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„Dariet, ko spējat ar to, kas jums ir, tieši tur, kur 
esat!” Teodors Rūzvelts

Ar sveicieniem jaunajā - 2020. - gadā, mīļie Ļau-
donas pagasta iedzīvotāji!

Arī šī gada pirmajā mēnesī nemainīgi jūsu pastkas-
tītēs ir nonākusi Ļaudonas pagasta pārvaldes veidotā 
avīze „Ļaudonas Vēstis”. Mana jaunā gada apņemša-
nās - nepievilt jūs, manus uzticīgos lasītājus. Turpinā-
šu radoši strādāt, lai jūs iepriecinātu, lai katrs „Vēstu” 
numurs tiktu gaidīts ar nepacietību. Aicinu skatīties 
pasaulē ar labvēlīgām acīm, meklējot cilvēkos un ap-
kārtnē labo!

Ģirta Podnieka foto

Šajā numurā atskats uz notikušajiem Ziemassvētku 
pasākumiem Ļaudonas pagasta iestādēs, pagasta pār-
valdes vadītāja Artūra Portnova iedvesmojošā sleja, 
interesants raksts rubrikā „Dzīvesstāsts”, 2019. gada 
atskats uz kultūras notikumiem, kā arī dažādi informa-
tīvie ziņojumi no Madonas novada pašvaldības.

Mīļie ļaudonieši! Es atgādinu rūpēties citam par citu 
un vidi, kurā mēs dzīvojam. Aicinu gādāt par kārtību 
sabiedriskās vietās - pieturās, estrādē, iestādēs -, uz-
vesties kulturāli, cienot citu cilvēku viedokļus.

Lai šis gads jums visiem nes daudz laimīgu dienu, 
piedzīvojumu un patīkamu pārsteigumu! Lai visas 
emocijas, ko šogad izjutīsim, ir līdzsvarā!

Tiekamies februārī!
Katrīna Melānija

“[..] Šis janvāris ir zelta laiks,
Tik maigs un silts bez sniega,
Un naktīs, putnos klausoties,
Es sapņoju bez miega...

Par to, ka jau pavisam drīz
Sniegpulksteņi zvanīs...
Tas tad, ja, protams, neuzsnigs.
Ja uzsnigs, nu tad manīs... [..]”  /../
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turpinājums 3. lpp.

VĒSTIS NO PAGASTA  PĀRVALDES

Mani mīļie ļaudonieši un mūsu pagasta viesi!
Personīgi un visas pagasta pārvaldes vārdā no sirds 

jums novēlu laimi, stipru veselību, možu un atvērtu garu 
2020. gadā. Lai piepildās pozitīvās ieceres un veicas 
labie darbi! Protams, arī jaunajā gadā tos darīsim visi 
kopā. 

Iepriekšējais gads mums padevās patiesi jaudīgs. 
Esam priecīgi par apmeklētāju daudzumu mūsu pasā-

kumos. Kultūras namam pēc atjaunošanas darbiem ir ne 
tikai ļoti mājīgas telpas, bet arī to piepildījums - esam 
vairojuši pašdarbnieku kolektīvu skaitu, mums ir regulā-
ri kinoseansi, skaisti koncerti un sirsnīga kopā sanākšana 
gan dažādos svētkos, gan arī ikdienā, kad pulcējamies, 
piemēram, uz dažādām sabiedriskajām apspriešanām, 
pēc kurām ir daudz labu atsauksmju par to, cik Ļaudo-
nā ir aktīvi, pozitīvi noskaņoti un strādīgi cilvēki. Mūsu 
kultūras namu par savu vietu ģenerālmēģinājumam, kas 
tika pasniegts kā dāvana novada kultūras darbiniekiem, 
izvēlējās populārās brīnišķīgo balsu īpašnieces - starp-
tautiski pazīstamā vokālā grupa “Latvian Voices”.

Par mums labus vārdus var dzirdēt novadā, kad rai-
sās runas par lauku teritorijās notiekošajām aktivitātēm. 
Piemin mūsu pagasta ļaužu atsaucību, labo gribu un pa-
līdzīgas rokas sniegšanu tiem, kam palīdzība vajadzīga. 
Esmu jau neskaitāmas reizes saņēmis lūgumu sagatavot 
piedāvājumus cilvēkiem, kas vēlas pārcelties uz dzīvi 
pie mums - Ļaudonā. Ar savām pozitīvajām darbībām 
un mūsu pagasta īpašo auru, ko sagādā šeit esošā daba 
un dzīvojošie cilvēki, esam kļuvuši pievilcīgi tiem, kas 
agrāk par dzīvi laukos nav pat aizdomājušies, - vai tie 
būtu Madonas iedzīvotāji, vai rīdzinieki, kas atbraukuši 
rīkot šeit savas nometnes, vai arī cilvēki, kas mantojumā 
saņēmuši īpašumus mūsu pagastā un kuriem ir plāni tos 
atjaunot un attīstīt. Tas priecē.

 Par mums runā arī valsts mērogā, jo ļaudoniešu bažas 
par sliktajiem ceļiem ir sadzirdētas. Jau šogad gaidīsim 
sākumu ceļa atjaunošanai un asfalta seguma uzklāša-
nai no Ļaudonas līdz Mūrniekiem. Un turpināsim skaļi 
kliegt par to, ka bīstams ir ne tikai ceļš uz novada cen-
tru, bet arī citi pagasta teritorijā esošie ceļi, kas tik bieži 
kļūst fiziski neizbraucami. Laikā, kad zeme nesasalst un 
bieži līst, kā tas bijis šoziem, pa mūsu pagasta ceļiem 
pārvietoties aizliedz satiksmes noteikumi. Kopā ar jums 
turpināsim cīnīties, lai ceļu stāvoklis pagastā uzlabotos. 
Tomēr piebildīšu, ka mums jābūt saprotošiem un jāņem 
vērā klimata pārmaiņas, kā arī nepastāvīgie un īpašie lai-
ka apstākļi, kas pamatīgi apgrūtina vienlaicīgi visu ceļu 
uzturēšanu labā stāvoklī.

Ar labiem sasniegumiem novada un valsts līmenī tur-
pina priecēt gan bērnudārza audzēkņi ar saviem pedago-
giem, gan skolēni. Arī uzņēmēji. Mūsu pagastu neaiz-
mirst no Ļaudonas nākušie sportisti un kultūras jomas 
pārstāvji, kuri te uzstājas mums par prieku. Paldies saku 
visiem pagasta darbiniekiem, kas no sirds strādājuši arī 
ārpus savu pienākumu ietvariem. 

Paldies katram, kas 2019. gadā iesaistījās brīvprātīga-
jos darbos fiziski, materiāli vai emocionāli, padarot Ļau-
donu dzīvošanai patīkamāku un ērtāku. 

Īpašs paldies pagasta ļaudīm, kas visu mūžu vai daļu 
no savas darba dzīves veltījuši Ļaudonai un nu ir devu-
šies pelnītā atpūtā. Paldies par visu, ko esat paveikuši 
un mums atstājuši mantojumā. Mūsu pienākums un reizē 
gods būs turpināt jūsu iesākto, kā arī jūs atcerēties. Ar 
prieku redzēsim jūs visos pagasta pasākumos.

Ļaudonas Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrā “Acs” 

šogad noritēs pārmaiņu process - centriņam būs jauna 
vadība. Savas darba gaitas ar 2019. gada pēdējo darba 
dienu beidza Biruta Calmane, nododot stafeti ar laba 
vēlējumiem savām kolēģēm Agitai un Katrīnai. Paldies, 
Biruta, par darbu un ieguldījumu, ko augstu novērtējam! 
Gaidīsim bērnus un jauniešus, kuri vēlēsies centriņā pa-
vadīt brīvo laiku.

Jauno gadu un pat jauno desmitgadi iesākot, mums ir 
uzticēta liela atbildība - esam novadā kļuvuši par vienu 
no diviem pagastiem (vēl arī Kalsnavas pagasts), kas 
netika apvienots ar kādu citu - vai, precīzāk sakot, pa-
likām ar vienu pārvaldnieku paši savā pagastā, kamēr 
citiem vadītājiem jāstrādā divos pagastos. Un šī uzti-
cība mums jāattaisno godam - ar godprātīgu attieksmi 
un darbu, jo sevišķi līdz nākamajam gadam, kad nova-
dam pievienosies vēl pāris brāļu un māsu jeb kaimiņu 
novadu pilsētas un pagasti. Esam viens no lielākajiem 
pagastiem novadā gan teritorijas, gan iedzīvotāju skaita 
ziņā. Mums ir prāvākais iestāžu skaits, un tās paplaši-
nās (bērnudārzā jau 60 audzēkņu, 170 audzināmo sko-
lā) vai plāno paplašināties (pansionāts). Lepojamies ar 
savu kultūras programmu, amatiermākslas kolektīviem, 
senioru aktivitātēm, uzņēmējiem, sociālās dzīves aktī-
vistiem un veidotājiem, kā arī ar tiem, kas ikdienā re-
dzami sportojam sporta zālē vai veselīgu dzīvesveidu 
piekopjot brīvā dabā. Lepojamies ar sakoptajām sētām 
visā pagasta teritorijā. Īpašs prieks bija redzēt uz Zie-
massvētkiem izrotātos pagalmus, mājas un dzīvokļus. 
Mēs varam būt lepni, ka esam Ļaudonai un Ļaudona ir 
mums.

Tieši tādēļ gribu lūgt jūs rūpēties par sava pagasta 
ārējo vidi. Ir tik skumji, ejot pa Ļaudonu, redzēt zemē 
nomestus papīrus un pudeles vai jebko citu, kam būtu 
jāatrodas atkritumu tvertnē, vai braukt pa pagasta teri-
toriju ārpus ciemu centriem un redzēt cilvēka saražotos 
pārpalikumus, izmestus skaistā, neskartā dabā. Daba 
mūs lutina. Nedarīsim tai pāri! No sirds lūdzu: nepie-
sārņosim Ļaudonu un lūdzam to nedarīt arī citiem! Mā-
cīsim to arī mūsu bērniem, runājot ar viņiem un rādot 
piemēru! 

Un vēl. Pagasta pārvaldē saņemam ļoti daudz sūdzību 
par nepieskatītiem, nepiesietiem vai klaiņojošiem su-
ņiem. Saimniekam droši vien ir pārliecība, ka viņa suns 
nekož. Visiem citiem tādas nav. Lūgšu jūs savus mājas 
sargus turēt drošā attālumā no cilvēkiem, kā to paredz 
likums. Bet tiem, kas saskaras ar šo problēmu, aicinu 
suni fiksēt savā telefonā un pēc tam vērsties ar sūdzību 
policijā, ja suņa saimnieks ir zināms. Ja informācijas 
par suņa īpašnieku nav, aicinu ziņot pagasta pārvaldei: 
risināsim problēmu kopīgi. 

Tomēr jāsaka: slikto notikumu skaits Ļaudonā ir sa-
mazinājies - daudz mazāk tiek darīts pāri mūsu puses 
vizuālajam izskatam, netiek lauzts un ķēpāts. Prieks, ka 
visi kopā esam palikuši jaukāki, labāki un godīgāki. 

Šogad esam Ļaudonu padarījuši gan skaistāku, gan in-
teresantāku, kā pašiem, tā mūsu pagasta viesiem. Pateico-
ties jauniešu aktivitātēm un pagasta iedzīvotāju brīvprā-
tīgajam darbam, atjaunota autobusu pietura Aiviekstes 
kreisajā krastā. Kopīgiem ļaudoniešu spēkiem Birutas 
Calmanes vadībā esam izveidojuši pastaigu takas “Ļau-
dona teiku lokā”: mītiskiem nostāstiem apvītās Ļaudonas 
vietas (Velna grava, Tatārkalniņš, Sāvienas pilskalns, Sā-

RUNĀ  ARTŪRS  PORTNOVS!
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turpinājums no 2. lpp.

vienas ezers u. c.) ir sakoptas, atzīmētas dabā un visiem 
pieejamas. Pateicoties šim projektam, esam ieguvuši arī 
informācijas stendu, kurā atainotas ne vien teiku vietas, 
bet rodama arī plašāka informācija par pagasta iestādēm 
un pakalpojumiem. Pasaulē aizvien populārāks kļūst da-
bas tūrisms, un  kultūrvēsturisku maršrutu piedāvājums 
rosinās ciemiņu interesi par Ļaudonu.

Liels notikums 2019. gadā mums bija Jura Urtā-
na sastādītās grāmatas “Sāvs nāk. Sāviena” izdošana. 
Skaistais un uz kvalitatīva papīra Jelgavas tipogrāfijā 
drukātais sējums par mūsu pašu tik mīļo Sāvienu bija 
pārsteigums gan zinātniekiem, kas veidojuši šo izdevu-
mu, gan pagasta cilvēkiem. Patīkami bija redzēt mil-
zīgo interesentu skaitu grāmatas atvēršanas svētkos 
un dzirdēt labas atsauksmes no izdevniecības par lielo 
pieprasījumu pēc tās. Pētījuma tapšanas laikā ar saviem 
atmiņu stāstiem dalījušies daudzi pagasta iedzīvotāji. 
Paldies katram par ieguldījumu un sāvēniešiem - par 
Sāvienas pieskatīšanu!

Īpašas izjūtas sagādāja to Ukrainas bērnu, kuru ģime-
nes cietušas kara laikā, uzņemšana Ļaudonā. Likās, ka 
visi cilvēki sadodas rokās, lai bērnu pavadītais laiks pie 
mums Latvijā būtu neaizmirstams. Tāds tas arī bija. Un 
ne tikai, kā cerēts, mūsu viesiem, bet arī mums pašiem - 
visiem, kas iesaistījās, atbalstīja un/vai juta līdzi. Tādos 
brīžos var aizdomāties, vai mūsu bēdas un citreiz pat 
iedomātās problēmas ir tik nozīmīgas, ja apkārt valda 
miers un saticība, kas citiem liekas nepiepildāms sapnis 
bezcerībā, ko rada viņu dzīves realitāte. Paldies, ka pa-
darījām šo pasauli kaut nedaudz, bet labāku!

Jauku apciemojumu piedzīvojām gada nogalē, kad 
mūsu pagasta bibliotēkā viesojās ļaudoniete Madara 
Kļaviņa ar nodarbību, kas bija kaut kas pilnīgi jauns 
mūsu pagastā - fraktāļu zīmēšana, kas ir reizē gan me-
ditatīvs, gan sevi izzinošs process. Nodarbības pēcgarša 
bija ļoti jauka un pozitīva. Paldies bibliotēkas vadītājai 
Ievai par pasākuma organizēšanu un viesu uzņemšanu! 
Un paldies Madarai, kas brīvprātīgi, neprasot samaksu, 
veltīja laiku Ļaudonai. Tas ir pozitīvs piemērs, ka va-
ram. Ejam un darām!

To, ka varam, pierādījām, nepaliekot vienaldzīgi, kad 
uzzinājām: tiks slēgts autobusu maršruts Alūksne-Jē-
kabpils. Tas radītu problēmas arī mūsu pagasta cilvē-
kiem. Paldies iedzīvotājiem, ka sasparojāties (gan raks-
tot iesniegumus, gan vācot parakstus un parakstoties, 
gan piedaloties TV sižeta tapšanā) un panācāt, ka vēl 
gadu šis maršruts pastāvēs, lai mēs kopīgi diskutētu, iz-
svērtu un rastu labākos priekšlikumus nākotnei.

 2019. gads bija piepildīts ar emocijām, darbiem, no-
tikumiem un pat brīnumiem. 

Un ziniet: nekas no tā nav noticis pašsaprotami vai 
tāpat vien! Ļaudonieši ir pierādījuši - mēs zinām, kā gūt 
panākumus, uzvaras un prieku, īstenojot savus sapņus, 
jo mums ir raksturs un spēks. Pagasts ir tik stiprs, cik 
stiprs tā kodols. Mūsu acu priekšā ļaudoniešu kodols 
kļuvis vēl lielāks un spēcīgāks. Ikvienam, kurš ar savām 
prasmēm un pieredzi ir gatavs stiprināt Ļaudonas vārdu 
un veicināt tās attīstību, ir iespēja būt par pagasta ko-
dola daļu. Nav nekādu ierobežojumu. Ir tikai ceļš, kas 
kopā ejams uz labiem rezultātiem. Un, ja kādreiz uznāk 
grūtsirdība, tad atcerēsimies, ka Dievs mums uzliek tik 
lielus pārbaudījumus, cik esam spējīgi izturēt! Tas no-
zīmē: jo stiprāki esam, jo lielāki ir mūsu pārbaudījumi. 

Paldies jums, ka stiprināt Ļaudonu! 
Tā turpināsim arī 2020. gadā.

Uz tikšanos -
jūsu pārvaldes vadītājs

Artūrs Portnovs

Ieskats Madonas novada 
pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas 

statistikā par 2019. gadu
Dzimšana
Demogrāfiskā situācija Ļaudonas pagastā: 2019. 

gadā - 11 jaundzimušie (4 zēni un 7 meitenes). Dzimt-
sarakstu nodaļā 2019. gadā reģistrēti 179 jaundzimu-
šie, t.sk. 171 Madonas novada bērns, - 83 zēni un 96 
meitenes, kas ir par 29 bērniem mazāk nekā iepriekšējā 
gadā. Populārākie bērnu vārdi Madonas novadā: zē-
niem Reinis - vecāki to dāvājuši četriem dēliem, Everts 
un Roberts - trīs dēliem. Meitenēm Emīlija - vecāki to 
dāvājuši četrām meitām, Dārta un Justīne - trīs meitām. 
Neparastākie vārdi: Demiāns, Digmārs, Īvs, Julians, 
Jumis, Karmels - zēniem, Arianna, Ebija, Mia, Selīna, 
Steisija - meitenēm. 

Laulības
2019. gadā reģistrētas 125 laulības (t.sk. septiņas 

laulības reģistrētas draudzēs: viena laulība Madonas 
ev. lut. draudzē, trīs - Bērzaunes ev. lut. draudzē, viena 
- Madonas Romas katoļu draudzē, viena - Barkavas sv. 
Staņislava Romas katoļu draudzē, viena - Vestienas ev. 
lut. draudzē), kas ir par piecām laulībām vairāk nekā 
iepriekšējā gadā. 

2019. gadā Madonas novada dzimtsarakstu nodaļā 
izdarītas 52 atzīmes par laulības šķiršanu, kas ir par 
21 mazāk nekā iepriekšējā gadā. 65 procenti laulību 
šķirtas tiesā, 35 procenti  pie notāra. Ilgākā laulība bija 
noslēgta 1973. gadā, īsākā - 2019. gadā. Biežāk šķirtas 
2010. gadā slēgtās laulības.

Miršana
2019. gadā Madonas novada dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti 417 miršanas gadījumi, t.sk. 352 mūsu no-
vada iedzīvotāji, kas ir par 18 mirušajiem vairāk nekā 
iepriekšējā gadā, un 65 miršanas gadījumi no citām 
pašvaldībām. Miruši 153 vīrieši un 199 sievietes (Ma-
donas novada iedzīvotāji). Visvairāk mirušo reģistrēts 
Madonas pilsētā (114), Ļaudonas pagastā (27), Kalsna-
vas pagastā (26) un Mārcienas pagastā (25). 58 procenti 
nāves cēlonis ir sirds un asinsrites sistēmas slimības, 
17% - ļaundabīgi audzēji, 8% - elpošanas sistēmas sli-
mības, pašnāvības - 2%. Vecākais mirušais - 106 ga-
dus veca Aronas pagasta iedzīvotāja. Trīs bērni dzimuši 
nedzīvi, viens miris vienu dienu vecs. Vidējais mūža 
garums Madonas novadā - 73,8 gadi; vīriešiem - 67,4 
gadi, sievietēm - 78,7 gadi.

Ar plašāku informāciju var iepazīties: www.madona.lv 
Informāciju sagatavoja Katrīna Kļaviņa



                     “Ļaudonas Vēstis” Nr. 1 (290)                                    2019. GADA  JANVĀRIS4

MĒNEŠA  JUBILĀRI

9. decembrī 
GAĻINA  PUTIRSKA 

atzīmēja 80 gadu jubileju!

Katrīnas Kļaviņas teksts un foto

Esi laimīgs par to, kas tev pieder, 
un tev būs daudz iemeslu būt laimī-
gam.

Sirsnīgi sveicieni! Daudz siltu un laimīgu dienu 
jaunajā dzīves gadā!

14. decembrī  
ANTONS  ZEPS 

atzīmēja 85 gadu jubileju!

Jubilāre šobrīd dzīvo Kalnājos, 
vīra mājās, bet par dzimto vietu sauc 
Balvus. Jubilāre priecājas par savām 
trīs gādīgajām meitām un mazmeitu. 
Vecākā meita dzīvo Austrijā, jaunā-
kā Madonā, bet vidējā meita dzīvo 
kopā ar viņu. 

Milda ir skolojusies Stāmerienā, 
ieguvusi zootehniķes profesiju. Ag-
rāk Milda ir strādājusi par laukstrād-
nieci, kā arī par noliktavas pārzini 
Ļaudonā, savukārt viņas vīrs ir bijis 

6. janvārī 
ELENA  TUMANE 

atzīmēja 75 gadu jubileju!

12. janvārī 
ANDRIS  SMUIDRIS 

atzīmēja 80 gadu jubileju!

18. janvārī 
ZINA  MĀLIŅA atzīmēja 
apaļo 90 gadu jubileju!

25. decembrī  
GUNĀRS  VABULIS 

atzīmēja 85 gadu jubileju!

20. decembrī  
JĀZEPS  MIKANOVS 

atzīmēja 95 gadu jubileju!

1. janvārī  
MILDA  OZOLIŅA 

atzīmēja 75 gadu jubileju!

/…/

agronoms. Visas dzīves garumā Mil-
da nodarbojusies ar lauksaimniecību. 
Taujāta, vai arī šobrīd tiek turēti kādi 
lopi, Milda atzīst, ka viņai pašai ne-
esot, taču meitai gan ir viena gotiņa.

Šobrīd tiek adītas zeķes, lasītas grā-
matas un žurnāli. Prieks par kaimiņu 
bērniem, kas vienmēr ir atsaucīgi un 
neatsaka palīdzību, par valdošo mieru 
Kalnājos. Vaicājot par Ļaudonas cil-
vēkiem, notikumiem, Milda atzīst, ka 
neko sliktu nevar teikt. Ļaudonā dzīvo 
labi cilvēki.

Jubilāre smej: „Ja tie šķiņķa gadi ir 
piešķirti, tad jādzīvo ar tiem. Kā ir, tā 
ir. Reizēm grūtāk, reizēm vieglāk, bet 
uz priekšu iet.”

Mana dzīves biogrāfija pavisam 
īsi uzrakstāma. 2020. gada 18. jan-
vārī esmu nodzīvojusi 90 gadus garu 
mūžu. Es negribu atkārtoties. Par 
mani jau stāstīts un plaši „Ļaudonas 
Vēstīs” 2010. gadā, kad svinēju 80 
gadu jubileju, un arī 2015. gadā, kad 
atzīmēju jau 85. jubileju.

Šodien pienākuši mani - 90. Garš 
mūžs nodzīvots... Gan bijuši laimīgi 
brīži - laime, mīlestība, prieki, gan 
arī bēdas. Ļoti smagi bija pavadīt 
mūsu meitu Skaidrīti viņsaulē. Un 
tad nākamais smagais trieciens, kad 
no mums šķīrās vīrs un gādīgais tē-
tis Voldemārs.

Bet man jāturpina dzīvot tālāk, 
nav jau tas viegli.  Bet cilvēks dzīvo 
un kalpo cilvēkiem. Dzīve bagātina 
cilvēku, bet ir arī otrādi - cilvēks 
veido dzīvi. Cilvēks mīl, strādā, rei-
zēm priecājas vai skumst, kādreiz 
klusējot nes gaismu.

Manas acis ir siltas, priecājas par 
katru, kas atver mana mājokļa dur-
vis. Mani draugi pašreiz ir ziedi, 
daba, draugi. Gadi aizsteigušies mī-
lestībā un rūpēs, audzinot un skolo-
jot divas meitas, vēlāk priecājoties 
par četriem mazbērniem. 

Lai atceras mani tie skolēni, ku-
riem mācīju smalkos rokdarbus un 
dažādas prasmes kulinārijā mājturī-
bas un kulinārijas stundās. 

Pašreiz man patīk lasīt dzeju, grā-
matas. Lasot es iegūstu atziņas, tās 
man palīdz dziļāk ieskatīties cilvēku 
dvēselēs, izvērtēt rīcības cēloņus.

Ne mantu, ne kādu citu bagātību 
man manā vecumā vairs nevajag... 
Tik vienu - kādu sirsnībā pateiktu 
vārdu!

Ar cieņu - Zina Māliņa
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No PII „Brīnumdārzs”
Ļaudonas PII „Brīnumdārzā’’ 2. decembrī aizsākās 

Labo darbu mēnesis. Šoreiz Rūķis katrai grupai vēstuli 
ar darba uzdevumiem nodeva caur logu. Bijām patīkami 
pārsteigti, jo Rūķis iededza mūsu lielo egli, kas liecina, 
ka svētki nāk. 

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

Katram no mums ir 
savas atšķirīgas Zie-
massvētku sajūtas un 
svinēšanas tradīcijas. 
Kas mums šai laikā ir 
vissvarīgākais? Kaut 
kas tiek darīts tāpēc, ka 
tā ir pieņemts, tā mēs 
vienmēr esam darījuši, 
tā visi dara, un tāpēc 
tas arī šķiet pareizi. 
Tāda kopumā ir cilvē-
ku dzīves ikdiena. Zie-
massvētki ir īpašs un 
maģisks laiks, kad gan-
drīz katrā cilvēkā rodas 
vēlme izdarīt ko labu.  
Šis ir laiks, kad cilvēks, 
kurš pats piedzīvojis 
sirds siltus svētkus, vē-
las, lai arī citiem tādi ir. 

„Zaķu” grupas skolēni Ziemassvētku eglītes pasākumā kopā ar vecākiem un skolotājām.

Kas ir Ziemassvētki? To mēs - Ļaudonas PII „Brīnum-
dārzs” saime - vēlējāmies noskaidrot 2019. gada decem-
brī. Kā mums veicās? 

Par to turpina  “Zaķu” grupa. Pirmā labo darbu ne-
dēļa. Saņēmuši Rūķa vēstuli, grupā kopā ar bērniem iz-
pētījām un izlasījām dotos uzdevumus. Mums vajadzēja 
sapost Rūķa atnesto durvju vainadziņu, nedēļas garumā 
izgreznot telpas un sagatavot rotaļu, kuru iemācīt citiem 
draugiem. 

Sandra Zavale, skolotāja

Rūķis bija atstājis milzīgu plakātu ar jautājumu - Kas ir 
Ziemassvētki? Tur visiem, visiem, lieliem un maziem, bija 

jāuzzīmē, kas tad raksturo Ziemassvētkus.
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turpinājums no 5. lpp.

turpinājums 7. lpp.

“Rūķu” grupa. Otrā labo darbu nedēļa Visiem sen 
zināms, ka rūķi ir visčaklākie Ziemassvētku vecīša palīgi, 
tādēļ arī šonedēļ rūķis Čammiņš ieradās ciemos. Bērni 
iepriekš jau bija saņēmuši aicinājumu tikties un sagaidī-
ja viņu bērnudārza zālē. Čammiņš atnesa līdzi lielu lādi, 
kurā slēpās gan iepriekšējā nedēļā paveicamie uzdevumi 

(kurus bērni parādīja un pastāstīja), gan arī burvju zva-
niņš ar otrajā nedēļā paveicamo. Bērni rūķim iemācīja 
jautras Ziemassvētku rotaļas, bet Čammiņš pacienāja vi-
sus ar gardām piparkūkām un solījās atnākt atkal nākam-
nedēļ ar jauniem, svarīgiem uzdevumiem. 

Dace Zepa, skolotāja

„Rūķu” grupas skolēni kopā ar skolotājām savas grupiņas eglītē.

“Kaķu” grupa. Trešā labo darbu nedēļa. 
Arī trešajā nedēļā bērnu gaidītais Rūķis (paldies 
Paulas mammai Signei) bija atnācis ciemos un 
iepriecināja bērnus ar rotaļām, ar piparkūkām, 
bet Rūķis nenāca tāpat vien, viņš nāca ar jau-
niem uzdevumiem:

1. Sacept piparkūkas, lai piparkūku smarža 
piepilda bērnudārzu.

2. Uzzīmēt katrai grupai septiņus svētku ap-
sveikumus. 

3. Nogādāt pašdarinātos apsveikumus, tādē-
jādi radot svētku noskaņu arī Ļaudonas pagasta 
iestāžu darbiniekiem.

4. Ieskandināt svētkus grupas eglītē. Ieprieci-
nāt sevi un citus ar svētku uzvedumiem.

“Kaķu” grupas bērni bija saga-
tavojuši izrādi par 12 mēnešiem, 
kurā norisinājās dažādi notikumi. 
Tika satikti visi 12 mēneši, ziemas 
laikā uzziedēja sniegpulksteņi, ar 
pamāti un meitu notika dažādas 
pārvērtības. Arī svētku dienas va-
karā uzradās īsta vētra Ļaudonā, 
pazuda elektrība. Priecājāmies, 
ka Ziemassvētku vecītis veiksmī-
gi atceļoja pie mums un bērniem 
dalīja dāvanas lukturīšu gaismā.  
Tas bija kaut kas vēl nepiedzīvots 
un nebijis! Viss beidzās labi, un 
svētki tika pavadīti draudzībā un 
mīlestībā. 

Dace Cīrule, skolotāja

PII „Brīnumdārzs” vecāko skolēnu uzstāšanās.

„Kaķu” grupiņas audzēkņi kopā ar saviem vecākiem.
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Arī audzēkņu ģimenes vēlējās dalīties piedzīvotajā 
Ziemassvētki - tie ir paši gaišākie, laimīgākie un gai-

dītākie svētki gan lieliem, gan maziem. Ziemassvētki ir 
brīnumu un cerību laiks, bet katram no mums šis at-
nākšanas brīnums ir savādāks, tas tomēr ir atkarīgs no 
ģimenes tradīcijām. Ziemassvētki vienmēr ir bijuši prie-
ka un līksmības svētki mūsu pagasta PII „Brīnumdārzs” 
- pirmkārt, katrā svētku reizē tas mūs visus sagaida ar 
krāšņi un mājīgi uzpostām telpām, ar darbinieku laipnī-
bu un smaidošajām sejām, pārdomātiem pasākumiem. 
Šajos Ziemassvētkos bija īpaši pārdomāts pasākums 
“Rūķu” grupā.

Jau pasākuma sākumā iestādes vadītāja Ināra mūs 
brīdināja, ka sēdēšana nebūs, bet būs jādarbojas kopā 
ar bērniem. Viesiem un bērniem tika izdalītas krāsainas 
uzlīmes, kuras norādīja, kurā radošajā darbnīcā mums 
būs iespēja darboties - piparkūku, dāvanu, dzejoļu, rotu 
gatavošanas, mūzikas un zīmēšanas darbnīcā.  Katra 
grupiņa čakli darbojās un tapa interesantas prezentāci-
jas.

Viss izdevās lieliski, pēc tam sekoja kopīgas rotaļas 
un Ziemassvētku vecīša gaidīšana.  Ziemassvētku pasā-
kums mums sagādāja sirsnīgu kopības sajūtu un patiesu 
prieku.

Mīļu paldies sakām „Brīnumdārzs” vadītājai Inārai, 
kura darbojās kopā ar mums, ilggadējai, pieredzes ba-
gātajai audzinātājai Dacei, daudzsološai, idejām bagātai 
un enerģiskai, vienmēr smaidošai jaunajai audzinātājai 
Lindai, sirsnīgajai Līgai.

Ļaujiet šim Ziemassvētku gaišumam un brīnumam ie-
nākt katrā ģimenē un katrā dvēselē! 

Nellija Gaidlazda, Karlīnas omīte

“Zaķu” grupas audzēkņi bija tie, kas paši pirmie ie-
skandināja Ziemassvētku pasākumus dārziņā. Gan ve-
cākiem, gan bērniem diena iesākās ar pošanos svētkiem, 
sirdī iezagās patīkama kņudoņa, daudziem mazajiem 
bērniem šī bija pirmā eglīte dārziņā, tāpēc emociju bija 
daudz un  lielas gaidas par to, kas notiks. 

Bērni ar vecākiem tikās grupiņā, lai sasveicinātos, pa-
tērzētu un piemērītu maskas gaidāmajai izrādei “Vecīša 
cimdiņš”. Kad maskas bija uzvilktas, kopīgi devāmies 
uz zāli, kur iejutāmies pasakas tēlos. Rotaļu un deju solī 
izdzīvojām sirsnīgo pasaku, kur visiem, visiem atradās 
vieta uz meža taciņas pamestajā cimdiņā, ko ziemas 
aukstumā bija atradusi muša - gan zaķiem, gan ežiem, 
vāverei un lapsiņai, vilkam un pat lācim. Mūzikas sko-
lotājas Zintas vadītās rotaļas izkustināja kā mazos, tā 
lielos. Pašā jautrības viducī pie mums ieradās arī pats 
Ziemassvētku vecītis ar  pilnu maisu gardām dāvanām. 
Daži drosmīgākie bērni paši skaitīja dzejoli vai dziedāja 
dziesmiņu, citi drošāk jutās mammas klēpī un ļāva dze-
jolīti noskaitīt vecākiem, bet pie dāvanām tika visi, jo 
visi ir bijuši centīgi, paklausīgi un mīļi. Prieks ir vērot, 
cik ļoti mazie bērni gaida šos svētkus, kā priecājas par 
katru rotājumu, par katru sveču liesmu, par spožajām 
lampiņām, Ziemassvētku dziesmām... Bet tas pārstei-
gums, kas lasāms viņu sejās, ieraugot īstu Ziemassvētku 
vecīti ar lielu dāvanu maisu, kas pilns ar dāvanām, ir 
patiesi brīnumains. Prieks un mulsums, vēlme un bailes, 
apbrīna un satraukums  jaucas un sajaucas, ka vēl dau-
dzas dienas tiek pieminēts vecītis un rūķi, un balle, un  
Ziemassvētki! 

“Kaķu” grupas bērni, kā jau lielākie “Brīnumdārza” 
audzēkņi, bija sagatavojuši burvīgu pasaku “12 mēne-

ši”, kas papildināta ar dziesmām, dzejoļiem un dejām. 
Mums, vecākiem, ir liels gandarījums novērtēt, cik ļoti 
auguši ir mūsu bērni, viņu, nebaidos šī vārda, aktiermeis-
tarība! Vērojot izrādi, neticēju, ka tie ir bērnudārznieki, 
kas spēj šādi nospēlēt veselu izrādi! Pēc lugas visi kopā 
gājām rotaļās, kur, kopā dejojot, sajutāmies vienotāki, 
draudzīgāki, smejoši un jautri. Tādā priecīgā gaisotnē 
ieradās arī Vecītis, kuru lielie bērni jau sagaidīja ar pavi-
sam citām sajūtām - priecīgi, pārliecināti - kā senu, labu 
draugu. Un viņi joprojām tic! Tic, ka uz “Brīnumdārzu” 
nāk ĪSTAIS Vecītis! Jo tikai īstais Vecītis var katru pazīt 
un zināt, kādi panākumi katram gada laikā bijuši! 

Liels prieks par mūsu bērniem, kas ir tik aktīvi un zi-
noši! Liels prieks par mūsu bērnudārzu, kas katru gadu 
uzbur bērniem svētku sajūtu caur dažādiem uzdevu-
miem, radošiem darbiņiem, telpu un pagalma noformē-
jumu. Prieks katru dienu dzirdēt sajūsmas pilnus stās-
tus, ka rūķis bijis pie loga, ka rūķis iededzis eglīti, un, 
skat, kā eglīte tagad laistās gaismiņās! Ka šodien bijām 
skolā, bibliotēkā, katlumājā, pansionātā, lai aiznestu ap-
sveikumus! Un tā var turpināt un turpināt... Paldies par 
šo jauko Ziemassvētku laiku dārziņā bērnu un vecāku 
vārdā  visām audzinātājām, skolotājām, vadītājai Inārai 
un, protams, mīļajam Vecītim, kurš sparīgi ik gadu ap-
ciemo mūsu bērnus un  atceras katram vārdu un katru 
iedrošina!

Alda Stepanova, Lauras un Pētera mamma

Es vēlos pateikties ikvienam un visiem kopā par to, 
ka katram bija iespēja ielūkoties un piedalīties šo svētku 
tapšanā gan ar pamanāmu, gan gluži nemanāmu, bet no-
zīmīgu devumu (arī šogad Ziemassvētku vecīša vēstulīte 
atceļoja kopā ar dāvanu tūti pie katra mūsu audzēkņa). 
PATEICOS iestādes padomes vecākiem par šo veikumu 
mūsu audzēkņu labā.  Lai došanas un saņemšanas prieks 
vairojas! Svētki ir pagājuši. Vai tagad esam atbildējuši 
uz jautājumu? 

Iesācies jaunais - 2020. - gads ar savu īpatnējo un zie-
mai neraksturīgo siltumu un lietu. Vien tikai daži foto 
apliecina, ka bija gan ziema, gan sniegs. 

Zinu, ka „bērni gaida ziemiņu tā kā mīļu ciemiņu”. 
Gan jau sagaidīsim! Šobrīd sākam jaunus darbiņus un 
gatavojamies nākamajiem svētkiem. Novēlu visiem 
prieka mirkļus ik dienas!

                                   Ināra Krasnova, 
Ļaudonas PII   „Brīnumdārzs” vadītāja
Daces Cīrules, Sandras Zavales foto
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turpinājums 9. lpp.

Jauns sākums vienmēr ir ar domu, ka varu labāk, inte-
resantāk. Tikai jautājums, vai par labo apņemšanos neaiz-
mirstu jau nākamajā dienā? Tāpēc svarīgi, ka spēju paveikt 
visu, ko nodomāju, ka ir iedvesma mudina rīkoties. Patei-
cība tiem vecākiem, kuri iedvesmo savus bērnus mācīties, 
sportot un aktīvi piedalīties skolas sabiedriskajā dzīvē, jo 
tā jau šodien kļūst par skolēna pieredzi.

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā 2019./20. mācību 
gada 1. semestri noslēdza 163 skolēni. No tiem - 34 skolē-
ni mācījušies optimālā un augstā līmenī, viņi saņēma Goda 
rakstus un grāmatas, 60% skolēnu sekmes ir pietiekamā un 
optimālā līmenī, bet nepilni 18% skolēnu nav paveikuši 
savu darbu pietiekamā līmenī. Mācību process turpinās, un 
atsevišķiem skolēniem būs jāvelta lielākas pūles mācību 
vielas apguvei, lai veiksmīgi nokārtotu valsts eksāmenus 
un diagnosticējošos darbus. 

Prieks par tiem skolēniem, kuri savus tiešos pienākumus 
veic apzinīgi un atbildīgi, atrod vēl laiku sabiedriskām 
aktivitātēm. Ar Pateicības rakstiem apbalvojām skolēnus, 
kas popularizē Ļaudonas vidusskolas un pagasta vārdu: 
12. klasē - Loreta Ducena, Kristers Kuprans, Viktorija 
Brutāne 11. klasē - Armanda Silabriede, 10. klasē - Aman-
da Nagle un Rovens Miškinis un 6. klasē - Ernests Jonāns.

Daudz pozitīvu vēlējumu un Pateicības rakstus saņēma 
arī skolas labākie sportisti - Enija Zaķe, Viktorija Brutāne, 
Renāts Cvetkovs, Ilona Kalupniece, Armanda Silabriede, 
Juris Iesalnieks, Rovens Miškinis, Sergejs Plaunovs un 
Elīna Džeriņa.

Skolas konkursā “Labākā klase” 4.-8. klases grupā lau-

Veselības diena
Savukārt projekta „Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses” ietvaros notika vingrošana kopā ar Anitu 
Kidalu piecus līdz septiņus gadus veciem audzēkņiem, 
arī dažādi  izaicinājumi un „Orientēšanās trasīte” kopā ar 
Katrīnu Stafecku. 

Paldies par projekta ideju, realizāciju un lieliskajiem 
pasākumiem!

Ināra Krasnova

Bērnu un jauniešu iniciatīvu centra „ACS” darbiniece 
Katrīna Stafecka ar bērniem.

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas sporta skolotāja Anita Kidala 
kopā ar atraktīvajiem bērniem.

Ziņas no Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas
rus plūca 4. klase ar 225 punktiem, bet 9.-12. klases grupā 
- 12. klase ar 232 punktiem. Šīm klasēm piešķirts skolas 
autobuss ekskursijām, apmaksājot transporta ceļa izdevu-
mus.

Īsi pirms Ziemas-
svētkiem saņēmām 
pārsteigumu no 
Andreja Eglīša Lat-
viešu nacionālā fon-
da par vienreizējām 
stipendijām 12 sko-
lēniem - katra 50,00 
EUR apmērā. Skolas 
pedagoģiskās pado-
mes sēdē tika nolemts, 
ka šādas stipendijas 
par labām sekmēm 
un aktīvu sabiedrisko 
darbu ir pelnījuši - 
Loreta Ducena, Anita 

Skolēni, kas ieguva A. Eglīša Latviešu nacionālā fonda 
stipendijas. 1. rindā no kreisās: Loreta Ducena (12. klase), 
Anita Sindija Skrupska (12. klase), Rolands Šimonis (11. 

klase), Mārtiņš Toms Veikšāns (10. klase), Ralfs Pētersons 
(9. klase), Toms Pētersons (10. klase); 2. rindā no kreisās: 

Ernests Jonāns (6. klase), Krista Zālīte (7. klase).
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turpinājums no 8. lpp.

ĻAUDONA,  LEPOJIES!

Sindija Skrupska, Rolands Šimonis, Amanda Nagle, Rovens Miškinis, 
Toms Pētersons, Mārtiņš Toms Veikšāns, Ralfs Pētersons, Artūrs Gur-
skis, Elīna Džeriņa, Krista Zālīte un Ernests Jonāns.

Lai jaunais gads mums visiem ir labu pārsteigumu, radošu darbu un 
sirdsgudrības rīcības pilni, gan bērnus audzinot, gan mācot!

Ērika Pomere, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas
 direktora vietniece mācību darbā

Elīna Džeriņa (7. klase), 
Dārta Elīza Macijevska (4. klase), Loreta 

Ducena (12. klase) šogad tika lūgtas iedegt 
lampiņas eglītē skolas Ziemassvētku 

pasākumā, jo semestri noslēdza ar augstiem 
vērtējumiem mācību priekšmetos, sasniedzot 

pirmās vietas savās klašu grupās.

20. decembrī skolēnu pašpārvalde devās uz Ļaudonas pansionātu, lai 
nogādātu skolas akcijas ietvaros savāktās saldumiņu paciņas. Bija saga-
tavots arī Ziemassvētku neliels sveiciens - gan muzikāls, gan runājams. 

Prieks un gandarījums par labo darbu!

Ļaudonas bērni Madonas novada dambretes sacensībās
14. decembrī Madonas pilsētas spor-

ta centrā notika Madonas novada bērnu 
un jauniešu atklātā čempionāta 64 lauciņu 
dambretē 4. kārta un tika apbalvoti pus-
gada uzvarētāji un godalgoto vietu iegu-
vēji. 2019./2020. gada sezonā sacensībās 
piedalās jau trīs mazie ļaudonieši - Marta 
Barbane, Pēteris Stepanovs un Armands 
Silmanovičs. Kā vieni no jaunākajiem da-
lībniekiem viņi piedalās mazākajā - cerību 
- grupā (2012. gadā dzimušie un jaunāki). 
Kopumā sacensībās pusgada laikā ir pieda-
lījušies 123 dalībnieki gan no Madonas no-
vada, gan Pļaviņām. Sacensības notiek četrās grupās, kur 
paši jaunākie pārstāv cerību grupu, iesācēju grupā piedalās 
2010., 2011. gadā dzimušie, jaunākajā grupā - 2007.-2009. 
gadā dzimušie. Un vēl ir vidējā/vecākā grupa, kur sacen-
šas vecāko klašu skolēni. Vērtēšana notiek atsevišķi - gan 
meitenēm, gan puišiem. 

4. kārtā veiksmīgi startēja Marta Barbane, cerību grupā 
meitenēm ieņemot 1. vietu. Pēteris puišu grupā ierindojās 
2. vietā, bet Armands šoreiz palika 5. vietā. Taču pusgada 
kopvērtējumā visi trīs ļaudonieši atradās četriniekā - Pēte-
ris saņēma medaļu par 2. vietu cerību grupā puišiem, bet 
Armands un Marta ierindojās 4. vietā (11 puišu un 11 mei-
teņu konkurencē). 

Decembra sākumā, kad pārējie cīņu biedri bija apsli-
muši, Pēteris devās izmēģināt spēkus uz Pļaviņu novada 
atklāto čempionātu dambretē, kur arī sīvā cīņā par 2. un 3. 
vietu ieguva 2. vietu cerību grupā! No sirds lepojos! 

Liels gandarījums par mazajiem dambretistiem, jo at-
šķirībā no pārējiem dalībniekiem, kas savās skolās divas 
reizes nedēļā vairāku stundu garumā apmeklē dambretes 

pulciņus un apgūst dažādus knifus un speciālas zināšanas, 
mūsu bērni dambreti spēlē mājās, cik nu kuram sanāk lai-
ka un iespēju. 

Tas nozīmē, ka Ļaudonā ir liels potenciāls un gudri 
bērni. Tādēļ mums jāmeklē iespējas bērniem šīs prasmes 
attīstīt plašāk, dodot iespēju arī citiem bērniem apgūt šo 
aizraujošo spēli. Esam atraduši dambretes treneri no Ma-
donas, kurš būtu gatavs braukt uz Ļaudonu un mācīt bēr-
nus. Bet tam nepieciešams pašvaldības atbalsts, kas mo-
rāli ir saņemts. Vēl tiek risināts jautājums par finansiālu 
nodrošinājumu.

Cerams, ka ar nākamo mācību gadu arī Ļaudonas vidus-
skolas interešu izglītības nodarbībās varēs iekļaut dambre-
tes pulciņu un ka būs daudz interesentu un spēlēt gribētāju 
visās vecuma grupās.

Liels paldies Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājam 
Artūram Portnovam par atbalstu, par iedrošināšanu un rū-
pēm, lai dambretes pulciņš Ļaudonā būtu! JO ĻAUDONA 
VAR!

Alda Stepanova
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turpinājums 11. lpp.

1. rindā no kreisās: Andris Zagorskis, Dzintars Driksna, Salvis Stradiņš, Aldis Lukašins, Ivars Šumskis, 
Andris Jesevičs, Māris Akots, Jānis Šmeiss;

2. rindā no kreisās: Laila Petrovska, Lidija Smirnova, Vita Stradiņa, Dzintra Seržāne, kolektīva vadītāja Aija Kreile, 
Inese Šumska, Sarmīte Mūrmane, Svetlana Mača, Lita Petrovska. 

KULTŪRAS  ZIŅAS
Ļaudonas senioru deju kolektīva “Divi krasti” 

10 gadu jubilejas koncerts

7. decembrī savus atbalstītājus un deju draugus uz sir-
snīgu un atraktīvu koncertu aicināja senioru deju kolek-
tīvs “Divi krasti”.

Koncerts iesākās ar dziesmas “Divi krasti” skanēju-
mu: “Mēs esam vienai upei divi krasti un divas saules 
vienās debesīs” - tas ir stāsts par mūsu dejotājiem. Jo 
ikkatrs dejotājs ir personība  ar savu viedokli un skatī-
jumu uz lietām, tomēr deja ir tā, kas viņus sasaista kopā, 
savelk kā sauli vienā debesjumā un abus krastus vienā 
upē. Un tā šī dejas upe abus krastus satur kopā jau 10 

gadus.
Gaviļnieki koncertā dejoja savas iemīļotākās dejas no 

repertuāra, kas ir tik dažāds, sākot ar lēnākiem ritmiem 
līdz straujiem deju soļiem un lēcieniem.

Koncertu kuplināja azartisks un humora pilns skečs, 
ko bija sagatavojušas dāmas no Ļaudonas amatierteātra, 
tāpat neizpalika arī dejisks sveiciens no vidējās paau-
dzes deju kolektīva “Grieze” un muzikāls sveiciens no 
kora “Lai top!” pārstāvēm.

Sveicieni no skatuves izskanēja arī no “Divu krastu” 
deju draugiem - Kal-
snavas senioru deju 
kolektīva “Jāņu-
kalns” un Mētrienas 
senioru deju kolektī-
va “Mētra”.

“Divu krastu” ko-
lektīvs izteica patei-
cību saviem atbals-
tītājiem - Madonas 
novada pašvaldības 
kultūras nodaļai, 
Ļaudonas pagasta 
pārvaldei un kultūras 
namam. Sirsnīgs pal-
dies aizceļoja arī pie 
jubilejas koncerta 
“labajiem gariņiem” 
- Sarmītes Mūrma-
nes, Lidijas Smir-
novas, Kārļa Kreiļa, 
Sandra Šumska, Ma-

Ar azartisku priekšnesumu uzstājas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Grieze”.
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turpinājums no 10. lpp.

Ļaudonas senioru deju kolektīva
 “Divi krasti” vadītāja 10 gadu 

garumā ir Aija Kreile.

ritas Circenes. Īpašs paldies tika veltīts kādreizējiem “Divu krastu” dejo-
tājiem - Valdim Kupčam, Lidijai Kaufeldei, Andrim Biķerniekam, Rutai 
un Steffanam Milleriem. Par izlīdzēšanu dažādos koncertos paldies Jurim 
Eglītim un Dainim Elijāsam. 

Paldies dejotājiem par krāšņo “Divu krastu” deju upi! Lai tā vēl ilgi rit 
savu ritējumu!

Signes Prušakevičas, 
Ļaudonas kultūras nama vadītājas, teksts

 Daiņa Kreiļa foto

Deja rada prieku.

Mazā autofotoorientēšanās brauciena sezona noslēdzās Madonā
14. decembrī 21 

auto komanda no 
dažādiem Latvijas 
novadiem devās au-
tofotoorientēšanās 
piedzīvojumā, četru 
stundu laikā mek-
lējot un iepazīstot 
Madonas un Ces-
vaines novada zinā-
mās un arī neparas-
tās apskates vietas 
no cita skatupunkta.

Dalībnieku pul-
cēšanās notika 
Ļaudonas kultūras 
namā. No turienes 
arī tika dots starts.  
Madonas novadu 
šajā braucienā pārstāvēja 11 komandas, savukārt ar divām 
komandām startēja Ļaudonas pagasts. 

Šajā braucienā dalībniekiem bija sarežģītāk plānot savu 
braukšanas maršrutu, jo kontrolpunkti orientēšanās kartē 
bija izvietoti “neērtā” secībā gandrīz visos virzienos no 
starta vietas Ļaudonā. Savukārt dažu kontrolpunktu ra-
kursi un to atrašanās vietas izvērtās par īstiem “cietajiem 
riekstiem”. Finišu - degvielas uzpildes staciju “Virši” 
Liezēres pagastā - sasniedza visas startējušās komandas. 

Pirmo vietu braucienā izcīnīja apvienotā Madonas/Rī-
gas komanda “JIMI”, otro vietu - komanda “Liezēre”, at-
stājot komandu “Priekuļi” trešajā vietā. 

Prieks un lepnums, ka abas Ļaudonas pagasta koman-
das, piedaloties šāda veida sacensībās pirmo reizi, spēja 
iekļūt pirmajā desmitniekā.

Tā komanda “Mežsētu ļoļiki” (Inga Platpīre/Gatis Plat-

pīrs/Ilze Dreimane/Emīlija Dreimane) izcīnīja 5. vietu. 
Savukārt komanda “Ļaudona” (Aleksandrs Prušakevičs/
Jevgenijs Turkins/Katrīna Stafecka/Signe Prušakeviča/
Madara Kreile-Turkina) ierindojās 9. vietā. Apsveicam 
uzvarētājus! 

Sakām lielu PALDIES par atbalstu: Ļaudonas kultūras na-
mam un personīgi Signei Prušakevičai, kafejnīcai “Mokka” 
un personīgi Maritai Circenei par dalībnieku uzmundrinā-
šanu ar rīta kafiju un maizītēm, Madonas tūrisma un infor-
mācijas centram par balvām, Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzejam par uzdevumiem Madonā!

Un paldies visiem brauciena dalībniekiem! Bez jums 
šis pasākums nebūtu izdevies!

Inese un Elmārs Bieles, 
mazā autofotoorientēšanās brauciena organizatori
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Adventes pasākums klubiņā “Mežrozīte”
Cik labi, ka ir tāda vieta,
Kur gaidītas tiekam arvien,
Kur bēdas nomest no pleca
Un skumjas, kas dvēseli sien.

Advente ir laiks, kad gaida 
atnākšanu. Tie ir it kā satikša-
nās svētki ar sevi, ar savu tu-
vāko. Četras sveces Adventes 
vainagā simbolizē Mieru, Mī-
lestību, Cerību un Prieku, tā 
tuvinot savu ikdienu gaismas 
atnākšanai.

Tas ir laiks, kad citu aiz ci-
tas iededzam svecīti Adventes 
vainagā. Un, jo tuvāk nāk Zie-
massvētki, jo spožāka un sil-
tāka šķiet sveču liesmiņa. Arī 
klubiņa “Mežrozīte” dalībnie-
ces sanāca kopā uz pasākumu 
trešajā Adventē. Adventes laikā 
katram sevi jāizvērtē, katram 
gribas būt labākam un no sa-
vas labestības gribas dāvāt apkārtējiem to labāko, kā arī 
saņemt to pretī. Pasākumam gatavojāmies ļoti sirsnīgi. 
Ar sirds  siltumu un mīļumu bijām sagatavojušas mīļ-
dāvaniņas, ko pasniedzām cita citai, jo Ziemassvētki ir 
gaišākie un līksmākie svētki gan lieliem, gan maziem. 
Laiks negaida, tas klusiem, bet tajā pašā laikā ātriem so-
ļiem steidzas uz priekšu, katru mūsu mūža dienu ietinot 
atmiņu kamolā.

Pasākumu kuplināja kaimiņu pagasta dejotājas, ar 
kurām mūs vieno jau sena sadarbība un draudzība. Ad-
ventes laiks ir pārdomu laiks, tāpēc kopīgi varējām patīt 
atmiņu kamolīti par aizvadīto laiku. Sarunās un rotaļās 
laiks aizritēja nemanot. Jāmāk skaisti novecot, būt savos 
gados aktīvām, enerģiskām un sabiedrībai noderīgām, 
sekot sava pagasta izaugsmei, piedalīties pagasta rīkota-
jos pasākumos un arī tajos pašām piedalīties. Prieks, ka 
kaimiņu pagastā ir dažādi pašdarbības kolektīvi gan jau-
niem, gan senioriem, jo deju grupā dejo pat divas deviņ-

desmitgadnieces. Un, neņemot vērā bagāto gadu skaitli, 
viņas turas tīri moži, jo laikam dejojot cilvēks negrib 
nemaz novecot. Tāds jau ir mūsu dzīves laiks - gan ar 
laimes un prieka ceļiem, gan skumju pārņemtiem. Tikai 
žēl, ka pie mūsu dzīves ceļiem nav izliktas ceļazīmes, 
kas mūs par liktenīgajiem pagriezieniem jau iepriekš 
brīdinātu. Adventes laika pārdomas liek mums sakārtot 
savas domas, lai katra sirdī valdītu miers, gaišums, la-
bestība un sirsnība citam pret citu. Tas būtu vissvarīgā-
kais. 

Būsim vienoti dvēselēs! Ticēsim Ziemassvētku Brīnu-
mam!

Ja ne, meklēsim to paši!
Lai Ziemassvētku miers un gaišums neizgaist sīkumos 

un ikdienas steigā!
Lai visiem dāsns, bagāts un laimīgs Jaunais gads!

Nellija Gaidlazda, klubiņa vadītāja

Ziemassvētku noskaņa Pasaku mežā

Pasaku meža zvēri, kuri vēlējās nosvinēt Ziemassvētkus.

13. decembrī Ļaudonā tika 
uzburta svētku noskaņa.  Ar 
jauku uzvedumu un muzikā-
liem priekšnesumiem priecēja 
Praulienas pagasta amatier-
mākslas kolektīvi - Saikavas 
amatierteātris, deju kopa “Sai-
kavieši” un Praulienas pagasta 
jauktais koris. 

Pēc uzveduma pie kultūras 
nama varēja uzkavēties eglītes 
lampiņu gaismās, lai kopīgi 
baudītu gardu karsto dzērienu 
un piparkūkas, klausītos Zie-
massvētku dziesmas.

Paldies ikvienam par jauko 
kopā būšanu!

Signes Prušakevičas foto
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“Ziemassvētki Rūķubodē”

Ļaudonas pagasta amatierteātris (re-
žisore Anna Anita Amata) Ziemassvēt-
kiem gatavojās īpaši rūpīgi. Tika iestu-
dēta luga “Ziemassvētki Rūķubodē”. 
Sirsnīgs stāsts par čaklajiem rūķiem, 
kuri strādā “Rūķubodē” un gādā dā-
vanas. Taču negaidīti un noslēpumaini 
pavērsieni draudēja izjaukt visu dāva-
nu piegādāšanu adresātiem. Galu galā, 
protams, viss beidzās labi, un mistiskie 
noslēpumi tika atklāti. Tad rūķi kopā ar 
bērniem varēja svinēt Ziemassvētkus 
un sagaidīt Ziemassvētku vecīti. 

Darbs pie šīs lugas prasīja arī īpašu 
skatuves iekārtojumu, rekvizītu sagādā-
šanu, tērpu šūšanu, dziesmu mācīšanos, 
lai tas viss kopā uzburtu patiesi brīniš-
ķīgu izrādi un iepriecinātu lielo un mazo 
skatītāju sirdis. Šī izrāde tika izrādīta ne tikai Ļaudonā, bet arī Mētrie-

nā un Mārcienā, kā arī tika iepriecināti mūsu pansionāta 
iemītnieki. Paldies Andrim Mugurevičam par visu izrāžu 
muzikālo apskaņošanu. 

Mīļš paldies Ziemassvētku lugas aktieriem:
Rūķis Tunturs - Solvita Rūtenberga
Rūķis Čunčurs - Artūrs Portnovs
Rūķis Arro - Tatjana Kriškāne
Rūķis Čaps - Anna Anita Amata
Rūķis Lādītis - Arita Kalniņa
Rūķis Tikšķītis - Katrīna Stafecka
Rūķis Peija - Sergejs Balanovs
Rūķis Garbārdis - Kristers Kuprans
Rūķis Stikabika - Verners Šveds
Raganiņa Spīgana - Signe Prušakeviča
Meža māte - Solvita Virka

Lindas Smirnovas, Vitas Seļmas foto

Ziemassvētku koncerts “Dedziet gaišu uguntiņu!”
26. decembrī kultūras namā izskanēja Ilzes Rijnieces 

koncerts “Dedziet gaišu uguntiņu!”. Koncertā izska-
nēja skaistākās Ziemassvētku dziesmas, radot maģisku 
un sirdssiltu Ziemassvētku noskaņu. Plašajam koncerta 
skatītāju pulkam bija iespēja dzirdēt Ilzi Rijnieci, vokālo 
grupu “The Sound effect”, Artūru Biķernieku, kā arī ta-
lantīgus muzikantus - 

taustiņi - Arvis Kļaviņš
bungas - Valters Kriškāns
bass - Maikls Drobins
klarnete  - Jānis Kārlis Rijnieks

Notikumus apkopoja 
Signe Prušakeviča, Ļaudonas kultūras nama vadītāja

Lielā rūķu saime un Meža māte.

“Rūķubodes” rūķi un Ziemassvētku vecītis ciemojoties pie 
Mētrienas bērniem.
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Gadiem mainoties, kā ierasts, izvērtējam un atskatā-
mies uz aizvadīto gadu, kāds tas bijis, ko devis un ko 
atņēmis, ko licis mūsu pieredzes čemodānā kā vērtīgu 
ceļamaizi turpmākajam...

2019. gads Ļaudonas kultūras namā galvenokārt iezī-
mējās ar iespēju pasākumus organizēt izremontētās tel-
pās ar mūsdienu prasībām atbilstošu skaņas un gaismas 
aparatūru, ko novērtēja ikviens apmeklētājs. Skaņas un 
gaismas iespējas jebkuram pasākumam piešķir īpašu no-
skaņu un kvalitāti. Tādēļ arī mūsu kultūras nams tika 
izvēlēts kā pasākuma vieta Madonas novada mērogā 
nozīmīgiem pasākumiem - Madonas novada Jaunatnes 
lietu gada balvai “Sudraba gailis 2019” un Madonas no-
vada kultūras darbinieku pateicības pasākumam, kurā 
uzstājās profesionāla acapella grupa “Latvian Voices”, 
kā arī J. Norviļa Madonas mūzikas skolas simfoniskais 
orķestris un solisti.

Pateicoties par projekta līdzekļiem iegādātajam pro-
jektoram un ekrānam, varam baudīt arī kvalitatīvus kino 
seansus. Ziemas un rudens kino maratonos kopā tika 
piedāvātas 15 filmas, no kurām četras paredzētas bērnu 
auditorijai. Piecpadsmit kino seansus kopā apmeklējuši 
311 skatītāji, apmeklētākās filmas - “Dvēseļu putenis” 
un “Klasesbiedru salidojums’’. Arī šajā gadā būs iespēja 
apmeklēt kino seansus, skatoties filmas, kuras piedāvā 
biedrība “Kinopunkts”. Filmas galvenokārt ir latviešu 
režisoru jaunākie sniegumi. Zināšanai jāpiebilst, ka bi-
ļešu cenas uz filmām nosaka filmu producenti. Parasti 
tā tiek nolikta robežās no 1,00 līdz 3,00 eiro vai ir tikai 
viena iespēja - 3,00 eiro. Pēc katra kino seansa ir jāie-
sniedz atskaite par apmeklētāju skaitu un par ieņēmu-
miem par biļetēm. Attiecīgi pēc tam pagasta pārvaldei 
tiek piesūtīts rēķins no biedrības “Kinopunkts” un visa 
biļešu nauda tiek pārskaitīta filmu kompānijai. Paldies 
ļaudoniešiem par to, ka iespēja pašu mājās skatīties kino 
tiek novērtēta. 

Gada griezumā pasākumu plānā tika ietverti gan tra-
dicionālie saulgriežu pasākumi, atceres pasākumi, teātra 
izrādes un koncerti.

2019. gads īpašs arī  ar to, ka pēc ilgstoša pārtrauku-
ma Ļaudonā atkal tika nodibināts amatierteātris, kura 
režisore ir Anna Anita Amata. Plašs atbalstītāju pulks 
bija vērojams maijā, kad amatierteātris aicināja uz savu 
pirmizrādi - A. Brigaderes lugai “Čaukstenes”.

Maijā kultūras nama telpas pārtapa par vēlēšanu iecir-
kni Eiropas Parlamenta vēlēšanām. 

Oktobris paliks atmiņā ar diviem nozīmīgiem notiku-
miem, ar kuriem patiesi varam lepoties - grāmatas “Sāvs 
nāk. Sāviena” atvēršanas svētki un Ukrainas karadarbī-
bas zonā cietušo ģimeņu bērnu uzņemšana un bērniem 
veltītais koncerts, kas norisinājās kultūras namā. De-
cembri piepildīja svētku programma  lieliem un ma-
ziem, radot patiesu Ziemassvētku noskaņu. 

Apmeklētākie pasākumi bija - bērnu deju koncerts 
“Pretī pavasarim”, T. Reiteram veltītais koru koncerts, 

ATSKATS  UZ  KULTŪRAS  DZĪVI  2019
Lieldienu koncerts, Ļaudonas jauktā kora “Lai top!” 
koncerts “Svētki mums un jums!”, Līgo svētku uzve-
dums ar Ļaudonas amatiermākslas kolektīvu piedalī-
šanos, Ļaudonas pagasta svētki, Valsts svētku koncerts 
“...tinot mūža rakstu” un Ilzes Rijnieces un draugu kon-
certuzvedums “Dedziet gaišu uguntiņu!”.

2019. gadā noorganizētas  trīs dzīvās mūzikas balles 
(viena no tām ar bezmaksas ieeju) un divas diskoballes 
(bezmaksas ieeja). 

Tā kā iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka atsevišķas 
balles nav populāras ļaudoniešu vidū, tad tās tiek orga-
nizētas pēc lielākiem pasākumiem.  Šeit vēlētos piebilst, 
ka līdz šim ieejas maksa uz dzīvās mūzikas ballēm ir bi-
jusi ļoti demokrātiska. Šajā gadā iespējams biļešu cenas 
paaugstinājums, ņemot vērā muzikantu un mākslinieku 
honorārus. Jāatzīst, ka līdz šim par ballē vai koncertā 
gūtajiem biļešu ieņēmumiem nav iespējams segt visas 
izmaksas un no pagasta pārvaldes budžeta tiek piemak-
sāta atlikusī summa. 

Gada laikā kultūras nama telpās notikuši arī vairāki 
privāti pasākumi. Labprāt durvis veram arī Ļaudonas 
sieviešu kluba “Mežrozīte” organizētajiem pasāku-
miem.

Sazinoties ar kultūras nama vadītāju (tel. nr. 
26590186; e-pasts: signe.prusakevica@madona.lv), ir 
iespēja rezervēt telpas privātiem pasākumiem. Kultūras 
nama telpu nomas izmaksas:

līdz 40 personām 15,00 eiro/h
virs 40 personām 20,00 eiro/h
Par atsevišķu samaksu ir iespēja papildus nomāt arī 

virtuves telpu (1,50 eiro/h), videoprojektora iekārtu 
(36,90 eiro), skaņas aparatūru (51,67 eiro), skatuves 
gaismas (35,52 eiro). 

Paldies ikvienam no jums, ka ar savu klātbūtni atbal-
stāt Ļaudonas pasākumus! Priecē fakts, ka apmeklētāju 
rindās arvien vairāk var redzēt skatītājus no kaimiņu 
pagastiem un novadiem. 

Arī šajā gadā pasākumu programma būs dažāda  ar 
vēlmi ieinteresēt dažāda vecuma un interešu publiku. 
Tiksimies koncertos, izrādēs, ballēs un dažādos citos 
pasākumu mirkļos! 

Esmu atvērta arī jūsu piedāvājumiem un ierosināju-
miem, kādus pasākumus vai māksliniekus vēlaties re-
dzēt pie mums Ļaudonā. Varbūt ir interese par kādiem 
interešu pulciņiem vai nodarbībām, vai kādām citām 
aktivitātēm? Droši dodiet man ziņu! Ja būs gana daudz 
interesentu, tad kopā mums izdosies īstenot savas vēl-
mes un idejas. 

Paldies par uzmundrinājumu, novērtējumu un kons-
truktīvu kritiku 2019. gadā! Uz kopīgu sadarbošanos arī 
šajā gadā!

Lai veselība, sirdsmiers un visu sapņu piepildījums 
jūsmājās!

Signe Prušakeviča, 
Ļaudonas kultūras nama vadītāja
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VECĀS  SKOLAS  LOGU  STĀSTI
Šoreiz rubrikā „Vecās skolas logu 

stāsti” par Ļaudonas vidusskolas 1. 
izlaiduma (1954. gads) absolventi 
Laimu Jeleviču. Atmiņu stāstus par 
skolas laikiem iemūžinājis Laimas 
dēls Mārtiņš Jelevičs: „Mana māte 
Laima Jeleviča (dzimusi Ziediņa) ir 
dzimusi ļaudoniete. Nesen saņēmām 
no mūsu radinieces Astrīdas Aizsil-
nieces vēstuli ar laikraksta “Ļaudo-
nas Vēstis” jūlija/augsta numuru, 
kurā bija publicētas arī viņas atmi-
ņas par skolas gadiem. Vēstulē bija 
mudinājums manai mammai dalīties 
savās atmiņās. Diemžēl nopietnu re-
dzes problēmu dēļ viņa vairs nevar 
tās pati pierakstīt, tāpēc viņas stās-
tījumu par skolas gaitām ierakstīju 
diktofonā. [..] Stāstījumā vietām pietrūkst precizitātes, 
piemēram, par tā vai cita notikuma norises laiku.”

1950. gada rudenī Ļaudonas septiņgadīgā skola kļu-
va par vidusskolu. Tā sākās ar astoto klasi, kurā iestājās 
skolēni arī no kaimiņu pagastiem, jo Ļaudona bija tuvāk 
nekā Madona. Skolēnus nodrošināja ar internātu, kopgal-
du, varēja iztikt ar vienkāršākām drēbēm un apaviem.

Pēc remonta skolā vajadzēja iekārtot vēl vienas klases 
telpu. Tāpēc virtuvi un ēdamzāli pārcēla uz blakus māju, 
kuru kādreizējā lauksaimniecības skola izmantoja prak-
tiskajām nodarbībām.

Astotajā klasē bija vairāk nekā divdesmit skolēnu. Ļau-
doniešiem pievienojās septīto klašu beidzēji no Mārcie-
nas, Saikavas, Mētrienas, Sāvienas.

Mēs nebijām visai draudzīga klase, nevarējām vieno-
ties, gatavojot kādu tematisku vakaru. Skolotāja Zvaig-
zne mūs visādi centās vest pie prāta, skaidrodama stāsta 
vai romāna nozīmi. Tomēr viņa mums tik daudz iemācīja, 
lika rakstīt referātus. 

Atceros, ka skolas laikā kolhoza darba kārtības ietvaros 
vienmēr tikām pasaukti palīgā darbos. Kad mācījos 5. vai 
6. klasē, kopā ar daļu no klasesbiedriem tiku aicināta uz 
bijušo mācītājmuižu, kur tolaik atradās Ļaudonas pagasta 
māja, kur ieriktēts Ļaudonas kultūras nams, sakārtot un 
piekopt telpas un apkārtni. Tolaik taču skolēni bija jāau-
dzina darbaļaužu garā. 

Bija skolēnu vasaras brīvlaiks, arī tad bija kāds uzde-
vums jāizpilda. Mūsu klases pārstāvjos, kam bija jāiet 
kas darīt, biju es un arī mans klasesbiedrs Linards Jurka. 

Viņš bija liela auguma un stipras miesasbūves, protams, 
arī citi skolēni, kuru vārdus vairs neatminos. Kad sapul-
cējāmies skolā, skolotāja Saleniece mūsu pulciņu kājām 
aizvadīja Mārcienas virzienā un, beidzoties mežam, ie-
gājām meža stūrī padarīt mūsu pieteikto darbu, kas bija 
diezgan īpatnējs: nākamajā ziemā cērtamajā egļu cirsmā 
eglēm bija jānoplēš miza, kas izmantojama ādu miecē-
šanai. Kāds nu darbs bija, tāds bija jādara. Mūs sagaidī-
ja kāda sieviete, kas pildīja mežsarga pienākumus. Viņa 
ierādīja, kas darāms, iedeva darbarīkus - asākus nažus 
un šķēpus, ierādīja robežu, kur nelielā teritorijā pieaugu-
šām eglēm apakšējā daļā jānoplēš miza. Kailām rokām, 
vasaras drēbēs sarežģīto darbu mēs veicām, kā pratām. 
Galvenais darba darītājs bija Linards, kas bija lielāks un 
stiprāks par mums citiem.

Ar cirvīti atplēsām mizu, savukārt Linards plēsa, cik 
varēja, līdz augšai. Mizas sloksnes meitenēm iedeva 
rokās, mēs tās salocījām un sakrāvām tādās kā malkas 
grēdiņās. Tā mēs tur plosījāmies kādu pusdienu. Mežs ar 
kailajiem, noplēstajiem egļu stumbriem izskatījās nožē-
lojams, pat briesmīgs, bet mums bija uzdevums, kas bija 
jāizpilda, lai mežs varētu pildīt ne tikai koksnes devēja 
pienākumus, bet arī citus palīguzdevumus. 

Darba vadītāja, beidzot darba dienu, mums sacīja: „Pēc 
šī smagā un nepatīkamā darba es jums gribu parādīt kaut 
ko gaišu un labu.” Turpat gar meža stūri pa taciņu mēs 
uzgājām stāvā pakalnā, kur atradās dažādu skujkoku stā-
du audzētava. Tādu kokaudzētavu mēs redzējām pirmo 
reizi mūžā. Tai apkārt atradās drāšu pinuma žogs, tās 

teritorija bija sadalīta joslās. Pēc 
postošā darba, ieraugot šo skatu, ju-
tāmies iepriecināti. 

Kājām devāmies atpakaļ uz Ļau-
donas skolu. Atminos, ka skolotā-
jai Saleniecei, kā vienmēr, kājās 
bija kurpes ar augstiem papēžiem. 
Tajā rudenī viņa vēl gaidīja pasau-
lē ierodamies savu jaunāko meitiņu 
Zeltīti. Atgriežoties mājās, izstās-
tīju tēvam par dienā redzēto. Tēvs 
teica, ka esam bijuši „Eņģeļu dār-
zā”, un šis nosaukums izkoptajai 
kokaudzētavai tiešām piestāvēja. 
Tad, kad uzsāku studijas mežsaim-
nieku fakultātē un redzēju dažādas 
kokaudzētavas, sapratu, ka nevienā 
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vietā - ne pie Jelgavas, ne pie Rī-
gas - nebija tik skaisti kā „Eņģeļu 
dārzā”.

Katrā mājā bija pierasts svinēt 
Ziemassvētkus, kas bija vieni no 
siltākajiem ģimenes svētkiem, kad 
visi mēģināja sapulcēties kopā pie 
Ziemassvētku eglītes. Padomju 
laikam sākoties, šo Ziemassvētku 
tradīciju aizliedza. Bija nepiecie-
šams iet uz skolu, nedrīkstēja pa-
likt mājās pie ģimenes. Kad gāju 
5. klasē, vairs jau neatminos, kurš 
gads tas bija, tieši Ziemassvētku 
vakarā pēc vakariņām skolā sa-
nācām savā klasē kopā ar klases 
audzinātāju Bērziņu. Nodziedājām 
dažas Ziemassvētku dziesmas, 
tā radot svētku noskaņu. Mums 
bija arī eglīte. Pēc tam tāpat Zie-
massvētku dienās norisinājās mācības. Tikai tas bija tāds 
mazs pieturas punkts.

Pēc gada mēs šo kopā būšanu Ziemassvētku vakarā 
atcerējāmies un vēlējāmies to atkārtot. Bija sagatavo-
ta maza eglīte, dažas svecītes. Atkal kā pirms gada, pēc 
vakariņām, aizdeguši svecītes eglītē, uzaicinājām sko-
lotāju Mariannu mums pievienoties. Skolotāja, ienākusi 
klasē, salecās aiz satraukuma, paņēma mūsu mazo eglīti 
ar visām svecītēm un ieburzīja papīrgrozā tā, ka nokūpē-
ja smaržīgi dūmi vien. Skolotāja noteica: „Bērni, vai tad 
tiešām jūs nesaprotat...” Mēs apklusām. Skolotāja aizgā-
ja. Eglīti mēs no papīrgroza izvilkām, noņēmām svecītes 
un ielikām tās atvilktnē, lai gadījumā, ja kādreiz nodziest 
elektrība, tās izmantotu. Pašai eglei noplūcām zariņus un 
kurināmajā krāsniņā sadedzinājām, lai neradītu nepatik-
šanas savai audzinātājai. Nākamajos gados gan vairs neko 
tādu nemēģinājām, jo zinājām par sekām.

Skolotājiem, kas bija auguši Latvijā pirms PSRS ie-
nākšanas, audzināti kristīgā garā, bija grūti gan sevi, gan 
skolēnus audzināt padomju cilvēka garā, kas skolotājiem 
taču bija pats svarīgākais uzdevums. 

Mans klases audzinātājs 8. klasē bija skolotājs Koskē-
vičs, kas mācīja arī krievu valodu, jo pats bija krievu tau-
tības. Latviešu valodas un literatūras stundas pagāja pie 
Aleksandras Zvaigznes, kas studēja Latvijas Universitātē 

un bieži mēdza stāstīt par kultūras dzīvi Rīgā; matemā-
tiku skaidroja direktors Salenieks. Ģeogrāfijas stundās 
pa tālām zemēm ceļojām ar Mariannu Bērziņu, vēsturē 
ar Elzu Vītoliņu. Vingrošanu meitenēm un tautas dejas 
mācīja Milda Apsīte.

9. klasē par mūsu klases audzinātāju kļuva LVU Fi-
zikas, matemātikas fakultātes absolvente Austra Meķe, 
kas sāka mācīt matemātiku, fiziku un ķīmiju. Arī citus 
priekšmetus mācīja jauni skolotāji - Baiba Latere mācīja 
vēsturi, ģeogrāfiju Pēteris Mihailovs. Stundas pasniedza 
arī pieredzējuši no Mārcienas nākuši skolotāji - skolotājs 
Kaušs krievu valodu, skolotāja Lubāne ķīmiju un biolo-
ģiju.

Skolotāju dzīves apstākļi bija ļoti pieticīgi. Kara no-
dedzinātajā Ļaudonā nebija dzīvokļu izvēles. Skolotājas 
Bērziņa, Lesiņa, Vītoliņa, Apsīte un Zvaigzne dzīvoja 
turpat skolā mazās istabiņās bez virtuves vai ar kopēju 
virtuvīti. Tikai direktora Salenieka ģimenei bija lielāks 
dzīvoklis. Skolotāja Portnova rītos un vakaros kājām gāja 
uz savu dzīvesvietu Sāvienā, skolotāja Meķe īrēja ista-
biņu. Skolotāji mums bija ļoti tuvu, tas atviegloja grūto 
jautājumu noskaidrošanu, ja tādi bija.

Katru nākamo klasi iesākām mazākā skaitā. Daži uzsā-
ka darbu vai aizgāja uz citu skolu. Tuvojās izlaidums. Kā 
vienmēr bailes no eksāmeniem, kā katru pavasari laužam 

ceriņus skolas dārzā, ar smaržīgajiem 
pušķiem sasprindzinājumu kliedēda-
mi pārbaudījumu telpās.

1954. gada 23. jūnijā Ļaudonas vi-
dusskola sirsnīgi izvadīja pirmā izlai-
duma audzēkņus. Pēc mūsu tālākiem 
soļiem vērtēs skolu un skolotājus. 
Cik labi mēs to sapratām, grūti pa-
teikt, bet jaunības maksimālisms sau-
ca iet un darīt. Izdevās, citreiz arī ne. 
Kļūmes pārvarēt palīdzēja skolotāji, 
nākot ar padomu īstajā laikā. Paldies 
gribētu teikt cauri gadu un mūžības 
gaitai. Tad jau neiznāca laiks pasa-
cīt...

Laima Jeleviča, Mārtiņš Jelevičs, 
Katrīna Kļaviņa, 
Nora Barkovska

Foto no Ainas Salenieces
 personīgā arhīva
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Madonas novada pašvaldības 
domes lēmums

Slikto laika apstākļu dēļ, kad nav iespējams sagatavot 
kvalitatīvas slēpošanas trases, sporta un atpūtas bāzes 
“Smeceres sils” vadītājs Gunārs Ikaunieks lūdza izskatīt 
iespēju atcelt maksu par slēpošanas trašu izmantošanu Ma-
donas novada iedzīvotājiem 2019./2020. gada slēpošanas 
sezonā.

Noklausījusies sniegto informāciju, Madonas novada 
pašvaldības dome nolēma nepiemērot maksu Madonas no-
vada iedzīvotājiem par slēpošanas trašu izmantošanu spor-
ta un atpūtas bāzē “Smeceres sils” 2019./20. gada sezonā.

Informācija no madona.lv, apkopoja Katrīna Kļaviņa

INFORMĀCIJA  NO  MADONAS  NOVADA  PAŠVALDĪBAS

Madonas novada pašvaldības 
Izglītības nodaļa rīko Madonas novada 

vecāku konferenci “Mūsdienīga izglītība: 
iesaistīties un darīt!”

Konferences norise plānota 2020. gada 29. janvārī Ma-
donas pilsētas kultūras nama lielajā zālē.

Konferencē plānotas divas lekcijas. Vecāki varēs izvēlē-
ties apmeklēt abas vai tikai vienu, sevi vairāk interesējošo:

• 1. lekcija no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.30. Pārmaiņu 
domāšanas stratēģija. Ko nozīmē būt vecākam? (perso-
niskās izaugsmes treneris Aleksis Daume)

• 2. lekcija no plkst. 17.40 līdz plkst. 19.30.  Kā veidot 
saskarsmi ar bērnu, pusaudzi, lai saruna izdotos. (dr.
psych., mg.art., kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite, su-
pervizore Diāna Zande)

Grammy balvas ieguvējs - 
Valsts kamerorķestris “Sinfonietta Rīga” - 
koncertē 31. janvārī plkst. 19.00 Madonas 

pilsētas kultūras namā
Jauneklīga degsme, izzināšanas prieks un vēlme atklāt 

neizzinātus horizontus raksturo Valsts kamerorķestri, kas 
dibināts 2006. gadā. Tā mākslinieciskais vadītājs visus 
šos gadus ir Normunds Šnē.

Kamerorķestris regulāri piedalās dažāda mēroga festi-
vālos kā Latvijā, tā ārpus savas valsts robežām. Latvijā 
orķestra sniegums četras reizes novērtēts ar valsts aug-
stāko apbalvojumu akadēmiskajā mūzikā - Lielo mūzikas 
balvu, bet ar prestižo ierakstu balvu “Grammy” novērtēta 
“Sinfonietta Rīga” dalība igauņu komponista Arvo Perta 
albuma “Adam`s Lament” ieskaņojumā.

Ir liels prieks, ka orķestris pēc ilgāku gadu pārtraukuma 
atkal priecēs klasiskās mūzikas cienītājus Madonas pilsē-
tas kultūras namā. Izmantojiet šo iespēju!

Biļetes cena: 3,00; 4,00; 6,00 EUR
Biļešu iepriekšpārdošana: www.bilesuparadize.lv, kā 

arī visās “Biļešu paradīzes” kasēs. Madonā - kinoteātra 
“Vidzeme”, Tirgus ielā 5, un Madonas pilsētas kultūras 
nama, Raiņa ielā 12, kasēs.

Broņislavas Martuževas dzeja un dziesmas 
grupas “Baltie lāči” koncertprogrammā 

“Pamet skumjas, pamet nievas…” Madonā
“Kur nav gais-

mas un mūzikas, 
tur sākas trūdēšana. 
Gaisma un mūzika. 
Kad mēs šķitām 
sev visnelaimīgā-
kie pasaulē, mēs 
raudājām, sacerē-
jām dziesmas un 
skatījāmies debe-
sīs. Uzņēmām sirdī 
ik rīta un vakara 
staru, ik baltu vai 
rožainu rudzupuķi. 
Un kļuvām bagā-
ti” - tā savā dienas-
grāmatā rakstījusi 
Broņislava Martu-
ževa (1924 - 2012) 
- laikmeta leģenda, 
Latvijas tīrradnis, 
iekšējās brīvības 
un gara spēka simbols. Viņu visu mūžu ir pavadījusi 
dziesma, un viņas dzeja turpina pārtapt dziesmās.

Koncertā skanēs jau tautā sen pazīstamās dziesmas - 
“Pacel glāzi priekā!”, “Zvaigžņu strēlnieks”, “Dzīve 
sauc”, “Bruoļeit”, kā arī vairākas mazpazīstamākas me-
lodijas, ko sacerējusi dziesminiece. Īpaši koncertprog-
rammai grupas mūziķis Aldis Kise komponējis vairākas 
dziesmas ar B. Martuževas dzeju - “Vecupes salā”, “Lak-
stīgalu muzikants” un citas, kas jau iemantojušas klau-
sītāju mīlestību 2019. gada rudens koncertos. Kā neat-
ņemama koncerta sastāvdaļa ir B. Martuževas dzeja, kas 
caurvijas visam koncertam kā uzvilkta dzīves zelta stīga.

Koncertā piedalās: Andris Baltacis (solists, teicējs), 
Aldis Kise (akordeons), Inga Zeile (vijole), Ainis Rudzī-
tis (ģitāra), Mārtiņš Leišavnieks (tuba), Deniss Smirnovs 
(sitamie instrumenti).

Koncertu organizē biedrības “Muzikālais teātris” stu-
dija “Baltie lāči” sadarbībā ar Broņislavas Martuževas 
fondu “Rakstītāja”.

Koncerts notiks Madonas pilsētas kultūras namā 2. feb-
ruārī pulksten 15.00

Biļetes cena: 6,00; 8,00; 10,00; 12,00 EUR
Biļešu iepriekšpārdošana: www.bilesuparadize.lv, kā 

arī visās “Biļešu paradīzes” kasēs. Madonā kinoteātra 
“Vidzeme” un Madonas pilsētas kultūras nama kasēs.

Aija Špure, Madonas pilsētas kultūras nama atpūtas 
pasākumu organizatore
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Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests informē
Sadarbībā ar ģimenes ārstu praksēm un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas  Mobilo Veselības aprūpes centru  

2020. gada 18. februārī Parka ielā 4, Madonā (Sociālais dienests) iespējams pierakstīties pie ārstiem - speciālistiem. 
Pieņems bērnu acu ārsts un alergologs.

Vecāki, lūdzu izmantojiet iespēju apmeklēt nepieciešamos speciālistus!
Inese Zālīte,

Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem 

“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu 
Madonas novada pašvaldībā”

Ar 2019. gada 1. janvāri ir stājušies spēkā Madonas 
novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13 “Grozīju-
mi Madonas novada pašvaldības 2011. gada 27. janvā-
ra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par nekustamā īpašu-
ma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada 
pašvaldībā””, kas paredz septiņas jaunas nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kurām ir 
tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus:

1. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska 
persona par īpašumā esošām vai nomātām ēkām (telpu 
grupām), ja tās tiek izmantotas saimnieciskās darbības 
veikšanai un noslēgtajā nomas līgumā ir atrunāts, ka 
nomnieks sedz nekustamā īpašuma nodokļa maksāju-
mus, un izpildās viens no zemāk minētajiem nosacīju-
miem - 50% apmērā no ēkas (vai daļas) nodokļa sum-
mas:

• ja juridiska persona veic komercdarbību un reģistrē-
ta Komercreģistrā mazāk par trīs gadiem un izveidotas 
ne mazāk kā trīs pastāvīgās darbavietas, (t.i., darba lī-
gumi uz šīm darbavietām noslēgti uz nenoteiktu laiku, 
turpmāk tekstā - pastāvīgās darbavietas);

• ja fiziska persona Valsts ieņēmumu dienestā reģis-
trējusies kā nodokļu maksātājs - saimnieciskās darbības 
veicējs mazāk par trīs gadiem un izveidotas ne mazāk kā 
trīs pastāvīgās darbavietas.

2. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska per-
sona, kuras īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, ja 
tajās notiek pamatražošana un izpildās zemāk minētie 
nosacījumi - 50% apmērā no ēkas nodokļa summas:

• Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska perso-
na vai tās struktūrvienība, kura darbojas Madonas novadā 
un kuras darbības veids saskaņā ar Eiropas Savienības 
saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. 
redakciju ir “Apstrādes rūpniecība” (C sadaļa);

• investēti līdzekļi ražošanā iepriekšējā taksācijas 
gadā tādā apmērā, kas nav mazāks par uzņēmuma grā-
matvedības politikā noteikto.

3. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska per-
sona, kuras īpašumā ir ēkas, kuru statuss ir viesnīcas un 
sabiedriskās ēdināšanas ēkas, ja izpildās zemāk minētie 
nosacījumi - 25% apmērā no ēkas nodokļa summas:

• tiek sniegti izmitināšanas vai sabiedriskās ēdināša-
nas pakalpojumi;

• persona vai uzņēmums ir reģistrēts vismaz divos 
informācijas nesējos kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs 

(t.sk. pašvaldības).
4. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska 

persona par jaunuzceltu vai rekonstruētu ēku, kas tiek 
izmantota saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot 
azartspēļu organizēšanu, vairumtirdzniecību, mazum-
tirdzniecību, telpu iznomāšanu) - 90% apmērā no ēkas 
nodokļa summas pirmajā gadā pēc ēkas nodošanas eks-
pluatācijā.

5. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska per-
sona par ēkām, kas tiek izmantotas saimnieciskās dar-
bības veikšanai, ja tiek uzlabota ēku energoefektivitāte 
- 50% apmērā no ēkas nodokļa summas pirmajā gadā pēc 
būvdarbu pabeigšanas.

6. Madonas novadā reģistrēta juridiska persona, kura 
iepriekšējā taksācijas gadā nodrošinājusi:

• 20 - 49 pastāvīgas darbavietas - 25% apmērā no ēkas 
nodokļa summas;

• 50 un vairāk pastāvīgas darbavietas - 50% apmērā no 
ēkas nodokļa summas.

7. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska per-
sona par īpašumā esošām vai nomātām ēkām (telpu gru-
pām) - 50% apmērā no ēkas nodokļa summas, ja izpildās 
zemāk minētie nosacījumi:

• uzņēmums darbojas informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju nozarē;

• izveidotas ne mazāk kā trīs pastāvīgās darbavietas.
Nodokļa atlaidi var saņemt, ja iesniegums iesniegts 

taksācijas gadā:
• no 1. janvāra līdz 31. martam, tad nodokļa atvieglo-

jums tiek piemērots par visu taksācijas gadu;
• no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, tad nodokļa atvieglo-

jums tiek piemērots par taksācijas perioda otro pusgadu;
• pēc 30. jūnija, tad nodokļa atvieglojums par taksāci-

jas periodu netiek piemērots.
 Nodokļa atvieglojumi netiek summēti un netiek pie-

mēroti vienlaicīgi. Ja vienlaicīgi ir tiesības saņemt no-
dokļa atvieglojumus pēc vairākiem punktiem, tiek pie-
mērota lielākā no atlaidēm.

 Noteiktos nodokļa atvieglojumus piemēro, ja uzņē-
mumam nav pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu 
parādu vai nomas maksas parādu par nomāto pašvaldī-
bas īpašumu.

Ilze Vogina, Madonas novada pašvaldības Attīstības 
nodaļas vecākā speciāliste uzņēmējdarbības jomā
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PASĀKUMU  AFIŠA
KINO  SEANSI  ĻAUDONAS  KULTŪRAS  NAMĀ

“Pilsēta pie upes”
6. februārī plkst.19.00
Ieeja - 3,00 eiro
Žanrs - drāma
Režisors - Viesturs Kairišs
Aktieri - Juozas Budraitis, 

Gundars Āboliņš, Agnese Cī-
rule, Dāvis Suharevskis, Bri-
gita Cmuntova

Filmas garums - 1h 58 min
Vecuma ierobežojums - 12+

Lai cik necilvēcīga nebūtu 
vēstures gaita, cilvēkam vien-
mēr ir iespēja saglabāt cilvēcību.

Viestura Kairiša filma “Pilsēta pie upes” (“Piļsāta pi 
upis”) - kinoteātros 2020. gadā!

Ansim ir nevainīga profesija - daiļkrāsotājs, un viņš ir 
pieprasīts pie visām varām, kas nomainās īsā laika posmā 
pagājušā gadsimta 30. gadu beigās. Patosa pilnos ulmaņlai-
kus nomaina skarbie komunistu, tad nacistu režīmi... Viņa 
iecerētā ir ebreju meitene Zisla, taču jaunās sievietes tēvs 
liek mīlai šķēršļus. Sagadās tā, ka šajā laikā Anša dzīvē uz-
rodas arī glītā latviete Naiga. Starp trīs varām, kas sabradā 
Anša pilsētu, divām sievietēm, kas plosa viņa sirdi, iespē-
jama tikai viena izvēle...

Galveno varoni Ansi filmā atveido Dāvis Suharevskis, 
viņa partneri ir lieliskie latviešu aktieri - Agnese Cīrule 
(“Homo Novus”, televīzijas seriāls “Sarkanais mežs”) un 
Gundars Āboliņš (“Homo Novus”, “Bille”), arī leģendārais 
lietuviešu aktieris Jozs Budraitis, kā arī čehu aktrise Brigita 
Cmuntova.

Režisora Viestura Kairiša filmas scenārijs tapis pēc Gu-
nara Janovska tāda paša nosaukuma romāna motīviem. 
Kairišs filmu veido kopā ar saviem ilggadējiem radošajiem 
partneriem - mākslinieci Ievu Jurjāni un operatoru Gintu 
Bērziņu; viņu iepriekšējais kopdarbs - spēlfilma “Melānijas 
hronika”.

“Projām”
13. februārī plkst.19.00
Ieeja - 3,00 eiro
Žanrs - animācija, fantāzija
Režisors - Gints Zilbalodis
Filmas garums - 74 min
Ieteicamais vecums - 7+

Pēc lidmašīnas avārijas pui-
sis attopas uz noslēpumainas 
salas, kur plešas meži, tuks-
neši un lagūnas. Taču uz šīs 
salas mīt arī milzīgs, tumšs 
gars, kurš sāk puisi vajāt. Lai 
izglābtos un atgrieztos mājās, galvenais varonis dodas izai-
cinošā ceļojumā pāri salai kopā ar savu jauniegūto draugu 
- mazu putnēnu.

“Projām”, kas jau izpelnījusies atzinību vairākos des-
mitos filmu festivālu visā pasaulē, pilnībā izveidojis Gints 
Zilbalodis. Viņš ir savas pilnmetrāžas debijas filmas reži-
sors, animators, producents, scenārija un mūzikas autors.

Filmu Gints veidoja vairāku gadu garumā: “Filmas “Pro-
jām” veidošanas process ir paralēls tās stāstam. Es visu fil-
mu trīsarpus gadus veidoju viens pats un brīžiem jutos kā 
stāsta galvenais varonis, kas ar motociklu viens pats ceļo 
pa noslēpumaino salu un mēģina atrast saikni ar citiem cil-

vēkiem. Beidzot filma ir pabeigta un nonākusi pie skatītā-
jiem, un man liekas, ka šī saikne ir atrasta.”

Filmā nav dialogu.

“Zorjana Horobraja”
20. februārī plkst.19.00
Ieeja - 3,00 eiro
Žanrs - dokumentālā filma
Režisore - Elita Kļaviņa
Dokumentālās filmas varo-

ņi - Zorjana Horobraja, Edgars 
Dapševics, Nadežda Horobraja

Filmas garums - 1h 2 min

Dokumentāla filma. Stāsts par 
jaunu ģimeni mūsdienu Latvijā. 
Zorjana (krievu tautības) un Edgars 
(latvietis) ir jauns pāris no Lat-
vijas laukiem. Septiņpadsmit 
gadu vecumā viņi kļūst par vecākiem savam pirmajam 
bērnam. Filma seko līdzi viņu dzīves stāstam divu gadu 
garumā no otrā bērniņa dzimšanas brīža. Zorjana Horobra-
ja (atvasinot dzimtas vārdu un uzvārdu no senkrievu valo-
das - Ausma Drosmīgā) nonāk grūtas izvēles priekšā starp 
savas mātes ieaudzināto pārliecību par laukiem kā vienīgo 
ģimenei harmonisko dzimtas ligzdu un pilsētu ar tās pelņas 
un komforta iespējām. Šis stāsts rāda skaudru Latvijas so-
ciālekonomiskās realitātes portretējumu, vienlaikus ļaujot 
skatītājam iegūt nepastarpinātas klātbūtnes iespaidu ļoti 
intīmai dzīvei. 

“Karalienes Korgijs’’
22. februārī plkst.11.00
Ieeja - 2,00 eiro
Žanrs - animācija, ģimenes 

filma
Režisors - Ben Stassen
Filmas garums - 1h 25 min

Rekss, britu karalienes ie-
mīļotākais korgijs, pazūd no 
Bakingemas pils un nonāk 
Londonas ielās raibā suņu 
klanu sabiedrībā, kurā valda 
nemitīgas domstarpības un 
kautiņi. Cenšoties atgriezties mājās pie savas saimnieces, 
Rekss mēro garu un piedzīvojumiem bagātu ceļu, kura lai-
kā atrod mīlestību un iepazīst pats sevi.

“Klases salidojums 2”
5. martā plkst.19.00
Ieeja - 3,00 eiro
Žanrs - komēdija
Garums - 1st. 37 min
Režisors - Andrejs Ēķis
Aktieri - Ainārs Ančevskis, 

Juris Kaukulis, Mārtiņš Egliens, 
Mārtiņš Meiers

Vecuma ierobežojums - 16+

Visiem trīs draugiem ir jāpa-
spēj gan doties uz bērēm, gan sarīkot Tomam vecpuišu 
balli, kā arī paspēt uz Toma kāzām. Personīgās problēmas, 
“draugu būšana” un ciešais laika nogrieznis ievelk trīs 
draugus trakos piedzīvojumos.
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PASĀKUMU AFIŠA

PATEICĪBA
Sirsnīgs paldies par kopā būšanu un līdzjūtību, manu 

mīļo brāli pavadot aizsaulē, SIA „Ausmupe” kolektī-
vam, līdzcietīgajiem draugiem un paziņām.

Zinaida

SĒRU  VĒSTS
Es aizeju, kaut viss te ļoti patīk
Un gribētos vēl ilgi, ilgi būt,
Varbūt tur brīnumu var satikt,
Ko te man dzīve neatļāva gūt.

                                O. Vācietis

Mūžības ceļos aizgājuši:

Maigonis Guoģis 
miris 01.12.2019.  72 gadu vecumā;

Zigrīda Baumane 
mirusi 25.12.2019.  74 gadu vecumā;

Velta Eiholce 
mirusi 01.01.2020. 95 gadu vecumā.

Līdzjūtība
Deg sēru svece, deg,
Kaut mūžs vēl neizdzīvots...
                         K. Apškrūma

Mūsu klusa un patiesa līdzjūtība Zinaidai Krjukovai, 
brāli mūžības ceļā pavadot.

SIA “Ausmupe” kolektīvs

Aicinām uz skaņu meditāciju Ļaudonā
Meditācija notiks Ļaudonas kultūras namā 

31. janvārī plkst. 18.00.
Ko no manis var sagaidīt:
1) divas stundas laiku tikai sev, mieram un labsajūtai;
2) intuitīvu dažādu instrumentu (kokles, zvanga, vargā-

na, bungu u.c.) spēli, cilvēkam esot miera stāvoklī, papil-
du arī dažādas elpošanas tehnikas un vadītu meditāciju;

3) noslēgumā ozolzīļu kafijas baudīšanu.
Kas nepieciešams:
1) silts un ērts apģērbs, paklājs, sedziņa, arī spilvens (ja 

nepieciešams);
2) atvērta attieksme un vēlme ļauties;
3) ziedojums enerģijas apmaiņai un ceļa izdevumu 

segšanai.
Ar sirsnīgiem sveicieniem un uz tikšanos,

Anita Dzene

Ļaudonas kultūras namā
15. februārī plkst.18:00

Rīgas Tehniskās universitātes vīru kora “Gaudeamus” 
un Ļaudonas jauktā kora “Lai top!” koncerts

Ieejas maksa: 2.00 EUR.


