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ĻAUDONASĻAUDONAS

q Novada domē,
          pagasta pārvaldē

Vēstis

q Es nāku no Ļaudonas 

q Informācija

Janvāris. Atkal priekšā ir balta papīra lapa, balta kā ārā 
uzsnidzis sniegs. Liekas, ka sniegu šoziem daudzi ļoti gaidīja, jo 
līdz aizgājušā gada beigām rudens tā īsti negribēja atdot savas 
pozīcijas ziemai. Aizvien ātrāk un ātrāk laiks pāršķir mūsu dzī-
ves lappuses, un esam jau ieguvuši uzvaru pār tumsu, kaut vēl 
gan tā šķiet niecīga, bet ar katru dienu tā pieaug.

Ikviens jauns gads sākas ar sevis izvērtēšanu. Jauno laika 
posmu allaž gribas iesākt tā labi un skaisti. Tas pat ir iespējams, 
jo gada sākumā ikviens sevī solāmies un apņemamies veikt kā-
dus darbus pēc labākās sirdsapziņas. Gribas būt kā sniega klā-
tam klajumam, pa kuru vēl neviens nav gājis, iebrist tajā savas 
pēdas uz nosprausto dzīves mērķi.

 Juceklīgs un dažnedažādu notikumu pilns bija pērnais gads. 
Sliktais parasti izceļas vairāk nekā labais. Daudziem smagu trie-
cienu un rūgtus brīžus sagādāja Latvijas Krājbankas krahs. Tā-
pat parakstu vākšana par krievu valodu kā otru valsts valodu, 
kur iznākums ir ne tuvu tāds, kā saprātīgi domājošs Latvijas 
iedzīvotājs varētu vēlēties...

20. janvāris – Barikāžu aizstāvju atceres diena. Barikāžu laiks 
sevi ik gadu atsauc atmiņā ar iedegtajiem atmiņu ugunskuriem 
Vecrīgā un daudzos Latvijas novados un pagastos.

Pirms Ziemassvētkiem Ļaudonā  18. decembrī  notika Kris-
tus augšāmcelšanās kapelas iesvētīšanas dievkalpojums, kuru 
vadīja Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis 
Vanags, piedaloties iecirkņa prāvestam  Hansam Jensonam. 
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q Kultūras dzīves 
         norises

q Pagasta izglītības 
        iestādēs

A.Veckalniņa foto

Ļaudoniešus uzrunā Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas 
arhibīskaps Jānis Vanags. 
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Paldies saņēmēji.

“Liogrades” reģistrācijas apliecība 
Mairitas Ducenas rokās.

Biedrība  
„Liograde”

2011. gada „Ļaudonas Vēstis” 
oktobra numurā Ļaudonas pagasta 
pārvaldes vadītāja Ilze Dreimane jau 
informēja pagasta iedzīvotājus par 
to, ka notikusi sanāksme par bied-
rības dibināšanu. Biedrības dibinā-
šanas process ar to neapstājās un, 
vairākkārt tiekoties, tika izstrādāti 
biedrības statūti, ievēlēta valde piecu 
cilvēku sastāvā ( Ilze Dreimane, Mai-
rita Ducena, Elīna Simsone, Signe 
Smirnova un Lidija Kaufelde), kā arī  
vienojās, ka biedrībai tiks  dots no-
saukums „Liograde” (senais Ļaudo-
nas nosaukums). Valdes sēde notika 
2011. gada 19. decembrī un par val-
des priekšsēdētāju tika ievēlēta Ilze 
Dreimane. Un tā rezultātā biedrības 
dibināšanas dokumenti tika iesniegti 
Latvijas Republikas Uzņēmumu re-
ģistrā. 2011. gada 30. decembrī bied-
rība „Liograde” tika tajā reģistrēta un 
izsniegta biedrības „LIOGRADE” 
reģistrācijas apliecība.

Šinī gadā biedrības sapulce notika 
10. janvārī. Sapulces laikā tika izteik-
ti viedokļi un idejas par piedalīšanos 
projektu izstrādē finansu līdzekļu 
piesaistei, noteikts biedru naudas 
apmērs – 6 Ls gadā, tika ievēlēta 
kasiere – Aiga Reinbaha, reviden-
te – Dzintra Seržāne, hroniste – Iveta 
Tropa. 

Aicinām mums pievienoties visus, 
kuri vēlas līdzi darboties, ar savām 
idejām un darbiem piedalīties Ļau-
donas attīstībā.

Lidija Kaufelde 

Aicinām piedalīties 

Par nekustamā īpašuma nodokli
Ikviens, kurš lieto internetu, var re-

ģistrēties http://www.e-pakalpojumi.
lv

Jūs varat iegūt informāciju par 
maksājamo nodokli un to samaksāt, 
pieteikties maksāšanas paziņojuma 
saņemšanai e-pastā, kā arī veikt no-
dokļa samaksu par citu personu. Šim 

ATGĀDINĀJUMS 
ūdens un kanalizācijas 

pakalpojumu 
saņēmējiem

Par ūdens un kanalizācijas iz-
mantoto pakalpojumu var norēķi-
nāties arī internetbankā,  maksājot 
Madonas novada pašvaldības kontā 
LV83UNLA0050016725746, reģis-
trācijas Nr. 90000054572

Maksājumu var arī veikt pašvaldī-
bas kasē.

Sestdien, 2012. gada 18. februārī, 
notiks tautas nobalsošana par likum-
projektu “Grozījumi Latvijas Repub-
likas Satversmē”. Likumprojekts pa-
redz mainīt Satversmes 4., 18., 21., 
101. un 104. pantu, iekļaujot tajos 
nosacījumu par krievu valodu kā otru 
valsts valodu, nosakot, ka arī paš-
valdībās darba valodas ir latviešu un 
krievu valoda un ikvienam ir tiesības 
saņemt informāciju latviešu un krievu 
valodā.

Referendums notiek, jo par tā ierosi-
nāšanu 2011. gadā laikā no 1. līdz 30. 
novembrim parakstījās 187 378 vēlē-
tāji jeb 12,14 % no pēdējās Saeimas 
vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita.

Diskusiju par šo jautājumu ir daudz, 
tikpat dažādi ir viedokļi par nepiecie-
šamību piedalīties šajā referendumā. 

Aicinām visus Latvijas valstij lo-
jālos balsstiesīgos iedzīvotājus:

1) piedalīties referendumā;
2) balsot “Pret” “Grozījumi Lat-

vijas Republikas Satversmē” pie-
ņemšanu, kas paredz krievu valodai 
noteikt otras valsts valodas statusu.

Referenduma dienā būs organizēts 
transports pa maršrutiem no un uz 

Ļaudona – Kalnvirsa, Ļaudona – Sā-
viena, Ļaudona – Beļava, Ļaudona– 
Kalnāji. Informāciju par transporta 
atiešanas laikiem varēs uzzināt tele-
foniski pa tālruni 64860895, kā arī 
visās pagasta iestādēs, veikalos un 
uz ziņojumu informācijas stendiem. 
Pārējiem lūdzu zvanīt uz tālruni 
64860895.

Vēlēšanu iecirknis kā parasti 
būs pagasta kultūras namā – Dzir-
navu ielā 7

Iecirkņa vēlēšanu komisija 
pēc iepriekšējiem pieteikumiem 
izbrauks pie vēlētājiem mājās 
(telefoni informācijai 64860893, 
26528041)

Atcerieties – jābūt derīgai Lat-
vijas pilsoņa pasei!

Referendumā var piedalīties 
Latvijas pilsoņi, kas sasnieguši 18 
gadu vecumu.

Būsim aktīvi, jo mūsu dzimtajai 
valodai vajadzīga ikviena balss!

Šoreiz ikviens, kam dārga latviešu 
valoda, balsos PRET.

Pārvaldes vadītāja Ilze Dreimane 
un novada domes deputāte 

Ruta Vizāne

pakalpojumam ir nepieciešama au-
torizācija.

Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāji savu e-pasta adresi var 
paziņot pagasta pārvaldes grāmat-
vedībā, lai saņemtu nodokļa maksā-
juma paziņojumus elektroniski.
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Paldies saņēmēji.

MĒNEŠA JUBILĀRI
16. decembrī kopā ar pārvaldes va-

dītāju devāmies sveikt Zentu Bērzi-
ņu Tocē dzīves 80 gadu jubilejā.

Šī ciemošanās reize pie jubilāres 
man atmiņā atsauca tālo 1973. gada 
vasaru, kad Zenta Bērziņa, būdama 
„Kirova” vārdā nosauktās padomju 
saimniecības bērnudārza vadītāja, 
mani pieņēma darbā savā vadītajā 
iestādē. Pa šiem daudzajiem dzīves 
gadiem nav izsīkusi viņas enerģija 
un dzīvesprieks, kaut gan šajos dzī-
ves gados ieaustas arī skaudrākas 
krāsas. 54 gadus jubilāre no savas 
dzīves saistījusi ar Ļaudonu.

 Zentas Bērziņas dzīvesceļš sācies 
kaimiņu pagastā – Praulienā. Bērnī-
ba pavadīta kopā ar māsu Annu. Ma-
zajām meitenēm bijuši tikai 3 un 5 
gadi, kad aizsaulē aizgājis tēvs. Māte 
palikusi viena ar lielo saimniecību 
un mazajām meitām, bet viņa nav 
padevusies un turpinājusi vadīt saim-
niecību, turējusi pat dienasmeitu un 
puisi. Ģimenei pievienojusies mātes 
māsa Jūlija ar meitu Gaidu. Tā nu 
visas kopā dzīvojušas un strādājušas. 
Bērnībā ganītas govis, ravēti dār-
zi, novāktas saknes, slauktas govis. 
Ziemās iets skolās, no sākuma Prau-
lienas Gustavskolā, vēlāk Madonas 
vidusskolā.

Praulienas pagasta Bērziņu ģimene 
bija viena no tām, pie kurām 1949.
gada 25. marta rītā klauvēja bruņoti 
vīri, un virsnieks pavēlēja ģērbties, 
sakravāt mantas un doties līdzi. Lie-
lā uztraukumā lasītas mantas, kādas 
nu bijušas. Pārtikas krājumi ģimenei 
nav bijuši. Iejūgti pašu zirgi ragavās, 
sakrautas salasītās mantas un ģimene 
aizvesta uz  Madonas dzelzceļa sta-
ciju, kur jau to gaidījuši restotie va-

goni. Tikai otrās dienas pēcpusdienā 
vilciens uzsācis ceļu nezināmā virzie-
nā, kā izrādījās, uz Tālajiem Austru-
miem ar gala staciju Amūras apgaba-
lā. Amūras apgabalā dzīve bija jāsāk 
no nulles un jācīnās par izdzīvošanu. 
Smagais darbs taigā, zāģējot kokus, 
nebija viegls. Bija jāstrādā ar divro-
cīgo rokas zāģi un cirvi. Taigā meža 
darbos ziemā tika iesūtīti latvieši no 
citiem ciemiem un starp viņiem bija 
arī šoferis Gunārs. Gunārs bija izsū-
tīts kopā ar brāļa ģimeni no Cesvaines 
Grašiem. Jauniešu starpā uzplauka mī-
lestība. Pavasarī Bērziņu ģimene pār-
cēlusies uz citu kolhozu – pie Gunāra 
brāļa, kur viņš strādājis par brigadie-
ri. Jaunajā dzīvesvietā  Zenta uzsāka 
strādāt fermā par slaucēju.

1952. gadā Zenta un Gunārs tālajā 
Amūras apgabalā nodibināja ģimeni. 
1953. gadā piedzima meita Vēsma.

Pēc astoņiem svešumā pavadītajiem 
gadiem ģimene atgriezās Latvijā. Pir-
mā mājvieta – Dzelzavā pie radiem. 
Pēc tam sākušies darba meklējumi, 
kas jauno ģimeni atveda uz Ļaudonu. 

Ļaudonā ģimenei pievienojās jau-
nākā meita Aija. Gunārs uzreiz pie-
ņemts darbā par šoferi saimniecībā, 
bet pēc neilga laika Zenta pieņemta 
darbā bērnudārzā par auklīti, vēlāk, 
pēc speciālu kursu iziešanas, kļuva 
par vadītāju un to godam vadījusi 
vairāk nekā divdesmit gadus. Pēc 
traģēdijas vecākās meitas  ģimenē 
vecāki nolēma palīdzēt meitai un 
mazmeitai. Tā nu vecvecāki uzņē-
mās daļu rūpju par mazmeitiņu Ar-
nitu. Pa dienām audzināja mazmei-
tu, bet vakaros strādāja vidusskolas 
internātā par auklīti līdz pat aizieša-
nai pensijā.

Kopā ar vīru Gunāru izaudzinātas 
meitas Vēsma un Aija, kuras saviem 
vecākiem dāvājušas sešus mazbēr-
nus. Vīrs Gunārs jau vienpadsmit 
gadus mūžības ceļos.

Savā dzimšanas dienā cienījamā 
jubilāre ir prieka pilna, jo saņemti 
daudzi desmiti apsveikumu no biju-
šajām darbabiedrenēm, kaimiņiem, 
draugiem. Viņa nejūtas vientuļa, jo 
meita Aija un znots Dzintars ir vien-
mēr kopā ar viņu un palīdz veikt da-
žādus smagākus ikdienas darbus. 

No sava vaļasprieka – šūšanas–
gan viņa atteikusies, bet rūpēties par 
puķēm un savu mazo piemājas dār-
ziņu arvien vēl patīk. Zenta labprāt 
apmeklē kultūras pasākumus pagas-
tā, aiziet līdz baznīcai, kā arī seko 
līdzi ikdienas notikumiem ar preses 
un televīzijas starpniecību.

Ar mīlestību un sirsnību jubilejas 
dienas vakarā tiek gaidītas abu mei-
tu ģimenes.

Atvadoties cienījamai jubilārei 
vēlam veselību un dzīvesprieku vēl 
daudzus, daudzus gadus!

2. janvārī dzīves 85 gadu jubileju 
svinēja Indulis Laukabriedis. 

Neticami ātri aizskrien dzīves 
gadi, un ir jau pagājuši pieci gadi, 
kad bijām sumināt jubilāru 80. dzī-
ves jubilejā.

Kad jautāju jubilāram, kas pa 
šiem gadiem ir mainījies, ar smaidu 
sejā viņš atteic: nu kā, pieci gadi nā-
kuši klāt, pārējais jau dzīves stāstā 
nemainās.

Cienījamam jubilāram vēlam ve-
selību, izturību un atkaltikšanos pēc 
pieciem gadiem!

Par tiem gadiem neteiksim
                                     nevienam,
Tikai sapņos pastāvēsim klāt,
Lai tu pats vari šajā dienā
Apsnigušos mirkļus pārcilāt. 
  /A. Vējāns/

R. Vizānes teksts un foto
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ES NĀKU NO ĻAUDONAS
Janvāris – barikāžu laiks. 1991. gada 

janvārī uz barikādēm Rīgā devās arī 
ļaudonieši. Viņu vidū bija Ivo Mūrma-
nis, padomju saimniecības „Ļaudona” 
iecirkņa mehāniķis. Ir pagājis jau 21 
gads no barikāžu laika. Grāmatā “Ba-
rikādes–Latvijas mīlestības grāmata” 
Ivo savās atmiņās stāsta, kā 1991. gada 
janvārī kopā ar citiem ļaudoniešiem de-
vās uz barikādēm Rīgā. Ļaudonieši ap-
sargāja Vecmīlgrāvja tiltu. Neliels citāts 
no Ivo atmiņām par barikāžu laiku: „Ot-
rajā dienā omonieši kļuva arvien niknā-
ki. Vienā brīdī tie izlēca no mašīnām un 
sāka mūs ielenkt. Nobloķēja satiksmi Rī-
gas virzienā un atklāja uguni. Daudzi no 
mūsējiem muka, un viņiem pakaļ raidīja 
šāvienus. Man izmukt neizdevās, jo biju 
tuvāk ugunskuriem. Un bija jāpakļaujas 
pavēlei gulties. Izjutu visas OMON zvērī-
bas, savām acīm redzēju, kā viņi izdemo-
lē mūsu autobusus, sašauj riepas. Mūs 
visus pārmeklēja, dažus spārdīja. Guļot 
redzēju, kā „Volga” ieskrien stabā, vēlāk 
uzzināju, ka tajā bija nošauts pirmais ba-
rikāžu upuris Roberts Mūrnieks.”

Varbūt barikādes bija tās, kas deva 
iedvesmu Ivo jau 1991. gada novembrī 
brīvprātīgi pieteikties dienestā Latvijas 
bruņotajos spēkos, iziet cauri visām ar-
mijas attīstības stadijām, piedalīties vai-
rākās misijās un veidot savas personīgās 
karjeras izaugsmi?

Tikai īsi pirms šiem Ziemassvētkiem – 
22. decembrī – Ivo Mūrmanis atgriezās 
Latvijā no misijas Afganistānā. Sazi-
noties ar Ivo Mūrmani, viņš neatteica 
uzrakstīt par sevi rubrikai “Es nāku no 
Ļaudonas”.

Ļaudona – tā ir mana bērnība, un tā 
vienmēr man būs vieta, kur atgriezties. 
Ar šo skaisto vietu Aiviekstes krastos 
man saistās daudz atmiņu. Augot tajā, 
esmu licis pamatus savai turpmākajai 
dzīvei un karjerai. Patiesībā, katru reizi 
atbraucot uz Ļaudonu, es daļēji atgriežos 
savā bērnībā, jo gandrīz ar jebkuru vie-
tu un daudziem cilvēkiem šeit man aso-
ciējas kādi notikumi un atmiņas. Tiem 
ļaudoniešiem, kas šeit ir dzimuši un 
šeit dzīvo joprojām, tās sajūtas noteikti 
ir citādākas. Tikai aizbraucot projām uz 
ilgāku laiku, sāc novērtēt savas dzimtās 
vietas skaistumu un patieso vērtību. 

Līdz sešu gadu vecumam dzīvoju ve-
cajā pagastmājā. Tad pārcēlāmies uz 
Pārupi Upes ielā, kur mana mamma dzī-
vo joprojām. Liekas, ka tajā laikā dzīve 
Ļaudonā kūsāja daudz enerģiskāk nekā 
tagad (bet tad jau arī zāle bija zaļāka un 
saule spožāka). Bieži gājām peldēties uz 
Aivieksti gan Dūdu peldvietā, gan uz tā 
saucamo Čigānu peldvietu. Tagad skatos, 
Dūdu peldvieta pavisam pamesta un aiz-
augusi. Nesen ar saviem dēliem speciāli 

aizgājām paskatīties, kā tur izskatās. 
Ļaudonas vidusskola – tas ir atsevišķs 

stāsts. Pirmā skola mums katram ieliek 
pamatus turpmākajai izglītībai un karjerai. 
Ar vislabākajām atmiņām atceros savas 
audzinātājas Skaidrīti Ozoliņu, Dzidru 
Uberti, Vairu Kramu un īpaši jau Olgu 
Grundmani. Viņa mums bija ļoti stingra, 
ko novērtēju tikai vēlāk. Ar savu noteik-
tību un stingrību viņa centās mūs ievirzīt 
turpmākās izglītības apgūšanai un profesi-
jas izvēlei. Gribu arī lielu paldies teikt Vi-
jai Portnovai, Pēterim Mihailovam, Annai 
Velikānei un pārējiem skolotājiem, kas ar 
savu darbu palīdzēja mums kļūt par tiem, 
kas mēs esam šodien. 

Īpaši gribu pieminēt sporta skolotāju 
Ēriku Barkovski. Mācoties ceturtajā vai 
piektajā klasē, kopā ar citiem skolasbied-
riem sāku trenēties šaušanā ar pneimatisko 
ieroci. Sākumā šaušana man, tāpat kā lie-
lākajai daļai bērnu, bija tikai neliela aiz-
raušanās. Ar laiku daudzi zēni un meitenes 
sāka atbirt no treniņiem, jo tajā vecumā 
ilgstoši noturēt uzmanību uz kaut ko vienu 
ir grūti. Sanāca tā, ka tieši manas klases 
zēni un meitenes bija tie neatlaidīgākie. 
Pateicoties tikai Ē.Barkovska uzstājībai un 
spējai mūs motivēt, šaušana mums kļuva 
par otro ikdienu skolā. Regulārie un neat-
laidīgie treniņi drīz nesa augļus. Madonas 
rajona šaušanas sacensībās izrādījās, ka 
visā rajonā mums konkurentu nav. Mēs iz-
cīnījām visas medaļas gan zēnu, gan meite-
ņu konkurencē. Pārējās skolas atpalika tālu 
no mums. Pēc tam jau pārstāvējām visu 
Madonas rajonu republikas līmeņa sacen-
sībās, kur arī sasniedzām ļoti labus rezul-
tātus. Vēlāk turpinājām trenēties šaušanā 

ar mazkalibra šautenēm un pārstāvējām 
Ļaudonas vidusskolu militarizētajās sa-
censībās „Zvejnieka kauss”. Tieši Ēriks 
Barkovskis man iemācīja pārliecību, ka 
ar lielu un neatlaidīgu darbu mēs varam 
sasniegt ļoti daudz. Paldies Tev, skolo-
tāj, par to!

Pēc astotās klases turpināju mācības 
Priekuļu lauksaimniecības tehnikumā. 
Tur ieguvu ļoti labu tehnisko izglītību. 
Pēc tehnikuma absolvēšanas gadu no-
strādāju valsts saimniecībā „Ļaudona” 
par iecirkņa mehāniķi. Šajā laikā pa-
spēju iepazīt valsts saimniecības darba 
dzīvi. Sapratu, cik sarežģīti ir jaunam, 
tikko skolu beigušam mehāniķim strā-
dāt ar pieredzējušiem vīriem. Tagad 
interesanti atcerēties, kā mans tiešais 
priekšnieks, galvenais inženieris Dainis 
Kļaviņš, man deva padomus, kā strādāt 
ar personālu. Tās bija pirmās personā-
la vadības lekcijas manā dzīvē. Paldies 
Tev, Daini, par to!

Deviņdesmito gadu sākumā, kad vei-
dojās jau neatkarīgās Latvijas bruņotie 
spēki, sapratu, ka mans aicinājums ir 
armija. Droši varu apgalvot, ka atjau-
notās Latvijas bruņotajos spēkos esmu 
dienējis gandrīz no paša to veidošanas 
sākuma un esmu gājis cauri visām to at-
tīstības stadijām. Savas dienesta gaitas 
Nacionālajos Bruņotajos spēkos (NBS) 
sāku 1991. gada novembrī Aizsardzības 
spēku Robežsargu mācību centrā Māl-
pilī, piesakoties dienestā brīvprātīgi. 
1992. gada vasarā tiku iekļauts pirmajos 
atjaunotās Latvijas virsnieku kursos tik-
ko izveidotajā Nacionālajā Aizsardzības 
akadēmijā turpat Mālpilī. 1992.gada 1. 
oktobrī ieguvu pirmo virsnieka dienes-
ta pakāpi – leitnants. Līdz 1994.gada 
janvārim turpināju dienestu Aizsardzī-
bas Spēku mācību centrā Lilastē vada 
komandiera amatā. Apmācījām jaun-
iesauktos karavīrus un arī gatavojām 
instruktorus. Pēc tam tiku nosūtīts mā-
cīties uz Vāciju. Sešus mēnešus mācī-
jos vācu valodu un pēc tam izgāju vada 
komandiera un rotas komandiera kursus 
Bundesvērā. Paralēli arī praktizējos 
vācu armijā. Pēc pusotra gada atgriežo-
ties Latvijā, dienēju Ādažos, kur atkal 
turpināju mācīties, šoreiz jau pie Britu 
Karaliskajiem jūras kājniekiem. 1995. 
gada decembrī uzsāku dienestu Balti-
jas miera uzturēšanas spēku bataljonā 
BALTBAT. Vienlaicīgi pašmācības ceļā 
uzsāku mācīties angļu valodu, jo, dienot 
BALTBAT, tā bija ļoti nepieciešama. 
1997. gadā piedalījos savā pirmajā mi-
sijā Bosnijā Hercegovinā NATO spēku 
sastāvā SFOR kopā ar Zviedru bataljo-
nu netālu no Tuzlas pilsētas. BALTBAT 
Latvijas rota tika integrēta Zviedru ba-
taljonā. Pēc atgriešanās no misijas tur-

Afganistānā.
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pināju dienestu BALTBAT štābā. 1999. 
gadā otra SFOR misija Bosnijā, šoreiz 
Dāņu bataljona sastāvā pie Dobojas 
pilsētas. Pēc atgriešanās no misijas tur-
pināju dienestu dažādās NBS vienībās. 
Dienests mijās ar dažāda līmeņa ap-
mācībām un karjeras kursiem. Paralēli 
dienestam absolvēju Rīgas Pedagoģijas 
un vadības augstskolas Psiholoģijas fa-
kultāti. 2009. gadā tiku nosūtīts uz ASV 
mācīties Komandējošā sastāva un ģene-
rālštāba koledžā. Pēc koledžas sekmīgas 
absolvēšanas, atgriežoties Latvijā, turpi-
nāju dienestu Nacionālo Bruņoto spēku 
Apvienotajā štābā. 

2011. gada sākumā man tika piešķir-
ta pulkvežleitnanta pakāpe. Viss gads 
pagāja, gatavojoties misijai un pavadot 
6 mēnešus savā trešajā starptautiskajā 
operācijā – Afganistānā ISAF. Misijā 
biju Farjabas Provinces atjaunošanas 
vienības komandiera vietnieks. Bijām 
izvietoti Afganistānas ziemeļos Mai-
manas pilsētā. Provinces atjaunošanas 
vienība ir norvēģu vadīta, un tās koman-
dieris ir norvēģu pulkvedis. Es biju viņa 
vietnieks un vienlaicīgi arī komandieris 
visiem Maimanā izvietotajiem latviešu 
karavīriem. Mūsu galvenais uzdevums 
bija atbalstīt un stiprināt Afganistānas 
valdības drošības spēkus cīņā ar nemier-
niekiem, lai nodrošinātu drošību Farja-
bas provincē.

Gribu uzsvērt, ka dienests NBS ir ļoti 
interesants un tā ir lieliska iespēja re-
dzēt pasauli. Virsniekiem ir ļoti daudz 
jāmācās – faktiski visu dienesta gaitu. 
Dienests apakšvienībās mijas ar karje-

ras apmācībām dažādu līmeņu militārajās 
skolās. Virsniekiem ir jāizglītojas ne tikai 
militārajā jomā, bet gan ļoti plašā zināša-
nu spektrā. Tā faktiski ir izglītošanās un 
sevis pilnveidošana visas dzīves garumā, 
kam sākums un pamats ir bijis Ļaudonas 
vidusskolā. 

Pašlaik ar savu ģimeni dzīvoju Carnika-
vā. Man aug divi dēli Helmuts un Valters. 
Interesants ir fakts, ka ar savu sievu Ievu 
iepazinos, esot atvaļinājumā no Vācijas, 
pavisam otrā Latvijas galā – Kuldīgā Līgo 
naktī. Pats par sevi tas nebūtu nekas īpašs, 
ja vēlāk neizrādītos, ka arī viņa daļēji ir no 
Ļaudonas pagasta. Viņas vecaistēvs dzīvo-
ja Sāvienā, kur viņa, būdama rīdziniece, ir 

pavadījusi diezgan daudz laika vasaras 
brīvdienās un kur joprojām dzīvo un 
saimnieko viņas mamma. Tā nu mums 
laimīgā kārtā abiem brauciens uz lau-
kiem sanāk vienā virzienā.

Visiem ļaudoniešiem gribu novēlēt 
būt savas valsts un pagasta patriotiem. 
Priecāties par to, kas mums ir dots, un 
mazāk gausties par nedienām. Mēs katrs 
pats esam savas laimes kalējs. Mūsu pa-
nākumi ir atkarīgi no mūsu pašu ieguldī-
tā darba. Un ar lielu un neatlaidīgu darbu 
mēs varam sasniegt ļoti daudz. Tieši tas 
man kādreiz tika iemācīts Ļaudonā. 

Ivo Mūrmanis

Ap Ziemassvētku laiku pansionātā
Decembris – svētvakara un Jaunā 

gada gaidīšanas mēnesis. Arī Ļaudo-
nas pansionāta kolektīvs un iemītnieki 
darbojās, lai radītu sev apkārt un savās 
sirdīs svētku noskaņu. Pie mums bija at-
nākusi Ļaudonas vidusskolas floristikas 
pulciņa vadītāja Dzintra Viļeviča. Viņas 
vadībā iemītnieki radīja sniegpārsliņas 
– gan baltas, gan zilas, gan zaļas. Šī dar-
bošanās iemītniekiem sagādāja prieku, 
jo šīs sniegpārsliņas iekārām gan eglītē, 
gan pie sienām, radot sev apkārt svētku 
noskaņu.

25. decembra pievakarē pansionāta ie-
mītniekus ar sirsnīgiem sveicieniem un 
laba vēlējumiem šajos Ziemassvētkos 
apciemoja Ļaudonas katoļu draudzes 
priesteris Andrejs Kazakevičs.

26. decembra pievakarē pie pansio-
nāta iemītniekiem bija atnākuši ciemos 
Ļaudonas deju kolektīvs „Divi krasti” 
ar vadītāju Aiju Kreili un Artūrs Biķer-
nieks ar savu skolotāju Ilutu Biķernieci. 
Pansionāta iemītniekiem ļoti patika deju 
kolektīva dejotās dejas, jo varēja redzēt, 
kāds mirdzums bija viņu acīs raugoties, 
kā dejotāji griežas jautrā un krāsainā 

deju virpulī.
Ļoti patika Artūra izpildījumā skandētās 

dziesmiņas. Tās radīja īpašu noskaņu.
Ar labām domām un gaišumu sirdīs 

esam sagaidījuši Jauno – 2012.– gadu.
Paldies iemītniekiem un kolektīva vār-

dā Dzintrai Viļevičai par interesanto kopā 
darbošanos!

Paldies Artūram un Ilutai Biķernie-
kiem! Paldies deju kolektīvam „Divi 
krasti” un tā vadītājai Aijai par iemītnie-
kiem sagādāto svētku noskaņu Ļaudonas 
pansionātā!

Ginta Zenčonoka,
 Ļaudonas pansionāta aprūpētāja

No kreisās pulkvežleitnants Ivo Mūrmanis, NBS komandieris ģenerālmajors 
Raimods Graube, Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, Norvēģijas Karalis-

tes pulkvedis Lārs Magnus Afganistānā 2011. gada 14. novembrī.

Dzintra Viļeviča kopā ar pansionāta iemītniekiem gatavo rotājumus.
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PAgAStA IzgLītīBAS IEStĀDĒS
Īsziņas no skolas

Novembra pēdējās dienās mūsu sko-
las skolēnu pašpārvaldes divi dalībnie-
ki– Lauma Iesalniece (8.kl.), Kalvis Ku-
prans (9.kl.) – tika uzaicināti piedalīties 
NAA organizētajā Melnās kafijas vakarā 
Rīgā. Liels paldies jāsaka Ošupes pagas-
ta pārvaldes vadītājam A.Šķēlem, kā arī 
Degumnieku pamatskolas  direktores 
vietniecei audzināšanas darbā E.Zaubei 
par uzaicinājumu piedalīties šajā pasā-
kumā, kā arī par visām ar organizatoris-
kajiem jautājumiem saistītajām rūpēm. 
Skolēni apmeklēja Latviešu biedrības 
namu, Brīvības pieminekļa Goda istabu, 
pabija Esplanādē pie pulk. O. Kalpaka 
pieminekļa, NAA ekskursija, protams, 
Melnās kafijas vakars.

Decembris mūsu skolā katru pirm-
dienu iesākās ar kopīgu Adventa sveces 
aizdegšanu vainagā, izsakot kādus vē-
lējuma vārdus saviem skolasbiedriem. 
Protams, notika arī skolas rotāšanas 
darbi, lai uz Ziemassvētku pasākumiem 
mēs justos priecīgāki, laimīgāki un har-
moniskāki. Ceram, ka vecākiem patika 
izgreznotā skola un 4.kl. kopīgi sarūpē-
tā dāvana – eglīte skolas pagalmā, kura 
svinīgi tika iestādīta un izgreznota. Pal-
dies ceturtajiem un viņu vecākiem! 5.de-
cembrī 8.-12.kl. bija noorganizēta tikša-
nās ar Madonas novada  jauniešu domes 
pārstāvjiem – Sandri Šumski, kā arī ar šī 
darba koordinatori Nadju Niedrīti. Šajā 
tikšanās reizē skolēni tika arī iepazīsti-
nāti ar AWARD projektu.

Nu jau otro gadu mūsu skolas bērni 
iesaistījušies labdarības akcijā, tās mēr-
ķis – neaizmirst vecos cilvēkus, atcerē-
ties viņus un dāvāt kaut nedaudz mīļuma 
no Ziemassvētku gaidītā prieka. Skolēni 
izsludināja Labdarības saldumu saujiņas 
gatavošanas akciju, piedalījās skolēni no 
1. līdz 12.kl., gatavoja saldumu kastītes, 
nelielu koncertu. 19. decembra rītā klašu 
pārstāvji kopā ar skolas direktoru, 1.-

4.kl. ansambli, vad.I.Biķernieci devās uz 
Ļaudonas pansionātu, lai pasniegtu sarū-
pētās dāvanas. Paldies visiem skolēniem 
un skolotājiem, kuri atbalstīja un piedalī-
jās šajā labdarības  akcijā!

Šajā pat pirmdienā, 19. decembrī, noti-
ka arī svinīgā līnija  mazpulcēniem, jo tika 
uzņemti jauni biedri, izsniedzot godīgi 
nopelnītās nozīmītes. Tās pasniedza maz-
pulku vadītājas L. Grāvīte un A. Pētersīle. 
Bija sarūpēta arī svētku torte ar mazpul-
cēnu logo – trīslapu āboliņa zīmi, nu un, 
protams, tika atzīmēta otrā dzimšanas die-
na. Neiztika arī bez svētku  uguņošanas, to 
aizdedza aktīvākie mazpulcēni un jaunie 
biedri. Lai sokas darbi un veicas arī turp-
māk!

Skolā notika arī 5.-12.kl. radošo darbu 
konkurss “Leduspuķe manā logā” (brīvā 
formā). Pateicības saņēma: Lauma Iesal-
niece (8.kl.), Ēriks Atis Dumpis (8.kl.), 
Māra Karlsone (7.kl.), Dāvis Petrovskis 
(12.kl.), Zita Tropa (10.kl.), Elva Sakne 
(12.kl.)

Lūk, veiksmīgākais  no darbiem: 
“Jau atkal mīkstām pārslām snieg,  
gar māju tikai vējš vien skrien,
uz loga leduspuķe balta
kā karsta roze ledū kalta.

Es pirkstu piespiežu pie rūts,
ar elpu izkausēju ledu,
tur ārā klusē baltais rīts,
vēl miegains, apsedzies ar sniegu.

Tik maza tagad pasaulīte,
to varam paņemt četrās plaukstās,
bet tavas rokas otrā loga pusē,
pār tevi lido sniegpārsliņas 
   aukstās.

Sāk puteņot, es redzu tikai sniegu,
vien sienu- necaurredzamu un 
   baltu,
tomēr par spīti visam-

tava plauksta otrā loga pusē...”     
M. Karlsone, 7.kl.

Savukārt 22. decembrī skolā no-
tika 1.-12. kl.kopīgs Ziemassvētku 
pasākums. Svinīgajā daļā piedalījās 
1.-4. kl.ansamblis un  5.kl. skolēns 
A.Biķernieks, kuri priecēja ar mīļajām 
Ziemassvētku dziesmām, 8.kl. meitenes 
S. Mūrmane,  S. Zenčonoka, K. Zenčo-
noka, D. Celiņa runāja dzeju, bet mūsu 
skolas labākie skolēni: 1.-4.kl. gru-
pā– Loreta Ducena (4.kl.), 5.-8.kl. gru-
pā– Krišjānis Beļaunieks (7.kl.), 

9.-12.kl. grupā – Agnese Sīle (9.kl.) 
iededza lielo skolas egli. Šiem skolēniem 
bija sarūpēta arī pārsteiguma balva – 2 
dienu ekskursija uz Rīgu.  Šogad skolēni 
saviem vecākiem bija sagatavojuši joku 
uzvedumu “Par skolu – par dzīvi”, katrai 
klasei bija atvēlēta sava stunda (audzi-
nāšanas, gramatikas, matemātikas, da-
baszinību, informātikas) vai starpbrīdis, 
kuru izspēlēt. Starpstundu starpbrīžos 
piedalījās arī 1.-2.kl.deju kolektīvs (va-
dītāja A.Pētersīle), 3.-4.kl.deju kolek-
tīvs (vadītāja A.Pētersīle), 7.-12.kl.deju 
kolektīvs (vadītāja A.Punovska). Deju 
soļi pierībināja  trokšņainos starpbrīžus 
un darīja dzīvāku uzvedumu. Paldies vi-
siem skolotājiem un skolēniem, kuri pie-
dalījās šī uzveduma tapšanā un izpildē. 
Prieks par paveikto!

Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki S. 
Šumskis, Z. Krēsliņa  ziemas brīvdienās 
bija noorganizējuši kino vakaru 5.-12.kl. 
skolēniem. Šoreiz varēja kopīgi noska-
tīties Ziemassvētku komēdiju. Aktīvie 
skolēni sola organizēt vēl šādus kino va-
karus un ne tikai 5.-12.kl. grupai, bet arī 
1.-4.kl. skolēniem. 

Skolotāji savukārt ziemas brīvdienās 
izglītojās kursos, kuri bija noorganizē-
ti mūsu skolā. Piedalījās skolotāji no 
vairākām mūsu novada skolām, kursu 
tēma–“Mūsdienu radītie izaicinājumi 
un risinājumi bērnu un pusaudžu audzi-
nāšanā”. 

Skolēni viesojas pansionātā. Mazpulcēni.
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6. janvārī  mūsu skolas vsk. (11.-
12.kl.) un pamatskolas (7.-9.kl.) ko-
mandas piedalījās Madonas novada 
Ošupes pagasta rīkotajā pulkveža O. 
Kalpaka 130. dzimšanas dienai veltītajā 
pasākumā. Vsk. (11.-12.kl.) komanda 
ieguva 1. vietu (skolotājas A.Punovska, 

A.Iesalniece), savukārt 7.-9.kl.komanda 
(sk.L.Jakubjaņeca, sk.G.Lazda) ieguva 2. 
un 3.vietu. Paldies visiem skolēniem, kuri 
brīvdienās atrada iespēju piedalīties šajā 
pasākumā un aizstāvēja skolas godu! 

Janvāra sākumā tradicionāli 1.-12.kl.
skolēni veido dzimšanas dienu kalendāru, 

šogad tas veltīts Pūķa gadam. Izveidoto 
kalendāru varēs aplūkot 1. stāva foajē. 
23. janvārī skolā viesojās leļļu teātris 
“Tims” ar izrādi “Skursteņslauķi”.

 S.Sīle,
direktora vietniece izglītības jomā

Pulciņa – florista radošās darbnīcas – veikums 
2011./2012. mācību gada 1. pusgadā

Pēc viena mācību gada pauzes Ļaudo-
nas vidusskolā šajā mācību gadā darbo-
jas pulciņš – florista radošās darbnīcas. 
Jāteic, ka strādāt šogad ir grūtāk, jo no 
Izglītības pārvaldes pulciņam ir pie-
šķirta tikai 1 stunda nedēļā. Bet tie, kas 
zina pulciņā darāmo darbiņu specifiku, 
saprot, ka šis laiks ir par īsu, lai paveiktu 
nepieciešamo darbiņu līdz galam. Tāpēc 
mēs strādājam ,,vecajā” laika režīmā 
– tik, cik nepieciešams (divas un vairāk 
stundas), lai visi darbiņi tiktu paveikti 
līdz galam. 1. pusgadā veidojām rudens 
darbiņu un Ziemassvētku tematikas dar-
biņus (kompozīcijas, pārsliņas, Adven-
tes vainagus, eņģelīšus u.c.). Visus pul-
ciņa veidotos darbiņus regulāri varēja 
apskatīt visi skolas bibliotēkas apmeklē-
tāji. No 22. novembra līdz 6.decembrim 
pulciņa veikums bija apskatāms Ļaudo-
nas PII ,,Brīnumdārzs” mājīgajās telpās. 
Ļoti ceram, ka mums izdevās kādu prie-
ka dzirksti un svētku noskaņu radīt gan 
,,Brīnumdārza” kuplajai saimei, gan tā 

apmeklētājiem. Vie-
nā no mūsu pēdējām 
nodarbībām veido-
jām eņģelīšus no 
pērlītēm. Tad arī no-
lēmām, ka ar eņģelī-
šiem iepriecināsim 
vecos ļaudis Ļaudo-
nas sociālās aprūpes 
centrā, lai būtu, ko 
iekārt Ziemassvētku 
eglītē. Un, kad 16. 
decembrī tur vadī-
ju radošo darbnīcu 
nedaudz sirmajām 
dāmām un iesirmiem 
kungiem (mēs veido-
jām sniegpārsliņas, 
jo ārā sniega vēl nebija), nodevu arī pul-
ciņa dāvaniņu vadītājai. Starp citu, nāka-
majā dienā pēc mūsu nelielās “maģiskās” 
darbošanās ārā tiešām sniga sniedziņš. Vai 
pamanījāt? 

Ļoti gribu uzteikt visus pulciņa dalībnie-
kus – Loretu Ducenu 4.kl., Lāsmu Pom-
meri 4.kl., Martu Vītolu 4.kl., Diānu Cīruli 
5.kl., Samantu Baltiņu 5.kl., Aleksandru 
Griščuku 5.kl., Nauri Pelsi 6.kl., Saman-
tu Stradiņu 7.kl., Lindu Sūci 7.kl., Lauru 
Pelsi 8.kl., Danu Sūci 9.kl., Irbi Karlsoni 
2.kl. par radošu un čaklu darbošanos un 
viņu vecākus par nepieciešamo materiālu 
sagādāšanu mazajiem floristiem. Paldies 
jums visiem! 

Plašāku vizuālu ieskatu pulciņa paveik-
tajā varat gūt Ļaudonas mājas lapas vidus-
skolas sadaļā – galerijas. Daļu no bildēm 
esmu ielikusi savās draugu galerijās, lai 

arī citi papriecājas par mūsu veikumu un 
gūst iedvesmu kādam darbiņam. 

Un nobeigumā divas nelielas atziņas 
dzīvei. ,,Caur dzīvi es eju vienreiz. Tieši 
tādēļ, ja man ir iespēja būt laipnam pret 
kādu vai kaut ko labu izdarīt, es nevil-
cinos ne mirkli, jo otru reizi pa šo ceļu 
man vairs nebūs iespējams iet” (Viljams 
Penns). Un otra: ,,Vislielākā dāvana 
viens otram esam mēs paši. Mūsu esības 
dzirkstošā dzirksts – cilvēks cilvēkam, 
sirds sirdij. To nevar par naudu veikalā 
pirkt!” (Gundega Salna). Jaunais – Pū-
ķīša – gads ir tikko sācies, tādēļ vēlu 
jums visiem Jaunajā gadā vairāk veselī-
bas, vairāk mīlestības, vairāk labestības, 
vairāk ticības saviem spēkiem un lai visi 
labie eņģelīši vienmēr ir ar jums!

Dzintra Viļeviča

Bērni kopā ar sirmgalvjiem. Skolotāji izglītojošo kursu laikā.

Floristikas pulciņa dalībnieki kopā ar vadītāju.

Pagatavotie darbiņi.
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Adventa laiks Ļaudonas “Brīnumdārzā”
2011. gada nogalē, 22. decembrī, 

Ļaudonas pagasta PII „Brīnum-
dārzs” norisinājās Ziemassvētku 

PII „BRīNUMDĀRzS”

karnevāls. Jāatzīmē, ka karnevālā nu 
jau ilgāku laiku nebija būts. Vajadzē-
ja pirms pasākuma jau laicīgi katram 
izpildīt mājas darbu – sagatavoties 
karnevālam. Kādi tikai mājas darbi 
netapa! Maskas bija raibu raibās un 
dažādas, katra ar kaut ko savu intere-
santa un neparasta. Īpašs prieks bija 
par maskām, kuras bija tapušas pašu 
rokām – tik interesantas, neparastas, 
skaistas, mīļas un burvīgas. 

Paši mazākie – „Zaķi”– priecēja sa-
vus vecākus ar nelielu kopīgo uzvedu-
mu par ziemu. Patiess pārsteigums un 
prieks bija par mazo ķiparu uzņēmību, 
drosmi un atraktivitāti. Pēc tam tika 
iesaistīti aktivitātēs arī vecāki. 

„Rūķi” vecākus savās atrakcijās un 
darbībās iesaistīja jau no paša sāku-
ma. Kopā dejoja, kopā dziedāja, kopā 
demonstrēja savus tērpus. Bērni bija 
sagatavojuši arī dažus interesantus 

pārsteigumus vecākiem – dziedāja, 
muzicēja, skaitīja dzejolīšus. 

Īpašs prieks ielija visu sirsniņās, 
kad tika sagaidīts Salatētis – visu 
gadu gaidītais. Un lielākā dāvana 
vecākiem bija viņu bērnu mirdzošās 
actiņas un neviltotais prieks par visu 
notiekošo. 

Gan vecāki, gan bērni izjuta karne-
vāla un svētku gaisotni, ko palīdzēja 
uzburt audzinātājas. Īpašs PALDIES 
grupiņu audzinātājām, kuras mūsu 
bērniem ir kā otrās mammas – apču-
bina, samīļo un, ja vajag – arī sarāj. 
Paldies viņām par ieguldīto darbu 
mūsu atvasēs, sagatavojot skolai– 
mācot rakstīt, lasīt, pareizi runāt. 
PALDIES visu vecāku vārdā.

 
Sarmīte Bārbale

Un lēni durvis veras:
Tēvs zaļu egli nes
Un pārslas tai zaros zaigo
Kā mazas zvaigznītes.
                         /A.Saulītis/

Bērniem pienācis gaidītais Zie-
massvētku rīts. Kaut daba nav dāvā-
jusi mums sniedziņu, Ziemassvētku 
noskaņojums sirdīs mīt.

„Kaķu” grupas bērni kopā ar ve-
cākiem sanākuši pie koši rotātās, 
lampiņām mirdzošās eglītes, kur 
smaidoši, mazliet nerātni rūķi – 
Dina un Ligita – visus sagaida.

Ir Ziemassvētku laiks, notiek brī-
numi, arī mēs, pārkāpjot bērnudārza 
slieksni, pārvērtušies – par pelēnu, par 
kaķēnu, zaķēnu, tīģerēnu, gaili, bitīti. 
Neiztiek jau arī bez pasaku varoņiem– 
princesēm, pirātiem, velniņa, Pepijas 
Garzeķes un labajām fejām, ir arī pa 
dejojošai sniegpārsliņai.

Dziedot dziesmiņas, spēlējot rota-
ļas, laiks ritēja nemanot. Durvīs parā-
dījās gaidītais Ziemassvētku vecītis ar 
lielu dāvanu maisu un bez žagariem. 
Laikam mūsu bērni paklausīgi un blē-
ņas nedara...

Katrai mazai sirsniņai gribējās ielīst 
vecītim klēpī, pieglausties pie garās 

bārdas vai gluži vienkārši – tā tuvu 
ieskatīties viņam acīs. Ziemassvētku 
vecītis izteica atzinību bērniem par 
čaklumu un darboties gribu. Un solī-
jās ciemos nākt atkal nākamgad.

Bērnu vecāku vārdā PALDIES PII 
„Brīnumdārza” skolotājām, viņu pa-
līdzēm, vadītājai un visiem pārējiem 
darbiniekiem par šiem jaukajiem 
svētkiem!

Paldies Ziemassvētku vecītim!
Uz tikšanos nu jau šā gada nogalē 

pie jaukās svētku eglītes.
Nika mamma

“Zaķu” grupa...

“Rūķu” grupa... “Kaķu” grupa Ziemassvētku karnevālā.
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Pa klusu un baltu taku aiziet 
Vecais gads...

Ir sācies Jaunais gads – 
Ar jaunu domu, jaunu uzņemšanos,
Ar jauniem darbiem, jaunu 
       apņemšanos.
Ir sācies Jaunais gads –
Mūs aizraujot uz priekšu darbos,
Mūs aizraujot notikumos neparastos.
Ir sācies Jaunais gads – 
Ar cerību, ka izdosies mums sapņus
               piepildīt,
Ar cerību – arī šo gadu veiksmīgi 
    pavadīt.
    (S.P.B.)
Esam pavadījuši iepriekšējo gadu un 

veiksmīgi sagaidījuši jauno – 2012.– 
gadu! Nu ir sācies jauns gads ar jauniem 
darbiem, ar jauniem notikumiem, ar 
jauniem piedzīvojumiem. Arī bibliotē-
kā jaunais gads ir atnācis ar jaunu presi. 
Šogad lasītmīļiem būs pieejami diezgan 
daudzi žurnāli, turklāt par dažādām tē-
mām. Lasītājiem pieejami visa gada ga-
rumā: „Ievas Veselība”, „Māja”, „Ilustrē-
tā Zinātne”, „100 labi padomi”, „Santa”, 
„Praktiskais Latvietis”, „36.6C”, „Una”, 
„Ieva”, „Intelligent Life”, „Dienas Ēdie-
ni”, „Ilustrētā Pasaules Vēsture”, „40 
Plus”, „Leģendas”, „Burda+ 2 pieliku-
mi”, kā arī „Ievas Stāsti” un „Mājas Vie-
sis”. Kā jau var redzēt, šogad lasīt būs 
daudz ko.

Arī grāmatas gaida savus lasītājus bib-

liotēkas plauktos – vairākas jaunās grāma-
tas no pagājušā gada nogales: Lato Lapsas 
„Šofera dēls Minhauzens”, Pētera Struber-
ga „Āfrika” un „Ceļojumu mozaīka”, „Pa-
sakas meitenēm”, „Puiku pasakas”, Anitas 
Kugleres „Šervica noslēpums”, Džīlas 
Menselas „Domājot par tevi”, Ērikas 
Džames „Dzeguzes nams”, Reičelas Ho-
res „Atmiņu dārzs”, Diānas Čemberlinas 
„Raksti smiltīs”, Martellas Morīnas”Ideāli 
partneri”, Melisas Nātanas „Augšupceļš”, 
Santas Montefjores „Itālijas smarža”, Šar-
lotes Linkas „Pielūdzējs”, Ketlīnas Tesāro 
„Debitante”, Karmenas Rīdas „Es mīlu 
šo dzīvi”, Džilas Menselas „Romantiskās 
spēles”, kā arī Mišelas Fēberes „Ziedlapi-
ņas tumši sārtās un baltās” un Adeles Pārk-
sas „Mirāža” un vēl vairākas interesantas 
un aizraujošas grāmatas, kuras gaida savus 
lasītājus. Cerams, ka drīzumā grāmatu 
plauktus papildinās vēl kādas interesantas, 
pamācošas un aizraujošas grāmatas. 

Arī datoru lietošana un interneta pakal-
pojumi bibliotēkā joprojām ir par brīvu. 
Tāpēc laipni aicināti arī publiskajā inter-
neta pieejas punktā, kur var gan atrast sev 
nepieciešamo informāciju, gan pavadīt 
brīvo laiku, gan veikt visādus noderīgus 
darbiņus.

Tā kā droši var teikt: bibliotēka tevi gai-
da! Uz tikšanos! 

Sarmīte Bārbale

Jaunā gada 
sākums Sāvienas 

bibliotēkā
2012. gads iesākas, pirmkārt, jau 

ar bibliotēkas lietotāju pārreģistrē-
šanu, atskaišu rakstīšanu par 2011. 
gadu, bet nav aizmirsts arī lasītājs, 
kurš  bibliotēkā vēl atrod nelasītas 
grāmatas, kuras tika iepirktas 2011.
gada nogalē. Šogad bibliotēkā būs 
atrodami laikraksti “Stars’’ un „Lat-
vijas Avīze”. No žurnāliem :„Ieva”, 
„Ievas Māja”, „Praktiskais Latvie-
tis”, ”Mājas Viesis”, dārza mīļotā-
jiem „Dārza Pasaule”. Prieks par 
tiem bibliotēkas apmeklētājiem, kas, 
izlasījuši savu abonēto žurnālu, atnes 
to izlasīt arī bibliotēkas pārējiem la-
sītājiem. Ceru, ka arī šogad būs tādi 
labie gariņi, kas nežēlos savu izlasīto 
bibliotēkai. 

Tāpat arī šogad bibliotēkā ir izstā-
des – „Pilnu grozu saules staru” – ie-
mīļotam latviešu autoram Vitautam 
Ļūdēnam  – 75.

„Iezīmē sauli kā mirdzošu noti”– 
maestro Raimondam Paulam – 76.

Aija Jakubjaņeca

Ziemassvētku laiks Ļaudonas luterāņu baznīcā
Ziemassvētku laiks Ļaudonas lute-

rāņu draudzē bija piepildīts, svētīgs 
un notikumiem bagāts. 18. decembrī, 
Adventes pēdējā svētdienā, Ļaudonas 
mācītājmuižā notika Kristus augšām-
celšanās kapelas atklāšana un iesvētīša-
na. Pasākumu ievaddaļā gan Ļaudonas 
iedzīvotāji, gan ciemiņi tika aicināti uz 
Latvijas Nacionālās operas mākslinieku 
stīgu kvarteta koncertu. Atjaunotajās, 
gaišajās kapelas telpās klasiskā mūzika 
sniedza neaizmirstamus mirkļus un bija 
patiess prieks, ka koncerts bija plaši ap-
meklēts un varējām klausīties koncertu 
operas mākslinieku izpildījumā šeit pat 
Ļaudonā. Pēc koncerta notika Kristus 
augšāmcelšanās kapelas iesvētīšanas 
dievkalpojums, kuru vadīja Latvijas 
evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīs-
kaps Jānis Vanags, piedaloties iecirkņa 
prāvestam Hansam Jensonam, draudzes 
mācītājam Valdim Strazdiņam, evaņ-
ģēlistam Guntaram Agatei Paeglim un 
vairākiem citiem garīgās kārtas pārstāv-
jiem. Gan arhibīskapa vizīte un kapelas 
iesvētīšana, gan operas stīgu kvarteta 
sniegtais koncerts padarīja šo dienu par 
īpaši svētīgu, bagātu un neaizmirstamu 

ļaudoniešiem. 
Jēzus Kristus dzimšanas svētkus 

draudzē nosvinējām ar trīs dievkal-
pojumiem. Ziemassvētku vakarā baz-
nīcā bija daudz vairāk apmeklētāju 
kā ikdienā, kas savā veidā vēl vairāk 
bagātināja svētku sajūtu. Mācītājs 
Valdis Strazdiņš vadīja svētku diev-
kalpojumu un nolasīja arhibīskapa 
J. Vanaga vēstījumu Ziemassvētkos. 
Dievkalpojumi notika arī Pirmajos 
un Otrajos Ziemassvētkos, tādējādi 
dodot iespēju pateicībā un ar prieku 
svinēt Kristus dzimšanas svētkus kopā vi-
sai draudzei.  

Nepārprotami liela svētība un žēlastī-
ba tiek dota mūsu pagastam. Ļaudona ar 
katru brīdi kļūst skaistāka un sakoptāka. 
Par to liecina arī jaunās kapelas iesvētīša-
na. Tā kalpos ne tikai Ļaudonas luterāņu 
draudzes vajadzībām, bet arī visa Ma-
donas prāvesta iecirkņa vajadzībām. Jau 
drīzumā kapelā notiks Alfas kursi (nodar-
bību cikls, kas cilvēkus atraktīvā un prak-
tiskā formā iepazīstina ar kristīgās ticības 
pamatiem), notiks rekolekcijas, darbosies 
Svētdienas skola, kā arī ir plānots izvei-
dot rehabilitācijas centru no alkohola 

atkarīgajiem cilvēkiem. Tāpat jopro-
jām darbojas diakonijas centrs mācī-
tājmuižas saimniecības ēkā. Jāpiemin, 
ka līdz ar kapelas atklāšanu Ļaudonas 
luterāņu draudze nepametīs pareizticī-
gās baznīcas telpas un turpinās noturēt 
dievkalpojumus arī baznīcā, jo šī ir vie-
na no retajām baznīcām kā Latvijā, tā 
pasaulē, kur zem viena jumta ikdienā 
sadzīvo trīs konfesijas, un šis ir unikāls 
ekumenisma paraugs, kuru nedrīkst pa-
zaudēt. 

Alda Stepanova,
diakonijas centra Ļaudonā vadītāja

A. Veckalniņa foto 

Dievkalpojuma laikā.
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KULtūRAS DzīvE
ZIEMASSVĒTKU KONCERTS

Otrajos Ziemassvētkos – 25. de-
cembrī – ļaudonieši sanāca kultūras 
namā, lai kopīgi izdzīvotu Ļaudonas 
Ziemassvētku stāstu. Ziemassvētku 
stāstu lasīja Rūķene, bet ilustrēja to 
Ļaudonas mākslinieciskie kolektī-
vi. 

Paldies PII „Brīnumdārzs” bēr-
niem un skolotājai Gundegai Ap-
šai par skanīgām dziesmām, tāpat 

arī Ļaudonas vidusskolas vokālajam 
ansamblim un skolotājai Ilutai Bi-
ķerniecei par Ziemassvētku noska-
ņas radīšanu! Ziemassvētku koncertā 
bija kupls dejotāju pulks – Ļaudo-
nas vidusskolas dejotāji (skolotājas 
Anita Pētersīle un Antra Punovska), 
senioru deju kolektīvs „Divi krasti” 
un jauniešu deju kolektīvs, kas pēc 
ilgāka pārtraukuma ir atsācis darbību 

(vadītāja Aija Kreile). Ar skaistām 
Ziemassvētku dziesmām Ziemas-
svētku stāsta klausītājus priecēja arī 
jauktais koris „Lai top!” (diriģente 
Anita Melnupa).

Paldies visiem, kuri atnāca, lai 
kopīgi atzīmētu ziemas skaistākos 
svētkus! Paldies mūsu pagasta ko-
lektīviem, kuri radīja skaisto svētku 
noskaņu!

ZIEMASSVĒTKI
Īpašs paldies ļaudoniešiem, kuri 

mūsu pagastā radīja svētku noskaņu. 
Šķiet, tā bija īpaši nepieciešama, jo 
Ziemassvētkiem tik ļoti piederīgais 
sniegs kavējās.

Paldies floristei Dzintrai Viļevičai 
par piedāvāto lielisko ideju – Ļau-
donā rīkot floristikas darbu izstādi 
Ziemassvētku noskaņās, kurā būtu 
apskatāmi un ļaudoniešiem pieejami 
Adventes vainagi, sienas dekori un 
citi floristikas darbi.

Un tā jau novembra beigās Ļau-
donas floristes satikās, lai, ieguldot 
savu darbu un radošo enerģiju, radītu 
līdzcilvēkiem burvīgu svētku noska-
ņu. Tādēļ izstādes nosaukums bija 
„Uzbur Ziemassvētkus!”.

Visu ļaudonieši vārdā paldies 
floristēm par jūsu ideju un radošās 
fantāzijas lidojumu pretim Ziemas-
svētkiem! Lai ideju un pacietības ne-
pietrūkst un rodas tikpat fantastiski 
darbiņi!

Paldies arī Mairitai Ducenai, kuras 
fantāzijas lidojums radīja ļaudonie-

šiem un mūsu pagasta viesiem svētku 
noskaņu, krustojuma trijstūrī izvietojot 
skaistas eglītes, kuras jo īpaši priecēja 
autobraucējus diennakts tumšajā laikā.

Kad diena satumsa, prieku un gais-
mu sirdīs sniedza arī Ļaudonas pagasta 
egle. Tā mirdzēja pie kultūras nama un 
dalīja svētku gaismu tuviem un tāliem 
ļaudoniešiem.

Paldies visiem, kuri apmeklēja kon-
certu „Eņģel, rādi man ceļu...” – Santa 
Sāre (vokāls, flauta) un Guntis Brutāns 
(vokāls, piano) sniedza brīnišķīgu mu-
zikālu priekšnesumu, kas spēja aizkus-
tināt un padomāt par Ziemassvētku 
patieso būtību...

Laikā, kad Ziemassvētki bija pagā-
juši, bet Jaunais gads vēl nebija pienā-
cis, uz kopīgu svētku pasākumu tika 
aicināta Ļaudonas vecākā paaudze. 
Paldies visiem, kuri atnāca, paldies 
par sirsnīgajiem vēlējumiem! Par svēt-
ku noskaņu pasākumā rūpējās Aronas 
pagasta sieviešu vokālais ansamblis 
„Mārtiņrozes”.

Signe Smirnova

Koris “Lai top!”  un A. Biķernieks.
Rūķa lielais dāvanu maiss pagasta 

pārvaldei.

Cienījamie meža 
īpašnieki!

Atgādinām, ka pārskati par 
saimnieciskajām darbībām 
meža zemēs ir jāiesniedz līdz  
1. februārim.

Neiesniegšanas gadījumā 
netiks izsniegts ciršanas ap-
liecinājums, kā arī tiks pie-
mērots administratīvais sods.

Centrālvidzemes 
virsmežniecības Madonas 

nodaļa 

INFORMĀCIJA
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Madonas novada pašvaldības brīnumu nakts karnevāls
Vasarā Ļaudona uzņēma Madonas 

novada pašvaldības darbiniekus, or-
ganizējot sporta spēles. Un nu ziemā 
novada pagastu pašvaldības darbinieki 
atkal pulcējās Ļaudonā, lai kopīgi no-
svinētu 2011. gadā paveiktos darbus, 
sasniegtos mērķus un domātu par jau-
nu mērķu piepildījumu Jaunajā– Mel-
nā pūķa – gadā!

Šī pasākuma tēma bija karnevāls, tā-
dēļ viesiem bija jāpiedomā pie tērpiem 
un sava kolektīva prezentācijas, ko visi 
arī ar prieku izdarīja. Uz Ļaudonu bija 
atbraukuši kolhoza brigādes pārstāvji 
(Madona), čigānu tabors (Mārciena), 
pasaku tēli (Vestiena), kaķi un pūķi jeb 
Ošupes pagasta kolektīvs priekšnesumā 
vizualizēja gada maiņu, taču Ļaudonas 

pagasta pārstāvji bija piemērojušies 
vietai, kurā agrākos laikos lielā cieņā 
bija karnevāli – pilij, tādēļ pārtapa par 
galma dāmām, drakulu, jautriem pavā-
riem.

Karnevāls tika pavadīts jautrā no-
skaņojumā, piedaloties dažādās atrak-
cijās.

Signe Smirnova

Sports
Jaunajā gadā ir atsācies otrais aplis 

Madonas novada atklātajā čempionātā 
basketbolā vīriešiem. Ļaudonas koman-
da 7. janvārī aizvadīja spēles Ļaudonas 
vidusskolas sporta zālē. Pirmajā spēlē 
tika pārspēta Kusas komanda ar rezultā-
tu 2:1, bet otrajā spēlē mūsu pagasta ko-
manda piekāpās Lubānai ar 0:2, spēles 
galotnē pret lubāniešiem mums pietrūka 
pieredzes, bet trešajā spēlē tika pieveik-
ta kaimiņu – Mārcienas – pagasta ko-
manda ar 2:1.

Mūsu pagasta basketbola komandai 
otrais aplis ir iesākts veiksmīgi.

Pirmajā aplī no 12 spēlēm ļaudonieši 
uzvarēja četras.

Visu spēlētāju vārdā paldies vidus-
skolas direktoram Guntim Lazdam par 
ieguldīto darbu ar mūsu pagasta koman-
du!

 Edijs Dzenis,
 sporta darba organizators

PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā
2012. gadā lauksaimniekiem Latvijā 

vēl joprojām būs iespēja saņemt papil-
du valsts tiešos maksājumus (PVTM). 
Tomēr 2012. gadā stājas spēkā vai-
rāki būtiski nosacījumi: PVTM var 
tikt piemēroti līdz 2012. gadam (ie-
skaitot) – kamēr nav pilnībā ieviesti ES 
tiešie maksājumi (TM) 100% līmenī, 
tātad šis būs pēdējais PVTM piemē-
rošanas gads. Kopējais tiešā atbalsta 
apjoms (TA) jauno dalībvalstu lauk-
saimniekiem nevar pārsniegt līmeni, 
kādu ir tiesīgi saņemt veco dalībvalstu 
lauksaimnieki. Piešķirot PVTM 2012. 
gadā, jāņem vērā ES-15 piemērotā mo-
dulācija. 

Lai ievērotu šos nosacījumus, 2012. 
gada PVTM piešķiršanas kārtība no-
saka, ka:

1) Lauksaimniekiem, kuriem pienāk-
sies TA līdz 3510 LVL (5000 eiro), at-
balsta summa netiks samazināta;

2) Lauksaimniekiem, kuriem pienāk-
sies TA virs 3510 LVL (5000 eiro), 
atbalsta summas daļai virs 3510 LVL 
(5000 eiro) tiks aprēķināts 10% sama-
zinājums, un tas tiks atņemts no PVTM 
summas;

3) Lauksaimniekiem, kuriem pienāk-
sies TA virs 210 840 LVL (300 000 
eiro), PVTM summas daļai virs 210840 

LVL (300 000 eiro) tiks aprēķināts 
papildu samazinājums 4% apmērā, 
un tas tiks atņemts no PVTM sum-
mas;

4) Lauksaimniekiem, kuriem pie-
nāksies ES TM virs 210 840 LVL 
(300 000 eiro), ES TM summām 
virs 300 000 eiro tiks aprēķināta 4% 
progresīvā modulācija, un šis sama-
zinājums tiks atņemts no ES TM 
summas. Pēc Zemkopības ministrijas 
provizoriskajiem  aprēķiniem, 2012. 
gadā PVTM  samazinājums attieksies 
uz aptuveni 5800 lauksaimniekiem, 
bet lielāko daļu, aptuveni 60 000, tie-
šo maksājumu atbalsta saņēmējus šis 
samazinājums neskars. Turklāt jāņem 
vērā, ka lielākajai daļai no minētajiem 
5800 lauksaimniekiem PVTM sama-
zinājumu kompensēs VPM atbalsta 
pieaugums. Zemkopības ministrija ir 
izveidojusi PVTM kalkulatoru, lai 
katrs lauksaimnieks varētu aprēķināt 
savu indikatīvo atbalsta līmeni 2012. 
gadam un novērtēt, cik lielā mērā uz 
viņu attieksies PVTM individuālie 
samazinājumi (skatīt sadaļu „ES tieš-
maksājumu un PVTM aprēķina kal-
kulators 2012. gada.”).

Informācijas avots: 
www.zm.gov.lv

Novada domes izpilddirektors Āris Vilšķērsts padevīgi ziņo galma dāmai, ka 
Madonas pilsētas “kolhoza pārstāvji” ieradušies Ļaudonā.

Ļaudonas pagasta
 galma dāmas.

Spēles laikā.

INFORMĀCIJA
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Mūžības ceļos aizgājušas: 
 

Ruta Kļaviņa 
mirusi 19. janvārī 72 gadu vecumā;

Zoja Daranda 
mirusi 19. janvārī 64 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Balti sniegi pārklāj mūža takas,
Sirds vairs nespēj sniegu atkausēt.

APSvEICAM!                

SĒRU VĒSTS

AKTUALITĀTES
PALDIES – tas ir vārds, ko, 

iespējams, ikdienā nepasakām... 
Tomēr PALDIES spēj atbruņot 
sirdis, lauzt robežas, aizkustināt 
līdzcilvēkus. Pateicība rada pa-
tiesas emocijas, kas liek nepado-
ties un turpināt iesākto.

Ikviens ļaudonietis tiek aicināts 
aizpildīt tradicionālā pasākuma 
„MANS PALDIES” anketu (līdz 
09.02.2012.), lai 25. februārī mēs 
kopīgi varētu atskatīties uz laba-
jiem darbiem 2011. gadā.

ANKETAS PIEEJAMAS: pa-
gasta pārvaldē, Ļaudonas vidus-
skolā, PII „Brīnumdārzs”, kultū-
ras namā, Ļaudonas bibliotēkā, 
veikalos „Dīvari” un „Katram”, 
Sāvienas veikalā.

Elektroniski anketu iespējams 
saņemt, rakstot uz laudona_kult-
nams@inbox.lv

50 gadu jubilejā
Guntaru Rubeni  2. janvārī 

55 gadu jubilejā
Jevgēniju Čulkovu 22. janvārī

65 gadu jubilejā
Jāni Uržu 2. janvārī

70 gadu jubilejā
Ņinu Simsoni 2. janvārī
Arnoldu Antonoviču 21. janvārī 

75 gadu jubilejā
Zigurdu Līventālu 25. janvārī

85 gadu jubilejā
Induli Laukabriedi 2. janvārī
Kārli Zuitiņu 24. janvārī

Tu, mīļo tēt, nu projām aizej klusi
Tai ceļā pēdējā, 
                   no kura nepārnāk.
   (V.Grēviņš)

Mūsu patiesa līdzjūtība
Gundegai Apšai,

TĒTI mūžībā pavadot.

Ļaudonas pagasta 
PII „Brīnumdārza” kolektīvs

Rokas, kas mīlēja darbu, nu 
gurušas.
Sirds, kas vēlēja labu, nu atdusas.
 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Dailai Litvinai,

MĀMIŅU zemes klēpī guldot.

Ļaudonas pagasta
 PII „Brīnumdārza” kolektīvs

Kā putni aiziet klusēt
Gar vakara debesu malu –
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz klusu mūžības salu...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Dailai Litvinai ar ģimeni, 
māmuļu mūžībā pavadot.

Ļaudonas pansionāta kolektīvs

Lūgsim svecēm rādīt gaismu,
Skujām taku izrotāt.
Dosim līdzi smilšu sauju,
Ziedus mūža gājumam.
                             V. Kokle-Līviņa

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
    Līgai Blektei ar ģimeni,
māmulīti mūžībā pavadot.

Ļaudonas pagasta 
PII „Brīnumdārza” kolektīvs

Es – tajā dzērvju kāsī,
Kas debesu pļavās zaro,
Es – tajā rasas lāsē,
Kas ziedos nenoraso.

Patiesa līdzjūtība
Dailai Litvinai māmiņu, 

Gundegai Apšai tēvu, 
Līgai Blektei māmiņu

 mūžībā pavadot.

Ļaudonas pagasta pārvalde

Šodien tu aizdegsi sveces tiem gadiem,
Kas atmiņu pilni kā putni
Pie tevis atpakaļ laižas.
Šodien rūpju mākoņu nebūs,
Diena būs pilna ar prieku
Un bezgala gaiša. 
 /K. Apškrūma/

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

SVEICAM  


