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priekšsēdētāju Māru Strautmani un Andreja Eglīša Ļaudonas vi-
dusskolas skolēniem. Šī svētku reize bija īpaša, jo tika atklāts un 
iesvētīts papildinātais piemiņas ansamblis, kas nu rotā Andreja 
Eglīša atdusas vietu.

ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORA  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 9 (252) OKTOBRIS 2015. G.

Andreja Eglīša piemiņai…

Esiet sveicināti! 
Oktobra mēnesis nu jau izskanējis. Gandrīz visi 

dārza darbi jau apdarīti un gandrīz viss rudens krāš-
ņums jau izplēnējis. Ceļi kļuvuši nedaudz slidenāki  
ne tikai no glumajām rudens lapām, kas sabirušas 
visur, bet arī no pirmajiem mīnus grādiem, kas pa-
mazām kļūs arvien manāmāki un manāmāki. No-
teikti  daudziem  25. oktobra rīts iesākās ar mul-
stošu jautājumu “Cik pulkstenis?”. Šobrīd jau esam 
veikuši pāreju atpakaļ uz ziemas laiku, pagriežot sa-
vus pulksteņa rādītājus par stundu atpakaļ. Cerams, 
ka tie, kurus šīs laika maiņas ietekmē visvairāk, jau 
paspējuši aprast ar jauno laika ritējumu - līdz pār-
ejai uz vasaras laiku.

turpinājums 8. lpp.

Lai arī tuvojas gada tumšākais un drēgnākais pe-
riods, jāatzīst, ka šis tomēr ir laiks, kad atceramies 
sirdi sildošus cilvēkus un darbus, ko šie cilvēki 
atstājuši. 21. oktobrī atcerējāmies un pieminējām 
mūsu tautas dižgaru Andreju Eglīti, kas, lai arī sa-
vas dienas vada mūža mājās, joprojām ir starp cilvē-
kiem ar saviem atstātajiem darbiem un iesāktajām 
domām, kas mums jāturpina.

Laikā, kad caur veļu laiku ejam uz valsts svēt-
kiem, padomāsim ne tikai par dzīvajiem, bet arī par 
mirušajiem, kas ir cēluši valsts labklājību, atgādinā-
juši par darba tikumu un bijuši klāt tautas vēstures 
nozīmīgākajos brīžos.

Kristaps  Šķēls, redaktors

21. oktobris Ļaudonas dzīvē ir īpaši nozīmīgs, jo ikkatru gadu 
šajā datumā tiek godināts latvju dižgars, dzejnieks, sabiedriskais 
darbinieks un tautas gara  uzturētājs Andrejs Eglītis. 

Tradicionāli dzejnieka dzimšanas dienas piemiņas pasākumā 
tiekamies ar Andreja Eglīša Latviešu nacionālā fonda valdes 
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MĒNEŠA JUBILĀRES

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

Ziņas no Ļaudonas pagasta 
pārvaldes

Ir pabeigti remonta un atjaunošanas darbi padomju karavī-
ru Brāļu kapos Ļaudonā. Tos saskaņā ar 2015. gada 1. augustā 
noslēgto līgumu veica pilnsabiedrība “Baltprojekts&SZMA”. 
Darbu pasūtītājs un finansētājs ir Krievijas Federācijas vēst-
niecība Latvijā. 9. oktobrī darbi tika pabeigti, un, lai tos 
novērtētu, Ļaudonā bija ieradušies darbinieki no Krievijas 
Federācijas vēstniecības Latvijā, Brāļu kapu komitejas pār-
stāvis, kā arī projekta vadītāji no “Baltprojekts&SZMA”.

Ļaudonas Brāļu kapu atjaunošanas darbi veikti Krievijas 
Federācijas vēstniecības Latvijā īstenotas programmas ietva-
ros. Laikā kopš 2012. gada līdzīga apjoma darbi jau veikti 
daudzās padomju karavīru apbedījumu vietās Latvijā. 

Karavīru apbedījumu vietas, t.sk. Ļaudonā, ir viena no 
Latvijas vēstures traģisko un pretrunīgo notikumu liecībām. 
Saskaņā ar interneta vietnē www.bralukapi.lv atrodamo in-
formāciju padomju armijas Brāļu kapos Ļaudonā (to kopē-
jā platība 1650 m2) apbedīti 884 karavīri, no kuriem 13 nav 
identificēti. 

  Izmantojot vēstniecības amatpersonu klātbūtni, atkārto-
ti tika aktualizēts jautājums par piemiņas vietas izveidošanu 
blakus Brāļu kapiem Ļaudonā bojāgājušajam armijas lidma-
šīnas pilotam 80. gadu beigās. Tā būtu iespēja demontēt vides 
objektu pie Ļaudonas ciema robežas, vienlaicīgi izveidojot 
pienācīgu piemiņas vietu notikumam un cilvēkam. 

 

21. oktobrī - dzejnieka Andreja Eglīša dzimšanas dienā - 
Ļaudonas kapos tika atklāts un iesvētīts papildinātais piemi-
ņas ansamblis. Šāda iniciatīva pieder Andreja Eglīša Latviešu 
nacionālajam fondam sadarbībā ar Latvijas Lauku atbalsta 
asociāciju un Latvijas Nacionālo aviācijas biedrību. Ideja sa-
skaņota ar dzejnieka tuviniekiem.

16. oktobrī 85 gadu jubileju atzīmēja 
Kornēlija  MartinsonE

24. oktobrī 85 gadu jubileju atzīmēja 
Ārija  MūrManE

agra Veckalniņa foto

Memoriāla projekta autors ir arhitektu birojs 
“Vecumnieks&Bērziņi”, savukārt realizētājs - SIA “Akmens 
apstrādes centrs AKM” akmeņkaļa Gunta Pandara vadībā. 
Šo uzņēmumu  kopdarbs ir arī Lestenes Brāļu kapi, savukārt 
akmeņkaļa Gunta Pandara šobrīd pēdējais pabeigtais darbs 
ir š.g. 24. oktobrī atklātais piemineklis dzejniekiem Ojāram 
Vācietim un Ludmilai Azarovai Carnikavas kapsētā.

Projekta izmaksas sedza Andreja Eglīša Latviešu nacio-
nālais fonds, piedaloties arī Madonas novada pašvaldībai un 
Ļaudonas pagasta pārvaldei.

Ar 2015. gada 16. decembri savu darbību pārtrauc ģime-
nes ārstes Valdas Dimbeles prakse. Šobrīd ir vienošanās ar 
jaunu speciālisti par savas ģimenes ārsta prakses atvēršanu 
Ļaudonā. 

Vēl topošā ģimenes ārste Inga Bogdanova pašlaik izstrādā 
savu diplomdarbu un gatavojas noslēguma valsts pārbaudī-
jumam, lai iegūtu ģimenes ārsta sertifikātu. Šo iemeslu dēļ 
jaunā speciālista darba uzsākšana Ļaudonā iespējama tikai ar 
2016. gada marta-aprīļa mēnesi. 

 I. Bogdanova ir no Dobeles, bet pašlaik ar ģimeni dzīvo 
Vestienā, kur iekopj savu īpašumu. Atbildot uz jautājumu, vai 
nebaida attālums, kas būs regulāri jāmēro uz jauno darbavie-
tu, Inga atbild, ka pie salīdzinoši sarežģītajiem braukšanas 
apstākļiem ir jau pieradusi un ka tie vairs viņu nebaida.

Līdz tam pārvalde organizēs nepieciešamos remontdarbus 
prakses vietā. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem ģimenes ārs-
ta prakses vietā jānodrošina piekļuve cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. Šobrīd šai funkcijai neatbilstošs ir sanitārais 
mezgls. Bez attiecīgas pārbūves ģimenes ārsta prakses vietu 
nebūs iespējams sertificēt.

Diemžēl ar jauno gadu Ļaudonā nebūs pieejami zobārst-
niecības pakalpojumi, jo arī mūsu ilggadējā zobārste dodas 
atpūtā. 

Toties, rūpējoties par savu klientu veselību un ērtībām, SIA 
“Ļaudonas aptieka” īpašniece un farmaceite Vizma Jonāne ir 
apliecinājusi, ka aptieka savu darbu vēl kādu laiku viņas va-
dībā turpinās.

Jau kādu laiku ļaudoniešiem ir pieejami sabiedriskās dušas 
un veļas mazgāšanas, kā arī žāvēšanas pakalpojumi  kultūras 
nama telpās.

Gandarījums par to, ka ir iedzīvotāji, kuriem šādu pakalpo-
jumu pieejamība Ļaudonā atvieglo sadzīvi. Šobrīd  manāmi 
audzis pieprasījums pēc veļas mazgāšanas pakalpojuma tādēļ, 
ka daudzās piemājas akās ievērojami krities ūdens līmenis.

 Sākot ar š.g. 1. novembri, dušas un veļas mazgāšanas 
pakalpojumi būs pieejami pirmdienās un ceturtdienās no 
plkst. 11.00 līdz 15.00 bez iepriekšējas pieteikšanās. 
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neesi  vienaldzīgs!
Ar prieku visu vasaru strādājām parkā pie estrādes. 

Daudz ir paveikts teritorijas sakopšanā un labiekārtoša-
nā. Salīdzinot ar pagājušo gadu, varam secināt, ka parka 
apmeklētāju uzvedības kultūra uzlabojas: lielākoties at-
kritumi tiek novietoti tiem paredzētajās vietās, līdz šim 
tīša postīšana nebija novērota. 

Nepatīkams pārsteigums mūs gaidīja 28. septembra 
rītā: bija nolauzts viens no jaunajiem  liepu vietā pie 
celiņa iestādītajiem amūras ceriņiem, mētājās arī sasis-
tu pudeļu stikli u.c. Pēc dažām pazīmēm var spriest, ka 
„darbojušies” jauni cilvēki. Skumji. Diemžēl viņi nezina, 
ka kaut ko bojājot, demolējot īstu prieku iegūt nevar. Tas 
sakņojas cilvēcībā. Tāpēc aicinu visus, kuri redz aizdo-
mīgas kompānijas vai atsevišķu cilvēku nepieņemamu 
rīcību, to darīt zināmu jebkuram pagasta pārvaldes darbi-
niekam vai Valsts policijai. Kopā mēs varam daudz. Mā-
cīsim jaunajai paaudzei saudzīgu attieksmi pret skaisto 
Latvijas dabu, cieņu pret cilvēka darbu un kolektīvajām 
vērtībām!

inga Zālīte, Ļaudonas pagasta dārzniece

no 30. oktobra dīzeļdegviela lauksaimniecībai jāmarķē zilā krāsā
Patlaban spēkā ir 2015. gada 14. aprīlī valdības atbalstītie 

Zemkopības ministrijas noteikumi (MK not. Nr.194  “Kārtī-
ba, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai 
(marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimnie-
cības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrā-
dei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes 
vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”), kas 
paredz kārtību, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājs 
piesakās akcīzes nodokļa atbrīvojumam dīzeļdegvielai un to 
saņem.  Noteikumi paredz, ka dīzeļdegvielu var izmantot ti-
kai lauksaimniecības tehnikā - traktortehnikā un lauksaimnie-
cības pašgājējmašīnās. Lauku atbalsta dienests dīzeļdegvielu 
piešķir par to vienotā platības maksājuma saņemšanai dekla-
rēto un apstiprināto platības hektāru, par kuru ir nodrošināti 
ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras 
vismaz 285 eiro no hektāra. Papildu minētajiem ieņēmumiem 
par ilggadīgiem zālājiem vai aramzemē sētiem stiebrzāļu, vai 
lopbarības zālaugu, tai skaitā proteīnaugu, maisījuma platību 
ir jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blī-
vums 0,5 nosacītās liellopu vienības, bet bioloģiskajās saim-
niecībās - 0,4 nosacītās liellopu vienības.

Lauksaimniecībā izmantojamo dīzeļdegvielu jāmarķē ar 
fiskālo marķieri “Solvent Yellow 124”, kā to nosaka ES nor-
matīvie akti, un zilo krāsvielu, lai kontrolējošām iestādēm 
būtu iespēja vizuāli konstatēt minētās degvielas izmantošanu 

citos transportlīdzekļos neatbilstoši noteiktajam mērķim.
MK noteikumi paredz, ka lauksaimniecības produkcijas 

ražotājiem, kuri ir tiesīgi iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, 
atļauta tās izmantošana traktortehnikā vai lauksaimniecības 
pašgājējmašīnās un samazinātā akcīzes nodokļa likme no-
teikta 50 eiro/1000 l. Traktortehnika un lauksaimniecības 
pašgājējmašīnas, kurās ir iepildīta marķēta dīzeļdegviela, 
drīkst pārvietoties pa koplietošanas autoceļiem.

Marķētās dīzeļdegvielas apriti, kā arī dīzeļdegvielas iezī-
mēšanu (marķēšanu) uzrauga un kontrolē Valsts ieņēmumu 
dienests.

ar 2015. gada 30. oktobri stājas spēkā 18. jūnija Saei-
mas pieņemtie grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli”, kuri 
atļauj marķēto dīzeļdegvielu izmantot lauksaimniecības pro-
dukcijas ražotāja saražoto vai izaudzēto lauksaimniecības 
produktu pašpārvadājumiem Latvijas Republikā, ja pašpārva-
dājumus veic pats lauksaimniecības produkcijas ražotājs vai 
viņa darbinieks, izmantojot lauksaimniecības produkcijas ra-
žotāja īpašumā esošu kravas automobili (kurā sēdvietu skaits, 
neskaitot vadītāja sēdvietu, nepārsniedz divas sēdvietas). 
Tādējādi atļaujot marķēto dīzeļdegvielu izmantot ne tikai 
traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauk-
saimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes 
apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kurā 
kultivē dzērvenes vai mellenes, un zem zivju dīķiem esošās 

zemes apstrādei, bet arī kravas automašīnās.
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Latvi-

jas Administratīvo pārkāpumu kodekss (Izde-
vējs: Augstākā Padome 1984. g. spēkā esošs, 
likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti 
ar 26.09. 2013.) 159.4 pants, naftas produktu 
iezīmēšanas (marķēšanas) un iezīmēto (mar-
ķēto) naftas produktu aprites noteikumu 
pārkāpšana.

 Par naftas produktu iezīmēšanas (marķēša-
nas) vai iezīmēto (marķēto) naftas produktu ap-
rites noteikumu pārkāpšanu  uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām no 70 līdz 700 eiro, bet ju-
ridiskajām personām - no 350 līdz 7100, konfis-
cējot attiecīgos naftas produktus un   transport-
līdzekļus, kuru degvielas tvertnēs tiek konstatēti 
attiecīgie naftas produkti, vai bez konfiskācijas.

alvis avotiņš, lauku konsultants
Foto:  lEta
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informācija meža īpašniekiem
Paldies visiem meža īpašniekiem, kas, veicot ikdienas 

darbus, neatstāj novārtā arī mežu.
Gribu atgādināt, ka Meža likuma 29. panta otrā daļa no-

saka, ka „Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums 
ir katru gadu līdz 1. februārim informēt Valsts meža dienes-
tu par iepriekšējā kalendārajā gadā veikto mežsaimniecisko 
darbību”. Šo prasību var izpildīt, iesniedzot pārskatu Mado-
nas mežniecībā Madonā, Skolas ielā 27 katru darba dienu 
no 8.30 līdz 17.00. Pārskats jāiesniedz par visu mežsaimnie-
cisko darbību iepriekšējā gadā, arī meža atjaunošanu, jaun-
audžu kopšanu, meža ieaudzēšanu lauksaimniecības zemēs 
un, protams, koku ciršanu. Lūgums informēt  arī tad, ja ir 
spēkā esošs ciršanas apliecinājums, bet ciršana nav uzsākta. 
Lūdzu sekojiet ciršanas apliecinājuma derīguma termiņiem, 
jo koku ciršana pēc apliecinājuma derīguma termiņa tiks uz-
skatīta par augošu koku patvaļīgu ciršanu, kas ir administra-
tīvi sodāms pārkāpums, tāpat kā auto vadīšana bez autova-
dītāja apliecības.

Tā kā lielie lauku darbi ir apdarīti, aicinu meža īpašniekus 
apsekot savus mežus un sakārtot, atjaunot īpašuma robežas, 
kas pēc normatīvo aktu regulējuma ir katra meža īpašnieka 
pienākums. Mežzinis drīkst neizsniegt ciršanas apliecināju-
mu, kā arī nepievienot jaunus meža inventarizācijas datus, 
ja robežas un robežzīmes neatbilst normatīvajos aktos no-
teiktajam.

Gribu informēt, ka ar 2016. gada janvāri Valsts meža die-
nestā tiks ieviesta jaunā elektroniskā informācijas sistēma. 

Pārejas laiks no vecās sistēmas uz jauno būs divas nedēļas, 
tātad no 15. decembra plānots veco sistēmu apstādināt. Kad 
startēs jaunā, vecā sistēma vairs nedarbosies, līdz ar to lū-
gums meža īpašniekiem censties visus iesniegumus par koku 
ciršanu iesniegt līdz 1. decembrim vai, ja Ziemassvētku lai-
kā nav plānots cirst kokus, iesniegt tikai pēc jaunās sistēmas 
ieviešanas - ap 2016. gada 5.-10. janvāri. Tāpat lūgums no 
manas puses pēc iespējas pārskatus par veiktajiem mežsaim-
nieciskajiem darbiem iesniegt šogad līdz 2015. gada 10. de-
cembrim.

Jaunā sistēma būs liels ieguvums meža īpašniekiem un 
Valsts meža dienesta darbiniekiem, jo varēsim ātri un opera-
tīvi iegūt informāciju par jebkuru nogabalu, un šī informā-
cija būs papildināta ar Dabas aizsardzības pārvaldes datubā-
zi. Sākot ar nākamo gadu, par piekļuvi šai datubāzei Valsts 
meža dienests prasīs abonēšanas maksu. Tā būtu mazāka 
nekā patērētās degvielas cena, aizbraucot līdz mežniecībai, 
jo nekur vairs nebūs jābrauc - informāciju par meža nogaba-
liem un ciršanas atļauju meža īpašnieks varēs pieprasīt un 
saņemt elektroniski. Meža īpašnieki, kuriem kaut kas vaja-
dzīgs vienreiz piecos gados vai retāk, nez vai šo datubāzi 
izmantos, tie aizbrauks uz mežniecību un skaidri un gaiši 
pateiks, kas vajadzīgs. Šī datubāze atvieglos arī mežziņu 
darbu. Taču lielākie ieguvēji būs meža īpašnieki.

Cerot uz atsaucību - agris Dauģis, mežzinis 
(Tel. 26319184)

Vēstis no izglītības iestādēm
rudens ekskursija

2015. gada 16. oktobrī Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidusskolas 5. kla-
se devās izzinošā ekskursijā uz Ēr-
gļiem. Podnieka darbnīca pārsteidza 
skolēnus ar savu neierasto vidi, kur 
sākām ar podnieka amata iepazīšanu. 
Skolēni izmantoja iespēju darināt no 
māla dažādus interesantus izstrādāju-
mus un vēroja, kā uz ripas top vāze. 
Podnieks Andris Džiguns demonstrē-
ja arī paša darinātus interesantus mū-
zikas instrumentus.

Muzejā “Braki” skolēni iejutās 
dažādu pasakas “Velniņi” varoņu lo-
mās. Ar lielu sajūsmu visi piedalījās 
pasakas iestudējumā. Turpinājumā 
ieklausījās gides stāstījumā par Rū-
dolfu Blaumani.  Sekoja arī ekskursija pa Brakiem - ie-
pazīšanās ar lauku sētu un tās saimniecību. Katrs varēja 

darboties ar spriguli. Liels pārsteigums bērniem bija tā 
svars. Skolēni ar interesi izpētīja arī senās ēkas.

Ekskursijas noslēgumā turpat at-
rakciju parkā “Braku takas” skolēni 
iepazina jaunu sportisku spēli - disku 
golfu. Ar lielu aizrautību bērni pieda-
lījās nelielajās sacensībās, kuru laikā 
radās iespēja pierādīt savu sportisko 
varēšanu, spēju darboties komandā un 
prasmi ievērot noteikumus.

Brauciena laikā skolēni guva ļoti 
daudz pozitīvu emociju. Viņiem bija 
neierastas sadarbības iespējas un iz-
devība iepazīt sevi un klasesbiedrus 
nestandarta situācijās. Paldies Matīsa 
vecmāmiņai par līdzdalību ekskursijā!

rita avotiņa, 
5. klases audzinātāja
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9. oktobrī mūsu mazpulcēni kopā ar citiem novada maz-
pulcēniem devās uz Rudens forumu Jēkabpilī. Izbraucām 
8.40 no Ļaudonas, mūs veda Madonas BJC sarūpēts au-
tobuss. Kopā mēs bijām gandrīz 30 mazpulcēnu no visa 
novada. Ar dažiem mēs jau bijām tikušies iepriekšējā gadā, 
kad braucām uz Līvāniem.

Jēkabpils ģimnāzijā mēs piereģistrējāmies, paēdām bro-
kastis un devāmies uz tirdziņu. No Ļaudonas tirgojāmies es 
un Amanda. Amandai bija sarūpētas pašgatavotas biezpie-
na bumbiņas, kā arī savērtas no pērlītēm rokassprādzes un 
auskariņi. Man bija sataisīti konfekšu ezīši, gan lielāki, gan 
mazāki, un vēl bija sagatavoti konfekšu pārsteigumi. Citi 
mazpulki tirgoja saldumus, ābolus, izaudzēto ražu, vaska 
figūriņas u.c.

Pēc tirdziņa mūs sadalīja  divās grupās, viena grupa aizstāvēja savu projektu, otra devās ekskursijā uz ,,Sedumu” siltum-
nīcām. Tad varēja izvēlēties kādu no piedāvātajiem izzinošajiem kabinetiem. Bija iespēja iepazīties ar Madonas karamelēm, 
skatīties kinologa darbu vai noskaidrot par veikošanu. Mēs izvēlējāmies karameles.

Forums noslēdzās ar labāko apbalvošanu. No mūsu mazpulka vislabāk gāja Amandai ar projektu “Auntrusis”, viņai 3. 
vieta. Arī man par savu projektu “Kāposts” 3. vieta.  

Pēc pasākuma devāmies mājās.

Ziņas no Ļaudonas 117. mazpulka
Ar septembri atkal atsācis darboties mūsu mazpulka pul-

ciņš. Šogad nodarbības notiek otrdienās. Ko mēs darām 
pulciņā? Cenšamies katrā nodarbībā paveikt ko interesan-
tu un nebijušu. Tagad mācību gada sākumā gatavojāmies 
forumam, rakstījām projekta darbu. Tagad, kad forums aiz 
muguras, veidosim radošām aktivitātēm bagātas nodarbības. 
Nodarbībās mācāmies cits no cita - es centos  iemācīt strādāt 
ar perlītēm, ko biju apguvusi Lazdonā pie pērļotājas. Cit-
reiz izdomājam gatavot kaut ko garšīgu. Mēs sadalījām, kas 

atnesīs sastāvdaļas tostermaizītēm un saldajiem salātiem. 
Katrs piedalījās, lai maltīte izdotos. Mums pašiem par to 
bija liels gandarījums, jo visiem garšoja. Visinteresantāk ir 
ar mazpulku doties ekskursijās vai pārgājienos. Mums patīk 
arī piedalīties mazpulku nometnēs, kur satiekam citus maz-
pulcēnus. Arī šogad mēs gandrīz visi gada sākumā uzrakstī-
jām skolotājai, ka vēlētos piedalīties nometnē.

amanda nagle

latvijas Mazpulku forums jēkabpilī

Viktorija Korlaša

“Meklējot Miķeli”

29. septembrī  PII „Brīnumdārzs” tika svinēti skaistākie rudens 
svētki - Miķeļdiena. Šogad šos svētkus atzīmējām neierastā veidā. 
Visi tika aicināti piedalīties Miķeļdienas piedzīvojumā „Meklējot 
Miķeli” Ļaudonas estrādes  teritorijā. Visas trīs iestādes grupiņas 
bija saņēmušas  vēstules no Miķeļa ar aicinājumu piedalīties šajā 
pasākumā, kā arī karti, lai zinātu, kā nokļūt piedzīvojuma vietā. 
Kartē bija norādītas trīs takas - „Zaķu taka”, „Rūķu” taka un „Kaķu    
taka.” Un tā, atsaucoties uzaicinājumam, grupu audzēkņi kopā ar 
skolotājām devās ceļā. Estrādē katra grupa saņēma uzdevumus, ku-
rus bija jāveic, dodoties pa savu taku. Kad uzdevumi bija veikti, 
visus finišā sagaidīja Miķelis (skolotāja D. Simsone). Visiem tika 
dots vēl kāds papildu uzdevums - salasīt kļavu lapas, no kurām tika 
veidotas krāšņas Jumīša zīmes. Noslēgumā tika izstaigāts gan labi-
rints, gan sajūtu taka. Katra grupa sniedza arī nelielu priekšnesumu. 
Miķelis savu paldies  bērniem teica, cienājot ar gardiem āboliem.  
Bērni  bija saviļņoti tik ļoti, ka viņi par notikumu runāja visu ne-
dēļu. Un tas taču ir galvenais rādītājs, ka pasākums bija izdevies.

judīte, mūzikas skolotāja

andreja Eglīša 
piemiņu godinot

Godinot dzejnieku  Andreju Eglīti 103. dzimša-
nas dienā, arī PII „Brīnumdārzs” „Rūķu” un „Kaķu” 
grupas audzēkņi kopā ar skolotājām 21. oktobra rītā 
devās uz Ļaudonas kapsētu. Dodoties uz dzejnieka 
atdusas vietu, skolotāja I. Akmentiņa bērnus iepa-
zīstināja ar piemiņas taku „Ceļš pie Andreja Eglīša”.  
Ejot pa šo taku, mēs nonācām pie A. Eglīša mūža 
mājām. Bērni norunāja dzejnieka veltīto dzejoli sa-
vai dzimtajai pusei  Ļaudonai. Mūzikas skolotāja J. 
Gūte  izpildīja G. Apšas komponēto dziesmu ar A. 
Eglīša vārdiem „Ir māte mani mācījusi”.  No bērnu 
nestajiem rudens ziediem tapa skaists ziedu paklājs. 
Tika aizdegtas piemiņas svecīšu liesmiņas. Arī ”Brī-
numdārza” mazākie audzēkņi, „Zaķu” grupas bērni, 
kopā ar skolotājām dzejnieku pieminēja grupiņā.

judīte, mūzikas skolotāja
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turpinājums no 5. lpp.

Ziņas no BjiC  “acs”
Rudens jauniešu centrā aizvadīts ar vairākiem aktīviem    

pasākumiem.
Septembra izskaņā  JC „Acs” kopā pulcējās Madonas no-

vada jauniešu centru vadītāji un darbinieki. Šī bija jauniešu 
darbinieku kārtējā  kopā sanākšana, lai pārrunātu padarīto, 
nospraustu mērķus nākamajam periodam. Iesildīšanās pos-
mā mūsu bibliotēkas vadītāja Ieva  mācīja viesiem gatavot 
taurenīšus, kas tagad rotā Centriņa sienu. Pēc auglīgām 
darba sarunām jauniešu centru darbinieki spēlēja erudīcijas 
spēli „Brīnumu lauks”, kas bija ļoti relaksējoši pēc padarītā 
darba.

Oktobra sākumā jauniešu komanda piedalījās projekta  
„Aktīvs - tātad laimīgs!” noslēguma pasākumā Kalsnavas 
jauniešu  centrā  nakts orientēšanas pasākumā. Nakts trasītē 
devās trīs meitenes: Sigita, Laura un Sintija.  Kaut arī līdz 
uzvaras lauriem netikām, toties ieguvām labu pieredzi, jau-
nus draugus un pateicības rakstu par piedalīšanos.

16. oktobrī piedalījāmies  Madonas novada jauniešu Lie-
lajā rudens forumā Madonas kultūras namā. Forumā pieda-

Esošo un bijušo pasta darbinieku tikšanās
Pasaules Pasta savienības 192 dalībvalstīs, 

arī Latvijas Republikā, 9. oktobrī tiek atzīmēta 
Pasaules Pasta diena. Kaut gan “Latvijas Pasts” 
pievēršas pakalpojumu modernizācijai un iz-
manto mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas, 
joprojām daudzviet tieši pasts un pastnieks ir 
reālā saikne ar ārpasauli.

Mūsdienās dzīve nav iedomājama bez pasta 
pakalpojumiem. Ikdienā, cits biežāk, cits retāk, 
tomēr neiztiekam bez tiem, vienmēr priecāja-
mies par vēstulēm un apsveikumiem, ko saņe-
mam no mīļiem cilvēkiem.

Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja Ieva 
bija noorganizējusi 9. oktobrī jauku pasākumu. 
Atzīmējot Pasaules Pasta dienu, tika aicināti 
bijušie un esošie pasta darbinieki, kā arī citi in-
teresanti, lai kopīgi pie tējas un kafijas tases pa-
kavētos un padalītos atmiņās par darbu, kopī-
giem notikumiem, piedzīvojumiem, kurioziem, 
kā arī vēsturiskiem faktiem par pasta darbību 
Ļaudonas pagastā. Bija apskatāma Aleksandra 
Jegorova pastmarku kolekcija.

Pie skaisti klāta galda ar pašu sarūpētiem cie-
nastiem   sēdās bijušās un esošās pasta darbinieces, kā arī 

pasta klientes. Ar dažādiem apskates materiā-
liem  interesants bija stāstījums Zinai par pas-
ta darbu Ļaudonā. Vecākās pasta darbinieces 
Maija un Vija dalījās atmiņās par savu darbu, 
par dažādiem kurioziem pasta darbā. Pastnie-
ka darbā bijuši visādi gadījumi, par ko, šodien 
atceroties, gribas pasmieties. Daudzi pastnieku 
vienmēr gaidījuši kā mīļu ciemiņu lauku sētā.

Tā jokojot un smejot, cienājoties ar atnesta-
jiem saldumiem, pagāja vairākas stundas. Pasā-
kums noritēja sirsnīgā atmosfērā. Organizatore 
Ieva piebilda, ka šādu pasākumu turpmāk var 
atkārtot. Paldies Ievai par pasākuma noorgani-
zēšanu, paldies Jautrītei par garšīgo torti!

Ievas pārdomas: “Ja ir vēlēšanās, tad ne tikai 
pastnieki, bet arī citu profesiju pārstāvji var rī-
kot šādas tikšanās. Ļaudonas bibliotēkas telpas 
būs atvērtas šādām aktivitātēm.”

Gunta, bijusī pasta darbiniece, 
tagad bibliotekāre

ievas skušķes foto

lījās četras meitenes: Kristīne Kuprane, Linda Rūtenberga, 
Viktorija Kalniņa un Egita Rizga.

Jauniešiem bija iespēja uzzināt par citiem novada jaunie-
šiem, par viņu darbošanos, iepazīt jaunus draugus un labi 
pavadīt laiku. Tika ievēlēta jaunā Madonas novada jauniešu 
dome. Par nožēlu, Domē neiekļuva neviens jaunietis no Ļau-
donas.  Forumā ieguvām informāciju par jauniešu gada lielā-
ko pasākumu „Sudraba gailis”, kas notiks Lauteres kultūras 
namā 4. decembrī. Šajā pasākumā godinās gada labākos un 
aktīvākos jauniešus. Jebkurš jaunietis tiek aicināts iesniegt 
anketas ar saviem priekšlikumiem. Jaunieši, kuri vēlas pie-
dalīties šajā pasākumā, aicināti pieteikties jauniešu centrā 
vai pa telefonu 26146765 vai 29320394.

Centriņā ir iegādāta jauna galda spēle SKRABLE.  Tā ir 
ne tikai interesanta un aizraujoša, bet arī ļaus spēlētājiem 
paplašināt savu vārdu krājumu.  Atnāciet un izmēģiniet

Biruta Calmane, 
jauniešu centra „Acs” vadītāja  
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Anna Skaidrīte Gailīte/ Tilts starp horizontiem
Tilts starp horizontiem? Tas ir tilts starp dzīves sākumu un 

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

Romāns „Tilts starp horizontiem” ir neparasts Fanijas stāsts 
par garīgi bagātu un stipru sievieti, par viņas senčiem Kolkas 
zemesragā, kur Dižjūra satiekas ar Mazjūru un viņas dzimtas 
sievietes izdzīvojušas savu laimi un ciešanas, par Fanijas bēr-
niem, mazbērniem un mazmazbērniem, par mīlestības tiltu, kas 
vieno šo ļaužu horizontus.

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

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

Džeimsa piedāvā jaunu redzējumu uz mīlasstāstu, kas apbūris 
daudzus miljonus lasītāju visā pasaulē.

KristjEns GrEjs vienmēr visu kontrolē. Šī vīrieša pa-
saule ir sakārtota, organizēta un neizturami tukša, līdz viņa ka-
binetā četrrāpus iekrīt Anastasija Stīla, tumšajiem matiem nop-
līvojot. Viņš cenšas meiteni aizmirst, tomēr pats pret savu gribu 
tiek ierauts neizprotamu emociju jūklī, kam nespēj pretoties. 
Biklā, nepieredzējusī Ana atšķirībā no visām citām sievietēm 
redz cauri ģeniālajam uzņēmējam un bagātniekam, jo prot ielū-
koties Kristjena saltajā, ievainotajā sirdī.

Vai attiecības ar Anu gaisinās bērnības atmiņu šausmas, kas 
vajā Kristjenu katru nakti? Vai arī viņa biedējošās tieksmes, pa-
vēlnieciskums un pret sevi vērstais naids atgrūdīs meiteni un 
iznīcinās trauslo cerību, ko viņa Kristjenam dāvā?

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

jaunumi Ļaudonas bibliotēkas grāmatu plauktos
dēvēta par vēsturisko romānu karalieni, radījusi trīs brīnišķīgus, 
elpu aizraujošus romānus jauniešiem. Nule kā iznācis jaunākais 
sērijas “Tumsas ordenis” romāns “Muļķu zelts”, kas turpina 
iemīļoto varoņu Lukas, Izoldes, Freizes un Išrakas patiesības 
meklējumus, cenšoties saprast paši savu likteni un atklāt Tum-
sas ordeņa noslēpumus.

Trešajā sērijas grāmatā “Muļķu zelts” darbība joprojām risi-
nās 1453. gadā. Lukam Vero un viņa draugiem jāatklāj patiesība 
par noslēpumaino angļu zelta monētu ieplūšanu Venēcijas tirgū. 
Draugi sastopas ar patiesi neizprotamām maģijas un alķīmijas 
briesmām, jo spēki, kuriem viņi spiesti stāties pretī, nav no šīs 
pasaules...

Dāvinājumi:
Daiga Mazvērsīte/Pusvārdā. Jānis Zābers (2010)
Vija Brangule/ Ērika Ferda (2002) 
Kārlis Pamše/ Anta Klints (2002)
Elizabete Gaskella/ Šarlote Brontē dzīve (2004)
Latvijas Nacionālā bibliotēka. 
Arhitekts Gunārs Birkets (2015)
Dzejas gadagrāmata bērniem Garā pupa (2015)
No 19. oktobra bibliotēkā ir apskatāma izstāde - fotostāsts 

„Teiču un Krustkalnu rezervātu daba”, kas veidota sadarbībā ar 
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju. 
Izstāde būs apskatāma visu novembra mēnesi. Laipni aicināts 
ikviens, kam tuvs skaistums un daba. Izstādi jo īpašāku padara 
tas, ka fotogrāfiju autori ir Ļaudonas cilvēki.

Rūpējoties par bibliotēkas apmeklētāju labsajūtu, ir pado-
māts arī par īpašu rudenīgu noskaņu, kas bibliotēkā ienākusi ar 
krāšņām kļavu lapām un citām rudens veltēm. Paldies Dzintrai 
Viļevičai par atbalstu!

ieva, bibliotēkas vadītāja

Latvijas kultūras dzīvē 2015. gads ir Aspazijas un Raiņa 
gads. Abiem latviešu dzejniekiem aprit 150. jubileja. 

Tā kā septembris ir Raiņa dzimšanas mēnesis, tad 16. sep-
tembrī Ļaudonas pansionāta iemītnieki un darbinieki tika 
laipni aicināti piedalīties bibliotekāres Ievas rīkotajā pasā-
kumā, kas notika PII “Brīnumdārzs”. Stunda bērnudārzā bija 
krāsaina un skanīga. Bērni savus talantus parādīja gan dzejo-
ļu skaitīšanā, dziedāšanā, gan zīmēšanas konkursā, kur bērni 
ar pedagogu palīdzību ilustrēja dzejoļus.

17. septembrī  koncertu sniedza brāļi Upīši, kuri Ļaudonas 
pansionātā viesojas un priecē mūsu klientus ar dziesmām jau 
trešo gadu pēc kārtas.

1. oktobrī tradicionāli notika pasākums, kas veltīts se-
nioriem viņu svētku dienā - Starptautiskajai senioru die-
nai. Pasākums bija kupli apmeklēts. Ievadā seniorus sveica 
Ļaudonas vidusskolas sākumskolas klašu skolēni, ar dejām 
priecēja Ļaudonas dāmu deju grupa “Mežrozītes”. Garšīga 

kliņģera veidā sveicienus sūtīja arī Ļaudonas 
pagasta pārvalde. Ar pašaudzētiem bumbie-
riem cienāja Dzintra.

Senioru atsauksmes par svētkiem bija ļoti 
pozitīvas. Visi bija aizmirsuši par ikdienas 
rūpēm, sāpēm, slimībām.

Liels paldies visiem par šiem mirkļiem! 
Tie radīja pozitīvas un jaukas emocijas. Ir 
labi piedzīvot mirkļus - tos nenotveramos, 
tos izdzīvojamos, tos nepierakstāmos un 
neizstāstāmos, tos, kurus neplānojam, bet 
gaidām, tos, kuri neuzprasās - vien atnāk un 
atnes sajūtu - ir jauki!

    Mīļi tiek aicināti arī citi kolektīvi sniegt 
savus koncertus un  priekšnesumus Ļaudonas 
pansionāta klientiem, lai radītu gaišāku un 
priecīgāku ikdienu.  

ināra Vaniņa, 
Ļaudonas pansionāta sociālā darbiniece

rudens norises Ļaudonas pansionātā
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turpinājums no 1. lpp.

21. oktobris ir Dzejnieka, pravieša, savas zemes sirdsapzi-
ņas, likteņa sūtņa, karavīra - Andreja Eglīša dzimšanas die-
na. Jau rīta pusē PII “Brīnumdārzs” audzēkņi kopā ar savām 
audzinātājām devās pie Dzejnieka ar rudens miķelīšu svei-
cieniem, veidojot ziedu paklājiņu, skandējot dzejas rindas 
un kopīgi dziedot G. Apšas sacerēto dziesmu “Ir māte mani 
mācījusi”. Bet skolas bērni tradicionāli vairāk runā, raksta, 
iepazīstas, skatās, tiekas ar cilvēkiem, kuri ir pazinuši Dzej-
nieku. Arī šogad 5.-12. klases skolēni rakstīja radošo darbu, 
veltītu Dzejnieka atcerei. Pēc tam tika veidota labāko darbu 
izstāde. Protams, neiztrūkstoši tiek veidotas dažādas izstā-
des par Dzejnieku - “Ceļš pie Andreja Eglīša (fotogrāfijās)“, 
dažādi skolēnu rakstītie pētnieciskie darbi, skolas muzeja 
materiāli - bagāts izziņas materiāls jaunajai paaudzei. Sa-
vukārt 4.- 6. klases skolēni tikās ar Andreja Eglīša Latviešu 
nacionāla fonda priekšsēdi Māru  Strautmani, kā arī AELNF 
padomes priekšsēdi un Stokholmas latviešu draudzes prā-
vesti Ievu Graufeldi, kuras jaunāko klašu skolēniem stāstīja 
interesantus faktus par  Dzejnieku. Viņas skolas bibliotēkai  
uzdāvināja grāmatu “Baltijas bēgļi Gotlandē Dāvida Hol-

andreja Eglīša piemiņai…

merta Fotogrāfijās 1944-1945”. 7.-12. klases skolēni pieda-
lījās ikgadējā atceres pasākumā Ļaudonas kapsētā. Skolas 
jaunieši (9.,10. klase) runāja dzejas rindas, liekot vēlreiz 
atcerēties mums tik ierastos, reizēm nenovērtētos vārdus - 
brīvība, tēvzeme, dzimtene, valoda, mājas -  vārdus, kuri 
Dzejniekam bija svēti. Savukārt 9. klases skolēns Artūrs Bi-
ķernieks atskaņoja savu sakomponēto dziesmu ar Andreja 
Eglīša vārdiem. Atceres pasākumā piedalījās Madonas no-

vada pašvaldības domes priekšsēdē-
tāja vietnieks A. Lungevičs, kā arī 
Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja 
I. Dreimane, bet šo atceres mirkli 
vadīja Kristaps Šķēls. Uzrunas teica 
AELNF priekšsēde Māra Strautma-
ne, kā arī arhitekts, idejas autors Dai-
nis Bērziņš. Viņš  norādīja, ka pie-
miņas akmens veidots no Zviedrijas 
baltā granīta, tas simboliski sasaucas 
ar Dzejnieka trimdas gadiem. Uzrunu 
teica arī prāveste I. Graufelde, kā arī 
iesvētīja jauno kapakmeni. Pasākuma 
izskaņā kopīgi dziedājām Tirzmalie-
tes dziesmu, kā arī vienojāmies ko-
pīgā lūgšanā.

sarmīte sīle, Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas direktora 

vietniece audzināšanas darbā
Dzintras Viļevičas foto

AELNF valdes priekšsēdētāja Māra Strautmane, AELNF padomes 
priekšsēde, Stokholmas latviešu draudzes prāveste Ieva Graufelde 

un Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktors Guntis Lazda 
tikšanās laikā ar skolas skolēniem.

Papildinātā piemiņas ansambļa idejas autors un arhitekts 
Dainis Bērziņš.

Runā latviešu draudzes prāveste Ieva Graufelde.
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Dievs, svētī  latviju…
Tuvojas novembris, kad tiks svinēta Latvijas dzimšanas 

diena. Biežāk nekā citā laikā tiks dziedāta un atskaņota Lat-
vijas himna, lūgšana Dievam…

Šis ir laiks, kas rosina uz pārdomām. Vai dziedot himnu, 
mēs mēdzam aizdomāties par Dievu, par Latviju, par savu 
dzīvi, par to, kas notiek Latvijā… Dievs grib svētīt Latviju, 
katru no mums, bet vai Viņš var svētīt visu to, kas notiek 
Latvijā, notiek mūsu dzīvēs? 

Dievs ir taisnīgs. Viņš nevar rīkoties pret Savu Vārdu. 
Dievs Bībelē pavisam skaidri atklājis, kāda rīcība, dzīves-
veids tiek svētīts un kas ir tas, kas mūs noved zem lāsta.

“Redzi, es šodien lieku tavā priekšā dzīvību un labumu, 
nāvi un ļaunumu. Es tev šodien pavēlu To Kungu, savu Die-
vu mīlēt un staigāt Viņa ceļus, turēt Viņa baušļus, Viņa liku-
mus un Viņa tiesas, ka tu dzīvotu un vairotos, un Tas Kungs 
tevi svētītu tanī zemē… Es šodien piesaucu debesis un zemi 
kā lieciniekus pret jums, ka lieku jūsu priekšā dzīvību un 
nāvi, svētību un lāstu, tad nu izvēlies dzīvību, ka dzīvotu 
gan tu, gan tavi pēcnācēji, mīlēdams To Kungu, savu Dievu, 
paklausīdams Viņa balsij un Viņam pieķerdamies, jo Viņš ir 
tava dzīvība un tavu dienu garums…” /5.Moz.30.nod./

Dievs savā mīlestībā un žēlastībā dod iespēju kļūt par 
Viņa tautu, kas mīlētu Dievu, dzīvotu pēc Viņa principiem 
un baudītu Dieva svētību. Dievs ir pilnīgi atklāts par to, ka 
mūsu priekšā vienmēr ir izvēle - paklausīt  vai nepaklausīt, 
bet mums jāsaprot, ka katrai izvēlei  ir sekas - svētība vai 
lāsts. Mēs tam varam piekrist  vai nepiekrist, taču tieši tā tas 
arī notiek…

“Tas tāpēc, ka viņi nonicināja manu mācību un negribēja 
sajust bijību Tā Kunga priekšā, ka viņi negribēja manu pa-
domu un nonicināja manu pārmācību;  tad lai nu viņi bauda 
no sava ceļa augļiem un lai atēdas paši sava padoma.  Jo, 
ko neprātīgie iekāro, tas viņus nogalina, un ģeķus pazudina 
viņu pašu pārgalvība.  Bet, kas man paklausa, paliks drošs 
un neapdraudēts, viņam visa kā būs diezgan, un viņš nebī-
sies nekādas nelaimes.” /Sal.pam.1: 29-33/

To, kādu ceļu ejam un kādus augļus baudām, varam re-
dzēt, izgaršot  un izvērtēt katrs un visi kopā…

Atskatoties mūsu tautas vēsturē, varam redzēt to, kā  esam 
piedzīvojuši Dieva mīlestību un garīgo atmodu…

Nedaudz vēlos atskatīties uz kādu Latvijai nozīmīgu lai-
ku -  laiku, kad Latvijā 18. un 19. gs. mijā aktīvi darbojās 
Hernhūtiešu  Brāļu draudzes, tieši Vidzemē. 

“Dievs caur šo kustību izdarīja lielas lietas - tika dibināts 
Skolotāju seminārs Valmiermuižā, kura mērķis bija sagata-
vot latviešu tautības skolotājus, kuri tālāk mācītu bērnus, 
tika uzcelta grandioza mācību iestāde - vesels komplekss ar 
saiešanas namu, skolotāju semināru un kopmītnēm. Brāļu 
draudzēs sprediķi bija latviešu valodā, beidzot latviešu zem-
nieks varēja dzirdēt Dieva Vārdu savā valodā. Bez svētdie-
nas dievkalpojumiem latvieši sāka piekopt neierastu praksi: 
viņi rīkoja  “saiešanas” . Tas nozīmē, ka viņi pulcējās pa 
mājam, lai lūgtu, studētu un pārrunātu Dieva Vārdu un pa-
vadītu laiku sadraudzībā. Bija sākusies viena no lielākajām 
garīgajām atmodām. Atmodas centrā bija Evaņģēlija vēsts 
par Dieva dēlu Jēzu Kristu un atziņa, ka Viņš mīl latviešus 
un ir arī latviešu Pestītājs. Jaunā derība, pestīšanas notikumi 
pie Golgāta krusta un Kristus izlietās Asinis  attiecas arī uz 

“nabaga kalpu” latviešu tautu. Toreiz tas izskanēja pirmo 
reizi kā jaunums, kā atklāsme  - “Jēzus Kristus ir arī latvie-
šu tautas Pestītājs”, arī latvieši ir Dieva mīļota un izredzēta 
tauta. Toreiz latvieši iemīlēja Jēzu Kristu. Pateicoties drau-
džu aktīvajai darbībai, vidzemnieku lielākā daļa atteicās no 
līdz tam piekoptajiem pagāniskajiem kultiem un pieņēma 
kristietību kā savu ticību. Skolas atvērās, krogi aizvērās, arī 
noziegumu skaits  Vidzemē strauji samazinājās. Paši vid-
zemnieki tolaik sacīja, ka hernhūtieši viņus atmodinājuši no 
dziļa un tumša miega. Un tā tik tiešām bija latviešu pati pir-
mā Atmoda.” /Adamovičs L. Dzimtenes baznīcas vēsture. 
1947./

Brāļu draudžu kustība ir atstājusi paliekošu ietekmi uz 
latviešu kultūru un mentalitāti, izglītības līmeni, sadzīves 
paradumiem, arī saimniecisko izaugsmi. Prasības savās lūg-
šanās un mājas grupu sapulcēs iekļaut Bībeles lasījumus  
veicināja Vidzemes zemnieku lasītprasmi, kuru vēl vairāk 
sekmēja daudzie mājskolotāji no Brāļu draudžu skolotāju 
semināra, kuri izglītoja latviešu zemnieku bērnus viņu dzī-
vesvietās un lūgšanu sapulcēs. Tieši no hernhūtiešu kustības 
vidus nāk latviešu inteliģence Vidzemē - pirmie sabiedriskie 
darbinieki, pirmie latviešu rakstnieki un dzejnieki. Ievēroja-
mākie no viņiem: Jānis Ruģēns, Jānis Cimze, Juris Neikens 
(Dziesmu svētku tradīcijas aizsācējs), Baumaņu Kārlis 
(dziesmas “Dievs, svētī Latviju” autors) u.c. Brāļu draudžu 
kustībai bija izšķiroša loma latviešu nācijas izveidē un vēlāk 
arī savas valsts nodibināšanā 1918. gada 18. novembrī. 

Arī “Dziesmotās revolūcijas” laikā, ko mēs pamatoti sau-
cam arī par Latvijas garīgo atmodu, draudzes bija pilnas ar 
apmeklētājiem.

Kā ar mums ir šodien? Kas ir mūsu vērtības, identitāte? 
Kādā garīgā stāvoklī ir Latvija, katrs no mums? … Ko mēs 
esam gatavi darīt par godu Dievam un Latvijai?

Dieva Vārdā teikts, ka katrai tautai ir nolikts laiks un ģeo-
grāfiskas robežas, kurās tai paredzēts dzīvot. Katrai tautai 
dots arī apžēlošanas laiks, kad vēl ir iespējams labot kļūdas 
un pārkāpumus, atgriežoties pie Dieva. Jēzus brīdināja Je-
ruzalemi, pilsētu, kura bija dzirdējusi praviešu un Viņa paša 
sludināšanu un tomēr nebija reaģējusi ar grēku nožēlu un 
atgriešanos pie Dieva: “Un, pienācis tuvu, Viņš, pilsētu ie-
raudzījis, raudāja par viņu un sacīja: “Kaut arī tu zinātu, kas 
tev pie miera vajadzīgs! Bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm. 
Jo nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki ap tevi cels no-
cietinājumus, tevi ielenks un no visām pusēm spaidīs. Tie 
tevi nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus, neatstādami 
no tevis akmeni uz akmens, tāpēc ka tu neesi atzinusi savu 
apžēlošanas laiku.” /Mateja 19:41-44 /. Tas arī notika 70. 
gadā pēc Kristus. Novērtēsim mūsu tautai doto apžēlošanas 
laiku un meklēsim Dieva gribu!

“… lai arī visas tautas jūs daudzinātu par svētlaimīgiem, 
jo jums pašiem būs lielu labumu un augstas cieņas pilnai 
zemei būt, saka Tas Kungs…” /Mal.3:12/

Aicinu pievienoties diskusiju grupai “Atklāti par būtis-
ko”, kurā mācāmies, lasām Dieva Vārdu, lūdzam un slavē-
jam Dievu, pārrunājam praktiskas tēmas dzīvei ticībā. No-
darbības notiek trešdienās plkst.15:00 PII ”Brīnumdārzs” 
metodiskajā kabinetā.

sintija Bašķere, grupas vadītāja
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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

Š.g. 9. novembrī laikā no plkst. 16.00 
līdz 18.00 Ļaudonas pagasta pārvaldē ie-
dzīvotāji aicināti uz individuālu tikšanos - 
sarunu ar Madonas novada domes priekš-
sēdētāja vietnieku agri lungeviču.

APSVEICAM!
Šī diena lai tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai viena gadā aust.
Lai spēka pietiek katram dienas rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

SVEICAM OKTOBRA MĒNEŠA 
JUBILĀRUS

 50 gadu jubilejā
Māri  Andersonu                12. oktobrī
Annu  Pētersīli                   18. oktobrī
Valentīnu Vilciņu               24. oktobrī

 55 gadu jubilejā
Ināru  Bardovsku              2.oktobrī
Aļu  Gursku                        17.oktobrī
Gunti  Akmentiņu              30. oktobrī
Dzintaru  Driksnu              31. oktobrī

 60 gadu jubilejā
Dzidru Trofimovu               1. oktobrī
Lilitu  Smirnovu                  12. oktobrī

             75 gadu jubilejā 
Valdi  Kļaviņu                      30. oktobrī

              85 gadu jubilejā
Kornēliju  Martinsoni          6. oktobrī
Āriju  Mūrmani                     24. oktobrī

PASĀKUMU AFIŠA

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājuši:
JUZEFA  RUSKULE 

mirusi 17.10.2015.  84 gadu vecumā;
ZINAIDA MADERNIECE 

mirusi 21.10. 2015. 74 gadu vecumā;
KĀRLIS VĪZĀNS 

miris 29.10.2015. 60 gadu vecumā.

Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem.

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

11. novembrī plkst. 17:00  izgaismosim savu 
ceļu uz valsts svētkiem, dodoties Lāčplēša dienas 

lāpu gājienā no Andreja Eglīša Ļaudonas vidussko-
las līdz Ļaudonas parkam, pa ceļam izgaismojot 

tiltu pār Aivieksti.

17. novembrī plkst. 19:00 Ļaudonas kultūras 
namā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadie-

nai veltīts koncerts. Ieeja - brīva.
Plkst. 22:00 svētku balle kopā ar grupu “Sveķi”. 

Ieeja - EUR 1,50

Aiz katra paliek dzīve
un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
sirds ilgi saglabās.

Skumstam par mūsu klubiņa dalībnieces Zinaidas  
Madernieces  aiziešanu  mūžībā un izsakām patiesu 
līdzjūtību viņas ģimenei.

sK “Mežrozīte” un vadītāja nellija

Sīkāka informācija par pasākumu norisi 
www.laudona.lv 

Pārdod lopbarības kviešus.
Ja ir nepieciešamība, varam arī 

samalt miltus.
Tel. 26419232


