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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORES SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 12 (222) JANVĀRIS 2013. G.

„Lai lielais darbs uz priekšu iet, katram roka jāpieliek!” Ar šādu saukli 
varētu raksturot projekta gaitu, kurā sadarbojās un iesaistījās gan 
skolēni, gan skolotāji. Attēlā – sporta entuziasti kopā ar projekta 

virzītājspēku – sporta skolotāju Anitu Kidalu.

Tu esi tas, kas ir Tava dziļākā        
   vēlme.

Kāda ir Tava dziļākā vēlme, tāda  
   ir Tava griba.

Kāda ir Tava griba, tādi ir Tavi  
   darbi.

Kādi ir Tavi darbi – tāds ir Tavs  
   liktenis.

Šos vārdus jau otro gadu ierakstu 
sava kalendāra plānotāja pirmajā 
atvērumā – kā atgādinājumu sev, kā 
brīdinājumu, kā ieteikumu – kā nu 
kuro reizi sanāk. Ticēt vai neticēt 
liktenim vai kādam augstākam 
spēkam ir katra paša ziņā, tomēr nevar 
noliegt, ka ir kas tāds, kas veido mūsu 
dzīvi, dzīves ceļa pagriezienus. Un 
varbūt nav jāskatās nemaz tik tālu – 
pietiek paskatīties uz sevi, paskatīties 
sevī. Kādas ir manas vēlmes, kāda ir 
mana griba un darbi?! Esmu nonākusi 
pie secinājuma, ka tad, kad cilvēkā 
šīs lietas ir sakārtotas, kad cilvēks ir 
harmonijā ar sevi – ar savām vēlmēm, 
darbiem, vārdiem – ja šīs lietas iet 
roku rokā, pēc tīrākās sirdsapziņas un 
bez slēptiem motīviem, tad tie šķēpi, 
kas šad tad tiek tēmēti mūsu virzienā, 
atduras pret šo harmoniju, atduras 
pret pārliecību par vēlmi un gribu, 
dzīvotprieku. Šie tēmētie šķēpi salūst un 
agri vai vēlu lido atpakaļ pie saimnieka. 
Bet tu sadziedē rētas,uzaudzē ādu un 
turpini! Un šķiet, tiklīdz kāda no šīm 
sajūtām – vēlme, griba, darbi – sāk 
šķobīties savā patiesajā izpausmē, tu 
kļūsti ievainojams. Tādēļ ir svarīgi 
turēties pie savām vērtībām, pie tā, 
kas mūsos ir patiess un īsts. Galvenais 
ir vēlme – no tās var izaugt neticamas 
lietas! Svarīgi, lai ir šī vēlme – vēlme 
ticēt, vēlme attīstīties, vēlme turpināt 
iesākto un aizsākt ko jaunu. Katram ir 
sava vēlme, sava griba, savi darbi un 
savs liktenis. Lai šajā gadā šīs lietas 
ir harmonijā ikvienā no mums!

Signe 

ANDREJA EGLĪŠA ĻAUDONAS 
VIDUSSKOLA UZVAR 

PROJEKTU KONKURSĀ 
LABIEDARBI.LV

Decembra „Ļaudonas Vēstis” 
numurā lasījāt par projektu „Kā 
zēni kļūst par vīriem”, ko A.Eglīša 
Ļaudonas vidusskola iesniegusi 
konkursā LabieDarbi.lv Brīdī, 
kad projekts tika apstiprināts, tas 
iekļuva nākamajā kārtā – starp 
daudziem citiem veiksmīgiem 
projektiem bija nepieciešams 
uzrunāt balsotājus, vācot balsis, 
lai noturētos pirmajā pieciniekā un 
iegūtu nepieciešamo finansējumu 
atlētiskās vingrošanas zāles 
inventāra iegādei. Ar sporta 
skolotājas Anitas Kidalas un 
skolēnu aktīvu iesaistīšanos, 
uzrunājot balsotājus, projekts ir 
ieguvis 1. vietu! Par mūsu skolas 

projektu „Kā zēni kļūst par vīriem” 
ir nobalsots 9030 reizes! Anita 
Kidala saka sirsnīgu paldies visiem 
atbalstītājiem – visiem, kas balsoja un 
aicināja to darīt arī citus. Šis projekts 
nav tikai par sporta inventāru vai 
sportisko uzvaru – tas ir nebijis 
piedzīvojums un pārdzīvojumus 
skolēniem, kuri šī projekta gaitā ir 
saliedējušies, guvuši pārliecību par 
saviem spēkiem un likuši pamatus 
veselīgam dzīvesveidam Ļaudonā.
Mums visiem kopā ir izdevies 
īstenot skaistu mērķi un noticēt tam, 
ka, kopā darbojoties, var sasniegt 
iecerēto. 

Signe Smirnova
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 26. decembrī
 85 gadu jubileju atzīmēja 
AUSMA LAUKABRIEDE
Ausmas bērnības atmiņas caurstrāvo 

sāpīgi notikumi, jo viņa kopā ar ģimeni 
1949. gadā tika izsūtīta uz Sibīriju – 

MĒNEŠA JUBILĀRES
Lai arī ir sācies jauns gads, šajā reizē lasiet par decembra svētku jubilārēm – 
Ausmu Laukabriedi un Skaidrīti Āboliņu, kuras dzimšanas dienas atzīmē līdz ar 
ziemas Saulgriežu svētkiem.

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU
INICIATĪVU CENTRA „ACS”

jaunā meitene ar vienu čemodānu padusē 
nokļuva Amūras apgabala Šimanovskas 
rajonā. Lai arī Ausmai, vēl Latvijā esot, 
bija iespēja aizbēgt, viņa izvēlējās doties 
līdzi vecākiem, kas vēlāk izrādījās 
liktenīgs brauciens arī pašas Ausmas 
privātajā dzīvē. Dzīve Sibīrijā pagāja, 
strādājot, smagus darbus mežā, tomēr kāds 
notikums lika ikdienai iegūt saules gaismu 
– Sibīrijā Ausma sastapa savu nākamo 
vīru Induli. Lai arī Ausma un Indulis bija 
pazīstami jau iepriekš, siltas jūtas starp 
abiem uzplauka, atrodoties svešumā. 2012. 
gada 20. novembrī Laukabrieži svinēja 
skaisto 60 gadu kāzu jubileju (dimanta) un 
joprojām ir jūtama īpaša saikne, saticība 
starp Ausmu un Induli.

1957. gadā Latvijā Ausma ar vīru 
atgriezās jau trijatā – kopā ar trīsgadīgo 
meitu Rūtu. Pēc atgriešanās dzimtenē 
Ausma ilgus gadus nostrādāja Bulduru 
sovhoztehnikumā.

Asuma teica, ka viņa ir kā sargeņģelis 
meitai Rūtai un mazdēliem Gunāram 

un Eduardam. Ausma ir priecīga un 
izsaka pateicību, ka ir iespēja dzīvot 
kopā ar meitu. Rūta ikdienā ļoti palīdz, 
visu izdara.

Jautājot par hobijiem, Ausma saka, 
ka viņai ļoti patīkot ziedi – gan dārzā 
pašas izaudzētie ziedi, gan tie, kurus 
uzdāvina un var priecāties, esot mājās. 
Tāpat Ausmai ļoti patīk dažādi patīkami 
pārsteigumi, piemēram, ja mazdēls 
negaidot piezvana. Lai arī Ausmas 
kundze jau ir cienījamā vecumā, viņa 
neatsakās savu ikdienu iekrāsot ar 
dažādiem piedzīvojumiem, piemēram, 
Vecā gada dienā Ausma kopā ar meitu 
pārģērbušās un devušās pie kaimiņiem 
čigānos. Tā rodas pozitīvas emocijas 
un grūtsirdīgās domas izgaist.

Nobeigumā jubilāre vēlas pateikt 
lielu paldies Ļaudonas pagasta 
pārvaldei par apsveikumu svētkos, 
meitai Rūtai par nenovērtējamo 
palīdzēšanu un vīram Indulim par 
rūpēm un gādību jau 60 gadu garumā.

Mirkli pirms Jaunā gada,  
   31. decembrī, 80 gadu   
   jubileju atzīmēja 

SKAIDRĪTE ĀBOLIŅA
Skaidrītei ir ne tikai zīmīgs dzimšanas 

datums, bet arī laiks – dzimšanas 
apliecībā dzimšanas laiks minēts 
plkst.23:55. Jubilāre nepārdzīvo par 
dzimšanas dienas datumu – jo vairāk 
svētku, jo labāk, turklāt Skaidrītes 
znotam Vladimiram arī šajā dienā ir 
dzimšanas diena.

Skaidrītes bērnības takas saistās ar 
mājām Ļaudonas pagasta „Krieviņos”. 
Skaidrītes bērnība jau kopš 6 gadu 
vecuma pagājusi strādājot. Maza 
meitene būdama, viņa prātojusi, kāpēc  

lieli cilvēki var darīt, ko grib, bet viņai 
jādara, ko liek?!

Kad Ļaudonas skolā pabeigtas 11 
klases, Skaidrīte uzsāka studijas Rīgā, 
tomēr mācības pārtrauca, jo svarīgāk bija 
būt pie vecākiem, kuri tobrīd ļoti slimoja.

Skaidrīte ir strādājusi dažādus darbus, 
viens no ilgākajiem – kinomehāniķe. 
Sākumā Skaidrīte kā kinomehāniķe 
braukāja pa toreizējo rajonu, vēlāk sāka 
strādāt Ļaudonas kino ēkā. Ģimenē ar 
vīru Jāni dzimuši trīs bērni – Aija, Antra 
un Aivars. Tomēr, kad Skaidrītes dzīvē 
izveidojās situācija, kad viņa palika viena 
ar bērniem, darbs aizņēma vairāk laika 
– pa nakti Skaidrīte strādāja kino, bet pa 
dienu ēdnīcā. Skaidrīte paguva strādāt arī 
skolā un bērnudārzā. 

Bērni Skaidrītei dāvājuši 5 mazbērnus  
– Aigaru, Inetu, Sandri, Evitu, Jāni. 
Un nu pulciņam pievienojusies arī 
mazmazmeitiņa – Skaidrītes lolojums 

un dārgums Estere. Kad visa ģimene 
sabrauc Sāvienas mājās, vietas tā vien 
pietiekot, tomēr visi ir kopā un var 
aprunāties.

Skaidrītes vaļasprieks ir adīšana. 
Sākotnēji Skaidrīte bija nolēmusi 
katram tuviniekam ko noadīt, bet laiks 
iet un arī saime aug – līdz ar to jāturpina 
adīt, lai katram būtu siltas zeķes un 
dūraiņi. Tāpat Skaidrīte labprāt dodas 
ekskursijās, ko organizē meitas. Allaž 
šajās ekskursijās top kopbildes, arī 
Ziemassvētkos visi Skaidrītes tuvinieki 
nobildējušies, lai kopīgo foto, skaisti 
ierāmētu, pasniegtu jubilārei dzimšanas 
dienā. Nu Skaidrīte ik dienu var aplūkot 
savus mīļos.

3. janvārī 80 gadu jubileju svinēja ZENTA 
APŠA, diemžēl jubilāri neizdevās satikt.

Jubilārēm vēlam veselību, 
saulainas dienas un mīļos 

cilvēkus, kas vienmēr ir blakus un 
gādā par jūsu labsajūtu un mieru!

Signes Smirnovas
teksts un foto
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VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

Ziemassvētki Ļaudonas pagasta PII 
„Brīnumdārzs”

2012. gada 20. decembrī arī Ļaudonas PII 
„Brīnumdārzs” klāt bija Ziemassvētki. Visu grupu 
audzēkņi satrauktām sirsniņām steidzās radīt svētku 
brīnumus. Mazie “Zaķu” grupas audzēkņi kopā ar 
audzinātājām palīgos bija sasaukuši vāveres un ežus, 
lai kopīgi sapostos Ziemassvētkiem. Bērni kopā ar 

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU
INICIATĪVU CENTRA „ACS”

PII “Brīnumdārzs”
palīgiem lasīja čiekurus, laidās jautrās dejās ar baltajiem 
garaušiem un pelēko peli. Bet, kad darbs bija padarīts tie 
skrēja sildīties cimdiņā! Te pēkšņi – bums, bums! Rībēja 
bungas un skanēja zvaniņi – “Rūķu” saime no “Rūķu” 
grupas – bija sagatavojuši orķestra priekšnesumu ar 
jaukām Ziemassvētku dziesmām. Peles un kaķi no 
“Kaķu” grupas gan bija nerātni – nevarēja sadalīt dāvanu 
kasti. Sniegavīrs, to sadzirdēdams, nāca palīgā. Taču 
negaidot ieradās ragana ar slotu un nozaga dāvanas. Taču 
viss, kas beidzas, beidzas labi – ieradās Salamāte un 
atgādāja dāvanas atpakaļ.

Pēc katras grupas uzveduma bērniem sejās iemirdzējās 
smaids, jo ieradās Ziemassvētku vecītis ar dāvanu maisu. 
Dzejoļus skaitīja gan bērni, gan vecāki, gan audzītes. 
Pasākums bija prieka un sirsnības pilns! 

Novēlam laimi un veselību 2013. gadā!

Ļaudonas PII „Brīnumdārzs”
Vecāku komitejas pārstāve

Sanita Baranova
Ināras Krasnovas foto

“Kaķu” grupa kopā ar audzinātājām un 
Ziemassvētku vecīti.

“Rūķu” grupa kopā ar audzinātājām un 
Ziemassvētku vecīti.

“Zaķu” grupas bērni ar vecākiem un audzinātājām 
pie Ziemassvētku vecīša.

Noliktavas tīrīšana – iespēja par ziedojumiem 
iegādāties noderīgas mantas!

2013. gada janvārī un februārī PII „Brīnumdārzs” notiek noliktavas tīrīšana, 
tādēļ par ziedojumiem iespējams iegādāties:
-bērnu krēsliņus
-bērnu galdiņus
-bērnu gultiņas
-ķeblīšus
-stiklus
-šķīvjus

Informācija pa telefonu: 
64860915; 26425048; 28348598.

NOLIKTAVAS
TĪRĪŠANA
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117. ĻAUDONAS 
MAZPULKĀ

117. Ļaudonas mazpulkā 
darbojas 23 mazpulcēni un 
11 mazpulcēnu kandidāti. 
Rudenī sekmīgi noslēdzās 
Latvijas un Šveices 
sadarbības programmas 
projekts „Visu daru es ar 
prieku!”, kurā bija iesaistījies 
arī mūsu mazpulks.

Kāds ir šī projekta ieguvums? 
- Projektā iepriekšējo mācību gadu 

aktīvi darbojās četrpadsmit 3. un 4. 
klases skolēni. Kopā ar skolotāju Anitu 
Pētersīli turpina darboties 8 skolēni;

- tika noorganizēta vasaras nometne 
Latgales novadu mazpulkiem;

- pieredzes bagāti Latvijas mazpulka 
vadītāji izstrādājuši apmācību 
programmu mazpulka ikdienas darbam, 
kuru izmantojam nodarbībās;

- iegādāti daudzveidīgi nodarbību 
materiāli un inventārs, joprojām to 
izmantojam.

Šajā mācību gadā darbojamies 
atsevišķā telpā, kuru dalām ar skolēnu 
pašpārvaldi. Bezgala liels prieks par to, 
ka varam nodarbībās izpausties, nevienu 
netraucējot.

Rudens periodā gatavojāmies Projektu 
forumam, kas notika Krustpils pamatskolā. 
Bet līdz tam individuālā vasaras darba 
rezultāts bija rūpīgi jāpieraksta, jānoformē 
un jāprezentē skolā. Diemžēl daudziem 
mazpulcēniem pietrūka pacietības savu 
projektu īstenot, kaut gan pavasarī ar 
prieku saņēma sīksīpolus un dažādas 
sēklas. Prieks par 7. klases skolēniem: 
Kristīni Kuprani, Kristiānu Kalniņu, 
Katrīnu Melāniju Kļaviņu, Reini Veikšānu 
un Nauri Pelsi, kuri nopietni bija 
strādājuši vasaras periodā, sagatavojuši 
darba prezentāciju un sekmīgi pārstāvēja 
Ļaudonas mazpulku.

Nodarbībās skolēnus iepazīstinu 
ar latvisko dzīvesziņu. Pirmo reizi 
izbaudījām to, kā tas ir – gatavoties 

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola
Mārtiņdienai, sameklēt un darināt 
atbilstošus tērpus, iemācīties 
tautasdziesmas, veidot dāvaniņas un 
iejusties Mārtiņbērnu lomā. 

Novembrī jaunāko klašu mazpulcēni, 
kuri vēlējās, gatavoja nelielas pārsteiguma 
dāvaniņas vecākiem Ziemassvētkos. 

Decembris – tas ir mūsu mazpulka 
svētku mēnesis. Katru gadu skolēni, kuri 
iepriekšējo mācību gadu darbojušies 
nodarbībās, vasarā strādājuši pie savas 
izvēlētās tēmas un prezentējuši to rudens 
mazpulka skatē, saņem Mazpulcēna 
nozīmi. 17. decembrī oficiāli mazpulkā 
iestājās Emīlija Rizga, Samanta 
Juhneviča, Rolands Šimonis, Dainis 
Kalniņš, Jānis Elijāss un Ivans Biļevskis.

Gada pēdējā nodarbība 19. decembrī 
noslēdzās ar svētku kliņģeri par godu 
mazpulka triju gadu pastāvēšanai un 
piparkūku cepšanu.

Novēlu visiem mazpulcēniem un viņu 
vecākiem darbīgas un radošas visas jaunā 
gada dienas!

Līga Grāvīte, 
117. Ļaudonas mazpulka vadītāja

Skolēni, kas, saņemot Mazpulku 
nozīmi, oficiāli kļūst par 117. 

Ļaudonas mazpulcēnu. 
Pirmā rindā no kreisās: Jānis Elijāss, 

Emīlija Rizga, Rolands Šimonis, 
Samanta Juhneviča.

Otrā rindā no kreisās: Dainis Kalniņš, 
Ivans Biļevskis.

Mazpulcēni 117. Ļaudonas mazpulka 3 gadu jubilejā.

PUSAUDŽI...
Pusaudži! Ko var gribēt!- Tādi un 

līdzīgi izteikumi izskan visai bieži, kad 
runa ir par skolas 7.-8. klases skolēniem. 
Kas tad ir šis „smagais pusaudžu 
periods? Speciālisti to sauc par otro 
piedzimšanu. Kāpēc? Notiek organisma 
fiziska, psiholoģiska un personības 
vispār pārkārtošanās. Piedzimšana 
vienmēr notiek ar kliedzienu. Pirmo 
reizi piedzimstot, bērns ar kliedzienu 
paziņo – es esmu nevarīgs, rūpējieties 
par mani!, tagad – tieši pretēji. Un 
kā jau dabā tas notiek – nav vienādu 
dzemdību – ir vieglākas, ir sarežģītākas 
pat vienai un tai pašai mātei. Tā arī 
pusaudža vecums citam ir vētraināks, 
citam mierīgāks, arī vienas ģimenes 
bērniem tas nereti ir atšķirīgs.

Ar ko tad sākas pusaudža 

periods? Organismā sāk funkcionēt 
dzimumdziedzeri, asinīs tiek ievadītas 
līdz šim nebijušas bioloģiski aktīvas vielas 
– dzimumhormoni. Vecums, kurā notiek 
šīs pārmaiņas un organisma pielāgošanās 
tām,  ir visai atšķirīgs – no 8 gadu vecuma 
līdz 18 gadiem. Līdzīgi kā izmainās visa 
instrumentālā ansambļa skanējums, ja 
sastāvā tiek iekļauts kāds cits, nebijis 
instruments, tā izmainās arī hormonālais 
līdzsvars un uzvedība pusaudzim. Tātad 
šoreiz par hormonālajām pārmaiņām 
pusaudža organismā un to radītajām 
sekām.

Dzimumhormonu ietekmē notiek 
pastiprināta augšana un attīstība ( var izaugt 
gada laikā pat 10 un vairāk cm). Tikai – ak 
vai! Meitenes savu nobriešanu sāk ar lielo 
augšanas lēcienu, bet zēniem to novēro 
vēlākajos dzimumattīstības posmos, līdz ar 
to nereti kādus gadus meitenes ir garākas 

par saviem klasesbiedriem zēniem. 
Pusaudža izskats nemitīgi mainās, 
šajā laikā ir pastiprināti pārdzīvojumi 
par to. Ļoti nodarbina jautājums, vai 
tas, kas notiek ar mani, ir normāli? Te 
nu pieaugušo atbalsts ir apstiprinoša 
atbilde – jā, tā tas notiek, tā mēs visi 
izaugam. Protams, dzimumhormonu 
ietekmē rodas arī vēlme patikt, parādās 
raksturīga uzvedība. Ar hormoniem 
tāpat kā ar jaunas mašīnas motoru – tas ir 
jāpieregulē. Tā arī pusaudzim hormonu 
līmenis asinis svārstās – no ļoti zema līdz 
pat augstākam kā pieaugušajiem. Līdzi 
svārstās garastāvoklis, uzvedība. Zēniem 
paaugstinātu dzimumhormonu līmeņa 
dēļ parādās agresivitāte. Jautājumi par 
savu nobriešanu pusaudžus interesē, 
viņiem būtu jāsaņem atbildes. Tās 
var sniegt pieaugušie. Ideālā variantā  
vecāki. Būtu jārada sajūta, ka pusaudzis 



    JANVĀRIS 2013                  “Ļaudonas Vēstis” Nr. 12 (222)                               5

var jautāt. Atbildes tiks meklētas 
jebkurā gadījumā. Var gadīties, ka tur, 
kur vecākiem negribētos – uz ielas, 
interneta vietnēs ( ne jau tajās zinātniski 
pamatotākajās...).

Kā jau iepriekš minēju, mainās 
visa ansambļa skanējums – mainās 
arī citu iekšējās sekrēcijas dziedzeru 
aktivitāte. Pusaudzis kļūst nervozāks. 
Emocijas ir ļoti mainīgas, kustīgas, 
pretrunīgas, no sajūsmas līdz depresijai. 
Parādās vēlme kritizēt – visus un 
visu – vecākus, skolotājus, mācību 
grāmatas...Neviens pasākums nav 
gana labs...Tātad hormonālais fons 
rada negatīvus pārdzīvojumus. Ko 
darīt pieaugušajiem? Dot līdzsvaram 

pozitīvo. Ja ir kas labs, paslavēt, tas rada 
pozitīvas emocijas, iedvesmo darboties. 
Der paturēt prātā – ja nesakām pusaudzim 
uzslavas par labo, tikai aizrādām par slikto, 
veidojas zemapziņā informācija – kamēr 
es daru labu, mani nepamana, ir jāizdara 
kas slikts, lai kļūtu redzams.

Reāli straujās attīstības posmā pusaudži 
ir nervozi, ātrāk nogurst, viņiem kļūst 
salīdzinoši grūtāk mācīties. Var saasināties 
hroniskās slimības vai tieši pretēji – tas 
pāriet. Vērojami saucamie ortostatiskie 
ģīboņi (ilgstoši stāvot, īpaši karstā laikā), 
var būt muskuļu vājums – vēlme atbalstīties, 
kā arī kustību koordinācijas izmaiņas 
– kļūst neveiklāki, izdara liekas kustības 
(tas, protams, ir pārejoši). Pusaudzī iemājo 

konflikts – nepatīk vecāku rūpes, grib 
būt patstāvīgs, bet paliek vēlme pēc 
intimitātes. Paliksim kopā ar pusaudzi 
viņa „augšanas sāpēs”! Lai cik grūti 
būtu, pieaugušajiem nav „hormonu 
vētru”, viņi ir tie, kam  jāsaglabā  
līdzsvars (karstajam pusaudzim 
„piešauj” mazliet vēsa miera), lai 
nokaitēto situāciju atdzesētu.

Izmantotā literatūra: 
Puškarevs I., Golubeva A., „Bērna  

    attīstība”, Valtneris A.”Bērnu un  
    pusaudžu fizioloģija”, 

Zvaigzne ABC
Inga Avotiņa,

 bioloģijas skolotāja 

2012./2013. MĀCĪBU GADA I SEMESTRA 
MĀCĪBU REZULTĀTI

Salīdzinot 2012./2013. mācību gada 
un pagājušā mācību gada 1.semestra 
mācību darba rezultātus, ir vērojamas 
pozitīvas izmaiņas. Piecas klases 
piedalās laikraksta „Diena” rīkotajā 
konkursā „Mēs varam labāk” ar 
mērķi motivēt skolēnus uzlabot savus 
mācību sasniegumus. Neliels atskats 
uz 1. mācību semestra rezultātiem.

4.-12. klašu grupās vērojama 
izaugsme, jo visas klases ir uzlabojušas 
savu vidējo atzīmi, izņemtot 8.klasi, 
kura šī mācību gada I semestri beidza 
sliktāk nekā pērn, un 7.klase, kura 
saglabāja nemainīgu savu klases vidējo 
vērtējumu. 

Skolā šogad ir 5 klases 4.,5.,6.,9. un 
10., kuru klases vidējā atzīme bija 6 un 
augstāka, tāpēc šīs klases piedalās konkursā 
“Mēs varam labāk”, kuru rīko laikraksta 
“Diena” pielikums “Skolas Diena” kopā ar 
izglītības portālu un skolvadības sistēmu 
E-klase. Konkursa mērķis – papildus 
motivēt skolēnus uzlabot savus mācību 
sasniegumus, vedināt domāt, kā tiek 
izlietoti skolas gadi, kuri galvenokārt būtu 
veltāmi zināšanu uzkrāšanai.

Skolā paralēli mācību darbam 
notiek arī aktivitātes interešu izglītībā, 
ārpusstundu darbā, piedalīšanās dažādos 
pasākumos, dažādu pienākumu veikšana 
utt.,- šis skolēnu darbs tiek atspoguļots 

skolēnu prēmēšanas nolikumā. Pēc 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
skolēnu prēmēšanas nolikuma lielāko 
punktu skaitu, kā arī dāvanu kartes no 
izdevniecības “Zvaigzne ABC” ieguva:

 4.-8.kl. grupā:
Annija Asmus 4.kl.
Māra Karlsone  8.kl. 
Eva Stradiņa 5.kl. 
9.-12.kl. grupā:
Uldis Lakotko 12.kl. 
Lauma Iesalniece 9.kl. 
Ivita Celiņa 10.kl. 

Skolēnu vērtējuma statistika klašu grupās pa līmeņiem
Skolēnu skaits pa klašu grupām ar optimālu līmeni

Skolēnu skaits pa klašu grupām 
ar pietiekamu līmeni

Skolēnu skaits pa klašu grupām
ar nepietiekamu līmeni

Mēs katrs ik dienu varam izdarīt kaut ko labu, jo tikai 
mēs paši veidojam mūsu visu kopīgo nākotni. Un labākais, 
ko var darīt skolēni, ir mācīties - nevis no nākamās nedēļas, 
jaunā gada vai cita zīmīga datuma, bet no šī brīža.

Veiksmīgu jauno mācību gadu vēlot,
A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktora 

vietniece mācību darbā
Alda Ostrovska
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SkOLAS ZIņAS

kULTŪRAS DZĪVES NORISES
ZIEMASSVĒTKU LAIKĀ

Ziemassvētku laiks Ļaudonā, 
manuprāt, bija ar skaistiem 
pasākumiem bagāts, un tie, kas 
vēlējās, spēja rast svētku noskaņu 
un īpašo burvību.

A.Eglīša Ļaudonas vidusskolā 
koncertā „Lai iedegas sveces” 

uzstājās dzejniece – aktrise Kristīne 
Dina Bitēna un komponists Atvars 
Sirmais. Kristīnes Dinas Bitēnas 
runātā liriskā dzeja lika domām 
aizsoļot atpakaļ pagātnē un 
atcerēties, kādi bija Ziemassvētki 
bērnībā, un palūkoties aiz nākotnes 
durvīm, ko mūsdienu bērniem 
nozīmē Ziemassvētki? Koncerta 
pirmajā daļā, dzejai mijoties 
ar dziesmām, tika iesaistīti arī 
skatītāji – gan lieli, gan mazi. 
Manuprāt, ikvienu skāra sentiments, 
melanholija un Ziemassvētku īpašā 
noskaņa. Koncerta otrā daļa īpaši 
patika mazākajiem skolēniem, 
tajā piedalījās Rūķu krustmāmiņa 
(K.D.Bitēna), rūķis Taustiņš 
(A.Sirmais) un iemīļotais, kādreizējā 
TV raidījuma varonis rūķis Kikī. 
Rūķu pastrādātās blēņas, ko steidza 
labot krustmāmiņa, ikvienā raisīja 

smaidu. Koncerta izskaņā 
ieradās Ziemassvētku 
vecītis, kas uzmanīgi 
uzklausīja bērnu sagatavotos 
priekšnesumus un pasniedza 
saldumus – Ziemassvētku 
vecītis brīnījās, ka, bērnu 
vecumam palielinoties, 
sarūk priekšnesuma 
ilgums! Pasākums bija 
kvalitatīvs un interesants, 
droši vien, ka pasākums 
skolēniem šķistu 
interesantāks, ja blakus 

būtu ģimene – iespējams, tad nebūtu 
bijis iemesla pasākuma laikā pamest 
zāli. Šis Ziemassvētku pasākums skolā 
bija īpašs arī ar to, ka uz šo koncertu 
tika aicināti Ļaudonas vidusskolas 
pensionētie skolotāji, tādējādi izrādot 
cieņu un radot svētkus bijušajiem 

skolotājiem.
Ļaudonas kultūras 

namā koncerts 
„ Z i e m a s s v ē t k u 
brīnums”, kas 
norisinājās otrajos 
Z i e m a s s v ē t k o s , 
pulcēja ģimenes, lai 
sirsnīgā atmosfērā 
uzklausītu eņģeļa 
(S.Smirnova) svētku 
vēstījumu. Koncertu 
kuplināja A.Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas 
mazāko klašu dejotāji, 
savukārt Atis Kriškāns 
klausītājiem sniedza 
iespēju klausīties 

skaistās klarnetes dziesmā. Paldies 
māksliniekiem! Īpašs paldies deju 
skolotājai Anitai Pētersīlei un to bērnu 
vecākiem, kas iesaistījās gatavošanās 
procesā. Diemžēl šī pasākuma gaišo 
starojumu aizēnoja skatītāju atstātās 
„dāvanas” – uz grīdas saspļaudītās 
saulespuķu sēklas, 
kuru ēšana bija 
dzirdama arī 
koncerta laikā. 
Koncertu vēroja 
bērnu vecāki. Ļoti 
žēl, ka pieauguši 
cilvēki nespēj izrādīt 
cieņu pret savu 
bērnu, pret koncerta 
māksliniekiem un 
skatītājiem…

Pasākums „Nāc 
ciemos Rūķu 
ciemā!” pulcēja 

Ļaudonas pagasta bērnus, kuri 
neapmeklē PII. Bērni kopā ar Rūķi 
veica dažādus svētku gaidīšanas 
darbiņus un kopā ar vecākiem 
devās jautrā dejā, lai sagatavoto 
priekšnesumu parādītu Ziemassvētku 
vecītim. Ilgi nebija jāgaida, kad 
Ziemassvētku vecītis ieradās. Kāds 
bērns sakautrējās, kāds uzsmaidīja 
– tomēr Ziemassvētku vecīša klēpī 
sēdēja ikviens, īpašu prieku raisīja 
lielāko bērnu sagatavotie dzejolīši. 
Jācer, ka nākamajā tikšanās reizē 
Rūķu ciemā viesosies vairāk bērnu. 
Kopā taču interesantāk – gan 
bērniem doties rotaļās, gan vecākiem 
savstarpēji padalīties pieredzē.

Ļaudonas pagasta vecākā 
paaudze uz svētku pasākumu tika 
aicināta svētku starpposmā – pēc 
Ziemassvētkiem un pirms Jaunā 
gada. Par muzikālo noformējumu 
rūpējās lauku kapela „Meldiņš” no 
Lubānas un jau ar pirmajām taktīm 
svētku viesi griezās valša ritmā. 
Svētku diena tika pavadīta jautrā 
atmosfērā. Kad muzikanti atpūtināja 
balsis, bet dejotāji – kājas, seniori 
iesaistījās atrakcijās, iepazinās ar 
Jaunā gada ticējumiem, uzklausīja, ko 
zvaigznes sola katrai zodiaka zīmei, 
un piedalījās sarūpēto dāvaniņu 
izlozē. Īpašs paldies Skaidrītei 
Stepanovai par ieguldījumu cienasta 
sarūpēšanā. Vakara gaitā ikviens 
pateica kādu novēlējumu, un 
viens no populārākajiem, cerams, 
piepildīsies – atnākušie seniori 
vēlējās, lai uz nākamo šāda veida 
pasākumu atnāktu visi Ļaudonas 
pagasta pensionāri. Mīļi gaidīsim!

Arī Jaunā gada balle iepriecināja 
ar kuplu dejotāju pulku. Un, ja Jaunais 
gads sācies ar plaši apmeklētu balli, 
tad jācer, ka tā būs visu gadu.
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Spītējot ziemai un salam, jauniešu centriņā 
notiek dažādas aktivitātes.

9. janvārī notika prāta spēle “Zini vai 
mini”, kurā uzvaras laurus šoreiz plūca 
Jānis Lācītis.

No 14. līdz 25. janvārim notiek novusa 
čempionāts. Rezultāti tiks vērtēti divās 
vecuma grupās. Aicinām visus jauniešus, 
kuriem nav svešs novuss, nākt un 
piedalīties!

Šogad mēs abonējam lielisku žurnālu – 
„ILUSTRĒTĀ JUNIORIEM”. Lai rosinātu 
jauniešus lasīt un uzzināt daudz ko jaunu, 
rīkojam viktorīnu par žurnālā apskatītajām 
tēmām. Par katru pareizu atbildi uz 
viktorīnas jautājumu ir iespēja nopelnīt 
konfekti. Šāda viktorīna par janvāra mēneša 
žurnāla izdevumu notika 23. janvārī. Lasiet 
žurnālu „Ilustrētā junioriem” un nāciet 
piedalīties mūsu viktorīnā!

BJIC “Acs” vadītāja
Biruta Calmane

VĒSTIS NO BĒRNU UN 
JAUNIEŠU INICIATĪVU 

CENTRA „ACS”

1991. GADA BARIKĀŽU AIZSTĀVJU 
ATCERES DIENA

Šogad apritēja 22 gadi kopš Barikādēm, kad latvieši, 
nedomājot par ziemas salu, nedomājot par sekām, cīnījās 
par savu valsti, par ticību nākotnei. Kur gan vēl skaidrāk 
var atcerēties to dienu notikumus, satikt domubiedrus 
un godam atzīmēt atceres dienu, ja ne pašu notikumu 
epicentrā. Tādēļ pēc Ļaudonas pagasta pārvaldes 
vadītājas Ilzes Dreimanes ierosinājuma, ļaudoniešiem, 
kuri piedalījušies Barikādēs, tika izsūtīti ielūgumi ar 
aicinājumu doties braucienā uz Rīgu, lai piedalītos 
galvaspilsētā rīkotajā pasākumā. 20. janvāra rīta uz Rīgu 
devās Jānis Dimbelis, Anna Iesalniece ar meitu Laumu, 
Ļaudonas pansionāta vadītāja Tatjana Kriškāne un Jurijs 
Simsons. Ierodoties Rīgā, bažas par lielo aukstumu norima 
– laiks bija patīkams, atmosfēra tāpat.  Doma laukumā 
tika iekurināts centrālais atceres dienas ugunskurs, 
pie kura pulcējās Barikāžu dalībnieki, lai atcerētos 

notikumus un dalītos iespaidos ar klātesošajiem. Pie 
Brīvības pieminekļa uzrunu klātesošajiem teica Latvijas 
Valsts prezidents Andris Bērziņš. Un zīmīgi, pēc savas 
uzrunas vēršoties pie tautas, arī ļaudoniešiem izdevies 
sarokoties ar prezidenta kungu. Valsts amatpersonas pie 
Brīvības pieminekļa nolika ziedus, tāpat arī ļaudonieši 
atstāja savus ziedus. Doma laukumā 20. janvārī bija 
piestājis arī Barikāžu muzeobuss, kuru ļaudonieši ar 
interesi aplūkoja.

Tā kā šajā braucienā devās arī Tatjana Kriškāne, viņa, 
izmantojot izdevību, devās apciemot izbijušo sāvēnieti 
Jāni Mežaku. Tatjana pansionāta un Ļaudonas pagasta 
pārvaldes vārdā Mežaka kungu sveica cienījamajā 90 gadu 
jubilejā. Jānis Mežaks ir mācījies Sāvienas skolā, dzīves 
laikā strādājis Kanādā par skolotāju. Viņa uzraudzībā 
bijušas 15 skolas, kurās mācījušies ap 900 latviešu bērnu. 
Kad ilgas pēc mājām bijušas nepārvaramas, Jānis atgriezies  
dzimtenē un nu dzīvo kopā ar māsu. Mežaka kungs 
savulaik ir palīdzējis gan dzimtās Sāvienas bibliotēkai, 
gan Ļaudonas pansionātam. Jānis Mežaks priecājās par 
sveicieniem no dzimtās puses –  ziedi, ar sirsnību adīti 
dūraiņi, glezna ar Aiviekstes skatu, tā kā Mežaka kunga 
jubileja ir 21.janvāris, tie bija pirmie sveicini svētkos, kas 
sasildīja Mežaka kunga sirdi.

Signes Smirnovas
teksts un foto

No kreisās: Tatjana Kriškāne un Anna Iesalniece pie Barikāžu 
muzeobusa Doma laukumā.

Cienījamais jubilārs Jānis Mežaks, kas, esot tālumā atceras 
par savu dzimto pusi kopā ar Laumu Iesalnieci, māsu un 

Tatjanu Kriškāni.
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JAUNO GADU 
UZSĀKOT

Domājot par šā gada pasākumu 
plānu, centos padomāt par dažādām 
mērķauditorijām, dažādām interesēm. 
Plānotas sportiskas aktivitātes 
gan bērniem, gan pieaugušajiem 
un jauniešiem. Tāpat pasākumi 
dažādām vecuma grupām – bērniem, 
jauniešiem, vecāka gada gājuma 
cilvēkiem. Kā jau ierasts, būs koncerti 
gan ar viesmākslinieku, gan mūsmāju 
pašdarbības kolektīvu piedalīšanos, 
tirdziņi. Jācer, ka atradīsiet ko sev 
interesējošu un apmeklēšanas vērtu. 
Blakus tādiem tradicionālajiem 
pasākumiem kā Ziemassvētki, 
Lieldienas, Līgo diena būšu priecīga, 
ja atbalstīsiet arī ne tik sen ieviestus 
svētkus kā, piemēram, Tēva diena, 
Mātes diena, Bērnu aizsardzības 
diena u.c. 

Jāpiebilst, ka par tradīciju kļuvušais 
pasākums „Mans Paldies”, kas notiek 
kopš 2008. gada, šogad nenotiks – 
pasākums šobrīd piedzīvo pārmaiņas 
formā un saturā. Taču jau nākamgad 
pasākums atgriezīsies ar jaunu 
dvesmu, jaunām ierosmēm, taču 
joprojām ar mērķi godināt ļaudoniešus 
dažādās nozīmīgās nominācijās.

Svētki rada tik daudz pozitīvu 
emociju. Ielaidiet šīs emocijas savā 
ikdienā, iesaistoties un atbalstot 
pagasta pasākumus un aktivitātes!

Signe Smirnova

MANS PALDIES
PII „BRĪNUMDĀRZS” KOLEKTĪVS 

izsaka sirsnīgu pateicību
ALEKSANDRAM un SKAIDRĪTEI 

STEPANOVIEM par Ziemassvētku kārumu 
iestādes audzēkņiem.

ANDREJA EGLĪŠA LNF par sagādātajiem 
Ziemassvētku rotājumiem.

Piedalies slejas 
„MANS PALDIES” veidošanā!

Ikviens – vecs vai jauns, ļaudonietis vai pagasta 
viesis, privātpersona, ģimene vai darba 

kolektīvs – ikviens tiek aicināts 
pateikt „Paldies”! 

„Paldies” – par palīdzēšanu, 
par nesavtīgu darbu, par labu vārdu. „Paldies”, 

kas nevar palikt nepateikts! 
Vairosim labos darbus, 

vairosim pateicību citam pret citu!

„Paldies” iespējams iesniegt, sūtot uz e-pasta 
adresi: laudonas.vestis@inbox.lv 
vai zvanot 26590186; 64823464.

Pateicību lūgums iekļaut 500 rakstu zīmēs.

DĀRZNIEkA PIEZĪMES
Mairitas Ducenas šīs sezonas 
piezīmes jaunajā darbā

Sveicināti jaunajā – 2013. – gadā!
Ar katru jaunu gadu nesākam jaunu dzīvi, bet 

turpinām iesākto, protams, labi ir pavilkt svītru, 
izanalizēt un kalt jaunus plānus, bet katrs jaunais 
ir kaut kā jau iesākta turpinājums – arī manā darbā. 
Aizvadītais gads man bija jauns sākums, jo piekritu 
uzņemties pienākumu padarīt mūsu Ļaudonu vēl 
skaistāku un mīļāku vietu mums pašiem. Ļaudona 
ir skaista vieta, tikai mēs paši esam pieraduši un par 
to aizdomājamies tikai tad, kas viesi un iebraucēji 
mums uz to norāda.

Mani mērķi, uzsākot darba pienākumus, bija divi:
1) padarīt pagasta centru par skaistu vietu, ko 

mīlam un ar kuru lepojamies;
2) kaut nedaudz celt to cilvēku pašapziņu, kuri 

iesaistīti „simtlatnieku” programmā. Parādīt, ka 
viņi spēj izveidot ko paliekošu un skaistu, gūt 
pamatiemaņas labiekārtošanas darbos.

Ļoti priecājos, ka pagasta viesi novērtē mūsu 
pūliņus, bet vairāk spārno, ka jaunieši (kuri vairs 
nedzīvo Ļaudonā, bet ciemojas) atzinīgi izsakās par 
pārvērtībām.

Gaidu pavasari. Ir jaunas idejas, top skices un tiek 
zīmēti projekti nākamajam darba cēlienam.
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MĒS LEPOJAMIES!

Madonas pilsētas kultūras 
namā 2013. gada 12. janvārī 
notika pasākums „Sporta 
laureāts – 2012”, kurā tika 
sveikti sportisti, treneri, 
sporta veterāni, atbalstītāji, 
pašvaldības, klubi un cilvēki, 
kas ir nesuši ieguldījumu 
sporta dzīves organizēšanā, 
popularizēšanā un attīstībā. 
Pavisam tika sveikti 104 
sporta laureāti, tostarp arī 
mūsu pagasta jaunieši.

DIĀNA JAKUBJAņECA – vieglatlētika
Sasniegumi: Latvijas 3. vasaras olimpiāde -2.vieta, 3000 metros un  

   3. vieta 1500 metros. 
Kā arī labākā sportiste Madonas novadā 2012.gadā pēc iedzīvotāju  

   balsojuma.

KALVIS KUPRĀNS – BMX
Sasniegumi: Latvijas nacionālais čempionāts – 3.vieta; GRAND  

   PRIX Latvija – 2.vieta

JĀNIS KUPRĀNS – BMX treneris

JĀNIS RAZGALIS – vieglatlētika
Sasniegumi: Latvijas čempions 800 m telpās

JĀNIS MūRMANIS – karatē sports
Sasniegumi: Latvijas čempionāts karatē – 2.vieta

SANItA MūRMANE – karatē
Sasniegumi: Latvijas čempionāts karatē – 2.vieta

ROLANDS DRUžOKS – karatē sports
Sasniegumi: Latvijas čempionāts karatē – 2.vieta

Sveicam sportistus! Lai iegūtie apbalvojumi motivē  
   turpmākam darbam un jauniem sasniegumiem!

tā kā pasākums „Mans Paldies” 
savu pastāvēšanu, suminot 
ļaudoniešus, turpināsies nākamajā 
gadā, nominācijas „Gada 
ļaudonietis 2011” ieguvēja Mairita 
Ducena nolēmusi godam „nest” šo 
titulu vēl gadu, aktīvāk iesaistoties 
sabiedriskajā dzīvē, mēģinot 
apvienot mūsu pagasta sievietes, 
piedāvājot iespēju savstarpēji 
tikties, mācīties un gūt informāciju 
par notikumiem, aktualitātēm 
pagastā un novadā. Savu ieceri 
sīkāk komentē Mairita:

Daudzām sievietēm vajadzētu vienu 
reizi nedēļā izrauties no reizēm tik 
vienmuļās mājas dzīves, īpaši, kad 
bērni ir paaugušies un brīvā laika palicis 
vairāk. Šajās tikšanās reizēs varētu 
pieaicināt palīgus – konsultantus, kas 
izskaidrotu grāmatvedību, deklarācijas 
iesniegšanas, i-bankas un citas 
gudrības, kas noder ikvienam. Tāpat 
apgūt zināšanas, kā ar nelieliem 
ieguldījumiem atsvaidzināt savu 
garderobi, varētu mainīties ēdienu 
receptēm un daudz citas sievišķīgas 
un noderīgas zināšanas, kas laika gaitā 
tiktu noskaidrotas.

Mīļās! Lūdzu, saņemamies, 
apvienojamies, kļūstam aktīvas, jo 
tikai tā mainīsim sabiedrību ap sevi.

Aicinu uz pirmo tikšanos 7. februārī 
plkst. 15:00 Ļaudonas kultūras 
namā.

Uz tikšanos,
Mairita Ducena 

(26158016)

PASĀkUMA AFIŠA

SIEVIEŠU KLUBIņŠ „MEžROZĪtE” AICINA SAtIKtIES
“Mums katrai jālīdzinās brīnumsvecītei, bet iedegoties – svecītei, un tā nedrīkst pārstāt degt, bet, 

kad gadās tomēr nodzist, ir atkal jānāk kopā, lai no jauna piešķiltos, jo tad mēs visas kopā būsim liels 
ugunskurs, kurš dos gaismu un siltumu gan citiem, gan pašām sev.

Nezaudējiet vēlmi arvien no jauna iedegties!”
Pagasta sieviešu klubiņš “Mežrozīte” atsāk savu darbošanos, aicinot aktīvās pagasta sievietes 

iesaistīties pagasta dzīvē, pasākumos, kā arī katrai no mums interesantāku padarīt pelēko ikdienu. 
Kopīgi sanākot pie tējas tasītes, radīsies arī kopīgas idejas un ieteikumi, ko varētu īstenot kopīgiem 
spēkiem.

Pirmā tikšanās 17. februārī plkst.14.00
Ļaudonas kultūras namā 2. stāvā ( agrākā nodarbību vieta)

Būsiet mīļi gaidītas!
Cerot uz jūsu atsaucību un sadarbību

klubiņa vadītāja Nellija
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Garš dzīves ceļš, kas sniega vidū sācies,
Tev dvēselē kā vasarlaikā zied,
Un šodien draugu, savu mīļo vidū
Ir atmiņās viss savākts vienuviet.
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VANDA PABĒRZE 
mirusi 28.12.2012.  
94 gadu vecumā,

ANTOŅINA BĒRZARIŅA 
mirusi 07.01.2013.  
70 gadu vecumā,

LUCIJA ZIEDIŅA
 mirusi 06.01.2013.
 95 gadu vecumā,

MĀRIS MAŽĀNS 
miris 11.01.2013.  
46 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība 
tuviniekiem.

Ieslēdz mani apakš zemes,
Pazūd zemes atslēdziņa.
Gulēt man apakš zemes
Līdz jaunai dieniņai.

APSVEICAM!

SĒRU VĒSTS

SLUDINĀJUMI

SNIEGA DIENA
23.februāris plkst.9:30

A.Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas sporta laukums

Laikapstākļu dēļ pasākuma laiks var 
mainīties. Lūgums sekot līdzi informācijai.

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši,
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!SVEICAM JANVĀRA JUBILĀRUS

 50 gadu jubilejā
Dainu Petrovsku                            17.janvārī
Inesi Matīsu                                   27.janvārī
  55 gadu jubilejā
Uldi Diedelnieku                          12.janvārī
Valdi Grandovski                         22.janvārī
 60 gadu jubilejā
Valdi Baranovu                              1.janvārī
Gundegu Kalniņu                         22.janvārī
Jāni Zīlmani                                  22.janvārī
 65 gadu jubilejā
Pēteri Praškeviču                             3.janvārī
Nikolaju Darandu                          10.janvārī
Gaidu Ceru                                    12.janvārī
 75 gadu jubilejā
Laimoni Asarīti                               16.janvārī
 80 gadu jubilejā
Zentu Apšu                                       3.janvārī
Leontīnu Šķēli                                28.janvārī

Vēlam brīnišķīgu omu, tūkstoš labu domu, 
garlaicību nepazīt un visus darbus padarīt!

MARTA BARBANE 
dzimusi 27.12.2012. 
vecākiem Jānim un 
Ilonai Barbaniem.

Lai mīlestības un saules 
gaišuma piepildīts bērniņa 
dzīves ceļš, lai neizsmeļama 
mīlestība vecākiem!

AtLAIDES 
NEKUStAMĀ īPAŠUMA NoDoKLIM 

DAUDZBēRNU ģIMENēM 
Ģimenēs, kurās ir trīs un vairāk 

nepilngadīgu bērnu, par 50% ir samazināts 
nekustamā īpašuma nodoklis. 

Lūdzu, iesniegt 
iesniegumu Ļaudonas pagasta pārvaldē līdz 

15. februārim.

Grāmatvede – kasiere 
Laila Petrovska

Pārdod divistabu dzīvokli Ļaudonā, Avotu ielā 1, 
Tel.nr. 29496568, 64823190

SIA „Tormenta” piedāvā ēdināšanas 
pakalpojumus – galdu klāšana godos 

(kāzas, bēres, jubilejas u.c.), 
ēdienu (uzkodas, konditoreja u.c.) 

iespējams pasūtīt arī nelielām svinībām. 
Sīkāka informācija: 26593980 (Irina)


