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q Novada domē,
          pagasta pārvaldē

q Pagasta izglītības  
                 iestādēs

q Kultūras dzīves         
                          norises

Vēstis

Sniega varā.    
R. Vizānes foto

q Informācija

FEBRUĀRIS. Ar bagātīgu sniegu un salu turpinās 
ziema. Ikviens no mums šogad var izbaudīt īstu ziemu un visus 
ziemas priekus sniegotos kalnos, mežos, uz upēm un ezeriem. 

2. februārī pēc tautas ticējumiem atzīmē Sveču dienu. Sveču 
diena ir ziemas vidus, un tai bija savas dziesmas, rotaļas, ieražas 
un savi ēdieni. Tie bija lieli izpriecu svētki, kad katrā ziņā vajadzē-
ja gardi mieloties un daudz smieties. Uz celma, uz kura Svecainē 
nav sniega, esot pats Dieviņš sēdējis. Sveču dienā jāēd cūkas gaļa 
un jādzied, lai gads būtu jautrs, labs un pats cilvēks būtu skaists. 
Pēc Sveču dienas nosakāma, kāda būs vasara, un ticējums vēsta: 
Ja Sveču dienā spīd saule tik ilgi, kamēr zirgu apseglo, tad gai-
dāma jauka vasara. Šogad saulīte uzspīdēja, atliek vien cerēt, ka 
būs jauka vasara. Pelnu diena ir nākamā  diena aiz Meteņiem, tajā 
sākas jauns gads. Daži pētnieki, to starpā arī M. Grīns, rakstīju-
ši, ka  Pelnu diena ir saimnieciskā gada sākums, kad puiši devās 
līst jaunus līdumus un uzsākt patstāvīgu dzīvi, līdzi ņemot pelnos 
ierušinātu uguni. Ar šo dienu sākas arī gavēņa laiks kristīgajā 
pasaulē. 

Februārī aktīvi jāstrādā pašvaldībām, jo līdz 21. februārim visām 
novadu domēm jāpieņem un jāapstiprina novada pašvaldības bu-
džets. Madonas novada pašvaldības dome 16. februāra ārkārtas 
domes sēdē vienbalsīgi nolēma apstiprināt saistošos noteikumus 
„Par Madonas novada pašvaldības 2010. gada budžetu”. 

Laiks rit savu gaitu, dienas un vakara stundas jau mums dāvā 
vairāk gaismas, kas liecina, ka pavasaris  tuvojas.
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Informāciju par Madonas novada pašvaldības domē pie-
ņemtajiem lēmumiem lasiet „Madonas Novada Vēstnesī”

Kas un kā var saņemt Latvenergo dāvinā-
tās kartes 500 kWh apmērā

Janvārī elektrības norēķinu kartes varēja saņemt tikai GMI 
pabalsta saņēmēji un trūcīgas ģimenes ar bērniem, kurām tajā 
laikā bija spēkā trūcīgas ģimenes statuss. 

Ar februāri kartes var saņemt arī pārējie trūcīgie iedzīvotāji. 
Tās ir personas vai ģimenes, kurām ir piešķirts trūcīgas personas 
vai trūcīgas ģimenes statuss.

Lai saņemtu trūcīgas ģimenes (personas statusu), jāgriežas 
pie sociālās darbinieces un jāiesniedz mājsaimniecībā dzīvojošo 
personu ienākumus apliecinošas izziņas. Saskaņā ar MK notei-
kumiem Nr.214 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojo-
šas personas atzīšanu par trūcīgu” ģimene (persona) atzīstama 
par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju 
mēnešu laikā nepārsniedz 50% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā 
esošās minimālās darba algas valstī (šobrīd 90,00Ls) un ja:

1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri;
2. tai nav parādsaistību, kā arī nav izsniegusi aizdevumus;
3. tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūša-

nai;
4. tai nav noslēgti uztura līgumi;
5. tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.
Lai saņemtu elektrības norēķinu karti, līdzi jāņem:
1.personu apliecinošs dokuments;
2. trūcīgā statusa apliecinājums;
3. elektroenerģijas norēķinu kvīts – pēdējā apmaksātā un tuk-

ša kvīts.
Vēlos piezīmēt, ka personai , ar kuru noslēgts līgums par elek-

troenerģijas piegādi un adresi, jāsakrīt ar  adresi un personu, ku-
rai piešķirts trūcīgā statuss. 

Pie sociālās darbinieces var nokārtot visas formalitātes un sa-
ņemt nepieciešamo informāciju.

INFORMĀCIJA PAGASTA IEDZĪVOTĀJIEM
Lūdzu izmantojiet piedāvāto iespēju!
Informācija par atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtī-

bu veselības aprūpes saņemšanai 
No 30. janvāra spēkā stājas grozījumi Ministru kabineta ve-

selības aprūpes organizēšanas un finansēšanas noteikumos, kas 
paredz paplašināt iedzīvotāju loku, kuri ir atbrīvoti no pacientu 
iemaksām un citiem līdzmaksājumiem, saņemot ārstēšanu.

No pacientu iemaksām pilnā apmērā tiks atbrīvoti iedzīvotā-
ji un viņu ģimenes locekļi, kuru ienākumi uz katru ģimenes lo-
cekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 120 latus mēnesī. 
Savukārt iedzīvotājiem, kuru ienākumi ir līdz 150 latiem mē-
nesī, tiks segtas pacienta iemaksas 50% apmērā un līdzmaksā-
jums par vienā stacionēšanās reizē veiktu ķirurģisku operāciju 
nepārsniegs 15 latus. Iedzīvotāji, kuru ienākumu līmenis pēdējo 
3 mēnešu laikā nepārsniedz 120 latus mēnesī, kā arī jau esošie 
trūcīgie pacienti ar februāri varēs saņemt valsts apmaksātus 
kompensējamos medikamentus ar 100% atlaidi, vairs nekrājot 
čekus, lai sasniegtu 50 latu robežu par jau veiktajiem maksāju-
miem par zālēm, kā tas bija līdz šim.

Lai saņemtu valsts apmaksātu veselības aprūpi, iedzīvotā-
jiem, dodoties pie ārsta vai ārstējoties slimnīcā, būs jāuzrāda 
pašvaldības, kuras teritorijā ģimene (persona) deklarējusi savu 
dzīvesvietu sociālo dienestu izsniegta izziņa, kas apliecina at-
tiecīgo personu tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpoju-
mus vai kompensējamās zāles.

Pašvaldības sociālais dienests izsniedz izziņu darbspējīgām 
personām uz trijiem mēnešiem un darbnespējīgām personām uz 
sešiem mēnešiem.

Lēmumu par ģimenes (personas) ienākumu atbilstību no-
teiktajam ienākumu līmenim (120 vai 150 latu) atvieglojumu 
saņemšanai veselības aprūpē sociālais dienests pieņem, ņemot 
vērā normatīvajos aktos jau noteikto kārtību par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu. 

Ja rodas neskaidri jautājumi, lūdzu griezieties personīgi vai 
pa telefonu 64860894, vai mob. t. 20255619, centīšos palīdzēt.

      Aija Zablocka, sociālā darbiniece

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka, sākot 
ar šī gada 1. janvāri, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli ir aplie-
kams fiziskās personas gūtais ienākums no kapitāla pieauguma. 
To paredz 2009. gada 1. decembrī veiktie grozījumi likumā „Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
likme ienākumam no kapitāla pieauguma ir 15 procenti.

Tādējādi personām, kuru ienākumi no kapitāla pieauguma 
mēnesī pārsniedz 500 latus, līdz ienākuma gūšanas mēnesim 
sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam ir jāiesniedz VID 
deklarācija par ienākumu no kapitāla. 

Savukārt tām personām, kuras guvušas ienākumu no kapitāla 
pieauguma un kuru kopējais ienākums no darījumiem ar kapi-
tāla aktīviem mēnesī ir līdz 500 latiem (ieskaitot), deklarācija 
par ienākumu no kapitāla jāiesniedz VID vienreiz ceturksnī līdz 
ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam. 

Aprēķinātā nodokļa summa valsts budžetā jāiemaksā ne vēlāk 
kā 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas par ienākumu 
no kapitāla iesniegšanas dienas. 

VID atgādina, ka kapitāla pieaugumu nosaka kā kapitāla ak-
tīva atsavināšanas cenas un iegādes vērtības starpību. Likuma 
„Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.9 panta 2. daļas izpratnē 
kapitāla aktīvi ir: 

Par iedzīvotāju deklarāciju par ienākumu no 
kapitāla iesniegšanu

• akcijas, kapitāla daļas, pajas, ieguldījumi personālsabied-
rībā un citi Finanšu instrumentu tirgus likumā minētie finanšu 
instrumenti; 

• ieguldījumu fondu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, 
kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzinā-
mos kopējo ieguldījumu uzņēmumos; 

• parāda instrumenti (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, 
komercsabiedrību emitēti īstermiņa parāda instrumenti) un citi 
naudas instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos; 

• nekustamais īpašums (ieskaitot nekustamā īpašuma iegū-
šanas tiesības); 

• uzņēmums Komerclikuma izpratnē; 
• intelektuālā īpašuma objekti. 
Veidlapa „Deklarācija par ienākumu no kapitāla” ir pieejama 

VID mājas lapā www.vid.gov.lv  sadaļā Nodokļi /Iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis /Veidlapas un iesniegumi, bet Ministru ka-
bineta 28.12.2009. noteikumi Nr.1660 „Noteikumi par iedzīvo-
tāju deklarāciju par ienākumu no kapitāla un tās aizpildīšanas 
kārtību” pieejami VID mājas lapā www.vid.gov.lv  sadaļā No-
dokļi / Iedzīvotāju ienākuma nodoklis / Tiesību akti. 
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PAGASTA PĀRVALDĒ                                                               

 Ļaudonas pagasta pārvalde no 2010. gada 15. februāra līdz 
31. martam izsludina konkursu par Ļaudonas pagasta pirms-
skolas izglītības iestādes (turpmāk tekstā PII) ,,Brīnumdārzs’’ 
logo idejas skicēm. 

1.Konkursa mērķis:
Izraudzīt idejas Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības ie-

stādes ,,Brīnumdārzs’’ logo izstrādei.
2.Konkursa norises kārtība:
2010.gada 15.februāra līdz 15.martam (ieskaitot) – Ļaudo-

nas pagasta PII ,,Brīnumdārzs’’ logo idejas skiču un pieteikuma 
sagatavošana un iesniegšana. 

2010.gada 15.marta līdz 30.martam (ieskaitot) – ikviens in-
teresents konkursa darbus varēs aplūkot Ļaudonas pagasta PII 
,,Brīnumdārzs’’ telpās un izteikt savu vērtējumu.

2010.gada 31. martā konkursa darbu izvērtēšana, rezultātu 
apkopošana.

 3.Dalībnieki:
Ikviens sagatavojot Ļaudonas pagasta PII ,,Brīnumdārzs’’ 

logo idejas skices un pieteikumu atbilstoši konkursa noliku-
mam.

4.Konkursa noteikumi:
4.1. Ļaudonas pagasta PII ,,Brīnumdārzs’’ logo skice:
4.1.1. izstrādājot darbu, veidot grafikas vai zīmējuma formā. 

Skicei vēlams pievienot idejas aprakstu un izmērus;
4.1.2. darba izmēri A4 formāts (pieļaujamas logo formas da-

žādība).
4.2. Ļaudonas pagasta PII ,,Brīnumdārzs’’ ir tiesīga izslu-

dināt jaunu konkursu, ja šī konkursa ietvaros nav īstenojams 
konkursa mērķis.

 5.Konkursa darbu iesniegšana:
5.1. Ļaudonas pagasta PII ,,Brīnumdārzs’’ logo skice iesnie-

dzama kopā ar informāciju par skices autoru (vārds, uzvārds, 
nodarbošanās, dzīvesvieta, telefona numurs). Ja konkursa ski-

Konkursa “Ļaudonas pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādes ‘‘Brīnumdārzs’’ logo” nolikums

ces izstrādājusi autoru grupa, uzrādāma katra autora līdzdalības 
pakāpe, kas apstiprināta ar attiecīgās personas parakstu.

5.2. Ļaudonas pagasta PII ,,Brīnumdārzs’’ logo skices jā-
iesniedz Ļaudonas pagasta PII ,,Brīnumdārzs’’ vadītājai Inā-
rai Krasnovai Avotu ielā 3, Ļaudonas pagastā līdz 2010.gada 
15.martam plkst.17.00.

Darbi, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti!
6. Konkursa darbu izvērtēšana un rezultātu paziņošana
6.1. Konkursa darbu izvērtēšana notiek 2010.gada martā.
6.2. Konkursa darbu izvērtē Ļaudonas pagasta PII ,,Brīnum-

dārzs’’ vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir Ļaudonas pagasta 
pārvaldes vadītāja, iestādes padomes locekļi.

6.3.Vērtēšanas kritēriji:
6.3.1.Idejas saistība un atbilstība ar Ļaudonas pagasta PII 

,,Brīnumdārzs’’ ;
6.3.2. Daudzveidība logo izmantošanā.
6.3.3.Iedzīvotāju vērtējums un izvēle.
6.4. Ļaudonas pagasta PII ,,Brīnumdārzs’’ vērtēšanas komi-

sija izvērtē, apkopo konkursa rezultātus, pieņem lēmumu par 
labāko skiču apbalvošanu.

6.5.Konkursa balvu fonds – 10,00 lati.
6.5.1. 1.vieta un galvenā balva Ls 10,00 tiek piešķirta skicei, 

kas piemērota īstenošanai.
6.5.2. 2.un 3.vietai - katrai tiks piešķirta pārsteiguma balva.
6.6. Ļaudonas pagasta PII ,,Brīnumdārzs’’ vērtēšanas komisi-

ja lēmumu ieraksta protokolā. Protokolā tiek norādīti apbalvoto 
skiču autori. Protokolu paraksta visi klātesošie vērtēšanas ko-
misijas locekļi.

6.7. Ļaudonas pagasta PII ,,Brīnumdārzs’’ vērtēšanas komisi-
ja sagatavo ieteikumus apbalvoto skiču tālākai izmantošanai. 

Ļaudonas pagasta PII ,,Brīnumdārzs’’ ir tiesības noteikt iz-
vēlētās Ļaudonas pagasta PII ,,Brīnumdārzs’’ skiču īstenotāju. 
Darbu realizējot, turpinās sadarbība ar skices autoru vai autoru 
grupu.

ATPŪTAI UN SPORTAM                                                               

Pirms desmit gadiem tika nodibināts makšķernieku klubs 
„Savieši” ar domu apsaimniekot Sāvienas ezeru, sakopt tā 
krastus, papildināt zivju krājumus ar vērtīgām zivju sugām – lī-
dakām, karpām un citām zivīm. Tika izstrādāts licencētās mak-
šķerēšanas nolikums Sāvienas ezeram, kur kā galvenā prasība 
no Vides ministrijas bija katru trešo gadu papildināt zivju krā-
jumus plēsīgajām zivīm, t.i., līdakām. Klubs šo prasību izpildī-
ja. Ielaida ezerā desmit tūkstoši sudraba karūsu un trīsdesmit 
tūkstoši līdaku kāpuru, pirktus zivju audzētavā „Nagļi”. 

Ar 2004. gadu bija jāatjauno licencētās makšķerēšanas noli-
kums Sāvienas ezeram turpmākajiem trim gadiem. Ļaudonas 
pagasta padome licencēto makšķerēšanu apturēja, jo atbalstī-
ja rūpnieciskās zvejas veicēju prasību noņemt makšķernieku 
klubam licencēto makšķerēšanu, kas arī tika izdarīts. Pagasta 
padome pieprasīja klubam meklēt finansējumu zivju eksplua-
tācijas noteikumu izstrādei Sāvienas ezeram. Sāvienas ezeru 
nodeva rūpnieciskajai apzvejai pašpatēriņa vajadzībām. Līgu-
mā bija punkts, ka jāpapildina ezerā zivju krājumi. Tie netika 
papildināti. 

2005. gadā makšķernieku klubs „Savieši” pārreģistrējās par 
biedrību. Ļaudonas pagasta padomei bija vienošanās līgums 
ar Zivsaimniecības pārvaldi par zivju resursu uzraudzību Sā-
vienas ezerā. Pagasta padomei bija jāpieprasa no Zivju fonda 
finansējums zivju ekspluatācijas noteikumu izstrādei Sāvienas 

Tiek atjaunota licencētā makšķerēšana Sāvienas ezerā
ezerā. Tas netika darīts. 

Tāpēc klubs griezās Rīgā attiecīgās institūcijās un atveda 
Ļaudonas pagasta padomes vārdā uzrakstītu iesniegumu Zivju 
fondam ar lūgumu piešķirt septiņi simti deviņi lati zivju eks-
pluatācijas noteikumu izstrādei Sāvienas ezerā. Finansējums 
tika piešķirts un 2008. gadā Zivju resursu aģentūra veica kon-
troles zveju un izstrādāja ekspluatācijas noteikumus Sāvienas 
ezeram. 

Pēc ekspluatācijas noteikumu izstrādes makšķernieku klubs 
no jauna griezās Ļaudonas pagasta padomē ar lūgumu izsniegt 
pilnvaru licencētās makšķerēšanas organizēšanas veikšanai 
Sāvienas ezerā, lai varētu izstrādāt nolikumu par licencēto 
makšķerēšanu Sāvienas ezerā. Pagasta padome pilnvaru neiz-
sniedza. Pieprasīja vispirms izstrādāt licencētās makšķerēšanas 
nolikumu, bet bez pilnvaras to nevar izdarīt. 

Pēc novadu izveidošanas no Madonas novada pašvaldības 
mēneša laikā pilnvaru saņēmām. Nolikums par licencēto mak-
šķerēšanu Sāvienas ezerā ir izstrādāts, saskaņots un apstiprināts 
Zemkopības ministrijā. Gaidām, kad to publicēs „Latvijas Vēst-
nesī” un Madonas reģiona laikrakstā „Stars”, lai varētu veikt li-
cencēto makšķerēšanu Sāvienas ezerā pēc izstrādāta Nolikuma 
par licencēto makšķerēšanu Sāvienas ezerā.

Vairis Viļevičs, valdes priekšsēdētājs
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Ļaudonas kultūras nams sadarbībā ar pagasta pārvaldi rīkoja  
aptauju „Mans PALDIES un 2009. gada nominācijas Ļaudonas 
pagastā”. Šāda aptauja notika otro reizi.    

No 18. janvāra līdz 8. februārim ikviens Ļaudonas pagasta ie-
dzīvotājs, veikalos, pastā, pagasta iestādēs, varēja aizpildīt anketu 
un tā nobalsot par kādu no anketā minētajām nominācijām, kā 
arī izteikt savu PALDIES  konkrētam cilvēkam par sniegto pa-
līdzību, atbalstu, sapratni dažādās dzīves situācijās. 13. februāra 
vakarā pagasta kultūras namā notika noslēguma pasākums, uz 
kuru bija aicināti PALDIES  un  „2009. gada nominācijas Ļaudo-
nas pagastā ” saņēmēji. Vakara apmeklētāji noskatījās PII „BRĪ-
NUMDĀRZS” ‘‘kaķu’’ grupiņas bērnu izrādi „Pelnrušķītes Zie-
massvētku balle pilī”, kā arī eksotisko deju koncertu.

Pasākumu vadīja kultūras nama vadītāja Aija Kreile, klāteso-
šos uzrunāja Madonas novada domes deputāte Ruta Vizāne

PALDIES saņēma 
Lūk, ko raksta iedzīvotāji aptaujas anketās:
Stingrs, bet ļoti labs skolotājs. Orķestrī uzturēja pozitīvu gai-

sotni. PALDIES skolotājam Valdim Balodim.
Pateicoties šī cilvēka regulārai palīdzībai, daudzi mūsu lauk-

saimnieki var izvilkt dzīvību un sekmīgi turpināt strādāt. PAL-
DIES Normundam Iesalniekam!

Paldies par to, ka viņi mums ir un nepadodas. Par brīnišķīgo 
skanējumu un radošo pieeju priekšnesumiem. Par aktīvu pieda-
līšanos pasākumos. PALDIES korim ‘‘Lai top!’’.

Par atbalstu Ļaudonas pagasta skolēniem, bērniem  bāreņiem, 
bērniem invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm. PALDIES Mārai 
Strautmanei un Andreja Eglīša LNF Zviedrijā.

Par palīdzēšanu, atsaucību, aizvešanu pie ārstiem Rīgā un 
Madonā, dārzu apstrādāšanu un citiem darbiem. PALDIES   
Marutai un Andrim Zagorskiem!

Viņa vienmēr ir klāt, kur kas notiek, ne tikai kā ‘‘Ļaudonas 
Vēstis’’ redaktore, bet arī kā cilvēks, kas spēj nokārtot daudz ne-
būšanu gan ģimenēs, trūkumcietēju un bāreņu atbalstā, palīdzot 
gan morāli, gan materiāli. PALDIES Rutai Vizānei!

Par laipnību, atsaucību, savlai-
cīgu to zāļu sagādi, kas ne vien-
mēr ir aptiekā. PALDIES aptiekas 
vadītājai Vizmai Jonānei.

Viņam ir nācies zvanīt vai lūgt 
reālu palīdzību ikdienas sadzīvē– 
viņš nekad neatsaka. Viņš vienmēr 
centīsies palīdzēt, kā var. PAL-
DIES Valdim Grundmanim!

Nekad neatsaka palīdzēt vei-
camajos smagākajos darbos, uz-
tur kārtībā Aiviekstes ielas katlu  
māju, palīdz apstrādāt mazos sak-
ņu dārziņus. PALDIES Mārtiņam 
Kalniņam, Jānim Birnim, Ai-
varam Petrovskim, Jānim An-
dersonam, Andrim Čakānam, 
Jurijam  Simsonam, Antonam 
Zepam!

Palīdz ķepuroties mācībās, ir 
atsaucīga un izpalīdzīga skolotāja. 
PALDIES Selgai Balodei!

Par ieguldījumu Ļaudonas vidusskolā, par matemātikas mā-
cīšanu un 10. klases  skolēnu savaldīšanu PALDIES skolotājai 
Annai Iesalniecei!

Par atsaucību, savlaicīgu nosūtīšanu pie speciālistiem, ilg-

Mans PALDIES un 2009. gada nominācijas 
Ļaudonas pagastā  

gadēju darbu ļaudoniešu veselības aprūpē PALDIES ģimenes 
ārstei Valdai Dimbelei!

Ļaudonas ambulance nav iedomājama bez viņas darba, viņa 
ir saikne starp dakteri un pacientu. Pie viņas vienmēr var griez-
ties pēc padoma. No viņas staro sirsnība un sapratne. PALDIES  
ārsta palīdzei Vivitai Kukainei!

Šajos grūtajos laikos viņas ir ne tikai pastnieces, bet arī psi-
hologi, gan preču piegādātāji, gan padomdevēji. Viņas dažreiz 
ir vienīgie cilvēki ar ko var parunāties vientuļie iedzīvotāji. 
Par laipno apkalpošanu pasta nodaļā par atsaucību un gatavību 
vienmēr palīdzēt. PALDIES Ļaudonas pasta kolektīvam!

Paldies par palīdzību, atsaucību, darba nodrošinājumu, par 
rūpēm par bērniem , kuru vecāki nav spējīgi samaksāt par pus-
dienām! PALDIES pagasta pārvaldei un personīgi  vidussko-
las direktorei Lidijai Kaufeldei!

Par rūpēm, atsaucību, izpalīdzību, labiem vārdiem, uzmun-
drinājumu PALDIES pansionāta kolektīvam!

Ļoti darbīgas, atsaucīgas darbinieces, gatavo garšīgas un sā-
tīgas pusdienas skolas un bērnudārza bērniem, pansionāta ie-
mītniekiem. Viņas strādā katru dienu, arī brīvdienās un svētku 
dienās. PALDIES  apvienotās virtuves kolektīvam!

Ļoti atsaucīga, neskaita savas darba stundas, iejūtīga , sapro-
toša, brīnumjauks cilvēks, profesionālis savā jomā. PALDIES 
mūsu zobārstītei Marutai Zagorskai!

Paldies par jauko, sirsnīgo jubilejas pasākumu, jutāmies tur 
gaidīti, par piedalīšanos pagasta rīkotajos pasākumos. Tie ir 
cilvēki, kuri dzīvo un aug līdz ar audzēkņiem un laikam. PAL-
DIES PII ‘‘Brīnumdārzs’’ kolektīvam!

Labestīga, laipna, izpalīdzīga, saprotoša, vienmēr uzklausa 
un nav vienaldzīga pret apkārt notiekošo. PALDIES  sociālajai 
darbiniecei Aijai Zablockai!

Par  ikgadējo Jaungada pārsteigumu, izdomu, māku pasniegt 
to citiem, par atsaucību, izpalīdzību, atraktivitāti PALDIES    
Ilmāram Smirnovam!

Par uzdrīkstēšanos organizēt ’’Ziemas apli’’, par atsaucī-
bu un piedalīšanos pagasta pasākumos PALDIES Mārtiņam 
Smirnovam!

Par uzdrīkstēšanos krīzes laikā paplašināt savu uzņēmumu, 
par vēl vienu sakoptāku vietu Ļaudonā par atsaucību un laipnu 
apkalpošanu PALDIES Vīksnu ģimenei!

Kora ‘‘Lai top!’’ pārstāvji.
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GADA ĢIMENE
Nominācijai ieteiktas 15 pagasta ģi-

menes, visvairāk balsis ieguvusi LI-
DIJAS un ILMĀRA SMIRNOVU 
ģimene.

LABĀKAIS IESTĀDES 
VADĪTĀJS 

Pieteiktas 8 pagasta iestāžu vadītājas, 
visvairāk balsis ieguvusi pirmsskolas 
izglītības iestādes “BRĪNUMDĀRZS” 
vadītāja INĀRA KRASNOVA

Pasākumā pēc iedzīvotāju anketām tika piešķirtas deviņas  nominācijas.
GADA PASĀKUMS PAGASTĀ
Nominācijai pieteikti 14 pasākumi, visvairāk balsis ieguvuši ‘‘ĻAUDONAS PA-

GASTA SVĒTKI”

GADA IESTĀDE 2009
Nominācijai pieteiktas 9 pagasta iestādes, visvairāk balsis ieguvusi pagasta 

pirmsskolas izglītības iestāde “BRĪNUMDĀRZS”

PALDIES saņēmēji. 
1. rinda: L. Kaufelde, S. Balode, L. Petrovska (pagasta pārvalde), V. Jonāne, 

I. Tropa (apvienotā virtuve). 2. rinda: I. Smirnovs, A. un M. Zagorski, 
A. Iesalniece, T. Kriškāne (SAC). 3. rinda: M. Smirnovs, A. Pertovskis, J. Simsons.

PII ‘‘Brīnumdārzs’’ pārstāves.

Smirnovu ģimene.

GADA SKOLOTĀJA 
Nominācijai pieteikti 11 skolotāji, 

visvairāk balsis ieguvusi Ļaudonas vi-
dusskolas skolotāja INGA AVOTIŅA.

GADA SKOLĒNS
Nominācijai pieteikti 20 skolēni, vis-

vairāk balsu ieguvis  JĀNIS MŪRMA-
NIS – Ļaudonas vidusskolas 10. klases 
skolēns, aktīvs sportists.
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ATSAUCĪGĀKĀ IERĒDNE
Pieteikti 15 pagasta iedzīvotāji, vis-

vairāk balsis ieguvusi Madonas novada 
domes sociālā dienesta sociālā darbi-
niece Ļaudonas pagasta pārvaldē AIJA        
ZABLOCKA.

GADA ĻAUDONIETE 
Nominācijai pieteikti 15 pagasta ie-

dzīvotāji, visvairāk balsis ieguva Ma-
donas novada domes deputāte, novada 
bāriņtiesas locekle Ļaudonas pagasta 
pārvaldē RUTA VIZĀNE.

Aijas Kreiles teksts, 
Lidijas Kaufeldes foto

MĒNEŠA JUBILĀRI                      
18. janvārī skaisto dzīves 80 gadu ju-

bileju svinēja Elza Krēsliņa, dzimu-

si Ikauniece Barkavas pagasta „Lazdiņu” 
mājās. Ģimenē auguši pieci bērni, četras 
māsas un brālis. Vecākiem bijusi neliela 
sava saimniecība, ap 12 ha, tad nu arī 
visiem ģimenes bērniem nācies izbaudīt 
rasotos ganu rītus. Pirmās zinības apgūtas 
Barkavas skolā, kuras pārtraucis karš. Nā-
kot pāri frontei, ģimene devusies uz mežu 
netālu no Mētrienas, kur arī ticis pārlaists 
ši laiks. Kad fronte pārgājusi pāri, visi de-

vušies uz mājām, bet  māju vairs nav bijis. 
Ejot pāri frontei, tās nodegušas. Ģimene ap-
metusies pie tuvākajiem kaimiņiem. Vēlāk 
pārcēlusies uz Saikavu, tēvs rentējis zemi, 
bērni strādājuši pie vecākiem. Cienījamā 
jubilāre darba gaitas uzsākusi, strādājot par 
sanitāri, tad strādājusi Barkavas pienotavas 
Murmastienes krejotavā. Dzīvē atnākusi 
pirmā mīlestība, piedzimis dēliņš, kurš arī 
maziņš nomiris. Pārcietusi zaudējuma sā-
pes, Elza devusies uz Madonu, strādājusi 
CRB-10, uz dzelzceļa karjerā. Kad tika sa-
mazinātas darbavietas, dzīves ceļš aizvedis 
uz kūdras purvu Plakanciemā, tad uz Rīgu, 
kur strādāts dzelzceļa nozarē, vēlāk slimnī-
cā par sanitāri, kā arī pazīstamajā zeķu fab-
rikā „Aurora”. Pēc vairākiem prombūtnes 
gadiem cienījamā jubilāre ieradusies Ļau-
donā, jo māsa ar mammu dzīvojusi šeit un 
strādājusi sovhozā ‘‘Toce’’. Ļaudonā iepa-
zinusies ar dzīvesbiedru Imantu, nodibinā-
ta ģimene, kopā izaudzināti dēli Aivars un 
Guntis, strādāts Ļaudonas pienotavā, vēlāk 
pagastmājā par apkopēju. Kad dēli bija pa-
augušies, atkal darba gaitas aizvedušas uz 
Madonu un tā tur nostrādāts par kurinātāju 
līdz pat aiziešanai pensijā.

Vīrs Imants jau septiņdesmito gadu 
sākumā aizgājis mūžībā, tagad Elza dzī-
vo kopā ar dēlu Gunti. Dēls Aivars dzīvo 
Sauleskalnā, kuram ir ģimene. Dēla Ai-
vara ģimene cienījamai jubilārei dāvājusi 

mazdēliņu un mazmeitiņu. Dzīvē pa-
ticis audzēt puķes, bet tagad veselības 
stāvoklis liedz daudz ko darīt, tā saka 
cienījamā jubilāre.

Lai veselība un dzīvesprieks priecē 
cienījamo jubilāri nākamajos dzīves 
gados!

 Ruta Vizāne

LAIPNĀKAIS 
APKALPOJOŠĀS SFĒRAS 

DARBINIEKS 
Nominācijai pieteikti 22 apkalpojošās 

sfēras darbinieki, visvairāk balsis iegu-
vusi IU „DĪVARI” pārdevēja ILONA 
BUKOVSKA.

PALDIES kultūras nama vadītājai AIJAI KREILEI par 
pasākuma organizēšanu, kā arī PALDIES visiem, kas aizpil-
dīja anketas un piedalījās aptaujā.
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18.janvārī skaisto dzīves 80 gadu 
jubileju svinēja Zina Māliņa, dzi-

musi Apsīte, toreizējā Madonas apriņķa 
Ļaudonas pagasta „Jaunancīšos”. Bēr-
nība pagāja kopā ar māsu un brāli ve-

cāku dzimtas mājās. No 1939. gada mazā 
Zina uzsāka mācības Ļaudonas pamatsko-
lā, bet kara laikā skola tika nodedzināta un 
mācības nācās turpināt Praulienas pagasta 
Gustavskolā. Pēc pamatizglītības iegūša-
nas mācības turpinājās Stāmerienas lauk-
saimniecības tehnikumā, kuru cienījamā 
jubilāre pabeidza 1950. gadā kā diplomēta 
agronome. Darba gaitas pēc tehnikuma 
beigšanas uzsāktas Varakļānu rajonā, strā-
dājusi dažādās nozarēs par agronomi, no 
1955. līdz 1958. gada 31. decembrim biju-
si kolhoza  „Nākotne” agronome. 

Jaunībā satikta savas dzīves mīlestība 
Voldemārs, nodibināta ģimene. Jauna-
jai ģimenei pievienojušās divas meitas 
Skaidrīte un Ilma. Tas bija laiks, kad nebi-
ja iespējams strādāt algotu darbu, jo nebija 
bērnudārzu. Bet, kā saka cienījamā jubilā-
re, dzīve mani iemācījusi strādāt ne vienu 
vien darbu. Ja gribēju strādāt, tad bija jā-
mācās, jāpārkvalificējas citā nozarē. Un tā 
nu esmu strādājusi Barkavas 2. bibliotēkā 
par bibliotekāri, Meirānu sakaru nodaļā 
par telefonisti, līdztekus Aiviekstes FVP 
par sanitāri. No 1968. gada 1. septembra 
sāku strādāt par skolotāju Meirānu astoņ-
gadīgajā skolā. Bet ar vīra pārcelšanu dar-

bā uz Ļaudonu 1971. gada 1. septembrī 
uzsāku skolotājas darba gaitas Ļaudo-
nas vidusskolā. Lai strādātu skolā par 
skolotāju, 3 gadus braucu uz Rīgu, mā-
cījos, paaugstināju kvalifikāciju, kārtoju 
eksāmenus. Ļaudonas vidusskola bija 
arī mana pēdējā darbavieta, kaut arī līdz 
pensijai tur nenostrādāju, jo pie manis 
dzīvoja mana mamma, kura bija ļoti sli-
ma, kopjama. Tā arī es kopu savu mam-
mīti, līdz viņa aizgāja viņsaulē. Nevienu 
no saviem strādātajiem darbiem neno-
žēloju. No viņiem es esmu guvusi ba-
gātu dzīves pieredzi savā garajā dzīves 
mūžā, tā saka cienījamā jubilāre.

Kopā ar vīru Voldemāru nodzīvoti 55 
gadi, kopā izaudzinātas un izskolotas 
meitas Skaidrīte un Ilma, kuras arī vecā-
kiem dāvājušas mazbērniņus, kuri brauc 
ciemos un priecē savus vecvecākus.

Lai cienījamai jubilārei veselība un 
dzīvesprieks nākamajos dzīves gados!

Ruta Vizāne

Goda dienā skolotājai ZINAI  MĀLIŅAI
Balti un biezi šogad ir sniega lakati. 

Ābeles dārzā brien pa kupenām līdz 
padusēm. Viss sastindzis salā. Vienīgi 
māju dūmeņi izpūš baltu un kuplu elpu 
dzidri zilajās debesīs.

Īpaši kupla dūmu strūkla kāpa de-
besīs no kāda balta Upes ielas namiņa 
18. janvārī, kur nozīmīgu savas dzī-
ves gadskārtu svinēja skolotāja Zina 
Māliņa.

Pavisam nemanot dzīvē pienāk laiks, 
kad saprotam – brīnumi nenotiek, jo 
gadu skrējienu nevaram apturēt. Mūžs 
pārtop pakāpeniskās atvadās no bērnī-
bas, no jaunības, no bagātīgajiem dar-
ba gadiem... Bet vēl taču jādomā par 
to, kas cilvēku tomēr notur šajā dzīvē, 
kas vēl viņam liek ieraudzīt, ka ik brī-
dim vēl ir dzīvības krāsa: tas ir dzīves-
draugs, tie ir bērni, mazbērni, draugi un 
līdzcilvēki.

No bērnības dziesmu un gaviļu pie-
skandētajām pļavām līdz pat šai skais-
tajai jubilejas dienai ceļš noklāts ar at-
miņām, kas veido likteņa nianses...

Neminēsim to gadu kalnu, kurā tik 
žigli Laika šūpoles uznesušas Jūs, 
skolotāj, bet gan Jūsu mūža veikumu 
Ļaudonas vidusskolā, kur Jūs sevi ap-
liecinājāt kā prasmīga darbmācības 
skolotāja, iemācot pat zēniem šūt cauro 
vīli, arī bioloģiju pasniedzāt, strādājāt 
pagarinātajā dienas grupā, organizējāt 
interesantus pasākumus, jo bijāt drau-
gos ar dziesmu un dzeju.

 Savu bijušo audzēkņu atmiņās Jūs esat 
palikusi kā ļoti rosīga, rūpīga, prasīga gan 
pret sevi, gan citiem, bet reizē pavisam 
vienkārša un sirsnīga skolotāja.

 Ļaudonas vidusskolas muzejs glabā 
pašas skolotājas Zinas novēlējumu un ie-
teikumu saviem kolēģiem un jauniešiem, 
kuri vēlas apgūt skolotāja profesiju:

– skolotājiem būt ļoti zinošiem, neno-
gurstošiem, prasmīgi pasniegt savu mācī-
bu priekšmetu;

– jauniešiem iegūt augsta līmeņa zinā-
šanas un pastāvīgi tās pilnveidot. Dot zi-
nāšanas citiem ir grūtāk, nekā pašam tās 
apgūt.

Ļaudonas vidusskolas saime Jums, sko-
lotāj, jubilejas reizē saka paldies par darbu 
skolā un vēl labu, stipru veselību, možu 
garu un tādu pašu optimismu, kāds tas bijā 
18.janvārī! Kaut varētu apsegt Jūsu plecus 
ar mīlestības un labestības silto villaini tā, 
lai silti arī Jūsu dvēselei!

Jums mūžs ir līdzīgs krāšņam gobe-
lēnam,

Kur staro viss, ko liktenim tīk dot,..
Jo dzīves pamatos ir darbs un mīles-

tība,
Sirdsgudrība, kas viedā labestībā
Nest arī citiem gara gaismu prata.
Jums mūžs ir griba, godaprāts un 

doma,
Tur arī dziesma savus rakstus sien;
Jums mūžs ir gara, zelta pilna vaga,
Tās galā – prieks par to, kas pada-

rīts.
Nekas, ka reizēm arī bijis smagi,
Dievs savu svētību ir devis līdz.
Nu saskaņā ar visu padarīto
Jūs varat teikt – mūžs dāsni piepil-

dīts.

Ļaudonas vidusskolas skolotāju 
kolektīva vārdā Selga Balode
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PAGASTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS                                              

Skolotājas Dinas Simsones mudināti, 
PII ,,Brīnumdārzs’’ darbinieki piedalījās 
izstādē ,,Maza biju es’’. Pāršķirti tika 
bērnības albumi, aplūkotas fotokartītes, 
grūti bija izvēlēties dažas tās, kuras ir 
vismīļākās, nebēdnīgākās.

29. janvāra rītā visi iestādes darbinieki 
sapulcējās uz svinīgo izstādes atklāšanu 
PII foajē. Skolotāja Dina uzrunāja klāt-
esošos:

,,Bērnība... tā šķita tik gara... likās, tā 
nekad nebeigsies.

Ziņas no PII „Brīnumdārzs”
Bērnība ir vienīgais draugs, kas paliek 

ar mums pat laikā, kad esam veci, slimi un 
nevienam nevajadzīgi. Bērnība ir zeme, 
ko katrs sauc savādāk, tajā dzīvo lācītis 
Pūks un sniegbaltīte, šajā  zemē visi ir 
laimīgi, no šīs zemes mēs visi aizejam un 
tajā nekad vairs neatgriežamies.’’

Iestādes vadītāja atklāja izstādi ar svi-
nīgu lentes pārgriešanu, tad ieradās arī 
’’Privātās Dzīves’’ korespondente Žanete 
Modelīte (skolotāja Dace), kura intervēja 
izstādē redzamās fotomodeles:,, Kas jūs 

Maza biju es!
pamudināja pievērsties modeles karje-
rai? Vai domājat piedalīties arī citās iz-
stādēs?’’ utt. 

Pēc izstādes atklāšanas skolotājas da-
lījās atmiņās par savu bērnību, pārrunā-
ja, kā tapuši izstādē redzamie foto, kādu 
līdzību var saskatīt ar savu bērnu vaib-
stiem.

Paldies Dinai par jauko izstādi!

Skolotāja Ilze Barūkle

Neskati vīru no cepures!
9. februārī PII ‘‘Brīnumdārzs’’ bērni 

pulcējās uz cepuru balli. Pasākumā bija 
ieradusies arī kompetenta eksperte (sko-
lotāja Dina), kura izteica komentārus par 
visām cepurēm, kuras bija tapušas, cie-
ši sadarbojoties vecākiem un bērniem: 
’’Vieglums un caurspīdīgums, roman-
tisms un kārdinājums. Tā var raksturot 
šīs dienas cepuru kolekciju. Ap 50 meis-
taru novatorisms noslēdzas jaunajā silu-
eta interpretācijā, sajaukšanā un krāsas 
apvienošanā, ideālā detaļu iemiesojumā, 
kas iedvesmo visu kolekciju, kas saska-
tāms katrā tēlā.’’

Savus radošos modeļus prezentēja arī 
skolotājas un skolotāju palīgi, un tas viss 
noritēja ritmisku melodiju pavadījumā, 
ko nodrošināja dīdžejs Gundega.

Paldies visiem vecākiem, kuri aktīvi 
atbalstīja bērnus šajā pasākumā.

Skolotāja Dace

Burvji sastopami arī šodiem. 
(Kristiāns, Diāna, Krista).

Kapteinis Džeks (Matīss) un pirāti.
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PATEICĪBA                                                            
Ļaudonas vidusskolas floristikas 

pulciņa dalībniekiem – Loretai Duce-
nai, Lienei Dundurei, Diānai Skušķei, 
Mārai Karlsonei, Linetai  Kārklai, 
Alisei Avotiņai, Danai Sūcei, Lindai 
Sūcei, Samantai Stradiņai, Laurai 
Pelsei, Baibai Dauģei, Laumai Iesal-

niecei, Naurim Pelsim un pulciņa vadī-
tājai Dzintrai Viļevičai par Valentīndie-
nas darbu izstādi Ļaudonas pagasta PII  
,,Brīnumdārzs’’ 2010. gada februārī. 

I. Krasnova,
PII ,,Brīnumdārzs’’vadītāja 

Sirsniņdiena PII 
12. februārī ,,Rūķu’’ grupā ienāca 

negaidīts viesis – Rūķīte Mīlīte (skolo-
tāja Dace). Viņa aicināja bērnus doties 

ceļojumā uz mīlestības pieturu. Bērni 
uzlika savas ceļojuma cepures, noru-
nāja burvju vārdus, un piedzīvojums 
sākās. Pirmā pietura bija Valentīndie-
nas izstāde iestādes foajē, kur mazie 
apskatīja skolēnu floristikas darbus un 
parakstījās viesu grāmatā.

Tad brauciens turpinājās līdz pieturai- 
,,Rūķu darbnīca – bučiņa’’.  Tajā ,,Rūķēni’’ 
kopā ar skolotāju Iritu gatavoja apsveiku-
mus saviem mīļajiem un bučiņu foto, lai 
nonāktu gala stacijā ,,Mīlestības pietura’’.

Aizraujošais ceļojums turpinājās ar 
jautrām kustību rotaļām un dziesmām. 

Tā pienāca gala stacija. Tur, izrādījās, 
uzstādīts brīvais mikrofons, kurā bērni 
izteica savus vēlējumus draugiem un 
mīļiem cilvēkiem Valentīndienā.

Rūķīte Mīlīte dāvāja katram bērnam 
,,sirsniņu’’ un devās iepriecināt arī 
,,Zaķu grupas’’ bērnus.  

Janvārī skolas bērni veidoja nu jau 
par tradīciju kļuvušo dzimšanas dienas 
kalendāru 2010.gadam – Tīģera gadam 
(pēc ķīniešu horoskopa). Katrai klasei , 
kā arī skolēnu pašpārvaldei un skolotā-
jiem tika uzticēts veidot viena mēneša 
lapu. Tur nu varēja izpausties dažneda-

Īsziņas no skolas
žādās tehnikās, līmējot, zīmējot, krāsojot, 
literāri apstrādājot savu mēneša lapu. 26. 
janvārī 2. stāva gaitenī notika izveidoto 
lapu prezentācija. Pārstāvji no katra ko-
lektīva iepazīstināja ar to, kas, viņuprāt, ir 
nozīmīgākais, kam ir jāpievērš uzmanība. 
Pēc tam katrai klasei tika dāvināti izvei-

dotie kalendāri, bet oriģināls ir aplūko-
jams skolas 1.stāva foajē.

No 2. līdz 5.februārim skolā notika 
radošo darbu konkurss, veltīts Sveču 
dienai. “Svečošanās Ziedoņa stilā” – tā 
varētu raksturot tapušos 5.-10.kl. skolē-
nu darbus, jo pēc I.Ziedoņa “Sarkanās 
pasakas” noklausīšanās skolēni varēja 
izpausties dažnedažādās rakstu formās– 
dzejolī, stāstā, pārdomu darbā, miniatū-
rā, kā arī zīmējot, atbildot uz jautājumu: 
”Kā lai draudzējas ar tik svaidīgu, ar 
tik blēdīgu, ar tik neuzticīgu?” Notika 
arī labāko darbu izvērtēšana balsojot. 
Katram skolēnam bija iespēja ar uzlī-
mītes palīdzību izvēlēties sev tīkamāko 
radošo darbu. Tātad noteicām skatītāju, 
lasītāju simpātijas. Un tie bija: Kriš-
jānis Beļaunieks-5.kl., Andris Jerma-
kovs-10.kl., Tālis Čirka-6.kl. Noteica 
labākos arī latviešu valodas skolotājas, 
viņu vērtējumā veiksmīgākie ir: Māra 
Karlsone-5.kl., Sindija Mūrmane-6.kl., 
Agnese Sīle-7.kl., Liene Dārta Dumpe-
8.kl., Anna Karlsone-9.kl., Juta Eglīte 
–10.kl., Veronika Dona –10.kl. katram 
uzvarētājam –pateicības raksts un nelie-
la balva.

Rūķīte Mīlīte – skolotāja Dace. Rūķu darbnīcā bērni gatavo apsveikumus.

Sanda Celiņa un Elva Sakne prezentē 10. klases izveidoto kalendāra mēnesi.
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iespējamas visiem mūsu skolas klašu ko-
lektīviem.M.Broka ar skolēniem runāja 
gan par savstarpējām attiecībām, gan par 
“mobingu”,gan par karjeras izvēles iespē-
jām.

Ieskats Sveču dienai veltītajos darbos:
Sveces liesmiņa sirdī iedveš gaismu. Tā 

ir jauka, spoža, mīļa un skaista. Kad to brī-
vībā palaiž, tad tā kļūst neapdomīga, bet 
ne ļauna. Sveces liesmiņa mums jāsargā, 
lai tā neaizskriem projām. Reizēm mierī-
gi tā deg, reizēm trauksmaini. Siltumu tā 
dāvā visiem. Draudzēties ar to var gan, 
tikai neklausi un nespēlējies ar to! 

Lauma Iesalniece, 6.kl.

NO IKDIENAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRĀ      

Ļaudonas SAC 2010.gada 15.jan-
vārī apciemoja neliela jauniešu grupi-
ņa – 3 meitenes un 2 zēni – no Rīgas. 
Iepazīstinot ar sevi viņi pastāstīja, kā 
katrs ir atradis savā sirdī vietu Dieva 
klātbūtnei, ar Dieva dāvāto mīlestību 
viņi gribēja dalīties ar mums un pan-
sionāta darbiniekiem un  iemītnie-
kiem. Jaunieši to centās atklāt un parā-
dīt dziesmās, ģitāras pavadījumā, gan 
parādot nelielu ludziņu, kurā atspo-
guļojās Dieva klātbūtne. Iemītniekus 
jaunieši pārsteidza ar pašceptu pīrāgu 
un atklātnītēm ar lūgšanu Dievam. 
Iemītnieki kopā ar jauniešiem lūdza 
Dievu, lai dod veselību viņiem, kā arī 
pateicās par visu. Mūsu ciemiņi atrada 
laiku un  aprunājās ar katru iemītnieku 
individuāli un par katru no viņiem lū-
dza Dievu, arī par tiem, kas nevarēja 
apmeklēt pasākumu, jaunieši viņus ap-
ciemoja istabiņās. 

 Mēs pateicamies jauniešiem, kas 
ienesa mūsu un iemītnieku dzīvē ne-
lielu dzirkstelīti no Dieva, jo mēs visi 
esam Dieva bērni. Paldies jauniešiem 
par mūsu apciemojumu!

Ilze Smalkā,  
aprūpes centra aprūpētāja

Ticēt un mīlēt Dievu visu dzīvi

Pirms Valentīndienas skolā notika 
Sirsniņdienas pasākums, ko organizēja 
7.kl. Nu jau tradicionāli tas notiek starp-
brīžos. Ko tad darīja? Jautras atrakcijas, 
kā sirdsveida balonu pārnešana, neiz-
mantojot rokas, meiteņu turēšana ar 
dažādiem uzdevumiem, avīžu locīšana 
un stāvēšana uz tām…, bet, protams, 
uzvarētājiem – mīļdāvaniņas!

Savukārt 12., 13.februārī skolēnu 
pašpārvaldes dalībnieki: Zaiga Krēsliņa, 
Dāvis Petrovskis –10.kl. piedalījās jau-
niešu tikšanās pasākumā

”Ar sniegu aiz krekla” Madonā.
5. janvārī, kā arī 12.februārī skolā 

bija noorganizētas tikšanās ar psiholoģi 
M.Broku. Priecē tas, ka šīs tikšanās bija 

“Liesmās es nopietni skatos,
domas man tālēs vien lido.
Lūkojos liesmiņas matos,
Domas arvien man vēl lido.
   Vai gan tā tiešām ir ļauna?
   Liesma, kas svecītē plīvo.
  Tā jau vēl maza un jauna, 
  Uguns, kas lākturī dzīvo.
Tad redzu es degošu mežu, 
Vai tagad arī tā laba?
Un domājot krēslā es sēžu,
Un šķiet, ka blakus kliedz daba.
   Bet uguns, kas postoša, ļauna 
   Un liesmiņa- mīļa un laba.
   Tas nevar būt viens un tas pats!
   Kāpēc gan uguns tik mainīga?
  Tad lākturis silti man saka:
  “Tāda ir viņas daba…”

Māra Karlsone, 5.kl.

Liesmiņa! Guntiņa! Uguntiņa! Nerāt-
nā uguns meitiņa! Ko tu man pastāstī-
si, kāda ir tava svaidīgā daba? Tu, kas 
dejo sveces galā, tu, kas mīlīgi sildi un 
gaismo! Tu esi tik dažāda – mainīga un 
strauja. Vienā brīdī – kā maza, karsta 
sirsniņa, nākamajā – kā niķīga, nerātne 
meitene, kura sev grib visu…….nē, es 
neļaušu tev palaidņoties! Tu nejūti savu 
spēku un nemani pastrādātās palaidnī-
bas. Es tevi aijāšu maigā, mierīgā snau-
dā…..

Anna Karlsone, 9.kl.
         Sarmīte Sīle, direktores 

vietniece mācību un
 audzināšanas darbā

Jaunieši kopā ar sociālās aprūpes centra iemītniekiem.

Prezentācijas laikā.
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KULTŪRAS DZĪVES NORISES                                  
Ļaudonas kultūras namā no 2009.gada decembra bija skatāma 

fotoizstāde. Paldies izstādes dalībniekiem– Aldai Pupilai, Lidi-
jai Kaufeldei, Vijai Kreilei, Valdim Kļaviņam, Lindai Smirnovai, 
Anetei Grīnvaldei, Mārtiņam Smirnovam un Kristapam Brutā-
nam! 13. februāra pasākumā interesentiem bija iespēja nobalsot 
par sev tīkamāko foto. Apsveicam uzvarētājus, skatītāju simpā-
tijas iegūst –

1. vieta – “Eju bekot’’ autore Linda Smirnova
2. vieta – ‘‘Ceļš mājup’’ autore Anete Grīnvalde
3.vietu dala – ‘‘Es mācēju danci vest’’ autore Linda Smirnova 

un ‘‘Vēl tikai mācos’’ autore Lidija Kaufelde.
Aija Kreile

‘‘Vēl tikai mācos.’’ Lidijas Kaufeldes foto.

“Eju bekot.’’ Lindas Smirnovas foto.

INFORMĀCIJA              
Ļaudonas pagasta pārvalde uzsākusi strādāt ar jaunu nekus-

tamā īpašuma nodokļu administrēšanas programmu NINO.
Aprēķināti jaunie nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi 

2010. gadam, kas ir par 0,5% lielāki salīdzinājumā ar 2009. 
gadu. Ar 2010. gadu spēkā stājas jauns nodoklis, mājokļa no-
doklis. Arī šī programma aprēķinās jauno mājokļa nodokli pēc 
VZD iesniegtiem datiem, minimālā nodokļa summa būs  5 
lati.

Nodokļa maksājumi vēl nav aprēķināti tiem pagasta zemju 
īpašniekiem un lietotājiem, kuriem kopējā maksājuma summa 
nepārsniedz 5 latus.

Nomas zemju īpašnieku zināšanai. Vēlamies precizēt nomas 
līgumus, kuri ir spēkā. Lūdzu, saskaņojiet savas nomas zemes 
pagasta pārvaldē pie J. Zavala. 

Daudzi zemes īpašnieki nav samaksājuši nekustamā īpašuma 
nodokli par 2009. gadu un arī vēl citiem iepriekšējiem gadiem. 
Parāds stāv un aug parāda procenti. Tāpat pašvaldībā ir daudz 
iedzīvotāju, kuri nemaksā par komunālajiem pakalpojumiem. 
Lūdzam parādniekiem personīgi ierasties pagasta pārvaldē un 
precizēt savus nodokļu parādus, kā arī slēgt vienošanās par pa-
rādu samaksu.

Atgādinu, nodokļu maksājumu termiņi ir  
 31.03.2010
 17.05.2010
 16.08.2010
 15.11.2010 
Neskaidrību gadījumos zvanīt 64860893 L. Petrovskai.

VID Vidzemes nodokļu un 
muitas administrācijas 

Madonas nodaļa informē 
Tuvojas gada pārskatu iesniegšanas laiks un atgādinām, ka 

ne vēlāk kā līdz 2010. gada 1. martam reliģiskajām organizā-
cijām jāiesniedz (jānosūta pa pastu vai ar kurjeru, vai jāiesniedz 
elektroniskā veidā) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā ies-
tādē (turpmāk –VID) (pēc reliģiskās organizācijas reģistrācijas 
vietas) 2009. gada pārskata norakstu vai kopiju, ko apstip-
rinājusi reliģiskās organizācijas vadība (vadības institūcija) 
saskaņā ar Ministru kabineta 14.11.2006. noteikumiem Nr.928 
“Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem”.

Savukārt, ne vēlāk kā līdz 2010. gada 31. martam biedrī-
bām, nodibinājumiem vai arodbiedrībām ir jāiesniedz (jānosūta 
pa pastu vai ar kurjeru, vai jāiesniedz elektroniskā veidā) gan 
VID teritoriālajai iestādei (pēc biedrības, nodibinājuma vai 
arodbiedrības reģistrācijas vietas), gan Uzņēmumu reģis-
tram 2009. gada pārskata noraksts vai kopija, ko apstiprinājusi 
biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcija.

Informējam, ka biedrībām, nodibinājumiem un arodbied-
rībām gada pārskati jāsagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 
03.10.2006. noteikumiem Nr.808 ‘‘Noteikumi par biedrību, 
nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”. 

Atgādinām, ka saskaņā ar 2006. gada 4. aprīļa grozījumiem 
likuma “Par grāmatvedību” 9. pantā, kas stājas spēkā ar 2007.
gada 1. janvāri, biedrībām, nodibinājumiem un arodbied-
rībām grāmatvedības reģistri kārtojami divkāršā ieraksta 
sistēmā.

Papildus informāciju Jūs variet saņemt VID Vidzemes reģio-
nālās iestādes Madonas nodaļas Nodokļu maksātāju konsultā-
ciju daļā vai pa telefonu 64807352.
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SĒRU VĒSTS

Palūdz pavasari,
Lai tas spēku aizdod!
Palūdz puteņiem,
Lai gadiem pēdas jauc!
Palūdz pašai sirdij - tā vislabāk zinās,
Kādus gadus atpakaļ lai sauc.

SVEICAM

55 gadu jubilejā
Gunti Matīsu 5.februārī

Ziedoni Upenieku 12.februārī 
Vitāliju Bērtuli 14.februārī                         

70 gadu jubilejā
Artūru Reksi 19.februārī

75 gadu jubilejā
Dzidru Čeirāni 19.februārī

85 gadu jubilejā
Aleksandru Laizāni 22.februārī

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

Tavi soļi noguruši klusē,
Laiks tiem pāri baltu smilti sedz.
Tikai naktīs skumji nopūzdamās
Kāda zvaigzne sveces tajā dedz.

Mūžības ceļos aizgājuši:

Velta Ūdre mirusi 23. janvārī 82 gadu vecumā
Milda Rudzīte mirusi 3. februārī 90 gadu vecumā
Zigurds Seikstulis miris 22. februārī 54 gadu vecumā

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem

APSVEICAM!                                                                     

2. martā pulksten 15.00
 Ļaudonas kultūras namā

 Pļaviņu mākslas skolas gleznošanas studijas
 dalībnieču darbu izstādes atklāšana.

19. martā pulksten 20.00
 Ļaudonas kultūras namā Ģimeņu vakars. 

Pieteikties kultūras namā.

25. martā pulksten 10.30 
piemiņas brīdis Komunistiskā genocīda upuriem 

pie Piemiņas akmens.

27. martā pulksten 19.00 
Ļaudonas kultūras namā koru sadziedāšanās

Kultūras afiša
 martam


