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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORA  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 1 (254) DECEMBRIS / JANVĀRIS 2016. G.

Barikādēm – 25

20. janvārī  atskatījāmies  uz  vienu no mūslaiku iespaidīgākajiem  un nozīmīgākajiem  no-
tikumiem, kurā iesaistījās  daudzi  jo daudzi Latvijas ļaudis. Sargājot, ticot un mīlot  pirms 25 
gadiem  tika glābta Latvija un tās tauta, un glābēji bijām mēs paši. Šī notikuma sakarā arī Ļau-
donā notika barikādēm  veltīti  atceres pasākumi, kas atgādināja par sūro, bet skaisto pagātni, 
kad no pelavām un sodrējiem cēlās Gaismas kalna staltā pils. 

Turpinājums 4. lpp.

Esiet sveicināti  janvārī, kas tikpat kā izskanējis, pa-
ņemot līdzi vēl palikušās Ziemassvētku laika sajūtas!

Lai arī jau mēnesi dzīvojam  jaunajā - 2016. - gadā, ik 
pa brīdim  neviļus  vēl  atskatāmies  uz aizvadīto  - 2015. 
- gadu, kas bijis bagāts  ar dažādiem notikumiem un iestu-
dējumiem uz dažāda  lieluma  skatuvēm  -  gan uz  katra 
mazās personīgās skatuves,  gan  mazliet  lielākās  - pa-
gasta, novada  un valsts skatuves,  gan uz  lielās  pasaules 
skatuves, uz kurām  katrs no mums ir atradis kādu lomu.  

Lai arī dažreiz vēl  pārsakāmies, nosaucot  gada skaitli, 
vai arī pārrakstāmies, tas ir labojams itin viegli. Bet  labo-
jami  un izmaināmi   nav  notikumi, kas  1991. gada janvā-

rī  noteica mūsu  tautas un valsts turpmāko likteni. 25 gadi 
jau aizritējuši kopš notikumiem, kas ietekmēja Latvijas  
kā neatkarīgas un brīvas  valsts  atdzimšanu no sodrējiem, 
kas  daudzu gadu laikā bija apdomīgi un mērķtiecīgi  krāti 
mūsu Latvijā.

Atbrīvosim  savas  sirdis, dvēseles un prātus no šiem 
sodrējiem, lai ar tīru skatu varētu vērties nākotnē, kas  so-
lās  būt  skaista,  ja tādu  to veidosim.

Lai šis laiks, kad  vēl  jūtams  Ziemassvētku brīnums  
mūsu sirdīs,  saglabājas  par Latviju  kā  par mūsu dārgu-
mu, kas mums ir dots. Tikai  atliek  to sargāt stiprās  un 
tīrās rokās. Mūsu rokās. 

Kristaps, redaktors
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Mēneša jubilāri

Vēlam jubilāriem stipru veselību, možu garu un 
daudz tuvinieku mīlestības.

22. decembrī 80 gadu jubileju atzīmēja 
Zigrīda aulEciEma

7. decembrī 75 gadu jubileju atzīmēja 
arija ViļEViča

Jubilāre dzimusi Kūku pagastā, kādreizējā Krustpils rajo-
nā. Diemžēl bērnību pavadījusi kā vienīgais bērns ģimenē. 
Arī tēvu karš nav saudzējis,  tādēļ ikdienas rūpes un Arijas 
audzināšanu nācies uzņemties tikai māmuļai vienai.  Liela 
daļa garā darba mūža aizvadīti Sāvienas pienotavā. Strādāts 
arī kolhozā gan par lopkopēju, gan darot dažādus lauka dar-
bus. Septiņi darba gadi pavadīti, braukājot uz darbu Lazdonas 
pienotavā.

Kopā ar vīru Vairi izaudzināti septiņi burvīgi bērni. Nu 
dzimtu turpina arī desmit mazbērni. Jubilārei īpašs prieks par 
to, ka mīļie nav devušies pasaules plašajos ceļos, bet mīt tepat 
Latvijā.

Savulaik, brīvajā laikā, dziedāts arī Sāvienas sievu vokāla-
jā ansamblī. Tagad vasarās aizrauj dārza darbi un to ap māju 
nekad netrūkst, bet aukstajās ziemas dienās tiek domāts par 
tuvinieku labsajūtu, adot viņiem zeķes.

3. janvārī 80 gadu jubileju atzīmēja 
miErValdis iEsalniEKs

Kad goda istabā ienāk izgreznojusies eglīte, smaržo pēc 
piparkūkām un speķpīrāgiem, bet virtuves krāsnī gozējas  
cepetis, visiem skaidrs - Ziemassvētki brauc. “Smiltāju”  
mājās svētki vienmēr sākušies ar 22. decembri, kad mūsu 
māmucis svin savu dzimšanas dienu. Šogad  “Daudz baltu 
dieniņu, Laimiņa, dodi!” skanēja jau astoņdesmitajā izpil-
dījumā. 

“Dzimusi Ļaudonā, kur manai dzimtai ir dziļas saknes.  
Ģimenē augām trīs bērni. Divas māsas un brālis. Izglītība 
iegūta Ļaudonas skolā. Mans sapnis jau no bērnības bija 
mācīties medicīnas māsu skolā. Ģimenes apstākļu dēļ  šo 
sapni nevarēju piepildīt, vajadzēja uzsākt darba gaitas kol-

hozā. Ļaudonā - Kalnvirsas pusē - sastapu dzīvesdraugu 
Dzintaru. Tika nodibināta ģimene. Kopā nodzīvojām 43 ga-
dus. Izaudzinājām divas meitas un četras mazmeitas. Tagad 
sirdi priecē mazmazmeitiņa. Darba mūžs pavadīts, strādājot 
kolhozā lopkopībā un laukkopībā. Pēc aiziešanas pelnītā at-
pūtā dzīvoju un saimniekoju dzimtas  mājās.” 

Šādas rindiņas “Ļaudonas Vēstīm” bija uzrakstījusi mūsu 
mamma Zigrīda, bet meitām un mazmeitām ir savs redzē-
jums. Reiz kādā ģimenē pašā Ziemassvētku priekšvakarā 
piedzima meitiņa, tāda maza, smalka, tumšiem, cirtainiem 
matiem. Gadiem ejot, meitenes matu pīnes kļuva arvien ap-
brīnojamākas un krāšņākas, taču kāda tantīte matu sprogā 
atrada vēstījumu: “Meitiņ, Tev būs garš, bet grūts mūžs, jo 
tu vienmēr vairāk domāsi par citiem, kas Tev apkārt, nevis 
par sevi.” Tas tik tiešām tā arī piepildījās. Meitenei darbs ir 
gan prieks, gan  vaļasprieks. Ikvienam darbiņam, kam viņa 
ķeras klāt, ir  jābūt precīzi, kārtīgi, ar vislielāko mīlestību 
paveiktam, nežēlojot sevi un savu laiku. Tas jau neizpaliek 
bez prieka par katru teliņu, kas atskrējis govij, par katru jē-
riņu aitu aizgaldā, par katru grozu un maisu, kas pilda  ap-
cirkņus pagrabā, ar tupeņiem, runkuļiem un burkāniem. Un 
tortes, tās putukrējuma tortes, kas garšo visiem jubilāriem 
un viņu  viesiem. Puķu dobes, pagalms rotājas visā daiļumā. 
Jā, daudz tāda prieka par paveikto, tikai žēl, ka arī rūpju 
rieva kļūst platāka. 

Sen meitene jau sieva, mamma, vecmāmiņa un vecvecmā-
miņa, bet tantītes teiktais nav zaudējis savu  svaru - kāda 
rūpe vienmēr gadās ceļā. Lai labais sargeņģelītis Tev vien-
mēr līdzās, meitene, jau ar  ābeļziediem matos!

Miervaldis ir dzimis tepat Ļaudonas pagasta “Pūķupēs” 
7 bērnu ģimenē. Pēc pamatskolas beigšanas mācības turpi-
na Jaungulbenē, kur apgūst mehanizatora arodu. 

Darba gaitas aizvadītas Ļaudonā, kur strādājis par šo-
feri, kombainieri un gāzes iekārtu atslēdznieku. Ļaudonā 
nodibinājis arī ģimeni, kurā izaudzinātas trīs meitas un vie-
na audžumeita. Tagad ir vectēvs četriem mazbērniem un 
vienam mazmazdēlam. Savulaik patika spēlēt šahu un lasīt 
grāmatas.

5. janvārī 75 gadu jubileju atzīmēja 
dZintra KļaViņa 
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aktuālākais likumdošanā, sākot ar 2016. gada 1. janvāri
Sākot ar 2016. gada 1. janvāri, normāla darba laika ie-

tvaros minimālā mēneša darba alga ir 370 eiro, bet minimā-
lo stundas tarifa likmi aprēķina pēc formulas atbilstoši katrā 
mēnesī noteiktām darba stundām.

atvieglojuma par apgādībā esošu personu 
palielinājums
Atvieglojums tiek palielināts par 10 EUR - no 165 EUR 

līdz 175 EUR. Bet tiek samazināts personu loks, uz ko at-
tieksies atvieglojums - turpmāk tas vairs netiks piemērots 
par darba ņēmēja nestrādājošu laulāto un vecākiem.

diferencētā neapliekamā minimuma ieviešana
Strādājošajiem, kuru darba alga ir mazāka nekā 1000 

EUR, 2016. gadā atkarībā no viņu algas lieluma pienāksies 
paaugstināts neapliekamais minimums. Strādājošie nodokļu 
starpību starp piemēroto neapliekamo minimumu (75 EUR 
mēnesī) un savai algai noteikto diferencēto gada neaplieka-
mo minimumu varēs atgūt 2017. gadā, iesniedzot VID gada 
ienākumu deklarāciju par 2016. gadu.

iedzīvotāju ienākumu nodokļu atmaksa par bērnu
interešu izglītību
Sākot ar 2016. gadu, attaisnotajos iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa izdevumos varēs iekļaut bērnu interešu izglītību. 
Nodokļu pārmaksu 23% apmērā varēs atgūt 2017. gadā, ie-
sniedzot VID gada ienākumu deklarāciju par 2016. gadu.

auto tehniskā apskate - dārgāka
Vairāk nekā pusmiljonam transportlīdzekļu īpašnieku ar 

2016. gadu būs dārgāka auto tehniskā apskate. Cenas par 
auto tehnisko apskati  palielināsies par 3,61 EUR, veicot 
pamata apskati, un par 1,98 EUR atkārtotas apskates gadī-
jumā.

2010. gadā piešķirto pensiju pārrēķins
2016. gadā pārrēķinās pensijas, kuras piešķirtas 2010. 

gadā. Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies cilvēkiem, kuri 
pensijas sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā, piemērojot 
negatīvu kapitāla indeksu. Pensiju pārrēķins tiks veikts au-
tomātiski, un senioriem nekas papildus nav jādara.

Pensionēšanās vecums palielinās par trim mēnešiem 
Pensionēšanās vecums 2016. gadā būs 62 gadi un 9 mē-

neši iepriekšējā gadā noteikto 62 gadu 6 mēnešu vietā.
Priekšlaicīgās pensionēšanās vecums 2016. gadā būs 60 

gadi un 9 mēneši iepriekšējā gadā noteikto 60 gadu 6 mē-
nešu vietā.

Nepieciešamais apdrošināšanas stāžs 2016. gadā vecuma 
pensijas saņemšanai - 15 gadi, bet priekšlaicīgās vecuma 
pensijas saņemšanai - 30 gadi.

jauni ceļu satiksmes noteikumi
Ar 1. janvāri stājušies spēkā jauni Ceļu satiksmes notei-

kumi, tādēļ ikvienam autovadītājam pēdējais brīdis ar tiem 
iepazīties. Dažas no izmaiņām: atļautais maksimālais brauk-
šanas ātrums uz grants ceļiem - 80 km/h; ieviestas vairākas 
jaunas ceļazīmes un ceļa horizontālie apzīmējumi; aizliegts 
pārvadāt bērnus vecumā līdz 3 gadiem automašīnā, kas nav 
aprīkota ar drošības jostām.

latvijas goda ģimenes apliecības 
„3+ Ģimenes karte” izsniegs arī turpmāk 

Gada sākumā valdība pieņēmusi lēmumu, ka Latvijas 
Goda ģimenes apliecības „3+ Ģimenes karte”, kas izsnieg-
tas līdz 2015. gada 31. decembrim, turpinās darboties visu 
2016. gadu.

Šīs kartes piešķir, ja ģimenē ir trīs vai vairāk bērnu līdz 18 
gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, ja bērns mācās. 
Tās mērķis ir veicināt daudzbērnu ģimeņu labklājību, snie-
dzot atvieglojumus dažādu pakalpojumu saņemšanā daudz-
bērnu ģimenei.

 „3+ Ģimenes karte” ir ne tikai kā daudzbērnu ģimenes 
statusu apliecinošs dokuments, bet šīs kartes īpašniekiem 
ir arī tiesības saņemt atvieglojumus tiem pakalpojumiem, 
kurus sniedz atsevišķas valsts un pašvaldību institūcijas, 
juridiskas un fiziskas personas (kopā aptuveni 150 dažādu 
nozaru uzņēmumos).

Iesniegumu par kartes piešķiršanu var iesniegt elektronis-
ki portāla www.godagimene.lv sadaļā „Piesakies kartei”, kā 
arī personīgi Sabiedrības integrācijas fondā, uzrādot perso-
nu apliecinošu dokumentu.

Līdz 2015. gada decembrim „3+ Ģimenes kartes” saņē-
muši 14 096 daudzbērnu ģimeņu vecāki.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 
(VSAA) Madonas reģionālajai nodaļai no 

30. decembra jauna adrese: 
madonā, raiņa ielā 3.

VSAA Madonas reģionālā nodaļa klientus 
turpmāk pieņems vienā klientu apkalpošanas 

zālē ar Valsts ieņēmumu dienesta speciālistiem. 
Papildu informācija pa tālruņiem 

64807140, 20021032.

jauna adrese Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūras madonas nodaļai

Līdz 2015. gada decembrim „3+ Ģimenes kartes” saņēmuši 14 096 daudzbērnu 
ģimeņu vecāki. 

 

ŠO VAJADZĒTU VAIRĀK IZCELT (par adrese maiņu) 

Jauna adrese Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Madonas nodaļai 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Madonas reģionālajai nodaļai no 
30. decembra jauna adrese: Madonā, Raiņa ielā 3. 

VSAA Madonas reģionālā nodaļa klientus turpmāk pieņems vienā klientu 
apkalpošanas zālē ar Valsts ieņēmumu dienesta speciālistiem. Papildu informācija pa 
tālruņiem 64807140, 20021032. 

 

         Ļaudonas pagasts Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas statistikā 

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa apkopojusi statistiku par 2015. gadā nodaļā 
reģistrētajiem gadījumiem. Īss apkopojums par Ļaudonas pagastu un Madonas novadu 
kopumā: 

 Ļaudonas pagastā Novadā kopā 
Dzimušo skaits 17 247 
Mirušo skaits 21 342 
Iedzīvotāju skaits uz 
01.07.2015. 

1421 25762 

Avots: www.madona.lv 

 

                                         Uzmanību! 
 
Sakarā ar to, ka ir parādījušies krāpšanas gadījumi, kad personas, 

uzdodoties par Latvenergo darbiniekiem, no cilvēkiem izkrāpj naudu un viņus 
apzog, lūdzam iedzīvotājus būt modriem. Saskaroties ar šādām personām, lūdzam 
piefiksēt šo personu transportlīdzekļu numurus, personu individuālās pazīmes un 
par šādiem gadījumiem nekavējoties ziņot policijai: 26115727 vai 110. Ja pie jums 
ir bijušas šādas personas vai jūs zināt par šādiem gadījumiem, lūdzam sazināties ar 
inspektoru  A.Turkinu - 26115727. 

 
 

 
 
 
 
 
 

ļaudonas pagasts madonas novada 
dzimtsarakstu nodaļas statistikā

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa apkopojusi statis-
tiku par 2015. gadā nodaļā reģistrētajiem gadījumiem. Īss 
apkopojums par Ļaudonas pagastu un Madonas novadu ko-
pumā:

Avots: www.madona.lv

uzmanību!
Sakarā ar to, ka ir parādī-

jušies krāpšanas gadījumi, 
kad personas, uzdodoties par 
Latvenergo darbiniekiem, no 
cilvēkiem izkrāpj naudu un 
viņus apzog, lūdzam iedzī-
votājus būt modriem. Saska-
roties ar šādām personām, 
lūdzam piefiksēt šo personu transportlīdzekļu numurus, personu 
individuālās pazīmes un par šādiem gadījumiem nekavējoties 
ziņot policijai: 26115727 vai 110. Ja pie jums ir bijušas šādas 
personas vai jūs zināt par šādiem gadījumiem, lūdzam sazināties 
ar inspektoru  A.Turkinu - 26115727.

mīļie ļaudonieši!
Aizejot pelnītā atpūtā, mana pateicība jums par 

skaistajiem ziediem, par neskaitāmajiem paldies! 
Jūsu paldies ir mana bagātība un neizdzēšamas 
atmiņas. 

Lai jums visiem Dieva svētība un laba veselība!
jūsu medmāsa 42 gadu garumā - Vika 
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Vēstis no izglītības iestādēm

Barikādēm – 25

20. janvāris mūsu tautas dzīvē ir no-
zīmīgs datums. Tas ir laiks, kad Latvijas 
iedzīvotāji, sekojot kaimiņu, lietuviešu, 
piemēram, devās miermīlīgā cīņā pret pa-
stāvošo iekārtu, par brīvu, neatkarīgu Lat-
viju, kurā vienīgais kalps un kungs būs ne-
viens cits kā pats latvietis.

Šogad aizritējuši jau 25 gadi  kopš šī 
notikuma, kas pavēra durvis Latvijai kā 
brīvai un neatkarīgai valstij. Atceroties šo 
notikumu, īpaši spēcīgas sajūtas noteikti 
pārņem tos, kas toreiz bija tur, Rīgā, starp 
betona blokiem, starp smago tehniku, auk-
stajā ziemas laikā pie ugunskuriem sargāja 
Latviju - bez ieročiem, bez munīcijas, bez 
bruņojuma, tikai ar kvēlu sirdi par Latviju.

20. janvārī arī Ļaudonas iedzīvotāji bija 
barikāžu atceres sajūtās. Barikāžu atceres 
pēcpusdienā Andreja Eglīša Ļaudonas vi-
dusskolā tikās gan tie, kas bija klāt pie Lat-

vijas atdzimšanas, gan tie, kam šī vēstures lappuse jāizprot, 
jāsaglabā un jānodod tālāk nākamajām paaudzēm - nesagrozī-
ta, patiesa un taisnīga. 

Atceres pēcpusdienā Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
skolēniem un visiem klātesošajiem bija iespēja atgriezties 25 
gadus senā pagātnē, vērojot dokumentālus materiālus un klau-
soties ļaudoniešu liecībās par tā laika notikumiem  gan video-
formātā, gan klātienē. 

Ik gadu tā laika notikumi pāršķir jaunu lappusi, kurā rakstīts 
viens un tas pats, taču ik brīdi - arvien spēcīgāk, nododot tā 
laika liecības tālāk ar uzdevumu tās saglabāt  mūsu kopīgam 
labumam.

Dienas izskaņā  ikviens pasākuma dalībnieks tika aicināts 
uz barikāžu 25. gadadienai veltītu koncertu “Barikādēm - 25”, 
kur īpaši patriotisku programmu bija sagatavojis jauktais koris 
“Lai top! ”, dziesmā atgādinot ne tikai par mūsu kopīgo nā-
kotni, pārdzīvotajiem notikumiem, bet arī domājot par kopīgo 
nākotni, kas mums visiem kopā veidojama. 

Paldies visiem, kas atnāca - atcerējās, pieminēja un godi-
nāja!

Kristapa Šķēla teksts un foto

1. semestra veikums andreja Eglīša vidusskolā
 Ir bijis svētku, dāvanu  un liecību izdošanas laiks, noslē-

dzies 1. semestris. Kā tad ir veicies?
  Apkopojot 1. semestra mācību rezultātus, ar pedagoģis-

kās padomes lēmumu skolas Ziemassvētku eglītes iedegša-
na tika uzticēta  labākajiem mācībās:  4. kl. skolniecei Ilzei 
Bārbalei, 8. kl. skolniecei Anitai Sindijai Skrupskai, 9. kl. 
skolēniem Natālijai Šmeisai un Artūram Biķerniekam.

Protams, notika arī labākās klases izvērtēšana pēc sko-
las izstrādātajiem kritērijiem -  klases vidējā atzīme, klases 
kārtība, skolēnu dienasgrāmatu sakārtotība, ārpusstundu 
pasākumu apmeklējums. Šoreiz tā bija 8. kl., kl. audzi-
nātāja  Antra Punovska. Otro labāko vērtējumu ieguva 6. 
kl., kl. audzinātāja Biruta Bokta, trešās labākās: 4. kl., kl. 
audzinātāja Iveta Tole un 5. kl., kl. audzinātāja Rita Avoti-
ņa. Kā balva labākajai klasei tiek piešķirts skolas autobuss 
ekskursijai pa Latviju pavasara brīvdienās. Savukārt pēc  
skolas  skolēnu prēmēšanas kārtības noteicām  skolas  labā-
kos un aktīvākos skolēnus (tika vērtētas sekmes 1. semes-
trī, piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, 
projektos, skatēs, sporta sacensībās u.c. aktivitātēs). Viņi 
saņēma Dāvanu kartes. 4.-8. kl. grupā labākie: Amanda 
Nagle (6. kl.),  Jānis Krasnovs un Linda Rūtenberga (8. 

kl.). Šīs  klašu grupas labāko TOP desmitniekā ir iekļuvu-
ši 6. kl.Viktorija Korlaša un  8. kl. skolēni Sindija Anita 
Skrupska, Eva Stradiņa, Lāsma Pommere, Loreta Ducena, 
Viktorija Brutāne, Markuss Gābers (kl. audz. A. Punovska). 
9.-12. kl. grupā labākos rezultātus uzrādīja  9. kl. skolēni: 
Artūrs Biķernieks, Diāna Cīrule, Alise Avotiņa (kl. audz. L. 
Elijāse). Labāko šīs klašu grupas TOP desmitniekā: 10. kl. 
skolniece Kristīne Kuprane, 9. kl. skolēni Natālija Šmei-
sa, Agnese Madžule, Ivo Bilaničs, Ralfs Miškinis, 10. kl. 
skolniece Lineta Kārkla  un 11. kl. skolnieks Ilvars Gābers. 

Jāteic gan, ka pašlaik skolas darbs vēl tikai pusē un sko-
lēnu apbalvošana un vecāku godināšana gaidāma maijā - 
mācību gada noslēguma pasākumā  “Panākumu kliņģeris”, 
kad tiks apkopoti visa 2015./16. mācību gada rezultāti.

Sveicu  visus skolēnus, kuriem sekmes bijušas ļoti labas 
un teicamas.

Saku paldies skolotājiem par apzinīgu darbu un vecā-
kiem par interesi savu bērnu izglītošanā. Lai arī 2016. gadā 
mūs visus pavada veiksme, pacietība un atbildība par savu 
darbu! 

guntis lazda, 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktors

1991. gada  barikāžu dalībnieki. No kreisās: Jānis  Dimbelis, 
Einārs  Dumpis, Harijs Dundurs.
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Veiksme literārajā konkursā
15. janvārī mūsu skolas skolēni - Amanda Nagle, Mārtiņš Toms Veikšāns, Viktorija Korlaša, Irbe Karlsone, Kristiāna 

Mozga, Viviāna Žitkova (6. kl.), Rolans  Šimonis (7. kl.), Linda Āboliņa, Lineta Kārkla, Reinis Veikšāns  (10. kl.) - tika 
uzaicināti piedalīties dzejniekam, filozofam Robertam Mūkam veltītajā Vislatvijas radošo darbu konkursa noslēguma pasā-
kumā Galēnos. Konkurence patiešām bija sīva, jo piedalījās vairāk nekā 70 skolas no dažādiem Latvijas novadiem. Katrā 
klašu grupā (5.-7. kl., 8.-9. kl., 10.-12. kl.) tika izvērtēti vairāk nekā 100 jauno autoru darbi. Bijām ļoti priecīgi un patiesi 
gandarīti par padarīto, jo katrs skolēns saņēma Pateicību un grāmatu, bet īpaši var uzteikt 6. kl. skolnieci Irbi Karlsoni un 10. 
kl. skolnieku Reini Veikšānu par viņu radošumu, oriģinalitāti. Viņi saņēma Atzinības! Prieks par talantīgajiem skolēniem! 
un, lūk, ieskats labākajos darbos:

“Ko gan es darītu, uzjājis stikla kalnā?” (r. mūks)

Cīņa ar tumšo
Lai  Stikla kalnā tiktu,
Es divkosību pie vietas liktu.
Lai Stikla kalna augšā tiktu,
Es zemiskumu kājām mītu.

Lai miers Stikla kalna augšā tiktu,
Es karavīrus mājās dzītu.
Lai pasaule Stikla kalna augšā tiktu,
Es labestību apkārt tam tītu.

Lai mēs Stikla kalna augšā tiktu,
Mēs viens otru visā atbalstītu.
Lai mēs Stikla kalna augšā tiktu,
Mēs netaisnību kā miglu izkliedētu.

Stikla kalna augšā tikuši,
Cienastu dzīru galdā likuši,
Visi kopā tumšo esam uzveikuši -
Ar cieņu, ar labestību un ar laimi
Mēs to tumšo peklē esam dzinuši.

Nu mēs esam brīvi tikuši,
Gaismu viscaur esam sējuši!

                                          reinis Veikšāns, 10. klases skolēns

“Ko gan es darītu, uzjājis stikla kalnā?” 
(r.mūks)

Nokļuvusi Stikla kalnā, es smaidītu. Es smaidī-
tu par paveikto, es smaidītu par darāmo un galu 
galā par apkārtējo vidi. Par vēju, kas maigi bužina 
manus matus, par kalnu, uz kura es stāvu, par mā-
koņiem, mikliem un baltiem, kas apskauj mani, un 
par ainavu: kalniem, mežiem un ielejām tur, lejā. 

Smaidu es nespēju apslēpt un arī nemaz necen-
šos to darīt. Elpoju pilnu krūti svaigā un spirgtā 
gaisa un vēroju vientuļu lapu, kas nez no kurienes 
līgani laižas lejup. Pie sevis es netieši nodomāju: 
es esmu tā lapa, kas lejup krīt. Nemanot man pie-
aug spārni, un es laižos projām ar vēju pāri kal-
niem, mežiem un upēm. Tik tālāk un tālāk, kur acis 
rāda!

Nevajag atvērt man plaukstas, lai zinātu, kas 
mani gaida. Jūtu tāpat šo lēni krītošo lapu…

irbe Karlsone, 6. klases  skolniece

literatūras skolotāja sarmīte sīle

muzikāls uzvedums bērniem „Paukojam un šmaukojam”
11. decembrī jaunāko klašu skolas bērni devās uz Rīgu, 

lai Kongresu namā baudītu šo muzikālo izrādi.

Dziesmu spēle ir veidota pēc Enīdas Blaitonas populārās 
pasakas „Pauks un Šmauks” motīviem.

Nerātnajiem zaķēniem Paukam, kas dzīvo Ozolaines 
mežā, galva vienmēr pilna ar dažādām idejām un dullībām, 
bet gudrinieks Šmauks tās palīdz realizēt, jo divas galvas 
taču ir gudrākas nekā viena, vai ne?! Dzīve ir lustīga, dul-
luma un pārsteigumu pilna, tomēr katrs viņu jautrais dar-
biņš, kas vienmēr labi domāts, beidzas diezgan bēdīgi...

Zaķēni nenokar galvas un ir gatavi laboties (cik pazīsta-
mi, vai ne?), un … Paukam atkal ir - „I-D-E-J-A!” Sākas 
jauns piedzīvojums… Ko tas nesīs meža iemītniekiem?

Lai nu kā, - zaķēniem pieder vissvarīgākā, vislielākā  
vērtība - laba sirds! Tāpēc šis stāsts galu galā beidzas labi, 

un viņiem viss tiek piedots.

Izteiksmīgas, jautras kustības, spilgti kostīmi, Ozolaines 
meža vide dekorācijās priecē ne tikai bērnus, bet arī pie-
augušos,- ikvienu, kam patīk azarts, jautrība un ir mīļas 
bērnības atmiņas.

Izrādē skan lieliskā latviešu komponista Arvīda Žilins-
ka  bērnu dziesmas - „Rīta rosme”, „Dziesmiņa par mīļo 
māmiņu”, Kaķīts mans”, „Dziesma par slinko Jānīti”, 
„Pulkstens deviņus jau zvana” un daudzas, daudzas citas. 
Tās, kuras zinājām, dziedājām līdzi. 

Jaukā noskaņojumā devāmies mājās, priecādamies par 
daudzajām skaisti izrotātajām eglītēm, krāšņi izgaismo-
tajiem namiem un tiltiem. Un bērniem vēl viens prieks - 
sniegs!!!

aija driksna, sākumskolas skolotāja
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lācīša Vinnija Pūka lielā diena!
Vinnijs Pūks sivēnam jautāja: ,,Kas šodien ir par 

dienu?” 
Sivēns atbildēja: ,,Šodiena!”

Vinnijs Pūks nopriecājās: ,,Šodiena ir mana 
mīļākā diena!”

1926. gadā iznāk pirmā grāmata par lācīša Vinnija Pūka 
un viņa draugu piedzīvojumiem, ko angļu rakstnieks Alans 
Aleksandrs Milns sarakstījis par godu savam dēlēnam Kris-
toferam Robinam. Alans Aleksandrs Milns ir dzimis 1882. 
gada 18. janvārī. Tāpēc arī visā pasaulē tieši šajā dienā svin 
pasaules slavenākā lācīša Vinnija Pūka dzimšanas dienu. 
Šogad lācītim Pūkam apritēja apaļi 90! Mēs skolā jau ie-
priekšējā gadā ar dažādām aktivitātēm atzīmējām Pūka 89. 
dzimšanas dienu. Tāpēc tas šķita likumsakarīgi, ka šogad to 
darīsim nopietnāk. Lai notiktu svētki, nepieciešami dalībnie-
ki, tāpēc uzrunāju sākumskolas skolotājas, vai mēs kopā va-
ram svinēt Vinnija Pūka dzimšanas dienu. Saņēmu pozitīvu 
atbildi. Un tad mēs sākām rosīties - lasījām Vinnija Pūka pie-
dzīvojumus, krāsojām un zīmējām. Katra klase gatavoja arī 
apsveikumu lācītim. Tās tiešām bija ļoti rosīgas  un darbīgas 
dienas mums visiem. Bet 18. janvāra rītā mēs visi draudzīgi 
tikāmies skolas muzejā, lai kopā suminātu mūsu mīļo lācīti 
Pūku. Muzeja telpa bija pārvērtusies pilnībā! Tur valdīja ab-
solūta Vinnija Pūka un viņa draugu noskaņa - grāmatas par 
Vinniju Pūku, bērnu zīmējumi,  Vinnija Pūka citāti, rotaļu 
lāči, baloni un galvenais - MEDUS!!! Mēs skatījāmies mult-
filmu par Vinniju Pūku, dziedājām dziesmiņu, gājām rotaļās. 
Visiem par lielu pārsteigumu, uz ballīti bija ieradies arī pats 
jubilārs - lācītis Vinnijs Pūks kopā ar savu labāko draudziņu 
Sivēntiņu. Mēs kopā ar Pūku teicām paldies visiem bērniem 
par skaistajiem zīmējumiem. Savukārt bērni kopā ar skolo-
tājām bija sagatavojuši skaistu dāvanu -  dziesmu un veselu 
gleznu galeriju, kuru turpmāk varēs apskatīt skolas bibliotē-

kā. Tas man bija patīkams pārsteigums! Drusku nopietnākas 
runas teica Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Drei-
mane un skolas direktors Guntis Lazda. Laiks skrēja nema-
not! Un kur ir laba kompānija, tur ir arī pacienāšanās. Medus 
maizes un piens iz-
rādījās varens gar-
dums tik labā kom-
pānijā! Bet kā gan 
dzimšanas diena 
bez tortes! Tā bija! 
Un tik skaista!!! Un 
garda!!! Nu ļooti 
ņammīga bija! Man 
ir tāds prieks, ka, 
par spīti visādām ,,nebūšanām”, svētki izdevās brīnišķīgi! 
To apliecina visi - gan lielie, gan mazie svētku dalībnieki. 
Un tā kā PALDIES ir vienīgā valūta pasaulē, kas nav mai-
nījusi kursu, tad es no sirds saku visiem, kas palīdzēja un 
atbalstīja, - PALDIES! 

Paldies Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājai Ilzei Drei-
manei par atbalstu skaistās tortes sagādāšanā un klātbūtni 
pasākumā.

Paldies visām jaukajām sākumskolas skolotājām - Ilutai, 
Aijai, Ivetai, Sintijai, Ilonai -  par atbalstu un sadarbību. 
Īpašs paldies Ivetai par balonu veiksmīgu attransportēšanu.

Paldies visiem skolēniem par skaistajiem zīmējumiem.
Paldies Elvijam Viļevičam par datordizaina pakalpoju-

miem.
Paldies virtuves vadītājai Inārai un viņas darbīgajai sai-

mei par atbalstu un īpašs paldies Ivetai Tropai, veicot atbil-
dīgo skaistās tortes sagriešanas pienākumu.

Paldies visiem viesiem un visiem labajiem gariņiem, kas 
kaut kādā veidā palīdzēja notikt labajam.

Un vislielākais Paldies Vinnijam Pūkam (Dacei Zepai) un 
Sivēntiņam (Ievai Skuš-
ķei)! Jūs bijāt brīnišķīgi!

Un nobeigumā jums 
novēlu - dzīvojiet kā Vin-
nijs Pūks! Jūs jautāsiet - 
kā tas ir? 

Ar domu, ka šodiena ir 
jūsu labākā diena!!! Un 
tā - katru dienu!!! 

Patiesā mīlestībā 
dzintriņa 

/Dzintra Viļeviča/,
Andreja Eglīša 

Ļaudonas vidusskolas 
bibliotekāre

Vinnijs Pūks ar draugu Sivēntiņu.
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turpinājums 8. lpp.

Jau atvērtas durvis jaunajam - 2016. - gadam, kurā katrs 
iesoļojam ar pārdomām par iepriekšējā gada veikumu un, 
protams, jauniem sapņiem un iecerēm to īstenošanai jaunajā 
gadā. Lai mums izdodas!

Kāds nākamais gads solās būt bibliotēkā? Ko un cik daudz 
lasīsim?

Izvērtējot iepriekšējā gada pieprasījumu, kā arī apkopojot 
lasītāju izteiktās vēlmes, šajā gadā bibliotēkas plauktos būs 
atrodami 16 nosaukumu preses izdevumi dažādām lasītāju 
gaumēm:

“ir”, “ieva”, “ievas stāsti”, “ievas māja”, “Praktiskais 
latvietis”, “dārza Pasaule”, “lauku avīzes tematiskā 
avīze”, “100 labi padomi” “ilustrētā Pasaules Vēsture”,  
“Planētas noslēpumi”, “36,6 c ”, “Burda”, “leģendas”, 
“annas psiholoģija”, “mājas Viesis”, “santa”. Kā arī sa-
darbībā ar Ļaudonas pansionātu lasīsim laikrakstu “stars”.

Laba ziņa grāmatu lasītājiem - šajā gadā palielināts finan-
sējums grāmatu iegādei, līdz ar to būs iespēja papildināt un 
uzlabot esošo grāmatu krājumu, kas savukārt  pavērs plašākas 
iespējas lielākam lasītāju lokam atrast sev interesējošo lasām-
vielu.

Šobrīd bibliotēkas plauktos jaunākās grāmatas:

latviešu literatūra
Anna Skaidrīte Gailīte /Tilts starp horizontiem  
Tilts starp horizontiem? Tas ir tilts starp dzīves sākumu un 

nobeigumu. Tāds pavisam neliels laika posms no Mūžības, 
kurā satikušās un cita citu nomainījušas vairākas paaudzes. 
Ģimenē, dzimtā, tautā.

Neparasts ir arī Fanijas stāsts romānā „Tilts starp horizon-
tiem” par garīgi bagātu un stipru sievieti, par viņas senčiem 
Kolkas zemesragā, kur Dižjūra satiekas ar Mazjūru un viņas 
dzimtas sievietes izdzīvojušas savu laimi un ciešanas, par Fa-
nijas bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem, par mīlestī-
bas tiltu, kas vieno šo ļaužu horizontus.

Linda Šmite /Pilna upe
Monika Zīle: “Šis romāns viennozīmīgi stāsta par mīlestī-

bu. Precīzāk sakot - par tās dažādajām šķautnēm. Viena mirdz 
uzkrītoši, cita slēpjas un pacietīgi gaida savu stundu, vēl kāda 
plaukst atmiņās tik ilgi, kamēr sariešas dzīvā pumpurā. Bet vi-
saizkustinošākā, skumjākā un sāpīgākā ir tā, kurai mīlestības 
vārdā saukties neļauj pienākuma apziņa, atbildība un - lai cik 
neticami izklausītos! - roku rokā ar darba mīlestību staigājošs 
ikdienas krietnums.”

Nora Ikstena /Mātes piens
Noras Ikstenas romāns “Mātes piens” aptver laika posmu 

no Otrā pasaules kara beigām un vēsta par triju paaudžu sie-
viešu likteņiem, bet vēstījuma centrā ir 20. gadsimta 70. un 
80. gadi. Visu romāna tekstu caurauž atteikšanās - no vīra un 
tēva, no sapņiem un iecerēm, no darba un uzskatiem, no drau-
giem un tiem, kurus mīlam. Šajā visu paaudžu sieviešu sāpju 
ceļā ļoti spēcīgs ir piedošanas motīvs. Tas kopš mazotnes ir 
nepārtraukts uzdevums meitai, lai turētu pie dzīvības māti, 
kura apzināti viņai liegusi savu pienu, lai neļautu mantot sa-
vas sāpes un izmisumu.

Monika Zīle /Dullā dzeguze 
Ir taisnība: ja kaut kas draud plīst, nereti tas notiek visne-

piemērotākajā brīdī. Saņēmusi darba uzteikumu, žurnāliste 
Dace Ketlere secina, ka būtībā izirusi arī laulība. Nevēlēda-
mās piedzīvot sāpīgās šķiršanās blaknes, viņa pamet Rīgu 
un ievācas no krustmātes mantotā mazpilsētas īpašumā, kura 
saimniecības ēkas bēniņos mitinās noslēpumains svešinieks. 
Dace nenojauš, ka jau pavisam drīz dramatiski savīsies viņas, 
šī vīrieša, Saeimas deputātes Šarlotes Vīndedzes, pensionētās 
konditores Mirdzas Līdumas un vairāku citu gaitas un ka sān-
censes mātei gandrīz izdosies velnišķais nodoms…

Daina Avotiņa /Divas koka karotes un roze
“Kas ir mīlestība? Kāpēc tā ierodas gaidīta vai arī negaidīta 

un negribēta? Kāpēc tā sniedz bezgala lielu laimes izjūtu, bet 
citreiz - nepārvaramas milzu sāpes?” - tā sev visu mūžu ir vai-

    informē ļaudonas pagasta bibliotēka
cājis Dainas Avotiņas jaunā romāna galvenais varonis, cilvēks 
ar plašu un patiesu, bet nesadalāmu sirdi. 

Vitauta Odziņa skaudrā dzīvesstāsta pamatā, kā allaž popu-
lārās rakstnieces darbos, ir reālu cilvēku likteņi, izklāstīti sais-
tošā vēstījumā, kas bagāts ar dzīvesgudrām atziņām un tēlainu, 
izteiksmīgu valodu.

Sarmīte Radiņa /Dzeja Pļavas nomniece
Grāmatas ievadā autore raksta:
„Es esmu savas pļavas: laika,  domu, mīlestības, Latvijas 

zemes nomniece.  Viss ir dots, dāvināts  - kādam vien zināmā, 
atvēlētā laikā, ar  viņam vien  zināmiem noteikumiem. Pārējais 
ir tikai manas nojausmas, sajūtas, pieredze aptvert neaptvera-
mo Dvēseles valodā. Būt kaut kur pa vidu, starp pasauli sevī 
un pasauli apkārt, ar mūžīgo vēlmi padarīt neapzināto par ap-
zinātu. Lai mūsos un ap mums piepildīts laiks!”

Ārzemju literatūra
E.L.Džeimsa /Grejs
Vēlreiz ieskatieties Greja piecdesmit nokrāsu pasaulē - šo-

reiz ar Kristjena Greja acīm.
Izmantojot Kristjena vārdus, domas, atmiņas un sapņus, E. 

L. Džeimsa piedāvā jaunu redzējumu uz mīlasstāstu, kas apbū-
ris daudzus miljonus lasītāju visā pasaulē.

Filipa Gregorija /Muļķu zelts
Vēsturisko romānu autore Filipa Gregorija, kura pelnīti tiek 

dēvēta par vēsturisko romānu karalieni, radījusi trīs brīnišķī-
gus, elpu aizraujošus romānus jauniešiem. “Muļķu zelts” ir 
jaunākais sērijas “Tumsas ordenis” romāns, kas turpina iemī-
ļoto varoņu Lukas, Izoldes, Freizes un Išrakas patiesības mek-
lējumus, cenšoties saprast paši savu likteni un atklāt Tumsas 
ordeņa noslēpumus.

Jū Nesbē /Policija
Jū Nesbē ģeniālā romānu sērija par izmeklētāju Hariju Holu 

izskan. “Policija” ir noslēdzošais darbs - un jūs taču vēlaties 
uzzināt, kas notika?

Daudzus gadus detektīvs Harijs Hols ir bijis ikvienas nozī-
mīgākās Oslo kriminālizmeklēšanas centrā. Viņa izcilās prāta 
spējas palīdzējušas glābt neskaitāmu cilvēku dzīvību. Tomēr 
šobrīd, kad apdraudēti ir Harija vistuvākie, viņš nespēj aizsar-
gāt nevienu... Arī sevi ne...

Kamilla Lekberga /Nāras sauciens
Autores jaunākais darbs stāsta par jaunas zvaigznes parādī-

šanos Fjelbakā - Kristianu Tīdelu. Viņa pārsteidzošais darbs 
un noslēpumainā personība jau sākotnēji ieinteresē daudzus, 
tomēr vislielāko uzmanību autors gūst brīdī, kad lasītāji uzzina 
- autors saņem draudu vēstules. Kādēļ gan kāds gribētu biedēt 
Kristianu? Kas ir šo vēstuļu autors? Un vēl šī mīklainā Mag-
nusa Selnera pazušana... Notikumi sāk uzņemt apgriezienus, 
un atklājas pārsteidzošas sakarības.

literatūra bērniem
Viktorijas laika spoku stāsti
Suns, kas atgriežas no kapa...
Atvienota telefona zvans...
Cilvēks ar divām ēnām...
Baisas vaimanas naktī...
Šīs un vēl citas rēgainas parādības sastopamas sešos klasis-

kos stāstos, kas sarakstīti Viktorijas laikā un pārstāstīti šajā 
krājumā, lai intriģētu un valdzinātu arī mūsdienu lasītājus. Uz-
drīksties spert soli spoku un pirmatnēju baiļu valstībā!

Maša un lācis. Rosīgie stāsti
Kad ārā spīd saule un dzied putni, ir pats labākais laiks 

apciemot lādzīgo Lāci un mesties piedzīvojumos kopā ar ne-
bēdni Mašu! Šoreiz tu uzzināsi atjautīgās meitenītes neparastā 
ievārījuma noslēpumu, un tev noteikti patiks arī viņas aizrau-
tīgās rotaļas, kuru dēļ gan ķepainajam draugam nāksies rīkot 
lielo veļas dienu... Turklāt ciemos ieradīsies tīģeris, un nu tik 
sāksies rosība un ūsaini, svītraini, jautri triki!
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turpinājums no 8. lpp.

Hollija Veba /Timija nedienas
Keitija nespēj noticēt savai laimei, kad vecāki piekrīt iegā-

dāties kucēnu. Un, ieraudzījusi ņipro Timiju, meitene domā, 
ka arī visi pārējie ģimenes locekļi iemīļos to tikpat stipri kā 
viņa.

Taču vecākā māsa Džesika raizējas, kā jaunpienācēju uz-
ņems kaķene Mistija. Keitija cer, ka abi dzīvnieciņi saradīs, 
tomēr viss izrādās citādi. Ikreiz, kad Timijs grib iesaistīt Mis-
tiju rotaļā, kaķene sadusmojas un iekausta to. Timijs ir nosku-
mis - kāpēc Mistija negrib ar viņu draudzēties?

Deivids Robertss /Nevīža Bērtijs. Sliekas!
Iepazīstieties ar Nevīžu Bērtiju - zēnu, kuram ir tādi pa-

radumi, no kuriem deguna urbināšana ir pats nekaitīgākais. 
Lai gan viņš tiešām nav sevišķi kārtīgs un pieklājīgs, viņam 
ir laba sirds un galva vienmēr pilna nebēdnīgām idejām un 
trakiem plāniem.

Neaizmirsīsim, ka viens no pakalpojumiem, ko piedāvā 
Ļaudonas pagasta bibliotēka, ir datorlietošana un internets. 
Bibliotēkā 2016. gadā pieejamas un bez maksas izmantoja-
mas tiešsaistes datubāzes:

news.lv - Lursoft Laikrakstu bibliotēka ir Latvijas perio-
disko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojums in-
ternetā. Pieeja datu bāzei bez autorizēšanās, pēc IP adreses no 
bibliotēkas datoriem: www.news.lv

letonika.lv -  Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sis-
tēma internetā, kuras galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, 

enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju. “Letonika” 
enciklopēdiskie un vārdnīcu resursi: enciklopēdijas un citi 
uzziņu resursi, vārdnīcas un citi tulkošanas resursi, multivide 
(attēli, audio un video), Latvijas interneta lapu katalogs, Lat-
viešu valodas uzziņas. Pieeja datu bāzei bez autorizēšanās, 
pēc IP adreses no bibliotēkas datoriem: www.letonika.lv

filmas.lv
pasakas.net

Bibliotēkas piedāvātais maksas pakalpojums – drukāša-
na, kopēšana. Kopiju iespējamais formāts A4 un A3 lapas, 
krāsainas un melnbaltas. 

Tāpat kā līdz šim, arī šogad tiks organizētas dažādas izstā-
des un pasākumi - tematiski, literāri, veltīti svētku un atceres 
dienām.

Par bibliotēkā notiekošajām aktivitātēm sekojiet reklāmai 
bibliotēkā, Ļaudonas pagasta mājaslapā, avīzē “Ļaudonas 
Vēstis”, pie ziņojumu dēļiem.

Jaunajā gadā visiem ļaudoniešiem vēlu:
Lai labās domas pārtop labos vārdos,
Labie vārdi - labos darbos,
Labie darbi - vēl vienā labā gadā!

Uz tikšanos bibliotēkā!

ieva, bibliotēkas vadītāja

īsziņas no Bjic „acs”
Aizvadītā gada nogale un jaunā  gada sākums Jauniešu cen-

trā bija   notikumiem bagāti.
 * Gada nogalē Līdēres kultūras namā notika pasākums jau-

niešiem SUDRABA GAILIS, kurā piedalījās arī mūsu centriņa 
jauniešu grupiņa.

 Kaut arī nominēto vidū nebija mūsu pagasta jauniešu, mēs 
priecājāmies par citu jauniešu panākumiem un labi atpūtāmies.

* Decembra nogalē Kusas multifunkcionālajā centrā „1. 
stāvs” notika gada   pēdējais seminārs jauniešu centru vadī-
tājiem, kurā piedalījos arī es.   Kopīgi  izvērtējām gada  laikā 
paveikto un nospraudām uzdevumus jaunajam darba cēlienam.

* Kā katru gadu, ciemojāmies pansionātā. Šoreiz iztikām bez 
piparkūku cepšanas, bet cepām ābolus un piepludinājām pan-
sionāta telpas ar fantastisku smaržu. Kamēr āboli cepās, jau-
nieši kopā ar pansionāta iemītniekiem  gatavoja taurenīšus, ko 
jauniešiem iemācīja mūsu bibliotekāre Ieva. Tagad pansionātā 
sienu  rotā pašu izgatavots dekors ar lidojošiem taurenīšiem.

* Gada nogalē iededzām eglīti pie Centriņa un pašā Centri-
ņā. Kopīgi svinējām Ziemassvētku gaidīšanas svētkus, skandi-
nājām dzejoļus un minējām mīklas, ticējumus. Mielojāmies ar 
saldumiem. Paldies  SIA „AUSMUPE”  INDRAI un IMAN-
TAM par garšīgo un saldo svētku sveicienu.

* Jauno gadu iesākām ar sportiskām aktivitātēm - novusa 
turnīru. Turnīrs  ilga visu nedēļu - no 11. līdz 16. janvārim. 
Pārliecinošu uzvaru izcīnīja  ARTIS  KALNIŅŠ.

* Pirmās radošās darbnīcas jaunajā gadā bija veltītas pankū-
ku cepšanai. 

 Jaunieši darbojās divas dienas, cepot dažādu veidu pankū-
kas. Degustējām  pašu ceptās pankūkas un mācījāmies galda 
kultūru.

Ar baltu sniegu, patīkamu salu un labām domām ir iesācies 
jaunais gads.

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

  BJIC „ACS” novēl visiem ļaudoniešiem izturību un panā-
kumus,   labas domas visu nākamo gadu! Lai izdodas sasniegt 
iecerēto!

Biruta calmane, BJIC „ACS”  vadītāja   

Plānotās sporta norises 
ļaudonas pagastā 2016. gadā

Kad Cikos Pasākuma nosaukums Norises vieta 
 06.02. 11.00 Sniega diena Vidusskolas 

stadions 
14.02.    9.00 Ļaudonas pagasta atklātās sacensības 

zemledus makšķerēšanā 
Driksnas ezers 

12.03. 11.00 Turnīrs galda tenisā Vidusskola 
27.03. 10.00 Zolītes turnīrs Vidusskola 
27.03. 10.00 Lieldienu volejbola turnīrs jauktajām 

komandām 
Vidusskola 

16.04. 11.00 Turnīrs novusā Vidusskola 
14.05.  11.00 Skrējiens “Apkārt Ļaudonai” Estrāde 
28.05. 10.00 Pludmales volejbola turnīrs vīriešiem 

1 kārta 
Estrāde 

29.06. 18.00 “Pēterdienas kauss”, pludmales 
volejbola turnīrs vīriešiem, 2. kārta 

Estrāde 

6.08. 10.00 Ļaudonas pagasta svētku sporta 
aktivitātes un pludmales volejbola 
turnīra fināls 

Estrāde 

24.09. 10.00 Futbola turnīrs Vidusskolas 
stadions 

25.09.   9.00 Ļaudonas pagasta atklātās sacensības 
pludiņmakšķerēšanā 

Sāvienas ezers 

22.10. 10.00 Basketbola turnīrs jauktajām 
komandām 

Vidusskola 

19.11. 10.00 Turnīrs volejbolā vīriešu komandām Vidusskola 
 

    Minēto sporta pasākumu norises laikos un vietās iespējamas izmaiņas. Precīzāka 
informācija pirms katra pasākuma. 
     Ļaudonas pagasta iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas apmeklēt vidusskolas 
trenažieru zāli pirmdienās no plkst. 17.00 līdz 19.30; otrdienās no 17.00  līdz  19.30; 
ceturtdienās no plkst.19.00  līdz 21.00.   
Tāpat visiem pašlaik ir iespēja izbaudīt ziemas priekus, jo darbojas  slidotava, bet 
sestdienās no plkst. 11.00 līdz 15.00 arī distanču slēpju noma  (vidusskolas siltuma 
mezgls).  
    Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt sporta darba organizatoram 
Guntim Lazdam, tālr. 26532395. 

 
 

 
Lai tev vienmēr jautra oma,  
Priecīgs prāts un gudra doma,  
Lai tev vienmēr pietiek spara 
Darīt to, kas jāpadara! 
 
 

SVEICAM  DECEMBRA UN  JANVĀRA  MĒNEŠA  JUBILĀRUS 
 

 
50 gadu jubilejā 

Minēto sporta pasākumu norises laikos un vietās iespēja-
mas izmaiņas. Precīzāka informācija pirms katra pasākuma.

Ļaudonas pagasta iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas ap-
meklēt vidusskolas trenažieru zāli pirmdienās no plkst. 17.00 
līdz 19.30; otrdienās no 17.00  līdz  19.30; ceturtdienās no 
plkst.19.00  līdz 21.00.  

Tāpat visiem pašlaik ir iespēja izbaudīt ziemas priekus, jo 
darbojas  slidotava, bet sestdienās no plkst. 11.00 līdz 15.00 
arī distanču slēpju noma  (vidusskolas siltuma mezgls). 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt sporta 
darba organizatoram guntim lazdam, tālr. 26532395.
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Ziemassvētku laika norises
Šogad iesācies vējains, dubļains un lietains  decembris - 

Ziemassvētku mēnesis.
 Domājot par 12. decembri kā datumu, kurā norisināties 

Ziemassvētku ieskaņas koncerts, klusībā cerēju, ka šī diena 
būs balta, sniegota un skaista, lai tuvojošos Ziemassvētkus 
ieskandinātu ne tikai ar skaistām dziesmām, bet arī ar baltām, 
krītošām sniega pārslām.

 Un tā tas arī notika. Snie-
gotajā 12. decembra dienā 
Ļaudonas evaņģēliski  lute-
riskās draudzes kapelā dzies-
mā satikās Sniedze Prauliņa, 
Silvija Silava un jauktais 
koris “Lai top!”, kas kopīgā 
koncertā ar dziesmu sildī-
ja vēsos kapelas mūrus un 
sanākušo sirdis, lai ikviens 
klātesošais Ziemassvētkus 
sagaidītu siltā noskaņoju-
mā. Koncertā skanēja gan 
Silvijas Silavas komponētās 
dziesmas, gan pasaulslaveni 
klasiskās mūzikas šedev-
ri. Speciāli šim notikumam 
jauktais koris “Lai top!” bija 

sagatavojis divas Silvijas Silavas komponētas dziesmas kora 
salikumā ar flautas un vijoles solo partiju. 

 Cerams, ka ikviens koncerta apmeklētājs  Ziemassvētku 
gaidīšanas laikā  caur koncertā pausto noskaņu spēja atrast 
kādu mazu Ziemassvētku cerību un brīnumu, kas par pasauli 
kā gaišu vietu, kurā dzīvojam, spēs atgādināt kādos arī  tum-
šākos brīžos.

Laikā pēc Ziemassvētkiem, tuvojoties gadu mijas slieks-
nim, uz kopā būšanas pasākumu pulcējās pagasta vecākā pa-
audze, kas (pārsvarā tie bija cienījama vecuma ļaudis) Veco 
gadu pavadīja ārkārtīgi līksmā  noskaņojumā ar rotaļām un 
pat dejām.

Dienas gaitā sanākušajiem bija iespēja atrast laiku gan ko-
pīgām sarunām, atceroties kādreiz kopīgi piedzīvoto, gan arī 
izteikt domas par gaidāmo nākamo gadu un notikumiem tajā. 
Sanākušos priecēja gan dāmu deju grupa, kurā aktīvi darbojas 
Ļaudonas dāmas, gan arī trīs citas dāmas, kuras gādāja par 
dziesmām, spēlēm, rotaļām, deju mūziku un visu pārējo, lai 
pasākumā valdītu patiešām īsta svētku noskaņa.

Paldies visiem, kas atnāca, lai  kuplā skaitā savu vienaudžu 
lokā pavadītu Veco gadu - lustīgi, priecīgi un aizrautīgi. Lai 
Jaunais gads jums ir veiksmīgs, bagātīgs, stipras veselības un 
gaišu domu piepildīts. Un uz tikšanos pavasarī! 

Kristapa Šķēla teksts un foto

Muzicē  Silvija Silava un Sniedze Prauliņa.

Sniedze Prauliņa un Silvija Silava kopā ar jauno un talantīgo 
dziedātāju Artūru Biķernieku. 

Dejo Dāmu deju grupa.
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aPSVeiCaM!

Lai tev vienmēr jautra oma, 
Priecīgs prāts un gudra doma, 
Lai tev vienmēr pietiek spara
Darīt to, kas jāpadara!

SVEICAM  DECEMBRA UN  JANVĀRA  
MĒNEŠA  JUBILĀRUS

 50 gadu jubilejā
Jūliju  Beļaunieku                  4. decembrī
Māru Vāveriņu                        4. janvārī
Aigaru Krēsliņu                       7. janvārī
Hariju Kaulaču                        10. janvārī
Ilzi Smalko                              14. janvārī
Vandu Mincāni                        20. janvārī

 55 gadu jubilejā
Andri Čakānu                          4. decembrī
Juri  Bucenieku                       11. decembrī
Vladimiru  Jakubjaņecu         31. decembrī
Andreju Mutoru                      14. janvārī
 
 60 gadu jubilejā
Lidiju Šalajevu                        20. decembrī
Josifu Sufeļaku                       1. janvārī
Ludmilu Davidoniti                 27. janvārī

 65 gadu jubilejā
Vili  Zvaigzni                            16. decembrī
Fjodoru  Popoviču                   22. decembrī
Ligitu Stepanovu                     31.janvārī

 70 gadu jubilejā
Ainu  Dauģi                               8. decembrī
Valdi  Rudzīti                            14. decembrī
Dmitriju  Plaunovu                   20. decembrī

             75 gadu jubilejā 
Ariju Viļeviču                            7. decembrī
Dzintru Kļaviņu                        5.janvārī

              80 gadu jubilejā
Zigrīdu Auleciemu                   22. decembrī
Miervaldi Iesalnieku               3. janvārī

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājuši:
INDULIS LAUKABRIEDIS 
17.12.2015. 88 gadu vecumā;

ILGA BRUTĀNE 
25.12.2015. 88 gadu vecumā;

GUNTIS DUNDURS 
20.12.2015. 66 gadu vecumā;

JURIS MIEZIS 
01.01.2016. 66 gadu vecumā;

NATĀLIJA KLAUŽA 
04.01.2016. 77 gadu vecumā.

Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem.

Man nogura dvēselīte,
Šai saulē dzīvojot.
Dod, Dieviņ, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā.

Tā sacīja meža māte,
Pa siliņu tecēdama:
Pūt, vējiņ, nelauz koku,
Mans bērniņš šūpulī.

reģistrēti jaundzimušie:
ZANE VEIKŠĀNE 

dzimusi 23.11.2015. vecākiem Emīlam Veikšānam 
un Renātei Šašimovai;

RINALDS KARKOVSKIS 
dzimis 07.12.2015. vecākiem Uldim Karkovskim un 

Gitai Bērziņai;

RAIVIS ANTUŽĀNS 
dzimis 12.12.2015. vecākiem Jānim un Anitai 

Antužāniem.

Šim vakaram – spožākās zvaigznes, 
Šim vakaram -  skaistākais sniegs,
Bet spožāks par svecītēm eglē
Lai sirdī nāk cerību prieks!

laimīgu jauno gadu! cerībā, ticībā, mīlestībā!

sia „ausmupe” un veikals „Katram


