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ĻAUDONASĻAUDONAS
REDAKTORES SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 11 (232) DECEMBRIS 2013. G.

 Ziemassvētki. Ir sācies gada 
sirsnīgākais laiks. Mirdz ne tikai 
eglītes un rotājumi māju logos, 
iemirdzas arī cilvēku sirdis. Tās 
iemirdzas sirsnībā, labestībā, 
piedošanā un mīlestībā. Mani 
allaž uzrunā Ziemassvētku laiks, 
jo, šķiet, ka pār zemi tiešām 
pārlaižas kāds īpašs plīvurs 
– tas apskauj visu ar savu 
mieru, saticību un dāvā kādu 
neizskaidrojamu noskaņu, kas 
pārvērš ikdienu mazos svētkos. 
Šos svētkus rada gatavošanās 
prieks, piparkūku un mandarīnu 
smarža, eglītes rotāšana, vecāku 
smaidi un bērnu patīkamais 
satraukums, ieraušoties klēpī 
Ziemassvētku vecītim. Un 
tomēr katram šī gatavošanās 
svētkiem ir savādāka, taču tādēļ 
ne mazāk īpaša un nozīmīga. 
Mums katram ir savas tradīcijas, 
kā svētkus padarīt īpašākus. 
Tikko kā Ļaudonā izskanējis 
Ziemassvētku ieskaņas koncerts. 
Folkloras kopa „Dārdi” 
iepriecināja ar brīnišķīgu 
koncertu. Es ceru, ka ikviens 
skatītājs sajuta dziesmu un 
mūzikas instrumentu vibrāciju. 
Atliek novēlēt lai tādi būtu arī 
Ziemassvētki – latviski, patiesi, 
ne virspusēji, bet dvēseliski. 
Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās 
gaismas svētki un neviļus mēs 
šo gaismu dāvinām citiem 
– ar labu vārdu, ar novēlējumu 
svētkos. Jā, šajā laikā izskan 
īpaši daudz novēlējumu. Kaut 
tie visi sasniegtu kādu augstāku 
spēku un patiešām piepildītos! 
Galvenais ir domāt labas domas, 
teikt labus vārdus, tad labais pats 
mūs atradīs. 

Aiz mirgojošām gaismiņām, 
dāvanu papīra, svētku steigas 
lai izdodas atrast un noturēt 
Ziemassvētku patieso būtību – 
ticību labajam, cerību brīnumam 
un mīlestībai visapkārt! Lai jums 
skaisti svētki!

 Signe 

ZIEMASSVĒTKU IESKAŅAS 
KONCERTS

Ziemassvētku ieskaņas koncertā ļaudoniešus iepriecināja folkloras 
grupa „Dārdi”. Kultūras nams tika ieskandināts ar tautasdziesmām, 
skanīgiem mūzikas instrumentiem un spēcīgām jauniešu balsīm. Šis 
pasākums bija Gitas Zablockas kvalifikācijas darbs, absolvējot Latvijas 
Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžu. Paldies Gitai par skaisto 
koncertu! Paldies Ļaudonas pagasta uzņēmējiem, kas atsaucās uz Gitas 
aicinājumu atbalstīt pasākumu, dāvājot ļaudoniešiem iespēju apmeklēt 
pasākumu bez maksas. Pēc koncerta tika iedegta pagasta svētku egle. Tās 
lampiņu gaismā ļaudonieši cienājās ar tēju un svētku cienastu.

Signes Prušakevičas teksts un foto
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MĒNEŠA JUBILĀRI

Bērni ar aizrautību pārtapa dažādos pasaku tēlos.

Signes Prušakevičas teksts un foto

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

ALFONS PUJĀTS 
85 gadu jubileju atzīmēja 

24. novembrī

Lai cienījamiem jubilāriem 
nezūdošs dzīvesspars, neizsmeļama 
veselība un allaž pozitīvs skats uz 
dzīvi!

turpinājums 3. lpp.

2013. gada novembrī „Brīnumdārzs” bija īpaša diena. Tas 
tāpēc, ka „Brīnumdārza” viens no uzdevumiem 2013./2014. 
mācību gadā ir attīstīt bērna izziņas procesus, veidot interesi par 
apkārtējo vidi un radīt izpratni par likumsakarībām dabā. Lai 
pilnveidotu šī uzdevuma izpildi, atsaucāmies uz SIA apmācību 
centrs „Pakalnieši” piedāvājumu izbraukuma nodarbībām. 
Centra vadītāja Danuta Kiopa bija sagatavojusi plašu materiālu 
klāstu nodarbībām. Bērniem bija iespēja caur sajūtām iepazīt 
meža dzīvniekus, kukaiņus. Caur palielināmo stiklu varēja pētīt 
dažādus kukaiņus. Ar taustes palīdzību sajust dažādu meža zvēru 
(mežacūkas, aļņa, lapsas utt.) kažoku. Ar interesi bērni klausījās 
aļņa balss ierakstu. Katrs varēja izmēģināt veiksmi puzles ar 

PII „Brīnumdārzs”

Česlavs bērnību, skolas gadus un 
jaunības maksimālismu piedzīvojis 
savā dzimtenē Baltkrievijā. Tur viņš 
iepazinies ar savu sievu. Šogad abi 
kopā atzīmēja Smaragda kāzas jeb 55. 
kāzu jubileju.

Pirms nokļuvuši Latvijā, kādu laiku 
jaunā ģimene dzīvoja Kazahstānā. 
Par mājām Česlavs Latviju sauc kopš 
1965. gada. No šī laika nemainīga ir 
palikusi arī dzīvesvieta Tocē. Līdz pat  
aiziešanai pensijā Česlavs strādāja par 
traktoristu, kādu laiku arī publiskajā 
pirtī.

Česlavs ar sievu izaudzinājuši trīs 
meitas. Visas mācījušās Latvijā, taču 
vienu meitu dzīves ceļi aizveduši uz 
Maskavu. Ģimenes saimi papildina 8 
mazbērni un nu jau 2 mazmazbērni.

Jubilāra vaļasprieks ir sēņošana un 
ogošana. Česlavs var stundām staigāt 
pa mežu, saņemot dabas sniegto 
enerģiju.

ČESLAVS PIPIRS 
savu 80 gadu jubileju 

atzīmēja 3. decembrī

7. decembrī 80 gadu jubileju 
svinēja MALDA EGLĪTE

Bez manis pasaulē ir vēl citi…

Ierodoties pie Maldas, jubilāre 
mani jau sagaida ar pašas sagatavotu 
dzīvesstāstu. Tas ir īpašs un personisks, 
tieši tādēļ nespēju mainīt tekstā vārdu 
„es” uz „viņa”. Šoreiz lai šis ir 
stāstījums ar pašas jubilāres vārdiem!

Mana dzīve iesākās Saikavā tālajos 
Ulmaņlaikos, kad mans tēvs bija 
mantojis no sava tēva jaunsaimniecību 
ar 16 ha zemes. Ģimenē bijām 3 bērni 
- māsa, es un brālis. Visi, arī mamma, 

esam kristīti Lazdonas pareizticīgo 
baznīcā, jo, piešķirot zemi manam 
vectēvam, Krievijas cars tā vēlējies.

Esmu pārdzīvojusi 4 varas un vienu 
karu. Katra vara ir kaut ko ņēmusi un kaut 
ko devusi. Pēc pamatskolas beigšanas 
Saikavas Lejas un Kalna skolās sāku 
mācīties Madonas vidusskolā. Pēc tās 
beigšanas izvēlējos pedagoga profesiju, 
tāpēc iestājos Jelgavas pedagoģiskās 
skolas divgadīgajā specgrupā. To beidzot, 
ieguvu pamatskolas skolotāja diplomu ar 
specializāciju dziedāšanā un zīmēšanā. 

Visilgāk - 14 gadus - nostrādāju Alūksnes 
rajona Ilzenes pamatskolā, par kuru man 
ir vissiltākās atmiņas. Vēl tagad ar tur 
esošajiem kolēģiem un kaimiņiem uzturu 
sakarus. Ilzenē arī nodibināju ģimeni, tur 
arī piedzima mani bērni - Inga un Alvis.

Pēc vīra aiziešanas aizsaulē izlēmu 
atgriezties dzimtajā pusē. Sākumā 
strādāju Sāvienas skolā (5 gadus). Tai 
likvidējoties, mani pārcēla uz Praulienas 
Gustavskolu, kura arī drīz beidza pastāvēt. 
Un tā es nokļuvu Ļaudonas bērnudārzā par 
sākumskolas skolotāju, kur nostrādāju 9 
gadus, un tad jau bija pensijas laiks. Esmu 
pateicīga „Brīnumdārza” kolektīvam, ka 
vēl arvien es neesmu aizmirsta un katru 
gadu saņemu laba vēlējumus. Esiet laimīgi, 
„Brīnumdārza” darbinieki un audzēkņi!

Kultūras darbs jau no skolas laikiem 
man ir kā hobijs. Esmu gan dziedājusi, 
gan dejojusi, gan teātrus spēlējusi, gan 
noformējumus gatavojusi, gan citiem to 
visu mācījusi. Piedalījos četros koros: 
Zeltiņu - Ilzenes, Sāvienas - Ļaudonas, 
Praulienas un Madonas „Mantojumā”, kā 
arī esmu bijusi Rīgā Dziesmu svētkos divas 
reizes. Taču visvairāk dziedāju ansambļos  
gan kā dziedātāja, gan kā vadītāja. Esmu 
dziedājusi deviņos ansambļos, no tiem 
sešus vadījusi.

Paldies maniem tuvajiem radiem un 
kaimiņiem, kas man palīdz, ja ir vajadzība, 
jau 25 gadu garumā.

Vēlos pateikt paldies arī dakteriem: 
Valdai Dimbelei, Marutai Zagorskai, 
Anitai Prušakevičai, Gundegai Otvarei, 
Vivitai Kukainei un ķirurgam Miķelsonam, 
kuri rūpējas par manu veselību.

Pati sev vēlu - spēku un mieru! 
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ĪSZIŅAS NO ANDREJA EGLĪŠA ĻAUDONAS VIDUSSKOLAS
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola

turpinājums no 2. lpp.

Svētku noskaņa „Brīnumdārzā”
 Ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks - brīnumu gaidīšanas 

laiks. Mūsu „Brīnumdārzā” jau valda svētku noskaņa un rosība, 
gatavošanās Ziemassvētku pasākumiem. 

 Ziemassvētki - vieni no skaistākajiem svētkiem gadā. Laiks 
pārdomām, atmiņām un nākotnes sapņiem. Šajā brīdī gribas 
domāt gaišas domas, lai mūsos iekšēji valdītu sirdsmiers, 
labs noskaņojums un mīlestība citam pret citu. Tagad gribas 
pateikt visiem paldies par līdzdalību iestādes dzīves norisēs, 
par pacietību, līdzdarbošanos, darba sparu, sapratni, iecietību 
ikdienas darbā, entuziasmu…

 Šis, aizejošais, gads bija  ar labiem darbiem un notikumiem 
bagāts. Esam čakli strādājuši un darbojušies, tādēļ visus darbus 
nosaukt un uzskaitīt nav iespējams. Mums liels prieks, ka 
daļu no piedzīvotā ir iespēja aplūkot iestādes gadagrāmatās, 
Ļaudonas mājaslapā un publikācijās. Ļoti patīkami bija vērot, 
ka audzēkņi uz savu „darbiņu” dodas ar prieku un lepnumu. 
Gandarījums, ka audzēkņu vecāki savas atvases uztic tieši mūsu 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz 
Juuru ģimnāziju

31. oktobrī ļoti agrā rītā skolotāju 
kolektīvs devās pieredzes apmaiņas 
braucienā (pēc uzaicinājuma)  uz Igauniju 
pie mūsu ilggadējiem draugiem Eduarda 
Vildes nosauktajā Juuru ģimnāzijā. 
Nepagāja ne deviņas stundas, kad mūs 
jau laipni sagaidīja skolas direktore un 
vedināja iepazīties ar skolu, kura daļēji 
tiek  atjaunota. Pēc tam mēs (pēc izvēles) 
varējām piedalīties mācību stundās no 
1. līdz pat 12. klasei (sportā, vizuālajā 
mākslā, matemātikā, angļu, krievu 
valodā, informātikā, vēsturē, ķīmijā, 
bioloģijā). Pēc novērotajām stundām 
igauņu skolēni kopā ar skolotājiem 
sniedza nelielu apsveikuma koncertu. 
Iepazināmies arī ar bērnu-bāreņu dzīvi 
jaunizveidotajā nelielajā ciematiņā. Ar 
interesi apmeklējām podniecības centru 
Atlā, kā arī varējām iepazīties ar senāko 
un jaunāko vēsturi Mahtras muzejā. Un 
tā, nemanot vien, laiks bija paskrējis 
aktīvās sarunās, darbībās un atceres 

dzīvnieku attēliem salikšanā. Vislielāko sajūsmu izpelnījās 
pārvērtības. Te bērni ar košu, izteiksmīgu tērpu palīdzību varēja 
pārtapt kādā pasaku tēlā no dabas.

Mēs sakām PALDIES a/c „Pakalnieši” vadītājai Danutai 
Kiopai par interesanto nodarbību. 

Ja kādu vēl interesē šāda veida nodarbības, interesējošos 
jautājumus var noskaidrot pie Danutas Kiopas, tālr. 26141853 
vai www.draugiem.lv/pakalniesi

Skolotājas Valentīnas Veneres teksts un foto

Bērni ar interesi klausījās Danutas Kiopas stāstījumā par 
meža zvēriem.

Kāds droši, kāds ne tik droši - tomēr iespēja pataustīt zvēru 
ādas bērniem atklāja jaunu pasauli.

iestādei. Lepnums, ka darbinieki savu darbu veic profesionāli. 
Labestība daudzveidīgā sadarbībā ar citām iestādēm, labvēļiem 
un sponsoriem tuvumā un tālumā.

Lai mums katram pietiek spēka paveikt iecerēto un lai 
tas rada degsmi jauniem un svētīgiem darbiem! Lai apkārt 
labestīgi un uzticami cilvēki! 

 Baltus Ziemassvētkus un patīkamu jauno - 2014. - gadu! 

Ināra Krasnova, Ļaudonas PII „Brīnumdārzs”vadītāja

Ziemassvētku eglītes PII „Brīnumdārzs”
20. decembrī:
plkst. 9:30 „Zaķu” grupai;
plkst. 10:45 „Kaķu” grupai;
plkst. 12:00 „Rūķu” grupai.

turpinājums 4. lpp.

brīžos par kopīgi pavadīto laiku (skatījāmies 
arī videofilmas par iepriekšējām tikšanās 
reizēm). Brīnišķīgā sadraudzības diena 
bija galā, ar igauņu solījumiem par ciemos 
braukšanu jau pavasarī mēs atvadījāmies 
un devāmies mājup. Paldies par šo vērtīgo 
pieredzes braucienu mēs sakām Ļaudonas 
pagasta pārvaldei, kā arī mūsu šoferītim 
Vitoldam Smelteram!

 Līdzpārvalžu tikšanās Degumniekos
6. novembrī mūsu skolas skolēnu 

pašpārvaldes pārstāves - 7. klases 
skolnieces Natālija Šmeisa, Diāna Cīrule 
- piedalījās skolu līdzpārvalžu tikšanās 
seminārā Degumnieku pamatskolā. 
Vispirms jau meitenes varēja noskatīties 
mūziķu Kraševsku koncertu, iepazīties 
ar skolu un tās līdzpārvaldi, iepazīties ar 
skolas tradīcijām, noskatoties prezentāciju 
”Skolas tradīcijas”, iesaistīties konkursā 
“Latvijas valstij - 95”, kā arī pabūt 
“Liepsalās” (pulkveža Oskara Kalpaka 
mājās). Meitenēm šī tikšanās ir palikusi 
spilgti atmiņā. Paldies Degumnieku skolas 
līdzpārvaldei par laipno uzņemšanu! 

Mārtiņdienas tirdziņš
8. novembrī sākumskolas skolēni 

svinēja Mārtiņdienu, bija iekārtojuši 
tirdziņu, kurā tirgojās uz nebēdu ar 
iepriekš sagatavotajām precēm - rudens 
veltēm, un ne tikai! Paldies sākumskolas 
vecākiem par palīdzību tirdziņa preču 
sagatavošanā, kā arī aktīvā līdzdalībā! 
Paldies skolotājām par noorganizēto 
pasākumu!

Tēvzemes nedēļa
Sākot ar 11. novembri, skolā notika 

Tēvzemes nedēļa. Tika aicināti skolēni 
Latvijas 95. gadadienu saistīt ar trīs 
lietām - dziesmu, gaismu un vārdiem. 
Vārdi - svētkos vēlējām labus vārdus 
Latvijai, rakstījām un iesaistījāmies akcijā 
„Uzdāvini Latvijai savu apņemšanos!”. 
Uzdāvinājām tās sev un valstij, iepinot 
to Lielajā apņemšanās kamolā. Šīs 
apņemšanās bija skatāmas skolas foajē. 
Gaisma - iededzām uguni - svecītes valsts 
karoga krāsās, pie krūtīm ar lepnumu 
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turpinājums no 3. lpp.

Kad vēl viens gads ir aizsteidzies…
Atkal ir aizsteidzies viens gads un nu jau jaunais gads klauvē 
pie durvīm. Atskatoties uz aizejošo gadu, pārdomājam, kas ir 
paveikts, kas labs vai savādāks šai gadā bijis un kādu gribam 
sagaidīt jauno - Koka zirga - gadu.

Veiksmīgi ir noslēdzies Madonas novada pašvaldības 
atbalstītais projekts „Pansionāta iemītnieku dzīves kvalitātes 
uzlabošana, brīvprātīgā darba popularizēšana”, kura rezultātā, 
iesaistot brīvprātīgos, Ļaudonas pansionāta teritorijā tika 
uzstādīti skaisti soliņi un ierīkotas divas jaunas puķu dobes, 
tādējādi uzlabojot un paplašinot atpūtas zonu pansionāta 
iemītniekiem. Protams, darba vēl daudz apkārtnes sakopšanā, 
un mēs centīsimies iesāktos darbiņus turpināt arī jaunajā gadā.

 Ļaudonas pansionātā veikti arī iespaidīgi remonta darbi, tika 
izremontēti labā flanga koridori, tā rezultātā ieguvām līdzenas 
grīdas, sienas, skaistus griestus, jaunas durvis, kā arī skaistu 
gleznojumu uz sienas. Paldies Ļaudonas pagasta pārvaldei 

nēsājām sarkanbaltsarkanās lentītes. 
Dziesma - „Dievs, svētī Latviju!” no sirds 
svinīgi dziedājām kopīgajā pasākumā 
15. novembrī. Katram klašu kolektīvam 
bija dots uzdevums - sagatavot reklāmu/
slavinājumu par konkrētu tēmu. 1. klase 
jautrā noskaņā izdziedāja Ļaudonu, bet 3. 
klase - Madonas novada gaili modināja; 
5. klase nopietni prezentēja Vidzemi, 
7. klase - Latgali, 12. klase ļoti izjusti 
- Zemgali, 11. klase  -Kurzemi, 10. 
klase izstaigāja Rīgu, 8. klase atraktīvā 
veidā parādīja Brīvības pieminekli, 2. 
klase stāstīja par Daugavu - likteņupi, 
6. klase prezentēja Baltijas jūru, 4. klase 
pieskandināja Jāņu dziesmas, jo tie taču 
ir mūsu populārākie tradicionālie  svētki, 
bet 9. klase prezentēja Dziesmu un deju 
svētkus. Un visbeidzot mēs atkal un atkal 
nonācām pie atziņas, ka mums ir daudz 
vērtīgu lietu, mēs esam bagāta valsts. 
Sirsnīgs paldies par ieguldīto darbu 
klašu audzinātājiem un, protams, pašiem 
skolēniem par labi paveikto uzdevumu!

Valsts prezidenta kanceleja izteica 
pateicību Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas 8. klases skolēniem Katrīnai 
Melānijai Kļaviņai, Linetai Kārklai, 
Naurim Pelsim un 6. klases skolniecei 
Anitai Sindijai Skrupskai par piedalīšanos 
konkursā ”Mana kā Valsts prezidenta 
uzruna Latvijai dzimšanas dienā”. 

Bet savukārt Ļaudonas pagasta 
kultūras nama rīkotajā pasākumā 16. 
novembrī tika suminātas mūsu skolas 
divas skolotājas - Selga Balode par 
raženo darba mūžu, Lilija Jakubjaņeca 
par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus 
pētniecisko darbu konkursam. Mūsu 
skolas kolektīvs ļoti lepojas ar to, ka 
mums ir tik atbildīgi un teicami skolotāji, 
kuri ir darbojušies un darbojas mūsu 
bērnu labā, netaupot ne laiku, ne sevi. Un 
vēlreiz milzīgs jo milzīgs paldies par jūsu 
centieniem un padarīto!

Skolā 14. novembrī bija ieradušies 
fotokompānijas Mārīte pārstāvji, kuri 
iemūžināja klašu kolektīvus, kā arī 
veidoja kopīgu visas skolas kolektīva 
foto mirkli. Rezultāts būs apskatāms 1. 
stāva foajē.

Skolēnu pašpārvalžu pieredzes 
apmaiņas pasākums 

22. novembrī mūsu skolas skolēnu 
pašpārvaldes pārstāvji Egita Rizga (10. kl.), 
Dina Celiņa (10. kl), Karīna Zenčonoka 
(10. kl.), Andis Miglons (11. kl.), Kristaps 
Jakubjaņecs (12. kl.) devās uz skolēnu 
pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākumu 
Madonas Valsts ģimnāzijā. Šī pasākuma 
mērķis ir rosināt skolēnus aktīvi iesaistīties 
savas skolas dzīvē, veicināt sabiedriskā 
darba organizēšanai atbilstošu iemaņu 
un prasmju apgūšanu. Skolēni piedalījās 
iepazīšanās aktivitātēs, kā arī praktiskajā 
nodarbībā - seminārā “Oratora mākslas 
loma komunikācijā”.

Šajā dienā notika arī Madonas reģionālā 
skolēnu spartakiāde volejbolā C grupai 
(meitenes, zēni). Kā veicās? Zēniem - 2. 
vieta, meitenēm izcīnīta 3. vieta. 

29.novembrī notika B grupai volejbola 
sacensības gan meitenēm, gan zēniem. 
Veiksmīgāka bija meiteņu komanda, kas 
ieguva 3. vietu.

 Pieminot traģēdiju
25. novembrī mūsu skolas kolektīvs līdzi 

juta visai Latvijai šai traģiskajā notikumā 
un vienojās klusuma brīdī. Bojā gājušo 
piemiņai klašu pārstāvji aizdedzināja 
svecītes skolas pagalmā.

Noskaidro nākotnes karjeras iespējas
28. novembrī 9. klases kolektīvs un viņu 

audzinātāja Bokta devās uz karjeras centru 
Madonā. Skolēni varēja ar dažādu testu 
palīdzību noskaidrot to interešu loku, kurā 
viņi būtu gatavi iegūt savu sapņu  profesiju. 
Nodarbību vadīja psiholoģe Margrieta 
Broka. 

Teicamus rezultātus starpnovadu 
bioloģijas olimpiādē uzrādīja 9. klases 
skolniece Māra Karlsone. Izcīnīta godpilnā 
2. vieta un uzaicinājums piedalīties Valsts 
olimpiādē.

Adventes laiks
2. decembrī skolā visi kopīgi iededzām 

pirmo Adventes sveci, šoreiz to svinīgi 
(gan runājot dzeju, gan dziedot) izdarīja 
sākumskolas skolēni, bet turpmākās nedēļās  
otro svecīti iedegs 6. klase, trešo svecīti - 9. 
klase. Bet katrs klašu kolektīvs ir izveidojis 
savu Adventes vainagu, kurā svecītes tiek 
kopīgi aizdedzinātas audzināšanas stundā.

Atbalstīts projekts „Iekārto savu 
hokeja laukumu!”

Decembra sākumā izskanējusi ļoti 
patīkama ziņa - ir atbalstīts projekts 
„Iekārto savu hokeja laukumu!”  LTV 
programmas “Tautas sports” un AS 
“Aldaris” rīkotajā akcijā. Šo projektu 
iesniedza divi ļaudonieši -Sigita Tropa 
un Kristaps Kantāns. Mēs esam bezgala 
pateicīgi šiem uzņēmīgajiem jauniešiem, 
kuri uzdrošinājās, iesaistījās un uzvarēja. 
Un nu pie vidusskolas būs hokeja 
laukums! 

Vecāku kopsapulce
4. decembrī skolā notika vecāku 

kopsapulce, kura tika ļoti plaši apmeklēta. 
Paldies vecākiem par līdzdalību, jo 
tikai kopīgiem spēkiem mēs varēsim 
droši doties pa izvēlēto sadarbības ceļu. 
“Ticība, cerība, mīlestība. Tā ir dzīves 
jēga. Ja nebūtu šo lietu, īpaši pēdējās, 
pasaule liktos neciešami garlaicīga.” 
(A.Eglītis) 

Un mēs centāmies, lai vecākiem šī 
pasaule nebūtu garlaicīga, bet būtu 
piepildīta!

Prieks par Karlsonu ģimeni
Šogad kopā ar Valsts prezidentu Andri 

Bērziņu Ziemassvētku egli ceturtdien, 5. 
decembrī, tika aicinātas iedegt 17 ģimenes 
no Latvijas pilsētām un novadiem. 
Un mums jo divtik lielāks prieks un 
gandarījums, ka starp šīm ģimenēm ir arī 
Karlsonu ģimene, kuras atvases - Irbe un 
Māra, bet Anna jau pabeidza - ļoti apzinīgi 
mācās mūsu skolā. Mēs priecājamies par 
šo dvēseliski bagāto ģimeni, par viņu 
saskaņu, par viņu kopā būšanas darbu, 
par atsaucību un izpalīdzību! Lai skaisti 
jums Ziemassvētki!

Ziemassvētku eglīte
19. decembrī 1. - 4. kl. plkst. 11.00;
5. - 12. kl. plkst. 16.00.
Klašu eglītes notiks 20. decembrī

Brīnumjaukus svētkus vēlot: 
Sarmīte Sīle, A. Eglīša Ļaudonas 

vidusskolas direktora vietniece 
audzināšanas darbā

par piešķirtajiem Ls 7115,00 Ļaudonas pansionāta iekštelpu 
remontam.

Neiztikām arī bez izklaidēm, sporta spēlēm, ekskursijām, 
koncertiem, kas ļoti iedvesmoja pansionāta iemītniekus. Paldies 
visiem par atbalstu, īpaši Ļaudonas pagasta pārvaldei! Paldies 
iemītniekiem par iesaistīšanos aktivitātēs un darbiniekiem par 
darbu! 

Šajos Ziemassvētkos novēlu piedzīvot mazus un lielus 
brīnumus un izbaudīt tos kopā ar saviem tuvajiem un 
mīļajiem, jo nav tik būtiski, ko mēs darām – mazas vai lielas 
lietas, sakām daudz vai maz, samīļojam cieši, uzsmaidām 
sirsnīgi vai vienkārši esam viens otram blakus, – svarīgākais, 
ka mēs to darām no sirds.

 Priecīgus Ziemassvētkus! Laimīgu Jauno gadu!

 Ļaudonas pansionāta kolektīva vārdā vadītāja 
Tatjana Kriškāne

VĒSTIS NO PANSIONĀTA
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VĒSTIS NO BIBLIOTĒKAS

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRA „ACS”

turpinājums 6. lpp.

KULTŪRAS DZĪVES NORISES

Atskatoties uz aizejošo gadu
Aizejošais, 2013., gads Jauniešu centriņā bija īpaši rosīgs. 

Tā kā mēs esam iesaistījušies projekta “Meklējot labāko 
Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanā” realizācijā, 
lielākā daļa aktivitāšu notika tieši šī projekta ietvaros. Jaunieši 
tikās ar policijas pārstāvjiem, medību un makšķerēšanas 
speciālistiem, pagasta uzņēmējiem, psihologu, piedalījās 
dažādās sporta aktivitātēs. Katrs šis pasākums rosināja 
jauniešus lietderīgi izmantot savu laiku. Jaunieši pabija gan 
ekskursijās, gan piknikā, tā apzinoties mūsu dabas vērtības un 
bagātības, kā arī mācoties kvalitatīvi atpūsties. 

 Notikušas vairākas sacensības un turnīri novusā, tenisā 
un biljardā. Pateicoties Madonas novada domei,  esam tikuši 
pie humānās palīdzības virtuves iekārtām, gada nogalē vēl 
notiek virtuves iekārtošanas darbi.  Ar Sāvienas bibliotēkas 
palīdzību esam iegādājušies elektrisko cepeškrāsni, kurā 
jau izmēģinājām piparkūku cepšanu. Paldies uzņēmējai 
Gundegai Apšai, par kuras sponsorētiem līdzekļiem Centriņā 

iegādājāmies dažādus virtuves traukus. Visas minētās iekārtas 
turpmāk tiks izmantotas jauniešu radošajām nodarbēm. 

Gada garumā Centriņā notikušas viktorīnas un prāta 
spēles, svinēti svētki un kopīgi sērots par negācijām valstī. 
Mēs priecājamies par mūsu jauniešu sasniegumiem un 
panākumiem, par katru labi izdarītu darbu.

Jauniešu centriņš saka paldies visiem, kuri atbalstījuši 
mūs gada garumā gan ar labām domām,  labiem darbiem, 
izpalīdzīgu plecu un dāsnu sirdi. Novēlam lai Jaunais gads 
nāk  labs, laimīgs un radošām idejām  bagāts! Lai vairāk 
ir saulaino dienu un biežāk visu sejās  atmirdz smaids!

Lai silta vasara, lai ziemā sniegs,
Lai darbs, lai draugi un pa reizei prieks:
Lai dvēsele var baltu domu dziju vīt,
Lai atnāk viss, ko gribas sagaidīt!

Biruta Calmane,
 BJIC “ACS” vadītāja

Īsumā par aizvadīto gadu Ļaudonas bibliotēkā
Noslēdzas vēl viens gads - notikumiem, piedzīvojumiem, 

pārdzīvojumiem un ar daudz ko citu bagāts gads. Ļaudonas 
pagasta bibliotēkai šis bija nozīmīgs gads - bija jāiziet 
akreditācija. Tas arī veiksmīgi tika izdarīts, un bibliotēka 
ieguvusi vietējas nozīmes bibliotēkas statusu. Protams, daudz 
kas sasniegts, bet tik daudz vēl jāpaveic. Vēl daudz, uz ko 
tiekties.

   Gada sākumā bibliotēka bija noorganizējusi arī datorkursus 
iedzīvotājiem. Tā bija jauna pieredze, bet, kā izrādījās, arī ļoti 
veiksmīga.

   Arī šogad lasītājus priecēja gan Ļaudonas pagasta pārvaldes 
sponsorētas, gan ziedotāju saziedotās un sadāvinātās grāmatas 
un žurnāli. Un kopā ar lasītājiem ceram, ka nākamais gads 
bibliotēkai „atnesīs” daudz jaunu, skaistu, interesantu un 
noderīgu grāmatu. No žurnāliem 2014. gadā bibliotēkā būs 
pieejami: „Burda”, „Ir”, „Ilustrētā Zinātne”, „Santa”, „Ieva”, 
„Veselība”, „Shape”, „Una”, „Ievas Virtuve”, „Planētas 
Noslēpumi”, „Dārza Pasaule”, „Māja”, „Ilustrētā Pasaules 
Vēsture”, „Praktiskais Latvietis” un „36,6C”, kā arī būs 
pieejams „Stars”.

Lai katrā mājā ienāk Ziemassvētku prieks un 
līksmība, lai pietiek spēka turēties pretī dzīves 
grūtībām, lai miers un veselība jums visiem! 
Iegriezieties bibliotēkā vēl šogad, ik dienas un arī 
nākamajā gadā! Priecīgus Ziemassvētkus!

                                                                                   
  Gunta Matīsa, Sāvienas bibliotēkas bibliotekāre

Pirmajā Adventes svētdienā

Šogad, pirmajā Adventes svētdienā, klubiņš “Mežrozīte”, 
turpinot agrāk iesākto tradīciju - iedegt Adventes vainagā 
pirmo svecīti, aicināja visus ļaudoniešus, lai pabūtu kopā ar 
mums šajā pārdomu laikā, kad ar pirmās svecītes iedegšanu 
Adventes vainagā sākas Ziemassvētku gaidīšanas laiks. 
Advente nozīmē - atnākšana, kas saistīta ar klusumu, mieru 
un pārdomām. Šajā laikā tiek pīti Adventes vainagi no priežu, 

 Atgādinu arī, ka visiem parādniekiem būtu vēlams nokārtot 
savus grāmatu parādus.

Bibliotēka vienmēr laipni aicina un gaida gan grāmatu 
lasītājus, gan arī visus citus apmeklētājus, kuri izmanto 
bibliotēkā pieejamos pakalpojumus. Uz veiksmīgu turpmāko 
sadarbību!

 Novēlu visiem gaišus, sirsnīgus, miera pilnus 
Ziemassvētkus un laimes,  prieka, mīlestības pilnu Jauno 
gadu! Lai prieks, sirsnība un saticība valda katrā mājā, 
katra domās un katra sirsniņā!

Sarmīte Bārbale,
 Ļaudonas bibliotēkas bibliotekāre

egļu, kadiķu zariņiem, jo zaļā krāsa liecina par cerību un 
mūžīgo dzīvību. Vainags veido apli, kas nozīmē vienotību un 
mūžību. Tā gredzenveida forma simbolizē uzticību, vispirms 
jau uzticību Dievam, jo Kristus kā karalis uzvarēja tumsu ar 
savu gaismu. Arī mans darinātais Adventes vainags bija no 
priežu zariem un tajā pirmo Adventes svecīti iededza mūsu 
klubiņa labais gariņš ( kā mēs viņu dēvējam). Tā bija Skaidrīte 
Stepanova.

 Ziemassvētku ceļa sākumu ieskandināja mūsu viesi 
- Lielvārdes novada Lēdmanes pagasta dāmu ansamblis 
“Stari” ar tā vadītāju Inesi Neretu, kas arī mums sirsnībā 
un mīļumā nodziedāja savu mīļāko dziesmu “Mīlestības 
eņģelis”. Ansamblis Latvijas vokālo ansambļu skatē ieguvis 
godalgotu vietu un konkursā saņēmis Grand Prix lielo balvu. 
Koncerta laikā ansambļa dāmas parādīja savu dziedātprieku 
un dziedātprasmi, jo viņu dziedātās dziesmas uzziedēja mūsu 
dvēselēs. Vēl jāpiebilst, ko arī mēs koncertā ievērojām, ka 
viņas visas ir soprāna balss īpašnieces, tādēļ, mēģinot iziet no 
situācijas, katra pa kārtai dziedāja alta partiju. 

 „Dvēsele jau dzied gan tad, kad ir jautri, gan tad, kad ir 
skumji, bet neapstājies un neaizver vārtus dvēselei, kas dzied, 
jo tos mīļākos un sirsnīgākos vārdus neslēp, lai tie veras un 

Klubiņa labais gariņš Skaidrīte Stepanova aizdedz 
pirmo Adventa sveci.
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5. decembrī Valsts prezidents Andris Bērziņš un Dace 
Seisumas kundze kopā ar 17 ģimenēm no Latvijas pilsētām 
un novadiem iededza Ziemassvētku egli Rātslaukumā pie 
prezidenta rezidences - Melngalvju nama. 

 Starp šīm ģimenēm bija arī Karlsonu ģimene no Ļaudonas.
Par stabilu tradīciju kopš Latvijas Valsts prezidentes Vairas 

Vīķes-Freibergas prezidentūras laikiem ir kļuvusi svētku egles 
iedegšana kopā ar dižģimenēm no visiem Latvijas novadiem un 
pilsētām. 

Egles iedegšanas pasākumā piedalās novadu un pilsētu 
labākās, stiprākās, kuplākās un radošākās daudzbērnu ģimenes, 
tajā skaitā ģimenes, kurās ir aizbildnībā esoši bērni un 
audžubērni, par kurām Valsts prezidents ir saņēmis atsauksmju 
vēstules no novadu pašvaldībām.

Sveicam un lepojamies ar Karlsonu ģimeni!

Karlsonu ģimene pie Valsts prezidenta iededz Ziemassvētku eglīti

zied!” tā saka pašas dziedātājas, jo dziedāšana paceļ augstāk 
par ikdienas darbiem un steigu, liekot aizmirst par problēmām, 
kuras uzrodas neaicinātas, bet dziedot tās izplēn un izkūst 
dziesmā.

  Pēc “Staru” koncerta arī mēs starojam un ar gaišumu un 
sirsnību sirdī iesim pretim mīļajiem, labajiem Ziemassvētkiem, 
ko arī jums visiem novēlam. Lai gaisma vienmēr mājo jūsu 
sirdīs!

Sieviešu klubiņa „Mežrozīte” vadītājas 
Nellijas Gaidlazdas teksts un

Signes Prušakevičas foto 

Ansamblis „Stari” priecēja ar sirsnīgām dziesmām.

Ar gaišām domām iedegsim sveces,
Lai smaržu kupenās nakts plaukst,

Lai eņģeļu spārni dvēseli klāj.
Lai svētīts ir Ziemassvētku laiks!

Gaišus un sirdsmiera pilnus svētkus jums 
visiem novēl klubiņš “Mežrozīte”

turpinājums no 5. lpp.

Teodora Reitera piemiņai veltīts 
pasākums

 T. Reitera piemiņai veltītā  ikgadējā visas Latvijas 
jauno talantu konkursa par Teodora Reitera balvu laureātu 
apbalvošanas ceremonija, laureātu un žūrijas locekļu - izcilu 
Latvijas mākslinieku - koncerts ar T. Reitera Lielās balvas 
laureāta profesora Edgara Račevska un viņa vadīto RLB koru 
„Latvis” un „Unigunde” piedalīšanos norisinājās 7. decembrī 
Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē. Koncerta programmā 
skanēja Jāzepa Vītola un citu klasiķu mūzika Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas audzēkņu izpildījumā.         Mūzikas 
burvībā aizrāva vijoles, flautas, saksofona, mežraga, klavieru 
un marimbas skaņdarbi.

    Šo jauno talantu pasākumu ik gadu organizē Teodora Reitera 
fonds, šogad fonds atzīmēja 15 gadu jubileju. Šis koncerts bija 
kā ieskaņa nākamajam gadam, kad atzīmēsim novadnieka T. 
Reitera 130 gadu jubileju.

Signes Prušakevičas teksts un foto

Ļaudonieši pēc koncerta Rīgas Latviešu biedrības namā.

Veiksmīgi starti sportā
10. novembrī A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas sporta 

zālē tika aizvadītas pirmās šī gada spēles Madonas novada 
atklātajā čempionātā volejbolā vīriešiem. Ļaudonas komanda 
ar 0:2 zaudēja Lubānas volejbola komandai, 2:1 tika uzvarēta 
komanda Philips un 0:2 zaudējums pret Mētrienu. 

23. novembrī Madonas pilsētas sporta centrā Ļaudonas 
volejbola komandai veicās jau labāk. Tika izcīnītas divas 
uzvaras. Ar 2:0 uzvarēta Vecpiebalgas komanda, 2:1 uzvarēta 
komanda LBD (Lubāna, Barkava, Degumnieki) un 0:2 tika 
zaudēts Madonas 2.vks. komandai.

7. decembrī Ļaudonas iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties 
strītbola turnīrā. Kopā pieteicās 4 komandas. 4.vietā palika 
komanda „2garie un Edis” (Edijs Simsons, Oļģerts Smalkais, 
Andris Jermakovs), 3. vietu izcīnīja komanda „Kā lai es zinu” 
(Krišjānis Beļaunieks, Kristaps Blekte, Artūrs Dzenis), 2.vietā 
komanda „Everleast” (Sandris Jakubjaņecs, Mareks Rukmanis, 
Mairis Caune) un 1.vietu ieguva komanda „Ananāsi”(Edijs 
Dzenis, Aivis Zagorskis, Ventis Stradiņš).

Ziemassvētku brīvdienu laikā tiks rīkots galda tenisa 
turnīrs. Sīkāka informācija sekos. 

Ļaudonas pagasta sporta darba organizators 
Edijs Dzenis
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Tāpat arī kolektīvu ikdienu - 
motivāciju un gatavošanos koncertiem 
- paspilgtināja jauniegūtie tautastērpi un 
koncerttērpi, kuru šūšana tika realizēta 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 
„Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
„Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 
vietējiem iedzīvotājiem” projektā „Tērpu 
iegāde Ļaudonas un Kalsnavas pagasta 
pašdarbības kolektīviem”. Šis projekts 
veiksmīgi noslēdzies, kā rezultātā senioru 
deju kolektīva „Divi krasti” dejotājiem 
tērpi vairs nav „jāstiķē” - vīriem ir veste, 
krekls, bikses, kurpes; sievām - jaka, blūze, 
brunči, kurpes un stilizēta blūze jaunrades 
dejām. Ar šiem tautastērpiem dejotāji 
jau ir uzstājušies Deju svētkos uz lielā 
Daugavas stadiona un Ļaudonas kultūras 
nama organizētajos pasākumos. 

Arī jauktais koris „Lai top!” projekta 
ietvaros ieguva jaunu tērpu sastāvdaļu 
- linu snātenes, kas ir sievu tautastērpa 
sastāvdaļa (varētu dēvēt arī par villaini 
no lina). Tā kā kora sastāvs gadu gaitā ir 
mainījies, tika pašūti arī papildu tautastērpi 
- sievu vilnas jakas, krekli un vīriešu linu 
bikses un krekli, īsais svārks, vilnas bikses 
un vilnas īsais svārks.

Jauktā kora „Lai top!” dziedātājām tika 
darināti arī koncerttērpi, kuru šūšanai tika 
izmantots audums, ko labvēlīgi ziedoja 
Ļaudonas Diakonijas centrs. Kolektīvu 
tautastērpu un koncerttērpu kopējās 
izmaksas - 6816,69 LVL.

Kultūras namam vērtīgs ieguvums 
ir fotoaparāts, iegādāts par pārvaldes 
līdzekļiem, kas ļauj iemūžināt kvalitatīvas 
bildes, pēc tam tās publicējot gan 
„Ļaudonas Vēstīs”, gan Ļaudonas pagasta 
mājaslapā un sociālajos portālos.

Projekts, kas paredz sociālo 
pakalpojumu pieejamību Ļaudonas 
pagasta iedzīvotājiem

Šobrīd kultūras namā noris Lauku 
attīstības programmas pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves 

DZIEDĀTS, DEJOTS, SMIETS UN GALU GALĀ – 
LABI PAVADĪTS!

  Ar šādiem vārdiem īsumā varētu 
raksturot gadu, kas pavadīts zem kultūras 
nama jumta. Jo tā taču ir kultūras nama 
misija  rūpēties par iedzīvotāju labsajūtu, 
piedāvājot dažādus atpūtas pasākumus, 
kas ir kā labākās zāles dvēselei - gan 
atraktīvas un jautras, gan apcerīgas un 
liriskas.

Pasākumu dažādība
Šogad organizēti gandrīz 40 (neskaitot 

balles un diskotēkas) lielāki vai mazāki 
pasākumi - ikgadējie Saulgriežu svētki, 
koncerti, teātri un izstādes, aktīvā 
atpūta.

Kā apmeklētākos pasākumus var mi-
nēt jau tradicionālo Sniega dienu, kas tiek 
organizēta gada sākumā. Šī pasākuma 
organizēšanā iesaistās gan skola, gan 
bērnudārzs, tādējādi tiek padomāts par 
dažāda vecuma mērķauditorijām. Jauks 
pasākums izvērtās Starptautiskajā bērnu 
aizsardzības dienā - koncerts „Ziedu 
feja aicina ciemos”, kurā piedalījās 
bērnudārzu audzēkņi no Ļaudonas un 
kaimiņu pagastiem.

Protams, ļaudoniešu iecienītie 
vasaras pasākumi – Sporta diena un 
Pagasta svētki, kas pulcē tuvus un tālus 
ciemiņus.

Tomēr, atskatoties uz gada 
pasākumiem, vēlētos, lai skatītāju 
piepildīta zāle būtu ne tikai uz 
tradicionālajiem pasākumiem 
(piemēram, Ziemassvētkiem, valsts 
svētkiem), bet arī uz ne tik ierastiem 
notikumiem. Manuprāt, svētku nekad 
nevar būt par daudz. Ir jauki gan 
satikties ar savējiem, gan pavadīt vakaru 
neierastākā gaisotnē.

Kultūras nama pašdarbības kolektīvu 
dzīvē šī gada krāšņākais notikums 
noteikti bija XXV Vispārējie latviešu 
dziesmu un XV deju svētki, kas 
savu kulmināciju piedzīvoja vasaras 
plaukumā - jūlija sākumā, kad senioru 
deju kolektīvs „Divi krasti” un jauktais 
koris „Lai top!” devās uz Rīgu.

Projektā iegūtie tautastērpi un 
koncerttērpi

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta 
„Jaunu sociālās aprūpes pakalpojumu 
izveidošana Ļaudonas pagastā” 
realizācija. Šis projekts ietver tualešu 
un dušas telpas vienkāršotu renovāciju 
(8633,90 LVL), veļas mazgājamās 
mašīnas un veļas žāvētāja iegādi (669,99 
LVL). No kopējās summas 5766,87 
LVL ir ES finansējums, 3537,02 LVL 
pašvaldības ieguldījums.

Remontdarbu dēļ pasākumu 
apmeklētājiem un kolektīviem 
mēģinājumu dienās nākas paciest dažas 
neērtības - WC telpas tiek remontētas 
atsevišķi, lai izmantojama būtu 
vismaz viena tualete. Līdz ar to šobrīd 
apmeklētājiem pieejama viena tualete, 
kas jau ir izremontēta. Pārmaiņas 
vienmēr ir uz labu. Kādas iespējas šīs 
pārmaiņas piedāvās ļaudoniešiem, par to 
jau drīzumā.

Ieceres nākamajam gadam
Nākamais gads iesāksies ar mūsu 

novadnieka Teodora Reitera jubileju. 
Martā tiks atzīmēta mākslinieka 130 
gadu jubileja. Jācer, ka pasākums 
izdosies, kā iecerēts, pulcējot skanīgā-
kās balsis ne tikai no Madonas novada.

Protams, pasākumu plānā neizpaliks 
arī tradicionālie notikumi un, cerot 
uz iedzīvotāju atsaucību,  būs arī kādi 
nebijuši pasākumi.

Jau  ierasts, ka gada beigās pagasta 
iestādēs, veikalos ir iespēja aizpildīt 
pasākuma „Mans paldies” pieteikuma 
anketas. Šajā gadā šis pasākums 
izpaliks, lai jau nākamgad atgrieztos 
pie ļaudoniešiem izmainītā formā 
- svaigāks un interesantāks. Šis 
pasākums Ļaudonā jau noticis vairākus 
gadus un savā ziņā bija sevi izsmēlis, 
tādēļ pēc pagasta pārvaldes vadītājas 
ierosinājuma kopā ar iestāžu vadītājiem 
tika izstrādāts pasākuma nolikums. 
Pasākuma nolikumā (tiks publicēts 
„Ļaudonas Vēstis” janvāra numurā) 
varēs iepazīties ar nominācijām, uz 
kurām var pieteikt ļaudoniešus. Šāda 
pasākuma forma būs saturīgāka, viens 
no galvenajiem kritērijiem, vērtējot 
pieteiktos kandidātus, būs pamatojums. 
Joprojām ievietošanai avīzītē varat sūtīt 
savus pateicības vārdus līdzcilvēkiem, 
ko ievietot sadaļā „Mans paldies”. 

Šis gads bijis ar dažādiem notiku-
miem bagāts. Lai arī nākamais nāk 
ar saviem notikumiem, saviem 
piedzīvojumiem, kas iemirdzēsies 
dzīvespriecīgās krāsās!

Gaišu, līksmu, siltuma un mīlestības 
pilnu Ziemassvētku noskaņu un 
sirdsmieru svētkos!

Lai jaunajā gadā piepildās it viss, 
ko esat iecerējuši un izsapņojuši!

Signe Prušakeviča,
 Ļaudonas kultūras nama vadītāja
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Lai ziemas saulgriežu zvaigznes
Ikvienam nes debesu gaišumu!
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām 
domām, darbīgām dienām un 
priecīgiem atelpas brīžiem!
Lai mūsos mājo un valda godaprāts,
neatlaidīga griba saprasties, 
paciest un palīdzēt!
Būs arī jaunā gadā rūpju stundas garas,
Un laimes mirkļi aši aizzibēs.
Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara,
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs.
                                         (K.Apškrūma)

	 	

	 50 gadu jubilejā
Māri Rezgoriņu       19. decembrī

            55 gadu jubilejā
Mārtiņu Ozoliņu      7. decembrī

 60 gadu jubilejā
Mārtiņu Kalniņu      12. decembrī

            65 gadu jubilejā
Jāni Stumpu            9. decembrī

 75 gadu jubilejā
Intu Ejubi                 21. decembrī

 80 gadu jubilejā
Česlavu Pipiru        3. decembrī
Maldu Eglīti             7. decembrī

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI 
Evaņģēliski luteriskā draudze:
22. decembrī plkst. 10:00;
24. decembrī plkst.19.00;
29. decembrī plkst.10.00.

Katoļu draudze:
25. decembrī plkst. 16:00.
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APSVEICAM!
Garš dzīves ceļš, kas sācies sniega vidū,
Nu šodien domās jāpāriet, kad baltas pārslas
Ne vien logā lido, bet viņu sudrabs arī sirdī zied.

SVEICAM DECEMBRA MĒNEŠA JUBILĀRUS

Vēlam jubilāriem veselību, dzīves 
sparu, visu sapņu piepildījumu!

   “Dīvari” īpašniecei DACEI VULFIUSAI par 
atbalstu Adventes pasākumam.
Ja man ir, ko dot, es atveru plaukstu un dodu.
Pati nezinot, kur savām plaukstām siltumu rodu.
“Dīvaru” kolektīvam novēlam gaišus un mīļus 
svētkus!

Sieviešu klubiņš “Mežrozīte”

MANS PALDIES

      Veikalā „Katram” darbu uzsācis finanšu termināls, ar 
kura palīdzību ātri, ērti, viegli var veikt ap 400 dažādu 
pakalpojumu apmaksu (komunālie maksājumi, mo-
bilie pakalpojumi, apdrošināšanas pakalpojumi, inter-
nets, nodokļi, sodi, banku pakalpojumi u.c.). Rēķinu 
apmaksa notiek pēc telefona numura, pēc rēķina nu-
mura vai pēc svītrkoda. Laipni lūdzam izmantot šo 
jauno pakalpojumu mūsu veikalā!

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

  Iedzīvotājiem, kas vēlas informatīvo materiālu par 
eiro ieviešanu saņemt krievu valodā, lūgums vērsties 
Ļaudonas pagasta pārvaldē (sekretāres tel. nr.- 
29337185)

Dedziet gaišu uguntiņu
Ziemassvētku vakarā,

Lai dieniņas baltas nāca
Visa gada garumā!

Gaišu, līksmu, siltuma un mīlestības pilnu 
Ziemassvētku noskaņu un sirdsmieru svētkos! Lai 
ir, ko mīlēt, un ir, kas mīl, lai ir, ko darīt, un ir, kas 
novērtē! 

Lai mūs visus sargā no debesīm un saprot uz 
zemes!

SIA „Ausmupe” un veikala ”KATRAM” kolektīvs

Lai balts zied Ziemsvētku laiks un Jaunais 
gads nāk ar ticību sev, savam ceļam un 
veiksmei!

Aija Zablocka, sociālā darbiniece

Lai izdodas sajust un izbaudīt gan 
svētku gaidīšanas burvību un rosību, gan 
piepildītus svētku mirkļus sev tuvo un mīļo 
cilvēku lokā!

Jaunajā gadā katram jaunas ieceres, 
sapņus, kā arī iespējas, spēku, uzdrīkstēša-
nos un drosmi tos visus pārvērst realitātē!

Ļaudonas pagasta pārvaldes kolektīvs


