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Es ticu tautas brīvībai
Kā saulei debess jumā augstu -
Mums jāiet pretī saulei, saulei vien,
Ar tautas sapņiem dvēsele tur skrien.
                                  

/Andrejs Eglītis/

Domājams, ka šīs Andreja Eglīša 
rindas pasaka daudz. Daudz vairāk 
nekā spētu pateikt es vai kāds cits 
no mums...

Domājot par novembri kā Mātes 
Latvijas mēnesi, bieži nonākam 
krustcelēs - gan domās, gan dar-
bos, jo brīžiem šķiet, ka ticība ir 
kaut kur pazudusi, izkaisīta salta-
jos rudens vējos, jo par valstisko 
piederību, par Māti Latviju atcera-
mies vien valsts svētku priekšva-
karā. Noraugoties uz notikumiem 
pasaulē, kas, iespējams, pirms 
kāda laika šķita “kaut kur tur ārze-
mēs”, bet tagad var skart ikvienu 
no mums, sākam atcerēties, ka tau-
tas un valsts  brīvība nav vis kāda 
debesu dāvana, kas mūžīgi mūžos 
latvju tautai kā Māras zemes iemīt-
niekiem būs dota, bet gan cīņa par 
sevi, par savu tautu, par savu val-
sti, lai pierādītu to, ka esam cienīgi 
dzīvot savā zemē un būt tās kalpi 
un kungi. 

Tuvojas Ziemassvētki, un, iespē-
jams, ka tieši Advents ir tas laiks, 
kad būtu vērts padomāt  ne tikai 
par savām vērtībām un vajadzībām, 
bet arī par savas valsts vērtībām, jo 
savu gara brīvību mēs saglabāt un 
nosargāt varam tikai paši.

Kristaps, redaktors
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Mēneša jubilāri

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

Ļaudonas  pagasta  pārvaldes  vadītājas  uzruna Latvijas   
Republikas 97. proklamēšanas gadadienā

12. novembrī 75 gadu jubileju atzīmēja 
AstrīdA deksne

30. oktobrī 75 gadu jubileju atzīmēja 
VAldis kļAViņš

Ikviens dzimšanas brīdis ir zvaigznēs ierakstīts. Kā cilvēk-
bērnam, tā arī valstij. Dzimšanas dienu neizvēlas, bet to svin 
un gaviļnieku sumina. Mūsu Latvijai rīt 97. gadskārta.

Latvijas Valsts ģerboni rotā uzlecoša saule. Vēlēsim savai 
Tēvu zemei saules mūžu! Būsim dzīvesgudri, dzīvespriecīgi, 
laimīgi, veseli un stipri paši - tā būs pati labākā dāvana arī 
Latvijai, pie tam ne tikai īpašā svētku dienā, bet arī ikdienā.

Protams, pieredzētais ļaunums 13. novembra naktī tikai 
aptuveni 2200 km  attālumā no Ļaudonas liek aizdomāties 
par to, cik trausla ir cilvēka  dzīvība, cik droši varam justies 
par savu un savu bērnu nākotni. Kāda gan var būt mūsu at-
bilde satraucošajiem notikumiem pasaulē, kas tagad šķietami 
kļuvusi tik maza un kurā visi esam savstarpēji tik cieši saistī-
ti? Pāri visam jārod skaidra atbilde uz jautājumu, kā cīnīties 
ar ļaunumu, lai ar to nesaslimtu pats. Manuprāt, tas nozīmē 
sargāt vēl ciešāk to, kas ikvienam no mums dārgs un svēts. 
Sargāt, bet nenocietināt savas domas un sirdi pret apkārtē-
jiem ar aizdomām, neuzticēšanos vai pat bailēm. Manuprāt, 
skarbi lakoniska  ir kādas mammas atbilde savai meitai uz 
jautājumu, kas nogalināja cilvēkus Parīzē. Vai tā bija Ame-
rika, Krievija, Sīrija vai cita valsts? “Nē, meitiņ, to izdarī-
ja cilvēki...” Zenta Mauriņa ir rakstījusi: “Vislielākās sāpes 
cilvēkam  uzliek nevis Dievs vai liktenis, nevis slimība vai 
nabadzība, bet vislielākās sāpes cilvēks izdara cilvēkam. Šīs 
sāpju jūras neviens nav pratis izsmelt, un arī vārdu tām vēl 
neviens nav devis.”

Tādēļ tikpat svarīgi kā iepriekš ir ne tikai stiprināt savas 
ģimenes, būt vienotiem arī savos darba kolektīvos, starp kai-

Jubilāre dzimusi tepat Ļaudonas pagastā četru bērnu ģime-
nē. Bērnības dienas pavadītas kopā ar divām māsām un brāli, 
kurš bijis vecākais bērns. 

Pēc skolas beigšanas Astrīdai gribējies doties strādāt uz 
kūdras purvu, tomēr šis darbs nav gājis pie sirds. Labāk pati-
cis darbs ar dzīvniekiem. Garais darba mūžs pavadīts, strādā-
jot par slaucēju. Šis darbs ļoti paticis un darīts no sirds. 

Ar sirdsdraugu kopā nodzīvoti 49 mūža gadi. Tagad Astrīda 
interesējas un seko līdzi notikumiem Latvijā un pasaulē. Va-
sarās lielākā dienas daļa paiet, rosoties piemājas darbiņos, jo 
to ap māju nekad netrūkst.

Vēlam jubilāram stipru veselību un 
drīzu atveseļošanos.

27. novembrī 75 gadu jubileju atzīmēja 
skAidrīte ZAriņA

29. novembrī 80 gadu jubileju atzīmēja 
Jānis Birnītis

Jānis dzimis Ļaudonas pagasta Kalnvirsas “Zeltiņos” piecu 
bērnu ģimenē. Skolas gaitas aizvadītas Ļaudonas pamatsko-
lā. Sākumā saimniekots vecāku saimniecībā, vēlāk - kolhozā, 
kur darīti dažādi lauku darbi. Nodarbojies arī ar galdniecību, 
gatavojot nepieciešamās lietas gan sev, gan citiem. 

Ar sievu iepazinies turpat Kalnvirsā un laulībā nodzīvo-
ti 50 gadi, kuru laikā izaudzināti divi bērni. Savulaik Jānis 
Ļaudonas pusē bijis izslavēts alus darītājs. Gatavojis alu arī 
pēc pasūtījuma dažādiem ģimenes godiem. Jubilārs alus darī-
šanas prasmi saņēmis mantojumā no vectēva un atzīst, ka arī 
pats šo prasmi nodevis tālāk, lai amata prasme neiet zudībā.

miņiem, būt vienotiem kā pagasta un novada iedzīvotājiem, 
visbeidzot kā latviešiem savā zemē un kopā celt tos latvis-
kos pilskalnus, par kuriem savulaik rakstījis A. Eglītis: “Šādi 
pilskalni jāceļ Latvijā un visās pasaules malās, liekot pamatā 
mūsu gara mantas, tās vairojot un krājot; pilskalni mūsu gā-
jiena ceļa zīmēm - ik organizācija, ģimene, atsevišķi cilvēki.”

Patiesi  leposimies, ka esam latvieši, novērtēsim un būsim 
pateicīgi, ka 1918. gadā mūsu tautas vidū bija tik spēcīgi cil-
vēki, kas spēja dibināt Latvijas valsti. Novērtēsim, ka arī šo-
brīd varam būt to priviliģēto skaitā, kuriem ir sava valoda un 
sava valsts! 

Svinēsim svētkus sev un savai valstij, darīsim savus ikdie-
nas darbus un iespēju robežās - paveiksim arī ko ārpus ikdie-
nas savam un citu priekam! 

Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums. 
   (L. Vāczemnieks)

Lai valsts svētku dienās virmojošais patriotisms saglabājas 
visa gada garumā! Lai gaišs un svētīgs Adventa laiks katrā 
mājā!

ilze dreimane, Ļaudonas pagasta  pārvaldes vadītāja
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Ar 2016. gada 4. janvāri līdz laikam, kamēr savu 
praksi Ļaudonā atvērs jaunā ģimenes ārste, pie ģime-
nes ārstes V. Dimbeles reģistrētos pacientus  pieņems 
ģimenes ārsts Kārlis  Zvērs savā praksē Mārcienas 
pagastā, Jaunā ielā 6-2.

k. Zvēra pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 8.00 - 12.00
Otrdienās          8.00 - 11.00
Trešdienās 15.30 - 19.30
Ceturtdienās   9.00 - 12.00
Piektdienās 12.30 - 15.00

Tālrunis informācijai un pa-
cientu iepriekšējam pierakstam  
64820101 vai 26592844.

Iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas uz pieņemšanu 
pie ģimenes ārsta K. Zvēra nokļūt pašiem, būs iespēja 
uz Mārcienu un atpakaļ braukt ar skolēnu autobusu. 

Autobusa atiešanas laiki no Ļaudonas:
Pirmdienās plkst. 7.40
Trešdienās plkst. 16.10
Autobuss pasažierus uzņems pieturā pie veikala 

“Lats” un pieturā pie Bērnu un jauniešu centra Ai-
viekstes ielā 5.

konkurss “skaistākais 
Ziemassvētku noformējums”

2015. gada 29. oktobra Madonas novada pašvaldības do-
mes sēdē ar vienbalsīgu deputātu lēmumu tika atbalstīts Ap-
balvojumu piešķiršanas komisijas ieteikums par kopumā 44 
apbalvojumu piešķiršanu.

Apbalvojumi tika pasniegti svinīgajā Valsts svētku sarīko-
jumā Madonas kultūras namā 15. novembrī.

Apbalvoto vidū:
AtZinīBA  A. eglīša latviešu nacionālajam fondam - 

par finansiālu atbalstu Ļaudonas pagasta izglītības iestāžu at-
tīstībai, ieguldījumu skolēnu patriotiskajā audzināšanā. 

PAteiCīBA  Uldim  liniņam - Madonas bāriņtiesas lo-
ceklim Mārcienas pagastā, arī A. Eglīša Ļaudonas vidussko-
las vēstures un sociālo zinību skolotājam - Par mērķtiecīgu 
un veiksmīgu darbu Mārcienas pagasta vēstures apzināšanā 
un  skolēnu patriotiskajā audzināšanā.

Satiksmes ministrija 03.11.2015. vēstulē Madonas 
novada  pašvaldību  informējusi, ka 2016. gadā valsts 
vietējam autoceļam V841 Madona- Ļaudona- Jēkabpils 
13 km posmā tiks veikta ūdens atvades sistēmas sa-
kārtošana un grants seguma atjaunošana. Plānotajiem 
darbiem VAS “Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona 
Madonas nodaļa 2015. gada 23. oktobrī ir izsniegusi 
būvatļauju.

Tuvojoties Ziemassvētkiem, māju logos, pagalmos, ap 
jumtiem un skursteņiem parādās krāsainas  gaismiņu vir-
tenes, kas izdaiļo apkārtni un rada svētku noskaņu. Lai 
novērtētu čaklos Madonas novada iedzīvotājus, tiek orga-
nizēts konkurss „Skaistākais Ziemassvētku noformējums”.

Konkursā var piedalīties visi Madonas novada privāt-
māju iedzīvotāji, uzņēmumi un iestādes, kas Ziemassvētku 
laikā īpaši rūpējas par svētku noskaņu, ap saviem namiem 
izkarot gaismu virtenes  un Ziemassvētku rotājumus. Bal-
vu fonds- 2500 eiro!

noformējumu vērtēs 3 kategorijās:
• Privātmāju noformējums.
• Uzņēmumu un sabiedrisko ēku noformējums.
• Valsts un pašvaldības iestāžu ēku noformējums.
• Pagasta pārvaldes nominācijai “Skaistākais Ziemas-

svētku noformējums” izvirza vienu objektu apbalvošanai 
sava pagasta teritorijas ietvaros. 

konkursa norises kārtība:
• Noformēto objektu dalībai konkursā var pieteikt  no 

2015. gada 1. decembra līdz 2015. gada 27. decembrim (ie-
skaitot) vērtējamā objekta pārstāvis vai jebkura cita fiziska 
vai juridiska persona.

• Konkursam  iesūtītos pieteikumus vērtēs žūrija, kā arī 
iedzīvotāji, balsojot par savu favorītu http://www.madona.lv.

lai piedalītos konkursā, jāiesniedz objekta fotogrāfi-
ja un aizpildīta pieteikuma veidlapa (nolikumā). 

Konkursam pieteiktos noformējumus fotoattēlā iemū-
žinās profesionāls fotogrāfs, taču lūgums pieteikumam 
pievienot arī savu foto. Konkursa nolikums atrodams 
www.madona.lv

Aicināti sarosīties arī Ļaudonas pagasta iedzīvotāji, ra-
dot svētku noskaņu savās mājās gan savam, gan apkārtējo 
priekam. Esiet aktīvi, radoši un drosmīgi!  Sūtiet  pietei-
kumus par savu veikumu, pamudiniet  kaimiņu vai varbūt 
nosūtiet pieteikumu viņa vietā!

Pieteikumus konkursam par Ziemassvētku noformējumu  
Ļaudonas pagastā iesūtīt uz e-pastu: laudona@madona.lv. 
No saņemtajiem pieteikumiem  viens  tiks virzīts izvērtē-
šanai novada konkursam.

Madonas novada pašvaldības Atzinības rakstu saņem AELNF 
valdes pārstāve Sandra Kivleniece.
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Vēstis no izglītības iestādēm
tēvzemes nedēļas Andreja eglīša ļaudonas vidusskolā

11. novembrī  mūsu  skolā  starpbrīžos skanēja strēlnieku 
dziesmas, kā arī tika skatīti patriotiski videoklipi par dzimteni, 
tēvzemi. Protams, neiztrūkstoši varēja iepazīties ar informa-
tīviem materiāliem  izstādē par Lāčplēša dienas senākiem no-
tikumiem un Latvijas vēsturi. Turpinājumā  katra klase, sākot 
no 1. līdz pat 12., gatavojās ierindas skatei. Šoreiz  mums tas 
bija jaunums - sagatavot noteiktas  ierindas  skates  komandas, 
izvēlēt komandieri, saģērbties vienoti  svētku  drēbēs.

Izdevās lieliski, kaut arī manījām, ka ļoti pietrūkst dzies-
mu. Bet tas nekas, nākamgad būs arī patriotiskās dziesmas! 
Pēc tam visi gatavojāmies lāpu gājienam, šoreiz gala mērķis 
bija estrādes parkā  piemiņas brīdis pie ugunskura, pa ceļam 
izgaismojot Aiviekstes  tiltu. Šogad vējš nebija mūsu  sabied-
rotais, un līdzpaņemtās  svecītes dzisa cita  pēc citas. Taču  šo 
kļūmi nākamajā dienā novērsa 3. klases skolēni  skolotājas  S. 
Bašķeres vadībā. Paldies viņiem par to!

Paralēli dažādām aktivitātēm  skolā tika izsludināts vizuā-
lās mākslas konkurss  “Latvija - mana Dzimtene” 1. - 12. kla-
sei. Skolēnu veikumu jūs varējāt skatīt 17. novembra pagasta 
pasākuma laikā.

16. novembrī  audzināšanas  stundas laikā  5.- 8. klasei  no-
tika  konkurss  “Es pazīstu Latviju”. Labākie bija  6. klases  
skolēni. Savukārt  9. -12. klasei  konkurss  notika 20. novem-
brī.

Skolēnu radošo darbu izstāde svešvalodās - angļu, krievu 
- par Latviju.

17. novembrī  skolā  kopīgs  pasākums, veltīts Latvijas 
dzimšanas dienai.  Patriotiskā koncerta ieskaņā  skatījāmies 
un  klausījāmies video  “Rakstu raksti”, tad  godinājām Lat-
viju, dziedot  tautas  spēka  dziesmu - valsts himnu. Pēc tam 
skolas direktora svētku uzruna, kuras laikā īpaši tika uzteikti 

skolēni, kuri bija piedalījušies eseju konkursā un saņēmuši pa-
teicības Valsts prezidenta vārdā. Pateicības saņēma: Mārtiņš 
Toms Veikšāns, 6. kl., Amanda Nagle, 6. kl., Matīss  Calmāns, 
5. kl., Anita Sindija Skrupska, 8. kl.  Svētku  koncertā pieda-
lījās  zēnu koris, 1.- 4. klases ansamblis, 1.- 2. klases  deju  
kolektīvs, mūsdienu deju grupa  “Lindo”, kā arī  9. klases  
skolēns  Artūrs Biķernieks - solo dziedājums, dzejas runātā-
ji - Kristīne  Kuprane, Viktorija  Kalniņa  (10. klase), Alise 
Avotiņa, Diāna Cīrule  (9. klase), Viktorija Korlaša, Amanda  
Nagle  (6. klase). Pasākuma izskaņā  kopīgi  skatījāmies  filmu  
”Latvijas valsts simboli”. 

18. novembrī  mūsu  skolas  jaunsargi  kopā ar savu vadītāju 
Jāni Dārziņu devās uz Rīgu, lai klātienē  skatītos  Nacionālo 
bruņoto spēku svinīgo parādi Daugavas krastmalā. 

 “Tikai tas, kas pazīst savu  tēvu zemi, var to patiesi mīlēt,“ 
tā teicis Atis Kronvalds, un mēs varam tikai tam piekrist un 
šo uzdevumu  centīgi pildīt- iepazīt Latviju- tēvzemi- dažādi.

sarmīte sīle, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas direk-
tora vietniece audzināšanas darbā 

Militarizētā parāde rīgā
Šogad 18. novembrī, kad visā valstī svin Latvijas dzimšanas 

dienu, jaunsargi kopā ar savu instruktoru Jāni Dārziņu, skolotā-
jiem Ritu Avotiņu un Annu Iesalnieci devās ekskursijā uz Rīgu, 
kur notika militarizētā parāde. 

No skolas izbraucām agri, Rīgā ieradāmies ap 10:30, lai 
pirms parādes būtu iespēja aplūkot Jūras spēku flotes kuģus, 
kuri bija noenkuroti lejpus Vanšu tiltam: Jūras spēku flotes kuģi 
- štāba un apgādes kuģi A-53 „Virsaitis” un A-90 „Varonis”, 
mīnu kuģi M-04 „Viesturs” un M-08 “Rūsiņš”, „Skrundas” kla-
ses patruļkuģi P-08 „Jelgava” un P-09 „Rēzekne” -, kā arī Lie-
tuvas Jūras spēku kuģis P-11 „Žemaitis” un Igaunijas Jūras spē-
ku mīnu kuģis M-315 „Ugandi”. Dažus apskatījām arī klātienē. 
Uz jautājumiem, kas mums radās, atbildēja  apkalpes locekļi. 
Kā atzina skolēni, šī bija ļoti aizraujoša un nebijusi iespēja, viņi 
vēl nekad nebija bijuši uz flotes kuģiem. Šeit mēs uzzinājām 
daudz jauna par Latvijas Republikas flotes veidošanos.

Parāde sākās plkst. 13.00. Mēs jau plkst.12.00 nostājāmies 
labākajās vietās, pret galvenajām tribīnēm. Parādē piedalījās 
vairāk nekā 1000 karavīru, zemessargu, robežsargu, policistu, 
ugunsdzēsēju un jaunsargu. To komandēja Sauszemes spēku 

kājnieku brigādes komandieris pulkvedis Mārtiņš Liberts, bet 
pieņēma Valsts prezidents Raimonds Vējonis, kā arī aizsardzī-
bas ministrs Raimonds Bergmanis un Nacionālo bruņoto spēku 
komandieris ģenerālleitnants Raimonds  Graube. Tika demons-
trēta kaujas tehnika - kāpurķēžu kaujas mašīnas, apvidus auto-
mašīnas, prettanku raķešu sistēmas, lielgabali, mīnmetēji, tanki, 
u.c.

Laika apstākļi mūs nelutināja, jo nepārtraukti lija lietus, bet 
tomēr visi bija apmierināti un parāde ļoti patika, bija interesanti. 
Tā bija iespēja arī salīdzināt  skolā  notikušo  ierindas skati ar 
karavīru  demonstrējumu. 

Jaunsardze  Ļaudonā  tika atjaunota salīdzinoši nesen - no š.g. 
1. oktobra. Šinī laikā jaunsardzē  iesaistījušies 26 skolēni, kuri 
šobrīd ir jaunsargu kandidāti, bet pēc 3 mēnešu pārbaudes laika 
viņi varēs kļūt par pilntiesīgiem jaunsargiem, nododot jaunsar-
gu  zvērestu. Ar jaunsardzes ienākšanu skolā ir atgriezusies ie-
rindas skate, kas veltīta Lāčplēša dienai.

Jānis dārziņš, 
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas jaunsardzes  instruktors 
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novembris - latvijas zīmē
Novembra  mēnesis ir laiks, 

kad mūsu valsts atzīmē Latvijas 
Republikas proklamēšanas dienu. 
Arī mūsu iestādē 16. novembrī 
tautiskās noskaņās notika Latvi-
jas dzimšanas dienai veltīts pasā-
kums.   

„Brīnumdārza” audzēkņiem 
bija iespēja šajā dienā kopā ar 
Sprīdīti  (skolotāja Irita) un Lai-
mes māti (skolotāja Ilze) apceļot 
visus Latvijas novadus. Stāstu par 
Kurzemi un tās mežu bagātību 
bija sagatavojusi „Zaķu” grupiņa. 
Par Latgalē augošajiem liniem, 
zilajiem  ezeriem un slavenajiem  
māla  podiem pastāstīja „Rūķu” 
grupa.  Ar Vidzemes augstajiem 
kalniem un Zemgales plašajiem lī-
dzenumiem iepazīstināja „Kaķu” 
grupas audzēkņi. Pasākuma  no-
slēgumā visi  bijām nonākuši Lat-
vijas  sirdī  - Rīgā. Tieši šajā brīdī 
visi kopā dziedājām arī Latvijas 
Valsts himnu. Skanēja dziesmas, 
tika dejotas dejas, rādītas latviešu  tautas rotaļas un skandētas tautasdziesmas. Tas viss - par godu mūsu Latvijai. Paldies  
visām skolotājām  par ieguldīto darbu, atsaucību un atbalstu, gatavojoties  svētkiem! Liels paldies arī labajiem  gariņiem, 
kuri iestādes telpas ietērpa krāšņā svētku rotā! Kopā mēs varam, kopā mums ir spēks, kopā mēs veidojam  LATVIJU!

                                           
Judīte, PII „Brīnumdārzs” mūzikas skolotāja

Centriņā  noslēdzies  šautriņu  mešanas turnīrs,  kas ilga 
divas nedēļas. Pavisam  turnīrā  piedalījās 12 jaunieši. Vis-
labāko rezultātu sasniedza Artis Kalniņš, atstājot otrajā vietā 
Andri Mugureviču.

No jaunākajiem jauniešiem vislabāk veicās  Kārlim Kal-
niņam. Visi trīs puiši saņēma saldas un garšīgas uzvarētāju 
balvas.

Sagaidot  Latvijas Republikas 97. dzimšanas dienu, nu jau 
tradicionāli  atkārtojām savas zināšanas par Latviju, tās vēs-
turi un cilvēkiem. Jau iepriekš jaunieši gatavojās šim pasāku-
mam, spēlējot galda spēli Latvija.  Jautājumi prāta spēlei bija 
tieši no spēles Latvija.

Prāta spēlē visvairāk paveicās Artim  Kalniņam.
13. novembrī  man bija iespēja piedalīties jaunatnes lietu 

speciālistu un jauniešu centru vadītāju metodiskajā tikšanās  
Izglītības un zinātnes  ministrijā Rīgā. Politikas iniciatīvu un 
attīstības departamenta  direktora vietniece jaunatnes jomā  
Sanda Brūna  sniedza informāciju par aktualitātēm un priori-
tātēm jaunatnes politikas nozarē. „Nest-Safe Latvia” Drošāka  
interneta  centra vadītāja Maija Katkovska  stāstīja par ris-
kiem, ar ko jaunieši saskaras internetā, un kā ar tiem cīnīties. 
Ar jaunajiem izaicinājumiem  jauniešu antisociālās uzvedības 
prevensijas  jomā  iepazīstināja  Tieslietu ministrijas  Valsts 
tiesību departamenta direktora  pienākumu izpildītāja  Anda 
Smiltēna.  No Madonas novada 

šajā pasākumā piedalījās pieci darbinieki, kas strādā ar jau-
natni. Esmu priecīga, ka biju viena no viņiem. Ieguvu vairā-
kas jaunas atziņas, ko centīšos īstenot arī savā darbā centriņā.

 Biruta Calmane, BJIC „ACS” vadītāja 

ZiņAs nO  BJiC „ACs”  novembrī ManS PalDieS 
Ar gadiem steidzīgiem, kad dzīves vēji pūš, 
Viz dienas baltas, pelēkas un melnas.
Ikvienam cilvēkam mūžs tādā gaismā mirdz,
Cik dāsnuma un saules glabā sirds.
Cik spēj viņš ziedoties un citiem dot,
Un dodot baltu labestību atstarot.

Jūs, Valda, Vika un Maruta, esat tās, kuras sava dar-
bīgā  mūža garumā spējāt  ziedoties un tik daudz laba 
citiem dot.

Tikai īpaši cilvēki spēj otram sniegt mierinošu, dziedi-
nošu vārdu, spēj katram personīgi, kas pie viņiem nokļu-
vis ar savu sāpi, veltīt patiesu uzmanību un gādību.

Kā pievienoto vērtību zālēm ikviens pacients saņēma 
jūsu siltos uzmundrinājuma un mierinājuma vārdus kopā 
ar gaišu smaidu. Jūsu prasme, iejūtība, sirds siltums ik-
viena pacienta dziedināšanā ir nenovērtējams.

To pateicību, ko jūs saņēmāt mūsu valsts svētku priekš-
vakarā, bijāt pelnījušas jau sen.

Vēlreiz ar avīzītes starpniecību gribu pateikties par 
jūsu mūža ieguldījumu  lielu un mazu, vecu un jaunu ļau-
doniešu ārstēšanā, veselības stiprināšanā un  uzlabošanā.  

Lai jūsu dienām baltu rožu smarža,
Ceļš gaismas dzirkstīm skaisti uzrakstīts!
Un mīļu vārdu saldā garša
Ik vēlējumā, kas no sirds,
Kā medus lāse sirdī krīt.
Lai jūsu debesīs viz sudrabaini raksti
Un vieglums - neizsīkstošs īsts, caur bezgalības 
līkločiem reiz rastais
Kā silta roka iespēj noglāstīt! 

Pateicībā:
tekla Mūrniece, inta un Antons Zepi, dzidra Čeirā-

ne, Anna kaminska, Ausma dārziņa, skaidrīte āboli-
ņa, Andersonu ģimene un vēl daudzas citas vārdā ne-
nosauktas, bet domās un pateicībā - ģimenes ļaudonā, 
sāvienā un kalnājos 
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turpinājums no 5. lpp.

latvijas republikai - 97

17. novembrī Ļaudonas kultūras nams bija tērpies svētku 
rotā, lai suminātu Latviju 97. gadadienā. 

Katra cilvēka dzīvē dzimšanas svētki  ir kas īpašs… gadu  
no gada. Savus svētkus mēdzam svinēt dažādi. Ar prieku. Ar 
saviļņojumu. Ar sentimentālu sajūtu, atskatoties pagātnē… 
Taču, atzīmējot valsts dzimšanas svētkus, visas šīs sajūtas 
satiekas, jo atskatāmies gan uz pagātni, kas pilna ar notiku-
miem, kas atstāj iespaidu uz nākotni, gan raugoties nākotnē, 
kas sevī var nest bažas, raizes, prieku un līksmi.

Svētku koncertā, kurā skatītājus priecēja gan Ļaudo-
nas kultūras nama kolektīvi, gan mazie PII “Brīnumdārzs” 
mākslinieki, apskatījām un apdziedājām gan Latvijas skais-
tās āres,  gan latvju’ lielākos tikumus un lielākos priekus. 

Runājot par tikumu, zinām, ka latvietim darba tikums nav 
svešs. Tas dzīvo sirdīs un prātos, taču izpaužas darbos. Lai 
arī ikdienas dzīvē nereti latvietis latvieti  nesaprot, nosoda 
un pat apkaro, mēs tomēr zinām, ka mūsu no sirds ieguldītais 
darbs ir mūsu kopīgais  nezūdamais īpašums, kas mūs pa-
glābs no bojāejas, ja mēs to sargāsim tīrās un stiprās rokās.

Kā ūdens nemitīgs
no augstas klinšu kraujas

Laiks dziļā mūžībā
ar dzīves mirkļiem raujas.
Bet ir kāds lielāks spēks,

kas uzveic laika varu,
Ar nemirstību tas,

ar lauriem kronē garu.
Kā pērles gadi kļūst,

kad viņš tos satver rokā
Un rotā mirdzošā

sien beidzot vienā lokā.
Mēdz saukt to likteni,

kas spēcīgs, spožs un skarbs,
Bet tas mīt ikdienā,

un viņa vārds - ir darbs.
    (J. Ziemeļnieks)

Šajā svētku reizē teicām paldies cilvēkiem, kas ar savu 
darbu veicinājuši Ļaudonas labklājību, strādājot no sirds, da-
rot lielus darbus mūsu cilvēku labā. Cilvēkiem, kas ar savu 
dzīvi un darbu iedvesmo citus. Cilvēkiem, kas gadu no gada 
domājuši par Ļaudonas un tās apkārtnes iedzīvotāju veselību  
- Valdai Dimbelei, Vivitai Kukainei, Marutai Zagorskai, kā 
arī Ļaudonas pagasta dārzniecei Ingai  Zālītei, kas rūpējas 
par pagasta vizuālo tēlu un jau tagad Ļaudonas parku ir pār-
vērtusi par vietu, kur vadīt jaukas pastaigas, vietu, kas nā-
kotnē kļūs par košu, zaļojošu stūrīti Aiviekstes krastā, kuras 
krastā vienmēr skanēs dziesma, rībēs deja un strādās cilvēki, 
kas darba tikuma  nebīstas.

kristapa šķēla teksts un foto

Uzstājas jauktais koris “Lai top!”.

Mazie PII “Brīnumdārzs” dziedātāji.

Senioru deju kolektīvs “Divi krasti”.

Ļaudonas pagasta dārzniece Inga Zālīte.

Ar ziediem pateikts paldies Vivitai Kukainei, Valdai Dimbelei 
un Marutai Zagorskai
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Ir skaistais Adventa laiks, kas palīdz  sagaidīt, satikt un pie-
dzīvot Ziemassvētkus. Tas mūs vadīs cauri četrām Adventa 
nedēļām līdz  pat  klusajam Svētvakaram un līksmajām  Zie-
massvētku  dienām. Ik svētdienu, iededzot Adventa vainagā 
par vienu svecīti vairāk, varam  rotāt telpas, gatavot apsveiku-
mus, saiņot dāvanas un izmēģināt roku gardumu gatavošanā. 
Būtu jauki, ja klusais gaidīšanas laiks mums aizritētu  mierā 
un gaišā darbošanās priekā. 

Dāvinu dažas savas receptes. Lai izdodas!

Garšīgākam svētku gaidīšanas laikam

ir laiks gatavot PiPArkŪkU MīklU.
0,5 l sīrupa (to gatavoju,  karsējot cukuru , līdz tas kļūst 

brūns un staipīgs, tad pamazām pievieno siltu ūdeni, līdz vei-
dojas sīrups) 

300 g cukura,
1gl. medus
400 g margarīna,
1,3-1,4 kg miltu
1 ola,
2 ēdamkarotes skābā krējuma,
soda (vai 3 tējkarotes cepamā pulvera)

Mīklai pievieno 6 garšvielas:
melnie pipari,
smaržīgie pipari,
muskatrieksts,
kanēlis,
kardamons,
krustnagliņas.
Garšvielas samaļ dzirnaviņās.

Sīrupu ar cukuru uzvāra, izkausē margarīnu, pievieno 
medu,  karstai masai pievieno  pusi miltu, sodu. Olu sakuļ ar 
krējumu, pievieno mīklai, pievieno   samaltās  garšvielas. Kad 
mīkla padzisusi, pievieno pārējos mil-
tus,  samīca. Atdzisušu liek ledusskapī 
un notur līdz cepšanai.

AdVentes CePUMi
250 g sviesta
4 olas
250 g cukura
puse citrona
80 -100 g riekstu
100 -200 g bieza 
ievārījuma
milti pēc 
vajadzības.
Olu baltumus  atdala no dzeltenuma, 

baltumus ielej lēzenā šķīvī.
Riekstus sakapā.
Bļodā viendabīgā masā saputo mīkstu 

sviestu ar cukuru un olas dzeltenumu, 
citrona sulu un citrona miziņu.  Pakāpe-
niski pievieno miltus, bet tikai tik daudz, 
līdz veidojas elastīga masa, kas nelīp pie 

rokām.
Cepeškrāsni  uzkarsē līdz 140-150 grādiem.
Veido  cepumus  - no mīklas saveļ valrieksta lieluma bum-

biņas, katrai  iespiež  bedrīti. Tad katru cepumu iemērc olas 
baltumā, pēc tam - sakapātos riekstos, lai ap bedrīti veidojas 
riekstu gredzens. Cepumus cep gaiši dzeltenus, vēl siltos pilda 
ievārījumu.

ZieMAssVĒtkU  kĒks
330 g miltu
1/4 tējk. sāls
1/2 tējk. kanēļa
1/2 kardamona
1/2 tējk. rīvēta muskatrieksta
1/2 tējk. maltu krustnagliņu
2 cm ingvera saknes
250 g sviesta
5 olas
250 g brūnā cukura (Muskavado)
2 tējk. cukura sīrupa
200 ml alkohola (konjaks, rums vai melnā tēja)
1/2 tējk. vaniļas cukura
250 g rozīņu
250 g žāv. aprikozu,
250 g melno plūmju 
1 citrona miziņa
Iepriekšējā vakarā visus žāvētos augļus nomazgā, pārlej ar 

alkoholu vai melno tēju.
Nākamajā dienā - miltus izsijā, pievieno visas garšvielas un 

sāli.
Atsevišķā traukā sajauc mīkstu sviestu, cukuru, cukura sīru-

pu, rīvēta ingvera sakni.
Žāvētajiem augļiem notecina lieko šķidrumu, augļus sa-

griež.
Atsevišķi sakuļ olas, vaniļas cukuru, citrona miziņu, pie-

vieno miltus un garšvielu maisījumu, rūpīgi samaisa, pievieno  
žāvētos augļus.

Mīklu lej ietaukotā formā, cep vienu stundu.

Glazūrai:
200 g pūdercukura
1 ēdamkarote citrona sulas
1 olas baltums.
Olas baltumu sakuļ stingrās putās, pakāpeniski pievieno 

pūdercukuru un citrona sulu. Gatavu tūlīt pārklāj  kēksam. Var 
rotāt ar dzērvenēm, piparmētru  lapiņām.

iveta tropa, 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas pavārīte
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24.decembrī plkst.19:00 ļaudonas kristus 
Augšāmcelšanās kapelā Kristus piedzimšanas 

svētvakara, Ziemassvētku dievkalpojums

aPSVeiCaM!
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
Kā melodijai, kura sirdī šalc.

SVEICAM  NOVEMBRA  MĒNEŠA   
JUBILĀRUS

 60 gadu jubilejā
Annu Rācenāju                  19. novembrī
Ināru Kalniņu                    21. novembrī

 65 gadu jubilejā
Gundegu Apšu                   15. novembrī
Andri Biķernieku                20. novembrī
Mārtiņu Biķernieku            20. novembrī
Daci Ciršu                           26. novembrī

 70 gadu jubilejā
Aleksandru Jegorovu         10. novembrī

             75 gadu jubilejā 
Astrīdu Deksni                   12. novembrī
Skaidrīti Zariņu                  27. novembrī

              80 gadu jubilejā
Jāni Birnīti                         29. novembrī

PaSāKuMu aFiša

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājuši:

MIRDZA AĻEKSEJEVA 
mirusi 10.11.2015. 81 gada vecumā;

ANDREJS  BRUTĀNS 
miris 21.11.2015. 80 gadu vecumā.

Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem.

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.

Visu decembra mēnesi Ļaudonas pagasta bibliotēkā 
būs apskatāma podnieku Baibas un eināra dump-
ju keramikas darbu izstāde un dzintras Viļevičas 

fotoizstāde “sniegotā ļaudona”. Ikkatrs laipni aicināts 
iegriezties bibliotēkā!

21. decembrī plkst. 10.00 PII “Brīnumdārzs” Ziemas-
svētku pasākums mazākajiem pagasta iedzīvotājiem.

28. decembrī plkst. 14.00 Ļaudonas kultūras namā  
Ziemassvētku pasākums pagasta vecākajai paaudzei. 

Līdzi jāņem groziņš kopīgam cienastam. Ieeja - brīva

Sīkāka informācija par pasākumu norisi 
www.laudona.lv 

Mazos daudzumos iepērk lapu koku taras klučus, 
diametrā no 14cm, garumā 2,5m. Cena EUR 25 par m3. 
Tel. 29185718

  Starp dzīvības zvaigznēm daudzām 
Nu arī tavējā mirdz!
To sargās no pasaules vējiem
Vecāku mīlošā sirds.

aPSVeiCaM

PĒTERIS SIĻMANOVIČS 
dzimis 19.11.2015. vecākiem Laurim 

Siļmanovičam un Karīnai Jedušai.

ManS PalDieS 

  Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu,
Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu,
Krīt zvaigzne un pārrauj cilvēka mūžu.

Atvadu brīdī esam kopā ar Gunti un viņa ģimeni, brāli 
mūžības ceļā pavadot.

kaimiņi Upes ielā 4

Bērzaunes pagasta pārvalde izsaka vislielāko patei-
cību Ļaudonas pagasta kultūras nama jauktajam korim 
“lai top!” un diriģentei Anitai Melnupai  par lielisko 
priekšnesumu 11. novembra piemiņas  pasākumā  Bērzau-
nes pagastā.

Klausīties un skatīties jūsu priekšnesumu bija patiess 
prieks un muzikāls baudījums, par ko liecināja arī nerims-
tošie skatītāju aplausi un vairākkārtēji pieprasījumi dzies-
mas atkārtot. Atbilstoši pasākumam izvēlētas dziesmas, 
uzrunājoši dziesmu teksti un brīnišķīgs izpildījums. 

Bērzaunes pagasta pārvaldes vārdā novēlu korim “Lai 
top!” un diriģentei Anitai Melnupai radošus panākumus, 
veiksmi un gandarījumu par savu darbu! Lai top! 

ivars Miķelsons, 
Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs 

Sakām lielu paldies Ļaudonas pagasta bibliotekārei ievai  
skušķei par ļoti skaisti noorganizēto tikšanos bibliotēkā 9. 
oktobrī bijušajiem  sakaru darbiniekiem. Pie tējas un ka-
fijas tasēm raisījās dažādas atmiņas par agrākajiem pastā 
nostrādātajiem gadiem.

Sakām paldies mūsu bijušajai  priekšniecei Zinai par 
mums “uzsaukto” garšīgo torti un tās cepējai Jautrītei. Gar-
šoja lieliski!

Tādas atmiņu tikšanās vajag rīkot biežāk.
tikšanās dalībnieces 


