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ĻAUDONASĻAUDONAS
REDAKTORA  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 11 (243) DECEMBRIS 2014. G.

Iedegta pagasta spožākā egle

  „Eglīte, iededzies!” „Eglīte, iededzies!” Pēc šo burvju vārdiņu izsaukšanas 13. decembrī iedegās mūsu pagasta egle, kas 
nu ir kā viens no rādītājiem, ka esam gatavi uzņemt Ziemassvētkus savās mājās. 

  Ziemassvētku ieskaņas koncerta laikā, kas izskanēja brīdi pirms egles iedegšanas, kopā ar Klintaines pagasta sieviešu 
vokālo ansambli „Dzirnas” noskaņojāmies gan otrajai Adventei, kad noiets jau pusceļš līdz Ziemassvētkiem, gan  gaišam 
pirmssvētku mieram.

Decembra pirmā puse, nākdama ar sniega segu, 
sarmotajiem kokiem, šķiet, ikvienam lika sarosīties 
Ziemassvētku gaidīšanas priekam. Nu, kad 
Ziemassvētki tepat jau pie sliekšņa, viss skaistums 
vējā. Sajūtās atpakaļ atgriezies nemīlīgais rudens 
laiks. 

Par spīti tam, svarīgāks par to, kas notiek mums 
apkārt, ir tas, kas notiek  “mums iekšā’’/ mūsos. 
Vai tas ir sirds siltums, labestība vai prieks, 
kas, starojot šai gaišajā Ziemassvētku laikā, nes 
siltumu, gaismu un ticību citiem?

Paraugoties  sev apkārt, noteikti redzam, ka visur 
ir iedegts gaišs svētku prieks. Iespējams, ka tas 
paslēpies kādas egles galotnē, kas iedegta mirdz 
pār laukiem, vai kāda maza bērna sirsniņā, kas, 
sastopoties ar lielajām sirsniņām, kļūst par lielu 

gaismas staru, kas ar savu gaismas radīto siltumu 
apstaro ikvienu sev apkārt. 

Ziemassvētki  nav tikai laiks, kad baudīt  saņemto 
prieku. Daudz svarīgāk  - kādam to dāvāt. Kādam, 
kas noskumis un dzīves pārbaudījumu sagrauts, 
kādam, kas nosalis un vientuļš virs zemes, kādam, 
kas izslāpis un pamests …

Patiesi Ziemassvētki ienāks mūsu sirdīs tikai 
tad, kad kādu būsim iepriecinājuši un sasildījuši 
ar savu sirds siltumu. Iepriecināsim viens otru ar 
maziem pārsteigumiem un ieraudzīsim viens otra 
acīs smaidu!

 Lai gaiši Ziemassvētki ar skaistāko 
Ziemassvētku sapņu piepildījumu!

Kristaps, redaktors
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MĒNEŠA JUBILĀRI

Sveicam jubilārus skaistajās dzīves 
jubilejās, vēlot veselību, dzīvesprieku, prieka 

pilnu katru dienu!

9. decembrī 75 gadu jubileju atzīmēja 
Gaļina Putirska

29. novembrī 80 gadu jubileju atzīmēja 
Vairis ViļeVičs

14. decembrī 80 gadu jubileju atzīmēja 
antons ZePs

Vairis  dzimis  4 bērnu ģimenē  saimnieka  Dzērvnieku 
Justiņa mājās „Ezerlejas”. Skolas gaitas aizsākušās Sāvienas 
skolā, kurā pabeigtas 7 klases. Pēcāk mācījies gan pašmācības 
ceļā, gan dažādos kursos. Rīgā pabeigti gāzes  atslēdznieku  
kursi.

Strādājis  Sāvienas  kolhozā  „8. marts”. No tēva apguvis  
arī kalēja amatu. 1,5 gadus smēdē bijis tēva māceklis.    
  1953. gadā uzsācis dienestu armijā, Saratovā, aviācijas daļā, 
taču lielākoties  darbojies  saimniecības  daļā. Pēc armijas 
darbs bijis  pienotavā. Tika strādāts arī laukkopībā, 2 gadus 
bijis laukkopības brigadieris.

Gaļina dzimusi Baltkrievijā 9 bērnu ģimenē. Vēlāk dzīves 
ceļi Gaļinu aizveduši uz Kazahstānu. Pēcāk, māsas mudināta, 
Gaļina atbrauca uz Latviju un apmetās Jumpravā. 

Liela daļa mūža aizvadīta Ļaudonas pusē, kur „Krīpēnos”  
strādājusi par slaucēju.

Dzīves laikā izaudzināta kupla bērnu saime  - 11 bērni. Nu 
ikdienas prieku sagādā 20 mazbērni uz 3 mazmazbērni.

Vasarās prieku sagādā arī piemājas dārziņa kopšana.

Antons dzimis Varakļānu pusē, Šķēļu sādžā, kur 4 bērnu 
ģimenē bijis vecākais bērns. 

1949. gadā ģimene pārcēlās uz Ļaudonu.
1953. gadā Madonā iestājies šoferu kursos. Pēcāk dienējis 

armijā Grīziņkalnā, mācījies  seržantu skolā. Pēc armijas 
strādājis pienotavā, vēlāk kolhozā. Kolhozā iepazinās  ar 
savu dzīves draudzeni  Intu un 1960. gada 14. decembrī, savā 
dzimšanas dienā, sarakstījās.

 Tagad jubilārs mīlestību sniedz 2 mazbērniem  un nu jau 
arī vienam  mazmazbērnam.

 Ik dienas Antons seko līdzi jaunākajiem notikumiem Latvijā 
un nerimstoši nododas mājas darbiem. Nepieciešamības  
gadījumā  Antons nekad nav liedzis palīdzīgu roku 
ļaudoniešiem.

Kopā ar sievu Āriju izaudzināti 7 bērni - 2 dēli un 5 meitas. 
Dzimtu nu kuplina arī 10 mazbērni.

Vairis  pazīstams kā kaislīgs makšķernieks. Viņam 
makšķerēšanas gaitas aizsākušās netālajā Aiviekstē, 
nopietnāk, kad mācījies skolas pēdējā klasē. Vairis  nu arī 
jaunajiem  makšķerēt gribētājiem ieliek drošus pamatus šai 
nodarbei. 

Neņemot vērā cienījamo vecumu, Vairis īpaši entuziastiski 
raugās uz jaunāko tehnoloģiju izmantošanu ikdienas gaitās.
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VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

rosība adventa laikā

  27. novembrī iestādes padome aicināja vecākus uz 
kopīgu darbošanos - PII „Brīnumdārzs” metodiskajā 
kabinetā veidot Adventes vainagus. Ceturtdienas 
pēcpusdienā pulcējās iestādes audzēkņu vecāki, lai katrai 
grupai izveidotu Adventes vainagu. Uz kopīgu darbošanos 

atnāca septiņas māmiņas: Arita Lācīte, Ludmila Zenčonoka, 
Sanita Baranova, Karīna Jeduša, Irita Ņikitina, Lelde 
Elijāse, Lita Pavlovska. PALDIES par darbu!

Judīte, PII „Brīnumdārzs” skolotāja

Pirmā advente „Brīnumdārzā”

 1. decembra rītā, ienākot  „Brīnumdārza”  teritorijā, 
mūs visus sagaidīja Liels Pārsteigums. Taciņas malās  
sasēduši, visus sveicināja trīs jauki draugi - amizantais 
Rūķis, priecīgais Zaķis  un mīlīgais Kaķis. Par šo jauko 
dāvanu vislielāko paldies sakām  trim atsaucīgām un 
darbīgām māmiņām - Diānas un Armanda māmiņai, 
Keitas un Maikla māmiņai, Kerijas un Kevina 
māmiņai. Šajā dienā bērnudārzā iededzām arī pirmo 
svecīti Adventes vainagā. Pie mums ieradās Rūķu 
krustmāmiņa  (skolotāja  Ilze). Viņa pastāstīja bērniem 
par šo Ziemassvētku gaidīšanas laiku, cienāja visus ar 
smaržīgām piparkūkām un jau pirmajai nedēļai  uzdeva 
trīs svarīgus uzdevumus - kopā ar ģimeni izcept un 

atnest uz bērnudārzu skaistu piparkūku izstādei, izrotāt  
iestādes telpas un iemācīties vienu Ziemassvētku dzejoli. 
Noslēgumā visi iemācījāmies vienu  rotaļu Ziemassvētkiem 
par jautrajiem rūķiem.

                                                                  
Judīte, PII „Brīnumdārzs” mūzikas   skolotāja
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Īsziņas no andreja eglīša ļaudonas vidusskolas
Decembra pirmajā dienā nu jau tradicionāli, kopā 

sanākuši svinīgajā skolas līnijā, iededzinājām pirmo 
svecīti Adventes vainagā. To šoreiz izdarīja 3.,4. klases  
skolēni,  otro svecīti iededzināja 5. klases skolēni, bet trešo 
- 6. klases skolēni.     Adventes  laiks - sevis izvērtēšanas 
un vienlaikus labošanās, sirds izmaiņas laiks, tas ir 
gandarīšanas  laiks. Arī mēs šajā laikā centāmies kādiem 
palīdzēt, iepriecināt. Skolēnu pašpārvalde izsludināja  
labdarības akciju  “Saldumu saujiņa” - gatavojām izrotātas 
paciņas Ļaudonas  pansionāta vecajiem cilvēkiem,  mazu 
sveicienu - pašdarinātas dāvaniņas - sūtīja pansionāta 
darbiniekiem skolas mazpulcēni. 15. decembrī ar nelielu 
muzikālu sveicienu Artūra Biķernieka, Kristiānas Mozgas 
izpildījumā, kā arī ar skolēnu pašpārvaldes pārstāvju 
jaukiem vēlējumiem dāvaniņas tika pasniegtas gan 
pansionāta darbiniekiem, gan iemītniekiem. 

Šajā laikā paguvām arī kopīgi  izveidot vēl viena 
gada skolas bildi, jo mūsu skolā bija ieradušies Mārītes 
fotokompānijas pārstāvji.

Skolā 10. decembrī viesojās kristieši no Somijas ar 
nelielu Ziemassvētku izrādi.

Adventes  laiks - tas ir gaidīšanas  laiks... Un tāpēc 
mēs skolas telpas rotājām, gaidot šo lielo notikumu - 
Ziemassvētkus. Izsludinot  mazu konkursiņu par glītāko, 
rūpīgāko, košāko klases Ziemassvētku telpu, klašu telpas 

tika arī novērtētas. 
18. decembrī - skolas eglīte ar jauko, sirsnīgo 

Ziemassvētku koncertu, kur savu prasmi rādīja  1.-2. klases 
deju kolektīvs (vadītāja A. Pētersīle), 3.-4. klases , 5.-6. 
klases, 7.-11. klases deju kolektīvs (meitenes) (vadītāja E. 
Macijevska), mūsdienu deju grupa “Lindo” (vadītāja A. 
Ostrovska), zēnu koris (vadītāja  I. Biķerniece), 5.-9. klases  
koris, 1.-4. klases ansamblis (vadītāja L. Antanoviča),  
2. klases  skolēni (skolotāja S. Bašķere), teātra pulciņa 
dalībnieki (vadītāja G. Strode). Tika sumināti skolas 
labinieki un teicamnieki, saņemot skolas  Goda rakstu 
un grāmatu, kā arī tika sumināti skolēni par sabiedrisko 
aktivitāti un skolas vārda  popularizēšanu. Paldies par 
ieguldīto darbu interešu izglītības  skolotājiem, kā arī īpašs 
paldies  Artūram Biķerniekam (8. klase) par muzikālu 
pārsteigumu! Un jautrs, mīļš paldies Ziemassvētku 
vecītim! Paldies visiem - par svētku telpu izrotāšanu un 
sagatavošanu, par dalību, par jauku kopā būšanu! 

 19. decembris - klašu eglīšu diena, tās notika gan 
ziemīgajā mežā, gan izbraucienā - Cesvaines pilī, gan 
izrotātajās klašu telpās. Visi jutās apbrīnojami viegli un 
jauki, jo gada jaukākais brīdis beidzot taču nu ir klāt!

sarmīte sīle,  A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā 

Mazpulcēnu ziņas
Tuvojoties  Mārtiņdienai, mazpulcēnu nodarbībās 

veidojām rudenīgus  apsveikumus Ļaudonas  Sociālā 
centra iemītniekiem. Sarūpējām arī ievārījuma burciņas un 
ābolus kā rudenīgus našķus.  9. novembrī devāmies ciemos. 
Paldies centra vadītājai Tatjanai Kriškānei par atsaucību!

11. novembrī Ļaudonas mazpulka dalībnieki tika 
uzaicināti piedalīties Madonā organizētajos  Poruka 
ielas svētkos. Mums tika uzticēts atbildīgs pienākums - 
aizdedzināt ugunskuru un atklāt pasākumu. Mūsu uzdevums 
bija iepazīstināt klātesošos  ar mazpulcēnu  kustību Latvijā 
- ko darām, kā veicas un, protams, aicinājām pievienoties 
mazpulcēniem. Pasākuma gaitā klausījāmies  dzejas 
lasījumus, dzirdējām un varējām dziedāt līdzi dziesmām. 

 Paldies par dalību pasākumā  - Diānai Podniecei, 
Kristīnei Kupranei un Naurim Pelsim, kā arī paldies 
pagasta pārvaldei par transportu!
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VĒSTIS  NO  ĻAUDONAS  PAGASTA  BIBLIOTĒKAS
Kā ikkatrs gads, arī 2014. gads, pavisam nesen kā 

atnākdams, nesa sev līdzi solījumus ikvienam no mums par 
kāda sapņa piepildījumu, cerībām, jaunām iespējām, jauniem 
izaicinājumiem. Mūsu katra paša ziņā vien bija tos pieņemt 
vai nē. Arī man šis bijis jaunu iespēju gads, kas ir pavēris 
durvis uz citu pasauli, par ko šobrīd esmu pateicīga liktenim. 
Kā ikviens sākums, arī uzsākot darba gaitas bibliotēkā, nebija 
viegls - neziņa un šaubas mijās ar pārdomām, vai esmu 
izvēlējusies pareizo ceļu. Šobrīd varu teikt, ka viss, kas notiek 
- notiek uz labu. Esmu pateicīga bibliotēkas apmeklētājiem, 
ka spējāt pieņemt pārmaiņas un ka mums ir izveidojusies 
pozitīva sadarbība - ar savstarpēju sapratni un cieņu citam 
pret citu.

Gribas domāt, ka aizvadītais gads pagasta bibliotēkā  nav 
ne ar ko labāks vai sliktāks par iepriekšējiem gadiem, taču 
noteikti citādāks. Darbs darīts pēc vislabākās sirdsapziņas, ik 
brīdi domājot par bibliotēkas apmeklētāju vajadzībām - kādam 
tā ir tikai grāmatu apmaiņa, kāds, iespējams, guvis pozitīvas 
emocijas, apskatot dažādās izstādes, vai ieguvis kādu vērtīgu 
informāciju, apmeklējot bibliotēkas piedāvātos pasākumus. 
Šeit lielu paldies saku visiem tiem labajiem cilvēkiem, kas 
snieguši savu atbalstu, lai bibliotēkas telpās tiktu īstenotas 
visas ieceres. Un paldies tiem, kas spēja to novērtēt.

No sirds priecājos par izveidojušos  sadarbību ar citām 
Ļaudonas pagasta iestādēm, īpaši PII “Brīnumdārzs” un 
Ļaudonas pansionātu.

Jāatzīst, ka šis gads lasītājus  nav lutinājis ar ļoti daudz 
jaunām grāmatām, taču iespēju robežās tās ir iegādātas, par 
ko paldies saku Ļaudonas pagasta pārvaldei. Tāpat paldies 
arī visiem grāmatu dāvinātājiem - Lauku bibliotēku atbalsta 
biedrībai, Bibliotēku attīstības institūtam, Madonas novada 
bibliotēkai, Madonas novada pašvaldībai, Latvijas Bankai, 
Sigitai Strubergai, Ciemaldai  Lūkinai, Mārai  Strautmanei, 
Līgai Calmānei, Rutai Vizānei, Dzintrai Viļevičai, Annai  
Pētersīlei, Ievai  Mūrmanei, Viesturam  Barbanam, Gunāram 
Kalniņam. 

Vasaras mēnešos bibliotēkā tika veikti nelieli remontdarbi, 
kas lasītāja acij nav manāmi, bet ikdienas bibliotekārajā  darbā 

Vēstis no BJIC „ACS”
Gada nogalē Madonas novada jauniešu dome izvērtēja 

novada jauniešu veikumu aizvadītajā posmā. Jaunieši tika 
nominēti pēc septiņiem kritērijiem:

1. Gada brīvprātīgais 
2. Gada pasākums 
3. Gada jaunatnes darbinieks 
4. Gada līderis 
5. Gada izaugsme 
6. Gada aktīvists 
7. Gada JC 
Kaut arī šoreiz nominantu vidū nebija Ļaudonas jauniešu, 

ļaudoniešu delegācija  pasākumā    piedalījās.   Mēs priecājāmies 
par citu jauniešu panākumiem, par to, cik atraktīvi, aktīvi un 
radoši jaunieši dzīvo mūsu novadā.  Atjaunotajā  kultūras 

namā „Kalnagravas”  dažiem  izdevās iemēģināt pat dejas 
soli.  Ļoti ceru, ka, šī  pasākuma iedvesmoti, nākamgad  arī 
Ļaudonas jaunieši pieteiksies darboties  Madonas  novada 
Jauniešu domē.

 Ar jauno gadu BJIC būs atvērts arī sestdienās  no plkst.12.00 
līdz 17.00.

Visiem ļaudoniešiem novēlam:
Jaunā gadā mirdzumu acīs un siltumu dvēselē, veselību 

pašam  un mīļajiem, apņēmību izpildīt pašam  dotos 
solījumus, eņģeli uz pleca un mīļus cilvēkus sev blakus! 
Bezgalīgu drosmi un izturību ceļā uz jaunām virsotnēm! Lai 
veicas un lai izdodas!

Biruta Calmane, BJIC vadītāja

ir būtiski - sakārtota noliktavas telpa. Liels paldies Ļaudonas 
pagasta pārvaldei par atbalstu un Linardam Dunduram par 
ieguldīto darbu!

Īpašu paldies  saku diviem cilvēkiem - skolas bibliotekārei 
Dzintrai Viļevičai par sapratni, atbalstu un savureiz arī 
neliegtu padomu bibliotekārajā darbā un Gitai Dzenei, kas ar 
mani kopā bija trīs mēnešus, uzsākot darba gaitas, kad viss 
bija svešs un nezināms.

noslēdzies  projekts  
„sāvienas  ezera  ekoloģiskās  situācijas izvērtēšana”

Š.g. 12. februārī Ļaudonas pagasta pārvaldē notika 
Madonas novada pašvaldības Zvejniecības un medību 
tiesību komisijas izbraukuma sēde, uz kuru tika aicināti 
visi Sāvienas ezera zemju īpašnieki. Sēdes galvenais 
temats - ūdens līmeņa paaugstināšana Sāvienas ezerā. To 
rosināja makšķernieku biedrība „Savieši”.  Kā eksperts 
tika aicināts Vides risinājumu institūta vadošais pētnieks  
Dr.biol. Matīss Žagars.

Uzklausot klātesošo zemju īpašnieku un eksperta 
viedokļus, tika nolemts uzsākt Sāvienas  ezera ekoloģisko 
izpēti  ar mērķi noskaidrot pareizos pasākumus, kas veicami 

ezera apsaimniekošanā.
Piesaistot finanšu līdzekļus no ES fonda, tika 

realizēts projekts „Sāvienas ezera ekoloģiskās situācijas 
izvērtēšana”.

Š. g. 29. decembrī plkst.10.00  a. eglīša ļaudonas 
vidusskolas muzeja telpā notiks projekta prezentācija, 
kurā Dr.biol. Matīss Žagars iepazīstinās ar izpētes norisi 
un pētījuma rezultātiem, kā arī vēlamajiem  tālākajiem 
pasākumiem Sāvienas ezera apsaimniekošanā.

Uz sanāksmi īpaši aicināti visi Sāvienas ezera zemju 
īpašnieki un ikviens, kam šie jautājumi šķiet saistoši.

„Kaut mazliet žēl, ka gads ir atkal galā, tu tomēr smaidi 
- Jaunais nāk.

Lai laimes daudz, lai bēdas garām, ar prieku sirdī gadu 
sāc!”

ar šiem knuta skujenieka vārdiem sveicu visus 
ļaudonas pagasta iedzīvotājus  Ziemas saulgriežos un 
gadu mijā! novēlu labu veselību, gaišas domas, veiksmi 
darbos, saticību ģimenē un katram piepildīt kādu senlolotu 
sapni!

uz tikšanos bibliotēkā vēl šogad 
un nākamajā gadā!

ieva skuške, 
Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja
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Nedaudz mākoņu sajūtas...
Dzīvo un saklausi -
mīli un sajūti! - sirdī tev krīt
vārdi kā eņģeļu glāsti,
kā sniegpārslas baltas jo baltas,
kas vēlas šo pasauli sasildīt.
                                         
                                                       ( Inese Tora)

30. novembra svētdienā, kad aizdedzām pirmo 
svecīti Adventes vainagā, atzīmējot sava klubiņa 
dzimšanas dienu, „Mežrozītes” aicināja visus 
ļaudoniešus  uz muzikāli dzejisku pēcpusdienu 
Ļaudonas kultūras namā. Draudzīgā un radošā 
atmosfērā norisinājās tikšanās ar dzejnieci  Inesi 
Toru, dziesminieci  Inesi Neretu un mākslinieci  
Solveigu Kļaviņu.

Pasākumu kuplināja Gulbenes  „Vītolu” 
izdevniecības redaktore Ilona Vītola, 
piedāvājot iegādāties līdzpaņemtās grāmatas 
plašam  interesentu lokam  -  gan bērniem, gan 
pieaugušajiem.

Kā pašas mākslinieces teica, ka viņas ir „sievietes,  
kuras stāv ar kājām uz mūsu mīļās Latvijas zemes, bet ar 
galvu ir mākoņos”.      Arī mums, steidzoties ikdienas darbos 
un rūpēs, dažkārt ir nepieciešama šī mākoņu sajūta.

Inesi Neretu mēs pazīstam jau kopš tikšanās pagājušā gada 
pirmajā Adventē, kad dziesminiece viesojās pie mums ar savu 
„Staru”  ansambli no Lēdmanes.

Sirsnīgā  skanīgās balss īpašniece pasākumu atklāja ar 
dziesmu  „Mīlestības eņģelis” ar dzejnieces Ineses Toras 
vārdiem, aizkustinot klausītājus un radot īpašu gaisotni.

Dziesminiece arī aizdedza pirmo svecīti Adventes vainagā.
Dzejas pasaulē, atklājot savas iekšējās pasaules bagātību, 

mūs ieveda dzejniece Inese Tora. Savā dzejā viņa runā gan par 
mīlestību, gan dzīves pamatvērtībām, gan par Radītāju.

Savukārt  krāsu un mākslas pasauli atklāja māksliniece 
Solveiga  Kļaviņa, iepazīstinot ar savām gleznām, kuras arī 
varēja iegādāties pasākuma laikā. Lai māksliniece varētu 
nodoties savam vaļaspriekam, liela nozīme ir arī ģimenes 
atbalstam. 

Laba savstarpēja sadarbība  māksliniecēm  izveidojusies ar 
grāmatu izdevēju  Ilonu Vītolu un radošu cilvēku - fotogrāfi 
Mirdzu no Gulbenes, kura arī iemūžināja pasākuma skaistos 
mirkļus.

Pasākums noritēja pie galdiņiem. Uz to bija ieradušies arī 
tālāki viesi - Liezēres pensionāru klubiņš ar savu atraktīvo 
vadītāju Mariju Dauģi.  Mēs savukārt saņēmām uzaicinājumu 
kopā ar viņiem Liezērē svinēt Ziemassvētkus.

Šo fantastisko cilvēku sirdssiltums un mīlestība mūs sildīs 
visu Adventes laiku un dos gaismu, ejot pa Ziemassvētku 
ceļu.

Visiem pārējiem ļaudoniešiem novēlam siltus un sirdsmiera 
pilnus   svētkus. Lai apkārt valda sirsnība un mīlestība! Tad 
arī vairāk nekā nevajag  - tikai vienu sirsnīgu vārdu, lai diena 
piepildītos ar smaidiem, kas gaiši kā saulstari mirdz.

                               nellija, klubiņa
 „Mežrozīte” vadītāja
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Iz vēstures apcirkņiem
 Ļaudonas aizsargu nodaļa vienmēr ir rūpīgi strādājusi kulturāli - sabiedrisko darbu un šamā darbības 

laikā lielā mērā veicinājusi kulturālas dzīves līmeņa celšanu. Pēdējā laikā nodaļa bija sevišķi rosīga teātra 
izrāžu un referātu rīkošanā, kāpēc šinī ziņā tā izpelnījās visčaklākās nodaļas nosaukumu pulkā.

Nodaļa sarīkojusi daudzas plašas teātra izrādes, pat operetes un viesojusies ar izrādēm apkārtējos pagastos, 
iegūdama lielu atzinību. Režisoru vadībā no nodaļas dalībniekiem ir izaudzis plašs labu aktieru kadrs. Lai 
darbs šinī laukā vēl labāki sekmētos, nodaļas vadība tagad nodibinājusi atsevišķu dramatisko kopu, kuras 
vadību uzņēmies pamatskolas skolotājs - aizsargs Valdis Lauva.

Tuvākā laikā nodaļas dramatiskās trupas dalībniekiem sarīkos dramatiskos kursus lietpratēju vadībā. 
Kursu noslēgumā dramatiskā kopa rādīs savas iegūtās zināšanas publikai, uzvedot plašāka apmēra teātra 
izrādi.

**
Sabiedrisko lietu ministrs A. Bērziņš apstiprinājis Rakstu un mākslas kameras locekļu sastāvu. Kamerā 

kā loceklis iecelts arī biedrības „Ļaudonas dziedātāju koris” dibinātājs un diriģents Arnolds  Osītis, dzimis 
1903. gada 10. decembrī Lubānas pagastā. Pēc pamatskolas skolotāja tiesību iegūšanas no 1923. gada 1. 
septembra viņš ir Ļaudonas pamatskolas skolotājs un pārzinis. Dziedātāju kori Osītis vada no 1923. gada.

Viņš ir ļoti rosīgs sabiedrisks darbinieks - patērētāju biedrības priekšnieks, lauksaimniecības biedrības 
valdes loceklis, pagasta revīzijas komisijas priekšsēdētājs, aktīvi viņš darbojas arī aizsargu un citās pagasta 
sabiedriskās organizācijās.

Uz Uldi Osīti pilnā mērā var attiecināt rakstnieka Līgotņu Jēkaba vārdus „Brīvā Zemē”, kurš par 
jaunajiem kameras locekļiem saka: „ Šie vārdi sen vairs nav sveši sabiedrībā, to ieteikšana un programma ir 
viņu līdzšinējais darbs. Katrs no tiem savā laukā pazīstams kā pieredzējis darbinieks, kas izpelnījies savas 
apkārtnes un aroda kolēģu uzticību.”

***
Svētdien, 11. decembrī, Kalsnavas un Mārcienas mežos bija plašas medības.
Medību noslēgumā Latvijas mežkopju un meža darbinieku biedrības Kalsnavas nodaļa  Ļaudonas 

lauksaimniecības biedrības telpās rīkoja tradicionālo mednieku vakaru ar medījumu nogaršošanu un 
muzikāliem priekšnesumiem.

Rīkotāji  bija ļoti jauki dekorējuši zāli, radot meža iespaidu. Viesi pie bagātīgajiem galdiem pavadīja 
jauku vakaru.

**
Ļaudonas baznīcā 18. decembrī plkst. 11 dievkalpojums, bet plkst. 17 Ļaudonas ev. lut. draudzes Dāmu 

komiteja rīko eglīti un trūcīgo apdāvināšanu Ļaudonas lauksaimniecības biedrības namā.

  “Madonas Ziņas’’ Nr.50 /15.12.1938./

 Iedegsim Ziemassvētkos un Vecā gada vakarā svecītes, ļausimies 
gaišo domu burvībai un sāksim Jauno gadu ar neatlaidīgu uzņēmību,  
ticību savai veiksmei, savam darbam, savam spēkam un savas zemes 
dāsnumam!

 Baltus Ziemassvētkus ikvienā mājā un ģimenē! Jaunajā gadā vēlu 
visiem labu veselību, izturību un labāku dzīvi!

                   
Gunta Matīsa, Sāvienas bibliotēkas bibliotekāre

Jaunā gadā mirdzumu acīs un siltumu dvēselē, veselību pašam un 
veselus mīļos!

Laiku zvaigžņu skaitīšanai un laiku rīta bučai, iedvesmu darbā un 
aizmiršanu par Zemes pievilkšanas spēku! Apņēmību izpildīt pašam 
dotos solījumus un drosmi sev noticēt, eņģeli uz pleca un mīļu cilvēku 
cieši sev blakus! 

Mīlestību pret sevi pašu un mīlestību pret pasauli aiz loga!
Lai veicas un lai izdodas!

                               Biruta Calmane, BJIC „ACS” vadītāja

Atkal svecīšu liesmas
Adventa vainagā plīvo,
Un Ziemassvētku dziesmas
Mūsu ikdienā dzīvo.
Četras gaišas liesmiņas
Ar mums sarunājas,
Četras baltas liesmiņas
Jautā - kā mums klājas?
Vai patiesā ticībā esam,
Ziemassvētkus gaidot,
Vai mīlu sev sirdīs nesam,
Tuvāko neatraidot,
Vai varam tiešām no sirds
Piedot un lūgt piedošanu?
Vai acīs mums mīļums mirdz,
Uzveicot tumšos spēkus?
Četras siltas liesmiņas
Silda mūs putenī bargā,
Četras baltas liesmiņas
Mūsu cerības sargā. 

     GaiŠus  un  PrieCĪGus  
ZieMassVĒtkus!

 Jaunajā gadā  - piepildīt  iecerēto, 
nepazaudēt  iegūto, atrast meklēto! 

sia ”ausmupe” 
un veikals  „katraM”
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APSVEICAM!

SĒRU VĒSTS

APSVEICAM!

evaņģēliski  luteriskajā  draudzē
24. decembrī plkst. 19.00 kristus 

augšāmcelšanās kapelā
Kristus piedzimšanas svētvakara, Ziemassvētku 

vakara dievkalpojums.

katoļu draudzē
25. decembrī plkst. 16.00 kristus 

augšāmcelšanās kapelā
Ziemassvētku dievkalpojums.

Pareizticīgo draudzē
6. janvārī plkst. 22.00 Mārcienas svētā 

alekseja pareizticīgo baznīcā
Visnakts dievkalpojums.

ZEMASSVĒTKU  DIEVKALPOJUMI

INFORMĀCIJA
BiedrĪBa  „LioGrade” atsāk darBĪBu

2015. gada 22. janvārī plkst.17.00 ļaudonas 
kultūras namā uz sanāksmi tiek aicināti biedrības  
„Liograde” biedri, kā arī ikviens, kas vēlētos 
iesaistīties biedrības darbībā.

  
Esiet atsaucīgi!  Biedrībai jāpieņem vairāki būtiski   

organizatoriski  lēmumi.

ļaudonas pagasta bibliotēka būs slēgta 2015. 
gada 6. janvārī un  laikā no 12. līdz 16. janvārim  

bibliotekāres profesionālās pilnveides apmācību 
kursu sakarā.

abonētā prese 2015. gadam:
Kā ierasts, žurnālu plauktos atradīsiet  “Ieva”, “IR”, 

“Praktiskais  Latvietis”, “Ilustrētā  Pasaules Vēsture”, 
“Dārza Pasaule”, “Planētas Noslēpumi”, “Veselība”, 
“Burda” pirmajam pusgadam.

Kā  jaunums nākamajā  gadā  gaidāmi  “Ievas Stāsti”, 
“100 Labi Padomi”, “Dari Pats”, “Leģendas”, “Mans 
Mazais”, “Astes”, “Citāda Pasaule”, “Annas Psiholoģija”, 
“Mājas Viesis”, “Praktiskie Rokdarbi”. Sadarbojoties ar 
Ļaudonas pansionātu, lasīsim arī laikrakstu “Stars”.


