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ĻAUDONASĻAUDONAS
REDAKTORES SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 10 (231) NOVEMBRIS 2013. G.

  Brīdī, kad visu Latviju pārklājis pelēks sēru plīvurs, grūti 
ko rakstīt, ko teikt… Lielveikala „Maxima” traģēdija Zolitūdē 
tūkstošiem cilvēku sirdīm liek sažņaugties sāpēs, skumjās, 
bailēs un dusmās. Tas bija kā skaudrs atgādinājums tam, ka 
mēs neviens nezinām, kas mūs sagaida aiz nākamā dzīves 
pagrieziena, ka dzīve un tuvie cilvēki jānovērtē tagad, šobrīd 
– no rīta atvadoties un vakarā satiekoties. Līdz ar svecīšu 
liesmām, ko cilvēki aizdedza visā Latvijā un ārpus valsts 
robežām, pieminot traģēdijas upurus un sūtot klusu līdzjūtību 
cietušo tuviniekiem, iedegās arī līdzjūtība mūsu sirdīs  par 
ģimenēm, kuras cieš, par bērniem, kas palikuši bez pašiem 
dārgākajiem šajā pasaulē. Šī līdzjūtība mūs pārvērš par 

Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadiena

16. novembrī Ļaudonas kultūras namā tika atzīmēti valsts svētki. Karogkrāsas lentītes pie apģērba un noformējumā,  jo 
valsts svētki ir laiks, kad vairāk nekā ikdienā apzināmies savu latvietību, piederību tautai.   Lai arī turpmāk ikdienas ierastajos 
darbos un pienākumos neizzūd sapratne, cieņa, lepnums un mīlestība  pret savu valsti, savu Latviju!

Signes Prušakevičas foto

cilvēkiem, kādiem mums vajadzētu būt ik dienu, novērtējot 
to, kas mums dots, sargājot to, ko nevēlamies pazaudēt. 

  Tuvojas Advente – klusais pārdomu laiks. Lai šis laiks līdz 
ar baltu sniegu atnes mums visiem gaišas domas, saticību, 
mieru un mīlestību, ko dāvājam saviem tuvajiem cilvēkiem ik 
dienu un protam to arī saņemt un novērtēt! 

 Vēlētos, lai sveču liesmiņas Adventes vainagā, kas pavisam 
drīz mirdzēs ikvienā mājā, aizstāj visas negācijas, skaudību, 
aprunāšanu ar iejūtību, sapratni un sirdsmīlestību. Lai ikvienā 
mājā ienāk skaistais, klusais, mīļais Ziemassvētku gaidīšanas 
laiks! 

Signe 
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MĒNEŠA JUBILĀRI

Signes Prušakevičas teksts un foto

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

1. novembrī 80  gadu 
jubileju atzīmēja 
MIRDZA MELNE

Mīļi sveicam jubilārus. Vēlam 
veselību un možu garu ik dienu!

16. novembrī „Brīnumdārza” 
audzēkņi kopā ar skolotājām atzīmēja 
Latvijas dzimšanas dienu. Koncertā 
skanēja dziesmas un tika izdejotas 
dejas, skaitīti dzejoļi, kas vēstīja par 
dzimteni Latviju, par tās skaisto dabu. 
Svētku brīdī bērniem tika atgādināts 
par Latvijas nozīmību, jo valsti veido 
kā lieli, tā mazi. 

„Mums visiem jābūt lepniem par to, 
ka dzīvojam Latvijā. Bet mūsu mājas ir 
te - Madonas novada Ļaudonas pagastā. 
Ļaudonas pagasts ir mūsējais un tāda 
otra pasaulē vairāk nav. Mums pašiem 
kopā jācenšas, lai mūsu Ļaudona 
kļūtu vēl skaistāka un labāka. Katrs, 
pat vismazākais zēns vai meitene, 
var palīdzēt mūsu Ļaudonai kļūt 
skaistākai, kaut paceļot zemē nosviestu 
papīrīti, nenolaužot puķīti apstādījumos, neizbradājot zālīti... Un 
ir vēl daudz kas tāds, it kā sīkumi, kas kopā dara mūsu pagastu 
sakoptu un skaistu,” teica svētku koncerta vadītāja  un  mūzikas 
skolotāja Judīte Gūte.

PII „Brīnumdārzs”

Mirdzas kundze ir dzimusi rīdzinie-
ce, Rīgā arī iegūta vidējā izglītība. 
Pēc izglītības iegūšanas Mirdza 
strādājusi lopkopībā un pienotavā par 
piena meistari. Darba gaitas rīdzinieci 
Mirdzu atveda uz Sāvienu, kur viņa 
jaunu dzīvi sāka „Stūrīšu” mājās.

 Sāvienā Mirdza iepazinās ar 
savu vīru Pēteri. 35 gadu laulība 
vainagojusies ar 3 bērniem – meitām 
Laimu, Lailu un dēlu Jāni.

   Nu Mirdza savas dienas pavada 
viena pati. Meita palīdz ikdienas 
darbos, šad tad arī Mirdza aizbrauc 
paciemoties pie meitas Rīgā. Mirdza 
labprāt skatās TV seriālus, taču atzīst, 
ka nepatīk seriālos alkohola lietošana 
un varmācība, tad gan viņa pārslēdzot 
citu kanālu. Jubilāre arī daudz lasa 
grāmatas. Tikai tagad Mirdza sākot 
domāt par briļļu iegādi, jo redze 
palikusi vājāka.

OJĀRS VEISS 80 gadu 
jubileju atzīmēja 5. novembrī

14. novembrī 85 gadu 
jubilejā sveicām 

MARIJU ANDREJEVU

Valsts svētku 
koncerts

     Koncerta izskaņā, valsts karodziņiem plīvojot bērnu rokās, 
tika izveidota kopbilde  pašiem sev un Latvijai par prieku.

Signes Prušakevičas teksts un foto

Ojārs uz jautājumu, kur meklējamas 
viņa dzimtas saknes, atbild, ka viņam 
dzīves laikā bijušas trīs dzimtās puses – 
Rīga, Baldone un Ļaudona. Rīgā pavadīta 
bērnība, skolas gadi Baldonē, bet Ļaudonā 
Ojārs nokļuvis kara laikā. Tas bija smags 
posms, kad tika zaudēti brālis un māsa. 
Ļaudonā Ojārs pabeidza skolu un neilgi 
pēc tam tika iesaukts armijā. Četri dienesta 
gadi tika pavadīti Ļeņingradā. Pēc dienesta 
Ojārs atgriezās Ļaudonā, kur līdz pat 
pensijas vecumam strādāja par šoferi.

  Ļaudonā Ojārs nodibināja ģimeni. 
Tagad vecākā meita Aija dzīvo Limbažos, 
dēls Aivars Ogrē, bet jaunākā meita 
Līga Jelgavas pusē. Jubilāra sirdi ar 
prieku piepilda arī 6 mazbērni un 1 
mazmazbērns.

 Jaunībā Ojārs aktīvi nodarbojās ar 
sportu – bijis slēpošanas čempions, 
vēlākos gados iemīļojis makšķerēšanu. 
Pie Aiviekstes tika pavadīts ne mazums 
stundu.

Jubilārs atzīst, ka dzīve bijusi raibiem 
piedzīvojumiem pilna – bijuši gan 
saulaini, gan ne tik saulaini brīži. Tagad, 
kad Ojāram ir problēmas ar kājām, 
ikdienas laika kavēklis ir TV, sieviņa un 
kaimiņi, kas pa reizei ienāk ciemos un 
pastāsta, kas jauns noticis.



    NOVEMBRIS  2013                           “Ļaudonas Vēstis” Nr. 10 (231)                               3

Ļaudonas mazpulcēni Projektu forumā.

Bibliotekārā stunda 1. klasei
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola

117. Ļaudonas mazpulks piedalās Vidzemes novada 
Mazpulku projektu forumā

      Septembra, oktobra mēneši 117. Ļaudonas mazpulkā pagāja, 
gatavojoties Vidzemes novada Mazpulku projektu forumam. 
Mazpulcēnu vasaras darbs bija rūpīgi jāatspoguļo individuālajos 
vasaras darbu projektos. Pēc veiktā darba un sagatavotās izstādes 
26. oktobrī 8 skolēni piedalījās projektu forumā Palsmanē. 

    Amanda Nagle, Renārs Bērziņš, Egīls Kalniņš stāstīja par 
savu trušu audzēšanu. Katrīna Melānija Kļaviņa bija veikusi 
pētījumu par Latvijas tomātu audzēšanu, audzējot Pūres konservu 
tomātus un iegūstot no tiem sēklas. Nauris Pelsis vairākus gadus 
pēc kārtas audzē lilijas, šovasar viņam tika dots īpašs uzdevums 
– no selekcionāru dotajiem vairsīpoliņiem izaudzēt lilijas. Lāsma 
Pommere un Jānis Elijāss interesanti stāstīja par savu darbu 

 Lai gan bibliotekārā stunda 1. klases skolēniem ierastāka 
agrāk bija 1. ceturkšņa beigās vai 2. ceturkšņa sākumā, kad jau 
apgūti visi burtiņi,  tomēr dzīve ievieš savas korekcijas. Kad 
kādu dienu pulciņš pirmklasnieku atklāja skolas bibliotēku 

savā nodabā, sapratu, ka man jāvienojas ar 1. klases audzinātāju 
Sintiju par kopīgu tikšanos, lai iepazīstinātu skolēnus ar skolas 
bibliotēkas lietošanas noteikumiem viņiem saprotamā valodā. 
Un tā nu mūsu noliktā tikšanās notika 17. septembrī. Vispirms 
ar rotaļas palīdzību iepazīstināju pirmīšus ar tādiem vārdiem kā 
”bibliotēka”, „bibliotekāre” un „lietotājs”. Starp rudens lapām 
skolas bibliotēkā bija sabiruši alfabēta burtiņi, no kuriem tad 
arī skolēniem vajadzēja salikt šos vārdus. Un, lai padarītu šo 
grūto uzdevumu vieglāku, katrai komandai tika iedots arī neliels 
špikerītis. Tad sekoja stundas nopietnākā daļa, kurā bērniem 
bija jāizpilda daži uzdevumi speciāli veidotā darba lapā, kā arī 
izrunājām bibliotēkas lietošanas noteikumus. Gan ar dzeju, gan 
ar jauku un emocionālu stāstiņu „Grāmatas ceļojums” aicināju 
bērnus būt saudzīgiem pret grāmatām. Skolēni saņēma no 
manis arī pirmo mājas darbu – skaisti jāizkrāso viens no bērnu 
iemīļotākajiem grāmatu un multfilmu varoņiem Vinnijs Pūks. Ar 
nepacietību gaidu rezultātu. Stundas beigās katrs skolēns tika pie 
nelielas dāvaniņas. Par piemiņu tapa arī foto.  Kad stundas beigās 
kopā ar Gudrības pūci jautājām bērniem, vai viņiem šī stunda 
patika, atbilde bija: „Jā!” No sirds ceru, ka tā ir. Lai gan, redzot 
pirmīšu darbošanos, sapratu, ka viņi vēl ir ceļā uz pilnīgu burtiņu 
un lasītprasmju apgūšanu, tomēr mēs tikām ar uzdevumiem galā 
tīri labi. Tāpēc no sirds vēlu 1. klases skolēniem veiksmīgi apgūt 
gan burtiņus, gan lasītprasmi un kļūt par zinātkāriem skolēniem 
un čakliem grāmatu lasītājiem. 

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas bibliotekāres 
Dzintras Viļevičas teksts un foto

„Latvijas krūmpupiņas”.  Ļoti centīgi vasarā bija strādājusi un 
visus darbus pierakstījusi 4. klases skolniece Viktorija Korlaša, 
kura audzēja kabačus. 

 Foruma noslēgumā bijām gandarīti, saņemot sertifikātus, 
kurus krājam, darbojoties mazpulkā.

1. vieta - Naurim Pelsim, pateicības - Viktorijai Korlašai un 
Jānim Elijāsam.

   Savukārt 2013. gada 9.,10. novembrī Egīls Kalniņš ar saviem 
auntrušiem piedalījās izstādē „Zooekspo-2013” Ķīpsalā. Īpašs 
prieks Egīlam par saņemto izstādes medaļu.

 Saku lielu paldies visiem mazpulcēnu vecākiem un 
vecvecākiem, kas palīdz mūsu kopīgā darbā.

Paldies par atbalstu Madonas novada pašvaldībai, Ļaudonas 
pagasta pārvaldei un šoferīšiem Vitoldam Smelterim un Jurijam 
Simsonam.

Ļaudonas 117. mazpulka vadītājas 
Līgas Grāvītes teksts un foto

Egils Kalniņš piedalījās izstādē „Zooekspo – 2013” un 
saņēma medaļu.
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Projekta „Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzī-
bas novēršanā” ietvaros, jauniešiem novembra mēnesī notikušas 
psihologa nodarbības, bet bērnu vecākiem pasniedzēja Līga 
Grāvīte mācīja gatavot dekorus no konfektēm. Novembrī vēl 
notiks lekcija jauniešiem „Par lauksaimnieciskās ražošanas 
attīstības perspektīvām Latvijā un Madonas novadā”.

 Šī paša projekta ietvaros man bija ekskluzīva iespēja 
piedalīties mācību vizītē Edinburgā. No Latvijas uz šo mācību 

Latvijas delegācija pie Edinburgas universitātes.

VĒSTIS NO BĒRNU UN JAUNIEŠU
INICIATĪVU CENTRA „ACS”

Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanā 
vizīti brauca delegācija sešu cilvēku sastāvā - pārstāvji no 
Rīgas Providus, Cēsīm un Saldus. Mācības notika Edinburgas 
universitātē, kur Skotijas zinātnieki iepazīstināja ar saviem 
pētījumiem par jauniešu noziedzības samazināšanu, par brīvā 
laika izmantošanu. Viesojāmies jauniešu centrā Citadele, 
kur tobrīd savu prakses darbu veica meitene no Latvijas, 
kura mācās Edinburgas universitātē. Viņa mūs iepazīstināja 
ar jauniešu centra darbību un jauniešu problēmām Skotijā. 
Jauniešu centrs un tā darbība ļoti līdzinās jauniešu centriem 
Latvijā, arī problēmas jauniešu dzīvē ir līdzīgas. Paralēli 
mācībām universitātē, brīvajā laikā, apskatījām Edinburgas 
pilsētu un tās skaistākās vietas, satikām arī Skotijai raksturīgos 
ielu muzikantus, kuri, ģērbušies skotu svārciņos, spēlēja dūdas. 
Latvijā atgriezāmies, bagātinājušies ar skotu pieredzi, ko 
varēsim izmantot savā tālākajā darbā.

 Gada nogalē Jauniešu centriņa kolektīvam radusies iespēja 
piepildīt sen lolotu sapni un iegādāties elektrisko cepeškrāsni, 
par ko liels paldies pagasta pārvaldei un Sāvienas bibliotēkai, jo 
ar bibliotēkas atbalstu jaunieši tika pie šīs iekārtas, ko varēsim 
plaši pielietot savās radošajās darbnīcās.

Jauniešu  centra “ACS” vadītājas  
Birutas Calmanes teksts

Foto no privātā arhīva

ZIEMEĻVALSTU BIBLIOTĒKU NEDĒĻA   A. EGLĪŠA 
ĻAUDONAS VIDUSSKOLĀ

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko 
Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija 
(Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļu 
Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Bērnu literatūras centru un biedrību Norden 
Latvijā. Ziemeļvalstīs projekts norisināsies jau 17. 
reizi, Latvijā  - 16. reizi, mūsu skolā - 8.reizi. Nedēļas 
galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un 
kultūras iepazīšana. Nedēļas laikā bibliotēkās notiek 
lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, 
konkursi  un  citi  pasākumi.   

Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās 
un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs 
vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta 
grāmata.  

Un Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa var sākties! 
Šogad Nedēļa notika no 11. līdz 17. novembrim. 

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļai ir trīs kopīgie lasījumi 
- Rīta stunda pašiem mazākajiem lasītājiem, Krēslas 

stunda pieaugušajiem, kā arī jau otro gadu tiek piedāvāts 
lasījums pusaudžiem. Tā kā projektā var iesaistīties 
ikviena bibliotēka, projekta vadītāji vēlētos, lai 
projektā piedalās pēc iespējas vairāk bibliotēku. Un vai  
šādu   viena fragmenta kopā lasīšanu dažādās valodās 
vienlaicīgi vairāk nekā 2000 bibliotēkās nevarētu uzskatīt 
par neoficiālu pasaules rekordu? 

Šogad Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma ir Ziema 
Ziemeļos.

Mūsu  skolā  Ziemeļvalstu  Bibliotēkas  lasījumos  
iesaistījās  sākumskolas   skolēni  un   skolotāji.  
Vienojāmies kopīgi lasīt norvēģu autores Ingas Borgas 
grāmatiņu Ziema pie Plupa.  Pirmdienā, 11. novembrī, 
grāmatiņu kopīgi lasījām ar 1., 2. un 3. klases skolēniem, 
savukārt 13. novembrī  grāmatiņu kopā ar savu klases 
audzinātāju Ilutu lasīja  4. klases skolēni. Tā kā grāmatiņa 
bija virtuāli pieejama www.bibliotek.org mājaslapā, tad 
izmantojām mūsdienīgās tehnoloģijas un grāmatiņu 
lasījām virtuāli skolas muzejā uz ekrāna, tādējādi skolēni 
redzēja arī krāsainās bildes. Bija jauki un bērniem patika! 
Pēc tam skolēni zīmēja spilgtākos iespaidus par stāstiņā 
dzirdēto un redzēto. Paldies par atbalstu arī 1. ,2.  un 
3.klases audzinātājām – Sintijai, Ivetai un Aijai. 

  Bet ar to mūsu aktivitātes nebeidzās. Man ļoti gribējās 
šo Nedēļu padarīt vēl radošāku, tādēļ aicināju talkā arī 
vizuālās mākslas skolotāju Viju Toču. Es pati izveidoju 
īpašas darba lapas ar cimdiņu - dūrainīti un devīzi: 
Manas siltās un mīļās ziemas sajūtas. Šajās radošajās 
aktivitātēs iesaistījās 1., 2., 3., 4.,6.,7.,8., 9. klases 
skolēni (kopā 135 skolēni). Rezultātā radās daudz jauku 
radošo darbiņu. Paldies visiem skolēniem un skolotājām 
par atbalstu un dalību!  No visiem skolēnu zīmējumiem 
un radošajiem darbiņiem veidošu grāmatu. 

Lai jums visiem  pietiek gaismas un mīlestības šajā 
vistumšākajā laikā un lai jauks Ziemassvētku gaidīšanas 
laiks!

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas  bibliotekāres 
Dzintras Viļevičas  teksts un foto
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KULTŪRAS DZĪVES NORISES
Anetes Karlsones grāmatas atvēršanas svētki

9.oktobrī Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja 
izstāžu zālē notika ļaudonietes  LU Latvijas Vēstures institūta 
Etnoloģijas nodaļas pētnieces Dr.hist. Anetes Karlsones 
grāmatas “Dziesmu svētki un tautiskā tērpa attīstība Latvijā 19. 
gs. beigās un 20. gadsimtā” atvēršanas svētki.

 Kad grāmatas autore pastāstīja par grāmatas tapšanas procesu 
un tajā aprakstītajām tēmām, bija laiks saņemt sveicienus. 
Pateicības un uzslavas vārdus teica gan muzeja darbinieki, 
gan Anetes Karlsones līdzgaitnieki un domubiedri, kolēģi un 
draugi.

   Grāmatas izdošana ir nozīmīgs solis gan tautas tērpu attīstības 
izzināšanas procesā, gan personīgs sasniegums pašai Anetei. 
Lai mazliet tuvāk iepazītos ar grāmatas tapšanas procesu, lūdzu 
Anetei Karlsonei atbildēt uz dažiem jautājumiem. 

Kā nonāci pie idejas par grāmatas tapšanu?
-Grāmata ir viens no loģiskiem pētījumu publiskošanas 

veidiem. Daļa no mana darba. Ceļš, kā pētnieku, tai skaitā arī 
mana, jaunatrastās kopsakarības nonāk pie sabiedrības. Man 
šķiet būtiski, lai tas, ko esmu atradusi un atklājusi, nepaliktu 
tikai šauram zinātāju lokam. Vēl jo vairāk, ja no jauna 
izzinātais ir daļa no mūsu kopīgās kultūrvēstures. Pilnīgāk 
izzinot savu attīstības ceļu līdz mūsdienām, mēs labāk varam 
saprast un apzināties savu šodienu. To es gribētu attiecināt 
gan uz visu sabiedrību kopumā, gan atsevišķiem indivīdiem. 
Turklāt, iedziļinoties kādas tēmas izpētē, es (tāpat kā daudzi 
citi pētnieki) atklāju aizvien vairāk jauna, interesanta, saistoša 
un arī mūsdienām aktuāla. Ja redzu, ka mani interesējošā tēma 
ir svarīga arī daudziem citiem, ja tā interesē ne tikai mani, tad 
gluži loģiski ir padarīt to pieejamu arī citiem. Grāmata ir viens 
no šādiem ceļiem.

Kas bija pats grūtākais grāmatas veidošanas procesā?
-Pielikt punktu materiālu vākšanas darbam. Man 

visaizraujošākais process ir sākotnējais meklējumu ceļš. Tas 
brīdis, kad, lasot vecus dokumentus, avīzes, skatoties senas 
fotogrāfijas, tavu acu priekšā sen aizgājušais sāk atdzīvoties; tu 
spēj ieraudzīt arī to, kas palicis ārpus fiksētajām laika drumslām, 
kad vari sākt „lasīt starp rindām”. Ne jau vienmēr viss ir skaidrs 
un redzams. Uzrodas dažādi „nezināmie”, urdoši jautājumi, uz 

kuriem jāmeklē atbildes, lai kopaina būtu pilnīga. Pēc tam 
jāmēģina to visu „uzlikt uz papīra” – no savāktā materiāla veidot 
rakstu, referāta tekstu vai cita veida publikāciju. Un teksti bieži 
vien „nāk” grūti. Tur ir vajadzīgs izteiksmes viegluma talants. 
Man jābūt atbildīgai par to, ko es rakstu, nepieciešams precīzs 
izteiksmes veids, kas būtu arī skaidri un viegli uztverams. Ne 
vienmēr tas izdodas tik labi, kā gribētos.

Cik kopumā ilgs laiks pagāja no pirmās rindiņas līdz 
grāmatas iesiešanai vākos?

-Uz šo jautājumu laikam nemaz nevarēšu atbildēt. Sākot 
strādāt pie jaunas tēmas, vispirms top atsevišķi raksti. Vēlāk 
daļa no tiem iekļaujas arī grāmatas tekstā. Tātad grāmata sāk 
tapt ar pirmajiem rakstiem un publiskajiem priekšlasījumiem. 
Par šo grāmatu „Dziesmu svētki un tautiskā tērpa attīstība 
Latvijā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimtā” varu teikt, ka 
darbs pie tās sākās apmēram 2006. gadā vai pat drusku agrāk. 
Pēc pētnieciskā darba pabeigšanas, kad manuskripts nodots 
izdevniecībā, arī paiet vēl diezgan garš laiks. Tad tiek strādāts 
ar grāmatas redaktoriem, mākslinieku, maketētāju. Darba 
ātrumu ietekmē arī tas, kā sokas ar naudas dabūšanu grāmatas 
izdošanai. Manas grāmatas izdošanu finansiāli atbalstīja 
Madonas novada pašvaldība, kā arī izdevās dabūt atbalstu 
Valsts Kultūrkapitāla fonda organizētajā projektu konkursā. 
Savu daļu ieguldīja arī izdevniecība „Zinātne”.

Kas tev palīdzēja veidot grāmatu, kam vēlies izteikt 
pateicību?

-Grāmatas tapšanā man palīdzējuši ļoti daudzi un dažādi 
cilvēki. Un šī palīdzība bijusi ļoti daudzveidīga un dažāda. 
Vispirms jau saku paldies savai ģimenei – vīram Mārim un 
mūsu meitām - Annai, Mārai un Irbei. Ja man nebūtu ģimenes, 
kas mani vienmēr ir atbalstījusi un ar pacietību izturējusi 
daudzas neērtības, kuras esmu radījusi ar savu pētniecisko 
darbu, kas saistīts ar biežu nebūšanu mājās, tad mana grāmata 
varbūt nebūtu mana grāmata vai arī tā būtu citā vietā un citā 
laikā. Manas grāmatas tapšanā palīdzējuši arī mani kolēģi gan 
ikdienas diskusijās, gan pārlasot jau uzrakstīto tekstu un ļaujot 
man pašai paskatīties uz to it kā no malas. Nevaru nepieminēt 
arī muzeju un bibliotēku darbiniekus. Savu pētījumu gaitā 
esmu satikusi ļoti daudzus brīnišķīgus cilvēkus, kas sekmējuši 
manas grāmatas tapšanu.

Ko tev pašai personīgi nozīmē šie grāmatas atvēršanas 
svētki, grāmatā ietvertais pētījums un ieguldītais darbs?

-Tagad, kad grāmatas atvēršanas svētki ir jau aiz muguras, 
varu teikt, ka grāmata ieguvusi savu patstāvīgu dzīvi. Esmu to 
„palaidusi tautās”. Tagad tā dzīvo savu dzīvi un pati iet savu 
ceļu pie lasītāja. Atvēršanas svētki ir tāda kā durvju atvēršana, 
lai grāmata varētu drošāk iet savu ceļu. Man personīgi tā bija 
bezgala skaistu, siltu un labu emociju saņemšana. Paldies 
visiem, kas bija atvēlējuši laiku, lai atnāktu uz grāmatas 
atvēršanas pasākumu!

Vai tavos nākotnes plānos ietilpst vēl kāda grāmatas 
izdošana?

- Noteikti varu teikt, ka jā. Jautājums tikai ir par to, kad tas 
notiks. Un vispirms tas ir saistīts ar finansējumu. Latvijā no 
valsts fondiem (Zinātnes padomes projekti, Valsts pētījumu 
programma u.c.) zinātnes finansējums ir tik minimāls, ka 
grāmatu publicēšanai netiek atvēlēts gandrīz nekas. Arī algas ir 
tik niecīgas, ka nevar pilnvērtīgi nodoties jauniem pētījumiem, 
nedomājot par to, kā izdzīvot un uzturēt savu ģimeni. Tomēr 
daudzas interesantas tēmas jau tagad „stāv rindā” un gaida, lai 
tās „palaistu tautās”. 

   Sveicam Aneti Karlsoni, izdodot grāmatu. Lai 
grāmata „dzīvo savu dzīvi”, dāvājot pateicības vārdus 
autorei un noderīgu informāciju tās lasītājiem! Lai 
izdodas realizēt iecerētos mērķus!

Signes Prušakevičas 
teksts un foto
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“Mežrozītes” ansamblis pie ugunskura Poruka ielā.

Sieviešu klubs “Mežrozītes” aicina 
uz pasākumu “Iedegsim pirmo Ad-
venets svecīti Adventes vainagā!” 

Ļaudonas kultūras namā 1. decembrī 
plkst. 14:00. Ikviens tiek mīļi gaidīts!

Pēc vasaras izklaides pasākumiem mūsu klubiņš sāk 
pievērsties nopietnākam darbam. 27. oktobrī klubiņa 
dalībnieces pulcējās uz pasākumu “Rudens svētki”, kur tika 
prezentēti vasarā sagādātie krājumi. Kā tur tik nebija - dažādi 
konservi, salāti, smalkmaizītes, saldie ēdieni, sulas, upeņu 
uzlējums! Grūti pat visu uzskaitīt, cik daudz darbiņa bija ielikts, 
sagatavojot visu šo produkciju. Paldies klubiņa dalībniecēm 
par tik lielu atsaucību! Paldies Stepanovu ģimenei par lielo un 
garšīgo svētku kliņģeri! 

Interesanta bija ar bagātīgu humora izjūtu veidotā dārzeņu 
izstāde, kas priecēja mūs pašas un pārējos. Katra dalībniece 
saņēma arī savu ēdiena recepti, kas bija noformēta uz krāsainas 
kļavu lapas. Protams, pārrunājām arī veicamos darbiņus šajā 
gadā, jo pirmajā Adventē ir mūsu klubiņa dzimšanas diena. 
Pasākuma dienā mums bija dota iespēja noskatīties Cēsu 
senioru kora “Ābele” un dāmu deju grupas “Pīpenes” koncertu, 
kur sirsnīgā gaisotnē aizritēja pāris stundas.

  Mums ir laba sadarbība ar klubiņa krustmāti Beāti Ozoliņu, 
ar kuru arī vienojāmies par Lāčplēša dienas pasākuma 
organizēšanu Madonā. Mēs esam gandarītas, ka mūsu klubiņa 
senioru ansamblis tika uzaicināts piedalīties šajā pasākumā, kur 
dziedājām patriotiskas dziesmas un skandējām dzeju.  Madonā, 
lauksaimniecības konsultāciju biroja zālē, bija tikšanās ar 
Rīgas Augšāmcelšanās draudzes mācītāju, vairāku grāmatu un 
publikāciju autoru, teoloģijas zinātņu doktoru Gunti Kalmi, kuru 
interesē vēstures notikumi, jo viņš uzsvēra, ka pasaulē ir vairāki 
tūkstoši tautu un tikai 196 no tām ir sava valsts. Un mēs esam 
to vidū, tā vien jau ir liela privilēģija. Varam pat uzskatīt, ka 
esam Dieva izredzētie, jo Dievs mūs ir izredzējis un svētījis šai 
vietai - Latvijai. Pagātnes upuri un varonība nav vien tādēļ, lai 
mēs ar tiem lepotos valsts svētkos, tie daudz vairāk ir spogulis, 
lai mēs tajā uz sevi vairāk paraudzītos - mērs, ar kuru sevi 

Koncerts „Rudens lapkritī”
Koncertu “Rudens 

lapkritī” sniedza 
pašdarbības kolektīvi 
no Cēsīm - senioru 
jauktais koris “Ābele” 
(diriģente Līga 
Priedīte) un deju grupa 
“Pīpenes” (vadītājs 
Māris Brasliņš).

Koncertā skanēja 
iemīļotas dziesmas un 
atraktīvas dejas, dāvā-
jot ļaudoniešiem patie-
si sirsnīgas emocijas. 

Signes Prušakevičas teksts un foto
Cēsu senioru jauktais koris „Ābele”.

Dāmu deju grupa „Pīpenes” Ļaudonas 
kultūras namam dāvāja Ērika Zvirbuļa 

fotogrāmatu „Veltījums Cēsīm”.

Sieviešu klubiņa „Mežrozīte” aktivitātes
mērot. Pēc tam pasākums turpinājās Poruka ielā, kas mūs līdz 
asarām saviļņoja, ieraugot tur neskaitāmās svecīšu liesmiņas 
un lielo ugunskuru pašā ielas vidū. Tā bija fantastiska sajūta 
šajā svētku dienā, kas katram no mums lika padomāt, cik mūsu 
zeme ir svēta. Tur arī skanēja dziesmas, dzeja un brīvības cīņu 
stāsti. Pasākums bija kupli apmeklēts. Ļoti daudz bija jauniešu, 
kuriem interesē pagātnes notikumi, kuri mīl savu zemi, savu 
valsti un tautu.

 Nākamā tikšanās mums bija 17. novembrī - svētku 
priekšvakarā. Tikšanās sākumā pieminējām mūsu Latvijas 
vārdu, pēc tam runājām par svarīgāko, kas mums ir, - veselību. 
Mūsu viešņa bija Inga Strause no kompānijas Forever Living 
Products, kas prezentēja alvejas produkciju. Uzzinājām par 
alvejas brīnišķīgo spēku, jo mums ir ļoti svarīgi uzturēt kārtībā 
sirds un asinsrites sistēmu, uzturēt veselu gremošanas sistēmu, 
stiprināt imūno sistēmu.  Kā labs palīgs tā visa nodrošināšanā 
ir alvejas produkti, kurus, protams, var pie mums pasūtīt 
un iegādāties, iepriekš sazinoties, kā arī nedēļā vienu reizi 
ierodoties uz šo produktu prezentāciju mūsu nodarbību kabine-
tā. Visi interesenti būsiet mīļi gaidīti pie mums. Saziņai mob.tel. 
26149433 (Nellija).

Sieviešu klubiņa “Mežrozīte” vadītājas 
Nellijas Gaidlazdas teksts un foto

Forever Living Products prezentācija.
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centra Atzinības raksts tika pasniegts A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas skolotājai Lilijai Jakubjaņecai.

 Mēs lepojamies ar mūsu pagasta cilvēkiem un vēlam, lai darba 
novērtējums ir kā motivācija turpmākā darba sasniegumiem, 
kas iet roku rokā ar sirds gaišumu un labestību.

 Atskatoties uz šīs vasaras spilgtāko notikumu – XXV 
Vispārējiem latviešu dziesmu un XV Deju svētkiem –, Latvijas 
Nacionālā kultūras centra Pateicības par Dziesmu un Deju 
svētku tradīciju stiprināšanu tika pasniegtas Ļaudonas pagasta 
senioru paaudzes deju kolektīva „Divi krasti” vadītājai Aijai 
Kreilei un jauktā kora „Lai top!” diriģentei Anitai Melnupai.

Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai 
veltīts svētku koncerts

  Ļaudonas pagastā Latvijas Republikas proklamēšanas 95. 
gadadienai veltīts svētku koncerts norisinājās 16. novembrī. 
Valsts svētki ir laiks, kad tiek īpaši runāts par patriotismu, par 
to, ko katrs esam devuši un spējam dot savai dzimtenei. Svētku 
koncerta laikā godināja ļaudoniešus, kuru darba ieguldījumu ir 

novērtējusi Madonas 
novada pašvaldība, 
pasniedzot Atzinības 
raktus. Ļaudonas 
pagasta pārvaldes 
vadītāja Ilze Dreimane 
akcentēja, ka šo cilvēku 
devumu nav iespējams 
aprakstīt vienā teikumā, 
jo tas ir ilgu gadu 
darbs, kas atspoguļojas 
s a s n i e g u m o s 
un līdzcilvēku 
novērtējumā. Madonas 
novada pašvaldības 
apbalvojumus saņēma: 

Maruta Zagorska 
- „Marutas Zagorskas 
ārsta prakses 
z o b ā r s t n i e c ī b ā ” 
zobārste;

Selga Balode - 
pensionēta A.Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas 
skolotāja;

Vivita Kukaine  - 
„Valdas Dimbeles ģimenes ārsta prakses” medmāsa.

 Pateicoties par ieguldījumu, veicinot skolēnu izpratni 
un interesi par savas valsts vēsturi, tradīcijām, nozīmīgiem 
cilvēkiem, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības 

Madonas novada pašvaldības apbalvojumu Ļaudonas pagastā 
saņēma – Maruta Zagorska, Selga Balode un Vivita Kukaine.

Mēs esam atbildīgi par tiem, ko pieradinām
Vecu vecais stāsts par Ļaudonu un 

klaiņojošajiem suņiem.  „Ļaudonas 
Vēstīs” jau daudzkārt rakstīts par 
nelaimēm, kas rodas, ja suņi netiek 
pienācīgi pieskatīti. Nokosti truši, 
izbradāts piemājas dārziņš, nobiedēti 
bērni - šīs un citas likstas nebūtu, ja 
saimnieki rūpētos par saviem mājas 
sargiem. Diemžēl kāda ļaudoniete 
sazinājās ar avīzīti, lai paustu savu 
bēdustāstu par nesenajiem notiku-
miem... Sirds ir tik pilna, ka klusēt 
nevar.

Īsi pirms Mārtiņdienas ģimene 
piedzīvoja ļoti skumju notikumu. Darot 
ikdienas ierastos darbus saimniecībā, 
rosība apstājās mirklī, kad sētā tika 

pamanīts liels, tumši brūns suns, kas bija 
uzklupis mazajam mājas suņukam. Mazais 
suns (Jorkšīras terjers) bija ģimenes mīlulis, 
ko saimnieki patiesi mīlēja. Diemžēl 
jāraksta „bija”, jo suns gūtos ievainojumus 
nespēja pārdzīvot un tika iemidzināts… 
Lielais suns, ienācis svešā sētā, Jorkšīras 
terjera sugas sunītim uzklupa un  burtiski 
viņu pārkoda. Saimnieki nekavējoties 
veduši savu mīluli pie vetārsta, tika veikta 
operācija, bet sunīti glābt neizdevās… 
Ģimene ļoti pārdzīvoja par sava mīluļa 
aiziešanu, kas varēja nenotikt, ja vien suņu 
saimnieki, kas nav tālu jāmeklē, rūpīgāk 
pieskatītu savus mājdzīvniekus.  Ja vien 
cilvēcīgāk izturētos pret saviem un citu 
mīluļiem...

Šeit gan ir laime nelaimē. Liktenīgā 
diena bija sestdiena, kad mājās ir arī 
bērni. Saimniekiem bail iedomāties, kas 
būtu noticis, ja tobrīd ārā būtu spēlējies 
pirmsskolas vecuma bērns.

Šo notikumu vēl skumjāku dara 
fakts, ka šis pats suns joprojām klaiņo 
pa svešiem pagalmiem. Suņu saimnieki 
nesaprot vai nevēlas saprast, ka pienācis 
laiks beigt atrunāties un vainu novelt 
citam uz citu. Ja mājās ir suns, kas 
auguma ziņā pielīdzināms mazam 
pirmklasniekam, vai tiešām tam būtu 
jāklaiņo pa Ļaudonu?

Ļaudonieši, sargāsim savus mājas 
mīluļus!

Cietušā suņa saimniekus uzklausīja 
Signe Prušakeviča

Svētku koncertā priekšnesumus sniedza Ļaudonas pagasta 
pašdarbības kolektīvi – deju kolektīvs „Divi krasti” un jauktais 
koris „Lai top!”, PII „Brīnumdārza” bērnu vokālais ansamblis 
(vadītāja Judīte Gūte), ar atraktīvām dejām uzstājās Ļaudonas 
meiteņu deju grupa „Lindo” (vadītāja Alda Ostrovska), savukārt 
domu fantāziju plašumos aizveda Mārtiņš Stūrainis, izpildot 
klavieru skaņdarbu. Ar vairākām dejām iepriecināja Kalsnavas 
dāmu deju grupa „Magnolijas” (vadītāja Aija Kreile).

 Svētku koncertu kuplināja daudzie PALDIES vārdi, tostarp 
tie tika veltīti  arī ļaudoniešiem, kas atsaucās uz fotodarbu 
izstādi „Ļaudona caur fotoobjektīva aci”, iesniedzot savus foto 
darbus kādā no kategorijām. Līdz pat gada beigām Ļaudonas 
kultūras namā ir apskatāma izstāde, kurā izvietotas fotogrāfijas, 
kas atspoguļo Ļaudonu kādā no gadalaikiem. Fotogrāfiju 
autori – Māris Akots, Inese Pommere, Dzintra Viļeviča, Valdis 
Beļaunieks, Linda Dambeniece, Ruta Vizāne.

  18. novembris saistās ne tikai   ar salūtu, Rīgas panorāmu, 
koncertiem... Tie ir Latvijas cilvēki, kuri svin šo dienu un kuru 
sejās jau kopš 1918. gada atspoguļojas lepnums pašiem par savu 
valsti.

Paldies ikvienam no jums par šo kopā būšanu un svētku 
atzīmēšanu!

Signes Prušakevičas teksts un foto

Svētku koncertā uzstājās Kalsnavas dāmu deju grupa 
„Magnolijas”.
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Bērnu roku nospiedumi uz T-kre-
kla, iepirkuma maisiņa, glezniņas
Laba dāvana vecvecākiem, 

krustvecākiem vai tētiem – viņi noteikti 
leposies nēsāt T-kreklu, ko rotās bērnu 
plaukstu nospiedumi. Šādas dāvanas 
pagatavošanā tiks iesaistīti arī bērni 
– atliek izvēlēties priekšmetu, uz kura 
veidosiet roku nospiedumus, sarūpēt 
auduma krāsas un ķerties pie darba.

Personīgā pavārgrāmata
 Ja tev sirdij tuva ir pavārmāksla 

un bieži saņem uzslavas par saviem 
gatavotajiem ēdieniem, tad Ziemassvētki 
ir īstais brīdis, lai padalītos ar saviem 
padomiem un receptēm. Vēl var pagūt 
sabildēt labākos „firmas” ēdienus un 

14. novembra agrā rītā aizsaules ceļos aizsaukts izcilais 
novadnieks, kora un simfoniskā orķestra diriģents, 
ilggadējs Madonas mūzikas skolas direktors, folklorists, 
sabiedriskais darbinieks un savas zemes patriots, Triju 
Zvaigžņu ordeņa V šķiras Atzinības krusta kavalieris Artis 
Kumsārs.

 A. Kumsārs dzimis 1942. gada 2. augustā Madonas rajona 
Praulienas pagasta “Skubos”. Ģimenē bijis vienīgais bērns. 
1957. gadā beidzis Praulienas septiņgadīgo skolu. Mācības 
turpinājis Cēsu un Jelgavas mūzikas vidusskolā. Pirmās 
darbavietas bija Cēsu Celtniecības pārvalde, kur strādājis 
par vokālā ansambļa vadītāju, Jelgavas bērnu mūzikas skola 
un 1963. gadā Smiltenes bērnu mūzikas skolā sācis strādāt 
par klavierspēles skolotāju. 1964. gadā šajā skolā kļūst par 
direktoru un kormeistaru Smiltenes vīru korī “Dziedonis”. 

1966. - 1971. gadā mācās Jāzepa Vītola Latvijas Valsts 
konservatorijas Mūzikas pedagoģijas nodaļā, kā arī papildus 
mācījies kordiriģēšanu un simfoniskā orķestra diriģēšanu. 
Pēc iestāšanās konservatorijā paralēli mācībām turpina 
strādāt vispirms Aizkraukles (bij. Stučkas) mūzikas skolā par 
klavierspēles skolotāju, pēc tam nodibina un vada Carnikavas 
vīru kori “Enkurs”. No 1968. gada strādā par kormeistaru 
Rīgas Politehniskā institūta vīru korī “Gaudeamus” un par 
otro diriģentu Latvijas Valsts Filharmonijas dziesmu un deju 
ansamblī “Daile”. 1970. gadā atgriežas Smiltenē kā vīru kora 
“Dziedonis” diriģents. 1971. - 1976. gadā pēc konservatorijas 
beigšanas strādā Smiltenes bērnu mūzikas skolā par direktoru. 

1976. gada rudenī  A. Kumsārs atgriežas savā dzimtajā 
pusē, jo tiek aicināts darbā par Madonas bērnu mūzikas skolas 
direktoru. Līdztekus uzsāk Madonā aktīvu koncertdzīves 
organizēšanu. No 1998. gada ir docētājs Rīgas Pedagoģijas 
un Izglītības vadības augstskolas Madonas nodaļas vakara un 
neklātienes nodaļā. 

Artis Kumsārs savā mūžā darbojies ļoti daudzos koros, 
daudzus arī pats nodibinājis. 1968. gadā viņš nodibina un 
vada konservatorijas studentu kamerkori  “Pelēki zirņi”, kas 

ATVADU VĀRDI ARTIM KUMSĀRAM

ZIEMASSVĒTKUS GAIDOT – MĪĻDĀVANIŅU IDEJAS
  Laiks skrien nemanot – jau tepat 

aiz stūra mūs gaida baltie, svētīgie 
Ziemassvētki. Līdz ar pirmo Adventi 
gaisā sāk virmot īpaša noskaņa, kas 
sajūtama vien Ziemassvētku laikā. 

 Nenoliedzami, ka Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks liek aizdomāties arī par 
dāvanu sarūpēšanu mīļajiem – ģimenei, 
draugiem, kolēģiem. Turpinājumā 
piedāvāju jums ieskatīties nelielā dāvanu  
”špikerī” – radošas un interesantas 
idejas, kas neprasa lielus materiālos 
ieguldījumus un varbūt arī jums 
atvieglos dāvanu maisa piepildīšanas 
rūpes.

ir pirmais kamerkoris Latvijā. Viņš ir cilvēks, kas atjaunojis 
un paplašinājis kokļu muzicēšanu Latvijā. Pēc A. Kumsāra 
ierosmes mūzikas skolu sistēmā sāk veidot mūzikas skolu 
audzēkņu korus. Ir bērnu mākslas skolu dibināšanas iniciators 
Latvijā. 1980. gadā noorganizē no Madonas mūzikas skolas, 
Madonas vidusskolas un Ērgļu profesionāli tehniskās 
vidusskolas audzēkņiem pirmo skolēnu folkloras ansambli 
Vidzemē “Madonas skandinieki” (pēc 10 gadu darbības 
folkloras ansamblis “Madonas skandinieki” tiek pārsaukts par 
“Vērtumniekiem”). 

A. Kumsārs aktīvi raksta par kultūras dzīvi presē. 1998. 
gadā viņš atkal uzsāk ko jaunu - noorganizē Latviešu mūzikas 
svētkus.

Pateicoties Artim Kumsāram, Madonas mūzikas skolā ir 
izveidota unikāla latviešu komponistu mūzikas krātuve.

 A. Kumsārs vienmēr bijis sabiedriski aktīvs cilvēks. 
Atmodas gados 1988. gadā kopā ar  gleznotāju un pedagogu 
Jāni Simsonu nodibina Madonā Tautas frontes nodaļu. Sākoties 
Atmodai, A. Kumsārs iestājas Latvijas Neatkarības kustībā, 
kopā ar citiem Neatkarības kustības biedriem apvienojas ar 
partiju “Tēvzemei un brīvībai”. Iesaistījies arī citu politisko 
spēku veidošanā. No saraksta „Jaunais laiks” ievēlēts pirmajā 
jaunizveidotā Madonas novada deputātu sasaukumā.

     2012. gadā savu dzīves un darba gājumu apkopojis 
„Stipruma grāmatā”, kur 900 lappušu garumā atspoguļotas 
Arta Kumsāra vērtības, uzskati, ieguldījums Latvijas 
kultūrvēsturiskajā mantojumā. Grāmatas nobeigumā A. 
Kumsārs raksta: „Kad nevarēšu pats vairs šajā vākšanas un 
kārtošanas kustībā piedalīties, tad atstāšu it kā vēl šobrīd 
nenodrukātu teikumu : „Dariet nu jūs tālāk...” 

  Atvadīšanās no Arta Kumsāra notika 21. novembrī plkst. 
12.00 Madonas kultūras nama lielajā zālē. Izvadīšana – no plkst. 
13.00 ar piemiņas brīdi kultūras namā un pēc tam guldīšana 
zemes klēpī Vistiņlejas kapos Praulienas pagastā.

Informāciju apkopoja Signe Prušakeviča

skaisti noformēt pavārgrāmatiņu – ar foto, 
receptēm, padomiem un vēlējumiem.

Bērnības našķu izlase
 Pārsteidz tuviniekus ar paša gatavotiem 

kārumiem – gotiņas, pončiki, žagariņi, 
riekstiņi – ko vien sirds kāro! Dāvana, kuras 
pagatavošanā droši var iesaistīt bērnus un 
piedomāt pie interesanta iesaiņojuma.

Iedvesma katrai dienai
     Tev būs nepieciešamas 365 lapiņas. Uz 

katras lapiņas uzraksti vienu iedvesmojošu 
domu, citātu vai kādu interesantu ideju, kā 
pavadīt dienu. Lapiņas vari gan salocīt, 
gan sarullēt un aizsiet ar mazām lentītēm, 
pēc tam tās saliekot glītā kastītē. Dāvanas 
saņēmējs gada garumā, ikdienu izvelkot 
vienu lapiņu, pasmaidīs un nodomās par 
tevi.

Dāvanu grozs veselībai un 
mundrumam

   Saliec glītā pītā grozā medus burciņu, 
dzērveņu ievārījumu, kādu ķiploka 
daiviņu...., ko vien vēlies un kas būtu 
noderīgs slimošanas periodā. Noderīga 
dāvana, kuras saturam saņēmējs noteikti 
atradīs praktisku pielietojumu.

Ielūgums uz Ziemassvētku 
pārgājienu

Vari uzdāvināt saviem tuvajiem 
piedzīvojumu – uzaicini viņus doties 
svētku pārgājienā! Dodieties kopā uz 
mežu, šļūciet no kalniņa, izrotājiet 
eglīti ar burkāniem, iekuriet ugunskuru, 
dziediet dziesmas, uzcepiet desiņas, 
cienājieties ar karsto dzērienu! Atceries 
– nav nepiemērotu laikapstākļu, ir tikai 
nepiemērots apģērbs! Un labā kompānijā 
– jebkurš pasākums būs izdevies.

Vēstījums uz loga
Mazi nieciņi rada svētku noskaņu 

un prieku ģimenē. Tev nepieciešama 
vien speciālā pūšamā krāsa/sniedziņš, 
ar kuru izgreznot logu. Tas var būt 
rūpīgi gatavots šablons vai mirkļa 
iedvesma. Galvenais ir iepriecināt 
ģimeni, sagādājot pārsteiguma mirkli, 
pie brokastu galda paveroties logā!

Īpašā dziesmu izlase
 Internetā par dažiem santīmiem ir 

iespējams iegādāties dziesmas, tādējādi 

turpinājums 9. lpp.
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sakomplektējot CD kādam cilvēkam 
ar tieši viņam paredzētām mīļām un 
nozīmīgām dziesmām. Atliek tikai 
diska vāku un dziesmu sarakstu skaisti 
noformēt.

Konfekšu tūta kā bērnībā
  Ne tikai bērni Ziemassvētkos kāro pēc 

saldumiem, reizēm arī pieaugušajiem 
ir vēlme panašķoties. Mēģini pirms 
dāvanas gatavošanas noskaidrot 
apdāvināmā mīļākās konfektes un tad 
pārsteidz viņu svētkos, uzdāvinot veselu 
kilogramu šo našķu!

Praktiska iepirkumu soma
  Ja ar šujmašīnu esi uz „tu”, ķeries 

pie darba un sagatavo praktisku, 
ekoloģisku dāvanu – iepirkumu somu. 
Somu vari uzšūt dažādās krāsās, rakstos 
un formās.

Tējas asorti
Raspodiņi, avenes, piparmētras, 

liepziedi, gaiļpiesīši, mežrozītes... Ja 
vasarā šie augi salasīti, no tiem var 
izveidot smaržīgas dāvanas – tējas. Tēju 
var sapildīt apgleznotā stikla burciņā 
vai izgatavot tējas maisiņus.

Sveces paliktnis no CD
 Vecos, nevajadzīgos CD diskus var 

pārvērst oriģinālos sveces paliktņos. 
Vajadzīga krāsa, laka, līme, dažādi 
materiāli (piemēram, gliemežvāki, 
stikla akmentiņi) un izdoma.

Pašu veidota puzle
 Izvēlies paša fotografētu bildi. Tas var 

būt dabas skats vai portrets. Tad izdrukā 
to, uzlīmē uz cieta kartona, apgriez otru 
pusi un savelc dažādas figūras– izgriez 
un puzle gatava!

Īpašs automašīnas piekariņš
Kādam automīlim var pasniegt paša 

gatavotu dekoratīvu piekariņu, ko 
iekarināt mašīnas salonā. Tas var būt 
aromatizēts (izmantojot ēteriskās eļļas) 
vai vienkārši pašūts ķiņķēziņš, kas nes 
veiksmi.

Konfekšu eglīte
Izveido eglītes pamatni un pielīmē 

pie tās konfektes, šādā veidā taps jauka 
un garšīga dāvana – eglīte kādam 
kārumniekam.

Stresa noņēmējs
 Ja esi draugos ar adatu un diegu, 

tev nebūs grūti uzšūt nelielu, jauku un 
noderīgu stresa noņēmēju – bumbiņu, 
kas piepildīta ar griķiem vai citiem 
graudiem. Bumbai var piešūt ausis, asti, 
acis un muti. Šai dāvanai vari pievienot 
zīmīti – „Pabužini mani un viss atkal 
būs kārtībā!”.

Dāvana – kompliments
Ikdienā ne vienmēr izsakām 

komplimentus un labus vārdus. Svētki 
ir laiks, kad to izdarīt no sirds un 
oriģināli. Iegādājies spoguli un uzlīmē 
uz tā dekoratīvu zīmīti ar komplimentu, 
piemēram, „Sirsnīgākais smaids, 
kādu esmu redzējis”, „Skaistākā māsa 
pasaulē”. Ikreiz, kad  dāvanas saņēmējs 
paskatīsies spogulī, izlasīs komplimentu 
un pasmaidīs.

Draugs, lai veicas ar naudu!
Ticējums vēsta, ka Ziemassvētku 

vakarā jāēd zirņi, tad nākamajā gadā 

būs daudz naudas. Glītā māla bļodiņā 
saber novārītus zirņus. Skaisti noformēta 
un ar pievienotu ticējumu, tā būs jauka 
dāvana cilvēkam, kas saprot humoru.

Personisks telefona maciņš
Rokdarbniekiem problēmas nesagādās 

uzadīt, uztamborēt vai uzšūt maciņu 
mobilajam telefonam. Dāvana, kas 
praktiski noderēs kā mazākiem, tā 
lielākiem telefona lietotājiem. Uz maciņa 
vari uzšūt konkrētā cilvēka iniciāļus.

„Dzīvs” bilžu albums
 Jāatzīst, ka mūsdienās lielākajai daļai 

cilvēku fotogrāfijas glabājas datorā 
digitālā veidā. Varbūt ir īstais laiks labākās, 
skaistākās un interesantākās bildes no 
kopīgiem notikumiem kādam mīļam 
cilvēkam uzdāvināt albumā - dāvanā, ko 
varēs aplūkot ziemas garajos vakaros pie 
siltas tējas tases. Atmiņas ir vislabākā 
dāvana!

Vecās, labās multfilmas
 Šī dāvaniņa tās saņēmējam noteikti 

liks pasmaidīt un sajust sevī bērna prieku 
un atmiņas. Latvijas Televīzijas izdotie 
latviešu animācijas filmu DVD nopērkami 
arī interneta veikalos. Kurš gan nevēlētos 
atkal noskatīties bērnībā tik ļoti iemīļotās 
un gaidītās multfilmas – Zaķīšu pirtiņa, 
Laimes lācis, Suns Funs un Vējš, Ness un 
Nesija, Kaķīša dzirnavas, Fantadroms, 
Sprīdītis, Karlsons, SiSidra un daudzas 
citas.

Ziemassvētku dāvanu zeķe
Noadi vai uzšuj katram viesim 

lielu un košu svētku zeķi, kurā ieliec 
dažādus kārumus – dāvana arī kā svētku 
noformējums.

Pasaciņas mazajiem rūķiem
Ja esi radošs un tevī mīt rakstnieka 

talants – izpaudies, uzrakstot stāstu vai 
pasaku! Piemeklē dažādas ilustrācijas 
(personāžos var izmantot arī pašus bērnus, 
kuri dāvanu saņems) un izveido unikālu 
grāmatiņu, kādas nebūs nevienam citam.

Solījumu dāvanu karte
  Ja citos svētkos ierasts dāvināt dāvanu 

kartes, kas izmantojamas dažādos veikalos 
un salonos, tad uz Ziemassvētkiem ir 
iespēja izveidot ko īpašu – radīt savu īpašo 
piedāvājumu, ko var pasniegt kā dāvanu 
kartes vai kuponus, ko izmantot gada 
laikā pēc apdāvināmā vēlmēm, piemēram, 
„Kino vakars”, „Aukles pakalpojumi”, 
„Vakariņas sveču gaismā”, „Brokastis 
gultā” utt.

Pārsteigums omītei un opim
Kopā ar bērniem radiet pirkstiņleļļu 

izrādi, ar ko pārsteigt svētkos vecvecākus 
un pārējos radiniekus. Gatavojot izrādi, 
jūs pavadīsiet laiku kopā ar bērniem, 
radoši strādāsiet un izbaudīsiet svētku 
laiku. Protams, būs kārtīgi jāpiestrādā - 
jāsagādā aktieri - lelles (iespējams, pašiem 
jāuzšuj), dekorācijas un vēl ludziņa 
jāizdomā, jāiemācās vārdi un jāmēģina, 
lai Ziemassvētku vakarā izrāde tiešām 
izdotos.

Plānotājs - uzlabots un 
individualizēts

Nopērc jebkuru kalendāru-plānotāju 
veikalā un izveido to īpašu - atzīmē 
dienas, kuras svarīgas cilvēkam, kuram 
dāvini plānotāju, ieraksti novēlējumus, 
uzmundrinājumus, ielīmē fotogrāfijas, 

ieliec starp lapām kaltētas ziedlapiņas, 
iesmaržini ar kādām īpašām smaržām. 
Lietojot šādu tevis uzlabotu plānotāju, 
tā lietotājs katru dienu sajutīs tevi sev 
blakus.

Uzspēlējiet riču-raču!
Uzdāvini visai ģimenei kādu sen 

iemīļotu galda spēli, ar kuru jums jau 
saistās jaukas atmiņas. 

Piemēram, riču-raču, muciņas vai 
cirku, kas tika spēlēts katru svētdienas 
vakaru. Šajos Ziemassvētkos varēsiet 
atgriezties senās atmiņās.

Grāmata ar pašas gatavotu 
grāmatzīmi

Lai padarītu grāmatu par īpašu 
dāvanu, vari tajā ievietot paša pagatavotu 
grāmatzīmi. Pagatavo to kā kolāžu vai 
vienkārši no skaista papīra, vai arī no 
dažādiem dzijas gabaliņiem vai citiem 
materiāliem. 

Vāverēna veselīgo našķu izlase
Saliec groziņā lazdu riekstus, 

valriekstus, rozīnes, žāvētas aprikozes, 
plūmes, žāvētus ķiršus, arī dažādas 
sēklas - linsēklu, sezama sēkliņu paciņas. 
Veselīga dāvana, turklāt ikdienā dažādu 
ēdienu pagatavošanā arī visai noderīga. 

Dienasgrāmata domu fiksēšanai
Ja zini, ka tavā radu, draugu vai 

paziņu lokā ir cilvēks ar ļoti plašu 
emocionālo pasauli un ļoti trāpīgiem 
vērojumiem par dzīvi, uzdāvini skaistu 
piezīmju kladi vai dienasgrāmatu, kurā 
fiksēt savus vērtīgos domu graudus un 
pārdomas.  

Ilustrēts dzimtas koks
Vecākiem vai vecvecākiem vari 

uzdāvināt ilustrētu dzimtas koku, kuram 
pievienotas ne vien radinieku bildes, bet 
arī kāds novēlējums svētkos un arī šo 
radu kontakti.

„Glābējaptieciņa” drūmiem 
brīžiem

 Dzīvē gadās arī skumjāki mirkļi - 
sagatavo šādiem brīžiem kādam tuvam 
cilvēkam „glābējaptieciņu”. Ieliec 
vairākas šokolādes tāfelītes, kādu 
anekdošu grāmatiņu, komēdijfilmas 
DVD un, protams, savu vizītkarti 
ar vēstījumu: „Vienmēr esmu viena 
telefona zvana attālumā!”.

Video atskats uz pagājušo gadu
Ja ģimenes un/vai draugu, kolēģu 

pasākumus iemūžināt ne tikai foto, bet 
arī video kadros, uz Ziemassvētkiem 
vari sagatavot īsu gada video hroniku 
par dažādajiem gada notikumiem. 
Jautrība un prieks garantēts!

Kārums četrkājainajam draugam
Neaizmirsti šajos svētkos arī par 

saviem četrkājainajiem draugiem! 
Pagatavo kādu čaukstošu, grabošu 
mantiņu vai gardu kārumu, lai arī 
mīlulim svētku sajūta!  

Lūk, mīļdāvaniņas, ko pasniegt 
tuvajiem cilvēkiem! Atliek vien likt 
lietā izdomu un piedomāt par konkrētā 
cilvēka interesēm. Lai izdodas radīt 
sev un apkārtējiem svētku noskaņu, lai 
radošais Ziemassvētku gars ir kopā ar 
jums!

Informāciju apkopoja 
Signe Prušakeviča

turpinājums no 8. lpp.
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	 50 gadu jubilejā
Jāni Pelsi 7. novembrī

            55 gadu jubilejā
Raimondu Circeni 11.novembrī
Daci Zepu 29. novembrī
Jadvigu Soboļevu 29. novembrī

            65 gadu jubilejā
Mihailu Sufeļaku 6. novembrī

70 gadu jubilejā
Dzintaru Birni 24. novembrī
	

75 gadu jubilejā
Aleksandru Stepanovu 22. novembrī

80 gadu jubilejā
Mirdzu Melni 1. novembrī
Ojāru Veisu 5. novembrī

85 gadu jubilejā
Mariju Andrejevu 14. novembrī
Alfonu Pujātu 24. novembrī

Ļaudonas kultūras namā 
Pirmajā Adventē, 1. decembrī, plkst. 14:00 visi tiek 

mīļi aicināti uz pasākumu  „Iedegsim pirmo Adventes 
svecīti Adventes vainagā!”

Koncerts „Kad dvēsele dzied!” 
Koncertā piedalās sieviešu vokālais ansamblis “Stari” un 

soliste Inese Nereta no Lielvārdes
Pasākuma 2. daļa pie galdiņiem. Ņemiet līdzi savus 

draugus, kaimiņus! Ikviens ir laipni gaidīts.
Koncertu organizē SK „Mežrozīte”

13.decembrī plkst.18:00
Ziemassvētku ieskaņas koncerts – 
Uzstājas folkloras grupa „Dārdi”

Ieeja: bezmaksas
Latvijas Kultūras koledžas 3.kursa studentes Gitas 

Zablockas diplomdarbs, absolvējot Latvijas Kultūras 
koledžu.

Pēc pasākuma pagasta egles iedegšana pie Ļaudonas 
kultūras nama.

 
21. decembrī plkst. 15:00  Sarkaņu amatierteātra 

izrāde bērniem „Brēmenes muzikanti Ziemassvētkos”
Pasākums Ļaudonas pagasta bērniem, kas neapmeklē PII, 

taču Ziemassvētku vecītis priecāsies redzēt ikvienu bērnu!
Ieeja - bezmaksas

25. decembrī plkst. 19:00 Ziemassvētku koncerts 
„Ziemassvētki? Ziemassvētki!”

27. decembrī plkst. 14:00 Ziemassvētku pasākums 
vecākajai paaudzei

Lūgums sagatavot dāvaniņu (2 Ls apmērā) un cienastu.

Sekojiet pasākumu sīkākai informācijai!

PASĀKUMU AFIŠA

ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMS
Izdevējadrese:  Ļaudonas pagasta pārvalde, LV 4862, Madonas novads, Reģ. apl. Nr. 1426

Redaktore: Signe Prušakeviča. Redkolēģija: Ruta Vizāne. Redaktores tālrunis: 64823464, mob. t.: 26590186, e-pasts: laudonas.vestis@inbox.lv
Iespiests  SIA Erante, Madonā, Saieta lauk. 2, LV 4801, Madona

Pas. Nr. 120432. Metiens 500 eks. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Avīzi var lasīt internetā: www.laudona.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī. Materiālus avīzei iesniegt līdz katra mēneša 10. datumam

APSVEICAM!
Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.

SVEICAM NOVEMBRA JUBILĀRUS

Vedat mani dziedādami,
Nevedat raudādami,
Lai iet mana dvēselīte,
Pie Dieviņa dziedādama.

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājuši:
ARNIS DEPERS 

31.10.2013. 55 gadu vecumā;

Lai Jūsu mazā meitenīte 
Ir kā saules purenīte! 

Izaugs liela, tad būs viņa 

16. novembrī dzimusi 
ALISE KARKOVSKA

vecākiem Gitai Bērziņai un 
Uldim Karkovskim.

Saulaini sveicieni jaunajiem vecākiem!

Vēlam jubilāriem veselību, 
dzīvessparu, visu sapņu piepildījumu!

KRIŠJĀNIS BLEIVA 
12.11.2013. 88 gadu vecumā.

   No sirds pateicamies SKAIDRĪTEI 
STEPANOVAI par to, ka ar viņas gādību, ne-
liedzot savu transportu, mēs spējam nokļūt uz 
kultūras pasākumiem.

Skaidrīte Zariņa, Malda Eglīte

MANS PALDIES

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Lūgums Dzir-
navu ielas 

daudzstāvu māju 
iedzīvotājiem 

Šāds nepatīkams skats pašu mājas 
iedzīvotāju darbības rezultātā ir izvei-
dojies Dzirnavu ielā. Šo foto iesniedza 
kāda mājas iedzīvotāja cerībā, ka 
ļaudonieši aizdomāsies par savu rīcību 
un vairs nemēslos.

Ļaudonieti uzklausīja 
Signe Prušakeviča

Saules takas mijējiņa.

- nemēslot tur, 
kur tas nav 

jādara! 
Tieši tik vienkārši – 
atkritumiem ir paredzē-
ti speciāli konteineri, ne 
zālājs starp šķūnīšiem. 
Neviens cits no malas 
nenāk un nemēslo, 
tādēļ rūpējieties par 
savu māju apkārtni 
paši, neesiet slinki un 
atkritumus metiet tiem 
paredzētajās vietās.


