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ĻAUDONASĻAUDONAS
REDAKTORA  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 1 (244) JANVĀRIS 2015. G.

ATCEROTIES BARIKĀDES...

Bēdas tautiešu sirdīs...
Apbrīnas vērti stāsti...
Redzēt to savām acīm - nevēlos!
Ir grūti pārdzīvot tās kara šausmas.
Kādi stāsti iekustina manu sirdi un dvēseli -
Ātri  jaunā tauta visu aizmirst.
Žēlums mani pārņem savā varā...
Uzvara bij’ un vienmēr būs mūsu!

Laiks dziedē visas rētas.
Aiziet stāsti mūžībā...
Ieraudzīt un noticēt - šodien sarežģīti?
Kopš tā laika aizvadītas daudzas ziemas...
Skaties -  mākoņi debesjumā kopā ar atmiņām slīd...

Esiet  sveicināti  jaunajā  gadā!
Ar sirsnīgiem sveicieniem pie jums pirmo reizi 

2015. gadā dodas „Ļaudonas Vēstis”.
Ar cerību raugos, lai mūsu tikšanās ik mēnesi būtu 

gaidīta un  piepildīta ar gaišām un priecīgām ziņām.
Gaišais Ziemassvētku laiks nu ir pagājis. Palikusi 

ir tikai baltā sniega sega, kas brīžiem kļūst  biezāka, 
brīžiem plānāka. Vēl palikuši ir arī mūsu katra 
solījumi sev un citiem jaunajā gadā: ko es šogad 
paveikšu labāk?! Ko es darīšu citādāk  vai varbūt 
- nedarīšu nemaz?! Tas gan lai paliek mūsu katra 
ziņā...

Janvāris ir aizritējis mierīgi. Esam atskatījušies 
ne tikai uz pagājušā gada notikumiem, bet arī uz 
notikumiem, kas ietekmējuši mūsu valsts likteni 
mazliet senākā pagātnē – esam  atcerējušies barikādes 
un pieminējuši tos, kas tā arī no barikādēm mājup 
nepārnāca. 

Bet par spīti visam - vēl viens gads ir pagājis. Vietā 
nu ir cits…  Gādāsim paši par to, lai tas būtu labāks, 
veiksmīgāks un gaišāks nekā visi iepriekšējie! 

Lai 2015. gads mūsu pagasta un katra dzīvē atnes 
daudz skaistu notikumu! 

Kristaps, redaktors

 Egita Rizga, 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas   

11. klases skolniece
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MĒNEŠA JUBILĀRI

20. decembrī skaisto 90 gadu jubileju atzīmēja 
JāzEps MiKanovs

Gunāra dzīves gaitas 
aizsākušās Sāvienā. 
Bērnība pavadīta kopā 
ar diviem vecākiem 
brāļiem. 

Sākotnēji skolas 
gaitas aizsākušās 
Ļaudonā, bet pēcāk 
mācības turpinātas 
Sāvienā.

Sava veida zinības 
un prasmes apgūtas arī, 
dienējot armijā  Tālajos 
Austrumos - Irkutskā, 
Mandžūrijā. Pēc armijas 
atgriezies Latvijā. 
Izieti ekskavatoristu 
kursi, sekojis darbs 
meliorācijā. Ar 
e l e k t r o d r a g l a i n u 
racis mālus Lūzas 
ķieģeļnīcā. 

Ar savu topošo 
dzīves biedreni Regīnu iepazinies Ļaudonā un 1968. gadā tika 
mīti gredzeni. Kopdzīvē izaudzināti divi bērni - meita Vita un 
dēls Mareks, kurš diemžēl jau ir mūžībā.

Tagad prieku sagādā 3 mazbērni. Gunārs labprāt nodarbojas 
ar galdniecību. Aktīvi seko līdzi jaunākajiem notikumiem 
Latvijā un pasaulē.

20. decembrī 85 gadu jubileju atzīmēja 
osvalds zEltiņš

12. janvārī 75 gadu jubileju atzīmēja 
andRis sMuidRis

Diemžēl jubilārus svētku dienā sastapt neizdevās. Sūtām 
jubilāriem sirsnīgus sveicienus skaistajos svētkos.

18. janvārī 85 gadu jubileju atzīmēja 
Elza KRēsliņa

18. janvārī 85 gadu jubileju atzīmēja pensionētā  
skolotāja zina Māliņa

18. janvārī mana dzīves jubileja -  85 gadi...
Zina Māliņa, dzimusi Apsīte. Par mani ir stāstīts iepriekšējās 

jubilejās, tāpēc vairs neatkārtošos. Pa šiem garajiem dzīves 
gadiem ir bijis daudz laimes un piepildījuma brīžu. Kopā ar 
vīru Voldemāru nodzīvoti 60 gadi. 

Izaudzinātas un izskolotas meitas. Ir četri mazbērni, kuri 
apciemo un mūs priecē. Bet liktenis ir piespēlējis arī sāpīgu 
brīdi. Zaudēju meitu Skaidrīti. Viņa brīžiem bija manas 
veselības sargs un glābējs. Nu jau divi gadi, kopš jāsamierinās 
ar skarbo realitāti. Vairs tikšanās gaišuma nav, ir tikai bezgalīgas 
atmiņas...

21. janvārī 75 gadu jubileju atzīmēja 
alEKsandRa  KuļaKina

Aleksandra dzimusi Arhangeļskas apgabalā, Krievijā, kur 
kopā ar jaunāko māsu arī aizvadīta bērnība. Darot dažādus 
lauku darbus un mācoties skolā, apgūtas daudzas dzīvē 
nepieciešamas iemaņas un prasmes. 

Darba gadi aizritējuši, gan strādājot slimnīcā, gan arī dienējot 
armijā - sanitārajā nodaļā. Krievijā iepazinusies ar savu vīru, kas 
pēc dienesta beigām, tiekdamies pēc patīkamākas klimatiskās 
zonas, uz Latviju atvedis arī Aleksandru un abu kopējo dēlu. 
Vēlāk, jau Latvijā, pasaulē nācis arī otrs dēls. 

Latvijā darba gaidas aizritējušas, darot dažādus darbus gan 
ceļu būvē, gan pārtikas nozarē. Pirms pensijas strādāts arī 
Lazdonas zvērsaimniecībā.

Tagad brīvais laiks aizrit adot un lasot. Prieku ikdienā sagādā 
četri mazdēli. 

Sveicam jubilārus skaistajā dzīves jubilejā, 
vēlot veselību, dzīvesprieku un gaišas domas.
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Saeimas Preses dienests informē par iedzīvotājiem 
būtiskām izmaiņām likumos, kas stājās spēkā ar 2015. gada 
1. janvāri.

lielāka minimālā darba alga
No līdzšinējiem 320 EUR uz 360 EUR palielināts 

minimālās mēneša darba algas apmērs. 
 

atcelti ierobežojumi sociālajiem pabalstiem
Atcelti visi 2009. gadā noteiktie ierobežojumi slimības, 

bezdarbnieku, maternitātes, paternitātes un vecāku 
pabalstiem. 

 
  samazināta algas nodokļa likme

No līdzšinējiem 24% uz 23% samazināta iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa (IIN) likme. 

 
nodokļa atvieglojums par bērniem, kas strādā 

vasaras brīvlaikā
IIN atvieglojumu par apgādājamām personām piemēros 

arī par bērniem līdz 19 gadu vecumam, kas mācās un vasaras 
brīvlaikā saņem ar nodokli  apliekamu ienākumu. 

 
Ģimenes valsts pabalsts atkarībā no bērnu skaita

Par pirmo bērnu ģimenes valsts pabalsts būs 11,38 EUR, 
par otro - 22,76 EUR, bet par trešo un katru nākamo bērnu 
- 34,14 EUR. 

 
pabalsts plašākam lokam bērnu, kuriem ir celiakija

Pabalstu saņems arī bērni, kam noteikta invaliditāte, 
kuri mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības 
iestādē vecumā līdz 19 gadiem un kuri studē augstskolā 
dienas nodaļā vecumā līdz 24 gadiem. 

 
Brīvdiena pēc dziesmu svētkiem

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma 
diena noteikta par svētku dienu. Un, ja noslēguma koncerts 
iekritīs sestdienā vai svētdienā, nākamā darbdiena būs 
brīvdiena. 

 
Mikrouzņēmuma ienākuma nodoklis - 11%

2015. gadā nodokļa likme mikrouzņēmumu  nodokļa  
maksātājiem noteikta 11% apmērā  (apgrozījuma 
pārsnieguma daļai virs 7000 EUR) līdzšinējo 9% vietā.  

 
amatpersonām jāsniedz sīkākas ziņas par saviem 

ienākumiem un mantu
Valsts amatpersonai deklarācijā būs jānorāda informācija 

par patiesā labuma guvēju no citai personai piederošas vai 
pārvaldīšanā nodotas lietas, kapitāla daļām, akcijām un 
citiem finanšu instrumentiem. 

 
piespiedu nomas gadījumā nebūs jāmaksā 

zemes nodoklis
Īpašniekiem, kuru māja atrodas uz citai personai piederoša 

zemes gabala, vairs nebūs  jākompensē nekustamā  īpašuma  
nodokļa maksājums par zemi. 

 
izmaiņas darba likumā

Ar 2015. gadu noteikti jauni pienākumi, atbildība un 
tiesības gan darba  ņēmējiem, gan darba devējiem. Izmaiņas 
skar arī darba līgumos un darba sludinājumos iekļaujamo 
informāciju, asinsdonoriem piešķiramo atpūtas dienu 
skaitu, atvaļinājuma naudas izmaksu, darba un atpūtas laika 
regulējumu, kā arī to darbinieču aizsardzību, kuras baro 
bērnu ar krūti. 

 
iedzīvotāji var izvēlēties elektrības piegādātāju

Mājsaimniecības elektroenerģiju no 1. janvāra var pirkt 
brīvajā tirgū, izvēloties piegādātāju, savukārt mazturīgajiem 

iedzīvotājiem un daudzbērnu ģimenēm elektrības cena 
saglabājas starta tarifa līmenī. 

 
Būvniecības kontrole

Publisko ēku ekspluatācijas uzraudzību no jaunā gada 
nodrošinās Būvniecības valsts kontroles birojs. 

 
izmaiņas zvejniekiem

Zvejot pašpatēriņam publiskajos ūdeņos varēs tikai ar 
murdiem, nevis tīkliem. 

 
parādi kredītinformācijas birojā

No 1. janvāra iedzīvotāju kopējo parādsaistību apmēru 
atspoguļos kredītinformācijas birojs. Uzņēmumu dalība 
kredītbirojā un informācijas sniegšana tam būs brīvprātīga, 
kā arī ikviens iedzīvotājs varēs pārbaudīt savu datu pareizību 
un nepieciešamības gadījumā tos precizēt. Kredītbiroji 
datus par privātpersonu kredītspēju sniegs tikai ar personas 
piekrišanu. 

 
Jauna kārtība likumu ierosināšanai

Visus desmitās daļas vēlētāju parakstus, kas nepieciešami  
kāda likuma ierosināšanai, turpmāk būs jāsavāc šim nolūkam 
izveidotai iniciatīvas grupai.

Parakstus varēs apliecināt ne tikai pie zvērināta notāra, bet 
arī dzīvesvietas  deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā vai 
novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja. Maksa 
par apliecināšanu nevarēs pārsniegt pusi no summas, kas 
likumā noteikta paraksta īstuma apliecināšanai bāriņtiesā. 

 
Jauns regulējums šķīrējtiesu darbam

1. janvārī stājas spēkā jauns tiesiskais regulējums 
šķīrējtiesu izveidei un darbam. Pastāvīgo šķīrējtiesu varēs 
izveidot Uzņēmumu reģistrā reģistrēta biedrība, un tajā būs 
jābūt ne mazāk kā 10 šķīrējtiesnešiem. Šķīrējtiesai  jābūt  
piemērotām telpām, savai lietvedībai un ar apmeklētāju 
pieņemšanai nepieciešamo personālu, kā arī jāuztur 
interneta  mājaslapa. Vienlaikus likums paredz iespēju 
izveidot arī ad hoc šķīrējtiesu kāda konkrēta civiltiesiska 
strīda izšķiršanai. 

Šķīrējtiesa ir alternatīva strīdu risināšanai valsts 
tiesu iestādēs, ko savstarpējo strīdu risināšanai labprāt 
izvēlas komersanti, jo šo procesu raksturo ātrums un 
konfidencialitāte. Līdz šim Latvijā bija reģistrētas vairāk 
nekā 200 pastāvīgās šķīrējtiesas, kas ir nesamērīgi daudz, 
salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm. 

 
Beidz pastāvēt augstākās tiesas Krimināllietu 

tiesu palāta
Latvijā, turpinoties pārejai uz tā dēvēto tīro tiesu instanču 

sistēmu, no 2015. gada Augstākā tiesa (AT) krimināllietas 
skatīs vienīgi kasācijas kārtībā. 

Jaunā sistēma paredz, ka visas lietas pirmajā instancē 
iztiesās rajona (pilsētas) tiesa, apelācijas kārtībā  - 
apgabaltiesa, bet kasācijas kārtībā - AT. Šāda kārtība ir viens 
no soļiem, lai paātrinātu tiesu darbu. Līdzšinējā  kārtība 
noteica, ka atsevišķu kategoriju  lietas kā pirmā instance  
skata  apgabaltiesa, otrajā instancē - attiecīga AT palāta, bet 
kasācijas instancē - AT Senāts. 

 
Jauna valsts uzņēmumu pārvaldības kārtība

Stājas spēkā jauns regulējums, kas noteiks valsts un 
pašvaldību uzņēmumu dibināšanas, darbības, likvidācijas 
un kapitāla daļu pārvaldības kārtību. 

 
zemes pārvaldības likums

Jaunajā  likumā noteikta valsts un vietējo pašvaldību 
zemes pārvaldība, tostarp paredzot pašvaldībām  izstrādāt  
savā īpašumā un lietošanā esošas neapbūvētās zemes un 
degradētas teritorijas izmantošanas izvērtējuma kārtību.

izMaiņas liKuMos no 1. JanvāRa
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2015. gada izmaiņas sociālās 
apdrošināšanas jomā

 Ģimenēm ar bērniem -  ģimenes valsts pabalsts 
par pirmo bērnu nemainīsies, tas būs 11,38 eiro, par 
otro bērnu divas reizes lielāks (22,76 eiro), par trešo 
un nākamajiem bērniem -  trīs reizes lielāks (34,14 
eiro) nekā par pirmo bērnu. Pabalstu pārrēķins notiks 
automātiski, un janvārī māmiņas saņems pabalstus 
jaunajā apmērā. 

No 2015. gada 1. janvāra spēku zaudē likums 
„Par valsts pabalstu izmaksu no 2009. gada līdz 
2014. gadam” (Krīzes likums). Līdz ar to nav 
spēkā izmaksājamo pabalstu ierobežojumi šādiem 
pakalpojumiem: 

• maternitātes pabalstiem;
• paternitātes pabalstiem;
• vecāku pabalstiem;
• slimības pabalstiem;
• bezdarbnieku pabalstiem. 

Šo pabalstu saņēmējiem, kuriem līdz  2014. 
gada 31. decembrim pabalsts piešķirts, ņemot vērā 
izmaksājamās summas ierobežojumu un tā izmaksa 
turpināsies, no 2015. gada 1. janvāra pabalsts tiks 
izmaksāts bez ierobežojuma. Arī šie pabalsti tiks 
pārrēķināti automātiski. 

Pabalstu par asistenta izmantošanu cilvēkiem 
ar I grupas redzes invaliditāti turpmāk maksās 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), 
pārņemot to no Nodarbinātības valsts aģentūras. Šo 
pakalpojumu administrēs  VSAA Tukuma reģionālā 
nodaļa, taču iesniegumu minētā pabalsta piešķiršanai 
varēs iesniegt jebkurā nodaļā. Pabalsta apmērs būs 
līdzšinējā apmērā  17,07 eiro nedēļā  (par asistenta 
izmantošanu 10 stundas nedēļā). 

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 
dalībniekiem un mirušo Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieku ģimenēm pieaugs no 85,37 līdz 100 eiro. 
Līdz 2015. gada 31. martam piešķirtos valsts sociālos 
pabalstus VSAA pārrēķinās un izmaksās līdz 2015. 
gada 30. aprīlim.

No 2015. gada 1. jūlija darbnespējas lapas B, kuras 
izsniegtas slimības un maternitātes (grūtniecība un 
dzemdības) pabalstu piešķiršanai, nebūs jāapstiprina 
pie darba devēja par neierašanos darbā, un  līdzīgi 
pašnodarbinātajiem nebūs jāapliecina, ka nespēja 
strādāt un gūt ienākumus. Ja  darbnespējas lapa B 
izsniegta līdz 2015. gada 30. jūnijam  un tiks iesniegta 
VSAA pēc 2015. gada 1. jūlija, tajā būs nepieciešams 
darba devēja un pašnodarbinātā apstiprinājums. 

Vecuma pensijas no 2015. gada 1. janvāra  
varēs pieprasīt 62 gadu un 6 mēnešu vecumā, ja 
apdrošināšanas stāžs ir vismaz 15 gadi.  Priekšlaicīgi  
vecuma pensiju būs tiesības pieprasīt 60 gadu un 6 
mēnešu vecumā, ja kopējais apdrošināšanas stāžs 
nav mazāks par 30 gadiem.  

Pieprasīt pakalpojumus vai saņemt konsultācijas 
var jebkurā VSAA klientu apkalpošanas vietā, 
uzrādot personu apliecinošu dokumentu  (pasi vai 
ID karti).  

Pakalpojumus var pieprasīt:
• personīgi - ierodoties nodaļā  (jebkuru 

pakalpojumu);
• elektroniski - iesniegumu parakstot ar drošu 

elektronisko parakstu (ja iesniegumam nav jāpievieno 
papildu dokumenti);

• pa pastu - iesniegumu atsūtot vai ievietojot 
pastkastītē (jebkuru pakalpojumu, izņemot 
pensijas).

ārkārtas situācija cūku mēra dēļ 
formāli beigusies

ar 2015. gada janvāri vairs nav spēkā ārkārtas situācija, kas saistībā 
ar bīstamās slimības - āfrikas cūka mēra (āCM) - uzliesmojumu 
pagājušā gada jūlijā un septembrī tika noteikta vairāk nekā 40 
latvijas administratīvajās teritorijās.

Ārkārtas situācija gan var tikt noteikta atkārtoti, ja ĀCM skartu jaunas 
administratīvās teritorijas.

Tāpat līdz pat 2018. gada 31. decembrim saskaņā ar Eiropas Savienības 
lēmumu mēra skartajā zonā noteikti cūku un to produktu pārvietošanas 
ierobežojumi.

Arī pēc 1. janvāra ĀCM skartajās teritorijās tiks veikti apkarošanas 
un uzraudzības pasākumi saskaņā ar Latvijas un Eiropas Savienības 
normatīvajiem aktiem. 

Saskaņā ar Pārtikas un veterinārajā dienestā oficiāli pieejamo 
informāciju līdz šim ĀCM konstatēts 202 mežacūkām 13 novadu 34 
pagastos, kā arī 72 mājas cūkām 31 saimniecībā, savukārt slimības dēļ 
kopumā līdz šim iznīcinātas 564 mājas cūkas.

Mājas cūkām ĀCM pēdējo reizi konstatēts 17. septembrī.
Saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra informāciju ĀCM ārkārtējās 

situācijas teritorijā līdz šā gada 1. jūlijam bija reģistrētas 91 325 cūkas 
5271 novietnē.

Ļaudonas pagastā līdz 2015. gada 23. janvārim ĀCM konstatēts 8 
meža cūkām, bet nevienai mājas cūkai. Diemžēl tieši Ļaudonā arī pirmā 
ar ĀCM slimā meža cūka šajā gadā.

Dzimtsarakstu nodaļas statistika
demogrāfiskā situācija Madonas novadā
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turpinājums 6. lpp.

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

dziMstīBa
 Dzimtsarakstu  nodaļā 2014. gadā reģistrēti 259 jaundzimušie - 132 zēni un 127 meitenes, tai skaitā 246 Madonas novada, 

13 citu novadu bērni, kas ir par 27 bērniem novadā vairāk nekā pagājušā gadā. Visvairāk jaundzimušo reģistrēti Madonas 
pilsētā - 98, Dzelzavas un Sarkaņu pagastā - 15. Reģistrēti 5 dvīņu pāri - visas meitenes.

veiksmes literārajos konkursos
2014. gada 20. decembrī  9. klases skolēns Reinis Veikšāns  

un literatūras  skolotāja  Sarmīte  Sīle tika uzaicināti un 
piedalījās dzejnieka Jāņa Gavara 90. jubilejai veltītajā 
jaunrades kunkursa noslēguma pasākumā Lubānas novada 
tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā. Reinis ieguva  
2. vietu 7.-9. klašu grupā jaunrades konkursā, arī skolotāja 
saņēma pateicību par skolēnu kvalitatīvu sagatavošanu 
konkursam, jo tika aizsūtīti arī citi 9. klases skolēnu darbi 
- Kristīnes  Kupranes, Kristofera Bilinska, Mareka Kalniņa, 
Lindas Āboliņas, Katrīnas Melānijs Kļaviņas.

Šajā   pasākumā  Reinis tika uzaicināts arī norunāt savu 
dzejoli. Ar šo pienākumu viņš lieliski tika galā! Lūk, arī viņa 
dzejolis. 

dabas burvības mirdzumā
Nakts, mēness burvība,
Aiviekstes sudrabotais mirdzums,
Tajā sudraba siers plunčājas,
Mūs upe bezmiegā sargā.
Dabiskais dārzs ir mūsu turība pie zemes -
Ābeles rudenī nes saldus un rūgtus augļus,
Pīlādži dāvā mums savu aizsardzību
Pret visu ļauno un mošķīgo.

Pļavas vidū izceļas
Zeltīta bērzu birztala,
Zeltītām lapām, 
Zeltītām saknēm.
Košā mirdzumā paceļas saule,
Iemirdzas pērle, rudens miglā tīta,
Zirnekļa tīklā rasa ievītā,
Zeltainās lāses baro zemi.
Iemirdzas vēl aiz kalna aizgājusī vasara,
Un uzlīst atnākušais rudens,
Tas kļavas lapas zeltī
Un ozolam zīles dēstī.

 Savukārt  2015. gada 16. janvārī  5. klases skolēni Toms 
Mārtiņš Veikšāns, Marta Dreimane, Kristiāna Mozga, 
Heidija Hetere Stepiņa, Viviāna Žitkova, Irbe Karlsone, 
Amanda Nagle, kā arī 6. klases  skolēni Annija Asmus, 
Rolands  Šimonis  un  skolotāja S. Sīle tika uzaicināti 
piedalīties   jaunrades  darbu konkursa, veltīta dzejniekam, 
filozofam Robertam Mūkam, noslēguma pasākumā  Galēnu  

dzimstība ļaudonas pagastā 

populārākie bērnu vārdi Madonas novadā 2014. gadā
Zēniem
ROBERTS - vecāki to dāvājuši 10 dēliem, EMĪLS - 7 dēliem, MARKUSS - 6 dēliem, JĀNIS - 5 dēliem.
Meitenēm
KARLĪNA - vecāki to dāvājuši 5 meitām, AMANDA, ANETE, MARTA un KATRĪNA - 4 meitām.
Neparastākie vārdi: Entonijs, Everts, Džeims, Dominiks, Olivers, Rafaels, Raiens, Rems, Timurs, Trevors – zēniem; Alita, 

Bella, Diandra, Eliana, Enija, Gabriala, Jasmīna, Lonija, Melisa, Milana, Polīna, Sanija, Sonora - meitenēm.
Divi vārdi doti 25 jaundzimušajiem - 17 zēniem un 8 meitenēm.

MiRstīBa
 2014. gadā Madonas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 402 miršanas gadījumi, t.sk., 345 mūsu novada iedzīvotāji, 

kas ir par 8 mirušajiem vairāk nekā 2013.  gadā, un 57 no citām pašvaldībām.      Miruši 174 vīrieši un 171 sieviete (Madonas 
novada iedzīvotāji). Visvairāk mirušo reģistrēts Madonas pilsētā - 83, Kalsnavas pagastā - 29, Dzelzavas pagastā - 28. Nāves 
cēlonis 57,5 % gadījumos ir sirds un asinsrites sistēmas slimības, 20,4 % - ļaundabīgi audzēji, 2,5 % - vecums, tīšs paškaitējums 
- 1,5 %. Viena iedzīvotāja mirusi 100 gadu vecumā, viena 105 gadu vecumā.

Mirstība ļaudonas pagastā

Mirušo vecums ļaudonas pagastā

Vidējais mūža garums Madonas novadā 74,3 gadi. Vīriešiem - 69,4 gadi, sievietēm - 79,2 gadi.
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turpinājums no 5. lpp.

turpinājums 7. lpp.

B - brīvība un neatkarība manā dzimtenē; barikādes-doma un 
sapnis par brīvības ideāliem; drosmes un Tēvzemes mīlestības 
apliecinājums; bailes pazaudēt to, kas pieder ikvienam; pilns 
satraukuma, nedrošības un neziņas laiks; baiļu kopīga pārvarēšana; 
baisas dienas Latvijas vēsturē.

A - apšaude; asiņaini notikumi galvaspilsētā; asinskāro 
ienaidnieku neveiksmīgā mūsu zemes ieņemšana; aizsardzībā - 
smagā tehnika; apjukums; atmiņās ierakstīts notikums; atdzimšana-
Latvijas neatkarības noturēšana; ar mūsu pašpārliecināto patriotismu 
mēs pierādām to, ka esam vienmēr godam aizstāvējuši  valsti; 
atcere-piemiņā un godā turēšana.

R - rīcība, kad Rīga briesmās- atmaksājās; risks ar savu dzīvību; 
rūpes par līdzcilvēkiem; rūgtums par zaudējumiem; rādītājs šajos 
notikumos ir bijusi mūsu patiesā vēlme būt neatkarīgiem, roku rokā 
ejot; Rīgas bruģakmeņi-patiesie liecinieki; Rīgai un Latvijai jābūt 
mūžīgi brīvai!

I - iebrukums, izmisums, Interfronte, ielu monstri; ieskatīties acīs 
nāvei, iespaidīgi latviešu kopā sanākšana; ilgstošas pūles nosargāt 
dzimteni, ir bijuši grūti laiki; ilgi latvju tauta ir lolojusi sapni par 
savu, brīvu un neatkarīgu Latviju; iemīlēt valsti-Latviju-izšķirošā 
brīdī; iedvesma-būt saliedētiem; ir nozīmīgs man šis laiks ar 
neatkarības atgūšanu; ikgadēji piemiņas pasākumi; iespēja šobrīd 
dzīvot brīvā valstī.

K - kara apstākļi; kritušie, kas pašaizliedzīgi pildīja savus 
pienākumus, līdz pēdējam sirdspukstam; kaujas sekas; kara 
apturēšana barikāžu laikā; krauti lieli šķēršļi, lai pasargātos; kopā 
būšana pie ugunskuriem; kas par vienreizēju vienotību; kā neviens 
nekad nekur pasaulē - latvieši tik vienoti  savā  valstī; kopā  ir  spēks; 
katrs mēs varam pierādīt mūsu mīlestības lielumu pret valsti; katra 
latvieša sirdī tas bija satraukuma un neziņas pilns laiks; klusībā 
cerot uz uzvaru; kad cilvēki mīlēja un sirdis cerēja.

pamatskolā  Riebiņu novadā. Šis konkurss notiek jau devīto 
reizi, bet mūsu skola tajā piedalījās pirmo reizi. Konkurence  
bija liela, it īpaši 5.-7. klašu grupā - 113 skolēnu darbi no 
visas Latvijas. Kopumā šajā konkursā tika pārstāvētas  66 
Latvijas skolas. Visi mūsu skolēni saņēma  Pateicības, bet  2 
skolēni - 5. klases skolnieks Mārtiņš Toms Veikšāns (literārā 
pasaka) un  6. klases skolniece Annija Asmus  (dzeja) - 
Atzinības! Lūk, viņu darbi!

Kā būtu, ja mēs varētu pārlēkt savai ēnai? 
                                                     (R. Mūks)
Ķēniņš un viņa ēna

Reiz dzīvoja savdabīgs ķēniņš, kuram bija apnikusi sava 
ēna. Viņam nepatika, ka ēna tam visur sekoja. Viņš gribēja 
no ēnas atbrīvoties. Gāja pie kalēja, lai ēnu noņemtu. Kalējs 
sacīja: ”Varu mēģināt, bet nezinu, vai izdosies.” Kalējs ņēma 
un veda ķēniņu smēdē. Paņēma āmuru un sita ēnai, bet nekā. 
Kalējs vien rokas noplātīja. Taču ķēniņam bija vēl viena  ātrā 
ideja. Ies pie mednieka, lai tas ēnu nošaujot.

Mednieks sacīja: ”Nezinu gan, vai vajag, man arī ēna 
seko.”  Bet neko, kas ķēniņam galvā, tas jādara. Nu mednieks 
ņēma  savu divstobreni un šāva pa ēnu. Troksnis bija milzīgs, 
tas skanēja apmēram šādi - blīkšķ, blākšķ, paukšķ! Taču arī 
tad ēnu noņemt neizdevās.

Nu ķēniņš mājās devās bēdīgs. Sēdēdams tronī, ķēniņš 
iedomājās, ja nebūtu ēnas, tad būtu vientuļš,  nebūtu ar 
ko parunāties. Tā vakarā ķēniņš  atvainojās savai ēnai par 
sāpēm, ko viņš bija tai darījis. No tā laika ķēniņš savai ēnai 
pāri vairs nedarīja un saprata, ka ēna viņam ir draugs!

                                        
toms Mārtiņš veikšāns, 5. kl.

***
Mani māc domas
Par to, kur tā citādā meitene rodas?
E eju pa šo ceļu vientuļo,
Man kāds seko…
Kas tas ir? Es vaicāju sev,
Tas laikam mans iedomu draugs,
Vai saule man to devusi?
Tā nerunā, tikai pa priekšu skrej,
Tāda melna un savāda…
Es gribu to apskaut, samīļot,
Jo neviena cita man nav…
Gribu tai pārlēkt pāri un parunāt,
Varbūt kaut ko tomēr var sarunāt?
Bet tā klusē…
Gribu tai pārlēkt pāri un ieskatīties.
Gribu redzēt tās priecīgo seju -
Mēs abas esam kā dvīnes,
Kas uzvedas kā tipiskas tīnes.
Tā dara to pašu, ko es!
Nesaprotu …
Mani māc domas - kur tā citādā meitene rodas?
Ak, tā mana ēna, un es paliku sēra,
Jo mans draugs - tikai mana ēna!

                                       annija asmus, 6. kl.

Klāt bija un visu vēroja literatūras skolotāja 
Sarmīte Sīle

AKROSTIHS „KO MAN NOZĪMĒ BARIKĀDES?”
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turpinājums no 6. lpp. Ā - ārkārtas stāvoklis valstī; ārprāts tumsas  aizsegā mūsu 
zemē; ārpus Latvijas arī citas neatkarīgas valstis atbalstīja Latvijas 
centienus kļūt par brīvu valsti; ārējs haoss barikāžu laikā; ātri 
reaģēja visa Latvija un devās ceļā uz Rīgu - ātra un spraiga cilvēku 
plūsma uz valsts sirdi; ātra  notikumu gaita, kad tika nevainīgiem 
cilvēkiem atņemtas dzīvības; ārā, zem klajas debess, dienu un 
nakti.

Ž - žilbinoši stāstījumi un neaizmirstamas atmiņas manā ģimenē; 
žogi  un  cilvēku  ķēdes; žēlums par kritušajiem un ievainotajiem; 
žēlastības nebija; žurnālisti - ar kamerām rokās - notikumu 
iemūžinātāji.

U - uzbrukumi  ēkām, cilvēku pilnām; uztraukums; 
uzdrošināšanās  bezbailīgi aizstāvēt valsti; uztraukums un bailes 
par notiekošo; unikāls nevardarbīgas pretošanās posms; uzticība 
līdzcilvēkiem; uzmundrinot cits citu, mēs  kļūstam stiprāki; 
uzvara latviešiem un Latvijai; uzgavilēsim visām Baltijas valstīm; 
ugunskuri simbolizē mūžīgo dzīvības elpu; ugunskuru liesmas-
dziesmas-latviešu tautas uzvaras maģiskie spēka avoti; notikumu 
upuri- brīvības cīņu varoņi. Un kādi laiki ir tagad?

L - laiks, kad neatkarība un brīvība bija svarīgāka par dzīvību; 
liels pārbaudījums; līdzinās putna alkām pēc plašuma un brīvības; 
latviešu vienotība izlēmīgos brīžos; Lauras  vectēvs  arī  tur  
bija; laiks, kad visi ticēja un klusībā cerēja; laiks būt patiesiem 
patriotiem vārdos un darbos; lolotā sentēvu ideja par brīvu Latviju; 
Latvijas atmodas laiks; laime par kopīgi paveikto.

A - apliecinājums drosmei, varonībai un patiesai dzimtenes 
mīlestībai; atbildība par visiem; arī mājās palicēji - aizturētu elpu 
pie radio un televizoriem; attieksme - valstisko brīvību vērtēt 
augstāk par savējo; ar ciešanām pāri netaisnībai; aukstās janvāra 
ziemas; alkas pēc miera un labākas dzīves; aizsargāt un cildināt 
Latviju; atmiņas un pārdomas-atceres dienu pasākumos.

I - iedegšanās par Latviju; ir jābūt pārliecībai, ka tas nebija 
velti; iespēja šodien būt brīviem, neapspiestiem, neapdraudētiem; 
ir jāzina savas valsts vēsture.

K - kopības un spēka sajūta; karstā tēja, cimdi, zeķes; kara 
draudi šodien; kopā  mēs  visu  varam; katrā latvietī mīt daļa no 
kopīgā tautas spēka.

S - sava patriotisma paušana; svētums - manas mājas; stāvēt par 
savu zemi; satraukumu laiks; sadarbība kopīgas idejas vārdā.

Sirdsmiers-latviešu tauta to paveica; sākums jaunai vēsturei un 
turpinājums valstij-Latvijai.

Skolēnu domas apkopoja skolotāja lelde Elijāse

suMināM  JuBilāRus!
16. janvārī „Brīnumdārzā” tika sumināts vienīgais janvāra mēneša  

jubilārs Deivids no „Kaķu” grupas, kurš svinēja 6 gadu jubileju, un 
decembra mēneša jubilārīte Marta no „Zaķu” grupas, kura nu jau ir 
divgadīga jaunkundzīte. 

 Šī mēneša jubilāriem tika izrādīta ludziņa „Suns un Kaķis”. Stāsts 
bija par to, kā suns Reksis  (V. Mincāne) un kaķis Muris (L.Edelberga), 
kuru no mājas par slinkošanu izdzen saimniece (J.Gūte), norunā uz 
vienu nakti samainīties ar darbiem vietām. Pelēm  (V. Stradiņa, 
V.Venere)  par „dīvaino kaķi” ir tik liels pārsteigums, ka viņas pat 
meklē  enciklopēdiju, lai pārliecinātos, kas tā ir par suņu šķirni. Liels 
pārbaudījums  Murim ir zagļu ( I. Akmentiņa, D. Zepa) ierašanās 
mājas pagalmā. Par laimi, viss beidzās labi un zagļus izdevās noķert. 
Muris un Reksis noslēgumā tomēr atzina, ka katram ir jādara tas 
darbs, ko viņš prot. 

 Jubilāri  katrs aizdedzināja  savu jubilejas svecīti, sagaidīja 
draugus ar dāvanām un bučām, kā arī noklausījās īpaši viņiem veltīto 
Jubilāru dziesmu!

Judīte, PII „Brīnumdārzs”mūzikas skolotāja
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īsziņas no BJiC „aCs”
Gada nogalē Jauniešu centra jaunieši ciemojās 

pansionātā.  Nu jau tradicionāli minējām mīklas, 
skandējām Ziemassvētku pantiņus, cepām piparkūkas. 
Līdz ar to ienesām nelielas pārmaiņas  pansionāta 
iemītnieku ikdienā un piepildījām pansionāta telpas 
ar fantastisko piparkūku smaržu.

Decembra nogalē Ziemassvētku eglīti iededzām 
un svinējām arī Centriņā.  Papildus pašu sarūpētiem  
gardumiem  saņēmām rūķīša  saldo dāvanu no  SIA 
„Ausmupe”. Mīļš paldies Indrai un Imantam!

Jauno gadu uzsākām ar sportiskām aktivitātēm 
- novusa turnīru. Secinājām, ka tie jaunieši, kuri 

svētKu laiKs „BRīnuMdāRzā”

Ar skujiņu smaržu, eglītes pušķošanu, piparkūku 
cepšanu un daudziem citiem darbiņiem mūsu iestādē 
atnāca gada vismīļākie svētki -Ziemassvētki. Svētki 
tika gaidīti ļoti svinīgā un sirsnīgā gaisotnē, lai mazās 
sirsniņas un arī visi pieaugušie noticētu Ziemassvētku 
brīnumam. Iestādes logi tika ietērpti sniegpārsliņu 
virpulī, priekštelpā visus priecēja un ar savu smaržu 
vilināja piparkūkas, visas bērnudārza telpas tika sapostas 
svētku rotā. Pats galvenais mērķis bija svētku pasākums 
katrai grupiņai, kuram bērni un skolotājas gatavojās ar 
lielu prieku un no visas sirds.

„Zaķu” grupas bērni uzbūra ainiņas par pelēnu 
Ziemassvētkiem, „Rūķu” grupas mākslinieki dalījās ar 
rūķu gudrībām par svētku sagaidīšanas laiku, bet „Kaķu” 
grupas audzēkņi izrādīja ziemas pasaku par Kraukšķīti  
pēc M. Stārastes pasakas motīviem. Par savu centību, 
labajiem darbiņiem un čaklumu visi bērni saņēma arī 
Ziemassvētku vecīša dāvanas.

Gatavojoties svētkiem,  mēs izjutām lielu atsaucību 
un saņēmām jaukus  pārsteigumus no bērnu vecākiem. 
Par to lielu PALDIES vēlamies teikt:  Švedu ģimenei  
(par gardo un noderīgo dāvinājumu bērniem), Elīnas  
Kanapeckas vecākiem  (par liela izmēra pārsteigumu 
-sniegavīru), Vinetai  Beļauniecei  (par sniegpārslu 
virpuli „Brīnumdārzā”), Alvim Avotiņam, Ilmāram  

Bārbalam, Jūlijam Beļauniekam  (par skaistajām eglītēm 
grupām), Stradiņu ģimenei  (par atsaucību, sadarbību un 
pārsteigumu).

Arī „Brīnumdārza” darbinieku kolektīvam  2014. gada 
nogale izvērtās nedaudz savādāka  nekā citus gadus. Ar 
anketēšanas palīdzību mūsu iestādē tika noteikts „Gada 
darbinieks 2014” un vēl trīs apakšnominācijas: čaklākais, 
atsaucīgākais un radošākais darbinieks. Apkopojot  
anketu rezultātus, 28. decembrī  mūsu iestādes darbinieku 
svētku pasākumā vadītāja  I. Krasnova sveica uzvarētājas: 
„Čaklākais darbinieks” -  Anita Dundure,  „Atsaucīgākais 
darbinieks”-Vanda Mincāne,  „Radošākais darbinieks” - 
Anita Dundure, „Gada darbinieks- 2014”- Anita Dundure. 
Tika nolemts, ka šāda tradīcija ir jāturpina katru gadu.

Gaisma, kas nāk no svecēm un mirdzošām bērnu acīm, 
dod saredzēt to, kas parasti paliek apslēpts - pārsteigumu, 
brīnumu un sapņus. Lai jums visiem skaists un veiksmīgs 
jaunais -2015.- gads!

Judīte, PII „Brīnumdārzs” mūzikas skolotāja

biežāk apmeklē Centriņu, arī labāk ir sagatavojušies  
sporta aktivitātēm. Tā novusa turnīrā  uzvaru izcīnīja  
ARTIS KALNIŅŠ.  Janvārī Centriņā notika radošās 
darbnīcas, kur tika gatavotas dažādas rotas pašiem 
sev. Bet februārī nu jau tradicionāli gatavosim  
Mīlestības salātus. Ja gribi uzzināt, kā tādus gatavo, 
atnāc un piedalies!

 Gaidām Centriņā bērnus no 7 gadiem un jauniešus 
līdz 25 gadiem  sešas dienas nedēļā līdz plkst.18.00, 
svētdienās slēgts.

Biruta Calmane, BJIC „ACS” vadītāja
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Iz vēstures apcirkņiem
 Ļaudonas aizsargu nodaļa vienmēr ir rūpīgi 

strādājusi kulturāli - sabiedrisko darbu un šamā 
darbības laiJa cilvēks vējputenī un tumsā apmaldās 
Aiviekstes krastmalē, tad arvien atgadīsies kāds 
braucējs, kas jūs nogādās savā mītnē un neliegs 
naktsmājas. Arī mani paglāba no maldīšanās pa 
aizputinātiem laukiem Sāvienas pagasta amatnieks 
Valters Lūsis un savā mītnē neliedza patvērumu no 
bargā ziemas sala. 

Nākošā rītā apstaigājot Sāvienu, gadījās apmeklēt 
pagasta namu. Te arī sākās mana iepazīšanas ar 
sāvieniešu dzīvi un darbu. Mans pavadonis dažādu 
jautājumu ekskursijā  bija laipnais pagasta vecākais 
Jānis Lācis. No viņa dabūju zināt, ka pagastā 
dzīvo ap 1200 iedzīvotāju, visi iztikuši, jo zeme nav 
slikta un vidēja lieluma saimniecības ir pārsvarā. 
Iedzīvotāji nodokļus maksā kārtīgi un vairākus gadus 
no vietas tie noteiktā laikā iekasēti simt procentīgi. 
Arī šogad nodokļu iekasēts jau 80 procenti. Pārējie 
savu tiesu samaksās, kad paveiks aizkavējušos linu 
apstrādāšanas darbus, jo sāvienieši ir lieli linkopji. 

Sāvienas iedzīvotāji lepni uz savu pienotavu, kas 
iekārtota pārbūvētā pilī. Pienotavas vadītājs Dāvids 
Matisons pastāsta, ka Sāvienas piensaimnieku 
sabiedrībai pagastā iekārtotas arī 3 krējotavas. 
Pagājušā  gadā pārstrādāts ap 4 milj. kg piena, 
ko piegādājuši 342 lauksaimnieki. No minētā 
daudzuma piena ražots ap 166,000 kg sviesta. Par 
piegādāto pienu lauksaimnieki saņēmuši 298,800 
Ls. Pienotava apkalpo arī Ungurmuižas, Ļaudonas 
un Mētrienas pagastu lauksaimniekus. Turpmāk 
pienotavu  paredzēts pārbūvēt, pielāgojot mašīnas 
elektriskā dzinējspēka izmantošanai. Pienotavas 
vadītājs piena piegādātājiem  ieteic pienu piegādāt 
katru dienu un pie tam alumīnija kannās. Tās ir 
labākas un caurmērā iznāk lētākas, jo nav jāalvo. 
Parasto kannu cena ir gan zemāka, bet tās jau pēc 
gada jāalvo, kas izmaksā 8 Ls. Šādām kannām 
kļūstot vecākām, alvošana jāizdara vēl biežāki, pat 
ik mēnesi, un līdz ar to izdevumi vēl ievērojami 
paaugstinās. Turpretim alumīnija  kannas tikai 
jānotīra ar zodalumīniju, ko var izdarīt katrs 
savās mājās, un nekādus liekus izdevumus šis darbs 
neprasa.

Sevišķi sāpīgs sāvieniešiem ir elektrības jautājums. 
Aiviekstes spēkstacijas vadi iet cauri visam 
pagastam, bet lauksaimnieki līdz šim vēl nav 
tikuši pie to izmantošanas. Daudzi zemturi caur 
savu piensaimnieku sabiedrību solījuši nodrošināt 
6,000 Ls lielu iemaksu, bet elektriskais spēks tomēr 
palicis tikai kārots nākotnes mērķis, jo spēkstacijas 
vadība paskaidrojusi, ka trūkst vadu. Lai tiktu pie 
elektrības, lauksaimnieki būtu ar mieru izpildīt arī 
visas šim nolūkam vajadzīgās klaušas, jo viņiem ir 
liela vēlēšanās ievilkt savās mājās elektrību, ko varētu 
izmantot ne tikai apgaismošanai, bet arī ūdens 
sūknēšanai, malkas zāģēšanai u. c. saimniecisko 
darbu veikšanai, kas ievērojami atvieglinātu darba 
roku trūkumu. 

Sāvienas 6 klasīgā  pamatskola, kas atrodas centra 
nomalē, jau 50 gadus kalpo sava pagasta jaunajai 
audzei. Skolas pārzinis Arturs Bergmanis pastāsta, 
ka skolu pašreiz apmeklē 112 skolēnu. Visas skolēnu 
organizācijas apvienojušās mazpulkā, kurā skaitās 
57 dalībnieki. Skolas telpās ierīkots internāts, kuru 
izmanto 70 dzīvojošie skolēni. Kopgaldam produktus 
piegādā skolēnu vecāki, bet trūcīgos pabalsta pagasta 
pašvaldība un īpaša kopgalda veicināšanas komiteja, 
sagādājot līdzekļus 16 skolēnu ēdināšanai. Sabiedriskas 
organizācijas skolu atbalsta ar naudas līdzekļiem un 
grāmatu veltēm. Par savāktiem līdzekļiem  iegādātas  
klavieres. Draudzīgais aicinājums skolas bibliotēku 
paplašinājis ar 400 vērtīgām grāmatām. Vēl skolas 
pārzinis pastāsta, ka skolā tagad organizē skolēnu 
patērētāju biedrību, kurai pamatus jau likusi 
Ļaudonas krājaizdevu sabiedrība, ziedojot 26 Ls. 
Apskatot skolas telpas, redzams, ka tās ilgajos gados 
vēl labi uzglabājušās un, izdarot nelielus remontus, 
var savest pienācīgā kārtībā. 

Noskan pēcpusdienas zvans, maniem laipnajiem 
pavadoņiem - skolotājiem - jāatgriežas darbā. Pa 
pēcpusdienas saules apmirdzētu sniega  klāju slēpotājs 
dodas tālāk - savās ceļinieka gaitās aiznesdams sev 
līdzi sāvieniešu laipnības izsauktu prieku.

”Daugavas Vēstnesis”, Nr.32 /08.02.1940./

Sāvieniešu lielās ilgas - elektrība

Jo  vairāk  mūzikas 
dzirdam un arī paši 

dziedam, jo krāsaināka 
un bagātāka ir pasaule ap 

mums, jo vairāk tā mūs 
uzrunā un pilnveido

Ļaudonas pagasta senioru 
sieviešu vokālais ansamblis 
„Mežrozīte” aicina savā pulkā 
dziedātājas ar skanīgu balsi un 
mīlestību uz dziesmu.

Mēģinājumi not iek 
Ļaudonas kultūras namā katru 
trešdienu plkst.13.00.

Īpaši   t iek gaidītas 
dziedātājas altu balsu grupā.

                                         
Vadītāja Judīte Gūte  

(tālr. 26633621)
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APSVEICAM!

Kādu laimi  lai mēs vēlam,
Lai tā spoži viz un mirdz?
Ne no vārdu plūdiem cēliem -
Tik no mūsu siltās sirds.

SVEICAM JANVĀRA MĒNEŠA JUBILĀRUS

Vēlam jubilāriem veselību, dzīves 
sparu, visu sapņu piepildījumu!

 50 gadu jubilejā
Ligitu Iesalnieci                                14. janvārī
Jāni Birnīti                                         19. janvārī

 55 gadu jubilejā
Tatjanu Kretovu                                14. janvārī
Iritu Akmentiņu                                 26. janvārī
Gunti Kremeru                                  29. janvārī

 70 gadu jubilejā
Mildu Ozoliņu                                    1. janvārī
Elenu Tumāni                                     6. janvārī

 75 gadu jubilejā
Andri Smuidri                                    12. janvārī
Aleksandru Kuļakinu                        21. janvārī

 85 gadu jubilejā
Elzu Krēsliņu                                      18. janvārī
Zinu Māliņu                                       18. janvārī

Saņem, labā Zemes māte, 
Vienu sirmu māmulīti, 
Apsedz viņu silti, silti 
Savām smilšu villainēm.

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājusi
MARGA UPMALE  

12.01.2015.  
79 gadu vecumā.

Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem.

Lūdzu atsaukties Ļaudonas pagasta iedzīvotājus, kuru 
mājās atrodamas kādas liecības par mākslinieka Eduarda 
Gruziņa (1887 - 1934)  daiļradi: mākslas darbi, dokumenti, 
vēstules u.c. Materiāli tiks izmantoti pētniecībā. Lūdzu 
zvanīt  - 29218766  Sniedzei  Kālei.

KāRlis BRutāns dzimis 
17.12.2014. vecākiem Andim un 

Ludmilai Brutāniem;

auRoRa MonEsi dzimusi 
09.01.2015. vecākiem Alessandro Monesi 

un Sigitai Krusietei;

aGnEsE āBoliņa dzimusi 
18.01.2015. vecākiem Kārlim un Līgai 

Āboliņiem.

APSVEICAM!
Šūpo mani, māmuliņa,
Vieglajām rociņām,
Tad es tevi aptecēšu
Vieglajām kājiņām.

Sveicam vecākus ar bērniņa 
nākšanu pasaulē.

lad paziņojums
Lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā 

apjomā, būs jāievēro zaļināšanas prasības. Lai atbilstoši 
nodrošinātu zaļināšanas prasību ievērošanu, saimniecībām, 
kurās aramzemes platība ir vismaz 10 ha, pieteikšanās uz 
platību maksājumiem elektroniski, sākot ar 2015. gadu, 
būs obligāta. Lūdzam reģistrēties par LAD Elektroniskās 
pieteikšanās sistēmas klientu jau tagad!

 Lai reģistrētos par EPS lietotāju,  jāaizpilda un 
jāparaksta divi līguma eksemplāri  „Par Lauku atbalsta 
dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu 
izmantošanu” (veidlapa) un  jāiesniedz tos personīgi  
klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu LAD 
reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

Ļaudonas pagasta bibliotēkā no 19. janvāra  apskatāma 
izstāžu cikla „Es kolekcionēju...” 4. izstāde „ak, tu cūku 
tenīsiņ, tavu skaistu sivēntiņ!” - Zitas Tropas cūciņu 
kolekcija.

atgādinājums nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem

Lūdzu  paziņot uz e-pastu laudona@madona.lv savu 
e-pastu, lai jums būtu ērtāk saņemt nodokļa maksāšanas 
paziņojumus. 

NĪN administratore laila petrovska


