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q Novada domē,
          pagasta pārvaldē

q Pagasta izglītības  
                 iestādēs

q Kultūras dzīves         
                          norises

Vēstis

q Es nāku no Ļaudonas

q Informācija

DECEMBRIS. Gaidīšanas laiks, klusais pārdomu laiks, brīnumu 
laiks.

Dažādās valstīs klīst atšķirīgas leģendas, kas vēsta par Ziemassvētku 
vecīša izcelsmi. 

Tuvojas Ziemassvētki, ko cilvēce svin vairākas tūkstošgades. Viena 
no šo svētku tradīcijām ir Ziemassvētku vecīša sagaidīšana. Dažādos 
laikos un valstīs tas noticis dažādi. Katrā zemē viņam ir savs vārds un 
īpaši gatavošanās pasākumi. Taču vienalga, kur viņš ierodas, visi viņu 
atpazīst. Kad un kā radies Ziemassvētku vecītis, par to klīst atšķirīgas 
leģendas. Laika gaitā mainījies arī viņa ārējais izskats un tērps. 

Amerikā tas ir  Santa Klauss un viņi uzskata, ka tas  dzīvo Ziemeļ-
eiropā, savukārt eiropieši domā, ka viņš ierodas no Lapzemes. Arī mēs 
Latvijā ticam, ka Ziemassvētku vecīši pie mums atbrauc no Lapzemes 
un dzīvo pie mums Ziemupē. Turklāt gatavot dāvanas bērniem Ziemas-
svētku vecītim palīdz rūķīši. Lai paspētu Ziemassvētku naktī katram 
bērnam atstāt dāvaniņu vai nu pie gultas, vai zem izpušķotās eglītes, 
vai arī zeķītē, neiztikt bez īpaša pārvietošanās līdzekļa. Ziemassvētku  
vecītim tas ir ziemeļbriedis Rūdolfs, kas prot ne tikai lidot, bet arī runāt 
cilvēku valodā. Mūsdienās Ziemassvētku vecīti iztēlojamies kā omulī-
gu, vecu vīru sārtiem vaigiem, glītu, baltu bārdu, koši sarkanā mētelī ar 
baltām uzšuvēm, ar brillēm un cepuri ar bumbuli. Bērni mēdz jautāt, vai 
Ziemassvētku vecītis ir nemirstīgs. Visbiežāk mēs atbildam – jā! Taču 
patiesībā, kā jau ar jebkuru brīnumu mēdz notikt, arī šis var pazust, ja 
tam netic. Brīdī, kad uz pasaules vairs nebūs neviena, kas tic Ziemas-
svētku vecīša esamībai, viņš pazudīs. Viss, kas mums jādara, lai tas ne-
notiktu, – jātic brīnumiem, jāļauj tiem notikt un varbūt arī pašiem jādara 
kāds brīnums. Tāds pavisam mazs…

Priecīgus Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno gadu!

Foto no R. Vizānes personiskā albuma
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PAGASTA PĀRVALDĒ                                             
Aizgājušais mēnesis zīmīgs ne 

tikai ar Latvijas neatkarības paslu-
dināšanas gadadienas svētkiem un 
Ziemassvētku gaidīšanas laika sāku-
mu, bet arī ar vairāku nepatīkamu lē-
mumu pieņemšanu, kas skar ikvienu 
pagasta iestādēs strādājošo. Diemžēl 
nav iespējams izvairīties no novada 
un pagasta finanšu līdzekļu sama-
zināšanās, strauji sarūkot gan ieņē-
mumiem no iedzīvotāju ienākumu 
nodokļa, gan dotācijai no pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonda. Līdz ar 
to bija nepieciešams pieņemt lēmu-
mu par papildu pasākumiem, lai būtu 
iespējams līdzsvarot pagasta pār-
valdes ieņēmumus ar izdevumiem. 
Saīsinātais darba laiks tiek noteikts 
solidāri visiem darbiniekiem, jāatzī-
mē gan, ka realitātē maz ir to darbi-
nieku, kas var savu darba dienu beigt 
stundu ātrāk. Citas pagastu pārvaldes 
ir pieņēmušas lēmumu par došanos 
bezalgas atvaļinājumā vai arī notei-
kušas saīsināto darba laiku. 

Vēl grūti runāt par konkrētu redzē-
jumu attiecībā uz novada 2010. gada 
budžetu. Šeit gan jāatzīmē, ka nākamā 
gada novada budžeta veidošanu ļoti 
kavēja valsts budžeta izstrādes un ap-
stiprināšanas vilcināšanās. 

Novada pašvaldības komitejās sa-
darbībā ar iestāžu vadītājiem norit 
darbs, lai visās pagastu pārvaldēs un 
to iestādēs veidotu vienotu pieeju gan 
atalgojuma apmēra noteikšanai, gan 
nodrošinātu vienādu iedzīvotājiem 
pieejamo pakalpojumu klāstu. 

Tomēr ir arī vairākas pozitīvas pār-
maiņas un pamatotas cerības uz uzla-
bojumiem Ļaudonā nākamajā gadā. 

Varbūt jau būsiet ievērojuši pārmai-
ņas ielu apgaismojumā. Lielākā daļa 
veco ielu apgaismojuma lampu tika no-
mainītas pret jaunām, kas ir gan krietni 
ekonomiskākas, gan videi draudzīgas. 
Tās ļaus ielu apgaismojumam vakara 
stundās degt ilgāk, bet rītos iedegties 
agrāk, neradot papildu izdevumus par 
patērēto elektroenerģiju. 

25. novembrī dzīves skaisto 90. 
dzimšanas dienu svinēja ļaudoniete 
Milda Rudzīte.

Jubilāres dzīvesceļš aizsācies Mēt-
rienas pagastā. Bērnība pavadīta kopā 
ar brāļiem Jāni un Kārli. Pirmās zinī-
bas apgūtas Mētrienas skolā, pēc tam 
sekojušas mācības Ļaudonas lauk-
saimniecības skolā. Bērnība, kā jau 
visiem tā laika bērniem, bijusi grūta, 
nav aizmirsti agrie rasotie ganu rīti, 
ravētie sakņu dārzi un darīti citi dar-
bi vecāku mājās un pie saimniekiem. 
Piedzīvotas un pārdzīvotas kara laika 
šausmas, bez kurām neiztika tā laika 
cilvēki. Jaunībā Madonas Aizsargu 
ballē sastapts dzīvesdraugs Arnolds, 

MĒNEŠA JUBILĀRI                                                

Tuvākajās dienās Vides ministrijā 
tiks iesniegts projekta iesniegums 
par Ļaudonas ūdenssaimniecības 
sakārtošanu. Jau ir saņemts projek-
ta tehniski ekonomiskā pamatojuma 
akcepts. Projekta izvērtēšana ilgs 
aptuveni trīs mēnešus, bet labvēlīga 
rezultāta gadījumā jau 2010.gadā 
tiks uzsākts darbs, lai rekonstruētu 
daļu esošo ūdensvadu, kā arī izbū-
vētu jaunus, ierīkotu ūdens attīrīša-
nas iekārtas, rekonstruētu ūdenstor-
ņus un izbūvētu jaunu notekūdeņu 
attīrīšanas staciju. 

Pāri visam novēlu visiem pagasta 
iedzīvotājiem atrast, noturēt un sa-
glabāt svētku sajūtu!

Lai laime pati atļauj jums brīvi, 
skaistāko sapni pārvērst par dzīvi!

Gaišus, svētīgus un mierpilnus 
Ziemassvētkus! Apņemšanos, dros-
mi, uzdrīkstēšanos un cerību Jau-
najā gadā!

Ilze Dreimane

ar kuru Velēnas baznīcā noslēgta lau-
lība. Vīrs bijis aizsargs, un pastāvošā 
vara viņu apcietinājusi uz daudziem 
gadiem, bet pēc atgriešanās dzīve tur-
pinājusies.

Izaudzināti bērni. Darba mūžs vel-
tīts tirdzniecībai – Bērzaunē, vēlāk 
Ļaudonā.

 Tagad sirmā māmuļa savas mūža 
dienas pavada sociālās aprūpes centrā. 
Daudzas atmiņas no dzīves stāsta jau 
aizmirstas, jo šādu skaistu vecumu– 
deviņdesmit – piedzīvo tikai retais 
mūsu pagasta iedzīvotājs.

Lai cienījamai jubilārei Laimes māte 
dāvā vēl daudz, daudz baltu dieniņu!

9. decembrī skaistu dzīves jubile-
ju svinēja Ļaudonas pasta nodaļas 
priekšniece Gunta Matīsa. 

Sveicam!
 

R. Vizānes teksts un foto

Milda Rudzīte.

Gunta Matīsa.
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Ziemassvētku dāvanā – Vītolu ģimenes koncerts
Par tradīciju Ļaudonā jau kļuvis Ziemassvētku koncerts, ko 

katru gadu pagasta iedzīvotājiem dāvā pagasta padome, šogad 
pārvalde.

13. decembra pēcpusdienā, trešajā Adventē, pagasta kultūras 
nams sen nebija pieredzējis tik daudz apmeklētāju. Visi kon-
certa apmeklētāji nemaz netika kultūras nama zālē, jo tik dau-
dziem ļaudoniešiem un kaimiņu pagastu ļaudīm gribējās klā-
tienē noklausīties LNT šova “Dziedošās ģimenes” uzvarētāju 
Vītolu ģimenes koncertu. Šoreiz ģimene nebija pilnā sastāvā, 
pārpratuma dēļ viņi jau Ļaudonā bija ieradušies 12. decembrī 
pilnā sastāvā.

Pēc šova Vītolu ģimenei šis bijis jau trešais koncerts – pir-
mais Madonas bibliotēkā, otrais Gulbenē, bet trešais pie mums 
Ļaudonā.

Koncerta apmeklētāji bija ļoti atsaucīgi, par to liecināja sir-
snīgie aplausi un līdzi dziedāšana.

Pēc sirsnīgā koncerta visi mīļi tika aicināti uz pagasta lielās 
Ziemassvētku egles iedegšanu laukumā pie veikala “Dīvari”.

 R. Vizānes teksts un foto

Vītolu ģimene.

Pēc koncerta kopā ar ļaudoniešiem.

Prieks par Vītolu ģimenes jauno disku.

Ziemassvētku 
eglīte šogad rotāta 
ar Ziemassvētku 
eņģeļiem.

Eglīt, eglīt, iededzies! Koncerta laikā.
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NO IKDIENAS PII                                                  
IR JUBILEJAS KLĀT!

Kad krāsainās rudens lapas pārklāj zemi, klāt oktobris. 
Nu ir klāt arī laiks svinēt šinī mēnesī dzimušajiem bēr-
niem dzimšanas dienas. Šomēnes mums tie ir divi – Ar-
tūrs un Adrians. Par godu jubilāriem, grupiņas bērni kopā 
ar savām skolotājām  Iritu un Daci ir iestudējuši izrādi 
pēc V. Sutejeva pasakas “Ābols”. Pēc izrādes jubilāri tiek 
sveikti ar rudens košo krāsu ziedu pušķiem. 

Valentīna, skolotāja

Dziedot šādas rindas, Mārtiņdienas rītā PII zālē sanāku-
šos bērnus un darbiniekus pārsteidza ķekatnieki (“Kaķu” 
grupas bērni), saimniece (skolotāja Valentīna)  kopā ar 
mazo Mārtiņu laipni sagaidīja viesus. Ķekatnieki bija 
maskējušies interesantās maskās – auns, gailis, čigānie-
tes, velnenīte u.c. ķekatnieki dziedāja  Mārtiņa godāšanas 
dziesmas un kopā ar visiem bērniem gāja jautrās rotaļās. 

Ķekatu gailis (skolotāja Gundega) aicināja bērnus pie 
brīvā mikrofona izdziedāt viņiem iepatikušās dziesmas, 
interesanti  bija dzirdēt dziesmas, kurās dzirdamas ritmis-

kas atskaņas un ir pašu sacerētas izpildījuma laikā. At-
raktīvas solistes bija Ilze, Daiga Līga, Krista un Valters, 
centīgi jaunie solisti bija arī paši mazākie – Emīlija un 
Ernests.

Pēc rotaļām un dziesmām saimniece aicināja visus uz 
kafejnīcu, kurā ēdamos laipni palīdzēja sarūpēt audzēk-
ņu vecāki. Varēja nogaršot gan pupiņas ar ķiploku garšu, 
gan pelēkos zirņus un neizpalika arī svētku pīrāgi. 

Liels paldies vecākiem, kuri mūs atbalstīja šī pasāku-
ma norisē, un īpašs paldies Mārtiņa Zepa  māmiņai.

Labu dienu, namamāte, vai gaidīji ķekatniekus,
Ja gaidīji ķekatniekus, atver durvis līdz galam.

Sagatavošanas grupas bērnu atbildes uz 
jautājumu:

“Ko tu gribētu saņemt no Ziemassvētku vecīša dāva-
nu maisā?

Kristīne: es gribētu, lai man atnes skolas somu un ģi-
menei jaunu televizoru;

Justīne: es gribētu, lai man atnes lelli;
Ralfs: es gribētu, lai tētim un mammai būtu darbs un 

sev palūgt krāsojamo grāmatu;
Viktorija K.: es gribētu, lai mūsu ģimenei atnes mīles-

tību un mēs visi būtu kopā;
Kristiāna: es gribētu sev un savai ģimenei jaunas grā-

matas;
Sergejs: es gribētu, lai nākamgad man pastkastītē būtu žur-

nāls “Spicīte”;
Toms P.: es gribētu, lai Ziemassvētku vecītis atnes ma-

nai ģimenei un arī brālēniem prieku;
Marta: es gribētu, lai Ziemassvētku vecītis atnes manai 

ģimenei mazu kaķīti;
Amanda: es gribētu jaunu grāmatu, ko mums 

vakaros kopā ar mammu un tēti palasīt;
Valters: es gribētu, lai Ziemassvētku vecītis 

atnes man māsiņu;
Irbe: es gribētu sev jaunu rotaļlietu zaķi un ģi-

menei televizoru;
Karīna: es gribētu, lai vecītis atnes lielu torti 

visai ģimenei;

Toms V.: es gribētu jaunajā mājā zivtiņām akvāriju;
Rihards: es vēlos, lai vecītis atnes jaunu galdu mam-

mas un tēta istabā;
Katrīna: es gribētu, lai vecītis atnes man un manai ģi-

menei sniegu un prieku;
Rovens: es gribētu sev un savai ģimenei da-

žādas jaunas drēbes un man un brālim multeni 
un tētim un mammai jaunu filmu diskā;

Daniels: es gribētu, lai ģimenei būtu veselība 
un pašam, lai vecītis atnes krāsojamo grāmatu.

Bērnu teikto pierakstīja skolotāja 
Ilze Barūkle

Mazie jubilāri.

Sagatavošanas grupas bērni.
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ĪSZIŅAS NO SKOLAS                                           

ES NĀKU NO ĻAUDONAS                                                               
Kad mani uzrunāja rakstīt par 

tematu “Es nāku no Ļaudonas”, 
pirmā doma– tik liels laiks vēl nav 
pagājis, lai novērtētu Ļaudonas kā 
vietas nozīmi savā dzīvē. Tomēr to 
nevar noliegt, jo bērnību un sko-
las gadus, kas ietekmē visu tālāko 
dzīvi, esmu pavadījusi Ļaudonā. 
Bērnība man saistās ar skaistām 
atmiņām par bezrūpīgo laiku, kas 
aizritējis ģimenē, mājās, kā arī 
dabā. Dzīvoju blakus mežam, par 
kuru joprojām varu teikt, ka tik 
skaista un dabas veltēm bagāta nav 
nekur citur. Bērnībā ar interesi vē-
roju dabas norises dažādos gada-
laikos. Zināju par tuvāko apkārtni 
daudz – gan labākās naktsvijoļu un 
meža zemeņu vietas, gan arī lapsu 
alu atrašanās vietas.

Pasākums, kas jau daudzus ga-
dus vairs nenotiek Ļaudonā, taču 
manās bērnības atmiņās tas ir 
spilgts un piedzīvojumiem pilns, 
– ziemas aktivitātes Velna gravā 
ar slēpošanu, šļūkšanu no kalna, 
tirgošanos un dažādām atrakcijām, 

kas pulcēja 3 km dziļi mežā ne tikai 
visus ļaudoniešus, bet arī sportistus 
un interesentus no citām vietām.

Bērnudārzā apmeklēju tikai sa-
gatavošanas grupiņu. Nespēlējos ar 
lellēm, kā citas meitenes, jo tas man 
nelikās saistoši, mani vairāk intere-
sēja izzinošās un domāšanas spēles. 
Tāpēc bērnībā jau biju apguvusi 

šahu, dambreti, domino un citas 
spēles. Bērnībā un skolas laikā 
ļoti daudz lasīju grāmatas, tāpēc 
arī šobrīd, ja iesāku kādu grāmatu 
lasīt, neskatoties cik tajā lapu, līdz 
nākamajai dienai jau būšu izlasīju-
si. Pēdējā laikā lasu grāmatas, kas 
palīdz izprast Latvijas vēsturi, īpa-
ši atzinīgus vārdus varu teikt par 

25. novembrī 1., 2.,6.kl. skolēni 
devās uz Madonu, lai apmeklētu 
Todo drošo māju! Tā ir ceļojoša 
māja, kas iekārtota tā, lai bērni va-
rētu uzzināt par gāzes, elektrības, 
ķīmijas, personisko un fizisko dro-
šību. Mūsu skolēni pēc ciemošanās 
bija sajūsmā. Un kālab gan ne! Kat-
ram skolēnam tika uzdāvināta soma 
ar spēlēm un bukletiem, svilpi un 
atstarotāju, nu visu nepieciešamo, 
kas palīdz skolēniem izvairīties no 
nelaimēm. Bet galvenais, ko sko-
lēni minēja kā vērtīgāko, tās bija 
situācijas, kuras tika arī izspēlētas, 
kā pareizi jārīkojas, ja uzglūn bries-
mas vai esi nonācis kādā nelaimē.

Katru decembra pirmdienu skolas 
līnijas laikā mēs iededzam pa vienai 
Adventa svecei. Vienu pirmdienu 
to iededza skolotāji ar vēlējumiem, 
lai šis laiks kļūtu par apņemšanos 
dzīvot harmonijā, saticībā un mī-
lestībā, savukārt otro Adventa sveci 
aizdedza 1.-4.kl. skolēni ar domu, 
lai gaisma nestu visu labo, kā arī 
darboties gribu, trešo sveci aizdedz 
5.-10.kl.skolēni ar laba vēlējumiem 

saviem klašu kolektīviem, bet ceturto 
aizdegs skolēnu pašpārvaldes dalībnie-
ki ar lūgšanu par visu labo un Latviju.

4.decembrī 1.-4.kl. skolēniem cie-
mos bija atbraukusi zobu higiēniste, 
kura pastāstīja un parādīja, kā parei-
zi jākopj zobiņi. Skolēni noskatījās 
multiplikācijas filmu par trusīti, kurš 
skaidroja dažādu kontinentu bērniem, 
kā pareizi jārūpējas par mutes dobu-
mu. Noslēgumā par redzēto pārrunā-

ja, skolēni uzdeva jautājumus. Kat-
ram tika uzdāvināta orbītiņa darba 
grāmatiņa, kurā, izpildot dažādus 
uzdevumus, var piedalīties “Orbit” 
konkursā. 

Skolā gatavojamies Ziemassvēt-
ku sagaidīšanai, tāpēc pošam un 
rotājam telpas un gatavojam priekš-
nesumus.

S.Sīle, direktores vietniece 
izglītības jomā 

Adventes sveci aizdedz skolotāja L.Jakubjaņeca.

Gunita Kļaviņa.
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A.Grūtupa grāmatām “Ešafots” un 
“Observators”. 

Protams, ka vislielāko ieguldīju-
mu manā dzīvē devis Ļaudonas vi-
dusskolā pavadītais laiks. Uzsākot 
skolas gaitas mani sagaidīja sko-
lotāja Līvija Brutāne. Viņa manās 
atmiņās palikusi kā īpaši sirsnīga 
un dzīvesgudra audzinātāja, kura 
radīja manī pirmo interesi par rok-
darbiem. Jau 1.klasē biju uzadījusi 
sarežģītas formas šalli. 

2.klasē mana audzinātāja bija 
skolotāja Aija Driksna. Viņa ļoti 
labi iemācīja dzīvei nepieciešamās 
pamatprasmes, taču īpaši vērtīgi, 
manuprāt, bija skolotājas stāstītie 
dzīves stāsti, kas lika aizdomāties 
un bagātināja manu emocionālo 
pasauli. Skolā mācījos ļoti labi, tā-
pat kā liela daļa manu klasesbiedru, 
kas atraduši savām interesēm atbil-
stošu dzīves piepildījumu. Mēs ne 
tikai labi mācījāmies, bet reizēm 
sastrādājām arī blēņas. Atceros, 
kādu agrāku rītu, kad ar dažiem 
klasesbiedriem skrējām pa sko-
las kāpnēm, pa kurām nedrīkstēja 
staigāt. Protams, mūs pieķēra, un 
skolotāja O.Grundmane lika stāvēt 
pie skolotāju istabas durvīm. Un tad 
nācās noklausīties visu skolotāju, 
kuri gāja garām, aizrādījumus. Vis-
lielākā cieņa man ir pret skolotāju 
Olgu Grundmani. Viņa bija stingra, 
bet taisnīga. Vislielākie cietēji bija 
tie, kas nemācījās. Skolotājas va-
dītās stundas bija ļoti interesantas. 
Darbojos arī skolotājas izveidotajā 
zinātkāro klubā, kur viena no ak-
tivitātēm bija pārgājieni. No rīta 
skolā uzcepām biezpiena torti, tad 
devāmies pārgājienā uz Krustkalnu 
rezervātu, bet vakarā atgriezušies 
cienājāmies ar pašgatavoto kūku.   

Īpaši gaidīti bija interesantie kla-
ses vakari. Brīvlaiki pagāja ne tikai 
atpūšoties, bet kādas trīs vasaras 
arī ravējot bietes, kas bija ne tikai 
darbs, bet reizē interesants piedzī-
vojums – ar sacensībām (kurš vai-
rāk un tīrāk izravēs), ar peldēšanos 
un pirmās darba algas nopelnīšanu.  

Sākot mācīties pamatskolā, kopš 
6. klases mana klases audzinātāja 
bija brīnišķīga matemātikas skolo-
tāja Līga Calmāne, kas radīja manī 
interesi atrast risinājumu jebkuram 
uzdevumam, arī netradicionāli. Do-
māju, ka šī prasme, spēja konstruk-

tīvi domāt man palīdz risināt problē-
mas un veiksmīgāk tikt galā ar darba 
uzdevumiem ikdienā. Šajā laikā aiz-
sākās arī aktīva darbošanās skolas 
dažādos piedāvātajos pulciņos– tau-
tiskās dejas (A. Pētersīle, vidusskolas 
laikā – sk. I. Vabule), koris (sk.V. Ba-
lodis), foto pulciņš (sk. L. Calmāne), 
floristika (sk. S. Mūrmane), rokdarbu 
pulciņš (sk. A. Driksna), “Meiteņu 
klubs” (sk. I. Vabule), basketbols (sk. 
I. Vabule). No šīs personīgās piere-
dzes zinu, cik daudz cilvēka izaugs-
mei dod ne tikai skolas solā apgūtās 
zināšanas, bet arī ārpusskolas attīs-
tītās intereses, spēja plānot, organi-
zēt savu laiku. Tāpēc aicinu ikvienu 
jaunieti atrast ārpus stundām savām 
interesēm atbilstošu nodarbošanos. 
Priecājos, ka Ļaudonas vārds izskan 
kā vieta, kur rūpējas par bērnu intere-
sēm. Kā pozitīvu piemēru varu minēt 
ļaudoniešu panākumus BMX riteņ-
braukšanas sportā, kuru atbalstītāju 
pulkā ir arī mūsu ģimene. 

Kad mācījos vidusskolā, īpaša 
loma manas personības izaugsmē 
bija skolotājai Gunai Uržai, jo dzejo-
ļu grāmatu un literāro darbu analīzes 
(dažreiz arī līdz plkst. 2.00 naktī) pa-
līdzēja paskatīties uz daudzām lietām 
savādāk. Šajā laikā iemācījos rakstīt 
sacerējumus ar dziļāku jēgu, nevis 
tikai atrakstoties. 

Vidusskolu beidzu ar ļoti labām 
sekmēm, zināju, ka savu profesi-
ju vēlos saistīt ar pedagoģiju. Droši 
vien savu skolotāju iespaidā. Dau-
gavpils Universitāti pabeidzu ar ba-
kalaura grādu pedagoģijā un sporta 
un mājturības skolotāja kvalifikāciju. 
Pēc augstskolas darbu uzsāku Mado-
nas bērnu un jauniešu tiesību aizsar-
dzības centrā, kur apgūtās prasmes 
pielietoju radoši – organizējot, vadot 
seminārus, nometnes, pirmo Bērnu 
forumu Madonā, rakstot projektus. 
Pēc tam 4 gadus strādāju Dzelzavas 
pamatskolā par direktora vietnieci 
audzināšanas darbā, sporta un vese-
lības mācības skolotāju. Šajā laikā 
iepazinu skolas dzīvi, un tā man bija 
brīnišķīga iespēja mācīties no piere-
dzes bagātiem skolotājiem.

 Jau piekto gadu strādāju Madonas 
Bērnu un jauniešu centrā par direk-
tori. Tas nav darbs, kas piecos vaka-
rā beidzas, tā ir daļa manas dzīves, 
kas rit paralēli, nepārtraukti. Stundas 
neskaitu, kad izstrādāju projektus. 

Kopā ar kolēģiem organizējam 
pasākumus, diennakts nometnes, 
jo bez intereses un entuziasma šo 
darbu nevar veikt. Uzskatu, ka ne 
jau mantiskās vērtības un tiekša-
nās dzīvot kaut kad nākotnē, labā-
kos laikos, cilvēku dara laimīgu. 
Tie labie laiki var arī nepienākt. 
Tāpēc jāatrod piepildījums savai 
dzīvei jau tagad un ar lielāko at-
devi, mīlestību jāveic savs darbs, 
neaizmirstot arī par kārtīgu atpūtu, 
piemēram, slēpošanu,  peldēšanu, 
tikšanos ar draugiem, ceļošanu. No 
ceļojumiem visspilgtākie iespaidi 
atvesti no Izraēlas – Jēzus Kristus 
dzīves vietām, Sicīlijas – kāpiens 
vulkānā Etna, Balkānu valstīm. 
Piepildījumu rodu garīgajās vēr-
tībās, esmu Madonas evaņģēliski 
luteriskās draudzes locekle. 

Domājot par bērnu un jaunie-
šu dzīves kvalitātes uzlabošanu 
Madonas novadā un saprotot, ka 
neviens cits manā vietā to neda-
rīs, šajā gadā nolēmu piedalīties 
pašvaldību vēlēšanās. Priecājos, 
ka izdevās apvienot tiešām gudrus 
cilvēkus, kas rūpējas par savas dzī-
ves vietas attīstību un ikdienā ļoti 
labi veic savus darba pienākumus 
gan Ļaudonā, gan Barkavā, gan 
Liezērē, gan visā novadā kopumā. 
Pateicoties novada iedzīvotāju uz-
ticībai no saraksta “Sabiedrība citai 
politikai” esmu ievēlēta novada do-
mes deputātu sastāvā. Vēlos aicināt 
ļaudoniešus, kuri vēlas uzdot jau-
tājumus vai risināt kādas sasāpēju-
šus problēmas, rakstīt (gunitakl@
e-apollo) vai zvanīt (29333762), kā 
arī klātienē man uzdot jautājumus 
otrdienās no plkst.9.00 līdz 17.00 
Madonas Bērnu un jauniešu centrā, 
Skolas ielā 8a, Madonā.

Mana ģimene ir radoša, mēs 
viens otru šajā ziņā ļoti labi sapro-
tam. Vīrs Jānis komponē mūziku 
un organizē kultūras darbu Mado-
nas novadā. Dēls Kristaps dejo tau-
tiskās dejas, nodarbojas ar BMX, 
mācās mūzikas skolā. 

Ļaudoniešiem novēlu lepoties ar 
savu pagastu, veidojot to skaistāku, 
interesantāku, darot savu ikdienas 
darbu ar sirdsdegsmi!

 Lai miera, mīlestības un svētības 
piepildīts Jaunais gads!

Gunita Kļaviņa
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SPORTA DZĪVE                                                              

Patīkams pārsteigums
Remonta darbi Sāvienas bibliotēkā
Sāvienas bibliotēkā bija nolietoju-

sies apaļā siltuma krāsns. Bibliotēka 
bija auksta un nemīlīga. Bibliotekāre 
sala un drebēja ar visu kažoku, sa-
meklējot un palīdzot izvēlēties ap-
meklētājiem grāmatas. Tāpat sala arī 
tie apmeklētāji, kas darbojās ar dato-
riem un internetu.

Pirms dažām dienām tika izjaukta 
vecā krāsns (27.11.09) un visas drazas 
tika izvāktas no bibliotēkas. Uzstādīja 
jotul krāsni.

Strādāja divi strādnieki – meistars 
Vilnis Karlošs un palīdze Rimute 
Dona. Darbs bija smags. Vilnis jauca 
krāsni, bet Rimute visu nesa ārā un 
bēra piekabē, kas bija ārpusē novieto-
ta. Tika kāpts uz jumta un izslaucīts 
skurstenis, kas nebija darīts daudzus 
gadus. Jaunā krāsns kuras. Tā silda 
ne tikai bibliotēku, bet arī bibliotēkas 
apmeklētājus.

Visi Sāvienas iedzīvotāji priecājas par 
veikto remontu bibliotēkā, jo tagad, bib-
liotēkā sēžot, siltumā varēs parunāt par 
notikumiem tuvākajā apkaimē, Latvijā 
un pasaulē.

Sāvienas bibliotēkas ēka tika uzcelta 
pēc Latvijas valsts nodibināšanas – pēc 
Pirmā pasaules kara kā Sāvienas pagasta 
valdes ēka. Tas nozīmē, ka māja ir veca 
un pārdzīvojusi cilvēka mūžu. Arī skār-
da jumts ir tikpat vecs, kas ir nolietojies 
un jau vairākus gadus tek. Arī griesti 
dienvidu pusē otrajā stāvā ir iebrukuši, 
bet pirmajā stāvā dzīvo pensionāri. Jā-
meklē finansiāla iespēja ēkas remontam 
un jumta nomaiņai ar steigu! Ja tas ne-
tiks darīts, Sāvienas centrā būs par vienu 
graustu vairāk, kas nedarīs godu Ļaudo-
nas pagastam. 

Iedzīvotāji priecājas par pagaidām pa-
veikto. Šos darbus finansēja Ļaudonas 
pagasta pārvalde.

Vairis Viļevičs

Bibliotēku ziņas
Ir decembris. Ziemassvētku gai-

dīšanas, labestības mēnesis. Šis ir 
laiks, kad varam pārdomāt, atcerē-
ties arī to visu labāko, ne tikai slik-
to, kas mūs pa laikam skar. Gribas 
pateikt labus vārdus pagasta vadībai 
par iespēju iegādāties “jotul” krās-
niņu, kas silda gan bibliotēkas ap-
meklētājus, gan arī bibliotekāri.

Vēl šajos grūtos laikos ir rasta ie-
spēja arī kaut mazliet, bet kādu grā-
matu iegādāties. Tā varu iepriecināt 
detektīvu cienītājus ar jauniem  ro-
māniem: D.Brauna “Zudušais sim-
bols”, Kolinsa Sūzena “Bada spē-
les”, Heigs Braiens “Oligarhs” un 
latviešu romānu cienītājiem Aivara 
Kļava jaunais romāns “Piesmietais 
karavīrs”.

 Aija Jakubjaņeca

BMX sezona noslēgusies
Ar sezonas noslēguma sacensībām 

Madonas Smeceres sila BMX trasē 
un Gada balvas pasniegšanas cere-
moniju tika pielikts punkts 2009.
gada sezonai un 21. Latvijas Nacio-
nālā čempionāta sacensībām BMX 
jeb latviskoti velomotokrosā.

Ar panākumiem šajā sacensību 
virpulī, kurš norisinājās 7 kārtās Lat-
vijas aktīvajās BMX trasēs, cīnījās 
arī ļaudonieši: Jānis Krasnovs, Kris-
ters Kuprans un Kalvis Kuprans, iz-
rādot sīvu konkurenci sportistiem arī 
no Lietuvas un Krievijas. Sūri grū-
tais laiks, kas tika pavadīts treniņos, 
ir vainagojies panākumiem, jo Kal-
vis Kuprans 21. Latvijas Nacionālā 
čempionāta kopvērtējumā ir ieguvis 
8. vietu savā vecuma grupā.

Tikai nedaudz pietrūka līdz pir-
majam astotniekam Kristeram Kup-
ranam, kurš ierindojās 10. vietā, un 
Jānim Krasnovam, kuram 12. vieta. 
Līdz pēdējai kārtai šie puiši cīnījās 
punkts punktā no 6. līdz 15. vietai 
savā vecuma grupā. Pateicoties Māra 
Štromberga zelta medaļai Olimpis-
kajās spēlēs, 21. Latvijas Nacionālā 
čempionāta kārtā piedalījās 231 li-
cencēts sportists.

Šis 2009. gads BMX vēstures 

lapās ir ierakstāms ar jaunu 
trasi Madonā,  Smeceres sila 
sporta bāzē, kur, sadarbojoties 
ar “Māra Štromberga aģentū-
ru”, tika izbūvēta BMX trase 
ar vienīgo Latvijā supercross 
starta kalnu un atsevišķu pro 
sekciju, kur sportistiem jā-
pārvar 7m lēcieni starp “pum-
pām” (tramplīniem), un jaunu 
biedrību “BMX klubs Mado-
na”. 

Līdz ar jaunās trases izbūvi pavē-
rās jaunas iespējas mūsu, Madonas, 
novada sportistiem sistematizēt tre-
niņus, kas ir liels ieguldījums jauna-
jai–  2010.– gada sezonai.

Informācija 
sportistiem

Ļaudonas vidusskolas sporta zāle 
atvērta sportiskajām aktivitātēm:

ceturtdienās 
no plkst.19.00 līdz 21.00 

(meitenes, sievietes);
sestdienās

 no plkst. 16.00 līdz 19.00 
(jaunieši, vīrieši)

Un kas zina, varbūt tieši no Ļau-
donas kāds mazais ķipars būs nāka-
mais Štrombergs, kurš pēc gadiem 
izcīnīs zeltu Olimpiskajās spēlēs 
Latvijai,  Madonai,  Ļaudonai.    

J.Kuprans,
 BMX kluba “Madona” treneris

Kalvis Kuprans.

Kristers Kuprans, Lelde Šuma, Jānis Krasnovs.
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Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pamatojoties uz Madonas novada domes 29.10.2009.

lēmumu Nr.13.9, no 2.novembra darbu ir uzsākusi Ma-
donas novada Dzimtsarakstu nodaļa, kas turpmāk apkal-
pos visu Madonas novada administratīvo teritoriju.

Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja

Vineta Lamberte

Kontakttālrunis: 291114065
E-pasts: vineta.lamberte@madona.lv
Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājas vietniece

Līga Calmāne

Kontakttālrunis: 64860073
E-pasts: dzimtsaraksti@madona.lv
Dzimtsarakstu 
speciāliste

Iveta Škapare

Kontakttālrunis: 64860073
E-pasts: dzimtsaraksti@madona.lv

Adrese:
Madonas novada pašvaldība, 108.,109. kabinets;
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801
Tālrunis: 64860073, e- pasts: dzimtsaraksti@madona.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās 8.00 - 12.00 13.00 - 19.00
Otrdienās 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Trešdienās 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Ceturtdienās 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Piektdienās 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Sestdienās svinīgās reģistrācijas ceremonijas 

Citā laikā – iepriekš piezvanot (tālr. 64860073, 
29114065) un apmeklējumu saskaņojot ar nodaļas 

vadītāju
Dzimtsarakstu nodaļas funkcijas: 
• reģistrē dzimšanas faktus;
• reģistrē miršanas faktus; 
• reģistrē laulības noslēgšanu;
• reģistrē baznīcā noslēgtās laulības;
• organizē speciālas jubilejas ceremonijas (sudrabkā-

zas, zelta kāzas u.c.);

• kārto civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu atjaunoša-
nas, papildināšanas un labošanas lietas, pamatojoties uz 
ieinteresētās personas iesniegumu, un sniedz atzinumus; 

• pieņem paternitātes atzīšanas iesniegumus; 
• sagatavo dokumentus par vārda, uzvārda un tautības 

ieraksta maiņu un iesniedz Tieslietu ministrijas Dzimtsa-
rakstu departamentam; 

• atjauno bojā gājušos civilstāvokļa aktu reģistru ierak-
stus, anulē, papildina un labo civilstāvokļa aktu reģistru 
ierakstus, pamatojoties uz tiesas spriedumu, administra-
tīvo aktu, Dzimtsarakstu nodaļas atzinumu vai ieintere-
sētās personas iesniegumu; 

• veido Dzimtsarakstu nodaļā sastādīto civilstāvokļa 
aktu reģistru arhīva fondu un nodrošina arhīva fonda do-
kumentu glabāšanu, uzskaiti, izmantošanu; 

• izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, 
izziņas un izrakstus no reģistru ierakstiem pēc fizisku un 
juridisku personu pieprasījuma; 

• izsniedz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu norakstus 
pēc tiesu, izmeklēšanas iestāžu un citu dzimtsarakstu no-
daļu pieprasījuma; 

• iepazīstina fiziskās un juridiskās personas ar civilstā-
vokļa aktu reģistrācijas jautājumiem; 

• sniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei Ie-
dzīvotāju reģistrā iekļaujamās ziņas par dzimšanas fakta 
reģistrāciju, kuras nepieciešamas pirmuzskaites veikša-
nai, un ziņas par personas laulības reģistrāciju, miršanas 
fakta reģistrāciju, izmaiņām civilstāvokļa aktu reģistru 
ierakstos, kuras nepieciešamas Iedzīvotāju reģistrā ie-
kļauto datu aktualizēšanai; 

• sniedz ziņas Ārlietu ministrijas Konsulārajam depar-
tamentam par ārzemnieku reģistrētajiem civilstāvokļa 
aktiem; 

• organizē un nodrošina apmeklētāju pieņemšanu 
Dzimtsarakstu nodaļā; 

• nodrošina civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību 
veidlapu uzskaiti, glabāšanu un izlietošanu Dzimtsaraks-
tu nodaļā; 

• sagatavo un sniedz pārskatus par savu darbību Mado-
nas novada domei un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu 
departamentam;

• var rīkot ģimeņu tradīciju pasākumus.
V.Lamberte, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Darbu uzsācis paplašinātais veikals “KATRAM”
Ar 7. decembri darbu uzsācis paplašinātais vei-

kals “KATRAM”.
Veikalā papildus tiek piedāvātas preces mājai un 

sadzīvei, auto preces, copes lietas, rotaļlietas, barī-
ba mājdzīvniekiem, dāvanu kartes u.c.

 Veikalu apmeklēt mīļi aicina tā īpašnieki Indra 
un Imants. Visi laipni aicināti paplašinātajā veika-
lā!

Paplašinātajā veikalā.
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ZIEMASSVĒTKU APSVEIKUMI                               
Ziemassvētkus atnes no tālienes.
No debesīm vējš baltu sniegu nes,
No ziemeļiem vecītis dāvanas nes.
Nes Ziemassvētkus vējš
Un vecītis nes
No vistālākās tālienes.

Bet nes jau arī no tuvienes.
No meža tētis eglīti nes.
No virtuves mamma maizīti nes.
Nes Ziemassvētkus tētis 
Un mamma nes
No vistuvākās tuvienes.

Ziemassvētkus atnes no ārienes.
No laukiem budēļi dziesmas nes,
No baznīcas zvani vēsti nes,
Nes Ziemassvētkus budēļi,
Zvani nes
No tālas un tuvas ārienes.

Bet nes jau arī no iekšienes.
Sirds tādu savādu prieku nes.
Dvēsele klusu gaišumu nes.
Nes Ziemassvētkus sirds
Un dvēsele nes
No visdziļākās iekšienes.

Baltus, sirdsmīļus un priecīgus 
Ziemassvētkus ikkatrā ģimenē!

Laimīgu un saticīgu 
Jauno – 2010.– gadu!

Ļaudonas pagasta PII “Brīnumdārzs”
 lielie un mazie  ļaudis

Lai nākamajā gadā visas vēlmes piepildītos, 
ņem visskaistāko aukliņu un iesien tajā mezgliņus:
mezgliņu par katru mīļu cilvēciņu,
mezgliņu par labām domām un apņemšanos, 
mezgliņu par to, kas Tev visvairāk pietrūkst,
mezgliņu par... nu, to jau Tev zināt labāk.
Lai silti Ziemassvētki un veiksmīgs Jaunais gads!!! 

Bibliotēkas vadītāja Aija

Kā eņģeļu asaras baltas,
Sniegs pasaules acīs kad kūst,
Lai ziemas saulgriežu zvaigznes
Ikvienam nes debesu gaismu!
Pār nedienu rūgtuma ēnām
Lai rītausmas svētība plūst!
Lai silta vasara, lai ziemā sniegs,
Lai darbos veiksme un pa reizei prieks,
Lai dvēsele var baltu domu dziju tīt,
Lai atnāk tas, ko gribam sagaidīt!

Lai katrā ģimenē, katrā mājā Ziemsvētki 
ienāk ar svētību, mieru,  gaišumu un 

mīlestību!
Labiem nodomiem un darbiem bagātu 

jauno gadu!

Sociālā darbiniece Aija Zablocka

Svētajā naktī balti sapņi klusumā staigā,
Svētajā naktī tīras ilgas debesīs staro...
Lai gaišais Ziemassvētku laiks sniedz 
klusas laimes brīžus, palīdz pārvarēt 

grūtības, dāvā cerību, ticību un 
mīlestību!

Ļaudonas vidusskolas direktore 
Lidija Kaufelde

Ar Ziemassvētku baltajām kamanām 
Eglīšu gaismā
Brauksim Jaungadam pretī,
Līdzi ņemot tikai  labās dienas,
Gaišās domas un cerību putnus.

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 
Jauno gadu!

SIA “Ausmupe” kolektīvs

Viens zelta stars no zvaigžņu sieta
Mums katram tieši sirdī krīt.
Jo tieši sirdī ir tā vieta,
Kur Ziemassvētku brīnums mīt.

Jauniešu centra „ACS” kolektīvs 
novēl visiem jauniem un veciem, ma-
ziem un lieliem mierpilnus un gaišus 

Ziemassvētkus, lai nepietrūkst izturības, 
cerības un veiksmes Jaunajā gadā!

 Biruta Calmane, 
jauniešu centra vadītāja

Kad egles zaros sveces degs
Un teiksmains sapnis zemi segs,
Lai acīs jums tad laime mirdz
Un visu skumjo aizmirst sirds!

Visiem Ļaudonas pagasta iedzīvotajiem 
vēlam gaišus un sirsnīgus 

ZIEMASSVĒTKUS un cerīgu, laimīgu 
JAUNO – 2010.– GADU!

BRAC “Ļaudona” kolektīvs
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Ziemassvētki – tie ir gaidīšanas svētki. Klusībā 
lūdzam Dievu, kas mūsu dvēselēm  liek atplaukt 

labestībā. Ziemassvētku laikā dāvināsim cits 
citam labus vārdus, radīsim spēku ticībā, 

vēlēsim labu veselību un teiksim gadu simtiem 
atkārtotu vēsti – Lai miers virs zemes un 

cilvēkiem labs prāts!
Vēlu visiem, visiem gaišus Ziemassvētkus 

dvēselē. Lai piepildās  visas jūsu cerības un 
sapņi jaunajā – 2010.– gadā! 

Esiet veseli un stipri! 

                                   Pareizticīgo draudzes 
vecākais Jāzeps Mikanovs

Uz egles zariem lēni sasnieg sniegs,
Katrs kaut ko cer un kaut ko gaida.
Nāk Ziemassvētki, klusi atnāk prieks,
Sirds paliek gaišāka un acis smaida.

Dieva svētību Kristus dzimšanas svētkos novēlu 
visiem ļaudoniešiem! 

Lai jaunais gads nes mīlestību, veselību,
 prieku un gaismu katrā mājā!

 Ļaudonas katoļu draudzes vecākā 
Leontīne Litovnika

Dienas pirms Ziemassvētkiem un Ziemassvētkos 
ved mūs pretim kādam baltam klusumam, aiz kura 
ir kaut kas mīļš, aizmirsts gada laikā no iepriekšējiem 
svētkiem, kas mums atkal no jauna jāatrod šajos 
svētkos. Iedegsim savās Ziemassvētku eglītēs baltās 
svecīšu liesmiņas, katrs sevī domāsim baltas domas, 
ļausimies baltiem sapņiem, lai tie apņem mūs, un 
arī šajos svētkos TICĒSIM, CERĒSIM, MĪLĒSIM, lai 
nākamais gads mums visiem būtu radošu domu un 
veiksmīgu darbu bagāts!

Lai visiem ļaudoniešiem un avīzītes lasītājiem 
nākamajā gadā netrūkst nekā no tā, ko nav 
iespējams nopirkt par naudu!

Gaišus, mīļus Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno gadu!

 Ruta Vizāne

Jaunā gadā vēlu baltu sniegu,-
lai pār brūcēm un pār grumbām snieg,
it kā šūpuļdziesmu-klusu, liegu,
tīrs lai sapnis tiek un mierīgs miegs.
Zinu, sadursmju un trokšņu steigā
vēlējums tāds šķitīs sentiments,-
modinātājs uzvilkts kliedz līdz beigām,
uzsākts ritms neapturams dzen.
Varbūt no šīs trakās riņķa spēles
izraut Jaunais gads kaut brīdi spēs,-
jāiemācās sev un citiem vēlēt
spēka graudus iesēt dvēselēs.
                                      Lija Brīdaka

Priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu 
Jauno – 2010.– gadu 

vēl kultūras nama kolektīvs

Lūk, eglē sveču liesmas gail,
Tās šonakt sadedzinās visu drūmo, lai nav bail
Sākt jaunu rītu, jaunu dienu, gadu
Ar labu domu, darbu kādu.
Lai Ziemassvētkos apjaušam, ka brīnumu
ikkatrs nesam,
no sirds to dāvinot gan mazam, jaunam, vecam...

Sirdssiltus, mīļus un baltus Ziemassvētkus!
Laimīgu, veselīgu un cerīgu 

Jauno – 2010.– gadu!
Lai katram uz pleca 

mazs sargeņģelītis mājo!

SIA “Dīvari” kolektīvs

Nāc, rīta zvaigznes gaismas stars,
Lai sirdīs zied jauns pavasars,
Lai izklīst šaubas, pārstāj naids,
To iespēj Kristus bērns tik maigs.
Kāds prieks! Kāds prieks! Nu Dievs ar mums:
Viņš kļuvis mūsu patvērums!

Klusā naktī, svētā naktī Dievs dāvā Miera bērnu 
visai cilvēcei. Pār visu pasauli no debesīm nolai-
dusies mīlestība – tā mīlestība, kuru uztver ticībā, tā 
mīlestība, kurā zūd visas bailes par priekšā stāvošo 
nezināmo rītdienu, par izdzīvošanu vai sadzīvošanu 
bēdu un grūtību pārpilnajā pasaulē, tā mīlestība, kas 
apklāj visu un uzticas visam, kas cer uz visu un iztur 
visu. Tā ir mīlestība, ko dod Jēzus Kristus ikvienam, 
kurš to vēlas saņemt.

Jaunajā gadā Ļaudonas draudzei un visiem 
ļaudoniešiem vēlu mieru, saticību, izlīgšanu un 
veselību. Vēlu visiem prieku, jo pār mums stāv Mūsu 
Debesu Tēvs, kas vistumšākajā naktī sūta pasaulē 
savu Dēlu – cerību un gaismu, lai pat vislielākajā 
bezcerībā mēs saskatītu izeju un glābšanu.

Priecīgus Ziemassvētkus! Laimīgu Jauno gadu!
                           

                                               Ļaudonas ev.lut.
draudzes priekšniece Dzidra Uberte

Lai atnāk klusi, balti Ziemassvētki ar prieku sirdīs 
un mieru dvēselēs, lai Jaunais gads bagāts ar 

radošām domām un piepildītām iecerēm!
Veselību, pārticību, mīlestību visiem Ļaudonas 

pagasta iedzīvotājiem Jaunajā gadā!

Maija Zandberga, sociālās aprūpes centra vadītāja
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KULTŪRAS PASĀKUMI               

18.decembrī plkst. 10.00 
Ļaudonas PII “Brīnumdārzs” eglīte 

bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas 
izglītības iestādi. 

Lūdzam līdz ņemt maiņas apavus.

26. decembrī plkst. 19.00 
Ļaudonas kultūras namā
 Ziemassvētku koncerts.

Pēc koncerta balle, 
spēlē Pēteris Leiboms no Ērgļiem. 

Ieeja 1,50 Ls

2010. gada 1.janvārī plkst. 01.00 
Ļaudonas kultūras namā 

deju mūzika visām paaudzēm. 
Spēlē dj Māris. 

Ieeja 1,00 Ls

2010. gada 2. janvārī plkst. 13.00 
Ļaudonas kultūras namā

eglīte vecākajai paaudzei. 
Jautrus dančus spēlēs 

Mētrienas lauku kapela. 
Ieeja 0,50 Ls

Ziemassvētku  eglītes
Ziemassvētku eglītes pasākums 

Ļaudonas vidusskolā notiks 
22. decembrī no plkst.15.00 līdz 21.00. 

Vecāki ir atbildīgi par bērnu 
nokļūšanu mājās.

Ziemassvētku  eglītes
PII “Brīnumdārzs”

“Kaķu” grupas bērniem 
18. decembrī plkst. 11.30
“Zaķu” grupas bērniem
22. decembrī plkst 9.00
“Rūķu” grupas bērniem
22. decembrī plkst 10.00

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI 
ĻAUDONĀ

Ļaudonas ev. lut. draudzē
 24.decembrī plkst. 15.00
Mācītājs Valdis Strazdiņš

Ļaudonas katoļu draudzes 
dievkalpojums 

25. decembrī plkst. 16.00

Pareizticīgo Ziemassvētki notiks 
2010. gada 7.janvārī plkst. 14.00

Jordānas dievkalpojums būs 
19. janvārī plkst.14.00

Foto no R. Vizānes personiskā albuma
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Šūpojies, šūpulīti, 
Audzē lielu meitenīti, 
Būs tautām malējiņa, 
Būs liniņu plūcējiņa. 
  (Latv. t.dz.)

Sveicam  Baibu Krūmiņu un 
Guntaru Lavrenovu 

ar meitiņas Lolitas Lidijas 
piedzimšanu 25. novembrī!

...sevī viss ir jāatrod.
Jāatrod un jāatdod.
Jā, bet kas tad galu galā
Man no dzīves pašam paliks?
Labākais no labākā –
apziņa, ka ir ko dot.
                              Ā. Elksne

SVEICAM

55 gadu jubilejā
Guntu Matīsu  9.decembrī

60 gadu jubilejā
Maiju Zandbergu   21.decembrī

70 gadu jubilejā
Gaļinu Putirsku  9.decembrī

75 gadu jubilejā
Arni Markvartu  5.decembrī
Antonu Zepu  14.decembrī

Gunāru Vabuli   25.decembrī

85 gadu jubilejā
Liliju Meijeri   18.decembrī

Jāzepu Mikanovu  20.decembrī
Artūru Otvaru 28.decembrī

95 gadu jubilejā
Voldemāru Vilciņu  25.decembrī

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

APSVEICAM!                   

Un mēs kā sveces degam,
Un katrs, cik spējam, spīdam,
Kamēr vēl liesmai pa spēkam
Mūžīgai naktij spītēt.
	 	 (Ā. Elksne)

Mūžībā aizgājuši:

Imants Balodis –  
miris 81 gada vecumā 27. novembrī;

Olga Kravčonoka – 
mirusi 71 gada vecumā 28. novembrī;

Līvija Bogdāne – 
mirusi 92 gadu vecumā 2. decembrī;

Biruta Āboliņa – 
mirusi 68 gadu vecumā 3. decembrī;

Jānis Upenieks – 
miris 75 gadu vecumā 4. decembrī.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem!

Mēs atnākam, lai projām ietu,
Uz ceļa sprīdis visai īss –
Vien pāris tūkstoš lēktu, rietu
Un saules spīdums debesīs...

      Izsakām patiesu līdzjūtību Inesei Šumskai un 
Andrim Jasevičam ar ģimenēm,

BIRUTU ĀBOLIŅU mūžības ceļā pavadot.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs

LĪDZJŪTĪBA              

Pagasta iedzīvotāji, sākot ar 2010. gada 1. janvāri, 
amatpersonas deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestā 

varēs iesniegt tikai elektroniskā veidā. Lūdzu, 
neaizmirstiet reģistrēties VID. 

INFORMĀCIJA              


