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ĻAUDONASĻAUDONAS

q Novada domē,
          pagasta pārvaldē

Vēstis

q Es nāku no Ļaudonas 

q Informācija

Februāris. Gaidījām balto sniegu un ziemu, nu beidzot tā 
ir klāt. Šomēnes sals mūs visus pārbaudīja ne pa jokam, jo tik 
lielu aukstumu sen nebijām piedzīvojuši. Bija rīti, kad termo-
metra stabiņš noslīdēja līdz -35 grādiem, vietām pat esot bijuši 
-38. Bet mēs taču dabai nevaram pretoties, laiks jāpieņem tāds, 
kāds tas ir. Sala laiku nomainīja putenis ar siltāku gaisa tem-
peratūru, nu kā jau īstā ziemā. Februāris, pats ziemas vidus, 
un mēs priecājamies par katru gaismas brīdi. No sirds varam 
izbaudīt ziemas priekus tepat Ļaudonā, vizinoties no kalna silā, 
slēpojot un slidojot, vajag tikai gribēt.

14. februārī – Valentīndiena – visu mīlētāju diena.
18. februārī mums bija jādodas uz vēlēšanu iecirkņiem, lai 

pateiktu savu „par” vai „pret”.
22. februārī – Pelnu diena. Pelnu diena ir nākamā diena aiz 

Meteņiem. Daži pētnieki, to starpā arī M. Grīns, rakstījuši, ka 
Pelnu diena ir saimnieciskā gada sākums, kad puiši devās līst 
jaunus līdumus un uzsākt patstāvīgu dzīvi, līdzi ņemot pelnos 
ierušinātu uguni. Līdz ar Pelnu dienu sākas Gavēņa laiks.

ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 2 (212) FEBRUĀRIS 2012. G.

q Kultūras dzīves 
         norises

q Pagasta izglītības 
        iestādēs

Paldies visiem, kas piedalījās referendumā 
 un balsoja “pret”!

Savu pilsoņa pienākumu izpilda Valdis Eglītis un viņa meita Juta.
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2012. gada 18. februāra tautas nobalsošana par likumprojektu 
“Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” notikusi

Ne mūsu gribētais, ne mūsu aicinātais re-
ferendums nu ir pagājis. Tagad varam apzi-
nāties, ka esam darījuši visu iespējamo, lai 
saglabātu latvisku mūsu Latviju. Referen-
dums diemžēl bija pirmais lielākais, atklā-
tākais un arī nekaunīgākais pasākums pret 
Latvijas valsti. Skaidrs ir viens – latvieši 
nekad nepieļaus otras valsts valodas pastā-
vēšanu – tas mūsu valsti sašķeltu galīgi un 
pašai valstij vairs nebūtu perspektīvas. 

Ļaudonas pagasta vēlēšanu iecirknis sen 
nebija piedzīvojis tādu aktivitāti, jo iecir-
knī ieradās 734 vēlētāji un no tiem 704 
balsoja „pret”, bet 28 „par”, divas vēlēšanu 
zīmes atzītas par nederīgām. Patīkami bija 
skatīties, kā uz iecirkni nāca ģimenes ar 
sarkanbaltsarkanajām lentītēm pie krūtīm, 
nāca jaunieši un mūsu pagasta vecākā pa-
audze kopā ar saviem pilngadīgajiem maz-
bērniem. Pirmie vēlēšanu iecirkņa durvis 
vēruši Bunduļu ģimene no Kalnvirsas, bet 
pensionētā skolotāja O. Grundmane iecir-
knī nākusi, dziedot patriotisku dziesmu.

Referendumā kopā piedalījās 1098593 
Latvijas pilsoņi un no tiem 24,88% nobal-
soja „par”, bet 74,8% „pret”, bet par nede-
rīgām vēlēšanu zīmēm atzīti 0,32%.

Balsošanas rezultāts
Nr. Iecirkņa nosaukums PAR PRET Nede-

rīgas
Madonas novads 671 14043 23

653 MADONAS KULTŪRAS NAMA 
FILIĀLE VIDZEME

226 2870 11

654 MADONAS KULTŪRAS NAMS 144 2366 6
658 ARONAS PAGASTA PĀRVALDE 15 766 0
659 BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE 13 749 0
660 BĒRZAUNES PAGASTA PĀRVALDE 20 909 0
661 SIA “AGRO-DZELZAVA” 

ADMINISTRATĪVĀ ĒKA
17 668 0

665 KALSNAVAS PAGASTA PĀRVALDE 7 838 1
666 LAZDONAS PAGASTA PĀRVALDE 105 215 1
667 LIEZERES PAGASTA PĀRVALDE 8 670 0
668 ĻAUDONAS KULTŪRAS NAMS 28 704 2
669 MĀRCIENAS PAGASTA PĀRVALDE 35 391 0
670 MĒTRIENAS PAGASTA PĀRVALDE 12 376 1
672 DEGUMNIEKU TAUTAS NAMS 11 503 0
673 PRAULIENAS PAGASTA PĀRVALDE 13 513
674 SARKAŅU PAGASTA PĀRVALDE 9 608 0
677 VESTIENAS PAGASTA PĀRVALDE 0 483 1
954 JĀŅUKALNA TAUTAS NAMS 5 167 0
961 SAIKAVAS BIBLIOTĒKA 3 247 0

Madonas novada balsošanas rezultāti

R. Vizānes teksts un foto

Biruta un Jānis Birnīši. Aina Beļauniece.

Andrejs Brutāns. Ilgvars Sīlis.
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MĒNEŠA JUBILĀRI

• Arī šogad no a/s „Latvenergo”, 
atbalstot sociāli mazaizsargātas ie-
dzīvotāju grupas, ir piešķirts jauns 
dāvinājums – elektroenerģijas norē-
ķinu kartes, katra 53,70 latu vērtībā. 
Sākot ar februāri, šo dāvinājumu pie 
sociālās darbinieces varēs saņemt 
sociāli mazaizsargātās ģimenes ar 
bērniem:

1. Trūcīgās ģimenes ar bērniem 
(izņemot tās ģimenes, kas jau ir sa-
ņēmušas elektrības norēķinu karti 
par 500 kwh iepriekšējā gadā;

2. Ģimenes, kurās aug bērni in-
valīdi;

3. Ģimenes ar audžubērniem un 
aizbildniecībā esošiem bērniem;

4. Daudzbērnu ģimenes (kas nav 
saņēmušas tarifa kompensāciju 

INFORMĀCIJAI 2400 kwh patēriņam.
Lai saņemtu karti, iedzīvotājiem, 

kuri atbilst vienai no noteiktajām gru-
pām, ir jāgriežas pie sociālās darbinie-
ces, līdzi ņemot personu apliecinošu 
dokumentu, savu statusu apliecinošu 
dokumentu (piem., bērna invaliditātes 
apliecību vai audžuvecāku apliecību) 
un jānorāda elektroenerģijas piegādes 
līguma numurs.

• Turpmāk pacientu iemaksu un 
līdzmaksājumu kompensēs tikai trūcī-
gām personām, kas par tādām atzītas 
2010. gada 30. marta MK noteikumu 
Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu” noteiktajā kārtībā. Tas no-
zīmē, ka ir atcelti iepriekš spēkā eso-
šie atvieglojumi pacientu iemaksas un 
līdzmaksājumu kompensācijā, saņe-
mot veselības aprūpes pakalpojumus 

iedzīvotājiem ar ienākumu līmeni 
līdz 120 un 150 latiem.

• Sadarbībā ar Mobilo aprūpes 
centru un VSIA „Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcas” speciālis-
tiem, bērniem bez maksas un norī-
kojuma būs pieejami šādi Vienības 
gatves Bērnu slimnīcas mediķi:

Alergologs – pulmonologs
Bērnu neirologs
Gastroenterologs
Bērnu endokrinologs (5. aprīlī)
Acu ārsts tikai pirmsskolas vecu-

ma bērniem ar smagām problēmām 
(lieli plusi, šķielēšana utt.) ar ģime-
nes ārsta norīkojumu.

Pieraksts pa tālruni 64807292, 
26330578 darba laikā pie sociālās 
darbinieces Egitas Bereles.

 Aija Zablocka

Kā jau ierasts, kopā ar pārvaldes 
vadītāju katru mēnesi dodamies su-
mināt cienījamos jubilārus dzīves 
jubilejās. Šajās reizēs nesam svei-
cienu no novada domes un pagasta 
pārvaldes. Šomēnes īpaši sveicieni 
diviem pagasta iedzīvotājiem, jubi-
lāriem – Kārlim Zuitiņam 85 gadu 
jubilejā un Lucijai Ziediņai 95 gadu 
jubilejā.

24. janvārī dzīves  85 gadu jubile-
ju svinēja Kārlis Zuitiņš. Cienījamā 
jubilāra dzīves gājums jau aprakstīts 
avīzītē pirms pieciem gadiem viņa 

astoņdesmitajā dzimšanas dienā. Pa 
šiem pieciem gadiem ģimenei pievie-
nojies klāt vēl viens mazbērniņš, kas 
rada neviltotu prieku vecvecākiem. 
Nosvinēta 45 gadu kāzu jubileja un 
joprojām abi kopā ar sievu Raitu vada 
mierīgas vecumdienas savās mājās 
„Siliešos” Aiviekstes upes krastos. 
Jubilārs lasa presi, skatās televīziju un 
klausās radio, seko līdzi notikumiem 
Latvijā, novadā un pagastā. 

Jubilāram vēlam veselību, izturību 
un dzīvesprieku nākamajos dzīves ga-
dos!

                                           

7. februārī ciemojāmies Ļaudonas 
pansionātā pie cienījamās jubilā-
res Lucijas Ziediņas, kura svinēja 
savu 95. dzimšanas dienu. Nemanot 
aizskrējuši pieci dzīves gadi. Svi-
not 90. dzimšanas dienu, cienījamā 
jubilāre tikai nesen bija uzsākusi 
dzīvi pagasta pansionātā, bet tagad 
jau aizritējuši pieci gadi. Pie dzīves 
pansionātā viņa jau esot pieradu-

si, no sākuma gan bijis grūti aizmirst 
savu mājiņu, bet tagad tas viss pārdzī-
vots un dzīve jāpieņem tāda, kāda tā ir. 
Ciemošanās brīdī kopā ar jubilāri at-
cerējāmies daudzus atmiņu brīžus no 
dzīves un darba gaitām Ļaudonā. 

Lai veselība un dzīvesprieks ir kopā 
ar jubilāri nākamajos dzīves gados!

 R. Vizānes teksts un foto
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ES NĀKU NO ĻAUDONAS
Kad aiz loga stindzina sals, neviļus 

nāk prātā bērnības ziemas Ļaudonā, kad 
tās bija vēl aukstākas, bet izjūtās noteikti 
siltākas nekā tagad.  

Ļaudona ar savu īpašo dabas skaistu-
mu, kas tika izbaudīts visos gadalaikos, 
joprojām ir kā veldze manai dvēselei. 

Ļaudona ir manas dzīves stiprie pa-
mati, ko rūpīgi ir ielējuši mani vecāki –
mamma, audžutēvs, kurš ir daudz man 
devis arī kā sporta skolotājs,  vecmāmiņa 
un Ļaudonas vidusskolas skolotāji, ku-
riem liels paldies par to.  Bērnības un 
skolas gadi ir bezrūpīgākais laiks katra 
dzīvē, varbūt tieši tāpēc Ļaudonas sajū-
tas ir tik īpašas un skaistas. Skola deva 
ne tikai zināšanas, bet milzīgo iespēju or-
ganizēt un piedalīties visdažādākajos ār-
pusstundu pasākumos. Lai gan daudziem 
no tiem bija politiska ievirze, tie noteikti 
deva sava veida noderīgu pieredzi. Tādē-
jādi mēs varējām sevi izzināt, pierādīt, 
darbojoties kolektīvā daudz vairāk nekā 
tagad mūsu bērni. Lai gan visas ārpus-
stundu aktivitātes mums bija par brīvu, 
mums tika mācīts darba tikums, atziņa, 
ka viss ir jānopelna. Paradoksāli, ka ta-
gad, tirgus ekonomikas apstākļos, bērni 
šādu priekšstatu neiegūst. Ja kādreiz 
bērni paši varēja nopelnīt naudu kārotai 
ekskursijai vai braucienam uz teātri, la-
sot akmeņus, rokot kartupeļus vai stādot 
mežu, radot dubultu prieku par padarīto 
darbu, tad šodien tāda izdevība bērniem 
ir liegta un ir atkarīga tikai no vecāku 
rocības. Liela nozīme mana rakstura 
veidošanā bija sporta nodarbībām, kas, 
pateicoties skolotāju entuziasmam skolā, 
tika piedāvātas plašā izvēlē – slēpošana, 
šaušana, vieglatlētika, basketbols. 

Brīnišķīgās ogu un sēņu vietas Driks-
nas ezera apkārtnē, sila purenes un maij-
puķīšu klājieni tuvējā mežā, Teiču purva 
burvība  un kopīgās „ekspedīcijas” dabas 
iepazīšanā kopā ar mammu – bioloģijas 
skolotāju – neviļus noteica manas nāka-
mās profesijas izvēli.

Pēc  Ļaudonas vidusskolas beigšanas, 
saņemot mežu pētīšanas stacijas „Kal-

snava” stipendiju, 1991. gadā beidzu Lat-
vijas Universitātes Bioloģijas fakultāti ar 
domu atgriezties tuvāk mājām. Vienu gadu 
nostrādāju Jaunkalsnavas kokaudzētavā.  
Daudz ko dzīvē nosaka nejaušības – vie-
ta un laiks, kur tu atrodies, kādus cilvēkus 
satiec, šoreiz arī sabiedriski ekonomiskās 
pārmaiņas Latvijā.  Atveroties  Latvijas 
robežai uz  ārzemēm, 1992. gadā  Mado-
nas un Vaijes  (Vācija) sadarbības projekta  
ietvaros tika organizēts Madonas rajona 
jauniešu mācību un prakses brauciens uz 
Ziemeļvāciju. Es aizbraucu līdzi kolēģei 
uz Madonu uz iepazīšanās pasākumu par 
šo iespēju, un tā es  gadu praktiski nostrā-
dāju zemnieku saimniecībā Vācijā un reizi 
nedēļā devos uz skolu, lai papildinātu teo-
rētiskās zināšanas šajā jomā. Pateicoties 
Ļaudonā iegūtajām zināšanām, man ne 
mirkli neradās problēmas ar vācu valodas 
lietošanu. Vācijā redzējām, ko nozīmē īsti 
strādāt, ko nozīmē citādi domāt. Joprojām 
uzturu kontaktus ar ģimeni, kurā dzīvo-
ju, maniem vācu skolotājiem, kuri patiesi 
interesējas par notiekošo Latvijā. Vācijā 
satiku savu nākamo vīru Jāni, kas arī bija 
nolēmis iepazīt pasauli. Lai gan viņa dzim-
tā puse, tāpat kā manai vecmāmiņai, ir Lu-
bāna, mums bija jānobrauc gandrīz 2000 
km, lai satiktos. Latvijā šajā laikā bija lielo 
pārmaiņu laiks. Pirms aizbraukšanas prom 

no Latvijas norēķinājāmies 
Latvijas rubļos –„repšikos”, 
atbraucot atpakaļ, te jau bija 
lati. Manā iepriekšējā darba-
vietā mani vairs īpaši negai-
dīja, tāpēc sāku meklēt jaunas 
iespējas. Uz kādu laiku par 
manu pieturas vietu kļuva Do-
beles Augļkopības institūts. 
Tad dzīves ceļš mani aizve-
da uz Rīgu, kur sāku strādāt 
Latvijas Zinātnes un dialoga 
centrā, kur Imanta Ziedoņa 
uzdevumā organizēju grāmatu 
sērijas par latvisko identitāti 
izdošanu. Ienākot ārzemju in-

vestīcijām Latvijā, sāka veidoties jauni 
uzņēmumi. Tā, pateicoties savām nu jau 
uzlabotajām vācu valodas zināšanām, 
sāku strādāt Vācijas meitas uzņēmumā 
Latvijā, kas tirgo medicīnas preces. Sa-
protot, ka jaunajā situācijā ir nepiecie-
šamas papildu zināšanas, absolvēju LU 
Starptautisko attiecību institūtu, sāku 
mācīties angļu valodu. Jaunizveidotajā 
uzņēmumā sākām strādāt trijatā, tagad 
jau esam vairāk nekā divdesmit darbi-
nieki. Esmu atbildīga par preču iepir-
kumiem un preču piegādi klientiem, lai 
varam izpildīt noslēgtos līgumus. 

Manas dzīves lielākā vērtība ir mana 
ģimene – vīrs Jānis, meita Anete un 
krustmeita Madara. Anete mācās Rīgas 
Valsts 3. ģimnāzijas 9. klasē . Prieks par 
viņas atbildību, zinātkāri. Madara, pa-
pildinot savu iepriekš iegūto izglītību, 
studē žurnālistiku Rīgas Stradiņa uni-
versitātē un iet savu patstāvīgu ceļu.

Brīvajā laikā esmu sākusi nodarbo-
ties ar rokdarbiem. Pagājušajā gadā, iz-
mantojot Ulbrokas mūzikas un mākslas 
skolas atbalsta biedrības piedāvājumu, 
apmeklēju moderno rokdarbu pulciņu, 
kur apguvu rotu darināšanu no pērlītēm, 
filca, kosmētikas gatavošanu, tapošanu. 
Biedrība piedāvā arī valodu, floristikas 
kursus, vasaras radošās nometnes, orga-
nizē dažādus labdarības projektus. Prie-
cājos, ka arī ļaudonieši ir izveidojuši 
savu biedrību, kas ļaus piesaistīt naudas 
līdzekļus dažādiem projektiem.  Šogad 
es esmu pieņēmusi lielāku izaicinājumu 
un sākusi apmeklēt šūšanas nodarbības, 
kas skolā man nepadevās un sagādāja 
grūtības.  Mūsu ģimenes kopīgais hobijs 
ir ceļošana un slēpošana. 

Nu jau desmito gadu manas mājas ir 
Stopiņu novadā.

Šobrīd, kad jaunie cilvēki pēc vidus-
skolu un augstskolu beigšanas ne tikai 
neatgriežas savās dzimtajās pusēs, bet 
atstāj arī Latviju labākas dzīves mek-
lējumos, ar apbrīnu ir jāraugās uz tiem 
ļaudoniešiem, kuri paliek dzīvot pie 
savām saknēm un dod savu pienesumu 
dzimtās vietas attīstībai.  Par tiem šo-
dien būtu „īstais” stāsts. 

Sveiciens maniem klases biedriem 
un skolotājiem: Lidijai Kaufeldei, An-
tonijai Uržai, Ausmai Dārziņai, Vairai 
Kramai, Laimonim Dreimanim, Lilijai 
Jakubjaņecai, Olgai Grundmanei, Jānim 
un Ērikai Pommeriem, Ritai Akotai, 
Veltai Dzērvei, Valdim Balodim, Anitai 
Pētersīlei, Zinai Māliņai, Līgai Calmā-
nei, Aijai Driksnai,  Irēnai Bebrei, ma-
niem vecākiem, kas reizē ir bijuši arī 
mani skolotāji. Īpašs sveiciens manai 
audzinātajai Ārijai Mūrmanei!

 Linda Madžiņa (Politere)

Kopā ar ģimeni.
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Īsziņas no skolas
Janvārī skolēnu pašpārvaldes aktī-

vākie dalībnieki turpināja iesākto ak-
tivitāti – filmu pēcpusdienu organizē-
šanu – gan sākumskolas skolēniem, 
gan vecāko klašu skolēniem. Paldies 
skolēniem par jaunu ieceru realizēša-
nu! 17. janvārī skolēnu pašpārvaldes 
pārstāve Ilze Sufeļaka no 11.kl. devās 
uz Madonas BJC, lai piedalītos skolu 
avīžu redaktoriem domātajā nodarbī-
bā. Savukārt 24. janvārī klašu kolek-
tīvi prezentēja paveikto – dzimšanas 
dienu kalendāra mēneša lapu. Šis ka-
lendārs noformēts Pūķa gada noska-
ņās. Oriģināls skatāms skolas foajē, 
bet katra klase saņēma kopijas.

Februāra sākumā (no 6.02. līdz 
10.02.) 2.-9.kl. kolektīviem  tika iz-
sludināts reklāmu konkurss “Skolas 
auglis-2012!” Klašu kolektīvi izlo-
zēja augli/dārzeni, par kuru tad arī 
bija jāveido reklāma. Pēc tam kopī-
ga  izstāde un tika noteikti uzvarētāji. 
Šoreiz veiksmīgākie: 1.vieta – 5.kl., 
2.vieta – 2.kl., 3.vieta – 7.kl., bet pā-
rējās  klases saņēma mierinājuma bal-
vas – ābolus! 7. februārī skolā notika 
vecāku kopsapulce, kurā tika stāstīts 
par mācību problēmām un to risinā-
jumiem. 14. februārī skolā svinējām 
Sirsniņdienu, kuru organizēja 7.kl. Nu 
jau tradicionāli šo dienu darām jautru, 
mīļu, atraktīvu, jo visas aktivitātes no-
tiek starpbrīžos. Gan mīļvārdiņu raks-
tīšanas konkurss, gan dejas ar papīra 
lapu, gan meiteņu kurpju atpazīšana. 
Šos konkursus organizēja paralēli 
gan 1.-4.kl., gan 5.-12.kl. skolēniem. 
Bija tik tiešām pārdomāti, patīkami 
un interesanti! Paldies septītajiem un 
viņu audzinātājai B.Boktai! Savukārt 
šī nedēļa no 13. līdz 17. februārim 
tika izsludināta kā Dzimtās valodas 

nedēļa (21. februāris – Starptautiskā 
dzimtās valodas diena). Tās ietvaros 
notika dažādas aktivitātes: gan aptauja 
par sirsnīgāko vārdu latviešu valodā, 
gan latviskāko dziesmu TOP 10, gan 
mīlestības dziesmu TOP 10, gan latvis-
kākais meitenes vārds, gan zēna vārds, 
latviskākais uzvārds. Kādi rezultāti? 
Sirsnīgākais vārds – mīlestība, mīlestī-
bas dziesma “Ja tu man esi” (Dons&Z.
Dombrovska), latviskākā dziesma – 
“Dzimtā valoda” (“Līvi”), latviskākais 
vārds meitenēm – Līga, zēniem – Jānis, 
latviskākais uzvārds – Bērziņš! Latviešu 
valodas skolotājas aicināja skolēnus un 
skolotājus visu šo nedēļu pie krūtīm nē-
sāt sarkanbaltsarkano lentīti kā patiesu 
apliecinājumu savai tautai, savai valo-
dai. Prieks, ka šo aicinājumu uzņēma ar 
sapratni un cītīgi to pildīja. Izskanēja arī 
aicinājums – mīlot un cienot savu valo-
du, rakstīsim un runāsim labā un parei-
zā latviešu valodā.  Visas nedēļas gaitā 
starpbrīžos tika rādīti dažādi video klipi 
par valodas nozīmi mūsu tautas dzīvē, 
kā arī atskaņotas patriotiskas, latviskas 
melodijas. Nedēļas noslēgumā notika 
(pa stundu  starpbrīžiem) dažādi kon-
kursi – bija jāsaliek teikums no vienas 
saknes (dzīvs) veidotiem 10 vārdiem, kā 
arī īsā laika brīdī jāatrod 1 teikuma ro-
bežās kāds vietvārds, kā arī notika mīk-
lu minēšanas turnīrs. Valodas  stundās 
rakstījām radošos darbus – akrostihus 
par latviešu valodu, bet vēlāk veido-
jām labāko darbu izstādi. Veiksmīgā-
kie autori: Krišjānis Beļaunieks 7.kl., 
Māra Karlsone 7.kl., Atis Ēriks Dumpis 
8.kl., Anda Kristkalne 10.kl., Zita Tropa 
10.kl., Sandris Šumskis 12.kl. skolēni 
saņēma pateicības ar nelielu piemiņas 
velti – pildspalvu ar skolas uzrakstu. 
Īpašs paldies lai izskan Sandrim Šum-

skim (12.kl.) par patiesu līdzdarboša-
nos šī pasākuma apskaņošanā. Labāko 
autoru darbi: 

Laimīgi cilvēki laimīgā zemē – Latvijā...
Ak, jums šķiet, ka tā ir muļķīga sapņu
                     zemes ilūzija?
Tā būs tikai smieklīga iedoma, ja 
      necīnīsimies par Latviju.
Valstij jābūt vienotai – ar vienu karogu,
          vienu valodu un dvēseli!
Izvēle ir katram, taču kurs ceļš ejams tev?
Esi latvietis uz mūžu mūžiem, jo tu taču
        dzīvo Latvijā!
Šodiena dota, lai elpotu reizē ar tautu.
Un tāpēc, lai to aizsargātu...

Viena valoda vienotā valstī.
Atceries, ka Latvija reiz jau par brīvību
    cīnījās.
Lēmums ir svarīgs, jo tas izmainīs 
     Latvijas nākotni.
Otrreiz par Latviju necīnīsimies –
                        nosargāsim to!
Degsme latviešos ļaus Latvijai būt 
           patiesi brīvai.
Atļaujiet Latvijā mist vienai valodai!

(M.Karlsone, 7.kl.)
Laime, kas nāk roku rokā ar prieku.
Atmiņas, kas nenodziest pat gadu 
   simteņos.
Ticība, kas mūs pavada visu mūžu.
Vēlēšanās, kas nespēj nekam traucēt.
Izturība, kas mūs nepamet ne mirkli.
Esamība, kas vienmēr un visos laikos 
         ir pastāvējusi.
Šarms, kas neatstāj vienaldzīgu nevienu.
Uzticība, kas ļauj paļauties vienam 
      uz otru.

Vienotība, kas manī, tevī mīt, neizzudīs!
Atzinība, kas ļauj saprast, kā ir pareizi.
Laiks, kas ļauj atminēt pagātni.
Optimisms, kas ļauj smaidīt pēc kļūdām.
Draudzība, kas stiprina mūsu sirdis.
Aicinājums, kas liek mums atsaukties!

(A.Kristkalne, 10.kl.)

S.Sīle, Ļaudonas vsk.direktora 
vietniece izglītības jomā 

PAgAStA IzgLītīBAS IEStĀDĒS

Valentīndienas pasākumā. Deja ar papīru.
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Auto foto orientēšanās ceturtās 
sezonas labo darbu punkts Ļaudonā 

4. februāra rītā Smeceres krogā, spītē-
jot -37 grādu salam, 47 komandas pulcē-
jās uz šī gada pirmo auto foto orientēša-
nās posmu “Madona-Jēkabpils”.

PII „ BRĪNUMDĀRZS”
Neticami ātri skrien laiks.....Jauns 

gads, jauns rīts, jauna diena – atkal jau-
nas iespējas, kur netrūkst gan nopietnu, 
gan jautru aktivitāšu arī mūsu iestādē. Kā 
jau ierasts, te tiek rīkotas izstādes, svinē-
tas audzēkņu jubilejas, organizēti jautrie 
brīži, sporta izpriecas utt. Ar šo gadu 
mūsu iestādē tiek rīkoti arī atklātie no-
vērojumi grupās.

.....bet domas vēl kavējas aizvadītā 
gada Ziemassvētku pasākumos. Šinī sa-
karā iestādes vadītājas Ināras Krasnovas 
izstrādātajās aptaujas anketās audzēkņu 
vecākiem bija iespēja paust savu vērtē-
jumu par pasākumu norisi grupās, kā arī 
ierosināt savus priekšlikumus turpmāka-
jiem pasākumiem.

.....turpinās biedrības „Liograde” di-
bināšanas process, kurā aktīvi iesaistās 
arī mūsu iestādes darbinieces Aiga Re-
inbaha, Ināra Krasnova, Dace Zepa, Vita 
Stradiņa, Dina Simsone.

.....cik radoši darbojas mūsu audzēkņi 
kopā ar savām skolotājām, to var aplūkot 
dažādās tehnikās izstrādātajos darbos iz-
stādē: „Prieks sev un citiem”.  

.....snieg sniegs lielām, baltām, mīks-
tām pārslām, un mūsu audzēkņi dodas 
baudīt ziemas priekus. Grupās – sporta 
izpriecas: „Laba slava sniedziņam...”. 
Te nu katrs varēja izvēlēties sev tīka-
māko nodarbi. Notika vizināšanās ar 

ragaviņām, būvēti sniega cietokšņi, pi-
košanās, uzbērti sniega kalniņi un vizi-
nāšanās no tiem. Bērnība ir rotaļu laiks. 
Ar jautrām un atraktīvām rotaļām bērni 
izpriecājās –  cūkganiņa –  Teņa dienā.

 .....dzirdi...vai tu dzirdi pasaku brī-
numaino noskaņu... un mēs organizē-
jām kopīgu audzēkņu apmeklējumu uz 
leļļu teātra izrādi: „Skursteņslauķi”. 
Tajā bērni guva vērtīgas atziņas par 
ugunsdrošību.

.....gads piedzimst ziemas vidū.....pēc 
ķīniešu horoskopa šis ir Pūķa gads. To 
var pamanīt arī mūsu iestādes „PŪĶU” 
izstādē, kur tie apskatāmi gan kā rotaļ-
lietas, gan kā zīmējumi uz dažādiem 
izstrādājumiem utt. 

.....ir jubilejas klāt...sveicam jubilā-
rus: Agri, Nikolasu, Rodrigo. Šoreiz 
leļļu izrāde pēc krievu tautas pasakas 
„Zaķīša mājiņa” motīviem, ko iestu-
dējušas skolotājas – Dace Zepa, Dina 
Simsone, Vita Stradiņa.  

.....zied ledus puķes rūtīs... iestājo-
ties aukstam laikam, kad termometra 
stabiņš noslīdēja zem -20oC, skolotāja 
Dace Zepa kopīgi ar saviem audzēk-
ņiem mūs iepriecināja ar oriģināli iz-
veidotajiem –  ledus lējumiem.

  Valentīna Venere,
PII „Brīnumdārzs” skolotāja

Ziņas no 
BJIC

Ir atnācis 2012. gads ar jaunām 
iecerēm, ar jaunām idejām un jau-
niem izaicinājumiem. Ziemas brīv-
dienās bērni un jaunieši ir labi atpū-
tušies un uzkrājuši spēkus jaunajam 
mācību cēlienam. Taču blakus mā-
cībām atrodas laiks arī  Centriņa 
aktivitātēm. 

13. janvārī spēlējām prāta spēli 
„Zini vai mini” pēc sava varianta. 
Atsaucība bija liela, uzvaras laurus 
plūca  Nauris Andersons ar savu 
konsultantu Armandu Lācīti.  

Divu nedēļu garumā ilga šautri-
ņu mešanas čempionāts. Pavisam 
čempionātā piedalījās 24 jaunieši. 
Abas nedēļas Centriņā valdīja azar-
tisks sacensību gars. Pirmo vietu 
izcīnīja Mareks Rajevskis, otro – 
Gundars Zelčs, bet trešo – Dāniels 
Briedis. Uzvarētāji tika apbalvoti 
ar diplomiem un piemiņas balvām. 
Veicināšanas balvas saņēma arī 
4.-6. vietas ieguvēji, bet īpašu bal-
vu – visjaunākais čempionāta da-
lībnieks – Andris Mugurevičs. 

30. janvārī Bērzaunē B&JA 
”Rīts” notika novada jaunatnes 
darbinieku metodiskā diena – “Kā 
uzlabot darbu savos jauniešu cen-
tros?”. Arī man bija iespēja tajā 
piedalīties. Pasākumā tikās Ma-
donas novada jaunatnes lietu spe-
ciālisti. Tikšanās laikā bija iespē-
ja iepazīties ar bērnu un jauniešu 
centra „Rīts” telpām, kā arī dzirdēt 
centra vadītājas Anitas Aizstrautas 
stāstījumu par tām aktivitātēm, kas 
centrā notiek šobrīd, un turpmākām 
iecerēm. Pēc tam, domājot par to, 
kā uzlabot un dažādot darbu jaunie-
šu centros, jaunatnes darbinieki da-
lījās pieredzē par visdažādākajām 
aktivitātēm, kuras ieteica izman-
tot arī citu jauniešu centru darbos. 
Visas aktivitātes arī izmēģinājām 
pašas – gan iepazīšanās, jautrības, 
lomu uzlādētājspēles, gan tematis-
ku pārrunu ievadspēles un stāstus, 
kas noderēs, vadot diskusijas.

Iegūtās atziņas centīsimies iz-
mantot darbā arī savā Centriņā.

Biruta Calmane,   
BJIC vadītāja

Bērni pie dāvātajām spēlēm.

Arī  šogad turpinājās pagājušajā gadā 
iesāktā “Labo darbu” tradīcija, kad da-
lībnieki sniedz palīdzīgu roku tiem, 
kam tas ir nepieciešams. 

Auto foto orientēšanās maršrutā 
tika iekļauta Ļaudonas vidusskola 
kā labais darbs, kas dalībniekiem 
uzreiz deva 600 punktus. Ar lielu 
gandarījumu jāatzīst, ka pilnīgi 
visas ekipāžas 100% atrada mūsu 
skolu un sadāvināja mazajiem 
nebēdņiem ļoti daudz vajadzīgu 
lietu, kuras viņiem noder, paliekot 
pagarinātajā dienas grupā.

Esam saņēmuši neskaitāmi 
daudz spēles, grāmatiņas, krāsoja-
mos materiālus un krāsu zīmuļus, 
lego klucīšus un citas noderīgas 
mantas. Īpašu pateicību un vis-
sirsnīgāko paldies izsakām visiem 
dalībniekiem, kuri atrada Ļaudo-
nas vidusskolu, kā arī šī rallija or-
ganizētājiem, Bieles ģimenei, kuri 
ir ļaudonieši. Dāvanas ir lieliskas, 
un skolēni ir vienkārši sajūsmā. 

Alda Ostrovska, direktora 
vietniece izglītības jomā
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KULtūRAS DzīvE T-BAND VIESOJAS ĻAUDONĀ
27. janvārī Ļaudonas kultūras namā 

uzstājās O!kartes šova „Dzimuši mūzi-
kai” 1. sezonas finālistu grupa „Travelin 
Band” – tā bija lieliska iespēja klātienē 
vērot grupas koncertu, kurā mūziķi iz-
pildīja populārākās šova laikā izpildītās 
dziesmas.

Lai arī uz koncertu bija atnākusi neliela 
daļa jauniešu, T-Band ar prieku uzstājās 
un deva pozitīvo enerģiju saviem atbals-
tītājiem. Pēc koncerta grupas dalībnieki 
labprāt dalījās iespaidos.

Vai kāds no grupas dalībniekiem ie-
priekš ir bijis šajā pusē – Ļaudonā?

– Vienīgais, kurš no mūsu plašā pulka 
iepriekš bija bijis Ļaudonā, laikam šoreiz 
bija mūsu lieliskais šoferītis. Bet, ja tā 
nopietni, tad laikam, ka visiem no mums 
(izņemot šoferi) šī bija pirmā reize, kad 
apmeklējām šo jauko miestiņu.

Vai, braucot uz Ļaudonu, bija ma-
nāms uztraukums?

– Satraukums, protams, bija – kā jau 
pirms katra koncerta. Jāpārdomā, ko un 

kā spēlēt, vai atmiņā palikuši visu dzies-
mu vārdi. Pie tam – bez satraukuma jau 
nav tās īstās sajūtas, uz skatuves esot.

Kā patika publika Ļaudonā?
– Publika Ļaudonā bija ļoti atsaucī-

ga un, neskatoties uz to, ka uz koncertu 
bija ieradušies klausīties tikai paši īstā-
kie T-Band atbalstītāji, jāatzīst, ka bal-
sis, lai dziedātu līdzi, viņiem Ļaudonā 
ir ļoti skaļas.

Kādi ir grupas nākotnes plāni?
– Par tālejošiem nākotnes plāniem vēl 

nedaudz par agru runāt, bet pašlaik gru-
pa koncertē dažādos Latvijas nostūros, 
ir plāns ierakstīt vēl vismaz 2 dziesmas 
– tas tā tuvākajā nākotnē.

Jūsu novēlējums Ļaudonas jaunie-
šiem.

– Ļaudonas jauniešiem vēlamies no-
vēlēt izturības un radošu domu pilnu 
nākamo gadu.

Galvenais ir sapņot – pārējais atnāks 
pats.

Signe Smirnova

LAZDONAS 
AMATNIECĪBAS 
UN ROKDARBU 

PULCIŅŠ „ROTA”
Par spīti aukstajam laikam, sau-

lainā svētdienas pusdienlaikā – 5. 
februārī – kultūras namā viesojās 
rokdarbnieces, lai iemācītos ko 
jaunu no pulciņa „Rota” dalībnie-
cēm – Natālijas un Vandas.

Iesākumā tika rūpīgi aplūkoti, iz-
pētīti jau gatavie darbiņi – Natālija 
un Vanda laipni pastāstīja, kā top 
rotas – dažādu veidu brošas, pērļu 
kaklarotas, piekariņi u.c.

Pēc tam katra rokdarbniece va-
rēja izvēlēties sev interesējošo un 
apgūt nepieciešamo tehniku pērļu 
rotu gatavošanā, organzas brošu 
veidošanā, lakatu aušanā uz rāmja, 
tapošanā. Iemācījāmies rokdarbus 
veidot arī ar netradicionāliem dar-
barīkiem – dakšiņu un speciālām, 
veikalā nopērkamām sagatavēm. 

Paldies ļaudonietēm, kuras at-
nāca! Jāpiebilst, ka, ja līdzi ir savi 
materiāli (piem., dzija, pērlītes) – 
nodarbības neko nemaksā. Tā ir 
jauka iespēja iemācīties ko jaunu 
un interesantu, lai iepriecinātu sevi 
un tuvākos.

Šo nodarbību laikā radās interese 
par šobrīd populārajām volānšal-
lēm. Iespējams, pēc kāda laika atkal 
aicināsim „Rotas” rokdarbnieces, 
lai viņas pastāstītu un iemācītu da-
žādos volānšaļļu adīšanas veidus.

 Signe Smirnova

SNIEGA DIENA ĻAUDONĀ

3. martā plkst. 11:00
Ļaudonas vidusskolas sporta lauku-

mā
Baudīsim ziemas priekus kopā! 

Aicināti visi – lieli un mazi!
Notiks dažādas sportiskas aktivitā-

tes:
* Masu slēpošana 
* Slidotavā – šorttreks (individuāli) 

un „Veiklās slidas” (komandā 3 cilvē-
ki)

* Stadionā – biatlons (komandā 3 
cilvēki) un slēpošana „Trīs vienā” 
(komandā 3 cilvēki)

* Orientēšanās (komandā 3 cilvē-
ki)

*Jautrības stafetes ģimenēm, bēr-
niem, pieaugušajiem

Dalībnieki aicināti ņemt līdzi savu 
sporta inventāru, sportiski atraktīvu 
noskaņojumu un desiņas cepšanai 
(ugunskurs un silta tēja būs pieejama).

Degumnieku tautas nama 
amatierteātra izrāde 

„KAD APNĪK VECPUIŠA 
DZĪVE”

9. martā plkst. 19:30
Ļaudonas kultūras namā

Skolēniem – 0,50 Ls
Pieaugušajiem – 1 Ls

KULtūRAS AFIŠA

Signe (otrā no labās) kopā ar grupu T-Band.
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Lauksaimniekiem LAD informācija
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Jaunumi atbalsta veidos 2012. gadā
2012. gadā piemērojamie samazi-

nājumi tiešā atbalsta shēmu ietvaros 
Tā kā vecajās Eiropas Savienības da-

lībvalstīs 2012.gadā tiek piemērots 10% 
tiešo maksājumu apmēra samazinājums 
summām, kas pārsniedz EUR 5 000, un 
papildus 4% samazinājums summām, 
kas pārsniedz EUR 300 000 (tā sauktā 
modulācija), tad, piešķirot maksājumus 
2012.gadā, līdzīgi samazinājumi tiks 
attiecināti arī uz jauno dalībvalstu, tai 
skaitā Latvijas, lauksaimnieku Eiropas 
Savienības tiešo maksājumu un papildu 
valsts tiešo maksājumu kopsummām. 

Ar 2012. gadu tiek pārtraukta pie-
teikšanās papildu valsts tiešajiem 
maksājumiem (PVTM): 

• par kartupeļu cieti; 
• par nokautiem vai eksportētiem liel-

lopiem, 
jo tie tiek pilnībā atdalīti no ražošanas 

un 2012. gadā tiks attiecīgi aizstāti ar 
diviem jauniem maksājumiem: 

• atdalīto PVTM par kartupeļu cieti; 
• atdalīto PVTM par nokautiem vai 

eksportētiem liellopiem. 
Abi maksājumi 2012. gadā būs par 

saražoto lauksaimniecisko produkcijas 
vienību daudzumu, kas noteiktā vēstu-
res jeb references periodā noteikts kā 
atbilsošs attiecīgi PVTM par kartupeļu 
cieti un PVTM par nokautiem vai eks-
portētiem liellopiem. Tā kā vēl nav sa-
ņemts Eiropas Komisijas apstiprinājums 
šo atbalstu saņemšanas nosacījumiem, 
tad šobrīd vēl nav zināms references 
periods. Lai pieteiktos abiem jaunajiem, 

atdalītajiem PVTM, lauksaimniekam līdz 
2012. gada 15. maijam būs jāiesniedz 
platību maksājumu iesniegums Lauku at-
balsta dienesta reģionālajā lauksaimnie-
cības pārvaldē un jāpiesaka vismaz viens 
atbalsttiesīgs lauksaimniecības zemes hek-
tārs. 

Vienotais platības maksājums (VPM) 
Sākot ar 2012. gadu, uz VPM varēs pre-

tendēt par tādu lauksaimniecībā izmanto-
jamās zemes platību, kas ir atbalsta preten-
denta īpašumā vai valdījumā (lietošanā) 
kārtējā gada 15. jūnijā un ko (pēc Lauku 
atbalsta dienesta pieprasījuma) var pierā-
dīt ar rakstisku dokumentu. 

VID informācija
Atgādinājums par attaisnojošiem doku-

mentiem: uz maksājumu čekiem jābūt au-
toram, datumam, parakstam (arī summām 
līdz Ls 20); uz pavadzīmēm jābūt izsnieg-
šanas un saņemšanas vietas adresēm.

Ražotājiem nav jāreģistrē pavadzīmes.
Lauksaimniecības zemju pārdošanai 

starp lauksaimniekiem tiek piemērota no-
dokļu atlaide (vajadzīga LAD izziņa).

Projektu naudas iekļauj ienākumos pa-
kāpeniski, atbilstoši nolietojuma normām.

Juridisko personu izņemtā nauda ar 
10% nodokli tiek aplikta tikai par 2012. 
gadā gūtajiem ienākumiem, iepriekšējo 
gadu uzkrājumus var izņemt, nemaksājot 
nodokli.

PVN par būvniecības pakalpojumiem 
(arī par sīkajiem remontdarbiem – krāso-
šanu, logu nomaiņu utt.) nav jāmaksā, ja 
būvvaldē ir saņemta būvatļauja.

 Alvis Avotiņš

Informācija par dabā neeksis-
tējošu būvju atvieglotu izslēgšanu 
no Valsts Kadastra reģistra.

Sākot ar šo gadu, var atvieglotā veidā 
izslēgt no Kadastra reģistra tādas būves 
un ēkas, kuras dabā vairs nepastāv: sa-
brukušas, nodegušas utt. 

Nekustamā īpašuma īpašniekiem jā-
griežas  Madonas novada Būvvaldē ar 

Lai tavas dienas nākamās
Ar jauniem sapņiem nāk,
Ar nebijušām takām, ceļiem,
Kas rītos tev vēl jāuzsāk.

Sveicam jaundzimušo 
EVELĪNU PRAŠKEVIČU,  

dzimušu 18. janvārī, un viņas 
vecākus!

Tās dienas atpakaļ vairs nedos
    dzīve,
Ko gadi vītnē savijuši mums,
Bet viņu smaržu vēji līdzi nesīs,
Un sirds pat baltā ziemā 
  nenoskums.

SVEICAM  

50 gadu jubilejā
Aldi Kraukli 6. februārī

 
            55 gadu jubilejā

Jāni Mūrmani 14. februārī
Tamāru Miķelsoni 17. februārī

            60 gadu jubilejā
Juri Dičmani 23. februārī

70 gadu jubilejā
Antonu Putniņu 8. februārī
Vaidu Ozoliņu 27. februārī

Uldi Zepu 27. februārī

75 gadu jubilejā
Ilgvaru Kraftu 23. februārī

 
80 gadu jubilejā

Jāni Āboliņu 26. februārī

85 gadu jubilejā
Antu Uberti 22. februārī

 
95 gadu jubilejā

Lūciju Ziediņu 7. februārī

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, 
dodi!

APSvEICAM!                

PAtEICīBA
No sirds pateicamies Dzidrai Čei-

rānei, Brigitai Rūtenbergai un Aijai 
Zablockai par sniegto atbalstu grūtajā 

dzīves brīdī.
Skaidrīte un Aivars Āboliņi

AtgĀDINĀJUMS
Visiem bērnu vecākiem, kuru bērni ir 

vakcinēti pret ērču encefalītu (bezmak-
sas), sazināties ar V. Dimbeles ģimenes 

ārstes praksi par bērnu tālāko vakcināciju.
Tālrunis 64823392

iesniegumu, uz kura pamata Būvvalde 
izsniedz attiecīgu dokumentu, ko tad ie-
sniedz Valsts Zemes dienesta klientu ap-
kalpošanas centrā. Jāmaksā tikai par datu 
aktualizāciju, bet VZD vairs dabā neap-
sekos, jaunu inventarizāciju nepieprasīs 
veikt un citu naudu neiekasēs.

Jānis Zavals


