
Redaktores sleja
Mans ceļš vēl apsnidzis no rīta.
Balts. Nesamīts.
Kas atnāks pirmais
Un atstās iemītas pēdas,
Kā zīmes, kā rakstu -
Jaunai, baltai
Dienas lapas pusei?
Tad atkal,
Pārklāsies sniegiem –
Sniegs ir mūžīgs,
Un mūsu pēdas
Ir tikai mazi, nepastāvoši
Iespiedumi
Laika skrejā.

Sveicinu Tevi 
novembra izskaņā!

Ļoti ceru, ka aizvadītais mēne-
sis ir pagājis labi – sniegotajā laikā, 
gādāts par izslaucītām taciņām mā-
jas apkārtnē, slidenajā laikā – paši 
radžotākie apavi ir bijuši kājās, auk-
stākajās vēja brāzmās - galvā silta 
cepure! Es ceru, ka jūs neaizmirstiet 
par sevi parūpēties, jūtaties droši 
uz Ļaudonas ielām, pagasta ceļiem 
un visur, visur.

Novembris, gluži kā oktobris, 
kad pieminējām novadnieku              A. 
Eglīti, ir aizritējis visnotaļ patriotis-
kā gaisotnē – jo visupirms pavadī-
jām Lāčplēša dienu, pie Aiviekstes 
Griezes akmens atstājot svecītes un 
akurāt pēc nedēļas sagaidot 18. no-
vembri. Ir svarīgi pieminēt. Ir svarīgi 
būt plecu pie pleca – kopā.

Bijām lutināti ar dvēseli sildo-
šiem koncertiem Latvijas svētku 
nedēļā. 16. novembrī – Ļaudonas 
pirmskolas izglītības iestādes „Brī-
numdārzs” koncerts „Latvija zied”, 
savukārt 18. novembrī „Latvijas likte-
ņa pūrā” – Signes Prušakevičas lolots 
notikums, kurā dalību ņēma pagas-
ta amatiermākslas kolektīvi. Paldies 
par ieguldīto darbu, patīkamas no-
skaņas radīšanu, par svētkiem!

Šogad šī ir pēdējā pagasta iz-
dotā avīze, ko saņemsiet savās 

Z. Magones foto

pastkastītēs – nākamā avīze iznāks 
jau 2023. gada janvārī. Varbūt gadu 
iesāksim ar jaunu rubriku izveidi – 
„Ļaudonietis raksta/priecājas/vai-
cā”, „Ļaudona manā skatupunktā” 
u.tml.? Esiet aicināti sniegt jaunus 
tematus jau esošajām rubrikām. 
Novēlu decembra mēnesī kaut uz 
mazu mirkli aizdomāties par šo laik-
rakstu – ģenerējiet jaunas idejas! 

Un runājot par pārdomu laiku... 
Aizdomāsimies par šajā gadā pa-
veikto, par to, vai esam sasnieguši 
savas uzstādītās virsotnes un vai 
esam gatavi sniegties pretī jaunām. 
Domāsim par to, kā pēc iespējas 
veiksmīgāk sev apkārt radīt vidi – 

kas iedvesmo, spēcina, liek justies 
piederīgam.

Vēlu ikvienam, kas šo lasa un arī 
tiem, kas skrien caur rindām – rāmu 
soli pretī gaišajam Ziemassvētku 
laikam. Dedziet Adventes vaina-
gam sveces, lūkojiet pēc glītākās 
egles mežā, kariniet krāšņas lam-
piņas savos pagalmos. Jūtiet un 
veidojiet pašu, pašu brīnišķīgāko 
svētku sajūtu paši. Līdz ko labi ju-
tīsies viens, arī cits pēc tā alks. Esiet 
svētīti laimē un veselībā! 

Veiksmīgi!

Katrīna Melānija

Vēl nē, vēl nē,
Vēl neapstāšos es,
Es iešu, kur vēl nav būts,
Kur vedīs mani ceļš.  

ĻAUDONAS PAGASTA 
PĀRVALDES AVĪZE
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To visu es novēlu mums kā sa-
biedrībai Ļaudonas pagastā un Ma-
donas novadā. Pasaules ilgais mūžs 
to ir pierādījis – pēc lieliem kritumiem 
nāk atkal lieli kāpumi. Pārvarēsim visi 
plecu pie pleca šos grūtos gadus un 
pēc tam atkal plecu pie pleca baudī-
sim labākus laikus. 

No visas sirds novēlu katram prie-
cīgus, gaišus un jaukus Ziemassvēt-
kus. Lai sirds siltumu un labsajūtu ne-
viens mums neatņem. Lai saglabājam 
labo sevī, lai arī kādi laiki nāktu. Lai 
esam labākās sevis versijas katru die-
nu, arī ejot cauri grūtībām. Lai ģime-
nēs ir mīlestība, veselība un pārticība. 
Lai 2023. gads mums visiem nes tik-
pat daudz patīkamu pārsteigumu un 
pārmaiņu, cik iepriekšējie divi gadi, 
kas bija ar pretēju ievirzi.

Mums priekšā ir jauns gads, un es 
no visas sirds ticu gan jums, mani mī-
ļie līdzcilvēki, gan pasaules pozitīvai 
attīstībai. Mums viss izdosies. Es ticu 
jums, noticiet katrs arī pats sev!

Un nobeigumā vēlos jums kā ik-
reiz atgādināt – es kā pārvaldes vadī-
tājs un mani kolēģi no pašvaldības, 
mēs strādājam pagastam un strādā-
jam jums. Darām to ar vislabāko sirds-
apziņu, ar godpilnu attieksmi. Un, 
ja jūtat, ka jums kaut kas neizdodas, 
nezināt, ko darīt, kā justies vai kā būt 
– vienmēr esat laipni aicināti un gai-
dīti vērsties pie mums pēc palīdzības. 
Es personīgi arī turpmāk centīšos un 
darīšu visu, kas manos spēkos, lai palī-
dzētu katram, kam tas vajadzīgs.

Droši nāciet uz sarunām, pēc 
padoma, pēc palīdzības vai atbalsta. 
Runājot un darot mēs visu varam atri-
sināt un uz visiem jautājumiem atbil-
des varam atrast. Iedrošinu jūs. 

Gaidīšu ziņas un tikšanos ar katru 
no jums. Paldies, ka jūs esat Ļaudonai, 
Latvijai un viens otram. Paldies!

Priecīgus 
Ziemassvētkus un 

laimīgu Jauno 
gadu! Lai visiem 

veselība un labs 
prāts!

Ar cieņu 
vienmēr jūsu  

pārvaldes vadītājs Artūrs Portnovs

Vēstis no pagasta pārvaldes
Labdien, mīļie pagasta iedzīvotāji un visi, 

kas lasāt mūsu avīzīti!
Ir pienākušas gada beigas. Gada, 

kurš bijis pārsteigumiem un izaicinā-
jumiem pilns. Gada, kurš ienesis lielas 
pārmaiņas visā pasaulē un arī mūsu 
pagastā. No situācijas, kad bijām ie-
robežoti dažādās jomās pandēmijas 
dēļ, uz stāvokli, kurā pēkšņi viss kļuva 
dārgs. To mēs izjūtam katrs šobrīd un 
izjutīsim vēl kādu laiku. 

Savās slejās visā gada garumā 
esmu rakstījis par padarīto, par plāno-
to un par notikumiem mums apkārt. 
Šī trauksmainā gada nogalē, sagaidot 
jauno, nezināmo 2023., vēlos jūs uzru-
nāt emocionāli. Esmu patiesi norūpē-
jies par to, kā turpināsies tas, kas šobrīd 
notiek, baidoties pat domāt, kad tas 
vispār beigsies. Vienmēr esmu teicis, 
ka jācer uz labāko, bet tajā pašā laikā 
jābūt gataviem uz vissliktāko. Arī mēs 
pagastā, saņemot darba uzdevumus 
no pašvaldības vadības, tā cenšamies 
domāt. Ticība un cerība nekad nepa-
zudīs. Šobrīd ļoti manīgi laipojam gan 
ar lēmumiem par štata vietām pagas-
tā, gan ar plāniem, domājot par jauno 
budžeta gadu, par finansēm. Šobrīd, 
kamēr vēl lēnām, lēnām veidojas jau-
nā valdība, skaidrības ir ļoti maz.

Zinām tikai to, ka viss ir palicis 
savas trīs reizes dārgāks un ne mūsu 
katra, ne pašvaldības ieņēmumi nav 
pieauguši tik strauji, cik lielā mērā viss 
ir sadārdzinājies. Arī valsts ir lēmusi 
pacelt minimālās algas, kas automā-
tiski gulstas uz pašvaldības pleciem, 
bet tajā pašā laikā valsts nav iedevusi 
papildu finansējumu, lai mēs spētu ar 
visu tikt galā, neko neziedojot, neko 
nesamazinot. Un jau tagad ir skaidrs, 
ka visiem pagastiem novadā būs jāsa-
dzīvo ar finansējumu līdzšinējā līme-
nī, lai gan izdevumi pieaug neticamos 
apjomos. Arī mēs samazināsim darba 
vietu skaitu un ekonomēsim uz saim-
nieciskajiem izdevumiem, nerunājot 
par to, ka šobrīd tikai liekas, ka varam 
sapņot par ieguldījumiem attīstībā.

Šobrīd ir tāda izdzīvošanas si-
tuācija pašvaldībā un pagastos. Tiks 
samazināti finansējuma apjomi teri-
torijas, ceļu, īpašumu un infrastruk-
tūras uzturēšanai. Daudzās vietās tiek 
samazināts, piemēram, ielu apgais-
mojums. Arī sniega tīrīšana uz ielām 
un ceļiem būs jāveic, daudzkārtīgi 

pārdomājot, vai pietiks naudiņas vi-
sai ziemas sezonai. Un ar tādu apziņu 
dzīvosim visu jauno 2023. gadu.

Neziņā, kad un cik kas paliks dār-
gāks un vai naudas pietiks. Tā nav ti-
kai pie mums. Tā ir visā valstī un visā 
pasaulē. Šobrīd pienācis lielais pacie-
tības laiks. Laiks, kad mums visiem 
jābūt stipriem un arī spējīgiem pielā-
goties situācijai, kādā esam nonākuši. 
Ir pienācis lielu pārmaiņu laiks.

No savas puses turpināšu lūgt jūs 
visus būt saprotošiem un iecietīgiem, 
ja nonāksiet situācijās, kad redzat, ka 
kaut kas nav tā, kā bija agrāk. Kādas te-
ritorijas nebūs izpļautas, kādas vietas 
nesakoptas. Nenotiks kāds pasākums, 
kas jau bijis ierasts gadiem. Jutīsiet un 
redzēsiet, ka pagasta un novada in-
frastruktūrā kaut kā sāk pietrūkt. Un 
vēl un vēl daudz dažādu pārmaiņu 
mūs gaida. Arī novadā šobrīd notiek 
reformas, tiek centralizētas bibliotē-
kas, grāmatvedības u.c. jomas. Zinu 
un saprotu, ka daudzas šīs pārmaiņas 
rada skumjas izjūtas, un varu no visas 
sirds apsolīt, ka mēs nestāvēsim malā, 
noraugoties un notiekošo, bet gan 
skaļi un skaidri stāstīsim par mums 
aktuālo, par mums svarīgo, lai visi to 
zinātu.

Bieži ir situācijas, kad vairs neva-
ram neko ietekmēt, bet arī tad daudz 
kas ir mūsu rokās. Un tā ir mūsu spēja 
pielāgoties apstākļiem, kurus neva-
ram kontrolēt. Šajā gadījumā svarīgā-
kais ir mūsu stiprums un mūsu salie-
dētība. Kā jau esmu sacījis daudzkārt 
iepriekš, teikšu arī šoreiz – būsim stip-
ri – savā garā un stājā; savā sapratnē, 
garā un miesā. Atbalstīsim viens otru, 
cik vien varam. Jo šobrīd svarīgāk 
nekā jebkad ir palīdzēt citiem. Likt lie-
tā savas stiprās puses. 

Neizsmiesim vai neaprunāsim 
citus par to, ka varbūt kādam kaut 
kas neizdodas, bet palīdzēsim, un citi 
palīdzēs mums. Ir svarīgi rūpēties kat-
ram pašam par sevi, bet neaizmirst 
parūpēties arī par citiem. Kā jau esmu 
teicis, tik maza vieta, kā lauku pagasts 
mūsu lielajā pasaulē, ir stipra tad, ja 
visi šeit mītošie atbalsta un palīdz cits 
citam. Mēs esam viena liela ģimene. 
Šobrīd mums jāizdzīvo un jāparūpē-
jas pašiem par sevi visiem kopā. 

Vēlos sev –
Dzīves skaistos brīžus krāt,
Mazās laimes nosargāt,
Kabatā ņemt vienmēr līdz.

5. novembrī 75 gadu jubileju atzīmēja 
ROZĪTE LIETAVIETE!

Sirdssiltus mirkļus ar mīļajiem, labu veselību un 
pozitīvas domas!
Visi laba vēlējumi aizvadītajos svētkos!

Mēneša 
jubilāre

Vēstis no izglītības iestādēm

Vēstis no A. Eglīša Ļaudonas pamatskolas
Novembris – patriotisma mēnesis 
skolā

„Ir tikai viena Latvija un citas nav 
nekur.

Tā nāk no senču zemes dzīlēm un 
debesīm, kas kopā tur.” 

  /Andrejs Eglītis/

11. novembrī, godinot kritušos 
karavīrus, kuri cīnījās par Latvijas 
brīvību un neatkarību, visi klašu ko-
lektīvi soļoja ierindas skatē. Prieks 
par skolēnu sagatavotību, centību, 
atsaucību – gan sapošoties svētku 
apģērbā, gan demonstrējot savas 
prasmes soļošanā.

Pēc ierindas skates visi devāmies 
iedegt svecītes, veidojot „Gaismas 
ceļu” skolas iebraucamajā ceļā.

Gaidot Latvijas dzimšanas die-
nu, skolas saime (gan skolēni, gan 
skolotāji, gan tehniskie darbinieki) 
veidojām kopīgu labo vārdu, novē-
lējumu jostu mūsu zemei – Latvijai 
dzimšanas dienā. Katras klases sko-
lēni iesaistījās ar savām interesanta-
jām idejām, zīmēja, līmēja, veidoja 
pēc labākās sirdsapziņas. Jostas ga-
rums 11 m.

Paldies visiem, kas iesaistījās 
jostas tapšanā, kas apskatāma 1. 
stāva gaitenī pie garderobēm. Īpašs 
paldies sk. I. Kaļinovai, kas palīdzēja 
noformēt jostas malas.

17. novembrī svinējām svētkus 
iesaistoties svētku koncertā „Daudz 
laimes, Latvija!”.

Pamatskolas 3. klase. I. Trušus foto

Direktora vietniece Iluta Biķerniece, skolas direktors Guntis Lazda un 
jaunsargi. I. Trušus foto

I. Trušus foto
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Koncertu vadīja paši skolēni: 
3. kl. skolniece Linda Beļauniece, 9. 
kl. skolēns Ernests Jonāns un 5. kl. 
skolēns Edvards Smirnovs, 8. kl. skol-
niece Jautrīte Garuole. Paldies skolē-
niem par atbalstu, atsaucību, aktīvu 
piedalīšanos koncerta tapšanā.

Koncertā neiztika bez dzies-
mām, dejām, latviešu tautas mūzikas 
– folkloras un 5. kl. skolēnu pirmat-
skaņojuma – „Pūt, vējiņi” metalofo-
nu izpildījumā. Paldies skolotājiem 
– I. Pujatei, A. Gudrītei, S. Balodei, J. 
Trūpam par kolektīvu sagatavošanu 
svētku koncertam.

Pēc koncerta visi uzdancojām 
ballītē. Mācījāmies dejot, uzlūgt 
partneri, kustēties ritmiski – atbilsto-
ši mūzikai. Paldies jaunajiem skolas 
dīdžejiem – Jānim Avotiņam, Kaspa-
ram Zālītim.

21. novembrī, piedaloties pro-
jektā „Latvijas Skolas soma”, baudī-
jām svētku atskaņu koncertlekciju 
Mārtiņa Kantera (Ruska) izpildījumā 
klātienē Ļaudonas kultūras namā.

Skolēni tika iepazīstināti ar 
Latvijas kultūrvēsturisko novadu 
mūziķu personībām, skaisto dabu, 
ievērojamākajām vietām, celtnēm. 
Baudīja dziesmu izpildījumu, atbil-
dēja uz jautājumiem. Bija iespēja 
dziedāt līdzi, jo visi dziesmu vārdi 
bija redzami uz ekrāna. Aptaujājot 
skolēnus – koncerts skolēniem pa-
tika, jo tika atskaņotas mūsdienās 
populārākās dziesmas, kuras skolē-
ni zināja un varēja dziedāt līdzi.

I. Trušus foto

„Pūt vējiņi”. S. Sīles foto.

Linda Beļauniece un Ernests 
Jonāns. S. Sīles foto.

S. Sīles foto.

Jautrīte Garuole un Edvards 
Smirnovs. S. Sīles foto.

Skolēni un skolotāji Ļaudonas kultūras nama zālē koncertlekcijas laikā. I. Biķernieces foto.

Mārtiņš Kanters. I. Biķernieces 
foto.

A. Eglīša Ļaudonas pamatskolas skolotāja Iluta Biķerniece

Labvēlīga attieksme kā 
veiksmes pamats.

Skola – mūsu otrās mājas, kur 
pavadām daudz laika un iegūstam 
dzīvei nepieciešamās prasmes. Ir ļoti 
svarīgi radīt vidi, kurā pastāv sav-
starpējā cieņa, tolerance, sirsnīga 
komunikācija, atbildība un labvēlīga 
sadarbība. Skola ir vieta, kur ne tikai 
iegūstam zināšanas, bet mācāmies 
draudzēties, lūgt piedošanu, ievērot 
ētiskās normas, piemēram, ģērbša-
nās un runas kultūru, ka, sarunājo-
ties ar pieaugušo, ir jāpieceļas, izrā-
dot cieņu.

Audzinātājas pārdomas par labbūtību skolā
Skola palīdz attīstīt un pilnvei-

dot šīs prasmes, bet pamati tiek likti 
mājās. Ir jāzina, ka uz svētkiem jā-
ierodas svētku apģērbā, ka plēstie 
džinsi ir modes lieta un tas nav lie-
tišķs apģērbs; ka pa skolu nav jāstai-
gā ar kapuci galvā; ka komunikācijas 
brīdī nav jālieto mobilais telefons, 
bet jābūt acu kontaktam. Ja tas tiek 
ieaudzināts un ievērots, tad nebūs 
situācijas, ka valsts svētku pasākumā 
kāds sēž pie galda ar kapuci galvā un 
ar telefonu rokās... 

Jā, dzīve mainās, arī skolā mā-
cību procesā ienāk daudz jauna un 
vēl līdz galam neizprasta, bet vēr-

tībām jābūt, lai visi justos labi, iztu-
rētos ar cieņu, nebūtu vienaldzīgo 
pret nevēlamo uzvedībā, lai sniegtu 
emocionālo atbalstu. Mācību pro-
cesā jebkurā mācību stundā jāreali-
zē audzināšanas uzdevumi, attīstot 
vērtību izpratni un pašizziņu. Skolā ir 
izvirzītas galvenās vērtības, kas jāak-
tualizē, jāpilnveido lietošanā – Cieņa, 
Atbildība, Sadarbība.

Ir jāatzīst, ka izglītības jomā ir ie-
stājusies pieklājības un cieņpilnas 
attieksmes krīze. Zinām, ka pieklājī-
ba un cieņpilna attieksme ir jebkuru 
attiecību pamatā. Taču diemžēl rea-
litāte ir tāda, ka arvien vairāk nākas 
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saskarties ar pieklājības trūkumu. 
Latvijas Universitātes profesore Zan-
da Rubene atzīst, ka šāda tendence 
satraucošos apjomos novērojama 
ikdienā. Izglītības sistēmā iesaistīta-
jiem ir jāturpina mācīties, lai iegūtu 
nepieciešamās prasmes ētikas, pie-
klājības un komunikācijas uzlabo-
šanai. Arī izcilais maestro Raimonds 
Pauls sāpīgi uztver situāciju, ka dau-
dziem ir svešs jēdziens Disciplīna.  

Lai bērni justos drošībā, vecā-
kiem jāizvirza noteiktas prasības: cik 
laika atvēlēt atpūtai pie telefoniem 
vai datoriem, cikos jāiet gulēt, cikos 
jābūt mājās. To sauc par „rāmjiem”, 
bērniem tas ir nepieciešams. Ja tas 
ir veidots ģimenē, tad bērniem sve-
ša būs izpratne par visatļautību. Jā-
skaidro, ka dzīvē būs daudz vilinā-
jumu, bet jāprot pieņemt pareizu lē-
mumu par labu savai veselībai, jāprot 
atteikties no piedāvātās cigaretes vai 
alkohola glāzes. Skola, protams, veic 
preventīvus pasākumus, skaidrojot 
par atkarību izraisošo vielu lietošanas 
kaitīgumu, bet panākumus var gūt, 
ja prasmīgi sadarbojas ģimene un 
skola, arī sabiedrība. Kamēr persona 
nav pilngadīga, šāda izvēle - smēķēt 
vai nesmēķēt – likuma izpratnē viņai 
nepastāv. Administratīvā atbildība 
par smēķēšanu piemērojama jau no 
14 gadu vecuma. Ir zināms, ka paš-
valdību policija veic reidus. Vecāki 
un pedagogi ir nobažījušies, ka gan 
elektroniskās cigaretes, gan psiho-

tropās vielas jauniešiem ir viegli pie-
ejamas. Tāpēc vecākiem jābūt atbil-
dīgiem par savu bērnu veselību un 
rīcību! 

Ikdienā sastopamies ar konflikt-
situācijām, kuras jārisina, pirmkārt, 
uz vietas. Citiem šķiet, ka vajadzēja 
bargāk paust savu attieksmi, sodīt, 
bet tomēr vadāmies pēc principa 
palīdzēt, ne sodīt. Bērnam vienmēr 
jādod pēdējā iespēja. Un šī iespēja 
nekad nebeidzas (tā mēdz būt). Tam 
jābūt pedagoģijas, audzināšanas 
kredo, stūrakmenim. Jāsaprot – ap-
mierinātības trūkums ir kā priekšno-
teikums neveiksmē. Tieši apmierinā-
tības trūkums – pret sevi un citiem 
cilvēkiem – ir viens no galvenajiem 
iemesliem, lai skolēni nemācītos un 
būtu nesekmīgi, ar disciplīnas pārkā-
pumiem. Skolēnos negatīvās emoci-
jas apvienojas ar bezpalīdzības sajū-
tu un nespēju pozitīvi mainīt dzīvi. 
Neapmierināts skolēns par centību 
un mīlestību aizmirst. Bet atbildot 
uz to ar naidu un dusmām – nozīmē 
tikai pasliktināt situāciju, kas var ra-
dīt nebeidzamus konfliktus, nesek-
mību un neveiksmes. Kā saka psi-
hologi – auglīga augsne nemitīgām 
skolas problēmām ir apslāpēta dzī-
vesprieka enerģija, kuras aizsākumi 
meklējami mīlestības trūkumā pret 
sevi, tātad pret visu pasauli kopumā. 
Kaspars Bikše ir teicis: „Ja skolēns jū-
tas labi, ir ar sevi apmierināts, viņam ir 
draugi un ģimenē valda saskaņa, tad 

noturēt uzmanību stundā skolēnam ir 
vieglāk nekā bērnam, kuram ir dažādi 
emocionāli pārdzīvojumi, kas var būt 
saistīti ar viņu pašu, piemēram, dus-
mas, trauksme, agresija u.c. Lai kādā 
emocionālā noskaņojumā būtu sko-
lēni, skolotājam ir jābūt emocionāli 
atvērtam, labvēlīgi noskaņotam un ar 
pozitīvām vadīšanas prasmēm.”

Saprotam un pieņemam, ka dau-
dzi skolēni tā vai citādi no mīlestības 
deficīta cieš jau kopš dzimšanas. Tā-
pēc pārveidot viņus pamatos nekad 
nebūs iespējams, bet mums nav lieg-
ta iespēja bērnus veidot labākus... 

Un protams, ir arī jauki brīži sko-
lā, kad skolēni rītos pasaka: „Labrīt, 
skolotāj!”, „Paldies par stundu un jau-
ku dienu, skolotāj!”. Ir daudz jauku, 
sirsnīgu un izpalīdzīgu skolēnu, un 
tas priecē. Cik saviļņojoši ir tie mir-
kļi, kad skolēni pacienā ar ābolu vai 
kādu saldumu! Patīkami, ka tie uzti-
cas, parāda ģimenes fotogrāfijas ar 
mīļajiem cilvēkiem un dalās izjūtās! 
Tas ir kā saules pieskāriens pelēkajai 
ikdienai. Tik tiešām „Silti vārdi sirdi 
silda”.  Cilvēka galvenā rota – labsir-
dība, viņa smaids un labs noskaņo-
jums. Pateikts vienkārši, bet jūtams 
milzīgs spēks vārdos. 

Lai kopā mums izdodas radīt 
vidi, kurā vēlamies dzīvot, strādāt 
un radīt!

Andreja Eglīša Ļaudonas 
pamatskolas skolotāja 

Lilija Jakubjaņeca

Vēstis no PII „Brīnumdārzs”
„Latvija zied.”

16. novembra pēcpusdienā Ļau-
donas pagasta iedzīvotāji un jeb-
kurš, kam tīkama svētku koncertu 
atmosfēra, tika aicināti uz pirmskolas 
izglītības iestādes audzēkņu sniegto 
grezno koncertu.

Par svinīguma trūkumu nudien 
nevarēja sūdzēties – jau mirklī, kad 
tautastērpos uz skatuves parādījās 
iestādes mūzikas skolotājas Aldona 
Gudrīte un Zinta Jefimova, skatītāji 
aizturēja savu elpu, zinot, ka viņi ir 
īstajā laikā un īstajā vietā, gatavai 
fantastiskam sniegumam.

Taču galvenie pasākuma varoņi 
bija bērni ar savām skolotājām. Pie-
domāts, izvēloties apģērbu – Zaķīšu 

grupiņas meitenītes sarkanos svār-
kos ar priekšautiem; savukārt Kaķīšu 
zēni pelēkās biksēs ar bikšturiem; 
Rūķu meitenēm rūtaini svārciņi. Vis-
caur vijās tautiskums – tieši tas, kas 
tik ļoti nepieciešams Latvijas gada-
dienas koncertā.

Un nevar izteikt vārdos, cik katrs 
bērns jutās lepns pēc sniegtā priekš-
nesuma, kad aplausi nerimstas un 
no skatuves prom iet negribas. 

Katras audzināmās grupas snie-
gums bija unikāls, darināts, lai snieg-
tu sirdssiltumu tiem, kam tas nepie-
ciešams.

Paši jaunākie „Brīnumdārza” 
skolēni ar skolotājām B. Ludboržu,          
S. Zavali un L. Pelsi savu veikumu bija 
veidojuši ar dziesmu, rotaļu palīdzī-
bu. Ar mirdzošām acīm priekšnesu-
mā iesaistījās arī mazais ukraiņu zēns 
Andrii. Savukārt jau vecāki bērni, no 
Kaķu grupas, rādīja savu prasmi dek-
lamēt dzeju, pierādot, cik spēcīga un 
trenēta atmiņa mēdz būt bērniem. 
Skolotājas Dace un Dina Simsones. 

Deju pulciņa vadītājas I. Pujates 
iemācītās dejas priecēja – tika dejo-
tas gan vieglāks, gan arī sarežģītāks 
solis. Arī dziesmas tika dziedātas, 
īpaši pieminēšu mazo meiteņu an-
sambli, kas izdziedāja latviešu tautas 
dziesmu „Maza, maza meitenīte...”, 
Z. Jefimovai spēlējot kokli. Uz brīdi 
šķita, ka negribas, lai dziesma bei-
dzas. Tā aizveda bērnībā, nostalģijā. 
Noteikti ne tikai es tā jutos, bet arī 

„Brīnumdārza” ģimene.

Zaķu grupa. Skolotājas Baiba Ludborža, Laura Pelse, Sandra Zavale.

daudzi citi.
Zinot pirmskolas izglītības ies-

tādes tradīcijas, jau bija manāms, 
ka sekos rotaļīgs pārsteiguma mirk-
lis – mazo pārsteiguma momentu 
koncertam piešķīra Lāča (skolotāja 
A. Kalniņa) ierašanās. Koncerts kul-
tūras nama zālē turpinājās, šoreiz ar 
mazo meiteņu – Martas Mincānes un 
Laumas Mincānes – dziedājumu, kas 

divatā pie mikrofona pamudināja 
līksmot dejā gan Rūķu grupas bied-
riem, gan skolotājām L. Āboliņai un 
E. Bremšmitei, kā arī Lācim. 

Arī Kaķu grupas skolniece Lau-
ra Stepanova, skolotājai A. Gudrītei 
spēlējot klavieres, drosmīgi stājās 
uz skatuves, lai nodziedātu „Latvija 
zied”. 

Kā skatītāja un fotogrāfe pēc 

Rūķu grupas bērni. Skolotājas Linda Āboliņa, Elīna Bremšmite.

Kaķu grupas bērni.
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Ļaudona sporto! Esi aktīvs Ļaudonā!

Tētu diena 2022

koncerta apmeklējuma 
biju stāvā sajūsmā, ka 
dzīvoju tieši Ļaudonā, ka 
man ir šī nenovērtējamā 
iespēja apmeklēt šeit pa-
sākumus.  Cik oriģināli, 
ka bērnudārzs iziet ārpus 
savām telpām. Ka mums 
ir šī iespēja redzēt, ko 
skolotājas un bērnu ve-
cāki ir ieaudzinājuši sa-
vās atvasēs, tas ir – pat-
riotisms, lepnums, cieņa 
un draudzīgums. 

Paldies visām sko-
lotājām un palīgiem – 
L. Blektei, L. Edelbergai, 
N. Jegrovai, V. Mincānei, A. Dundurei, 
bet jo īpašs paldies iestādes vadītājai 
Inārai Krasnovai – par spēcīga kolek-

Lācis – Arita Kalniņa – ar 
„Brīnumdārza” audzēkņiem.

Pie mikrofona Marta un Lauma Mincānes.

tīva izveidi, par vienotību darbā, par 
priecīgu bērnu pulciņa sargāšanu!

Priecāšos ierasties arī uz citiem 

bērnudārza pasākumiem ārpus rām-
jiem!

Katrīnas Kļaviņas  teksts un foto

Vēstis no Ļaudonas kultūras nama

Valsts svētku koncerts „Latvijas likteņa pūrā”

Ļaudona sporto!

Novembra izaicinājums

Dzirdu, Latvija dzied.
Dzied senu dainu, dzied viena pati.
Dzied, kā bargi valdoņas valda, brauc apkārt 
zemei kara rati.
Apsnigušas pavasara puķes, sniegu 
purinādamas, zied.
Bet, kad dziļumā ieklausos, kāds svešinieks 
mūsu dainai līdzi dzied.
Viss nemanot krājas Latvijas likteņa pūrā —
aiz cerības cerība, aiz sāpēm sāpes un 
dziesmas —
pa druskai vien, gadu simteņi paslēpj dzintara 
dievietes dzintara jūrā.
Varbūt arī tu, mārīte, sēdēdama mana 
pirkstgala galā,
reiz pārvērsta dzintara graudā, dusēsi 
dzintara dievietes pūrā.
 /Andrejs Eglītis/

18. novembrī, atzīmējot Latvijas valsts Republikas proklamēšanas 
104. gadadienu, Ļaudonas kultūras namā norisinājās svētku koncerts.

Svētku koncertā uzstājās pagasta amatiermākslas kolektīvi – jauk-
tais koris „Lai top!” (diriģents Jānis Trūps), senioru paaudzes deju kolek-
tīvs „Divi krasti” (vadītāja Aija Kreile), vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Grieze” (vadītāja Aija Kreile). Koncertu kuplināja arī A. Eglīša Ļaudonas 
pamatskolas pūtēju kvartets (vadītājs Jānis Trūps) un folkloras kopa 
„Driksnēni” (skolotāja Aldona Gudrīte), savu pirmo uzstāšanos piedzī-
voja arī jaunizveidotais Ļaudonas bērnu un jauniešu iniciatīvu centra 
„Acs” bērnu ansamblis (vadītājs Jānis Trūps).

Paldies dalībniekiem un kolektīvu vadītājiem par kopīgi radīto 
koncertu par godu mūsu Latvijai!

Signe Prušakeviča, 
Ļaudonas kultūras nama vadītāja

Koncertu vadīja kultūras nama 
vadītāja Signe kopā ar meitu Paulu.

Svētku koncerta dalībnieki. 
L. Stradiņas foto.

Novembra mēnesī „Esi aktīvs 
Ļaudonā” kopā ar Ļaudonā mītoša-
jiem basketbolistiem no Ukrainas iz-
aicināja Ļaudonas pagasta pārvaldes 
vadītāju Artūru Portnovu uz basket-
bola maču! Artūram bija uzdevums 
izveidot savu komandu, kas stāsies 
pretī ukraiņu komandai.

Valsts svētku priekšvakarā,         
17. novembrī, Andreja Eglīša Ļau-
donas pamatskolas sporta zālē visi 
kopā tikāmies, lai vērotu šo aizrau-
jošo spēli!

Kā jau dzīvē gadās, visu pare-
dzēto cilvēku ierašanās nav 
garantējama, tādēļ neilgi 
pirms spēles sākuma nā-
cās veikt nelielas izmaiņas 
komandu sastāvos, bet tas 
noteikti būtiski nemainīja 
spēles gaitu.

Pirmajā spēles ceturtda-
ļā Ukrainas komanda spēcīgi 
parādīja savu pārsvaru, bet 
spēles gaitā situācijas bija 
mainīgas un spēle noslēdzās 
ar rezultātu 101 : 74  Artūra 
komandas labā. 

Pēc spēles tika apbalvoti 
katras komandas centīgākie 
spēlētāji, kā arī aktīvākie 
līdzjutēji. 

Ukrainas komandā par centī-
gāko spēlētāju tika atzīts Mihails 
Ļeontjevs (tētis, kurš ieradies apcie-

mot šeit mītošo ģimeni), bet Ļaudo-
nas komandā – Vilnis Kriškāns! Aktī-
vākie atbalstītāji, kuri bija piestrādā-

juši arī pie sava vizuālā tēla svētku 
noskaņās – Mārtiņš Smirnovs ar dēlu 
Edvardu!

Vēlos teikt lielu paldies ikvienam 
spēlētājam un atbalstītājam, kurš at-
rada laiku, lai ierastos uz šo pasāku-
mu! Kopā mēs esam spēks!

Atgādinu par iespēju darba die-
nu vakaros no plkst. 18.30 apmeklēt 
skolas sporta zāli, lai aktīvi izkustē-
tos!

Uz tikšanos nākamajos sporta 
pasākumos!

Anna Kļaviņa, Ļaudonas sporta 
notikumu organizatore 

K. Kļaviņas foto
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Vēstis no BJIC „Acs”

Sveiks avīzes lasītāj!
Vēstis no sociālā aprūpes centra

Laiks skrien ātri – tikko zem kājām čabēja lapas, bet nu 
jau gurkst sniegs

3. klase.

Rudens brīvlaika nedēļā darbo-
jāmies rosīgi. 24. oktobrī bijām rado-
ši un no dažādiem dabas materiā-
liem (lapām, ķirbju sēklām, aronijām 
u.tml.) veidojām rudens mozaīku. 
26. oktobrī savu veiksmi un stratēģi-
ju bērni varēja pārbaudīt galda spē-
les Sequence turnīrā. Vislabāk veicās 
Tomam, 2. vieta –  Karlīnai un 3. vie-
ta – Ancei. Un kā jau katru brīvlaiku, 
28. oktobrī, kuplā pulkā devāmies 
pārgājienā. Kopā nogājām 6 km, labi 
izkustējāmies un atpūtāmies.

31. oktobrī Ļaudonas kultūras 
nama helovīna ballītē kopā ar bēr-
niem veidojām dažādus spociņus un 
plaukstas monstriņus.

Sagaidot Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienu, jaukā 
četru puišu kompānijā apceļojām 
un iepazinām interesantas vietas 
Latvijā, spēlējot galda spēli „Šurpu 
Turpu”. Aizraujošās 2h pabijām visos 
četros Latvijas novados. Piestājām 
Daugavas lokos, Lielajā Ķemeru tī-
relī, Siguldā un citās vietās. Vislabāk 
spēlē veicās un pie saldas pārsteigu-
ma balvas tika Uno.

Adventes vainaga izveides laikā.

Rudens brīvlaika aktivitātes.

Galda spēles „Šurpu turpu” laikā.

Aizvadot Valsts svētkus, sākas Ziemassvētku gaidī-
šanas laiks. Protams, neatņemama sastāvdaļa ir Adven-
tes vainags, tāpēc lai arī pie mums jauniešu centrā sāktu 
virmot svētku sajūtas, 24. novembrī kopīgi ar jauniešiem 
veidojām mūsu BJIC “Acs” Adventes vainagu.  

Decembra mēnesī ir paredzētas dažādas aktivitātes 
gan jauniešu centrā, gan sadarbībā ar Ļaudonas pagasta 
bibliotēku. Par to, kā mums būs veicies jau nākamajā avī-
zes numurā - janvārī.

Lai gaišs, labām domām un darbiem piepildīts svēt-
ku gaidīšanas laiks!

Gitas Dzenes, 
BJIC „Acs” jaunatnes darbinieces teksts un foto

Pansionātā, valsts svētkus gai-
dot, kopīgi taisījām dekorācijas lat-
viskās noskaņās, arī skatījāmies lat-
viešu fi lmas. 

Latvijas valsts 104. dzimšanas 
dienu sagaidījām ar koncertu, kuru 
mums sniedza Artūrs Grandāns ar 
Bērzaunes pamatskolas bērniem. 
Dziedāja bērnu ansamblis, spēlēja 
bērnu pūtēju orķestris, bērni dzie-
dāja arī solo, un spēlēja dažādus 
instrumentus. Skaitīja arī dzeju par 
Latviju. 

Vieni svētki pagājuši, nākošie 
jau priekšā. Sāksim gatavoties Zie-
massvētkiem.

Pansionāta sociālās darbinieces 
Vitas Seļmas teksts un foto

Radošais veikums.

Ļaudonas pansionāta saime kopā 
ar viesiem.

Pie klavierēm A. Grandāns, muzicē Bērzaunes pamatskolas pūtēji.
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Vēstis no bibliotēkas Ļaudonas spilgtā daba!

„Dabisko palieņu zālāju biotopu atjaunošana dabas 
parka „Aiviekstes paliene” teritorijā”

Vakara tumsa zemi tin,
Zvaigžņu tīklu mēness pin,
Pāri sniega klajumiem,
Laižas miers pie cilvēkiem…

Pateicoties Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas projektam „Grāmatu ie-
pirkuma programma publiskajām 
bibliotēkām’’, novembrī saņemti vēr-
tīgi jaunieguvumi:

Arņa Koroševska monogrāfi -o 
ja LIELAIS NOLIEDZĒJS – par 
latviešu rakstnieku, tulkotāju 
un literatūrkritiķi Andreju Upīti 
(1877–1970);
literatūras vecmeistares Dainas o 
Avotiņas ZUDĪBĀS ATRASTAIS;
ASV bijušās pirmās lēdijas Miše-o 
las Obamas memuāri „IZAUGT: 
GRĀMATA JAUNIEŠIEM”;
Ilzes Lāces stāstu krājums o „SA-
RUNAS UZ SĒTAS KĀPNĒM”;
Ilzes Aizsilas „o SOLIS LĪDZ ALTĀ-
RIM”;
Staņislava Asejeva o „GAIŠAIS 
CEĻŠ”.  Kādas koncentrācijas no-
metnes stāsts;
Daces Vīgantes romāns o „RO-
MANTIĶIS” par auto un moto-
sportu padomjlaikā;
grāmatas bērniem – o „RŪĶU 
ZEME LATVIJA”, „BAMBUSS IR 
LĒĒĒNS”, „OLU SKOLA”.

Čaklākie apmeklētāji jau izvēlē-
jušies un lasa jaunās grāmatas, taču 
daži eksemplāri vēl gaida lasītājus 
plauktā.

Bez jaunām grāmatām, pie jau-
numiem bibliotēkā jāpiemin arī tas, 
ka mainījies maksas pakalpojumu 
cenrādis, kuru nosaka un apstiprina 
Madonas novada pašvaldība visām 
bibliotēkām. Ar cenrādi iespējams 
iepazīties Ļaudonas bibliotēkā. Līdz 
šim attēlu un teksta skenēšana bija 
bezmaksas pakalpojums, taču tagad 
par skenēšanu maksa būs līdzvērtīga 
kopēšanai un drukāšanai.  

Sadarbībā ar BJIC „Acs” decem-
brī bibliotēkā notiks radošās pēc-
pusdienas bērniem, kurās gatavo-
simies svētkiem veidojot, zīmējot 
un līmējot… Sīkāka informācija se-
kos. Droši sekojiet līdzi jaunumiem 
bibliotēkas Facebook lapā!

Abonētie preses izdevumi 
2023. gadam

Laikraksts „Stars’’ 
„Ieva” 
„Ievas Stāsti” 
„Ievas Veselība” 
„Lauku Māja” 
„Patiesā Dzīve” 
„Praktiskais Latvietis” 
„Mājas Viesis” 
„Ir” 

 
Bibliotēkā apskatāma Madonas 

novadpētniecības un mākslas mu-
zeja izstāde, kura pirmo reizi tik pla-
ši iepazīstina ar šī muzeja krājuma 
materiāliem par lauku muzikantiem, 
muzicēšanas tradīcijām, mūzikas ins-
trumentu gatavotājiem kā vienu no 
nemateriālās kultūras mantojuma sa-
stāvdaļām.

Fotogrāfi jās redzami arī Ļaudo-
nas muzikanti.

Izstāde būs apskatāma līdz 

30.12.2022. Nenokavē!

Informāciju sagatavoja 
Ieva Kārkliņa, 

Ļaudonas bibliotēkas vadītāja

Dabas parkā „Aiviestes paliene”, 
vienā no īpaši aizsargājamajām dabas 
aizsardzības Natura 2000 teritorijām 
Latvijā, šoruden ir noslēdzies projekts 
„Dabisko palieņu zālāju biotopu at-
jaunošana dabas parka „Aiviekstes 
paliene” teritorijā”.  Dabas parks izvei-
dots, lai saglabātu dabiskus palieņu 
zālājus, kuri veido nozīmīgas platī-
bas Eiropas Savienības īpaši aizsar-
gājamos zālāju biotopa, kā arī tajos 
sastopamās īpaši aizsargājamo augu 
sugu (piemēram, jumstiņu gladiolas 
Gladiolus imbricatus, mānīgās knīdijas 
Cnidium dubium) atradnes un nozīmī-
gu putnu sugu – griezes Crex crex vai-
rošanās vietas.

Kā norāda projekta īstenotāja 
biedrības „Aiviekstes upmalieši” pār-
stāvis Artūrs Putniņš: „Šo projektu 
uzsākām 2021. gadā. Projekta būtība 
ir samazināt bioloģiski vērtīgo zālāju 
fragmentāciju dabas parka teritorijā, 
atjaunojot ilggadīgos (vēsturiski ap-
saimniekotos) zālājus, pļavas un ganī-
bas parka teritorijā esošajās, savulaik 
novārtā atstātajās, lauksaimniecības 

zemēs, kurās šobrīd ir izveidojies da-
biskais apaugums. Dabas parks ir ļoti 
nozīmīga teritorija bioloģisko vērtīgo 
(dabisko) zālāju ziņā. Tas ir kā ekolo-
ģiskais koridors un nozīmīgs dabisko 
zālāju sugu izplatīšanās telpiskais 
posms Austrumlatvijā starp Pededzes 
upi ziemeļos un Daugavu dienvidos.”

Projekta ietvaros vairākās vietās 
Madonas novada Ļaudonas pagasta 
teritorijā tika īstenoti pasākumi, lai 
atsāktu zālāju apsaimniekošanu – vis-
pirms lauksaimniecības zemes tika 
atbrīvotas no apauguma un pēc tam 
tika veikta augsnes frēzēšana, lai sa-
mazinātu koku un krūmu atvašu vei-
došanos. Vienlaikus, projekta realizā-
cijas teritorijā tika veikti palieņu zālāju 
kopšanas darbi – zālāju pļaušana.

„Tā kā cilvēka saimnieciskā dar-

bība ir ļoti būtiska dabisko zālāju 
biotopu eksistencei, neatbilstoša 
apsaimniekošana, pļavu un ganību 
pamešana, rada biotopu fragmentā-
ciju, samazina sugu dzīvotņu platību 
un kvalitāti, kā arī rada īpaši aizsar-
gājamo putnu sugu ligzdošanas vie-
tu izzušanu” turpina Artūrs.  „Šādas 
nelāgas tendences kā dabas parka 
teritorijā, tā arī citviet Latvijā, ir plaši 
novērojamas kopš 20. gadsimta 90. 
gadiem.  Kaut arī paredzams, ka pro-
jekta īstenošanas rezultātā dabisko 
palieņu zālāju biotopu platība dabas 
parka teritorijā palielināsies par 6 ha 
jeb vien par 0,5% no kopējās Biolo-
ģiski vērtīgo zālāju biotopu platības 
dabas parkā, arī tas ir būtisks palieli-
nājums no ainavekoloģiskā tīklojuma 
viedokļa, kā arī neatsverams ieguldī-
jums sugu dzīvotņu un biotopu atjau-
nošanā.”

Projekts īstenots ar Latvijas vides 
aizsardzības fonda fi nansiālo atbal-
stu.

Biedrība „Aiviekstes upmalieši”

Katru gadu, iestājoties 
ziemai, aktuāls kļūst jautā-
jums par putnu barošanu.

Svarīgi zināt, ka vairumā 
gadījumu putniem cilvēka 
palīdzība nav nepiecieša-
ma un neuzmanīga cilvēku 
rīcība var radīt vairāk ļauna 
kā laba.

Ja esi izvēlējies putnus 
barot, tad noteikti ir vērts 
atcerēties, ka arī šajā gadī-
jumā mēs esam atbildīgi 
par tiem, kurus pieradinām. 
Ja putns ir saņēmis barību 
noteiktā vietā, tas ar barī-
bas saņemšanu rēķinās arī 
turpmāk.

No ūdensputnu baro-
šanas Latvijas Otnitoloģijas 
biedrība lūdz atturēties.

Informācija par putnu 
barošanu iegūta LOB 

tīmekļvietnē,
 aicinām ar ieteikumiem 

iepazīties www.lob.lv

Ieskaties šeit!
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Lūkojoties vēsturē...

18. novembra svētku svinēšana 
Pēc Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentiem

Svētkus gaidot!

Trīs zvaigznes debesīs mums mirdz,  
Divas krāsas karogā, 
Trīs vārdi lūgsnā mums skan, 
Dievs svētī Latviju! 
 /V. Plūdons/

Rīgā, 1918. gada 18. novembrī, 
Latvijas Tautas Padomes priekšsē-
dētāja biedrs V. Zemgals un Latvijas 
Pagaidu valdības Ministru prezi-
dents  K. Ulmanis paziņoja Latvijas 
pilsoņiem – Latvijas Tautas Padome, 
atzīdama sevi par vienīgo augstākās 
varas nesēju Latvijas valstī, pasludi-
na, ka:

1) Latvija, apvienota etnogrāfis-
kās robežās (Kurzeme, Vidzeme un 
Latgale), ir patstāvīga, neatkarīga, 
demokrātiski – republikāniska valsts, 
satversmi un attiecības pret ārval-
stīm noteiks tuvākā nākotnē Satvers-
mes Sapulce, sasaukta uz vispārīgu, 
abu dzimumu, tiešu, vienlīdzīgu, 
aizklātu un proporcionālu vēlēšanu 
tiesību pamata.

2) Latvijas Tautas Padome ir no-
dibinājusi kā augstāko izpildu varu 
Latvijā – Latvijas Pagaidu valdību. 
Latvijas Tautas Padome uzaicina 
Latvijas pilsoņus uzturēt mieru un 
kārtību, un visiem spēkiem pabalstīt 
Latvijas Pagaidu valdību tās grūtajā 
un atbildīgā darbā.

Latvijas valsts nodibināšana gan 
tika pasludināta, bet par tās brīvību 
bija jācīnās, jo kaimiņos esošā Pa-
domju Krievija uzsāka agresiju pret 
jauno valsti, vēloties atjaunot Krievi-
ju, kā impēriju, tās agrākajās robežās. 
Tas pats šobrīd vērojams 2022. gadā, 
kad Krievija aiz sadomātiem iemes-
liem uzsāka tā saucamo „specoperā-
ciju” Ukrainā, kas pārauga īstā karā ar 
tūkstošiem mobilizēto.

 Uz neilgu laiku Latvijā 1919. gada 
sākumā nodibinājās padomju vara, 
kuras valdību vadīja Pēteris Stučka 
un kas tautā kļuva nepopulāra. Sākās 
Latvijas neatkarības karš, saukts arī 
par Brīvības cīņām, pret lieliniekiem, 
vāciešiem, tostarp bermontiešiem. 
1. Valmieras kājnieku pulks, kopā ar 
igauņiem un citām karaspēka daļām, 
1919. gada 5. jūnijā  atbrīvoja Ļau-
donu. Valmieras pulku komandēja 
Sāvienā dzimušais pulkvežleitnants, 

vēlāk pulkvedis, Jūlijs 
Jansons (1880 – 1937). 
Par drošību un kārtību 
atbrīvotajā apkārtnē rū-
pējās Ļaudonas iecirkņa 
komandantūra, kuras 
darbība aptvēra Ļaudo-
nas, Mētrienas, Saikavas 
un Sāvienas pagastus. 
Kādā dokumentā at-
zīmēts, ka Ļaudonas 
komandantūra atrodas 
„Rušmaņmuižā”.

 Pagastu šķūtnie-
kiem parasti vajadzēja 
ierasties Ļaudonas mā-
cītājmuižā. Par pirmo komandantu 
7. jūnijā tika iecelts sāvienietis, Val-
mieras kājnieku pulka virsnieks, Jū-
lija Jansona radinieks, virsleitnants 
Emīls Priedītis (1896 – 1966). Pirmajā 
oktobrī viņu nomainīja virsleitnants 
Gustavs Blahins, bet kopš 31. oktob-
ra  Ļaudonas iecirkņa komandantūru 
vadīja  kara ierēdnis Konrāds Jurēvi-
čs.

 11. novembrī Latvijas armija 
padzina no Rīgas bermontiešus. Par 
spīdošo uzvaru apsveikuma tele-
grammas pienāca no Igaunijas ar-
mijas un tās virspavēlnieka Johana 
Laidonera, kā arī no Lietuvas armijas 
virspavēlnieka ģenerālleitnanta Litu-
kas, ar vārdiem – Lai dzīvo brīvā brā-
ļu valsts Latvija! Ļaudonas koman-
dants Jurēvičs izdeva šādu pavēli – 
1919. gada 18. novembris ir Latvijas 
brīvvalsts gada pastāvēšanas diena, 
kamdēļ izsludinu to par Latvijas na-
cionālo svētku dienu. Man padotās 
komandantūras komandas vecā-
kam apakšleitnantam Jānim Berķim 
pavēlu visus komandas kareivjus, 
kuriem šai dienā neiekrīt dienests, 
atsvabināt no apmācības un atlieka-
miem saimniecības darbiem un uz-
lieku par pienākumu gādāt par to, ka 
šī diena tiktu sagaidīta un pavadīta, 
tā kā īstas Brīvas Latvijas pilsoņiem 
šai vēsturiskā dienā pienākas. Tālāk 
pavēlē tika norādīts, ka 18. novem-
bra svētki pienācīgi jāsagaida un 
jāpavada Ļaudonas, Sāvienas, Saika-
vas un Ļaudonas – Odzienas (vēlāk 
Mētrienas) pagastos. Tur šos svētkus 
rīkos 2. Ventspils kājnieku pulks. Sa-

vukārt Mārcienas ko-
mandants J. Nimands 
uzdeva savas koman-
dantūras vecākam 
kareivim Jūlijam Skra-
bem sastādīt Latvijas 
valsts proklamēšanas 
svētkos, 1919. g. 18. 
novembrī, komandu 
no 20 karavīriem un 
pie svētku akta, attie-
cīgā brīdī, dot trīskār-
tēju salūtu.

Divdesmitajos un 
trīsdesmitajos gados, 
bet jo sevišķi Ulmaņ-

laikos, 18. novembri Latvijā atzīmēja 
ar plašu programmu. Skolās obligāti 
vajadzēja rīkot svinīgus aktus. Vēlā-
kais ārlietu ministrs Zigfrīds Anna 
Meierovics panāca, ka jau 1918. g. 
11. novembrī Lielbritānija atzina Lat-
vijas valsts de fakto, bet 1921. g. 26. 
janvārī vairākas pasaules valstis atzi-
na tās de jure, pēc kuras Latviju varē-
ja uzņemt Tautu Savienībā.

 Ļaudonas 6 kl. pamatskolas pār-
zinis Arnolds Osītis ziņoja Madonas 
apriņķa skolu valdei, ka 1926. gadā 
26. janvāris skolā atzīmēts ar skolo-
tāja Pētera Pakalna referātu: „Latvijas 
valsts nodibināšanās un Zigfrīda Me-
ierovica nopelni pie tās”, un miglas 
bilžu vakaru. Bilžu saturs – redzamā-
kie valsts darbinieki un rakstnieki.

1928. gadā skolas pārzinis Osītis 
izklāstīja 18. novembra svinību prog-
rammu: – 17. novembrī skolēni uz-
kopj un dekorē skolas un Lauksaim-
niecības biedrības nama telpas. 18. 
novembrī pulksten 10 svinības sākas 
ar gājienu uz svinīgo dievkalpojumu 
vietējā luterāņu baznīcā. Pulksten 14 
un 30 minūtēs gājiens uz skolas svi-
nīgo aktu vietējā Lauksaimniecības 
biedrības namā.

Akta programma: Ļaudonas        
6 kl. pamatskolas pārziņa referāts 
par tematu „Latvijas valsts idejas 
veidošanās līdz 1918. gada 18. no-
vembrim”; Ļaudonas pagasta valdes 
priekšsēdētājs Andrejs Aizsilnieks 
(Purnavieši, dzim.1883. g.) nolasa 
Valsts prezidenta veltījumu; Ļau-
donas 2-gadīgās lauksaimniecības 
skolas skolotāja, agronoma Alfona 

Kalēja priekšlasījums par tematu – 
„Latvijas atbrīvošanās karš un latvju 
varoņgaitas”; Ļaudonas 2-gadīgās 
lauksaimniecības skolas pārziņa, ag-
ronoma Kārļa Ķevieša priekšlasījums 
par tematu – „Latvijas valsts izveido-
šanās pirmajā gadu desmitā un nā-
kotnes izredzes”; Ļaudonas 6 kl. pa-
matskolas skolotāja Pētera Pakalna 
referāts par tematu „Mūsu dzeja un 
mūzika kā neatkarīgas Latvijas valsts 
idejas paudēji”. – Referātu ilustrē 
deklamācijas Ļaudonas 6 kl. pamat-
skolas skolēni, ar dziesmām – sko-
lēnu un Ļaudonas dziedātāju koris. 
      Ļoti aktīvi svētku svinēšanā pieda-
lījās aizsargi. Tā 9. Madonas aizsargu 
pulka komandieris 1934. gada pavē-
lē norādīja: – Valsts proklamēšanas 
svētkus š.g. 18. novembrī, kā pirmos 
atdzimušā Latvijā, uzdodu atzīmēt 
uz vietām sevišķi svinīgi,  ar aizsar-
gu parādēm un attiecīgiem sarīko-
jumiem. Parādes noturēt Madonā, 
Gulbenē, Cesvainē, Jaungulbenē, 
Litenē, Lubānā. Ļaudonā vienkopus 
parādes noturēt Ļaudonas, Mētrie-
nas, Mārcienas un Sāvienas noda-
ļām. Parādi pieņemt 2. bataljona ko-
mandierim Emīlam Priedītim, parā-
di komandēt 5. rotas komandierim 
Jēkabam Lācim. Valsts divdesmit 

gadu pastāvēšanas svētkos 1938. 
gadā parādes Ļaudonā un Mētrienā 
notika atsevišķi. 

Ļaudonā parādi komandēja 
aizsargu nodaļas priekšnieks Jānis 
Līventāls, bet to pieņēma 5. rotas 
komandieris Jēkabs Lācis, abi ļau-
donieši. Mētrienā attiecīgi parādi 
komandēja Jānis Zakars un pieņēma 
2. aizsargu bataljona komandieris, 
sāvienietis, rezervē esošs armijas 
kapteinis, Emīls Priedītis.

1939. gadā 18. novembra svēt-
ki bija pēdējie Latvijas brīvvalstī. 
Situācija pasaulē kļuva traģiska. Kā 
zināms, 1939. gada 1. septembrī Vā-
cija uzbruka Polijai, kas iezīmēja Otrā 
pasaules kara sākumu. Populārais 
publicists Viktors Suvorovs vienai no 
savām grāmatām devis virsrakstu 
„Diena M: Kad sākās Otrais pasau-
les karš?”  Un atbild – 1939. gada 
19. augustā Eiropā vēl valdīja miers, 
bet Staļins jau pieņēma lēmumu par 
mobilizāciju, kas Otro pasaules karu 
padarīja par neizbēgamu. Valsts pre-
zidents K. Ulmanis aicināja iedzīvo-
tājus ievērot taupību un atturību, sa-
šaurināties, rīkojot dažādus svētkus 
un svinības. No okupētās Polijas Lat-
vijā patvērumu meklēja bēgļi, ap 31 
tūkstotis, kuru uzturēšana no valsts 

prasīja ievērojamus līdzekļus. Gluži 
vai šodienas situācijas ar ukraiņiem.

Laikraksts „Madonas Ziņas” raks-
tīja, ka valsts pastāvēšanas 21 gada 
svētkus Ļaudonā rīko Valsts svētku 
rīcības komiteja. Programmā: Pulk-
sten 11  baznīcās būs dievkalpojumi; 
pulksten 17 Ļaudonas pagasta pa-
domes, valdes un revīzijas komisijas 
svinīga kopsēde, piedaloties organi-
zāciju pārstāvjiem; pulksten 18 Lauk-
saimniecības biedrības namā notiks 
Valsts prezidenta radiorunas noklau-
sīšanās; pulksten 20 Latgales teātra 
viesizrāde – M. Dišlera „Studenta va-
sara”. Sarīkojuma noslēgumā – jautrī-
bas vakars.

Svinīgās sēdes dokumentā var 
izlasīt sapulces dalībnieku vārdus, 
Ļaudonas pagasta vecākā Jēkaba 
Lāča runu, kurā viņš izteica cerību, ka 
iesāktā kara grūtības tiks pārvarētas, 
ierosināja ziedot Valsts aizsardzības 
fondam no personīgiem līdzekļiem 
57 latus un no pašvaldības līdzek-
ļiem 100 latus.

Dievs, svētī Latviju!

Sagatavoja Austris Apsītis.
Materiāli no LVVA, 3800. fonds, 

1. apraksts, 1620. lieta, 144. lpp.

Laiks skrien vēja spārniem… 
Būdami aizņemti katrs savā ikdienas 
steigā, nepaspējam ne attapties, kad 
klāt jau gada nogale. Laiks nedaudz 
„piebremzēt”, pārdomāt savu dzīvi, 
paveikto un vēl neizdarīto, uzstādīt 
jaunus mērķus.

Ziemassvētkus gaidot, novēlu, 
lai katru māju piepilda piparkūku un 
sveču smarža, lai jums apkārt ir tuvi 
cilvēki un neviens no jums nejūtas 

vientuļš.
Lai piepildās 

jūsu izsapņotie sap-
ņi, un uzsmaida 
veiksme!

Ieva Kārkliņa 
no Ļaudonas 

bibliotēkas

Ziemassvētki ir pateicības laiks, 
tāpēc izmantojot iespēju, vēlos teikt 
PALDIES visiem labajiem, čaklajiem, 
atsaucīgajiem cilvēkiem, kas ar savu 

attieksmi un darbu veido 
mūsu bērnudārza ikdie-
nu, dažādo mūsu dzīvi 
ar radošām idejām, ar 
nesavtīgu darbošanos 
pirmsskolas jomā. Ar in-
teresantu un zināmu dar-
bu veikšanu, rotaļu, spēļu un 
uzdevumu klāstu, ar skaisti sakop-
tām telpām un apkārtni mēs esam 
vienoti – savās „otrajās mājās”. 

 PALDIES visiem, kas ar ikdienas 
darbu nodrošinājuši veiksmīgu ies-
tādes  darbu, PALDIES vecākiem, kas 
rūpējas par saviem bērniem un rāda 
pozitīvu piemēru citiem. 

Ziemassvētki ir arī laiks, kad mēs 
cits citam vēlam vislabāko, laiks, kad 
saprotam, ka nav nekā labāka par 
dzīvi… 

Šajos gaišajos svētkos ieraudzī-
sim un samīļosim savus tuvos, dār-
gos un mīļos, uzsmaidīsim cits citam, 
pateiksim labus vārdus un šo sirsnī-
bas sajūtu saglabāsim visu nākamo 
gadu. 

Lai katrā mājā ienāk Zie-
massvētku gaišums, sirds-
miers un prieks, dāvājot veik-
smi, panākumus un daudz 
labu notikumu Jaunajā 2023. 
gadā!

 Ļaudonas PII ,,Brīnumdārzs’’ vārdā, 
vadītāja Ināra Krasnova

Ziemassvētku gaidīšanas laiks

Gribas, lai baltā 
pasaulē balti sniegi 
snieg,
Un pa baltiem 
lielceļiem balti cilvēki 
iet.
Un lai baltos cilvēkos 
baltas domas dzimst.
Un lai baltās darbdienās balti svētki ir.

Šis Imanta Ziedoņa dzejolis ir 
mans visulaiku mīļākais.. tas man tik 
ļoti asociējas ar Ziemassvētkiem un 
to gaidīšanas laiku! Jo patiesi – rei-
zēm negribas ne dāvanu meklēšanas 
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kņadu veikalos, ne spīguļus un vi-
zuļus, bet tagad jo īpaši tik ļoti gri-
bas – baltu sniegu un lai šis gaišums 
pārņem arī mūsu ikdienu, mūsu dar-
bus un svētkus, lai gaišs miers 
valda virs pasaules un līdzcil-
vēkiem tikai sirdssiltas do-
mas, vārdi un darbi...

Gribētos ticēt, ka 
Ziemassvētku gaidīša-
nas laiks sev līdzi nes šo 
brīnumu – kad, neskato-
ties uz to, ka vakari paliek 
tumšāki, taču mēs paši – 
gaišāki. Vai tas būtu patei-
coties Ziemassvētku dziesmām un 
dekorācijām; piparkūku, mandarīnu 
un karstvīna smaržai. Varbūt dēļ tā, 
ka kāds šajā laikā dodas uz baznīcu 
vai pie sen nesatiktiem tuviniekiem. 
Bet varbūt piedalās labdarības ak-
cijā. Iespējams dēļ tā, ka vecāki, vē-
loties iepriecināt bērnus, pa klusām 
nakts stundām atstāj pārsteigumus 
no rūķiem.. Lai kāds būtu iemesls – 
šajā svētku laikā ir kaut kas maģisks, 
kas liek mums justies īpašāk!

Šajā laikā ikvienam sirdī iedegas 
cerība un gaidas pēc Ziemassvēt-
ku brīnuma, neatkarīgi no vecuma.. 
Mēs kļūstam labsirdīgāki un prie-
cīgāki. Tas ir laiks, lai paveiktu kādu 
labu darbu, iepriecinātu radiniekus, 
vecvecākus, tuvākos un tālāko drau-
gus vai vienkārši uzdāvinātu garām-
gājējam kādu piparkūku. Tas ir īstais 
brīdis, lai piepildītu savus un citu cil-
vēku sapņus!

Līdz ar katru adventes svētdie-
nu – mēs kļūstam gaišāki un patie-
sāki. Mēs vairāk piedomājam par 
saviem līdzcilvēkiem. Šķiet, ka šim 
laikam patiesi piemīt kāda brīnu-
maina nozīme...

Katrai adventes svecei ir sava 
nozīme, bet kopā tās simbolizē gais-
mas tuvošanos jeb Jēzus Kristus pie-

dzimšanu. Arī Adventes vainagam ir 
sava nozīme – tam ir jābūt apaļam, 
kas simbolizē mūžību un vienotību. 
Mēdz teikt, ka Adventes laiks ir jāpa-

vada klusumā, pārdomās un lūgša-
nā. Tas ir laiks, kad jāpiedod sev 

un pāridarītājiem, jāatlaiž vi-
sas bēdas un pārdzīvojumi.  
Šajā laikā būtiski ir sajust 
mieru un harmoniju ar sevi 
un apkārtējo pasauli.

Un tad jau klāt Ziemas-
svētki! Ak, gribētos vēlēt, lai 
ikkatrā mājā valda līksmā svēt-
ku kņada – ar eglītes rotāšanu, 

pīrāgu cepšanu, dzejoļu skandēša-
nu, zirņu ēšanu – ar ģimenisku kopā 
būšanu un savām tradīcijām! Lai 
dzimtas paaudzes satiekas pie svēt-
ku galda un top balti svētki! Un pat 
tad, ja kādā mājā jau sen nečalo bēr-
nu smiekli un vienīgais sarunu biedrs 
esi pats sev.. lai arī tad balti svētki, jo 
īpaši balti! Ar siltām un gaišām atmi-
ņām un kas zin – varbūt negaidītu 
kaimiņa zvanu pie durvīm ar tikko 
ceptu pīrāgu sveicienu...

Lai patiesi 
gaišām, siltām 
domām un dar-
biem piepildīts 
Adventa laiks!

Lai sirdssil-
ti Ziemassvētki 
ikkatrā mājā!

Nāk Jaunais 
gads ar jaunu laimi 
un jaunus sapņus nes sev līdz. Lai 
Jaunā gadā pietiek spēka, veselī-
bas, veiksmes, ikdienas prieka mir-
kļu – lai šos sapņus piepildītu!

Lai miers virs zemes un cilvēkiem 
labs prāts!

Signe Prušakeviča, 
Ļaudonas kultūras nama vadītāja

Sakar savas gaišās domas,
Logos kā lukturus naktī,
Lai man pašā ziemas vidū,
Maza uguntiņa kuras.

Ļaudonas pansionāts novēl 
visiem silti un mierīgi sagaidīt 

Ziemassvētkus un Jauno gadu!

Sveces liesmai kvēlojot logā,
Baltajās domu kupenās brist.
Pret debesīm paceltā rokā
Klusi ticības zvaigznei ļaut krist.

Balto svētku nakts brīnumam ticēt,
Sniegpārslu dejā vieglumu rast.
Sirdī gaišos mirkļus nosargāt spēt,
Prieku sev ikdienā izsaiņot prast.

Segt zem zvaigžņu pielietām debesīm
Sev uz pleciem miera lakatu siltu.
Teikt Dievam paldies par dāvanām 
šīm
Un sirdī mīlot krāt mirkli ik baltu.
 /Valentīna Erele/

Gaišus un mīļus Ziemassvētkus!
Darbiem bagātu ikdie-

nu, labu veselību, veik-
smi un gaišu svētku 
prieku Jaunajā gadā!

Ļaudonas 
pagasta pārvalde

Lai patiesi 

Nāk Jaunais 
Darbiem bagātu ikdie-

nu, labu veselību, veik-
smi un gaišu svētku 
prieku Jaunajā gadā!

16. decembrī plkst.17.00
Ļaudonas kultūras namā

Jautra Ziemassvētku piedzīvojumu fi lma visai 
ģimenei – CIRCENĪŠA ZIEMASSVĒTKI

Policista Ervīna Dambja ģimene sliktā noska-
ņojumā ierodas savā lauku mājā un sastop Ziemas-
svētku vecīti.

Mazā Marta un brālītis Toms viņu iesaista savas 
ģimenes glābšanas plānā.

Vecāki sāk gatavoties svētkiem, nemaz neno-
jauzdami, ka sastaptais Ziemassvētku vecītis ir no 
cietuma izbēgušais Bruno Circenis.

Režisors: Aigars Grauba
Lomās: Kaspars Kārkliņš, Jānis Vimba, Inga 

Tropa, Bille Siliņa, Vilhelms Auders, Marija Grauba, 
Havjers Garsija, Jēkabs Reinis, Samira Adgezalova, 
Rihards Lepers, Meinards Liepiņš.

Ieeja: bezmaksas

Pēc fi lmas tiksimies Ļaudonas Sajūtu parkā – 
silta tēja un piparkūkas pagasta galvenās egles 
lampiņu gaismā!

JAUNGADA SMILŠU 
KONCERTS
21. decembrī plkst.14:00
Ļaudonas kultūras namā

Nebijusi koncertprogramma – smilšu kino 
stāstu izstāstīts un Ziemassvētku sajūtās aizvedīs 
māskliniece Tatjana Gavriļenko.

Šī koncertprogramma ir smilšu ceļojums pa 
slavenākajām un mīļākajām Ziemassvētku pasa-
kām.

Ar viegliem roku pieskārieniem, pazīstamu 
Ziemassvētku melodiju pavadībā, ekrānā parādī-
sies slaveni Disneja šedevri, tādi atpazīstami tēli kā 
– Pelnrušķīte, Skaistule un Briesmonis, Ledus sirds, 
kā arī senas un klasiskas Ziemassvētku pasakas.

Smilšu animācija ir oriģināls žanrs, kas maģijā 
iegremdē gan mazu skatītāju, gan pieaugušo. Šis 
koncerts atspoguļos smilšu šova un Ziemassvētku 
brīnuma burvību.

Smilšu māksliniece Tatjana Gavriļenko ir no 
Ukrainas, bet dzīvo un strādā Latvijā. Viņas izpil-
dītie Smilšu koncerti pulcējuši pilnas zāles Latvijā, 
Lielbritānijā un Ukrainā. Ar saviem šoviem māks-
liniece piedalījās Ukrainas TV projektos „Dejo ar 
zvaigzni”, veidoja šovu Pasaules handbola čempio-
nāta noslēgumā Katarā, bija starptautiskās izstādes 
un festivāla From Waste To Art Baku dalībniece.

Māksliniece par radīto koncertu saka: „Šogad 
šis koncerts ir īpašs. Es pati saliku visu, kas man tik 
ļoti patīk; kas manī izraisa tūkstoš Ziemassvētku zva-
nu un piepilda ar prieku un siltumu. Es ļoti vēlos jums 
to visu nodot. Šis koncerts ir ne tikai par Jaungada 
pasaku un brīnumu, bet arī par lielas mīlestības ko-
pumu. Ar mīlestību gaidu jūs ciemos.”

Biļetes: bilesuserviss.lv

Pasākumu afi ša
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23. decembrī plkst.19.00 
– aicinām uz gaišu 
pirmssvētku koncertu 
„Mūzika dvēselei" 

Inga Karpiča solokoncertā ska-
nēs - tautasdziesmas, dvēseles dzies-
mas dvēselei. Instrumenti – klavieres, 
kokle, zvangas.

„Tautasdziesmas ir kas ļoti ma-
ģisks un ar prātu grūti aptverams. 
Tās satur īpašu informāciju, enerģi-
ju smalkajos plānos, kas spēj mainīt 
mūsu apziņu, uzlādēt to pozitīvi, se-
kojoši arī dziedināt un transformēt 
cilvēka dzīvi. Arī pati to esmu piedzī-
vojusi. Lai izprastu tautasdziesmas, 
tās ir jāizdzied, jāklausās, jāskandē 
ļoti daudz reižu, jāmeditē caur tām, 
un tikai tad tās var atvērties un atklāt 
simbolus, kuru ir bezgalīgi daudz. 
Vienmēr pastāv izvēle „rakt" daudz 
dziļāk, tas viss atkarīgs no mūsu ap-

Mūžības ceļos aizgājuši:
Nenolaid galvu nespēkā,
Nenolaid rokas, kad ir par grūtu.
Bez Tevis viss ir grūtāk,
bez Tevis vairs nepukst tā sirds.
Kaut reizēm dzīve ir grūta,
un sirdi sāk plosīt sāpes,
Tik nenolaid galvu nespēkā,
nenolaid rokas, kad ir par grūtu.
Ticēt un cīnīties atliek vien mums.
Bet nenolaist galvu nespēkā.
Kaut gribas paslēpties un dzīvot
nemanāmam,
Bet zini, pienāks tā diena,
Kad kopā mēs būsim divatā.
Tik nenolaist galvu nespēkā,
Un nenolaist rokas, kad ir par 
grūtu.

Miervaldis Kriškāns
01.11.2022. 81 gada vecumā;
Guntis Matīss
08.11.2022. 67 gadu vecumā.

Jūtam līdz!

Tie savādi skumīgie mirkļi… 
Tad palīdzēt var tikai viens, 
Ja kādu atmiņu gaišu
Tu savā dvēselē sien. 
 /K. Apškrūma/

Izsakām patiesu līdzjūtību 
KATRĪNAI, MĀSU mūžībā 

pavadot.

 Ļaudonas PII ,,Brīnumdārzs’’ 
darbinieki

 2022. gada novembrī

Sēru 
vēsts

Līdzjūtība

ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES 
IZDEVUMS

Izdevējadrese: Ļaudonas pagasta pārvalde, 
LV 4862, Madonas novads, Reģ. apl. Nr. 1426

Redaktore – Katrīna Melānija Kļaviņa, 
tālr. 64823464, mob. tālr. 26383881, 

e-pasts: laudonas.vestis@inbox.lv
Iespiests: SIA Erante, Saieta laukums 2, 

Madona, LV 4801
Metiens 450 eks. 

Datorsalikums. Ofsetiespiedums. 
Avīzi var lasīt internetā: www.laudona.lv

Iznāk vienu reizi mēnesī. 
Materiālus avīzei iesniegt līdz katra mēneša 

10. datumam.

ziņas plašumiem", tā stāsta Inga.

17. decembrī plkst.11.00
Ļaudonas kultūras namā
Ziemassvētku pasākums 
bērniem „Meklējot 
Ziemassvētku vecīti”

Aicinām bērnus ar vecākiem 
doties kopīgā piedzīvojumā – palī-
dzēt nebēdnīgajiem rūķiem atrast 
Ziemassvētku vecīti! Kopīga darbo-
šanās un lustēšanās, pa ceļam sa-
tiekot dažādus Pasaku meža tēlus.
Ziemassvētku vecītis (ja vien kopīgi 
izdosies viņu atrast) īpaši sveiks Ļau-
donas pagastā deklarētos bērnus, 
kuri neapmeklē PII.  Dāvanu maisā 
atradīsies vieta vēl kādai dāvaniņai 
– ja vēlies savam bērnam sagādāt 
pārsteigumu – ziņo Rūķu kabinetam, 
zvanot 26590186.


