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Klāt pavasaris.

MARTS. Pirmais pavasara mēnesis.  20. martā plkst. 
19.32 sākās astronomiskais pavasaris. Šajā laikā diena ar nakti 
ir vienādā garumā, un diena pamazām kļūs arvien garāka par 
nakti.

Marts latviešu tautas ciešanu mēnesis, 1949. gada 25. martā 
sākās latviešu tautas daļas deportācijas uz Sibŗiju un Tālajiem 
Austrumiem. 25.martā mēs atzīmējam Komunitiskā genocīda 
upuru piemiņas dienu.

25. martā – Pavasara Māra. Viena no tām dienām, kad mos-
tas kukaiņi un koki. 

 Līdzās senajiem latviskajiem marta nosaukumiem- sērsnu 
jeb sērksnu mēnesis, baložu mēnesis, gavēņu mēnesis – un 
jaunākajam nosaukumam – pavasara mēnesis – būtu pamats 
martu dēvēt arī par pūpolu mēnesi, atdzimšanas mēnesi. 

Dīvainis ir gada trešais mēnesis. Tā sākums ir ziema ar kūs-
tošā sniega elpu krūtīs, bet beigas jau pavasaris ar lāsteku 
slapjiem deguniem un slapjām kājām, ar  strautu lielākām un 
mazākām urdziņām. Tā kā gumijniekus kājās un gaišas domas 
galvās!

Marts – oficiālā pavasara sākuma paziņotājs un reālas ziemas 
putinātājs. Dzestrs, bet spirgts ir marta gaiss. Stindzinošs un 
spirdzinošs vienlaikus. Marts ar tikai martam piederīgo sud-
raba pūpolzaru. Pūpoli – apaļie, mīļie, sudrabainie. Tie izplata 
svētku nojautu. Tie ieviļņo dvēseli. Pie mums pūpoli paši pir-
mie stāsta par debess atmodu, par augšāmcelšanos. Dienas 
vēl ietinušās ziemas apvalkātajos, pelēkajos sniega svārkos, 
kad pēkšņi tu pacel acis un pamani – grāvmalā jau pūpolkoks 
sudrabā tīts! Pūpolkoka šmaugos galotņu zarus sašūpo vējš, 
un tajos pavasarīgo dziesmu dzied atlidojušie strazdi, tie zvi-
dzina priecīgus, gaišus mirkļus. Katrs no mums vēlas šogad, 
28. martā, Pūpolsvētdienā, saņemt pērienu ar samtainiem pū-
polu zariņiem un teicienu: “Apaļš kā pūpols, slimība ārā, ve-
selība iekšā!”
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PAGASTA PĀRVALDĒNOVADA DOMĒ                       
Apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības domes 2010. gada 27. janvāra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.3;7.p.)
Madonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

“Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķirša-
nu Madonas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 3. daļu

I. Vispārīgie nosacījumi
1.1. Šie saistošie noteikumi nosaka 

kārtību, kādā piešķirami un izmaksā-
jami pašvaldības vienreizējie pabalsti, 
nosaka pabalstu apmērus, pabalstu 
piešķiršanas un izmaksas kārtību per-
sonām, kuras ir tiesīgas saņemt šos 
pabalstus, kā arī lēmumu par pabal-
stiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 
kārtību.

1.2. Materiālie pabalsti piešķirami, 
neizvērtējot personas/ģimenes ienāku-
mus.

II. Pabalstu veidi un piešķiršanas 
kārtība

2.1. Materiāls pabalsts – dāvanu kar-
te bērna piedzimšanas gadījumā

2.1.1. Materiālo pabalstu (dāvanu 
karti) ir tiesības saņemt bērna mātei, 
kuras bērns dzimis  SIA „Madonas 
slimnīcā”.

2.1.2. Materiālais pabalsts (dāvanu 
karte) ir vienreizējs, netiešs un tiek iz-
sniegts dāvanu kartes veidā Ls 50,- ap-
mērā par katru jaundzimušo bērnu.

2.1.3. Materiālais pabalsts (dāvanu 
karte) ir paredzēts preču iegādei jaun-
dzimušā vajadzībām.

2.1.4. Materiālais pabalsts (dāvanu 
karte) pieprasāms mēneša laikā no bēr-
na dzimšanas dienas.

2.1.5. Materiālo pabalstu (dāvanu 
karti) piešķir, pamatojoties uz ārstnie-
cības iestādes izsniegto medicīnas ap-
liecību par dzimšanu (veidlapa Nr.103/
u) kopiju un izsniedz uz vietas ārstnie-
cības iestādē.

2.2. Pabalsts nozīmīgās dzīves jubi-
lejās 

2.2.1. Pabalsts ir vienreizējs un tiek 
piešķirts ar mērķi sniegt materiāla 
rakstura palīdzību personām dzīves 
jubilejās, kuras sasniegušas septiņdes-
mit, astoņdesmit, astoņdesmit piecu, 
deviņdesmit, deviņdesmit piecu, simts 
un vairāk gadu vecumu, ģimenēm lau-
lību (kāzu) 50, 55, 60, 65, 70 un vairāk 
gadu jubilejā.

2.2.2. Pabalstu ir tiesības saņemt 
Madonas novadā dzīvojošas personas, 
kuras deklarējušas dzīvesvietu Mado-
nas novada teritorijā ne mazāk kā 12 
(divpadsmit) mēnešus.

2.2.3. Pabalsta apmērs: 
2.1.1.1.  personai, sasniedzot 80 gadu 

vecumu piešķirams pabalsts Ls 20,00 
apmērā;

2.1.1.2.  personai, sasniedzot 85 gadu 
vecumu, piešķirams pabalsts Ls 30,00 
apmērā;

2.1.1.3.  personai, sasniedzot 90 gadu 
vecumu, piešķirams pabalsts Ls 40,00 
apmērā;

2.1.1.4.  personai, sasniedzot 95 gadu 
vecumu, piešķirams pabalsts Ls 50,00 
apmērā;

2.1.1.5. personai, sasniedzot 100 un 
vairāk gadu vecumu, piešķirams pabalsts 
Ls 100 apmērā;

2.1.1.6.  ģimenei 50 gadu laulību (kāzu) 
jubilejā Ls 50,00;

2.1.1.7.  ģimenei 55 gadu laulību (kāzu) 
jubilejā Ls 55,00;

2.1.1.8.  ģimenei 60 gadu laulību (kāzu) 
jubilejā Ls 60,00;

2.1.1.9.  ģimenei 65 gadu laulību (kāzu) 
jubilejā Ls 65,00;

2.1.1.10. ģimenei 70 un vairāk gadu 
laulību (kāzu) jubilejā Ls 70,00.

2.2.4. Pabalsta saņemšanai persona So-
ciālajā dienestā iesniedz iesniegumu un 
uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

2.2.5. Sociālā dienesta darbinieki par 
pabalsta piešķiršanu informē tā saņē-
mēju un uzaicina viņu ierasties pabalsta 
saņemšanai. Gadījumā, ja pabalsta sa-
ņēmējs nespēj ierasties, Sociālā dienesta 
darbinieki pabalstu izmaksā pabalsta sa-
ņēmēja dzīvesvietā.

III. Lēmumu apstrīdēšanas un pār-
sūdzēšanas kārtība

3.1. Lēmums par pabalsta piešķiršanu 
vai atteikumu piešķirt pabalstu ir apstrī-
dams Madonas novada domē. Domes 
pieņemtais lēmums ir pārsūdzams Admi-
nistratīvā procesa likumā noteiktā kārtī-
bā. 

IV. Noslēguma nosacījumi
4.1. Saistošie noteikumi publicējami 

un stājas spēkā likuma „Par pašvaldī-
bām” 45. pantā noteiktajā kārtībā. 

A.Ceļapīters,
Madonas novada domes priekšsēdētājs

Paskaidrojums. Saistošie  noteikumi 
stājās spēkā ar šā gada 1. janvāri. Pagas-
ta iedzīvotāji, kuri šogad ir jau nosvinēju-
ši saistošajos noteikumos minētās jubile-
jas, lūdzam ierasties pagasta pārvaldē, lai 
saņemtu pabalstu. Ja veselības stāvokļa 
dēļ nevarat ierasties pagasta pārvaldē, lū-
dzu, dodiet mums informāciju telefoniski 
pa tālruņiem 64860894, 64860893 

 R. Vizāne

16. februāra domes sēdē tika apstipri-
nāts Madonas novada 2010. gada budžets. 
Rezultātu komentējot – finanšu līdzekļi 
plānoti tikai tā dēvētajām “nenoraidāma-
jām” izmaksām, kas nozīmē iestāžu uztu-
rēšanas pamatizdevumus – elektroenerģija, 
kurināmais, sakaru izdevumi u.tml., kā arī 
izdevumus darbinieku atlīdzībai. Pavisam 
nedaudz – līdzekļi minimālu, neatliekamu 
remontu veikšanai. Ieceres, kas saistītas ar 
iestāžu, pagasta attīstību kopumā, realizē-
jamas tikai ar dažādu projektu palīdzību, 
kā arī gadījumā, ja kādā no paredzētajām 
izdevumu pozīcijām rodas gūt līdzekļu ie-
taupījumu. 

Budžeta veidošanas procesā vairākām 
pašvaldības iestādēm tika izstrādāti vienoti 
kritēriji, pēc kuriem veidoti šo iestāžu šta-
tu saraksti un noteikta darbinieku atlīdzība. 
Šāda sistēma tika piemērota visām novada 
skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, 
sociālās aprūpes centriem un pārvaldes 
administrācijai. Skolām un pirmsskolas iz-
glītības iestādēm amata vienību skaits tika 
noteikts atbilstoši izglītojamo skaitam kat-
rā iestādē. Izglītības un kultūras jautājumu 
apspriešanā aktīvi iesaistīja arī izglītības 
iestāžu vadītājus.

Sociālās aprūpes centru amatu vienību 
sarakstu veidošanas procesā dialogs ar šo 
iestāžu vadītājiem nebija tik aktīvs, lēmums 
par amatu vienību skaitu un atlīdzību tika 
pieņemts, pamatā sadarbojoties Sociālo 
lietu komitejai un novada Sociālajam die-
nestam. 

25. februāra domes sēdē tika pieņemts 
lēmums par divu Ļaudonas pagasta iestā-
žu– Jauniešu centra “ACS” un bērnu un 
rotaļu attīstības centra “Ļaudona” apvieno-
šanu, izveidojot vienu iestādi – “Bērnu un 
jauniešu iniciatīvu centrs”. 

Var uzskatīt, ka Ļaudonā pilnībā pabeigts 
sporta zāles rekonstrukcijas projekts, jo 
februārī veikts atlikušais atbalsta maksā-
jums no ES fondu līdzekļiem, kas novirzīts 
ilgtermiņa kredīta atmaksai. 

Vides ministrija pieņēmusi lēmumu par 
Ļaudonas pagasta ūdenssaimniecības attīs-
tības projekta atbalstīšanu ar nosacījumu, 
kas nozīmē, ka projekta iesniegumā jāno-
vērš dažas nepilnības. Pēc šo nosacījumu 
izpildes varēs uzsākt projekta īstenošanu.

Nokūstot dziļajam sniegam, atklājas ne 
visai pievilcīgas ainas. Būsim aktīvi arī 
savu īpašumu sakopšanā! Aicinu pagasta 
iedzīvotājus sekot līdzi informācijai par 
pavasara talkas norisi, kas tiks organizēta 
arī Madonas novadā, un būt aktīviem tās 
dalībniekiem. Ir iecere talkas ietvaros veikt 
sakopšanas darbus vienā noteiktā teritorijā, 
kas šogad varētu būt parks pie Ļaudonas es-
trādes un teritorija ap Sāvienas bibliotēku. 

  Ilze Dreimane, pārvaldes vadītāja
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25. marts – Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena

20. gadsimts Latvijas vēsturē bijis arī 
cīņu un sāpju laiks; bija represijas tolaik 
un smagas atmiņas tagad – arī par 1949. 
gada 25. martu, kad no Latvijas tika de-
portēti vairāki tūkstoši ģimeņu, tajā skai-
tā, no Ļaudonas un Sāvienas pagasta. Ar 
katru gadu atmiņu dzīvo liecinieku par 
to laiku represijām paliek arvien mazāk 
un mazāk, jo tie, kas tajā laikā bija jau-
nieši, tagad ir sirmgalvji cienījamā ve-
cumā, bet tie, kas bija bērni, jau tagad 
sasnieguši pusmūža vecumu.   Latvijā 
vēl nav uzcelts nacionāla mēroga pie-
mineklis, lai pieminētu totalitārā režīma 
upurus, bet tāds top Latvijas viducī uz 
likteņupes Daugavas  salas – Likteņ-
dārzs Koknesē. Dārzam sasniedzot savu 
mērķi, tas būs ne tikai piemineklis mūsu 
pagātnei, bet arī savā ziņā pieminek-
lis nākotnei. Mēs dzīvojam laikā, kad 
apkārt daudz kas brūk un izzūd, taču 
vienlaikus kaut kas rodas un dzimst no 
jauna. Un tikpat labi tā var būt arī jaunā 
Latvija– ar citu skatījumu uz sevi un ar 
jaunām vērtībām, savstarpējām attiecī-
bām un nākotnes mērķiem. Zīmīgi, ka 
tajā pašā laikā kādā Daugavas salā jauni 
un sirmi, bagāti un ne tik bagāti ziedo 
savu laiku un darbu, lai radītu Latvijas 
Likteņdārzu. Citi savukārt ziedo naudu, 

lai palīdzētu tiem, kas vēlas strādāt. Tomēr 
ne jau nauda un ieguldītais darbs būs tas, 
kas noteiks to, kas ir Likteņdārzs. To no-
teiks to cilvēku domas un sajūtas, kas pa 
to staigās. Tāpēc ikviens var piedalīties 
Likteņdārza tapšanā, ne tikai strādājot vai 
ziedojot naudu, bet arī vienkārši aizbrau-
cot uz šo salu, apsēžoties Daugavas krastā 
un kavējoties tālo dienu atmiņās un pie-
minot represijās cietušos tuviniekus, kuru 
vairs nav sarp mums.  Likteņdārzs top kā 
cerība nākotnei – dārzs mierinājumam un 
mūsu tautas spēka apliecinājumam. Mums 
katram ir iespēja būt tā daļai, un tikai kopā 
mēs varam šo dārzu radīt kā dāvanu savai 
Latvijai 100. dzimšanas dienā, kā piemiņu 
tiem, kas nepārnāca mājās Latvijā.

Ļaudonieši un sāvēnieši katru gadu 25. 
martā  pulcējas pie piemiņas akmens baz-
nīcas pagalmā represijās cietušajiem, aiz-
dedz piemiņas sveces un noliek ziedus, tā 
pieminot tos, kuri nepārnāca, kuriem mūža 
mājas Tālajos Austrumos un  Sibīrijā. Šos 
ļaudis mums ir pienākums atcerēties, par 
viņu likteni stāstīt saviem bērniem un maz-
bērniem. Lai nedomā jaunā paaudze, ka tas 
ir kaut kas tik sens, kas uz viņiem neatstātu 
nekādu iespaidu. 

Vēlos izteikt savu visdziļāko cieņu un 
pateicību visiem tiem, kas gadu garumā 

ir centušies dokumentēt šo lielo, pret 
Latvijas tautu vērsto noziegumu. Mūsu 
pagastā tie ir mūsu Ļaudonas vidus-
skolas skolēni, kuri apkopojuši pagastā 
dzīvojošo represēto atmiņas. Šīs atmiņas 
glabājas skolas muzejā un būs pieejamas 
nākamajām paaudzēm.

Arī es nāku no ģimenes, kura cietu-
si no komunistiskajā režīma,  manus 
vecākus un vecvecākus, un tikai vienu 
gadu un piecus mēnešus veco māsiņu 
1949. gada 25. martā izveda uz Sibīriju. 
Mans un mana brāļa dzīves ceļš aizsā-
kās Tomskas apgabalā un mūsu pasēs 
dzimšanas vietā rakstīts Krievija. Manī 
mājo to dienu atmiņas, ko mani vecāki ir 
atstājuši mums par dzīvi Sibīrijā. Tajās 
ir mūžīgais izsalkums, aukstums, slimī-
bas un necilvēcīgie darba apstākļi, kā arī 
tas, cik izpalīdzīgi un labi bijuši vietējie 
krievu tautības iedzīvotāji, skaistā un 
bagātā Sibīrijas daba.

Es novēlu, lai  nevienai tautai nekad 
vairs nav jāpiedzīvo tādas ciešanas, kā-
das ir piedzīvojuši  represētie. Lai skolu 
jaunatne pieraksta un atstāj vēsturei poli-
tiski represēto cilvēku atmiņas, atmiņas, 
kuras varēs lasīt nākamās paaudzes.

  Ruta Vizāne

MĒNEŠA JUBILĀRI                                                
22. februārī dzīves 85. jubileju 

svinēja pagasta iedzīvotāja ALEK-
SANDRA LAIZĀNE.                     

Devāmies ciemos, lai godinātu ju-
bilāri, bet mājas durvis mums neviens 
neatvēra.

Vēlreiz sirsnīgi sveicieni cienījamajai 
jubilārei dzīves skaistajā jubilejā un labu 
veselību turpmākajos dzīves gados!

1. martā dzīves 80 gadu jubile-
ju svinēja JĀNIS ANDERSONS. An-

dersonu ģimene dzīvo dzimtas mājās 
“Gravās”. Bērnība jubilāram pagājusi 
kopā ar diviem brāļiem un divām mā-
sām. Zinības iegūtas, mācoties Ļaudo-
nas pamatskolā, vēlāk profesija apgūta 
Jaungulbenes profesionāli tehniskajā 

skolā. Kara laikā, vācu armijai atkāpjo-
ties, ģimene devusies uz Svētupes purvu 
un tur pārlaiduši vācu armijas atkāpšanos 
un krievu armijas ienākšanu. Kad ģimene 
atgriezās no purva mājās, paldies Dievam, 
mājas bija tikai cauršautas, bet visa Ļaudo-
nas pilsētiņa nodedzināta, uzspridzināta arī 
skaistā luterāņu draudzes baznīca. Skumja 
aina pavērās, raugoties uz Ļaudonu, bet 
bija jādzīvo tālāk. Pēc kara uzsāktas dar-
ba gaitas vietējā MTS un mācības Jaun-
gulbenē.  Jaunībā dziedāts korī un dejots 
vietējā deju kolektīvā, bet 1952. gadā Jānis 
iesaukts Padomju armijā, kurā nodienējis 
trīs gadus Murmanskas apgabalā. Pēc die-
nesta atgriezies dzimtajā Ļaudonā un dar-
ba gaitas uzsācis Madonas ceļu daļā, ceļu 
būvē.

Ļaudonā sastapis savu dzīves mīlestību 
Skaidrīti, kura, izcietusi izsūtījumu, atgrie-
zusies dzimtajā pusē, un 1957. gada 20. 
septembrī nodibinājuši ģimeni. Jaunā ģi-
mene dzīvojusi Tocē. Kopā ar sievu Skaid-
rīti jau nodzīvoti 52 gadi. Kā saka jubilārs, 
mums abiem laba daba, laikam jau tāpēc 
arī esam kopā. Pēc vecāku aiziešanas mū-
žības ceļā ģimene pārcēlās uz dzīvi dzim-
tas mājās “Gravās”.

Jānis savu dzīves jubileju svin 1. martā, 
bet dzīvesbiedre Skaidrīte 28. februārī svin 

savu dzimšanas dienu un arī vārdadienu. 
Kā smej jubilārs, tad tikai pa četriem ga-
diem vienu reizi iznāk jubilejas svinēt ar 
vienas dienu atstarpi. Ģimenē izaudzinā-
ti divi dēli Māris un Jānis, kuri saviem 
vecākiem dāvinājuši četrus mazbērnus.

Jubilāra vaļasprieks visu mūžu ir bi-
juši dzelži, tā saka pats jubilārs, un pro-
tams, arī sēņošana, jo mežu ap mājām ir 
daudz, kaut gan pēdējos gados tie izcirs-
ti, un sēņu vietas gājušas mazumā, bet 
labs sēņotājs sēnes vienmēr atrod.

Par savu dzīvi cienījamais jubilārs 
smiedams saka, ka jādzīvo tā dzīvīte tā, 
lai, pie kapa stāvot, par aizgājēju nebūtu 
jāmelo.

Cienījamam jubilāram vēlam dzīves-
prieku, veselību nākamajos dzīves ga-
dos!

8. martā skaistā 85 gadu dzīves 
jubileja pagasta iedzīvotājai MAR-
GAI AKMENEI.  Cienījamās jubilāres 
deklarētā dzīvesvieta mūsu pagastā, bet 
viņa  jau vairākus gadus dzīvo pie bēr-
niem. 

Sveicam dzīves skaistajā jubilejā cie-
nījamo jubilāri! Novēlam veselību un 
dzīvesprieku nākamajos dzīves gados!

R. Vizānes teksts un foto
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ES NĀKU NO ĻAUDONAS                                                               
Šomēnes pie mums avīzītē cie-

mojas Ļaudonas vidusskolas 1998. 
gada absolvents, Kalnvirsas puisis 
MĀRTIŅŠ BĒRZIŅŠ.

Jo tālāk no mājām, jo vairāk no-
vērtē to, kas gadiem ir bijis pieejams 
rokas stiepiena attālumā. Ar kursa 
biedriem šeit, Japānā, bieži runājam 
par to, kas ir tas, kā pietrūkst.

Kursa biedrs no Paragvajas man 
jautāja, domājot par mājām, kā tev 
šobrīd visvairāk pietrūkst? Es atbil-
dēju: “Brauciena uz laukiem pie ve-
cākiem, Gaiziņa, sniegoto kupenu.” 
Īpaši šoziem, jo mamma raksta, ka 
ir tik daudz sniega, cik sen nav bi-
jis. Turpretī šeit, Japānā, uz Shikoku 
salas nesnieg, sniegs ir tikai kalnu 
virsotnēs.

Šis stāsts būs par to, kā esmu no-
nācis no Ļaudonas līdz Japānai.

Ļaudonā esmu uzaudzis, izgājis 
visus izglītības līmeņus – sākot no 
bērnudārza līdz vidusskolai. Bērnu-
dārzā sāku iet agri – 2 gadu vecumā 
vai pat nedaudz ātrāk. Un to sarkano 
māju nekad neaizmirsīšu, jo tur tika 
pavadīts laiks ne tikai bērnudārzā, 
bet tajā ēkā bija arī bibliotēka, kurā 
strādāja mana mamma, bija arī skolas 
kopmītnes, kurās es gan nedzīvoju, 
bet šad tad ciemojos pie draugiem. 
Un tur bija arī zobārsta kabinets!

Ļaudonas vidusskolā ir pavadī-
ti 12 gadi – no pirmās līdz pēdējai 
klasei. No skolas laikiem, protams, 
visspilgtāk atceros tieši vidussko-
las posmu. Bija jautri, Ļaudonā bija 
daudz cilvēku, skolā daudz skolēnu, 
kopmītnes pilnas ar skolēniem no 
citiem pagastiem. Skolā bieži notika 
pasākumi, kopā ar klases biedriem 
likām mūziku skolas diskotēkās. 
Laiks paskrēja ātri.

Cik atceros no pamatskolas, tad 
īpaši centīgs nebiju, labāk sāku mā-
cīties tikai vidusskolā, kad arī radās 
kaut kāda apskaidrība par to, kādā 
virzienā doties. Visvairāk domāju 
par jurisprudences studijām, bet bei-
gās tomēr nonācu līdz skolvadībai.

Paralēli studijām, 2. kursā, sāku 
strādāt Rīgas NVO Centrā par direk-
tores asistentu. Apmēram pēc gada 
turpināju par projektu vadītāju. Vadī-
ju Eiropas Savienības finansēto pro-
jektu “Cilvēktiesību atbalsta tīkls”. 
Man ļoti paveicās, ka tiku strādāt 

tādā organizācijā un tādā kolektīvā, 
jo tajā laikā iepazinos ar daudziem 
nopietniem cilvēkiem, kas savā ziņā 
izmainīja manu skatījumu uz lietām.

Spēcīgas pārmaiņas ienāca manā 
dzīvē pirms 7 gadiem, kad sāku strā-
dāt Rīgas Kultūru vidusskolā (RKV) 
par direktora vietnieku. Sākot strādāt 
RKV, sāku arī iepazīt japāņus un Ja-
pānas kultūru, jo RKV kā vienu no 
svešvalodām var apgūt japāņu valodu, 
un japāņu valodas skolotāji ir no Ja-
pānas. Tajā laikā sāku aizrauties ar ja-
pāņu režisoru filmu skatīšanos, jo fas-
cinēja Japānas daba un sociālā vide, 
iecienīju japāņu ēdienus. Tikai tad es 
vēl nenojautu, kur tas novedīs.

Pēc maģistrantūras beigšanas šķita, 
ka esmu noguris no mācīšanās, bet pa-
gāja neilgs laiks, kad sāku just, ka ar 
darbu vien nepietiek, ka gribas turpi-
nāt studijas. Domāju par turpināšanu 
doktorantūrā, par pilnīgi citas jomas 
studijām. Līdz vienā dienā ieraudzīju 
informāciju par Japānas vēstniecībā 
Latvijā izsludināto konkursu studijām 
Japānā. Tas bija pirms gada – martā, 
kad pieteicos konkursam. Pārbaudīju-
mi Japānas vēstniecībā un jau marta 
beigās vai aprīļa sākumā uzzināju, ka 
studijām esmu izraudzīts es. Tam se-
koja pārdomu mēneši – līdz augusta 
sākumam, kad atnāca apstiprinājums 
no Japānas, ka esmu akceptēts studi-
jām. Bija bailes, bija nedrošības sajū-
ta, bet šobrīd ļoti priecājos, ka esmu 
pieņēmis pareizo lēmumu. Izbaudu 
to, ka varu tikai studēt un nav jāuz-
traucas par citām lietām. Mana ikdie-
na – pa dienu japāņu valodas lekcijas 
universitātē, pēc lekcijām mājās pie 
grāmatām un līdz pusnaktij. Sestdie-
nās un svētdienās ir vai nu universitā-
tes rīkotie pasākumi vai arī starptau-
tiskās draudzības asociācijas rīkotie 
pasākumi. Pārsvarā ir tā, ka brīvdienu 
praktiski nav. 

Pasniedzēji ir stingri. Ienākot pa 
universitātes durvīm, pat savā starpā 
ir aizliegts runāt angļu valodā. Japāņi 
strādā ļoti daudz, es uzskatu, ka pā-
rāk daudz – mani pasniedzēji strādā 
no rīta 8 līdz 11 vakarā un pārsvarā 
bez brīvdienām. Pasniedzēji gaida no 
mums to pašu – ka mēs daudz mācīsi-
mies. To mēs arī darām.

Šobrīd esmu pabeidzis savu studiju 
pirmo posmu – 5 mēnešu (no oktobra 

līdz martam) intensīvo japāņu valo-
das kursu Tokushimas universitātē, 
kas paredzēts, lai sagatavotos tālā-
kajām studijām universitātē.

No aprīļa tālāk došos uz Naruto 
universitāti, kur turpināšanu japāņu 
valodas studijas, bet galvenokārt 
strādāšu pie sava pētījuma skolva-
dības jomā.

Runājot par dzīvi Japānā – dzīvot 
šeit ir ļoti viegli, jo viss ir sakārtots. 
Nav jāuztraucas par savu drošību 
– līdz šim vēl neesmu dzirdējis, 
ka pilsētā, kurā dzīvoju, būtu kāds 
aplaupīts vai nogalināts. Esmu tik 
ļoti jau pieradis, ka zinu, ka neviens 
svešu mantu neaiztiks, ka parasti 
pie veikala atstāju savas lietas rite-
ņa grozā, kamēr veikalā iepērkos. 
Vienīgais, kas rada šeit bažas, ir 
biežās zemestrīces un līdz ar to arī 
cunami draudi. 

Japāna ir ļoti skaista zeme – vis-
apkārt ir tikai kalni un ūdeņi – jūra 
un okeāns. Nav tā, ka tikai mācos 
no rīta līdz vakaram, brīvos brīžus 
izmantoju ceļošanai un savam va-
ļaspriekam – snovbordam. Ir tik 
daudz vietu, kuras gribās redzēt, ka, 
šķiet, ar pusotru gadu būs par maz.

Sveiciens ļaudoniešiem, īpaši 
tiem, kas mani atceras! 

Ceļojumu piezīmes apskatāmas 
manā mājaslapā http://martinsber-
zins.wordpress.com
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ZIŅAS NO PAGASTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM                                                 
Īsziņas no skolas

Februārī (no 22.līdz 26.) skolā nori-
sinājās projektu nedēļa. Tradicionāli 1. 
klasei šajā nedēļā papildu brīvdienas; 
2.-4. klasei tēma “Papīrs un tā otrais 
mūžs” – skolēni no jau vienreiz izman-
totā papīra gatavoja gan pārsteiguma 
dāvanas PII audzēkņiem, gan dažādas 
spēles, rotaļlietas un citas lietas pašu 
lietošanai. Savukārt 5.-10. klasei  tēma  
par Ļaudonas vidusskolas absolven-
tiem, kā arī salidojumiem un to dalīb-
niekiem. Projektu nedēļas noslēgumā, 
26. februārī, paveikto darbu prezentā-
cija.

5.martā skolā notika 5.-10.klases 
tradicionālais “Pankūku jeb Pankūklen-
das” vakars, kuru organizēja 10. klase, 
bet  kārtību nodrošināja 8.klase. Katrai 
klasei bija jau iepriekš jāsagatavo mājas 
darbi. Tie bija, lūk, šādi: 5.kl.– Pankūk-
lendas ikdienas tērps, tā demonstrē-
šana, 6.kl.– nacionālā Pankūklendas 
deja, 7.kl.– Pankūklendas himna, 8.kl.– 
Pankūklendas paražas un ieražas, 9.kl.– 
Pankūklendas simbols. Katra klase uz 
pasākumu līdzi ņēma gardas pankūkas 
un to piedevas, protams, arī īpaši saga-
tavotu pankūku žūrijai. No katras kla-
ses tika izvirzīti kandidāti Pankūklen-
das karaļa un karalienes goda titulam. 
Vakara gaitā pēc dažādiem pārbaudīju-

miem noskaid-
roja īstos titula 
īpašniekus, un 
tie bija 9. kla-
ses skolēni Ieva 
Trušus un Mār-
tiņš Pujāts. At-
zinības rakstus 
par labāko mājas 
darbu saņēma 7. 
klase, par gar-
dāko pankūku 
– 5. klase. Lūk, 
fragments no 
7. klases mājas 
darba (Pankūk-
lendas himnas 
piedziedājums): 

“Pankūklenda, Pankūklenda!
Izskani vēl mirkli šo.
Ak, svētīta lai tu vēl tiec
Un baudu neaizliedz!”
10. martā skolā viesojās Ventspils stik-

la pūtēji. Skolēni ar interesi vēroja sava 
amata meistara darbu, arī paši skolēni 
varēja izmēģināt roku stikla pūšanā. Atzi-
nums – nemaz tik vienkārši nevar stiklu 
izpūst! Skolēnu vērtējumā – aizraujošs, 
interesants pasākums. 

Vecāku diena – 22. martā, šajā dienā 
vecākiem tiek dota iespēja pabūt mācību 

stundās, vērot savu bērnu, kā arī ir ie-
spējas pārrunāt dažādus jautājumus ar 
priekšmetu skolotājiem.

Gatavojamies arī 25. marta atceres 
pasākumam. 5.-10. klases skolēni ska-
tīsies filmu fragmentus par 1949. gada 
25. marta izsūtīšanas laiku, skolēni 
darbosies ar jautājumu-atbilžu lapām, 
testiem. Tāpat 25. martā Ļaudonas vi-
dusskolas skolēni un skolotāji dosies 
uz pagasta rīkoto atceres pasākumu pie 
piemiņas akmens, kur noliks ziedus, ie-
degs svecītes.

Sarmīte Sīle, Ļaudonas vidusskolas 
direktores vietniece izglītības jomā

Burtu svētki Ļaudonas vidusskolas 1. klasē
Sensenos laikos, kad grāmatu vēl ne-

bija, burti dzīvoja kur kurais. Viņi bija 
izkaisīti pa visu pasauli, ne paši varē-
ja sazināties, ne cilvēkiem ko pateikt. 
Reiz visi 33 burti sapulcējās kopā un 
sāka gudrot, ko darīt, lai varētu sazinā-
ties. Un notika brīnumi!

Šis brīnums notika arī Ļaudonas vi-
dusskolas 1. klasē. 29. janvārī 1. klases 
skolēni tikās ar Sprīdīti, mācīja viņam 
burtus un svinēja “Burtu svētkus”. 
Sprīdītis ļoti uzmanīgi vēroja skolēnu 
sagatavotos priekšnesumus un darbojās 
līdzi. Par labu darbu skolēni saņēma 
sertifikātu “Burtu karaliene” un  “Burtu 
karalis”.

Kā jau svētkos, neiztikt arī bez cie-
miņiem. Ciemos bija ieradusies skolas 
direktore Lidija Kaufelde, kura arī bija 
sarūpējusi dāvaniņas 
mazajiem lasītājiem. 
Par grāmatiņu lasī-
šanu un to saudzē-
šanu runāja skolas 
bibliotekāre Dzintra 
Viļeviča, sveicot 
skolēnus ar dāvani-
ņām. Neizpalika arī 
vecāki, kuri bērniem 
bija sarūpējuši lielu 

kliņģeri ar svecītēm, vēlot lasītprieku  ne-
atstāt maliņā, grāmatas neaizstāt ar dato-
riem un blēņām.

Pasākuma noslēgumā visi teicām attā 
pirmajai grāmatiņai – “Ābecītei Zīlei”.

Paliec sveika, ābecīte,
Ābecīte mana.
Zinām jau no A līdz Z,
Nu ir burtot gana.
 Gudra bija grāmatiņa - 
 Kļuvu gudrāks pats:
 Gāja dažreiz kā pa ciņiem,
 Tagad ceļš būs plats.
Klases audzinātājas un skolēnu vār-

dā– paldies vecākiem, paldies skolas 
direktorei, paldies bibliotekārei, paldies 
Krišjānim Beļauniekam, kas palīdzēja, lai 
pasākums izdotos lieliski!

Iluta Biķerniece, 1. klases audzinātāja 

PII „Brīnumdārzā”

Pirmdien, 08.03.2010., visi PII “Brī-
numdārza” bērni un darbinieki devā-
mies uz raidījuma „Dullais desmitnieks” 
ierakstu, kas notika PII zālē. Tur mūs 
sagaidīja Baiba Sipeniece (skolotāja 
Irita Akmentiņa). Viņa sveica visas PII 
meitenes, sievietes pavasara svētkos ar 
vārdiem: “Acīs – prieku, Lūpās – smai-
du, Sirdī – vienmēr sauli!”

Tālāk sekoja dažādi uzdevumi. Sa-
centās kopā gan bērni, gan audzītes. 
Uzvarēja – pavasarīgs prieks. Paldies 
skolotājai Iritai par noorganizēto pasā-
kumu!

Skolotāja Irita Akmentiņa, 
pasākuma “Dullais desmitnieks” 

vadītāja.

4. klase savu darbu prezentācijas laikā.

Burtiņu svētki. Sacensības “Dullajā desmitniekā”.
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KULTŪRAS DZĪVES NORISES                                               

Papīra atdzimšana
25. februārī Ļaudonas PII “Brī-

numdārzs” ieradās jauki un gaidīti vie-
si– Ļaudonas vidusskolas sākumskolas 
skolēni. Viņi stāstīja mazajiem par savu 
projektu nedēļas darbu, par to, kā var 
vēlreiz izmantot papīru, kā tam iedvest 
otro elpu. Skolēni arī bija noskaidrojuši, 
cik tonnu papīra katru gadu tiek saražots 
un izmantots, mazuļiem šie skaitļi likās 
pasakaini milzīgi.

2. klases skolēni prezentēja, kā no kar-
tona un veciem attēliem var pagatavot 
lielus rotaļu ciemus ar ielām un namiem, 
tur bija gan “Dzīvais”, “Lapu” un pat 
“Laimes” ciems. Šos ciemus bērnudārza 
bērni saņēma kā dāvanu un nu var ikdie-
nu izmantot savās rotaļās.

3. klases audzēkņi rādīja, kā var iz-
mantot izlietoto sulu un piena kastītes, 

tās bija pārtapušas intere-
santos galda organizato-
ros, kurus tagad izmanto 
grupu skolotājas, lai uz 
viņu galda vienmēr būtu 
kārtība.

4. klase pārsteidza ar 
veselu TV ekrānu un 
daudziem pasaku varoņu 
tēliem, kuri atrasti vecos 
žurnālos un katalogos. Šīs 
pasakas tagad varēs insce-
nēt un izrādīt sagatavoša-
nas grupas bērni. Skolēni  
interesantā mozaīkas teh-
nikā bija atjaunojuši ma-
zos krēsliņus, kuri tagad 
ir krāsaini un koši un sāk 
otru mūžu kopā bērniem  “Brīnumdārzā”.

Vaļasprieks – gleznošana
Ļaudonas kultūras namā 2. martā 

atklājām Pļaviņu mākslas skolas glez-
nošanas studijas dalībnieču Annas Lan-
genfeldas, Austras Tihonovas, Valdas 
Vandānas un Valentīnas Gromovas 
gleznu izstādi. Izstādi atklāja Kalsnavas 
kultūras nama filiāles Aiviekstē vadītāja 
Iveta Upeniece. Iveta savā uzrunā mūs 
rosināja padomāt par likteni, ceļa gājēju 
un laimes puteklīšiem, kopā ar flautisti 
Elīnu uzrunāja mūs arī muzikāli .Visas 
četras studijas dalībnieces dzīvo Kal-
snavas pagasta Aiviekstē un uz mākslas 
skolu brauc reizi nedēļā, bet Austra Ti-
honova pastāsīja, ka viņa mākslas skolā 

pavada gandrīz visu savu brīvo laiku, jo 
pēc darba gaitu beigšanas Aiviekstes bēr-
nudārzā ir pensionāre. Arī Valda Vandāna 
ir pensionāre. Anna Langenfelda strādā 
Kalsnavas pamatskolā par sākumskolas 
skolotāju, Valentīna Gromova ir Aivieks-
tes bērnudārza silītes grupas auklīte. 
Prieks par šīm četrām pirmspensijas un 
pensijas vecuma sievietēm, kuras jau otro 
gadu apgūst un pilnveido savu aizrauša-
nos. Lai veicas arī turpmāk! 

Gleznu izstāde apskatāma Ļaudonas 
kultūras namā. Visi laipni aicināti!

 Aija Kreile

Ļaudonieši sadanco  Ērgļos
13. martā Ļaudonas kultūras nama vi-

dējās paaudzes deju kolektīvs piedalījās 
vidējās paaudzes deju kolektīvu svētkos 
“Jautrais dancis pastalās” Ērgļos. 

Šis pasākums notiek jau vairāk nekā 
desmit gadu. Pirmos gadus tas bija pa-
redzēts Madonas rajona vidējās paau-
dzes deju kolektīviem kā jaunrades deju 
konkurss. Pēdējos gados vairs kolektīvi 
neradīja jaunas dejas, un iedibināto tra-
dīciju pārņēma vienkārši vidējās paau-
dzes deju kolektīvu koncerts- sadancis. 
Tā kā šogad 6 no  9 kolektīviem (viesi 
no Igaunijas, divi no Rīgas, divi no Cēsu 
novada, Amata, Vecpiebalga, Ērgļi) bija 
sasparojušies un radīja jaunrades dejas, 
tad nākamgad Ērgļos tradīcija turpi-
nāsies un tas atkal būs jaunrades deju 
konkurss. Man kā kolektīvu vadītājai, 
šis pasākums vienmēr ir paticis, tādēļ 
šogad iedrošināju tajā piedalīties arī at-
jaunotajam Ļaudonas kolektīvam. Dejo-
jām divas dejas, viena no tām jaunrades, 

par ko arī saņēmām skaistu medaļu, zie-
du groziņu un torti, kurai dekorācijā bija  
pastaliņas (ēdamas). Paldies kolektīvam 

par uzticēšanos un dejotprieku! Paldies 
šoferīšiem Valdim un Lailai!

Aija Kreile

Paldies skolotājai Selgai, Aijai un 
Ivetai par sagādāto pārsteigumu!  

Dace, skolotāja.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs. Vidū vadītāja Aija Kreile.

Vidusskolas 1.-4. kl. skolēni ar skolotājām ciemos 
PII “Brīnumdārzā”.
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Sadziedāšanās 
Cesvainē

13. martā mūsu jauktā kora “Lai 
top!” dalībnieki jau pusdienlaikā po-
sās ceļam uz Cesvaini, lai kopā ar ci-
tiem  Madonas apriņķa koriem iedzie-
dātos kopmēģinājumā virsdiriģenta 
Ārija Šķepasta vadībā un plkst.17.00 
uzstātos koncertā gan atsevišķi, gan 
kopkorī.

Mūsu koris koncertā uzstājās pir-
mais, jo dažiem vīru balsu īpašnie-
kiem bija jāsteidzas uz citiem pasā-
kumiem, kuri nedaudz vēlāk sākās 
Madonā un Ērgļos. Žēl... Esam sa-
dalīti tik daudzos novados, katrs rīko 
pasākumus, bet dalībnieki un skatī-
tāji – parasti vieni un tie paši. Iznāca 
tāda jauka padziedāšana sev pašiem 
par prieku, jo vietējo skatītāju zālē 
bija ļoti maz.  Jocīgi bija arī tas, ka 
koncerta vidū vietējie pēkšņi pama-
nīja, ka nav atvērti skatuves aizkari, 
kas aizsedza koncertiem īpaši radīto 
akustisko sienu. Taču tas nemazināja 
mūsu dziedātprieku.

Pēc koncerta visi kopā varējām 
baudīt jauku deju mūziku, dalīties ie-
spaidos ar sev līdzīgajiem.

Tagad korim ir saspringts darba pe-
riods, jo tuvojas skate, kas notiks 18. 
aprīlī.

Aija Driksna, kora prezidente 

Ģimeņu svētki
Tradicionālais  “Ģimeņu vakars” 

šogad notika 19. martā.  Šogad  kāzu 
jubilejas “Ģimeņu vakarā” atzīmēja 
četri pagasta pāri – 

Maruta un Andris Zagorski “Pēr-
ļu kāzu” jubileju (30 gadi)

Vita un Salvis  Stradiņi  “Dzinta-
ra” kāzu jubileju (15 gadi)

Alvis un Rita Avotiņi “Rožu kāzu” 
jubileju (10 gadi)

Veterinārārsta informācija            
Ar sauli un atkusni pamazām atkāp-

jas bargā ziema, atbrīvojot ceļu pava-
sarim. Tas nāk ar jauniem darbiem, 
cerībām un jaunām prasībām – arī ve-
terinārmedicīnā.

Saskaņā ar Zemkopības ministrijas 
Pārtikas un veterinārā dienesta 2010. 
gada 4. janvāra rīkojumu Nr.3 “Dzīv-
nieku infekcijas slimību valsts uzrau-
dzības 2010. gada plāns” šogad jāveic 
liellopu gnāmpulku pārbaude uz leiko-
zi tajos ganāmpulkos, kuros to veicām 
pirms trim gadiem. Tie ir ganāmpulki 
Beļavas, Siliešu un Kalnvirsas virzie-
nos, kā arī daži Tocē. Samaksu par 
pārbaudi daļēji sedz valsts, taču šogad 
valsts nesedz pilnu finansējumu, tā-
pēc  īpašniekam jāsedz  transporta un 
administratīvie izdevumi, tie būs 5-7 
lati, atkarībā no attāluma. 

Tiem saimniekiem, kuri pienu no-
dod pienotavās vai arī pārdod citām 
personām, jāpārbauda ūdens kvalitāte. 
Šogad ūdens jāpārbauda tiem govju 
īpašniekiem, kuri to neveica pagāju-
šajā gadā. 

Obligāta prasība ir aitu un kazu pār-
baude uz brucelozi no 6 mēnešu vecu-
ma.

Zirgi uz infekciozo anēmiju jāpārbau-
da  reizi divos gados.

Prasība ir bišu dravu pārbaude uz 
Amerikas un Eiropas peru puvi, pār-
baude jāveic visās dravās neatkarīgi no 
saimju skaita.

Vaislas kuiļi un sivēnmātes jāpārbauda 
katru gadu uz tuberkulozi un brucelozi.                         

Strikti noteikta prasība ir 100% suņu 
un kaķu vakcinācija pret trakumsērgu. 
Pagasta teritorijā vēl joprojām  daudzi 
suņi un kaķi netiek vakcinēti, kas ap-
draud ļaudoniešu veselību un rada reālas 
iespējas inficēties ar trakumsērgu. Vairā-
kus suņu īpašniekus PVD darbinieki jau 
ir brīdinājuši, nākamais solis – soda nau-
da, kuras apmērs, ir sākot no 50.- latiem. 
Varbūt vajag padomāt, kā būs lētāk– sa-
vakcinēt savus mīluļus vai maksāt soda 
naudu.

Suņus un kaķus vakcinēšu aprīlī un 
maijā. Ļoti vēlams, lai pirms vakcinē-
šanas mājdzīvnieki būtu attārpoti, jo tad 

vakcīnas iedarbība ir efektīvāka. Attār-
pošanas līdzekli var iegādāties aptiekās 
un arī pie manis. Viena mājdzīvnieka 
vakcinēšana  pret trakumsērgu mak-
sās 3-5 lati, bet ar komplekso vakcīnu 
(pret 7 slimībām) līdz 12 latiem.  Pie 
tiem klientiem, kur vakcināciju veicu 
iepriekšējos gados, ieradīšos arī šogad. 
Taču pārējie: lūdzu, zvaniet un piesa-
kiet  savus mīluļus vakcinēšanai. Tele-
fons 26322047, 64823319.

Saimnieki, kuri vēlas vakcinēt tru-
šus pret miksamatozi, lūdzu, piesakiet 
man laikus, lai varu pasūtīt vakcīnu.

Ļoti lūdzu sakārtot ganāmpulku do-
kumentāciju. Piemēram, šobrīd datu 
bāzē ir fakti, ka ganāmpulks reģistrēts  
īpašniekam, kurš jau 3 gadus ir miris. 
Tāpēc pārbaudiet  visus dokumentus, 
izslēdziet no reģistra  ganāmpulkā ne-
esošos mājlopus, lai pārbaudes laikā 
nerastos nevajadzīgi sarežģījumi.

Uz tikšanos – jūsu veterinārārsts  
Jānis Urža

Mārīte un Jānis Kundziņi “Ceriņu 
kāzu” jubileju.

Pasākumu vadīja kultūras nama di-
rektore Aija Kreile, bet par pasākuma 
otro daļu rūpējās muzikanti Artūrs un 
Māris.

Paldies visiem tiem pasākuma ap-
meklētājiem, kuri atnāca un piedalījās 
šajā pasākumā!

No kreisās: Andris un Maruta Zagorski, Alvis un Rita Avotiņi, 
Mārīte un Jānis Kundziņi, Vita un Salvis  Stradiņi.
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Daudziem pagasta iedzīvotājiem ir ra-
dušās neskaidrības par kompensējamo 
medikamentu saņemšanu, tāpēc lūdzu 
mūsu aptiekas vadītāju Vizmu Jonāni 
sīkāk paskaidrot pagasta iedzīvotājiem par 
personu loku, kuriem pienākas medika-
menti ar atlaidēm un kādām receptēm un 
izziņām jābūt, lai saņemtu medikamentus 
ar atlaidēm.

Ļaudonas aptiekas vadītāja Vizma Jo-
nāne paskaidro:

Ar 2010. gada 1. februāri stājās spēkā 
MK noteikumu grozījumi par ambulatora-
jai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnis-
ko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas 
kārtību, ar kuriem tiek paplašināts perso-
nu loks, kuras var saņemt kompensējamās 
zāles no līdzekļiem, kas piešķirti saskaņā 
ar sociālās drošības tīkla stratēģiju.

Kompensējamās zāles izraksta uz īpašas 
receptes (recepte ar rozā malu) un kom-
pensācijas % var būt 50%; 75%; 100%.

No 1. februāra kompensējamās zāles par 
brīvu vai ar atlaidi var saņemt personas, 
kas uzrāda izziņu no pašvaldības sociālā 
dienesta, ka atbilst trūcīgās personas sta-
tusam, vai ka ienākumi uz katru personas 
ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā 
nepārsniedz Ls 120,- mēnesī.

Bet tiem, kas nesaņem pašvaldības so-
ciālā dienesta izziņu, kompensējamo me-

dikamentu saņemšanā nekas nav mai-
nījies.

Ikdienā saskaroties ar cilvēkiem ap-
tiekā, nākas secināt, ka nav cilvēkiem 
skaidrības par šo pakalpojumu, tāpēc 
gribu paskaidrot, ka, 

1) ar atlaidi var saņemt tikai kompen-
sējamās zāles, bet 100% atlaide attiecas 
tikai uz references zālēm, tas ir attie-
cīgas grupas lētākajām zālēm. Ja ārsts 
ir izrakstījis vai pacients vēlas saņemt 
tās pašas grupas citas nereferences zā-
les, tad starpība ir jāpiemaksā. Uzrādot 
aptiekā kompensējamo zāļu receptes jā-
uzrāda arī pašvaldības sociālā dienesta 
izziņa;

2) ar atlaidi nevar saņemt zāles uz pa-
rastajām receptēm;

3) ar atlaidi nevar saņemt zāles bez 
receptēm;

4) ar atlaidi nevar saņemt kompen-
sējamās zāles, ja pašvaldības sociālā 
dienesta izsniegtā izziņa stāv mājās uz 
plaukta.

Ja jums rodas kādas neskaidrības, 
lūdzu, droši jautājiet aptiekā. Vēl gribu 
piebilst, ka par to, ka izsniegta šī izziņa, 
nevajag kautrēties, bet gan droši izman-
tot piešķirtos atvieglojumus gan pie ģi-
menes ārsta, gan aptiekā.

Paldies aptiekas vadītājai par avīzītes 
lasītājiem sniegto informāciju!

R. Vizāne

Sākot ar 1. martu, 
Ļaudonas pasta nodaļas darba laiks  

no plkst. 9.00 līdz 12.30
Bīvdienas – svētdienas un pirmdienas

Pirmdienās strādās tikai pastnieki, tas ir, 
iznēsās pensijas un pasta sūtījumus, bet 

nestrādās nodaļa.

Pagasta iedzīvotāju zināšanai
Cienījamie suņu īpašnieki! Lūdzam ie-
vērot  MK noteikumus nr. 291 „Suņu un 
kaķu turēšanas noteikumi”. Pagasta pār-
valdē ir saņemti vairāki pagasta iedzīvotā-
ju zvani, kuros tiek izteikta neapmierinātī-
ba ar suņu īpašnieku patvaļu pagastā, tas 
ir, suņi pa pagasta centru brīvi skrien un 
apdraud bērnus un pieaugušos cilvēkus. 
Atgādinām, ka suņi, kuri bez īpašnieka 
(valdītāja) klātbūtnes atrodas uz ielas, tir-
gos, laukumos, pludmalēs, sabiedriskajos 
transportlīdzekļos un citās sabiedriskajās 
vietās, uzskatāmi par klaiņojošiem. Par 
klaiņojošiem uzskatāmi arī suņi, kuru 
īpašnieks (valdītājs) nepilda šo noteiku-
mu. Par šo noteikumu neievērošanu suņu 
īpašniekiem var piemērot administratīvu 
sodu.

Ak, vārdi, vārdi... Teikt katrs tos prot,
Bet māte bez vārdiem zin’ padomu dot,
Kā mūžu gods godam nodzīvot. 

Sveicam jaundzimušos un 
viņu vecākus!

BEĀTI ATVARI,  
dzimušu 14. februārī,

KRISTĪNI AMANDU 
KURZEMNIECI, 

dzimušu 17. februārī,

AMANDU ALEKSANDRU 
BARAUŠĶI,  

dzimušu 4. martā

Tie vēji ar puteņu rozēm,
Kas vēl pa kupenām skrien,
Lai cerību pumpurus pāri
Sēj taviem gadiem arvien!
Ka vakara nav, tikai rīts,
Jo dzīvot – nozīmē gādāt
Par to, lai liktenim pretī
Mums nostāties nepietrūkst spīts.

SVEICAM

55 gadu jubilejā
Edvīnu Karkovski        7. martā
Kārli Vīzānu                15. martā
Slaviku Stepanovu    25. martā

60 gadu jubilejā
Arvīdu Madžuli          12. martā
Jāzepu Sļesaru           14. martā
Annu Popoviču          24. martā

65 gadu jubilejā
Mārtiņu Apsīti            3. martā
Astrīdu Ozoliņu       23. martā
Māri Bērziņu             23. martā

75 gadu jubilejā
Veltu Apsīti               17. martā
Ausmu Veisu            19. martā

80 gadu jubilejā
Jāni Andersonu      1. martā

85 gadu jubilejā
Margu Akmeni       8. martā

Daudz baltu dieniņu,
 Laimiņa, dodi!

SĒRU VĒSTS

Un tā mēs aizejam
Klusi un nemanot...
Pa vienam.
Pavisam.
Aizejam saulē, aizejam vējā,
Ceļa līkumā, akmenī, ziedā,
Aizejam vasarā, rudenī, ziemā...

LILIJA SAULONE 
mirusi 10. martā 73 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Kultūras afiša
25. martā plkst. 10.30 – atceres brī-

dis komunistiskā terora upuriem Ļaudo-
nā pie piemiņas akmens.

Līdz Lieldienām kultūras namā ska-
tāma Pļaviņu mākslas skolas gleznoša-
nas studijas dalībnieču gleznu izstāde.


