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ĻAUDONASĻAUDONAS
Vēstis

Ilgi nevaru iesākt rakstīt šī mēneša 
sleju. Laikam decembris pie vainas un 
gaisā virmojošā Ziemassvētku sajūta. 
Tieši tādēļ, ka šī sajūta ir tik īpaša, tik 
svētīga. Negribas rakstīt šīs klišejiskās 
frāzes par to, ka Ziemassvētkos kļūstam 
labāki, gaišāki,... Jo to jau it kā redzam, 
paskatoties apkārt – tik dažādās 
labdarības akcijas, kas aicina ikvienu 
no mums paskatīties pāri ikdienai, 
nolikt malā savas rūpes un palīdzēt 
kādam citam. Īsti Ziemassvētku garā! 
Varbūt tieši tādēļ arī ir nepieciešami 
šie svētki, lai mēs saprastu, kas ir kas..?! 
Vai Tevi labāk uzrunā krāšņie skatlogi 
ar vizmojošiem ziemeļbriežiem un 
lielizmēra dāvanām, vai varbūt mazs 
rokdarbu tirdziņš? Vai Tevi aizkustina 
labdarības akcijas un telefona numurs, 
kas ir cerību stars daudziem cilvēkiem, 
netiek vienkārši aizmirsts, bet pieraks-
tīts – lai neaizmirstos arī pēc svētkiem? 
Cik daudz ir līdzcilvēku, par kuriem 
Tu tiešām piedomā Ziemassvētku lai-
kā, lai nosūtītu apsveikumu un patiesu 
vēlējumu Jaunajā gadā?

Reizēm iedomājos – kas ir tas īpa šais, 
kas Ziemassvētkus ietērpj labestībā, 
sirsnībā, piedošanā? Bet varbūt nevajag 
meklēt atbildes uz šo jautājumu – vien 
baudīt? Baudīt sniega mirdzumu, Zie-
massvētku dziesmas un fi lmas, dā vanu 
saiņošanas prieku, saviesīgus vakarus 
ģimenes un draugu lokā, ļaužu pilnu 
baznīcu Ziemassvētku vakarā… 

Šī Ziemassvētku īpašā burvība vir -
 mo gaisā, un klišejiskais vairs tāds ne -
šķiet, bet tik īsts un piederīgs svētku no -
ska ņai – pateikt “piedod”, “paldies” un 
“lū dzu”, rast gaišumu sevī pašā un no -
dot to tālāk. Jo, iespējams, tā arī ir 
Ziemas svēt ku īpa šā noslēpuma atslēga – 
nesarežģīt lietas un nemeklēt jautājumus, 
kur to nav, bet baudīt! Ziemu, svētkus, 
sajūtas, līdzcilvēku starojošās sejas.

Lai jums patiesi vērtīgi, svētīgi, brī-
numaini Ziemassvētki! Ticību, cerību, 
mīlestību!

Signe Smirnova

REDAKTORES SLEJA ANDREJA EGLĪŠA ĻAUDONAS VIDUSSKOLA 
PIEDALĀS PROJEKTĀ “LabieDarbi.lv”

Ar sporta skolotājas Anitas Kidalas 
un aktīvāko skolēnu atbalstu un 
iniciatīvu projekts “Kā zēni kļūst par 
vīriem” ir izturējis atlasi un iekļuvis 
to pretendentu vidū, kam ir iespē-
ja iegūt fi nansējumu mērķa pie pil -
dī jumam – inventāru atlētiskās vin -
grošanas nodarbībām.

PROJEKTA APRAKSTS:
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā 

mācās 157 skolēni, no kuriem liekākā 
daļa ir zēni, kuriem patīk sportot. 
Regulāri notiek atlētiskās vingrošanas 
treniņi, kurus vada 11. klases skolnieks 
Mārtiņš. Šos treniņus apmeklē 24 
zēni.

Ir novērota tendence, ka vidusskolas 
zēni gadu gaitā arvien vairāk no dar-
bojas ar atlētisko vingrošanu, taču viņi 
baidās iesaistīties, jo mūsu skolas telpās, 
kurās notiek atlētiskās vingrošanas 
nodarbības, ir novecojis, pašu savākts 
un drošības prasībām neatbilstošs in-
ventārs. Tāpēc mums nepieciešams 
ie gādāties inventāru atlētiskās vin gro-
šanas nodarbībām, kas atbilstu mūs-
dienu prasībām.

Mūsu skolā ir renovēta sporta zā -
le, kur ir iespēja izveidot modernu at-
lētiskās vingrošanas zāli. Tādēļ raks tām 

projektu “Kā zēni kļūst par vī riem”. Mēs 
projekta ietvaros vēlamies iegādāties jau-
nu atlētiskās vingrošanas inventāru.

Mēs gribam, bet nevaram, jo mums 
nav fi nansējuma atlētiskās zāles iz-
veidei.

Veiksmīgam rezultātam nepie cie-
šams visu mūsu atbalsts, tādēļ esiet 

aicināti atbalstīt Ļaudonas jauno spor-
tistu iniciatīvu, nobalsojot par projektu 
un aicinot to darīt arī citiem!

Viens no pirmajiem, kas Ļaudonā 
sāka nodarboties ar atlētisko vin gro-
šanu, laika gaitā šajā nodarbē iesaistot 
arī skolasbiedrus, ir Mārtiņš Stūrainis. 
Lūdzu viņam pastāstīt ko vairāk par šo 
sporta veidu un projekta gaitu.

– Sāku nodarboties ar atlētisko 
vingrošanu 15 gadu vecumā. Pirmo 
gadu nebija laika iet uz sporta zāli, tāpēc 
nodarbojos ar to mājās, kad bija brīvāks 
laiks. Ar inventāru bija švaki, tādēļ ar 
tēvu paši taisījām dažādus stieņus un 
normālus svarus, lai būtu pēc iespējas 
ērtāk trenēties un efektīvāki treniņi – lai 
varētu noslogot visas muskuļu grupas. 
Sākumā 1 treniņš ilga 15 minūtes un 
pamazām, 9 mēnešu laikā izauga līdz 2 
stundām. 
Turpinājums 2. lpp. Turpinājums 2. lpp. 

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēni, kas nodarbojas ar atlētisko vingrošanu.A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēni, kas nodarbojas ar atlētisko vingrošanu.
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Tradicionāli Adventes laikā katru 
svētdienu tiek aizdedzināts pa vienai 
svecītei Adventes vainagā. Aplis, ko 
veido vainags, kopš senseniem laikiem 
simbolizē mūžību un vienotību. Adven -
te ir tas laiks, kad ikviena sirsniņā ie-
degas cerība un gaidas pēc Ziemassvēt-
ku brīnuma.

Šogad arī pie mums Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks sākās ar Adventes 
svecīšu iedegšanu. Pirmajā sveces 
iedegšanas pasākumā ciemojās rūķis 
Čaklais. No viņa bērni saņēma noteiktu 
uzdevumu – izgreznot telpas svētkiem.

Otrajā sveces iedegšanas reizē mūs 
apciemoja rūķis Jautrulis. Viņš spēlēja 
ģitāru un dziedāja Ziemassvētku 
dzies mas. Gāja ar bērniem rotaļās. Vi-

ņa dotais uzdevums bija iemācīties 
dziesmu par eglīti un izcept svētkiem pi-
parkūkas.

Trešajā Adventes sveces iedegšanas 
laikā pie mums ciemojās Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidusskolas audzēkņi 
no mūzikas skolas un skolotāja Ilu-
ta Biķerniece. Mūsu bērniem bija 
ie spēja iepazīties ar dažādiem mū zi-
kas instrumentiem un klausīties to 
izpildījumā skaņdarbus par Zie mas-
svētkiem. Mūsu uzdevums šoreiz ir 
izkrāsot katram savu rūķi, tā būs ieejas 
biļete uz svētkiem.

Paldies par Adventes vainaga ga ta-

vošanu Mairitai Ducenai un ve cāku 
padomes locekļiem par lielā Adven-
tes vainaga uzstādīšanu – Val dim 
Grundmanim, Gatim Strodam Ar-
mandam Ducenam.

Paldies par Adventes vainaga 
sve ču iedegšanu Gitai Zablockai, 
Anitai Namatēvai un skolotājai Ilu-
tai Biķerniecei ar mūzikas skolas au-
dzēkņiem. Vislielākais paldies jāteic 
An dreja Eglīša Latviešu Nacionālajam 
fon dam par svētku sajūtas uzburšanu – 
skaistajām dekorācijām, Ziemassvētku 
mantām “Brīnumdārzā”.

Irita Akmentiņa,
Valentīna Venere

ZIŅAS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

ADVENTES LAIKS PII “BRĪNUMDĀRZS”

ANDREJA EGLĪŠA ĻAUDONAS VIDUSSKOLA PIEDALĀS 
PROJEKTĀ “LabieDarbi.lv”

  Sākums 1. lpp.  Sākums 1. lpp.

Pēc kāda laika visa šī padarīšana 
man jau sāka apnikt, tāpēc nodomāju 
kaut ko pamainīt! Kad nokusa pirmais 
sniegs, izdomājām trenēties svaigā 
gaisā. Ideāls variants man bija ielu 
vingrošana, tāpēc kopā ar Viktoru 
un Ati Kriškānu pamazām iesākām 
vingrot. 

Treniņu programmas meklējām 
internetā un no paziņām, kuri arī 
trenējas. Pirmo programmu sa-
meklēja Viktors un pēc tās mēs 
kā  du laiku trenējāmies. Ar laiku sa-
pra tām, ka vajag pielikt slodzi, tāpēc 
vajadzēja jaunas programmas un 
vingrinājumus. Mums paveicās, jo 

tieši tajā laikā atbrauca Ata brālis 
Jānis Žmuidiņš no Amsterdamas (viņš 
ar ielu vingrošanu nodarbojas, bū-
dams, Amsterdamā) un iedeva mums 
kārtīgu treniņprogrammu, pēc kuras 
trenējāmies visu atlikušo vasaru. 
Tagad esmu Limitless Workout (no 
LIVSB – Latvijas Ielu vingrošanas 
sporta biedrība) biedrs un man pašam 
tiek izsniegtas kādas programmas 
vien nepieciešamas.

Tad nu tā sanāk – pa vasaru 
nodarbojamies ar ielu vingrošana, pa 
ziemu var atlētisko vingrošanu.

Kad pienāca rudens un sāka snigt 
pirmais sniegs, laikapstākļi vairs 
neatļāva vingrot ārā, tādēļ sākām 

staigāt uz skolas “kačalku”. Sākumā 
jaunieši nesaprata vai nezināja, ka 
mūsu skolā ir šāda iespēja, tāpēc 
viņi sāka interesēties un ap oktobri 
jau mūsu “kačalkas” būcenī vairs ne-
pietika vietas – vajadzēja iet pa 2 riņ-
ķiem, lai visu laiku notiktu kustība, 
jo visiem nepietiek inventāra. Tā arī 
radās doma pieteikties projektam 
Labiedarbi.lv. 

Pirmās emocijas, kad uzzināju, ka 
projekts izturējis pirmo atlases kārtu, 
bija tīri labas, jo jau tad zinājām, ka 
ar tik daudz paveikta darba tiksim 
nākamajā kārtā. Mēs vienkārši 
nedrīkstējām neiekļūt!
Turpinājums nākamajā lpp. Turpinājums nākamajā lpp.     

Lielais Adventes vainags “Brīnumdārza” Lielais Adventes vainags “Brīnumdārza” 
pagalmā.pagalmā.

“Zaķu” grupa kopā ar audzinātājām pie “Brīnumdārza” Adventes vainaga.“Zaķu” grupa kopā ar audzinātājām pie “Brīnumdārza” Adventes vainaga.
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  Sākums iepriekšējā lpp.  Sākums iepriekšējā lpp.

Tālāk jau sekoja aktīva balsu 
vākšana. Pirmajā trijniekā izvirzījāmies 
pēc kādām 4 dienām, ar 700 balsīm 
apsteidzot 2. vietu. Tad uz 2 dienām 
pazuda internets un balsu starpība jau 
bija sarukusi līdz 100 balsīm. Balsu 
vākšana notiek visu laiku, kamēr ir 
elektrība un internets, kurš Mērfi ja 
likuma rezultātā tieši šomēnes tik 
bieži pazūd. Madonā veikalā “Maxima 
XX” aicinājām cilvēkus atbalstīt mūsu 
projektu, arī Madonas 2. vidusskolā 
un Mūzikas skolā skolēni un skolotāji 
balsoja par projektu, tāpat braucam uz 
da žādiem pasākumiem. Bez šādas brau-
kāšanas un cilvēku uzrunāšanas klā tie -
nē aktīvi tiek izmantoti arī soci ālie 
portāli, piemēram, www.draugiem.lv.

Ja mēs uzvarēsim, tad varu 
garantēt, ka uz sporta zāli sāks nākt 
ne tikai skolēni. Tagad visi reizē nevar 
trenēties pēc vienas programmas un 
daži vingrinājumi jāpilda vēl 2 cilvēku 
uzraudzībā, jo vienkārši pietrūkst 
inventāra. Šī problēma tiks atrisināta 
un vēl vairāk jauniešu iesaistīsies šajās 
aktivitātēs! Ļaudonai noteikti vajadzētu 
piedalīties šādos projektos, jo tas ļauj 
iegādāties lietas, kuras patiešām interesē 
cilvēkus.

PALDIES MĀRTIŅAM 
PAR ATSAUCĪBU RAKSTA 
VEIDOŠANĀ!

Patiess prieks par Ļaudonas jau-
niešiem – puišiem, kuri tā vietā, lai 
dirnētu pieturās vai estrādē, izvēlas 
savu brīvo laiku pavadīt lietderīgi! 
Prieks noteikti ir arī puišu vecākiem 
un cerams, ka, iegūstot fi nansējumu 
atlētiskās vingrošanas nodarbību in ven-
tāram, arvien vairāk jauniešu izvēlēsies 
uzlabot savu fi zisko formu, tādējādi 
lietderīgi pavadot brīvo laiku.

Ja tu vēl neesi nobalsojis par ļau-
doniešu projektu – kā to izdarīt skaties 
www.laudona.lv, tāpat arī aiciniet sa-
vus radiniekus un draugus atbalstīt 
projektu. Visiem kopā darbojoties, vēl 
viena laba ideja Ļaudonā tiks realizēta!

ĪSUMĀ PAR ATLĒTISKO 
VINGROŠANU:

Atlētiskā vingrošana ir vingrināju-
mu sistēma, kurā izmanto svarstieni, 
han teles, espanderu u.c. speciālus rīkus 
muskuļu masas un spēka palielināša -
nai, kā arī harmoniskai ķermeņa at tīs-
tīšanai. Ārzemēs to sauc par kultūris-
mu. Tas ir īpaši izplatīts ASV, Anglijā, 

Francijā, un tā mērķis ir muskuļu masas 
pa lie lināšana. Atlētiskās vingrošanas 
vin grinājumi var būt dinamiski (sma-
guma pārvietošana), kad mainās mus-
kuļšķiedru garums, un izometriski 
(sma guma noturēšana, cilvēkam atro-
doties dažādās pozās bez kustībām), 
kad muskuļu sasprindzinājums, šķied-
ru garumam nemainoties, ir mak-
simāls, bet īslaicīgs. Šī vingrošana 
lab  vēlīgi ietekmē muskuļus, kā arī 
kau  lus un to savienojumus (locītavas, 
saites, skrimšļus). Muguras un kāju 
muskuļu nostiprināšanai ir svarīga 
nozīme mugurkaula slimību profi laksē. 
Atlētiskā vingrošana ietekmē labvēlīgi 
cilvēka fi zisko stāvokli tikai tad, ja 
slodzes apjoms un intensitāte ir mē-
rena. Sistemātiskas nodarbības at-
lētiskajā vingrošanā var sākt 14–15 ga du 
vecumā, iepriekš konsultējoties ar ārstu. 
Iesācējam jāizvēlas tāda slodze, lai katru 

vingrinājumu varētu veikt 8–10 reizes. 
Muskuļu absolūtā spēka palielināšanai 
jālieto vingrinājumi ar vismaz 90% 
maksimālā spēka, at tiecīgi samazinot 
atkārtojumu skai tu. Vingrinājumi jāveic 
ar lielu am plitūdu, ritmiski, vidējā tempā, 
si me triski noslogojot abas ķermeņa pu-
ses. Pēc katras vingrinājumu sērijas ne-
pieciešama 1–2 min. ilga atpūta, kuras 
lai kā jāatslābina visi muskuļi. Sākumā 
ie teicamas nodarbības 3 reizes nedēļā, 
vē lāk – katru dienu. Nodarbību ilgumu 
pa kāpeniski pagarina no 20 min. līdz 
40–60 minūtēm. (Informācijas avots – 
Populārā medicīnas enciklopēdija, 1984. 
gads)

Signe Smirnova
Foto no Mārtiņa Stūraiņa personīgā arhīva

Mārtiņš izpilda vingrinājumu “human fl ag”, Mārtiņš izpilda vingrinājumu “human fl ag”, 
no angļu val. – “cilvēka karogs”.no angļu val. – “cilvēka karogs”.

Mārtiņš Stūrainis ir ofi ciāls Latvijas Ielu Mārtiņš Stūrainis ir ofi ciāls Latvijas Ielu 
vingrošanas sporta biedrības biedrs.vingrošanas sporta biedrības biedrs.
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Oktobra pēdējā nedēļa – skolēnu 
rudens brīvdienas, bet skolā darbs ne-
ap stājās. Skolotāji piedalījās metodisko 
ap vienību sanāksmēs Madonā, kā arī 
strādāja mācību priekšmetu metodiska-
jās jomās, risinot dažādus aktuālus 
jau tājumus, kas sekmētu kvalitatīvu 
mā cīšanas un mācīšanās procesu. At-
jaunotajā Klašu audzinātāju MK (vad.
B. Bokta) tika izskatīts un izvirzīts 
apstiprināšanai skolas pedagoģiskās 
pa domes sēdē ,,Rīcības plāns darbā 
ar skolēnu disciplīnas pārkāpumu, ne-
attaisnotu kavējumu un nepietiekamu 
vērtējumu  gadījumā”, kā arī  rediģēta 
,,Skolēnu prēmēšanas kārtība”. Ar abiem 
dokumentiem klašu audzinātāji ie-
pazīstināja skolēnus klases audzinātāja 
stundā.

6. novembris – Vecāku diena skolā, 
kad vecāki tika aicināti vērot mācību 
stundas un līdz plkst. 17.00 tikties ar 
mācību priekšmetu skolotājiem kon-
sultācijās, lai individuāli pārrunātu sko-
lēna veiksmes, sniegtu pedagoģisku 
at balstu, kopīgi rastu risinājumus ne-
veiksmju novēršanai. Paldies ve cā-
kiem, kuri ir novērtējuši šo efektīvo 
sa darbības formu, aicinu vecākus būt 
ieinteresētākiem par sava bērna mācību 
darbu!

7. novembrī viesojās leļļu teātris 
,,Tims” ar M.Svīres lugu bērniem “No 
astes līdz ūsām”, aicinot aizdomāties par 
bailēm, svešu drosmi, patiesību.

Fotokompānijas “Mārīte” zibšņu 
gais mā tikām iemūžināti skolas kopbildē, 
klašu fotogrāfi jās, kā arī draugu un por-
tretu sērijās.

9. novembris – Mārtiņdienas tir-
dziņš, kur par plašu piedāvājumu bija 
pa rūpējušies 1.–4. klases skolēni. Katra 
pir cēja vēlmei tika piedāvāti dažādi kā-
rumi, greznumlietas, arī rokdarbi (par 
ma zām, bet īstām naudiņām). Paldies ve-
cākiem par atbalstu dzīvesprasmju vei-
došanā! 

Lāčplēša dienai veltītas aktivitātes 
5.–12. kl. norisinājās piektdien skolas 
sporta zālē pēc stundām. 2. stāvā sko-
lēni varēja iepazīties ar informāciju par 
šo dienu vēsturē. Klašu komandas vei-
ca fotoorientēšanos pa skolu, pildīja iz-
zinošus viktorīnas jautājumus, kā arī 
kla ses kolektīva saliedētību stiprināja 
spor ta stafetēs. Noslēgumā klašu ko-

man das saņēma kopvērtējuma un pa-
teicības diplomus, kā arī saldumus. 
Pirms došanās mājup skolas pagalmā ti-
ka iedegtas simboliskās sveču liesmas 
kā apliecinājums ikviena atbildībai, pie-
nākuma apziņai. Patriotisms vei dojams 
vispirms ģimenē, mājās ar kopīgu dar-
bo šanos izvirzītā mērķa labā, skolā – to 
tur pina kaldināt. Prieks par skolēniem, 
ku riem vecāki veidojuši atbildības un 
vie notības sajūtu, jo, tikai sadarbojoties 
un skatoties vienā virzienā, var sasniegt 
vēlamo! 

9. novembrī – Latgales mazpulku 
fo rums Krustpilī. No Ļaudonas 117.
maz pulka (vad. L. Grāvīte) “Mikro – 
makro” pētnieku grupā tika izvirzīti 
Kat rīna Melānija Kļaviņa (sīpoli) un 
Reinis Veikšāns (tomāti). Publiskās ru-
nas grupā – Kristine Kuprane (lilijas), 
Nau ris Pelsis (lilijas), Kristiāns Kalniņš 
(sīpoli). Atzinības saņēma N. Pelsis un 
K. Kalniņš.

10. novembrī Mārtiņdienas bērni 
(mazpulcēni – Jānis Elijāss, Ivans Bi ļev-
skis, Kristīne Kuprane, Nauris Krišjānis 
Kuprans, Artūrs Biķernieks, Samanta 
Baltiņa, Katrīna Melānija Kļaviņa un 
Edgars Pētersons), tērpušies maskās, 
devās uz Ļaudonas pansionātu, lai ar 
dziesmām un svētku dainām radītu 
svētku noskaņu.

19.– 23.  novembris –volejbola nedēļa 
skolā. Volejbola turnīrs 8.–12. klašu 
ko mandām pēc stundām norisinājās 
spraigas spēles, kā arī izsludinātais kar-
sējmeiteņu deju konkurss.

23. novembrī A. Eglīša jaunrades 
konkursa laureāti – Māra Karlsone (8. 
kl.), Egita Rizga (9. kl.), Nauris Skrupskis 
(10. kl.) – devās uz EP deputātes prof.
I. Vaideres biroju Rīgā, kur godalgoto 
vietu ieguvēji iepazinās ar EP un citu 
ES institūciju  aktualitātēm, apmeklēja 
Saeimu, Kara muzeju.

  5.–8. klašu skolēni sociālo zinību 
stundās (sk. U. Liniņš) rakstīja radošos 
dar bus eseju konkursam “Mana kā Valsts 
prezidenta uzruna tautai 18. novembrī”. 
Konkursu organizēja Valsts Prezidenta 
kanceleja. Konkursā piedalījās Valters 
Kriškāns un Kristers Kuprans (5. kl.), 
Nauris Pelsisun Viktorija Rajevs -
ka (7. kl.), Māra Karlsone (8. kl.). Visi 
konkursam aizsūtīto darbu autori saņē-
ma sveicienus valsts svētkos – pateicības  

no Valsts pre zidenta institūcijas ar 
Prezidenta parakstu ”Latvija – katram 
sava un visiem viena vienīgā!”

Mājturības un tehnoloģiju stundās 
5.–9. klases zēni skolotāja I. Aizupie-
ša vadībā atbalstīja sociālo projektu 
“Dā vini savai Latvijai”, izgatavojot 
vēlējumu sie nas koka elementus. N. Pel-
sis (7. kl.) – ,,Mūžu Latvijai!”, K. Kalniņš 
(7. kl.) – “Ticību Latvijai!”, R. Jēkabsons 
(7. kl.) – “Gaišu mūžu Latvijai!”, A. Ē. Dumpis 
(9. kl.) – “1000 gadu Latvijai!”, S. Petrov -
skis (9. kl.) – “Apsveicu Latviju!”.

Patriotiskās nedēļas laikā jaunāko 
kla šu mazpulcēni gatavoja sveicienu 
ar auseklīšiem un novēlējumu Latvijai 
dzimšanas dienā. Svētku noskaņu 
simboliski papildināja sākumskolas 
pulciņa ,,Čak lās rociņas” (vad. A. Driks-
na) skolēnu vei dotie krāšņie putniņi. 
Neatņemama tra dīcija ir skolēnu 
veidotie radošie darbi lat viešu valodas 
un literatūras stundās (skolotājas S.Sīle, 
L. Elijāse). Šoreiz sko lēni rakstīja dzīvo 
dzejoli – piecrindi – ”Vel tījums Latvijai!”. 
Paldies ikvienam par kopīgi ienesto 
svētku gaisotni skolā!

Tēvzemes nedēļas izskaņā 16. no-
vembrī pēc stundām pulcējāmies skolas 
muzejā uz Latvijas dzimšanas dienas 
svi nībām “Esam kopā!”. Svētkus atklāja 
direktors ar svinīgu uzrunu, montāžu 
(dzejas deklamācija, video, dziesmas) 
bija sagatavojuši 7.klases skolēni sko-
lotājas S. Sīles vadībā, dziesmas izskanēja 
1.–5. klases skolēnu ansambļa (vad. I. Bi-
ķerniece) sniegumā, ko paspilgtināja 
skolotāju Aijas Driksnas un Ilutas Bi ķer-
nieces dziedājums, kas ienesa dvēselis -
ku skanējumu.

Labdarības akcija – pārsteiguma 
kon fektes pansionāta ļaudīm. Līdz 
14. de cembrim katrai klasei jāizveido 
3 kon fektes, ar kurām tiks iepriecināti 
pansionāta iemītnieki Ziemassvētku 
gaidīšanas laikā.

23. novembī volejbola sacensības 
A grupai. Zēnu meiteņu komandās pie-
dalījās  12. klases – Gundars Laimonis 
Zelčs, Mārtiņš Pujāts, Uldis Lakotko, 
Ieva Trušus, 11. klases – Kristaps Ja kub-
jaņecs, Edgars Rizgis, Emīls Veik šāns, 
Lolita Kaulača, 10. klases – J. Hoh lova, 
9. klases – T. Čirka, J. Bērtulis, D. Celiņa, 
K. Zenčonoka, S. Zenčonoka, S. Mūrmane.
Turpinājums nākamajā lpp. Turpinājums nākamajā lpp.     

NOVEMBRIS ANDREJA EGLĪŠA 
ĻAUDONAS VIDUSSKOLĀ
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Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa, kas 
norisinājās no 12. līdz 18. novembrim, 
ir projekts, ko administrē Biedrības 
Norden asociācija (Foreningen Nor-
den Forbund), bet Latvijā – Ziemeļu 
Ministru padomes birojs sadarbībā 
ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bēr nu literatūras centru un biedrī-
bu Norden Latvijā. Ziemeļvalstīs tā 
šogad norisinājās 16. reizi, Latvijā – 
15. reizi. Nedēļas galvenais mērķis ir 
Ziemeļvalstu literatūras un kultūras 
iepazīšana. Nedēļas laikā bibliotēkās 
notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, li te-
ratūras izstādes, debates, konkursi un 
citi pasākumi. Gada vistumšākajā laikā 
vairākos tūkstošos publiskajās un skolu 
bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas 
valstīs vienlaicīgi tiek ie deg tas sveces 
un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata. 

Šī gada Ziemeļvalstu Bibliotēku ne-
dē ļas tēma ir “Dažādība Ziemeļvalstīs”. 
Mūsu skolas bibliotēka tajā piedalās 
jau astoto reizi. Un šogad mūsu skolā 
šī nedēļa iesākās jau 6. novembrī, kad 
man radās iespēja novadīt bibliotekāro 
stundu 8. klases skolēniem, kuras laikā 
lasīju viņiem fragmentu no Dāvida Lā-
gerkranca grāmatas “Es esmu Zlatans 
Ibrahimovičs”. Mani pašu šis teksts 
uz runāja un, lasot skolēnu pārdomas 
pēc dzirdētā, sapratu, ka arī skolēni ir 
uztvēruši šī teksta būtību, varbūt ne visi 
un visu, bet prieks, ka vismaz kaut ko 
no tā, par ko šis stāsts bija domāts. 

KĀDAS 8. KLASES SKOLNIECES 
DOMAS:

“Vienādības nav. Cilvēki ir pārāk da-
žādi, lai tos varētu salīdzināt. Laikam 

jau salīdzināt nevajag, vismaz cilvēkus 
nav īsti pareizi salīdzināt vienu ar otru. 
Mēs visi taču esam cilvēki, vienota gru-
pa, suga, sistēma – nav vērts šķirot. “Tu 
esi pirmās A grupas dalībnieks, bet, tā 
kā tu nedzīvo tik smalkā dzīvoklī, tu pie-
deri tikai pie F grupas. “Tas ir pārāk muļ-
ķīgi, pārāk cilvēcīgi. Cilvēcīgi – šī vārda 
noniecinošajā nozīmē. 

Zlatans Ibrahomovičs – baltais zvir-
bulis, melnā avs. Viņš bija citāds, viņš to 
saprata, tomēr necentās pielāgoties citiem. 
Nepielāgojās citiem līdz galam. Pat nācis 
no pilsētas nomales, kur dzīves lī menis 
nav tas augstākais, Zlatans Ibrahimovičs 
sekoja sava tēva vēlmei. Nebija viegli 
iekļauties pārtikušo puišu sa biedrībā. 
Viņš balansēja uz robežas – vienmēr. Viņš 
spēlēja labi, labāk kā citi, bet ilgu laiku bija 
rezervists. Viņam bija maz līdzekļu, tomēr 
viņš turējās līdzi citiem, lai nevajadzētu 
nokļūt apļa ārpusē. Viņš bija pretruna.” 

Un tad Ziemeļvalstu Bibliotēkas ne-
dēļas norisēs ienāca izmaiņas, jo mana 
veselība mani pievīla. Bet man ļoti 
gri bējās, lai notiktu viss, kā plānots. 
Tāpēc sagatavoju visus nepieciešamos 
materiālus un arī papildmateriālus par 
Zlatanu Ibrahimoviču, un tā kā nedēļas, 
tēma ir “Dažādība”, tad arī materiālus 
par Aizspriedumiem, Stereotipiem, To-
leranci un devos ar lūgumu pie sā kum-
skolas skolotājām un latviešu valodas 
un literatūras skolotājām. Vienu stundu 
apsolīja novadīt arī skolas direktors 
Guntis Lazda.

REZULTĀTS:
12. novembrī – stunda 7. klases 

sko lēniem par Zlatanu Ibrahimoviču, 

vadīja skolas direktors Guntis Lazda. 
12. novembrī – stunda 10. klasei. 

Stun du vadīja latviešu valodas un li-
teratūras skolotāja Lelde Elijāse. Sko-
lēni rakstīja pārdomas par dzirdēto 
tekstu Mika Nusiainens ,,Želejkonfek-
šu bēglis”.

12. novembrī – 11. klase. Teksts – 
Mika Nusiainens ,,Želejkonfekšu bēg-
lis”. Tā bija klases audzināšanas stunda, 
kuru vadīja 11. klases audzinātāja Anita 
Kidala. Rezultātā no skolotājas un 
11. klases saņēmu šādu vēstījumu: 

,,Paldies par materiālu!
Ļoti labs materiāls, uz kura pamata 

var runāt par nacionālo identitāti. 
HAIKA:
,,Viss viens, vai esi soms vai zviedrs!
Labs biedrs esi man tāpat
Vai es valstij vajadzīgs?
Varbūt es lieks?
Zviedrijā man prieks
Tur saprot
Cilvēcību.” 
Veltījums no 11. klases Ziemeļvalstu 

nedēļā! Tā turpināt! Paldies!” 
12. novembrī – stunda  5. klasei,  

vadīja latviešu valodas un literatūras 
skolotāja Lelde Elijāse. Teksts par Zla ta-
    nu Ibrahimoviču. Skolotāja ir pārru nā-
jusi ar skolēniem par izlasīto tekstu un 
lū gusi veidot Venna diagrammu par pie-
ņēmumiem, uzskatiem un iecietību.

12. novembrī – stunda 6. klasei, 
vadīja latviešu valodas un literatūras 
sko lotāja Lelde Elijāse. Teksts par Zla-
tanu Ibrahimoviču. Skolēni rakstīja pār-
domas par dzirdēto.

Turpinājums 4. lpp. Turpinājums 4. lpp.     

  Sākums iepriekšējā lpp.  Sākums iepriekšējā lpp.

 “Ja vēlamies savā dzīvē veikt po-
zitīvas pārmaiņas, tad mēs to va ram 
izdarīt, mainot savu nostāju, priekš-
status un attieksmi. Pieredze, kas 
saglabāta kā negatīva, jāpārvērš po-
zitīvā.” (Kaspars Bikše – psiholoģijas 
zi nātņu maģistrs, skolotājs, lektors, grā-
matu autors). Ar šādiem vārdiem tika 
ai cināti skolēnu vecāki 28. novembrī 
uz A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
ve cāku kopsapulci, kurā klātesošie ti-
ka iepazīstināti ar skolas iekšējiem nor-
matīvajiem aktiem, kā arī pārrunāti 

dažādi informatīvi un aktuāli jautāju-
mi. Domāju, ka neviens no šīs tikšanās 
reizes neaizgāja vienaldzīgs! Kāds mē-
ģina strādāt ar pašiedvesmu, raugoties 
ik rītu spogulī, kādā istabā ir uzvilkti 
apļi, t.s., pozitīvo domu un vārdu zo-
nas un negatīvo emociju izlādes vieta. 
Jautājums – ,,Kā gāja skolā?”– ir aiz-
vietots ar trīs labu lietu nosaukšanu 
pirms gulētiešanas. 

Novembra pēdējā nedēļā klasēs ie-
skanējās klusā Ziemassvētku gaidīša nas 
laika skaņas, kad jaunu nedēļu uzsāk sim 
ar sveces iedegšanu Adventes vainagā 

gan klasēs, gan kopīgi pirmdienās dar ba 
līnijās.

Lai mums visiem kopā izdodas vairot 
gaišo, labo, pozitīvo domās un ikdienas 
darbos!

Ar skolas ikdienas un svētku fo to-
mirkļiem var iepazīties skolas mājas 
lapā.

Gaiša prieka pilnus, laimes ap mir-
dzētus un veiksmes pavadītus Zie-
massvētkus un Jauno gadu visiem 
pa gasta iedzīvotājiem novēl Andreja 
Eg līša Ļaudonas vidusskolas saime!

Skolotāja Lelde Elijāse

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidusskolas bibliotēkā 
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  Sākums 5. lpp.  Sākums 5. lpp.

13. novemrī – kopīgas stundas 1. kla-
sei un 2. klasei. Stundu vadīja 1. kla ses 
audzinātāja Iveta Tole un lasīja tekstu – 
Turbjēns Ēgners ,,Kāpējpeļuks un citi 
dzīvnieki Šurumburummežā” 11. no-
daļu. Pēc tam bērni zīmēja spilgtākos 
iespaidus.

14. novembrī – stunda 4. klasei, 
stun du vadīja klases audzinātāja Ilu-
ta Biķerniece. Skolēni klausījās 11. no-
daļu no Turbjēna Ēgnera grāmatas 
,,Kā pējpeļuks un citi dzīvnieki Šu rum-
burummežā.” Pēc tam zīmēja savus 
spilg tākos iespaidus. Zīmējumi ir ļoti 
jauki.

15. novembrī – stunda 3. klasei, 
stundu vadīja klases audzinātāja Selga 
Balode. Skolēni klausījās 11. nodaļu no 
Turbjēna Ēgnera grāmatas ,,Kāpējpeļuks 
un citi dzīvnieki Šurumburummežā.” 
Audzinātāja ar bērniem ir pārrunājusi 
izlasīto tekstu un pēc tam bērni zīmēja. 
Zīmējumi ir ļoti jauki! Ar šo klasi 
man ir ļoti laba sadarbība, jo viņi ir 
visčaklākie skolas bibliotēkas lasītāji. 
Un šo Ziemeļvalstu lasījumu veikuši tā, 
kā to parasti darījām mēs kopā  – degot 
svecītei.

15. novembrī – stunda 11. klasei, 
stundu vadīja latviešu valodas un 
literatūras skolotāja Lelde Elijāse. 
Teksts – Mika Nusiainens ,,Želej kon-
fekšu bēglis”. Skolēniem pēc dzirdētā 
teksta bija jāveido Venna diagramma 
par aizspriedumiem, stereotipiem un 

to   leranci. Šīs klases skolēni tekstu dzir-
dēja jau otro reizi, bet uzdevums bija 
cits.

16. novembrī – stunda 12. klasei. 
Stundu vadīja latviešu valodas un li-
teratūras skolotāja Lelde Elijāse. 
Teksts – Mika Nusiainens ,,Želejkonfek-
šu bēg lis”. Skolēniem pēc dzirdētā teks -
ta bija jāuzraksta savas pārdomas un 
jāveido Venna diagramma par aiz-
spriedumiem, stereotipiem un toleranci.

Un vēl es lasījumos iesaistīju skolas 
tehniskos un virtuves darbiniekus. 
Teksts par želejkonfekšu bēgli, kuru 
izlasīja 7 pieaugušie, bet kopā ar mani 
un skolotājām esam veseli 10. Man 
bija ļoti patīkami, ka skolas virtuves 
darbinieces ne tikai izlasīja tekstu, bet 
arī pārrunāja un uzrakstīja arī dažas 
atziņas. Te būs pavisam neliels ieskats 
vienā no tām: “...Saprotu, ka nekad jau 
nebūsim mēs visi vienādi, visi vienādi 
nabagi vai vienādi bagāti, bet tik liela 
atšķirība vienā valstī, vienā tautā. Vai 
tad latviešu tautai vairs ir kas kopīgs. 
Valoda..., bet kāda tā ir cilvēkam, kas 
nav izlasījis nevienu grāmatu. Svētki..., 
bet kādi tie ir cilvēkam, kam prātā 
tikai iedzeršana. Tādi nu mēs esam tik 
dažādi. Taču visām tautām un šķirām 
mums kopīgs ir Dievs. Mans Dievs ir 
Daba. Daba mani skumdina un priecē, 
dod cerību un veldzi.”

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa sa-
krīt ar mūsu valsts svētkiem, tāpēc arī 
pārdomas ir šādas. Taču, manuprāt, 

galvenais ir tas, ka šie teksti cilvēkus 
uzrunāja un lika aizdomāties. Tāpēc 
esmu ļoti gandarīta, ka viss notika 
par spīti manai ,,neveselībai.” Ja 
visu pareizi saskaitīju, tad kopā šajā 
nedēļā esam piedalījušies 156 cilvēki. 
Domāju, ka nav slikti. Arī šogad 
ievērošu savu tradīciju un no visiem 
darbiņiem veidošu radošo darbu 
grāmatu. Informāciju par šīs ne dēļas 
norisēm un bildes ar daļu skolēnu 
radošo darbu – zīmējumus – varat ap-
skatīt Ļaudonas pagasta mājas lapā 
sadaļā VIDUSSKOLA (aktualitātes un 
skolas bibliotēka).

Paldies visiem labajiem gariņiem 
un eņģelīšiem, kas ļāva visam notikt! 
Esmu ļoti priecīga un gandarīta! Lai 
veicas jums visiem! Un lai daudz labu 
un jauku brīžu notiek arī jūsu dzīvēs! 
Uz saredzēšanos, sadzirdēšanos un 
“salasīšanos”! 

Bet nu jau mēs visi esam ceļā uz ga-
da mīļākajiem un brīnumainākajiem 
svētkiem – Ziemassvētkiem. No visas 
sirds vēlu visiem piepildītu ar labām do-
mām un darbiem šo atlikušo Adventes 
lai ku un sirdsmīļus Ziemassvētkus! 
Gan tagad, gan Jaunajā gadā vēlu jums 
vi siem daudz mīlestības, labestības, 
veiksmes, vislielāko vēlmju piepildī-
šanos un, ma nuprāt, visvērtīgāko  dā-
vanu – labu ve selību!

Dzintra Viļeviča,
Andreja Eglīša

Ļaudonas vidusskolas
bibliotekāre

Ir paskrējis vēja spārniem vēl viens 
gads. Esam jau uz Jaunā gada sliekšņa. 
Un katra sirsniņā jau ir jaunas domas, 
jauni sapņi un jaunas cerības.

Arī Ļaudonas pagasta bibliotēkā jau-
nais gads sāksies ar pārmaiņām. Pirm-
kārt, gribētu teikt LIELU PALDIES 
gan savā, gan lasītāju vārdā Ļaudonas 
pagasta pārvaldei, kas deva iespēju 
uzlabot Ļaudonas pagasta bibliotēkas 
vizuālo tēlu. Tāpat LIELU PALDIES 
Ļaudonas pagasta pārvaldei gribētu 
teikt arī par sadarbību, palīdzot orga-
nizēt iedzīvotājiem datorapmācī  bas 
kursus, kuri sāksies ar 3. janvāri. Sīkā-

ka informācija tiks sniegta individuāli 
visiem, kas ir pieteikušies. Zvanīsim un 
informēsim katru personīgi. 

Otrkārt, gribētu informēt, ka Ļau do -
nas pagasta bibliotēkā un Sāvienas bi bli o-
tēkā būs uz kādu laiku mainīts darbalaiks: 

Sagaidīsim priecīgi Jauno gadu! 
Uz tikšanos bibliotēkā!

Mīļus, gaišus un priecīgus 
Zie massvētkus, kā arī bagātu, 

ražīgu un veiks mīgu 
Jauno gadu! 

No vēlu visiem Jaunajā gadā 
sa sniegt iecerēto, piepildīt savus 

kvēlā kos sapņus – vienkārši – 
būt laimī giem!

Sarmīte Bārbale,
Ļaudonas bibliotēkas vadītāja

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidusskolas bibliotēkā 

VĒSTIS NO ĻAUDONAS BIBLIOTĒKAS

Ļaudonā:
P. 8:30 – 12:00
O. 8:30 – 16:30
T. 8:30 – 12:00
C. 13:00 – 16:30
P. 8:30 – 16:30

Sāvienā:
P. 12:30 – 17:00
O. –
T. –
C. 8:00 – 12:30
P. –

Tālr.: 25620017, 64860916.

BIBLIOTĒKU DARBALAIKI:
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Atzīmējot Latvijas valsts pro kla  mē-
šanas gadadienu, Jauniešu cent  rā no -
tika viktorīna starp divām ko man-

dām. Komandas šoreiz veidoja Vik-
torija Rajevska un Kristīne Kuprane. 
Viktorīnas jautājumi bija par Latviju 

un tās vēsturi, simboliku un cilvē kiem. 
Uzvarēja komanda “Aiviekste”, kuras 
kapteine bija Viktorija Rajevska.

Adventes laikā ciemojāmies Ļaudo-
nas pansionātā. Šoreiz centriņa jau nieši 
kopā ar pansionāta iemītniekiem cepa 
piparkūkas. Tas nekas, ja daža panna ne-
daudz apdega, taču visa pansionāta tel-
pas piepildījās ar fantastisko pi par kūku 
smar žu. Tas radīja patiesu svētku sajūtu.

Kaut mazliet žēl, ka gads ir atkal galā,
Tu tomēr smaidi – jaunais nāk.
Lai laimes daudz, lai bēdas garām,
Ar prieku sirdī gadu sāc!

Novēlam visiem ļaudoniešiem 
sirsnīgus, baltus un klusus 

Ziemassvētkus, bet Jaunajā gadā –
veselību, izturību 

un daudz radošus panākumus!
                                               B. Calmane, 

BJIC “Acs” vadītāja

Viktorija Rajevska un Kristīne Kuprane kopā ar Ļaudonas pansionāta iemītnieku.Viktorija Rajevska un Kristīne Kuprane kopā ar Ļaudonas pansionāta iemītnieku.

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU 
INICIATĪVU CENTRA “ACS”

Jubilāre laipni uzņem ciemiņus 
un ir gatava pastāstīt par savu dzīves 
gājumu. Vija rāda mapīti, kurā rūpīgi 
saglabātas atmiņas – Pateicības un 
Goda raksti, darba grāmatiņa, dažādi 
fotoattēli, tostarp, Vijas kundze, 
speciāli sameklējusi arī kādu foto, kurā 
redzams mans vecvectēvs. Protams, 
taustāmas atmiņas ir pavisam kas cits 
salīdzinājumā ar atmiņām prātā… Vija 
atceras grūtos darba gadus Ļaudonas 
kolhozā, kad daudzus gadus to vien 
darījusi, kā kopusi kumeļus un citus 
mājlopus. Tāpat ir strādāts arī maltuvē, 
kur Vija viena pati dienā smagā darbā 
samalusi pat 70 t miltus! Vijas viss 
mūžs pagājis, darot smagus darbus – 39 
darba gadi un vēl 5 gadi nostrādāti pēc 
pensijas. 

Brīvajos brīžos Vijai padevušies bal -
tie rokdarbi – diemžēl no lielā pūra 
daudz kas ir atdāvināts un pašai pali-
kušas vien pāris galda sedziņas. Kā otru 
lietu, ko Vija izcili pratusi, var minēt 
bē ru vainagu pīšanu. Arī šī nodarbe 
ir rūpīgi iegrāmatota – laikā no 1979. 
līdz 2010. gadam ir tapuši vairāk nekā 
500 vainagi, kas rūpīgi guldīti uz kapu 

kopiņām gan tepat Ļaudonā, gan ārpus 
pagasta.

1958. gadā Lazdonas baznīcā Vija “jā” 
vārdu teica savam izredzētajam Arvīdam. 
Kāzas bijušas ļoti skaistas, tajās dziedāja 
baznīcas koris no Ogres. Ģimenē izlolotas 
divas meitas – Ingrīda (aptiekāre, šobrīd 
dzīvo un strādā Varakļānos) un Aija 
(dzīvo Jaunkalsnavā, strādā Kalsnavas 
arborētumā). Lai arī rit jau 19. gads, kā 
Vija “Āriņu” mājās saimnieko viena pa -
ti, viņas prieks un acuraugs ir – 2 maz -
bēr ni Aigars un Vija un 3 mazmazbēr -
ni – Kristaps, Reinis un Deivids.

Vijas Vītoliņas dienas paiet, darot 
dažādus saimniecības darbiņus, jo 
arī saimniecība ir pietiekoši liela – 2 
slaucamas kazas, 11 vistas un 1 gailis. 
Vēl šovasar Vija viena pati ar izkapti 
nopļāvusi 80 nastas, ko dot savām 
kaziņām! Ir izveidojies arī rituāls ik 
nedēļu ar autobusu no “Kalniešu” 
pieturas braukt uz veikalu Ļaudonā.

Vijas kundze brīnās par mūsdienu 
cilvēkiem, kas gaužas par dažādām 
likstām un atminas, kā savulaik mērots 
ceļš vairāku kilometru garumā uz 
skolu Sāvienā, uz darbu. Dzīve Viju 

nav žēlojusi, taču jubilāre ir saglabājusi 
sirsnīgu humoru un pozitīvu skatu uz 
dzīvi. Un ja nu jums gadās braukt caur 
Sāvienu un pieturā “Kalnieši” manāt 
kādu kundzi – piestājiet un aizvediet 
Viju līdz veikalam – labs darbs būs 
izdarīts, turklāt jautra sarunbiedrene 
garantēta!

Vēlam jubilārei labu veselību un 
pozitīvu skatu uz dzīvi ik dienu!

Signes Smirnovas
teksts un foto

13. decembrī 80 gadu jubilejā tika sveikta 
omulīgā VIJA VĪTOLIŅA

MĒNEŠA JUBILĀRE
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Novembra beigās pieņēmu lēmu-
mu pievienoties novada aktīvākajām 
sievietēm uz doties uz Latvijas Lau-
ku sieviešu apvienības (LLSA) 12. 
kon ferenci “Sievietes loma valsts un 
vietējās sabiedrības attīstībā”, kas 
norisinājās 30. novembrī Rīgā Zem-
kopības ministrijā.

Ļoti ledainajā 30. novembra rītā, 
kad daudzi no mums ledus dēļ nevarē-
ja iekļūt paši savās automašīnās, ar no-
kavēšanos devāmies ceļā ar Mētrie nas 
pagasta autobusu.

MĀCĪTĀJA GUNTA KALMES 
PĀRDOMAS PAR SIEVIETES LOMU 
VALSTS UN KOPIENU ATTĪSTĪBĀ

Pēc svinīgās karoga ienešanas un 
kopīgas “Bēdu manu, lielu bēdu” 
dzie dāšanas konferences dalībnieces 
uzrunāja mācītājs Guntis Kalme, 
kas runāja par šī laika sievietes lomu 
valsts un kopienas attīstībā. Daudz 
tika runāts par PSRS un tā dēvētajiem 

Ulmaņlaikiem un iemesliem, kāpēc ir šī 
vilšanās un radies teiciens – savu zemi 
mīl, bet valsti nē!? Mācītājs aicināja būt 
stipriem, lepniem un visus lēmumus 
pieņemt no mūsu – latviešu – viedokļa, 
jo pasaulē ir 326 tau  tas un tikai 91 ir 
sava valsts.

PROJEKTS “SIEVIETE POLITIKĀ”
Tika citēti pētījumi, kas veikti kara 

laikā par dažādiem tautas apspieša-
nas veidiem, kur par latviešiem ir ie-
raksts – pavēļu izpildītāji, nedomātāji, 
do diet viņiem nedaudz zemes un ap-
mieriniet minimālās vajadzības un tie 
būs mierīgi un paklausīgi.

Tika skarts arī temats par izlaidības 
un perversijas kultu televīzijā. Minēšu 
tikai kādu ķēdes reakciju: 

verdzība ticība  brīvība  
pārpilnība  pašapmierinātība  
vienaldzība  izlaidība  verdzība.
Pēc tam SIA “Konso” valdes priekš-

sēdētāja Irīna Kulitāne stāstīja par pro-
jektu “Sieviete politikā”. Šī projekta moto 
ir “Kopā mēs varam!”, mērķis ir sagatavot 
un iesaistīt vietējās aktīvās sie vietes, 
kuru motivācija ir uzlabot un pilnveidot 
vietējo vidi, piedalīties pašvaldību 
vēlēšanās. Projektam ir divas kārtas – 
pirmā bija uz iepriekšējām vē lēšanām, 
kad tika sagatavotas vairāk nekā 100 
sievietes, šogad zināšanas apgūst 106 
sievietes.

APBALVOJUMUS SAŅEM ARĪ 
MADONAS NOVADA CILVĒKI

Tālāk sekoja LLSA biedru sveikšana 
un dažādu suminājumu, puķu, ordeņu 
pasniegšana. Tika suminātas arī mū su 
novada pārstāves no Bērzaunes pagas-
 ta –  bibliotekāre I. Zvirgzdiņa un A. Aiz -
strauta no jauniešu centra “Rīts”. Mē-
trienas pagasta sieviešu kluba “Ābeles” 
ideju ģenerators un organiza tore Ligita 
Tumanova saņēma īpašo Ro  žu ordeni. 
Pateicības saņēma arī sievie tes – amat-
nieces, kuras piedalās visās biedrības 
rīkotajās izstādēs un tirdziņos. No mūsu 
novada apliecinājumu saņēma Lazdo -
nas rokdarbnie ču pulciņa “Rota” da-
līb niece Vanda Podiņa. Pateicās arī 
pašvaldību vadītājiem, tostarp, Mēt-

rie nas pagasta pārvaldes vadītājam 
A. Dzenovskim, de putātiem un skolu di-
rektoriem par atbalstu ideju realizēša -
nā – ne vienmēr ar naudu, reizēm pie -
tiek ar izpratni un uzmundrinājumu.

Eiroparlamenta deputāte Inese 
Vai dere stāstīja par projektiem kopā 
ar Briseli un bija patiesi priecīga, ka 
konferences dalībnieces ar viņu svei-
cinājās kā ar paziņu, jo ļoti daudzas ar 
Ineses palīdzību ir viesojušās Briselē.

SIRDSPRIEKAM
Kā iedvesmotājas jauniem darbiem 

un uzvarām mūs uzrunāja dzejniece 
Lija Brīdaka, prezentējot savu jauno 
dzejoļu krājumu “Virši iezied atvasaru”, 
un rakstniece Māra Svīre, kura sievietes 
salīdzināja ar svecēm – tik dažādām un 
noderīgām...

Sveces ir vecākas par ikvienu no 
mums, tās glaimo, jo sveces gaisma nav 
spilgta un krēslā mēs neredzam sīkus 
negludumus un grumbiņas. Sveču pie-
dāvājums ir milzīgs!

Mazās tējas svecītes – švirkst un 
cauri, tātad nepastāvīga, nepacietīga, bet 
nav dārga.

Lielā, milzīgā svece – deg pusgadu? 
Nekā! Tā ir pašpārliecināta, bet bez citu 
palīdzības nedeg, jo deglis regulāri jātīra 
un jāapgriež, viena tā noslīkst savos 
taukos un nedod prieku.

Adventa sveces – patstāvīgas, deg 
uzticīgi un ilgi.

Ziemassvētku svecītes – tās silda un 
gaismu rāda, vislielākā liesmiņa.

Baznīcas sveces – stingras un stipras. 
Tā ir no vaska, deg mierīgi un personifi -
cē ticību – sev, citiem un liktenim, ce -
rī bu – ceļam, jaunas sapņu pilis, mīles -
tī bu – katras sievietes gudrība.

Pārtraukumā tika dota iespēja tikties, 
iepazīties un iegādāties tik dažādos 
sieviešu – amatnieču izstrādājumus, 
sā kot no fi lca, lina un dažādiem ak se-
suāriem, līdz lellēm, kosmētikai un 
dažādai pārtikas amatniecībai.

Atsevišķā telpā bija tējas un kafi jas 
galds, kas bija papildināts ar kliņģeriem 
un plātsmaizēm, kas atvestas no visām 
Latvijas malām. 
Turpinājums nākamajā lpp. Turpinājums nākamajā lpp.     

Dalībnieces no Madonas novada uz forumu Dalībnieces no Madonas novada uz forumu 
ieradās tērpušās tautastērpos – Mairita ieradās tērpušās tautastērpos – Mairita 
Ducena Ļaudonas jauktā kora “Lai top!” Ducena Ļaudonas jauktā kora “Lai top!” 
tautastērpā.tautastērpā.

Mairita Ducena apmeklē biedrības 
“Latvijas lauku sieviešu apvienība” 

rīkoto konferenci
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  Sākums iepriekšējā lpp.  Sākums iepriekšējā lpp.

Pārtraukumā izbaudīju arī to, ka 
neuzkrītoši tieku fotografēta, jo, pēc 
Ligitas Tumanovas ierosinājuma, Ma-
do nas novada pārstāves uz konferenci 
ieradās tautastērpos. Šeit man milzīgs 
paldies jāsaka divām Ilzēm par iz-
palīdzēšanu, ka biju tik skaista un 
starojoša, jo tas ir gods nest tautastērpu, 
kas ir godalgots tautastērpu skatē. Jutu 
kā mugura iztaisnojas, uzliekot galvā 
sievu cepuri...

NODROŠINĀTU VECUMDIENU 
GARANTS IR BĒRNI

Konferences otrajā daļā LLSA pa-
domes priekšsēdētāja Inese Kurzem -
niece stāstīja par redzēto un dzirdēto 
sieviešu konferencē Maskavā. Daži in-
teresanti fakti pārdomām:

Atbalsts laukiem – lauki nav maizes 
klēts, bet cilvēku dzīvesvieta. Laukos 
dzīvojošās ģimenes saņem bērnu kop-
šanas pabalstus līdz 3 gadu vecumam, 
ģimenes ar 5 un vairāk bērniem saņem 
ēdināšanas pabalstu, kas, pārrēķinot 
latos, ir 90 santīmi dienā. Nodrošinātu 
vecumdienu garants ir bērni. 

Kā viesis konferencē piedalījās arī 
92 gadus vecā Lillija Šica ar nupat 
sarakstīto un izdoto grāmatu “Turi savu 
kanti, Lilit!”. Šicas kundzei ir 6 bērni, 15 
mazbērni, 13 mazmazbērni – kopā 49 
ģimenes locekļi, neviena bezdarbnieka.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKSMES 
STĀSTI

Noslēguma daļā tikām iepazīstinātas 
ar uzņēmējdarbības veiksmes stāstiem 
no katra vēsturiskā novada.

No Zemgales Iveta Ļekūne ie pa zīs-
tināja ar savu uzņēmumu “Kāpostnīca”. 
Uzņēmumā strādā Iveta pati un vēl 5 
darbinieki – apsaimnieko 15 ha zemes, 
audzē un pārstrādā kāpostus (skābē, 
marinē, sautē), pārstrādā ap 100 t 
sezonā. Visa sākums – uzņēmējdarbības 
kursi, kur obligāti bija jāizstrādā biznesa 
plāns, kurš pēc tam arī realizējās! Iveta 
pieņem savā uzņēmumā arī ekskursijas, 
piedalās dažādos pieredzes apmaiņas 
projektos. Jo uzskata to par bezmaksas 
reklāmu. Par biznesa veiksmes pamatu 
uzskata savus labos darbiniekus 
un citiem iesaka: – “Atsakieties no 
stereotipiem, kas izveidojas mazos 
ciemos par cilvēkiem, novērtējiet viņus 
pareizi, uzticieties! Nekad nevar zināt, 
kurš izrādīsies vislabākais kāpostu 
skābētājs!”

No Vidzemes ar savu bioloģisko saim-
niecību “Vīksnas” iepazīstināja Sarmīte 
Bra s lova. Abi ar vīru strādā algotu dar-
bu, savā saimniecībā nodarbojas ar 
aitkopību, daiļdārzniecību, lauku tū-
rismu, kā arī ražo fi lca izstrādājumus. 
Veiksmes pamats – labs vīrs!

No Kurzemes ar ļoti interesantu 
biznesu iepazīstināja Inese 

Kurzemniece no “Pūres Dzirnas”. 
“Mobilā sulu līnija” darbojas jau trešo 
sezonu. Uz autopiekabes uzmontēta 
sulu spiede, ar kādu esam pazīstami 
rudeņos, spiežot ābolus, un caurplūdes 
pastarizēšanas iekārta. Ar šo iekārtu 
brauc pa mājām un ar ģeneratora 
palīdzību spiež un pastarizē sulu no 
aronijām, cidonijām, bumbieriem 
un āboliem. Spiestā sula maksā 
0,10 Ls, bet, ja vēlas arī pasterizēt, tad 
0,25 Ls. Uzņēmums piedāvā arī iepildīt 
sulu 5 l plēves maisiņos ar “krāniņu”, 
ko ievieto kartona kastēs, garantija 
9 mēneši. Mājās, atverot sulu, no vie-
to uz koka paliktnīša (cena 1 Ls) ar 
krāniņu uz leju – tad svaiguma g a rantija 
atvērtā veidā ir 10 dienas (reālā pieredze 
pierādījusi, ka pat līdz 30 dienām). 

No Latgales Janīna Beča iepazīstināja 
ar biedrības “Sabiedriskais centrs 
“Aizkalne”” projektu “Latgales te ma-
tiskie ciemi”, kura mērķis ir veicināt 
atpazīstamību un pārdot produktu – 
aktīvās prasmes, atpūta un Latgales 
ražojums.

Starplaikā un noslēgumā muzikālu 
sveicienu sniedza Normunds Ķietis un 
Inita Āboliņa un “Lauku muzikanti”.

Mana atziņa pēc konferences – burvju 
receptes nav, ir jāceļas un jāiet, jāmācās, 
jādara!

Mairita Ducena
Foto no personīgā arhīva

Aizvadīta trešā Advente, visi gai-
dām vienus no jaukākiem latviešu 
svēt kiem – Ziemassvētkus, arī Jau -
nais gads nav aiz kalniem!

Priekšā brīvdienas, steidzamie 
lau ku darbi pierimuši, tādēļ aicinu 
meža īpašniekus pārbaudīt savus 
mežus, apskatīt, kādā stāvokli ir kop-
tās jaun audzes, arī briestaudzes un 
pieaugušās audzes.

Pārbaudot savu mežu, aicinu būt 
ļoti uzmanīgiem, jo biezā ledus kārta 
un tam sekojošais sniegs ir radījis pa-
matīgus postījumus, ar savu svaru ne 
tikai noliecot zarus, bet arī laužot un 
gāžot kokus, kas, apsekojot mežu, var 
uzkrist virsū.

Ja atklājat savā mežā postījumus, 

ziņojiet Valsts meža dienestam, lai ko-
pīgi nolemtu, ko darīt.

Pēc Jaunā gada svinībām aicinu vi-
sus meža īpašniekus līdz 1. februārim 
in formēt par iepriekšējā gadā no-
tikušajām darbībām savā mežā, arī, ja 
darbības nav bijušas, bet ir izņemts cir-
šanas apliecinājums, informējiet me-
ža dienestu par to. Tas ir īpašnieka 
pienākums. 

Pārskati jāiesniedz Madonā, Skolas 
ielā 27, tālr. 26319184.

Atgādinu, ka par informācijas ne-
sniegšanu var tikt ierosināta ad mi-
nistratīvā lietvedība un piemērots 
ad ministratīvais sods, līdzīgi kā par āt-
ruma pārsniegšanu uz ceļa vai drošības 
jostu nelietošanu.

Esiet saprotoši, jo kopš šā gada 1. jan-
vāra mežziņa apgaita ir 15 tūkstoši ha 
meža zemes un vairāk nekā 600 meža 
īpašumu, un mans pienākums sa vukārt 
būs apsekot visus tos meža īpašumus, 
par kuriem netiks sniegta informācija.

Neaizmirstam rūpēties arī par 
saviem mazākajiem brāļiem – putniem, 
jo šajās dienās tiem klājas ļoti smagi 
biezā sniega dēļ.

Klusus un mierīgus Ziemassvētkus 
vēlot –

Agris Dauģis, 
valsts meža dienesta  centrālvidzemes 

virsmežniecības mežzinis,
Aldis Bondars, 

vecākais mežzinis

Arī mežā tuvojas Ziemassvētki
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14. decembrī, kad, kā šajā ziemas 
laikā ierasts, elektrība te bija – te nebi-
ja, Ļaudonas kultūras namā pulcējās 
pasaku tēli no Sarkaņu amatierteāra 
“Piņģerots”, lai ļaudoniešiem sniegtu 
Ziemassvētku noskaņu.

Īstajā brīdī elektrība parādījās. 
Paldies ļaudoniešiem, kas ieradās uz 
Ziemassvētku ieskaņas pasākumu, lai 
klātienē vērotu, kā iedegās mūsu pagasta 
eglīte. Sarkaņu pagasta amatierteātris 
“Piņģerots” režisores Guntas Apeles 
vadībā lieliem un maziem skatītājiem 
ļāva izdzīvot Ziemassvētku stāstu 
Ulda Krasta izrādē “Notikums mežā”. 
Bērni sirsnīgi smējās par krāšņajiem tē-
liem – skaisto Feju, jautrajiem rūķiem, 
draiskajiem zaķiem, pļāpīgo vārnu, 
košo velnu, izmanīgo vilku, bet lielākie 
skatītāji papildus skaistajiem tēliem 
noteikti manīja arī ko citu – atziņu, ka, 
tikai kopā darbojoties, varam sasniegt 
iecerēto. Kad stāsts tika izspēlēts, Feja 
visus aicināja doties ārā, lūkot brīnumu, 
kā rotājusies eglīte. Ar brīnumsvecīšu 
palīdzību līdz eglei nonāca Ziemassvētku 
sajūtas brīnums un tā iemirdzējās skaistā 
lampiņu gaismā. Pēc kopīgas dejas ap 
izgaismoto egli ikviens tika aicināts 
pie ugunskura, lai nobaudītu tēju un 
gardumus.

Pagasta egle ir iemirdzējusies! Tāpat 
arī daudzviet citur var vērot skaistas 
Ziemassvētku gaismiņas, ar ko izrotāti 
māju logi – svētku gaidīšana ir klāt. Lai 
tā piepildīta ar gaišumu arī sirdīs!

Signes Smirnovas
teksts un foto

KULTŪRAS DZĪVES NORISES

Feja ikvienu aicina vērot Ziemassvētku brīnumu – egles izgaismošanos lampiņu gaismās.Feja ikvienu aicina vērot Ziemassvētku brīnumu – egles izgaismošanos lampiņu gaismās.

Pagasta egles iedegšana – 
Ziemassvētku ieskaņa Ļaudonā

Mirklis no teātra izrādes.Mirklis no teātra izrādes.

Ļaudonas pagasta seniori mīļi gaidīti uz 
Ziemassvētku pasākumu vecākajai paaudzei – 

29. decembrī plkst. 12:00 
Ļaudonas kultūras namā.

Jaukākai noskaņai lūgums sarūpēt mazu cienastiņu 
un dāvaniņu loterijai (līdz 2Ls apmērā).

Ar muzikāliem priekšnesumiem pasākumu kuplinās 
lauku kapela „Meldiņš” no Lubānas.

Transporta nepieciešamības gadījumā lūdzu sazināties 
ar pagasta pārvaldes sekretāri (29337185).

JAUNĀ GADA BALLE
1. janvārī ~plkst. 01:00

Atrakcijas, spēles, jautrība 
visas nakts garumā 

kopā ar grupu “Dadži”
Ieeja – bezmaksas
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Ieklausies Ziemassvētkos...
Ieklausies sirdī...

Ieklausies Mīlestībā 
un glabā šo dziesmu sevī...
Un tici, jo Mīlestība paliek 

pie tā, kas tai tic!

Lai visiem, visiem, 
lieliem un maziem gaiši 

un svētīgi Ziemassvētki un 
laimīgs Jaunais gads!

SIA “Ausmupe” kolektīvs

Ar sirsnību un labām domām 
iekariet savā Ziemassvētku 
eglītē baltu un tīru ticības 

vizuli, tā lai prieks nenobirst, 
lai cerība savā trauslumā 

neieplīst... klusi un viegli ar 
savām domām pieskarieties 

ziemas dzidrajai elpai, balta-
jai sniega pārslai un baltajai 

svecei klusajā Ziemsvētku 
naktī! Dāvājiet savu mīlestību 

un sirds siltumu visiem, 
kam salst...

Jo tikai ar ticību, cerību un 
mīlestību sevī pārdzīvosim 

gada tumšāko laiku!

Lai visiem avīzītes 
lasītājiem kluss un balts 

Svētvakars, 
lai priecīgi Ziemassvētki! 

Lai veiksmīga un 
pilnvērtīga ir katra Jaunā 

gada diena!

Ruta Vizāne

Gaiši vārdi, gaišas domas. Visapkārt ir jaušama Ziemassvētku klātbūt-
ne – Adventes vainagā viena pēc otras izdeg svecītes, notiek akcijas, un 
visi gai dīt gaida lielo brīnumu. Dažreiz šie brīnumi un labās lietas ir tepat 
blakus, tikai mēs tās nepamanām. 

Svētku gaidīšanas laiks dara cilvēkus labākus, atvērtākus, liek aiz-
domāties par cilvēkiem mums līdzās, kuriem šodien neklājas tik labi. 

Daudziem veciem un vientuļiem sirmgalvjiem Ziemassvētku laiks ir 
sevišķi kluss un skumjš. Kad logos un pagalmos rotājas krāšņas svētku 
egles un rotājumi, viņu sirdīs ir skumjas un palikušas ir vien atmiņas no 
tiem laikiem, kad pietika spēka pašiem doties uz mežu pēc eglītes...

Vecie cilvēki atceras tos laikus, kā pagāja viņu bērnība, kad eglītē nebija 
spožu lampiņu un nevarēja nopirkt skaistus rotājumus, kā to var izdarīt 
tagad. Toreiz paši izgrieza no krāsainiem un vienkrāsainiem papīriņiem 
sniegpārsliņas un eņģelīšus un labi bija tad, ja kādam bija arī konfektes, 
ko karināt eglītē.

Dzīve ir kā mozaīka, salikta no daudzkrāsainiem stikliņiem. Tos krā-
sojam mēs paši – skolā, veikalā, pagastmājā, savā sētā, aprūpes centrā. Un 
gribētos, lai ne tikai pie mums, Ļaudonas pansionātā, bet arī visur citur 
visi stikli ir gana spoži un gaiši, lai ir gan sakārtota vide, gan labestīgas 
cilvēciskās attiecības un neļausim sev aplipt ar negācijām. 

Kad laika vārtos atkal Ziemassvētki un Jaunais gads, cilvēks cilvēkam 
vēl laimi.

Bet laime – tā ir ieceru drosme, raženi paveikti darbi, sejā gaišums un 
prieks, rokās čaklums un darba spars, sirdī mīlestība…

Sveicam visus Ziemassvētkos un lai mums visiem kopā pilns 
bagātīgām iecerēm un panākumiem Jaunais gads!

Ļaudonas pansionāta darbinieki un iemītnieki

Šis ir laiks, kad ļaujamies pārdomām.
Katra diena ir mūsu pašu izdzīvota un
katra kaut kādā ziņā īpaša…
Ļausimies, lai mūsu acis ir vaļā brīnumam!
Ļausimies, lai mūsu acis ir vaļā gaismai!
Mācīsimies priecāties par dzīvi – par tādu,
Kādu to varam dzīvot, par tādu, kādu to gribam veidot!                               

Lai saskaņa un Ziemassvētku prieks ienāk mūsu sirdīs! 
Lai Jaunais – 2013. – gads dod spēku un drosmi īstenot 

savas ilgas un sapņus!

Ļaudonas PII ,,Brīnumdārzs”

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI ĻAUDONAS BAZNĪCĀ

Evaņģēliski luteriskajā draudzē:

23. decembrī plkst.10:00;         24. decembrī plkst.19:00; 
25. decembrī plkst.10:00;         26. decembrī plkst.10:00

Katoļu draudzē:

25. decembrī plkst.16:00

Pareizticīgo draudzē:

7. janvārī plkst.14:00
19. janvārī plkst. 14:00 – ūdens iesvētīšana

Lai nākamajā gadā nezūd 
apņēmība radīt lielākus un 
mazākus brīnumus, kā arī 

piepildīt mazus un lielus sapņus, 
īstenot augstus mērķus un 

saglabāt ticību, ka vispirms 
mēs katrs pats par sevi un tad 

visi kopā esam spējīgi radīt 
brīnumus, kas pārsteidz mūs 

pašus un citus.

Gaišus Ziemassvētkus, radošu 
Jauno gadu vēlot,

Ļaudonas pagasta 
pārvaldes kolektīvs
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Diži meži, platas lapas,
Veci vīri, gudri vārdi;–
Mežs ar savu dižumiņu,
Vecs ar savu gudrumiņu.

SVEICAM DECEMBRA JUBILĀRUS

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!

17. decembrī dzimis
DIDZIS ĀBOLIŅŠ

vecākiem Jānim un Larisai Āboliņiem.

Sirsnīgi sveicieni vecākiem! Lai saulains dzīves 
ceļš mazajam bērniņam!

Dvēselei nevajag
Trepju kāpti debesīs:
Atnāks Dieva eņģelīši,
Uznesīs rociņām.

ALEKSANDRS KAUFELDS
miris 02.12.2012. 
91 gada vecumā;

ROBERTS KIRILLOVS 
miris 12.12.2012.  
75 gadu vecumā;
VELTA STRODE

 mirusi 13.12.2012.  
82 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība 
tuviniekiem.

SĒRU VĒSTS

APSVEICAM!

50 GADU JUBILEJĀ

Inita Kovrigina
27. decembris

Sarmīte Mūrmane
24. decembris

70 GADU JUBILEJĀ

Zaiga Āboliņa
26. decembris

Vija Pērkone
20. decembris

75 GADU JUBILEJĀ

Velta Buša
4. decembris

Ausma Purviņa
11. decembris

80 GADU JUBILEJĀ

Skaidrīte Āboliņa
31. decembris

Vija Vītoliņa
13. decembris

85 GADU JUBILEJĀ

Ausma Laukabriede
26. decembris

Lai svētku radītā noskaņa saglabājas sirdī vēl ilgi! 
Lai veselība un dzīvesprieks ik dienu ir ar jums!

Tehnisku sarežģījumu dēļ 
“Ļaudonas Vēstis” novembra

 numurs jūsu past kas tītēs 
nonāca novēloti – redaktore un 

SIA „Madonas poligrāfi sts” 
atvainojas avī zītes lasītājiem.

Kolekcionārs par labu samaksu 
pērk pirmskara Latvijas 

un cara laika 
ALUS PUDELES. 

T. 29406932


