ļoti sirsnīgi uzņemtas.  Tur mēs nokļuvām ar mūsu pagasta pārvaldes atbalstu. 
Paldies šoferītim Valdim Eglītim un pagasta pārvaldei! Vēl pasākuma otrajā daļā interesantu sadziedāšanos bija sagatavojušas 
Malda un Aija, kur visi dabūjām izdziedāties, kā arī vēl uzdejojām. Tika sumināta arī klubiņa visvecākā dalībniece Taiga, kas nupat 
pārkāpusi  84. gadu slieksni, bet vēl aktīvi piedalās kultūras pasākumos.

 Mums prieks pašiem, jo protam radīt priecīgu svētku noskaņojumu gan sev, gan mūsu viesiem. Kā saka dzejniece Nadīna 
Liepiņa: „Un tu, citiem dāvādams prieku, kaut 
mirkli jūties kā lapa, ko vējš priecīgs uz spārniem 
nes...”

 Nākamais pasākums  mums ieplānots  -  maza 
ekskursija pie radošas lauku sievietes Agritas 
Gailītes.  Tagad viņa saimnieko lauku mājās 
Rankas pusē un ir izvērtusi mazu biznesu veselības 
uzlabošanā - lauku pirts, dažādas tējas un daudz kas 
cits interesants. Ansamblis „Mežrozīte”  ir aicināts 
uz Lubānu piedalīties  Pirmslieldienu  koncertā. 
Mums vēl ir daudz un  dažādas  interesantas  
ieceres, ko noteikti arī īstenosim. 

 Paldies visiem, kas mani atbalsta, jo tikai 
kopīgiem spēkiem un  ar radošu, aktīvu darbību 
varam  radīt sirsnības pilnus svētkus.

nellija, klubiņa „Mežrozīte” vadītāja

„deja ar tevi sarunājās”
„Ir pavasaris, lai ziedētu,
Ir pavasaris, lai dziedātu un dejotu...”

14. martā Ļaudonas pagasta pārvaldes 
kultūras nama deju kolektīvs „Divi 
krasti” devās uz Gulbenes novada Tirzas 
pagastu, kur tikām uzaicināti izdancot 
dažāda rakstura dejas - nopietnas un ne 
tik nopietnas. Koncertā piedalījās dejotāji 
no Kolberģa, Gulbenes, Tirzas, Rankas 
un Ļaudonas. Izdejojām jaunās skates 
dejas, lai radītu pārliecību par paveikto 
dejotprasmē - „Goda soli”, „Makaidū”, 
„Naujenes  kadrili”  un jautrībai no ne tik 
jauna repertuāra „Bobu danci”. Dejā tiek 
izdancots prieks, paustas dažādas emocijas 
un vēl aktiermāksla. Izpelnījāmies aplausus 
par skaisti nodejotajām dejām. Pasākuma beigās tika sumināti deju kolektīvu un ansambļu vadītāji. Šim pasākumam sekoja arī 
otrā daļa, kur varēja baudīt mūziku, deju un līdzpaņemtos našķus. Patīkami  pārsteidza Tirzas pagasta pašdarbības kolektīvu 
nosaukumi, jo visu kolektīvu nosaukumos iesaistīts vietas nosaukums - Tirza (piemēram, „Tirzmalieši” utt.)

Paldies Aijai Kreilei par radošumu, atraktivitāti un jaunradi!  Paldies Ļaudonas pagasta pārvaldei un šoferim Vitoldam 
Smelterim! 

Vita stradiņa, deju kolektīva „Divi krasti” pārstāve
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APSVEICAM!

SVEICAM  MARTA  MĒNEŠA  JUBILĀRUS

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājušas
AINA BROKA  26.12.2014. 83 gadu vecumā;

GAIDA AVOTIŅA 06.03.2015. 84 gadu vecumā.

Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem.

KAtrīnA KAlniŅA 
dzimusi 16.03.2015. 

vecākiem rolandam un 
inesei Kalniņiem.

APSVEICAM!

Sveicam vecākus ar bērniņa 
nākšanu pasaulē.

18. aprīlī  plkst. 18:00 Ļaudonas 
kultūras namā jauktais koris  „Lai 
top!” visus interesentus  aicina  uz 
muzikālu ceļojumu laikā un telpā.    

Ieeja - brīva

PASĀKUMU AFIŠA

 Vēlam jubilāriem veselību, dzīves 
sparu, prieka pilnu katru dienu!

Cienījamie suņu īpašnieki! 

Sīkāka informācija par šiem un citiem pasākumiem 
sekos www.laudona.lv

   Vēlos vērst uzmanību uz to, ka suņa saimnieka pienākums 
ir sava suņa ekskrementus savākt, nevis atstāt  apdzīvotā  
teritorijā,  kur  šī netīrība traucē pārējos iedzīvotājus. (MK 
noteikumi Nr.266). Atstātie ekskrementi  ir ne tikai neglīti, 
bet arī kaitīgi. Ar tajos esošajiem helmintiem (tārpiem, 
piemēram, cērmēm, lenteņiem, spalīšiem, to oliņām) var 
invadēties (aplipt) citi dzīvnieki un arī cilvēki.

Faktiski  suņu  saimnieki, katru dienu vedot pastaigā  savu 
suni un nesavācot aiz viņa ekskrementus, izdara  administratīvo  
pārkāpumu, par ko var saukt pie administratīvās atbildības, 
uzliekot naudas sodu no 7 līdz  350 eUr.

Būsim  atbildīgi pret sevi un pārējiem! Apkārtējās vides 
piesārņošanas risku iespējams mazināt, vienmēr  savācot 
un izmetot dzīvnieku izkārnījumus, kā arī regulāri dodot   
mājdzīvniekiem  prettārpu  līdzekļus.

 Ļaudonas pagasta iedzīvotāja

Tie ūdens skaitītāji, kas uzstādīti  vairāk nekā pirms  
četriem gadiem, pēc  a/s „Madonas ūdens”  ieteikuma  būtu  
ieteicams  nomainīt. Ūdens skaitītājus un plombas  vēlams  
iegādāties a/s  „Madonas ūdens”  administrācijā vai arī 
par piegādi un uzstādīšanu pieteikties Ļaudonas pagasta 
pārvaldē, Dzirnavu ielā 2.

Tie, kas vēlas paši nomainīt ūdens skaitītājus, par  
piereģistrēšanu un noplombēšanu zvanīt  J. Simsonam,  mob. 
tel. 26335082.

informācija visiem māju iedzīvotājiem, 
kuri izmanto centralizēto ūdeni dzīvokļos 

un viensētās caur ūdens skaitītājiem 

MANS PALDIES
   Ar mīļu vārdu  kā sveces liesmiņu sevī šo pasauli 

sildām, ko Dievs mums ir mīlot devis.
Mūsu PALDIES skaidrītei stepanovai par atbalstu 

pasākumam „Lai pavasar’s tev sirdī plaukst!”.

Klubiņš „Mežrozīte” un tā vadītāja nellija


