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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORES  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS  PAGASTA  PĀRVALDES  AVĪZE  Nr. 9 (282)  NOVEMBRIS / DECEMBRIS  2018. G.

Sveiks, avīzītes lasītāj!
Piedod, ka kavējos! Es zinu, ka gaidīji. Gaidīji 

mīļo avīzi, lai lasītu, aplūkotu, uzzinātu, atcerē-
tos…  Tā mūsu avīzē gada ritumā krājas notikumi, 
kas veidojas par vēsturi, par atmiņām, lai, iespē-
jams, pēc daudziem gadu desmitiem kāds tos atkal 
pārcilātu. Pārcilātu un uzzinātu, kas tad bijis ak-
tuāls pie mums Ļaudonā. Tāpat arī gada izskaņā, 
šķiet, mēs katrs pārcilājam savus gada notikumus, 
kas pieredzēts un piedzīvots, kas no izsapņotā pie-

Ļaudona no putna lidojuma. 2018. gada 16. novembris.
Māra Stiprā foto

pildījies un kas nācis kā necerēts brīnums. Kas 
palicis par mērķi nākamajam gadam, kas atstāts 
aizmirstībā, lai paliek vecajā gadā. Es patiesi 
ceru, ka, atskatoties uz 2018. gadu,  jūs pārņem 
siltas sajūtas un ar jaunu sparu esat gatavi sagai-
dīt, ko nesīs 2019. gads. Vēl mirklis, un saplīsīs 
gads divpadsmit mirdzošās cerībās. Lai šīs cerī-
bas attaisnojas, lai izdodas viss iecerētais un visi 
gaišie sapņi piepildās! Lai veselība un nezūdoša 
prieka dzirkstele, lai saticība, uzticība un pārticī-
ba ikvienā mājā un ģimenē! 

Signe, redaktore
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VĒSTIS NO PAGASTA  PĀRVALDES

16. novembrī svinīgā pasākumā Madonas kultūras namā tika pasniegti Madonas novada pašvaldības apbalvoju-
mi cilvēkiem, kuru darbu un sabiedrisko aktivitāti  novērtējuši un ievērojuši līdzcilvēki.

Pateicības rakstus saņēma 32 personas, Atzinības rakstus - 19, bet augstāko novērtējumu - Goda diplomu un 
goda zīmi - saņēma Kārlis Dumbrājs (pensionārs, sabiedriskais darbinieks), Dainis Īvāns (publicists, sabiedriskais 
darbinieks, LTF dibinātājs) un Visvaldis Lācis (publicists, sabiedriskais darbinieks, vēsturnieks).

Pateicības rakstus saņēma arī četri Ļaudonas pagasta iedzīvotāji.  Patiesi lepojamies un priecājamies par ļaudo-
niešu augsto novērtējumu.

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMI

Dzintara Birne daudzus savus darba un dzīves gadus 
ir veltījusi Ļaudonas pagasta attīstībai un atpazīstamī-
bai. Ir bijusi ievēlēta par Ļaudonas ciema izpildkomite-
jas priekšsēdētāju un Ļaudonas pagasta priekšsēdētāju.

Augstāk par visu ir likusi cilvēku un cilvēciskās vēr-
tības un intereses. Šajos gados tika no jauna izveidotas 
vairākas iestādes  -  pirmsskolas izglītības iestāde, pan-
sionāts, bibliotēka, kultūras nams.

Viņas nopelns ir arī informatīvā  izdevuma “Ļaudo-
nas Vēstis” izdošana un 1999. gadā dibinātais Ļaudonas 
jauktais koris “Lai top!”. Ir izstrādājusi arī Ļaudonas 
pagasta simboliku  -ģerboni, karogu un himnu.

Arī šodien Dzintara ir sabiedriski aktīva un ieintere-
sēta par pagastā notiekošo.

Pateicības raksts Dzintarai Birnei tiek piešķirts 
par nesavtīgu ieguldījumu Ļaudonas pagasta attīs-
tībā un sabiedriskajā darbā.

Voldemārs Māliņš ir Tautas daiļamata meistars, vie-
da un gudra personība. Šogad Voldemārs atzīmē savu 
90 gadu jubileju. Neņemot vērā cienījamo vecumu, 
joprojām ir enerģisks un ar ļaudoniešiem piemītošo 
humoru apveltīts. Pēc izglītības  -  agronoms, daudzus 
darba gadus strādājis Ļaudonas pagasta padomē. Tomēr 
ļaudoniešu sirdis iekarojis ar savu talantu un sirdslie-
tu - klūdziņu pīšanu. Pieminēšanas vērts ir arī fakts, 
ka septembrī Māliņu ģimene atzīmē vēl kādu nozīmīgu 
jubileju - kopdzīves 65. gadadienu. Voldemārs allaž ir 
uzsvēris, ka ģimene ir viņa stiprais atbalsta plecs.

Madonas novada pašvaldības Pateicības raksts 
Voldemāram Māliņam tiek piešķirts par tautas 
mākslas tradīciju attīstību, saglabāšanu un tās atpa-
zīstamības veicināšanu.

 
 Jāzeps Mikanovs ir cilvēks, kuru dzīves ceļā vadījis 

Dieva vārds un, pateicoties Jāzepa ticībai, Ļaudona var 
lepoties ar pareizticīgo baznīcu. Viņš ir vācis līdzekļus 
baznīcas restaurācijai nepieciešamajiem materiāliem. 
Restaurācijas gaitai pats sekojis līdzi un tajā aktīvi ie-
saistījies. Šī gada vasarā Jāzeps ar kundzi svinēja 65 
gadu jeb Saules kāzu jubileju. Pateicoties Jāzepa Mika-
nova degsmei, neatlaidībai un nesavtīgajai ticībai, Ļau-
donas pareizticīgo baznīca nepalika par gruvešu kaudzi. 
93 gadu vecumā Tautas Saimes grāmatā atstājis savu 
vēstījumu: “Šajos svētkos mēs novēlam, lai Latvija 
mūžu mūžos pastāvētu. Lai mums vienmēr būtu latvie-
šu valoda un lai mēs vienmēr būtu latviski! Lai Latvijai 
gods, lepnums un mīlestība!”

Madonas novada pašvaldības Pateicības raksts 
Jāzepam Mikanovam tiek piešķirts par personīgu 
ieguldījumu kultūras vērtību un lauku kultūrvides 
saglabāšanā Ļaudonas pagastā.

Aija Zablocka ir Madonas novada pašvaldības Soci-
ālā dienesta sociālā darbiniece Ļaudonas pagastā. Darbu 
veic atbildīgi, palīdz risināt klientu sociālās problēmas.

Pirmajā vietā izvirza klientu vēlmes un vajadzības, 
nevis savas personiskās ērtības. Aija ir atsaucīga, zinoša 
sociālā darbiniece, vairāk nekā gadu papildus pildīja so-
ciālo darbu arī Mārcienas pagastā.

Savus lēmumus spēj pamatot, izrāda uzticību un novēr-
tējumu kolēģu prasmēm.

 
Pateicības raksts Aijai Zablockai tiek piešķirts par 

pašaizliedzīgi un profesionāli veiktu darbu Sociālajā 
dienestā.

Informāciju apkopoja Signe Prušakeviča
   Dāvja Veckalniņa foto
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1. novembrī 
MIrDZA  MeLNe 

atzīmēja 85 gadu 
jubileju

MĒNEŠA  JUBILĀRI

MArIJA  
ANDreJeVA  

14. novembrī 
atzīmēja cienījamo 
90 gadu jubileju

ALekSANDrS 
StePANOVS  

80. jubileju 
atzīmēja 

22. novembrī
Aleksandra dzimtā 

puse ir Jēkabpils. Dzim-
tas mājas „Pumpusa-
la” atradās Mežārēs. Ar 
dzimto pusi Aleksandram 
saistās pirmās bērnības 
atmiņās, pirmie skolas 
gadi un siltas atmiņas 
par klases skolotāju. Jau 
puika būdams, astoņu 
gadu vecumā  Aleksandrs 
kopā ar ģimeni pārceļas 
uz Ļaudonu  - „Dupenu” 
mājām Tocē. Gulbenes 
arodvidusskolā jubilārs 
izmācās par šoferi un 
traktoristu.  

Tā, gadiem  ejot,  Alek-
sandrs ir iesakņojies Ļau-
donā. Šeit pavadīti 40 darba 
gadi, strādājot par šoferi. 
Trīs  gadus pēc kārtas Alek-
sandrs  ir bijis Madonas 
rajona labākais šoferis un 
saņēmis apbalvojumu. Ļau-
donā arī satikta otra pusīte 
un atbalsts. Tolaik  Skaidrīte  
braukāja ar zirgu un skaitīja 
kartupeļu  kravas  - tā viens 
otrā ieskatījās.  11. septem-
brī Aleksandrs un Skaidrīte 
nodibina ģimeni. Jaunā ģi-
mene pieņem izaicinājumu 
un iegādājas māju, kas sā-
kotnēji līdzinājusies graus-
tam.  Bet nu tapusi par va-
renu dzimtas māju ar skaisti 
sakoptu sētu. Meitas Sanita 
un Brigita dāvājušas piecus 
mazbērnus un nu vecvecāku 
sirdis priecē pieci mazmaz-
bērni. Jubilārs kopā ar sievu 
joprojām nebaidās no izai-
cinājumiem un labprāt bau-
da dzīvi. Ir bijuši gan vai-
rāki lidojumi ar lidmašīnu, 
ciemojoties pie mazbērniem 
Anglijā, gan apbraukātas 
Latvijas skaistākās vietas. 
Tāpat tiek apmeklēti arī da-
žādi kultūras pasākumi un 
gūtas pozitīvas emocijas, 
kad lielā saime tiekas visi 
kopā.

Cienījamo 90 gadu 
jubileju 24. novembrī 

atzīmēja 
ALfONS PUJAtS

DZINtArA BIrNe 
24. novembrī atzīmēja 

75. jubileju
Ar Dzintaru daudziem 

ļaudoniešiem saistās dažā-
das atmiņas - gan par darba 
gadiem, gan kopīgu sabied-
risko dzīvi. Dzintara izstaro 
gaišumu, humoru, atbalstu 
un labestību.

Savā svētku reizē Dzin-
tara vēlas pateikties par 
labajiem vārdiem, apsvei-
kumiem un kopā būšanas 
prieku! 

ČeSLAVS  PIPIrS 
3. decembrī atzīmēja 

85 gadu jubileju

MALDA  egLĪte 
85. jubileju atzīmēja 

7.  decembrī

INtA eJUBe 
21. decembrī 

atzīmēja 80 gadu 
jubileju

Intas dzimtā puse ir 
Gulbene, bērnība pagāju-
si Daukstēs  tēva mājās. 
Inta augusi kuplā sešu  
bērnu ģimenē un nu pati 
jubilāre lepni teic, ka radi 
ir pa visu Latviju. Inta 
tehnikumā izmācījusies 
par agronomi. Kursā bi-
juši 72 kursanti un ar daļu 
no viņiem Inta sazinās 
joprojām. Ceļš uz Ļaudo-
nu atveda 1958. gadā, kad 
Intu šeit norīkoja darba 
dēļ. Inta Ļaudonā strā-
dāja līdz 1984. gadam un 
ir piedzīvojusi četrus pa-
gasta priekšniekus. Inta ir 
izskolojusi divas meitas 
un nu sirdi priecē četri  
mazbērni un divi maz-
mazbērni. Optimistiskā 
jubilāre ikdienas rūpējas  
par kazu, vistām, četriem 
kaķiem un suni. Tikšanās 
reizē Inta stāsta daudz at-
miņu  gan par piedzīvoto 
darbā, gan par pagasta tā 
laika sabiedrisko dzīvi. 
Bijuši ļoti daudz jaunie-
šu, muzikantu kapela, te-
ātris. Visi bijuši saliedēti, 
draudzīgi. Pieminēšanas 
vērts ir arī fakts, ka jubi-
lāre dzīvo mājā, kur savu 
dzīvi uzsācis mūsu diže-
nais dzejnieks Andrejs 
Eglītis. 

Signes Prušakevičas  
teksts un foto
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A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 9. klases audzēkņi kopā ar skolotāju Birutu Boktu. 

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

„Sudraba gailis 2018”
Aizvadīts Jaunatnes 

lietu gada balvas pasā-
kums “Sudraba Gailis 
2018”, šoreiz ar moto  
- “Atslēdz vārtus panā-
kumiem!”.  30. novem-
brī Dzelzavas kultūras 
namā tika noteikti aktī-
vākie, iniciatīvas bagā-
tākie jaunieši un jaunat-
nes darbā iesaistītie.

Pretendentus varēja 
pieteikt šādās nomināci-
jās: “Aktīvists”,“Līde-
ris”,“Izaugsme”,“Vieta 
jauniešiem”,“Pasākums   
jauniešiem”,“Atbalsts  
jauniešiem”,“Jaunietis 
pagastam”.

Prieks, ka divās no-
minācijās balsojumam 
sociālajā portālā Face-
book tika izvirzīti arī 
divi ļaudonieši  -  A. 
Eglīša Ļaudonas vi-
dusskolas skolniece 
Linda Rūtenberga („Iz-
augsme”) un pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs  Portnovs  
(„Atbalsts jaunietim”). Linda Rūtenberga nominācijā 
„Izaugsme 2018” saņēma galveno balvu -Sudraba gaiļa 

statueti. Lai mūsu pagastā aktīvo jauniešu paliek arvien 
vairāk un jauniešu idejas un iniciatīva gūst atbalstu no 
visām pusēm! 

Signes Prušakevičas teksts un foto

IZZINOŠA  ekSkUrSIJA  kAIMIŅZeMĒ

23. oktobrī Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 9. 
klase devās izzinošā ekskursijā uz AHHAA centru Igau-
nijā. Ekskursiju jau bijām nopelnījuši iepriekšējā mā-
cību gada 2. semestrī, iegūstot titulu ,,Labākā klase”.  
Ceļu uzsākām septiņos no rīta. 

Ieejot zinātnes centrā, jau bija redzami dažādi ekspe-
rimentāli eksponāti. Latviski runājošā gide mūs iepazīs-
tināja ar drošības noteikumiem, un eksperimentu izpēte 

varēja sākties. Mūs sagaidīja ūdens pasaule ar zemūdens 
dzīvību, gravitācija un dzīvo būtņu uzbūve, kā arī varē-
jām mērīt savus spēkus un prāta  atjautību. Apmeklējām 
arī planetāriju, kurā tikām iepazīstināti ar Saules sis-
tēmu un citām kosmosa galaktikām. Skolēniem šī eks-
kursija ļoti patika, jo visi ieguva jaunu dzīves pieredzi. 

9. klases skolēnu vārdā  Irbe karlsone

No kreisās: Artūrs Portnovs, Indra Veipa, Iluta Kārkliņa.
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Radošajā pēcpusdienā bibliotēkā tapa skaistas 
un krāsainas sniegpārsliņas.

MĀrtIŅDIeNAS  PĒCPUSDIeNA
Mārtiņdiena pēc senlatviešu tradīcijām ir bagātīgi ru-

dens svētki, kas ieskandina ziemas sākumu. Mārtiņos 
sākas arī ķekatu jeb masku gājienu laiks, kad ļaudis stai-
gājuši no mājas uz māju, ietērpušies interesantās maskās 
un mielodamies ar rudens veltēm.

Kāda ir mūsdienu Mārtiņdiena?
Pieturoties pie pārliecības, ka svētku nevar būt par 

daudz, jo īpaši tad, ja ģimenē aug bērni, mūsdienīgajā 
Mārtiņdienā aicinām izslēgt datoru un televizoru, pagata-
vot zoss, vistas vai pīles cepeti, uzvilkt iepriekš izgatavo-
tās latviskās maskas un doties pārsteigt draugus.

8. novembrī  Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas bib-
liotēkā arī norisinājās Mārtiņdienas pēcpusdiena, kurā 
piedalījās 1. - 4. klases skolēni un 8. klases skolnieces 
dažādās radošajās aktivitātēs. Pirmais, kas bija jādara, 
bibliotēkas telpā skolēniem vajadzēja atrast pareizo at-
bildi uz jautājumiem par Mārtiņdienu. Protams, citiem 
gāja raitāk, citiem lēnāk. Bet tie, kas pabeidza ātrāk, pa-
līdzēja pārējiem. Aktīvākie arī lika puzli, kur bija jāsa-
liek no papīra gabaliņiem Mārtiņdienas gailis.  Notika 
arī Mārtiņdienas masku  - lāča, vilka, zaķa - krāsošana. 
Un rezultātā   tās tiešām izdevās krāšņas un burvīgas, ko 
varēs izmantot ķekatās. 

              
  Pirmais sniegs

Rau, baltas pūkas no gaisa nāk
Un jautri juku jukām virpuļot sāk:
Tās maigās sniega pārsliņas,
Stūrainas, starainas, zvaigžņainas,-
Sniegs! Pirmais sniegs!

Tās griežas un dejo uz nebēdu -
Vējš spēlē tām dejas mūziku;
Un, diedamas daiļi un burvīgi,
Pār zemi tās klāj baltu villaini,-
Sniegs! Pirmais sniegs!
   Vilis Plūdonis

Pēkšņi tas parādās - pirmais sniegs. Un citviet sasnieg 
biezā segā, kamēr citur nav sagaidāms. Kāds ir sniega 
un tā miniatūro “šūniņu” - sniegpārsliņu - noslēpums? 
Kāpēc sniegs ir tāds, kāds tas ir? Snieg tur, kur snieg?

Ar aci ir grūti saskatīt, kāda ir sniegpārsla, ja nu vie-
nīgi palaimējas un atsevišķa pārsla uzkrīt uz apģērba, 
vēlams uz melnas krāsas fona, kur to var labāk saskatīt.

20. decembrī  Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
bibliotēkā norisinājās radošās aktivitātes “Sniegpārsliņa”  
1. - 9. klases skolēniem. Aktīvi iesaistījās 1. - 4. klases 
skolēni, kā arī 8. klases skolnieces. Kā pirmo skolēniem 
vajadzēja atminēt krustvārdu mīklu, kas nekādus sarež-
ģījumus neizraisīja, un, protams, visi bērni izvēlējās savu 
sniegpārsliņu, ko krāsoja dažādās krāsās. Priecēja tas, ka 
visas šīs krāsas nebija drūmas, bet spilgtos toņos. 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir īpašs, jo brīnumu pie-
dzīvot vēlas ikviens. Un nav svarīgi, kur tu dzīvo - lau-
kos vai pilsētā, pilī vai būdiņā, mežā vai pasakā -, Zie-
massvētki tevi noteikti atradīs un tavu sirsniņu sasildīs.

Nadīne Jefimova, bibliotekāre

IerINDAS  SkAte  -  PAtrIOtISMA  SVĒtkI  SkOLĀ
11. novembrī sko-

lā norisinājās ikga-
dējā ierindas skate. 
Skolēni cītīgi gata-
vojās divu nedēļu 
garumā, lai parādī-
tu savas prasmes. 
Ierindas skate tiek 
rīkota, lai  paaugsti-
nātu  skolēnu pašap-
ziņu  un patriotismu.

Katrā klasē tika 
izvēlēts komandie-
ris, kas uzņēmās 
klasesbiedru ko-
mandēšanu. To, cik 
precīzas ir koman-
das  un kā tās tiek 
izpildītas, tas nepa-
lika nepamanīts. Žū-
rija, kurā bija gan skolotāji, gan arī jaunsargu instruktors,  
centās izvēlēties labākos. Šis gads atšķīrās no pārējiem ar 
to, ka šogad bija jāizvēlas un jādzied arī kāda piemērota 
dziesma.

Cerēsim, ka  šī tradīcija turpināsies un atsaucība būs 

liela. Paldies skolēniem, kas piedalījās un vēl piedalīsies, 
apliecinot savu latvisko garu, savu klases ierindas garu! 
Aug patriotiska jaunā paaudze!

Verners Šveds un Dainis kalniņš, 10. klases skolnieki
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LAtVIJAS SIMtgADI SUMINOt
Veiksme literārajā konkursā

Latvijas simtgadi suminot, Latviešu valodas aģentūra 
izdeva skolēnu radošo darbu krājumu “Kas manu tautu 
dara stipru”. Šajā grāmatā tika apkopoti labākie skolēnu 
darbi.

 Konkursā, kas notika šī gada februārī, piedalījās gan-
drīz 900 skolēnu no Latvijas un latviešu skolām pasaulē. 
Starp šiem labākajiem arī mūsu -  Andreja Eglīša Ļaudo-
nas vidusskolas  - 9. klases skolnieces Irbes karlsones  - 
3. vietas ieguvējas - darbs. Milzīgs prieks un gandarījums 
par Irbes veikumu, par viņas talantu un apbrīnojamām 
radošām spējām.

16. novembrī  skolas svinīgā pasākuma laikā tika nola-
sīts Irbes radošais darbs un pasniegta dāvana - grāmata, 
kurā iekļauts viņas darbs. Grāmatu saņēma arī Irbes sko-
lotāja Sarmīte Sīle.

Lūk, godalgotās vietas ieguvējas darbs jūsu vērtēju-
mam:

“Kas manu tautu dara stipru”

Mazas sudraba rasas pērlītes laistās līdzeni nopļauta-
jā dārza mauriņā rīta dzestrajā laikā. Lieli gājputnu kāši 
laižas pār zeltaino zemi. Ir rudens. Varbūt ne tāds kā citus 
gadus - ar košu lapu jūru. Bet… ir mūsu rudens, īpašais!

Mēs bieži, domājot par Latviju un tās vērtībām, minam 
dabas krāšņumu, burvīgo iespēju izdzīvot četrus gadalai-
kus un tradīcijas. To mums ir pierasts parādīt kā sava vei-

da vizītkarti citiem, bet būtu vērts nedaudz atbrīvoties no 
šiem jau piepildītajiem zelta pilieniem mūsu sapņu upē. 
Jā, tieši tagad ir tik pelēki laternu stabi un tik sarkana 
kārklu atblāzma sudraba dubļos! Tagad ir tas laiks, kad 
varētu būt sniegs, bet tā nav, varētu būt saule, un tomēr 
tās nav. Mēs skrienam pret vēju un nejūtam sejā sitamies 
lietus lāses, jo neredzam sev apkārt neko. Rīt varbūt 
skriesim pēc vakardienas vēja un krītošo lapu zelta, jo 
tām savs laiks būs zudis kā simtdaļa no sekundes jūdzē. 
Viss ir relatīvs.

Tie esam mēs. Mēs paši ar savu gribasspēku un ticī-
bu, mēs cēlām -  asaru pēc asaras, domu pie domas. Mēs 
cēlām un ceļam savu valsti. Tai laikā, kad tumšie kara 
mākoņi skrēja pāri šīs zemes laukiem, latvji iekšēji juta 
- drīz būsim kas stiprs un vienots, drīz spēsim paši pār 
sevi valdīt.

Un tautas gribas elpa izkliedza savu spēku, triecot ne-
gaisa mākoņus, tumšus, projām no zemes. Viegli tā negū-
la plaukstās un viegli to nedrīkstam palaist, gluži kā ra-
sas rītā nedrīkstam notraukt tās sudraba pērles no zāles 
pavediena.

Viss ir relatīvs, bet tomēr ļoti cieši saistīts, jo Skalbes 
kaķīša dzirnavas maļas un maļas, radot laimes miltus te-
pat - Latvijā!

Rakstu sagatavoja latviešu valodas un 
literatūras skolotāja Sarmīte Sīle

Atraktīva spēle „es mīlu tevi, Latvija!”
Valsts svētku priekšvakarā A. Eglīša Ļau-

donas vidusskolā virmoja patiesa svētku gai-
sotne. Pusdienu pārtraukumā skolēni baudīja 
pašu gatavotās un tematiski dekorētās svētku 
kūkas, pēcāk sekoja svētku koncerts un at-
raktīva spēle „Es mīlu Tevi, Latvija!”.

Šo spēli, kurai par paraugu ņemta populā-
rā TV spēle, organizēja un vadīja skolotāja 
Iluta Biķerniece. Spēlē piedalījās divas  sko-
lotāju komandas. Vienā komandā kapteine 
bija skolotāja Ērika Pommere, viņas dalīb-
nieki (Elīna Macijevska, Lelde Elijāse, Aija 
Driksna), otrās komandas kapteine  bija sko-
lotāja Sarmīte Sīle, viņas dalībnieki  (Antra 
Punovska, Anita Kidala, Biruta Bokta). Spē-
lē bija dažādi uzdevumi - identiski, kā TV 
spēlē. Tādēļ tika ieguldīts liels darbs, gan lai  
sagatavotu uzdevumus, gan lai realizētu vi-

zuālo noformējumu. Interesanti bija gan komandām, gan 
skatītājiem - atbalstītājiem.  Vienā no uzdevumiem, kur 
TV spēlē tiek lasīta slavenību biogrāfija, kamēr pārējie 
komandas dalībnieki audio austiņās klausās mūziku, tika 
runāts par diviem Ļaudonā pazīstamiem cilvēkiem - In-
dru Vīksnu un Artūru Portnovu.  Visi kopā dziedāja po-
pulārākās latviešu komponistu dziesmas. Kopības sajūta 
bija fantastiska! Sprāga  arī lielā dāvana, tika minēti burti 
un vārdi ar aiztaisītām acīm. Tāpat bija arī lielais laimes 
rats, tas tika griezts virtuāli, kas visiem likās liels brī-
nums. Spēlē varēja uzzināt  daudz ko jaunu par Ļaudonu 
un Latviju, jo gan jautājumi, gan uzdevumi bija gatavoti 
un saistīti ar Ļaudonu un Latviju.

Paldies skolotājai Ilutai Biķerniecei, paldies atraktīva-
jām komandām un atsaucīgajiem skatītājiem!

Signe Prušakeviča
ritas  Avotiņas foto
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StĀStNIekU kONkUrSS
Jau  izsenis,    iestājoties  gada  tumšākajiem  mēnešiem, 

ģimenes  ir nākušas kopā,  lai  lielajā  saimes  istabā  stās-
tītu teikas un pasakas. Tāpēc man liekas, ka likumsakarīgi 
stāstnieku  konkursi  norisinās novembrī. 

Lai noskaidrotu A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas šī gada 
labākos stāstniekus, novembra sākumā skolā notika pēc-
pusdiena, kurā piedalījās stāstnieki no 1. līdz 8. klasei. 
Četri labākie stāstnieki  tika izvirzīti uz stāstnieku kon-
kursa “Teci, teci, valodiņa”  pusfinālu Rankā. 

9. novembrī  lielie un mazie stāstnieki no Rankas, Ces-
vaines, Lubānas un Ļaudonas (pavisam 18 dalībnieki)  ti-
kās Rankas kultūras namā. A. Eglīša Ļaudonas vidussko-
lu pārstāvēja četras brašas stāstnieces - Karīna Orlovska, 
Marta Veikšāne, Undīne Holujova, Emīlija Dreimane. 
Katrs dalībnieks stāstīja pasaku, interesantu atgadījumu 
no savas dzīves un anekdoti. Ar pārliecību varu teikt, ka 
mūsu meitenes bija vienas no labākajām, ko apliecināja 
arī žūrijas vērtējums. Undīne un Emīlija tika izvirzītas 
dalībai finālā uz Rīgu. Kad lielais uztraukums bija rimis, 
vēl devāmies nelielā izzinošā ceļojumā pie Rankas māj-
ražotāja. Braucām uz Rankas pagasta Vecpāpānu mājām, 
kur tiek gatavotas gardas lietas - ābolu, burkānu, biešu 
čipsi. Interesantākais ir tas, ka ražošanā tiek izmantots ti-
kai roku darbs.

Labs darbs, kas padarīts!
Bet  nav laika gulēt uz lauriem! Jau 1. decembrī Undī-

ne un Emīlija posās uz republikas stāstnieku konkursu. 
Braucot uz Rīgu, pa ceļam, lai kliedētu uztraukumu, ko-
pīgi runājām dažādus mēles mežģus, skaitījām skaitām-
pantus. 

Prieks par to, ka konkursa finālā abas meitenes startē-
ja pārliecinoši, izceļoties daudzo dalībnieku vidū ar ļoti 
labu sagatavotību. Par to liels paldies skolotājai Aldonai 
Gudrītei. Par labi padarītu darbu -pelnīts  atalgojums. 
Abas meitenes ieguva Dižā stāstnieka titulu. Šinī kon-
kursā vēl augstāks ir stāstnieka Ķēniņa gods, bet par to 
var cīnīties tikai tie, kuri trīs reizes pēc kārtas ir ieguvuši 
Dižo stāstnieku. Tātad ir vēl, kur tiekties.

Protams, izmantojām izdevību apskatīt Doma laukuma 
Ziemassvētku tirdziņu un lielo egli, kas šogad rotāta sen-
latviskā stilā. Kā jau tirdziņā pienākas, dabūjām nodegus-
tēt grauzdētas mandeles un nopirkt pirmās krāšņās svētku 
piparkūkas. 

Nu stāstnieku konkursi ir izskanējuši, jāsāk gatavoties 
nākamajiem! Lasīsim pasakas, anekdotes, piedzīvosim 
interesantus atgadījumus, lai ir, ko stāstīt.  

Undīnes mamma 

Pasākums „Manas mājas”

Kā jau katru gadu valsts dzimšanas dienā, pasākums 
notiek arī PII „Brīnumdārzs”. Taču šogad tas ir īpašs, jo 
Latvijai šis ir simtgades gads. Gan audzinātājas, gan au-
dzēkņi bija parūpējušies par to, lai šis ir viens no skaistā-
kajiem  pasākumiem.

Pasākuma mērķis bija parādīt un izstāstīt, cik skaista 
ir mūsu Latvija un Ļaudona. Tādēļ devāmies pasakainā 
ceļojumā. Protams, neiztikt arī bez dziesmām un dejām, 
ko bija sarūpējuši gan lieli, gan mazi. Un nu ceļojums var 
sākties! Šajā skaistajā dienā virtuāli ceļojām uz dažām no 
skaistākajām vietām Ļaudonā. Vispirms devāmies uz es-
trādi un parku, tad apskatījām mūsu jauno un skaisto kul-
tūras namu. Apskatījām arī Aiviekstes upi. Un, protams, 
neiztikt arī bez mūsu bērnu tālākās nākotnes iespējām, 
tādēļ devāmies uz A. Eglīša Ļaudonas vidusskolu. 

Ceļojām arī pa dažām no skaistākajām vietām Latvi-
jā. Viena no tām ir galvaspilsēta Rīga. Un, protams, pats 
lielākais un svarīgākais notikums Rīgā šogad bija Latvi-
jas simtgades Dziesmu un deju svētki, kur piedalījās arī 
ļaudonieši. 

Simtgades pasākums beidzās ar PII „Brīnumdārzs”  
vadītājas Ināras Krasnovas runu un Ļaudonas pagasta 
pārvaldes vadītāja Artūra Portnova sveicieniem. Noslē-
gumā devāmies uz grupiņām nobaudīt Artūra sagatavoto 
pārsteigumu - kliņģeri - un bērnu pagatavotās kūkas par 
godu Latvijas simtgadei. Bet, dodoties prom no „Brīnum-
dārza”, pagalmā mirdzēja svecītes, kuras bija saliktas 
bērnu un vecāku kopīgi rotātajos trauciņos. 

Matīsa mamma Mārīte Cīrule

Pasākuma stāstnieku lomās iejutās skolotāja Dina Simsone un “Kaķu” grupas audzēkne Linda Beļauniece.
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turpinājums 9. lpp.

ĻAUDONAS  KULTŪRAS  NAMA  ATVĒRŠANAS  SVĒTKI

kULtŪrAS  NAMA   AtJAUNOŠANA
 Valsts svētku priekšvakarā notika ilgi gaidītā Ļaudo-

nas kultūras nama atklāšana. Kultūras nams, piedzīvojis 
savas pārvērtības, vēra durvis ikvienam interesentam, lai 
turpmāk priecētu ar jaunu veidolu, kvalitatīvu skaņas, 
gaismas un video tehniku. 16. novembris patiesi bija 
svētku diena, piepildīta ar daudz laba vēlējumiem, pa-
teicības vārdiem un prieka dzirksti. Paldies ikvienam no 
jums!

Pēc svinīgās lentes griešanas tika teikti pateicības vār-
di projekta grupai, atbalstītājiem, pagasta iestādēm. Kā 
pateicība tika dāvāts gabaliņš no vecās skatuves dēļiem 
- kā simbolisks atgādinājums un piepildījums par visu 
piedzīvoto daudzu gadu garumā. Zem jaunās skatuves 

grīdas tika atstāta arī laika kapsula - vēstījums nākotnei. 
Laika kapsulā tika ievietots projekta grupas parakstīts 
dokuments, 16. novembra lapiņa no noplēšamā kalendā-
ra, dzintara gabaliņš, Latvijas karoga lente, naudas vie-
nības no 1 centa līdz 1,00 eiro, svinīgi pārgrieztās lentes 
gabaliņš. Iespējams, ka pēc gadiem šī laika kapsula pa-
tiesi kalpos kā liecība par šo vēsturisko notikumu. 

Savukārt vakarā kultūras namā savu pirmizrādi piedzī-
voja koncertuzvedums „Latvijas stāsts, kamolā satīts”, 
kur, ceļojot caur četriem gadalaikiem, tika savīts Latvi-
jas stāsts. Satinot kamolā atmiņas, notikumus un sajūtas 
- katram savas un mūsu Latvijas. 

Par pozitīvām emocijām piepildīto dienu lai stāsta foto! 

Svinīgā lentes griešana pie atjaunotā kultūras nama. 
No kreisās: pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Portnovs, 
kultūras nama atjaunošanas darbu būvuzņēmuma SIA 

„trast Būve” īpašnieks Andris Seržāns, Ļaudonas pagasta 
pārvaldes vadītāja (2009 - 2017) Ilze Dreimane, Madonas 

novada domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds gora. 
Svinīgo lenti tur kristers kuprans un katrīna Stafecka.

Īsi pirms ilgi gaidītā mirkļa, kad ikviens varēs ielūkoties 
atjaunotajās kultūras nama telpās.

kultūras nama atklāšanas  pateicības daļā ar priekšne-
sumiem iepriecināja PII   „Brīnumdārzs” audzēkņi. 

Andris Seržāns zem skatuves ievieto laika kapsulu.

Ar balss tembru un skatuves harizmu 
priecē Artūrs Biķernieks.

kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis Mūrmanis 
bija cilvēks, kurš uzraudzīja kultūras nama projekta 

gaitu starpposmā, līdz tiek apstiprināts jaunais Ļaudonas 
pagasta pārvaldes vadītājs.
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turpinājums no 8. lpp.

turpinājums 10. lpp.

Sveiciena vārdus teic novada domes deputāti.

kultūras nama vadītājas dažādos laika posmos. 
No kreisās: Laima tropa, Aija kreile, Nellija gaidlazda.

Prieks par ļaudoniešu interesi un svētku atmosfēru 
kultūras nama atvēršanas dienā.

Pateicības pasākuma kopbilde.

Par gardo un skaisto svētku kūku vissirsnīgākais paldies 
„Ļaudonas kūku meistars 2018” ieguvējai Vitai Stradiņai.
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turpinājums no 9. lpp.

turpinājums 11. lpp.

Pagasta jauktais koris „Lai top!”.

kultūras nams piedzīvojis vizuālas pārmaiņas 
gan iekštelpās, gan apkārtnē.

Svētku rota ceļu krustojumam.

koncertuzvedums „Latvijas stāsts, kamolā satīts”.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „grieze” un 
A. eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēni.
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turpinājums no 10. lpp.

Signe Prušakeviča
Māra Stiprā un Mārītes Cīrules foto

Senioru paaudzes deju kolektīvs  “Divi krasti”.

Madonas mūsdienu deju grupa „Aliens”.

„Bōbu dancis”.

Ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās 
dziedāta Zane Imša.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
 „grieze” ar speciāli 

šim pasākumam apgūtu deju „Diždeja”.

Paldies koncertuzveduma „Latvijas stāsts, kamolā satīts” māksliniekiem 
un skatītājiem! Mums kopā izdevās radīt brīnišķu 

dāvanu Latvijai svētkos!
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Jauniešu centriņā noslēdzies galda tenisa turnīrs. 
Sīvā konkurencē starp 22 spēlētājiem uzvaru izcīnīja 
ARTIS KALNIŅŠ.

Noslēgušās arī sacensības biljardā. Spēlēt gribētāju 
bija mazāk nekā galda tenisā. Bez neviena zaudējuma, 
apspēlējot visus pretiniekus, uzvaru guva  ADRIANS 
KALNIŅŠ. 

Centriņā notika mīklu pēcpusdiena. Paši jaunieši bija 
sagatavojuši mīklas, ko uzdeva  blakussēdošajam. Bez 
tam bija jāatmin arī audzinātāju sagatavotās mīklas. 
Par pareizi atminētu mīklu bija iespēja nopelnīt kon-
čiņu.

Jauniešu delegācija piedalījās Madonas novada jau-
niešu rudens forumā „Esmu šeit!”, kas notika Sarkaņu 
pagasta  tautas namā „Kalnagravas”. Vispirms notika 
jaunās novada jauniešu domes prezentācijas. No mūsu 
pagasta turpmāk novada jauniešu domē darbosies Lin-
da un Kristīne (ja varēs apvienot mācības Vidzemes 
Augstskolā ar darbu jauniešu domē). Tad jaunieši dar-

bojās kopā ar Inesi Šubeviču, kura jau 19 gadus ir ek-
sperte jauniešu darbā.  Pēc tam noskatījāmies Ķekavas 
jauniešu izrādi „Zemeslauks”.  Paldies šoferītim Jānim, 
kurš mūs izvizināja uz šo pasākumu!

Atzīmējot Lāčplēša dienu, Centriņā spēlējām prāta 
spēli „Brīnumu lauks”, kur visi jautājumi bija par un ap 
Lāčplēša dienu. Daudzus jautājumus bērni jau zināja, 
bet uzzināja arī ko jaunu, tā neformālās izglītības ceļā 
papildinot savas zināšanas.

Sagaidot mūsu valsts simtgadi, Centriņā notika vik-
torīna, kurā jaunieši meklēja atbildes uz 100 jautāju-
miem par Latvijas vēsturi un ģeogrāfiju, dabu un cil-
vēkiem, par Ļaudonu.  Vislabākās zināšanas uzrādīja 
KRISTA SOLOVJOVA, kura ieguva galveno balvu. 
Svinības turpinājās ar pašu cepto ābolu plātsmaizi, kas 
garšoja un smaržoja lieliski. 

Aizvadot Latvijas 100gadi,  domāsim tikai gaišas do-
mas par Latviju, saviem darba biedriem, savām ģime-
nēm un visiem līdzcilvēkiem!

Biruta Calmane, BJIC „ACS”vadītāja 

Vecā gada durvis aizverot…
Gada nogale ir laiks, kad tiek “svērts un mērīts” ie-

priekšējā gada veikums, kā arī tiek domāts jau par nā-
kamo. Ir aizvadīts radošs un darbīgs gads. Gada spilg-
tākie notikumi bibliotēkā - vairāku projektu īstenošanas 
pasākumi skolas vecuma bērniem. Kā veiksmīgākais 
minams SIA “CEMEX” un Ļaudonas pagasta pārvaldes 
atbalstītais projekts, kura ietvaros tika aprīkots jauns un 
mūsdienīgs bērnu stūrītis un notikušas vairākas lasīša-
nas nodarbības kopā ar suņu meiteni Deisi, iepazīstot 
kanisterapijas būtību. Kopā ar radošo bibliokuģa  “Kriš-
jānis Valdemārs” komandu jauniešiem bija iespēja iepa-
zīt jūrniecības arodus. Madonas novada bibliotēkas dar-
binieku vadībā bija iespēja izmēģināt 3D pildspalvas. 
Pateicoties Madonas novada bibliotēkai,  varējām iz-
spēlēt lielformāta spēles. Notikušas bibliotekārās stun-
das gan bērnudārza, gan skolas vecuma bērniem. Tika 
organizēts pasākums esošajiem un bijušajiem Ļaudonas 
bibliotēkas darbiniekiem, ar kuriem ikvienam interesen-
tam bija iespēja tikties. Sagaidot Latvijas 100gadi, visu 
novembri  varējām aplūkot ļaudonieša Valda Kļaviņa 
foto izstādi ar burvīgajiem Ļaudonas dabas skatiem, kā 
arī  gada griezumā  varēja piedalīties dažādās aktivitā-
tēs  un apmeklēt  arī citas izstādes. Ar Ļaudonas pagas-
ta pārvaldes un lasītāju atbalstu bija iespēja lasīt daudz 
interesantu grāmatu dažādām gaumēm, varēja izvēlēties 
žurnālus atbilstoši savām interesēm.

Nākamajā gadā, domājot par dažādajām lasītāju gau-
mēm un interesēm, būs pieejami šādi periodiskie izde-
vumi: IR, Mājas Viesis, Praktiskais Latvietis, Dārza Pa-
saule, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Veselība, Ieva, Ievas 
Dārzs, Ievas Stāsti, Ievas Veselība, Santa un laikraksts 
Stars.

Arī nākamajā gadā piedāvājam izmantot bibliotēkas 
abonētās datubāzes: Letonika un Lursoft laikrakstu bib-
liotēka.

Letonika.lv ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma 
internetā, kas sniedz  sistematizētu enciklopēdisku uz-
ziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot 
esošos un apkopojot vienuviet unikālus un kvalitatīvus 
digitālos resursus par Latviju latviešu valodā. 

Lursoft laikrakstu bibliotēka ir apjomīgs Latvijas laik-
rakstu publikāciju krājums internetā.

Studējošos un citus interesentus aicinu izmantot pie-
dāvātās starpbibliotēku abonementa iespējas.

Ikviens, gan liels, gan mazs, aicināts bibliotēkā pava-
dīt brīvo laiku. Bērniem tā ir iespēja palasīt grāmatas, 
ar draugiem uzspēlēt kādu spēli, zīmēt, krāsot vai vien-
kārši atpūsties jaukajos pufos, atrodoties siltās, mājīgās 
telpās. 

Atgādinu par iespēju kļūt autorizētam bibliotēkas 
kopkataloga lietotājam, kas ļauj ieekonomēt laiku. Au-
torizācija ir lietotājvārda un paroles ievade, lai pieslēg-
tos bibliotēkas elektroniskajam katalogam attālināti (no 
mājām, darba u.c.) un izmantotu autorizētā lietotāja 
priekšrocības: aplūkot izsniegumus, pasūtījumus, rin-
das, izsniegumu vēsturi, pagarināt izsniegumu termiņus, 
izvēlēties bibliotēkā pieejamos izdevumus, veikt pasū-
tījumus un uz bibliotēku doties jau pēc nokomplektēta 
pasūtījuma. Autorizācijas lietotājvārds un parole saņe-
mama bibliotēkā.

Ikvienu aicinu nākt uz bibliotēku ar saviem ierosinā-
jumiem, ar savu (roku) darbu izstādēm, lai veidotu inte-
resantāku bibliotēkas ikdienu. 

Šis ir brīdis, kad gribas teikt paldies ikvienam par 
savu sniegto artavu bibliotēkas veiksmīgai darbībai. Tas 
ir paldies ikvienam lasītājam, bibliotēkas apmeklētājam, 
ikvienam sadarbības partnerim, bibliotēkas finansētā-
jam, ikvienam, kas atbalsta bibliotēkas darbu. Čaklākās 
lasītājas šajā gadā - Taiga Odnorāle, Velta Krafte, Maija 
Zālīte. Čaklākie lasītāji  - Valdis Kupčs un Andris Biķer-
nieks. Čaklākie lasītāji bērni - Ernests Jonāns, Emīlija 
un Valters Varsegovi, Ilze un Māris Bārbali. Paldies la-
sītājiem par uzticību bibliotēkai!

Lai Ziemassvētki atnes ticību tam, ko visvairāk vēla-
mies, bet Jaunajā gadā lai ir spēks un drosme šo vēlmi 
piepildīt!

Gaišu svētku noskaņojumu un veiksmi Jaunajā gadā 
ikvienam!

Ieva Skušķe,   
Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja

VĒSTIS NO BJIC „ACS”

VĒSTIS NO BIBLIOTĒKAS
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Klubiņa dalībnieces kopā ar mazajiem māksliniekiem.

turpinājums 14. lpp.

klubiņš ”Mežrozīte” Adventes 
noskaņu pasākumā

Turēsim gaismu sevī un dāvāsim to arī citiem - ar tādu 
domu 1. decembrī sanācām kopā. Šoreiz kuplā skaitā, un 
tas mani ļoti iepriecināja, jo klubiņa dāmas ir ieinteresē-
tas aktīvi darboties, piedalīties un atbalstīt dažādus pa-
sākumus mūsu pagastā. Ir sācies klusais un sirdsmiera 
pilnais Adventes laiks. Tas sākas ar sveču iedegšanu Ad-
ventes vainagā. Ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks, 
pārdomu, piedošanas un sevis izvērtēšanas laiks. Tā arī 
mēs izvērtējām savus vēl nepaveiktos darbus - godinājām 
mūsu klubiņa jubilāres Anitu un Aiju. Pie mums ciemo-
jās klubiņa krustmāte Beāte, muzikālā krustmāte Anita 
un labo vārdu teicēja Daina, kas mūs uzmundrināja, deva 
sirsnīgus ieteikumus aktīvai klubiņa darbībai. Un mēs 
esam apņēmības pilnas turpmāk aktīvi  darboties.

Pasākumā bija iesaistīti arī mūsu mazbērni, kuri  muzi-
cējot radīja gaišu svētku noskaņu. Paldies Ernestam, Ro-
mānam Teo. Arī mazā Karlīna nekautrējās noskaitīt savu 
dzejolīti.

Paldies pagasta pārvaldei un šoferītim Jānim par atbal-
stu transporta nodrošināšanā. Mēs jutāmies gandarītas 
par tik jauki un mājīgi izremontēto kultūras namu - telpu, 
kas atvēlēta mūsu pasākumiem. Kultūras nama vadītājai 
Signei novēlam, lai izdodas ap sevi pulcināt cilvēkus un 
radīt skaistus svētkus mums visiem.

Lai gaišs un labām domām svētīts svētku laiks!

Nellija, klubiņa vadītāja

Vides objekts „Mana sirds ir Latvija”

Novembrī ļaudoniešus un pagasta viesus priecēja jauniz-
veidotais vides objekts „Mana sirds ir Latvija”. Šis vides 
objekts ir kā dāvana Latvijai tās 100gadē - 1319 sirdis, kurās 
ierakstīti visi Ļaudonas pagastā deklarētie iedzīvotāji. Lat-
viju veidojam mēs visi kopā - dzīves pieredzes bagāti vai 
tikko uzsākuši savu dzīves ceļu, tālumā esoši vai dzimtas 
mājas sargājoši. Ja vien mūsu sirdī ir Latvija un Ļaudona, 
mēs varam veidot varenu savas dzimtenes nākotni. 

Signe Prušakeviča
Valda kļaviņa foto

Visskaistākais ir tas, kas nepārmainās,
Šis brīnums, brīnums tūkstošgadīgais,
Šīs atbalsis no kāda tāla zvana,
Šo seno dziesmu dzidrā skanēšana,
Šis siltums, smaržu pilnais gaiss.
Lai kādus vārdus lūpas sacīt steigtu,
Visskaistākos jau pateicis ir kāds,
Lai sirdis atvērtu, lai svēto stundu sveiktu,
gadsimtiem atkārtoto vēsti teiktu - 
Nu miers virs zemes, cilvēkiem labs prāts!

Mīļie ļaudonieši!
kad no debesīm krīt baltas sniegpārslas, ir svētku 

laiks atnācis, mieru dvēselē devis, gaismu un prieku 
sirdī lējis. Lai izdodas notvert patiesu svētku prieku, 
kopā būšanu  ar saviem mīļajiem un brīnumu, kas sil-
da sirdi! 

Lai Jaunais gads sev līdzi nes veselību, izturību, gai-
šas domas un veiksmi ikvienā mājā! 

Ļaudonas pagasta pārvaldes kolektīvs

Tāds klusums dziļš.
Vien gaisā virmo gaidas. 
Tūlīt jau brīnums nāks, 
Tūlīt. To ļoti gaidām….
                                M. Bārbale

Lai Ziemassvētku miers un klusums dod spēku visu ce-
rību un domu piepildījumam Jaunajā  - 2019. - gadā!

                                
 Ļaudonas PII ,,Brīnumdārzs” saime

Egles pilnas ar gaismu,
Vistumšākā naktī kur vērties,
Tikai katrs var atrast ceļu
Uz dvēseles Ziemassvētkiem.
                                  Z. Bekmanis

Lai katrā mājā ienāk prieks un līksmība, lai pietiek spē-
ka turēties pretī dzīves grūtībām, lai miers un veselība 
jums visiem!

Saviem lasītājiem un  apmeklētājiem, un arī pārējiem 
pagasta iedzīvotājiem vēl Sāvienas bibliotēkas 

bibliotekāre gunta Matīsa

Viss tikai sākas, viss tikai būs,
pasaule pelēkā sniegbalta kļūs,
nāksi pa ceļu, sniegpārslas ziedēs,
ceļmalā, zālē un sirdi tev priecēs!

Ziedi no ledus vēl pagaidīs brīdi,
kamēr izbeigsies atkalu strīdi,
galvenais, cerību nezaudēt tam,
ziemas brīnumam sniegbaltam!

Lai Ziemassvētku gaišums un prieks piepilda domas un 
sirdi un raisa radošu enerģiju Jaunajā gadā!

Ļaudonas pansionāta kolektīvs

APSVEIKUMI
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  No Jaunā baznīcas gada Ļaudonas evaņģēliski lu-
teriskās draudzes dievkalpojumi notiks katru svēt-
dienu plkst. 16.00 kristus Augšāmcēlies kapelā Dam-
bja ielā 8. 

Tie, kas vēlas tapt kristīti vai iesvētīti, var pieteikties 
pie draudzes mācītāja vai draudzes priekšnieka telefo-
niski vai pēc dievkalpojuma.

No Jaunā baznīcas gada mūsu draudzes mācītājs kalpo 
sešās (Ļaudonas, Kalsnavas, Varakļānu, Viļānu, Rēzek-
nes, Ludzas) draudzēs, līdz ar to arī šīs izmaiņas diev-
kalpojuma laikos.

Ar cieņu -  Jānis Uberts, 
Ļaudonas evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieks

  turpinājums no 13. lpp.

Kā eglītes zaļumu - veselību,
Kā eglītes mirdzumu - mīlestību,
Kā eglītes gaišumu - dzīvesprieku!

Mūsu partneriem, klientiem un draugiem  novēlam gai-
šus un priecīgus svētkus, kā arī veiksmi Jaunajā gadā!

SIA ”Ausmupe” un veikals “kAtrAM”

Lai visi būtu laimīgi
Kā Ziemassvētku rūķīši,
Lai katram staro eglīte
Kā Ziemassvētku saulīte.
Lai visiem jaukas dāvanas,
Kas iepriecina sirsniņas,
Lai svētkos uzklāts bagāts galds
Un visiem tiek kas gards un salds.
Lai katram miers un gaišums mājās,
Lai svētku svētums pāri klājas!

Novēlam jums visiem, lai šie svētki nestu jums to  dvē-
seles pārdzīvojumu, ko nesniedz jums ikdiena, un lai 
svētku miers, gaisma un mīlestība mājo jūsu sirdīs un  
dod jaunu spēku ikdienas gaitās!

BJIC  “ACS” kolektīvs

Viss tik jauks un skaists,
Kā no grāmatas skats izzīmēts,
Kā no lapas balts sniegs izvēlēts.
Domās savējās sniegā atkal vāļājos.
Un tad pār mani
Nobirst visi sapņu zvani
Un kā zvaigzne tumšzilās debesīs
Manas cerības ticībā dzimst.
Un pār kluso lauku laižas Ziemassvētku rīts.
Un mēness atspīd kupenās jau drīz,
Reizē mirdz cilvēku sirdis,
Jo pāri Latvijai laižas Ziemassvētku rīts.

Gaišus, saticīgus un sirdī siltus svētkus! 
Laimīgu Jauno - 2019. - gadu!

Andreja eglīša Ļaudonas vidusskolas kolektīvs

PASĀKUMU AFIŠA 
29. decembrī  plkst.19.00   

Ļaudonas kultūras namā  romantiska komēdija 
„Jaungada taksometrs” 

 Ieeja - 2,00 eiro

1. janvārī plkst.01.00  Ļaudonas kultūras namā  
Jaungada disko balle un „Zelta karaoke”

Kopīgi nosvinēsim aizgājušo un skanīgi sagaidīsim 
Jauno gadu  ar labākajām latviešu dziesmām, dejām 
un lustēšanos līdz rīta gaismai.

Ieeja - bez maksas

4. janvārī plkst.18.00   Ļaudonas kultūras namā  
animācijas filma „Princese un pūķis”

 Ieeja - 1,00 eiro
  Savā septītajā dzimšanas dienā princese Barbara 

atrod burvju grāmatu un ar tās palīdzību nokļūst Brī-
numzemē - pasakainā vietā, kur dzīvo pūķi un citi ēr-
moti radījumi. Tas būs savāds un neaizmirstams ceļo-
jums, kurā viņu pavadīs jauniegūtais draugs - pūķītis.

11. janvārī  plkst.19.00  Ļaudonas kultūras 
namā  spēlfilma „HOMO NOVUS” 

Ieeja - 2,00 eiro

25. janvārī plkst.19.00  Ļaudonas kultūras 
namā  dokumentālā filma „LUStrUM”

Ieeja - 2,00 eiro

Dibināsim Ļaudonā teātri!

Ļaudonā teātris allaž bijis cieņā - gan savulaik, kad 
šeit aktīvi darbojās amatierteātris, iestudējot dažādus 
uzvedumus, gan arī tagad, kad ļaudonieši ir skatītāju 
lomās, kad pagastā viesojas citu teātru kolektīvi, rādot 
savus iestudējumus. Ļoti gribētos ticēt, ka Ļaudonā 
atkal var atdzimt teātra māksla.  Laipni aicināti visi, 
visi - gan vecā kaluma aktieri, gan jaunā paaudze, kas 
sevī jūt aktiera talantu, gan kautrīgie un nedrošie! Nāc 
pats, aicini līdzi kaimiņus un draugus, lai kopā mums 
izdodas izveidot Ļaudonas pagasta amatierteātri un 
iestudēt dažādus skečus, lugas, uzvedumus savam un 
citu priekam! Ar ļaudoniešiem strādās pieredzējusi, 
atraktīva un entuziasma pilna režisore Anna Anita 
Amata (no Mētrienas pagasta).

Pirmā tikšanās 18. janvārī plkst.18.00 Ļaudonas 
kultūras namā.

Uz tikšanos! Uz saspēlēšanos!
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