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q Novada domē,
          pagasta pārvaldē
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                 iestādēs

q Kultūras dzīves         
                          norises

Vēstis

Aiviekste pie Ķikuriem. 
R. Vizānes foto

q Es nāku no Ļaudonas

q Informācija

Novembris. Mēs dzīvojam laikā, kad cilvēki ir ļoti aizņemti un 
noslogoti. Visi skrien. Bet arī tie, kas jau savu dzīvi aizvadījuši, vēlas, lai par 
viņiem netiktu aizmirsts. Taču ir viena diena gadā, kad mēs īpaši tiekam aici-
nāti apstāties un padomāt. Tā ir Mirušo piemiņas diena, ko atzīmējam 22.no-
vembrī, īpaši atceramies savus vecākus, radus un draugus, kuri pēc īsāka vai 
garāka mūža ir beiguši šīs zemes gaitas. 

Mārtiņi –10.novembris – tāpat kā visi rudens svētki, atnāk bagāti – ar la-
bības pilnām klētīm un gandarījumu par laikā paveiktiem darbiem, jo raža ir 
nokopta un ievākta, zeme aparta, izaudzēti jauni lopi. Zemnieks ir nodrošinājis 
sev iztiku visai garajai ziemai un, protams, arī tam, lai Mārtiņdienu godam 
saņemtu un nosvētītu. Mārtiņdiena saistāma ar saimnieciskā gada nobeigumu 
un visas dzīvās dabas gatavošanos ziemai.  Latviešu tautas ticējumi nosaka, ka 
Mārtiņu vakarā ir dūšīgi jādanco, lai aitām dzimst daudz jēru. Toties adīt Mār-
tiņos nedrīkst, jo tad dzimstot ragaini jēri. Un vispār Mārtiņos nedrīkst darīt 
ar vilnas apstrādi saistītus darbus, lai nākamgad labāk padotos aitas. Ticējumi 
arī vēsta, ka pēc Mārtiņdienas nosaka ziemu. Kāds laiks Mārtiņos, tāds ziemā. 
Ja tā, tad šai ziemai jābūt siltai un mierīgai, šogad Mārtiņi bija rāmi, mierīgi 
un migloti.

11. novembrī šogad aprit 90 gadi kopš nozīmīgās Latvijas Valsts armijas 
uzvaras pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku. 
1919. gada 11. novembrī Rīgā izšķīrās 1918. gada 18. novembrī dibinātās Lat-
vijas Republikas liktenis. Pēc šīs kaujas kļuva skaidrs, ka Latvija ir nosargājusi 
savu neatkarību. Par godu Latvijas brīvības cīnītājiem 11. novembri atzīmē kā 
Lāčplēša dienu. 

18. novembrī svinam Latvijas dzimšanas dienu. Katrai tautai un zemei 
ir sava unikāla pagātne un sava vienīgā iespējamā nākotne.  Mūsu valsts ga-
dadiena ir īstais brīdis, lai smeltos spēku tautas tradīcijās un kultūrā, lai tajā 
atrastu jaunu ceļu un veidotu jaunu Latvijas likteni. Katra labā doma par Lat-
viju šajā dienā ir svarīga. Svinēsim svētkus, daloties savās labajās domās un 
vēlējumos Latvijai – tas būs pirmais solis pretī to piepildījumam.

29. novembrī iedegsim pirmo Adventes sveci ceļā uz Ziemassvētkiem.
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18. novembris – Latvijas Republikas 91. dzimšanas diena
17. novembra vakarā pagasta kultūras namā koncerts par godu 

Latvijas 91. dzimšanas dienai. Koncertu atklāja pagasta jauktais 
koris “Lai top!” ar Latvijas valsts himnu “Dievs svētī, Latviju”. 
Svētku uzrunu klātesošiem teica Ļaudonas pagasta pārvaldes 
vadītāja Ilze Dreimane: “Laikā, kad apkārt šķietami vairāk nega-
tīvā, vairāk tumsas, vēlos akcentēt pilnīgi pretējo – pēc iespējas 
vairāk un biežāk saskatīt gaišo, labo un pacilājošo. Esmu dzi-
ļi pārliecināta, ka tikai ar tādu attieksmi jo ātrāk 
spēsim pārvarēt tās grūtības, kas skārušas mūsu 
valsti un diemžēl pilnīgi neizbēgami arī Madonas 
novadu, Ļaudonas pagastu.  

Gadus pēc neatkarības atgūšanas var rakstu-
rot kā dzīvošanu nepārtrauktu pārmaiņu zīmē. 
Pārmaiņas savā būtībā var būt dažādas – gan 
aizraujošas, iedvesmojošas un pacilājošas, gan 
arī smagas, nomācošas, sāpīgas un šķietami ne-
pārvaramas. Pārmaiņām varam ļauties, varam tās 
izbaudīt, varam pielāgoties un varam arī mēģināt 
tām pretoties un izmantot tās sev par labu. 

Laikā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 
esam ne tikai atguvuši valsts brīvību un drošību, 
bet esam arī atklājuši, cik augsta var būt šīs brī-
vības cena. Brīvība nozīmē ne tikai atgūtas tiesī-
bas, bet arī atgūtu atbildības un pienākumu nastu. 
Brīvība nozīmē ne tikai izdevību pašiem lemt par 
savu likteni, bet tā prasa arī drosmi un gatavību uzņemties at-
bildību par savu rīcību un tās sekām. Brīvai valstij ir vajadzīgi 
cilvēki, kas paši ir iekšēji brīvi – lepni, bet bez augstprātības, 
droši par savu cilvēcisko vērtību, pārliecināti par savām spējām 
un savām garīgajām vērtībām. 

Par spīti visam, ko ikdienā redzam un dzirdam masu medi-
jos, esmu pārliecināta, ka ne mūsu pagasta, ne novada, ne valsts 
uzplaukums nekad nevar būt viena cilvēka, vienas partijas vai 
viena grupējuma darba rezultāts. Tajā jāpiedalās visiem, katram 
ar savām spējām un savā atbildības lokā. 

Tik bieži piesauktā “dižķibele’’ ir uzlikusi mums smagus pār-
baudījumus, bet tā nav atņēmusi pašu būtiskāko – izvēles brīvī-
bu par to, cik lielā mērā katrs gribam būt sava likteņa noteicēji, 
cik lielā mērā iesaistīties sava pagasta, novada un visbeidzot 
valsts izaugsmes veicināšanā. 

Kādā no savām uzrunām latviešu tautai bijusī Valsts preziden-
te V.Vīķe-Freiberga sacīja: “Mums visiem vēsture ir sniegusi šo 
skaisto un dārgo dāvanu – būt klāt un līdzdarboties Latvijas at-
dzimšanā par neatkarīgu un demokrātisku republiku, būt klāt un 
līdzdarboties tās attīstībā un izaugsmē. Piedzīvot to, par ko tikai 
sapņoja tik daudzi mūsu priekšgājēji – brīvu Latviju, kam nebūs 
vairs jābūt kā vēja nestai lapai, ko viesuļvētras mētā no vienas 
nelaimes uz citu. Latvijai tagad ir iespēja plānot savu nākotni un 
censties jebkuru jaunu izaicinājumu pārvērst nevis par draudīgu 
biedu, bet par izmantojamu iespējamību.’’ Gribu gan piebilst, ka 
tieši šāda  pati iespēja ir katram no mums, un tā pakļaujas tikai 
katra domu un gribasspēkam.

Aizvadot valsts svētkus, tuvojoties Ziemassvētku gaidīšanas 
laikam, vēlu ikvienam apņēmību, darba sparu, uzticību augstā-
kām vērtībām par spīti tiem, kas ir gatavi tās samīdīt kājām! Lai 
svētku sajūta ienāk katrā mājā, katrā ģimenē!”

Pasākuma dalībniekus uzrunāja un svētkos sveica Madonas 
novada domes deputāti Agris Lungevičs, Gunita Kļaviņa un 
Ruta Vizāne: “Novembra mēnesis – ne tikai salts rudens mēne-
sis, bet ikvienam latvietim svēts laiks. Novembrī dzimusi Lat-
vijas valsts, novembrī pirms 90 gadiem atbrīvota Rīga. Mūsu 
Latvijai šobrīd neklājas viegli. Lai arī kāds būtu šis laiks – krīzes 
rūgtuma un smaguma pārpilns –, tomēr tas ir mūsu laiks. Mēs 
dzīvojam un strādājam šajā laikā, audzinām un izglītojam savus 
bērnus. Par spīti negācijām sabiedriskajā apritē, mēs esam lepni 

Koncertu sniedza pagasta pašdarbības kolektīvi un 
vidusskolas skolēni.

un laimīgi, ka mums ir skaista valsts, kurā varam sarunāties, 
mācīties, arī domāt un sapņot savā dzimtajā latviešu valodā.

Varbūt tāpēc, ka esam maza tauta, mums piemīt kopības sajū-
ta. Katrs esam jutuši līdzi Latvijas vārda nesējiem pasaulē, vai 
tie būtu sportisti, mūziķi, mākslinieki vai laba darba darītāji. 
Arī mūsu pagasta sportisti Latvijas vārdu nes plašajā pasaulē. 

Godinātie Ļaudonas pagasta iedzīvotāji.

Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Dreimane.
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Tie ir Sanita un Jānis Mūrmaņi, kuri šo-
mēnes piedalījās pasaules karatē čem-
pionātā Āfikā.

Esam arī izjutuši sāpes un rūgtumu, 
pavadot uz lidostu tuviniekus, kuri do-
das darba meklējumos svešās zemēs.

Bieži sev klusumā uzdodam jautāju-
mu – ko man šī valsts dod. Bet vai esam 
aizdomājušies par to, ko paši esam de-
vuši savai valstij? Varbūt nevajag val-
sti identificēt ar dažiem bezatbildīgiem 
cilvēkiem augstās varas gaiteņos. Mūsu 
valsts esam mēs visi. Palīdzēsim cits 
citam, lai mūsu valsts zeļ, plaukst un 
attīstās, būsim iecietīgi cits pret citu, jo 
liktenis un laika gaita mūs ir veidojuši 

ES NĀKU NO ĻAUDONAS                                                               
Es ar lepnumu varu teikt – es nāku 

no Ļaudonas! Ļaudonā manas dzimtas 
saknes ir jau vairākās paaudzēs. No 
Ļaudonas nāk gan mana mamma Lai-
ma, gan viņas vecāki un vecvecāki. Mī-
ļākās atmiņas par Ļaudonu man saistās 
ar bērnudārzu. Gan ar veco bērnudārzu 
“Pupuros”, gan ar jauno, jau Ļaudonas 
centrā. Teiksiet, ko gan mazs bērns var 
atcerēties! Tā ir bērnudārza vadītāja 
Zenta Bērziņa. Man, mazam ķiparam, 
tā bija siltuma, maiguma, jautrības un 
mīlestības pārpilna vadītāja. Tā ir Va-
buļmāte ar neiztrūkstošo lielo priekšau-
tu un lakatu galvā. Viņa vienmēr rūpē-
jās, lai mums būtu tīri palagi un dvieļi. 
Audzinātāja Anna Smirnova. Viņa bija 
audzinātāja ne pēc profesijas, bet pēc 
savas būtības. Es pat varētu teikt, ka tas 
bija viens no viņas talantiem, jo viņai to 
bija daudz. Bet viņas zīmīgākais talants 
bija mušu ķeršana. Neviens bērnudārzā 
nemācēja tik veikli ķert ar roku mušas 
kā audzinātāja Anniņa. Viņai nevaja-
dzēja ne pletnīti, ne avīzīti. Viens veikls 
rokas vēziens un muša noķerta. Tas lieti 
noderēja, kad brauca SES inspektores 
un telpās nedrīkstēja būt neviens lido-
jošs kukainītis. Un jāņem vērā, ka tas 
tomēr bija īsts lauku bērnudārzs– mušu, 
ka vai. Es atceros to laiku, kad bērnu-
dārzā valdīja satraukums, jo atnāca di-
vas jaunas darbinieces – novitātēm un 
aktivitātēm bagātā audzinātāja Biruta 
Bokta un rosīgā, ar baltu medmāsas 
priekšautu un cepuri galvā medmāsi-
ņa Ruta Vizāne. Atšķirībā no šodienas 
stingrajiem un brīžiem pat absurdajiem 
noteikumiem viņas nebaidījās vest mūs 
pastaigā gan pa mežu, gan pa pļavu. 
Viņas ļāva arī dīķītī paplunčāties un pa 
dubļiem pabradāt, gan pa lietu paskrai-
dīt, gan mežā ogas paēst. Atceros tās 
vasaras dienas, kad audzinātāja Biruta 
uz palodzes uzlika plašu atskaņotāju, un 
mums bērnudārza pagalmā pilnā skaļu-
mā skanēja modē nākušās lieliskā kara-
vīra Šveika dziesmas. Protams, mūsu 

mīļākā dziesma bija par puķes spraušanu 
pogas caurumā. Ar nepacietību tika gai-
dītas piektdienas, jo mēs zinājām, ka drīz 
brauks Gunāronkulis (Gunārs Bērziņš) ar 
savu “bobiku”, lai vestu mūs mājās. Tieši 
šo bērnu dienu iespaidā man viņš visu dzī-
vi ir bijis tāds mīļš, jautrs, omulīgs vīriņš. 
Bet līdz mājās braukšanai mums vēl bija 
launags. Lielā alumīnija bļodā tika sabēr-
ti cepumi, un mēs uz nebēdu varējām ēst 
šo našķi. Man šis bērnudārzs likās liels un 
mīļš. Ieejot tagad šajā ēkā, es brīnos, kur 
ir palicis viss šis varenums. Maza māji-
ņa, mazs laukums. Ar desmit soļiem var 
laukumam pāri pāriet. Protams, to vairs 
nevarēja salīdzināt ar jauno bērnudārzu. 
Tā kā mana mamma strādāja bērnudārzā 
par audzinātāju, arī mani skolas gadi pa-
gāja, lielākoties dzīvojot pa bērnudārzu. 
Es tagad varu teikt lielu paldies Dzintarai 
Birnei, Birutai Boktai un Rutai Vizānei, 
kuras man uzticējās un ļāva vasarās strādāt 
bērnudārzā, uzticot pieauguša cilvēka dar-
bus. Atceros, kā kopā ar virtuves saimnieci 
Mirdzu Aļeksejevu uz virtuves rīves rīvē-
jām kāpostus salātiem. Un sarīvēt vajadzē-
ja ļoti daudz. Es viņai teicu, ka šis darbs ir 
jādod darīt cietumniekiem, jo pēc tam viņi 
noteikti vairāk negribēs atgriezties cietu-
mā, lai tikai nebūtu jārīvē kāposti. Neatce-

ros pat, kāpēc, bet šis laiks virtuvē kopā 
ar Mirdzas tanti man palicis atmiņā kā 
kaut kas jautrs, vienreizējs. Laikam jau 
tāpēc, ka tikos ar labiem cilvēkiem. Es 
domāju, ka daudzi bērnudārza audzēkņi 
un viņu vecāki ar vissiltākajām jūtām at-
ceras fantastiskās auklītes Maldu Uberti 
un Irēnu Kupsiņu. Vēl joprojām man mī-
ļas ir atraktīvās un maigās, smaidīgās un 
jautrās audzinātājas Valentīna Venere, 
Ināra Krasnova, Irita Akmentiņa, Rudīte 
Zeiferte, Olga Lapuha, atsaucīgās, klu-
sās un nemanāmās veļas mājas saimnie-
ces Anniņa Kaminska un Veriņa Apsīte, 
čaklā brīnumaino rokdarbu radītāja Inta 
Andriksone un muzikālā audzīte Biruta 
Elksnīte. Pateicoties visiem bērnudārzā 
strādājošiem un viņu sniegtajai mīlestī-
bai, ir veidojies mans dzīves ceļš. Patei-
coties viņu ieliktajai taisnīguma izjūtai, 
biedriskumam, cilvēkmīlestībai, es izvē-
lējos savu nākamo profesiju, lai varētu 
palīdzēt kādam, kam nodarīts pāri. Pēc 
Ļaudonas vidusskolas absolvēšanas es 
devos mācīties uz LU Juridisko fakultā-
ti, kuru beidzot, ieguvu maģistra grādu 
tiesību zinātnēs un jau 15 gadus esmu 
Madonas rajona prokuratūras prokuro-
re. Man veicās arī tajā, ka manai mei-
tai Dženetai bija tā iespēja pavadīt kādu 
laiku Ļaudonas bērnudārza silītes grupā. 
Lai arī pati dzīvoju Madonā, uzskatī-
ju, ka tik mazam bērnam ir jājūt mājas 
siltums un mīlestība, un to varēs sniegt 
Ļaudonas bērnudārza meitenes. Otra 
meita Loreta jau apmeklē Madonas bēr-
nudārzu, un daudz ko es varu salīdzināt. 

Lai arī Latvijai ir grūti laiki, es ticu, 
ka ar šādiem cilvēkiem mēs nepazudī-
sim. Zinot, ka ir tādi cilvēki, kas vien-
mēr ir tev blakus ne tikai dzīves priecī-
gos brīžos, bet arī grūtībās, es droši varu 
teikt– es lepojos, ka esmu ļaudoniete un 
ka man apkārt ir šādi ļaudonieši. Paldies 
jums visiem, gan nosauktiem, gan ne-
nosauktiem, par šo man sniegto garīgo 
spēku!

 Jolanta Tropa
Kopā ar simpātisko trollīti Norvēģijā.

ļoti dažādus un atšķirīgus. 
Ikvienam no mums vēlu skaistus svēt-

kus – mūsu valsts dzimšanas dienu! Saules 
mūžu Latvijai, mūsu Latvijai!”

Koncerta starplaikos godināja pagas-
ta iedzīvotājus, kuri šī gada laikā beiguši 
aktīvās darba gaitas un devušies pelnītā 
atpūtā – skolotājus Valdi Balodi un Anitu 
Pētersīli, vidusskolas direktores vietnieci 
saimnieciskajos jautājumos Ilgu Brālis, ap-
vienotās virtuves noliktavas pārzini Anitu 
Pētersīli, sociālā aprūpes centra aprūpētāju 
Rutu Bojāri, pagasta padomes darbiniekus, 
grāmatvedi kasieri Maigu Ozoliņu un šofe-
ri Andri Ozoliņu, kultūras nama ansambļa 
“Sendienas” vadītāju Maldu Eglīti, bijušo 

pagasta padomes priekšsēdētāju Dzinta-
ru Birni, pagasta audžuģimenes – Astrī-
das un Ivara Ņikiforovu, Olīvijas Alžā-
nes un Normunda Pupauša ģimenes.

Sirsnīgi pateicības vārdi par ieguldīto 
darbu pagasta dzīves attīstībā Ļaudo-
nas pagasta padomes bijušajiem depu-
tātiem– padomes priekšsēdētājai Līgai 
Calmānei, vietniekam Normundam Ie-
salniekam un deputātiem Jānim Dreima-
nim, Gundegai Apšai, Lidijai Kaufeldei, 
Aldim Bondaram, Guntim Mozgam, Ju-
rijam Simsonam.

R. Vizānes teksts un foto
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PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ                                            

Bērnudārzam 30 gadi
Ļaudonā ir brīnumdārzs,
Mēs to saucam – bērnudārzs!
Visu gadu plaukst un zaļo, 
Jautras bērnu sejas staro...

...ar svinīgu lentes griešanu 1979. 
gada 31. augustā sākās 280 vietīga bēr-
nudārza darbība Ļaudonas centrā Avotu 
ielā 3. Pašreiz tas tiek saukts par Ļau-
donas pirmsskolas izglītības iestādi un 
šogad svin savu 30 gadu pastāvēšanas 
jubileju.

Bērnudārzam Ļaudonas pagastā ir 
sena vēsture – 1952. gadā tagadējā Kal-
nāju teritorijā atvēra bērnudārzu “Muiž-
nieku” mājās un “Laugu” mājās Kaln-
virsā. 1958. gadā p/s “Kirovs” atvēra 
bērnudārzu “Stopānos”, kuru 1962. gadā 
pārcēla uz “Pupuriem”, kas darbojās līdz 
jaunā bērnudārza atvēršanai.

Visi no šiem  gadiem pavadīti, radoši 
darbojoties un pinveidojoties, lai izvei-
dotu bērnu dzīvei un rotaļām interesan-
tas, mīļas mājas. Pašreiz darbojas trīs 
grupiņas.

   Mūsdienās arvien populārāka kļūst 
ideja – dalies savā pieredzē un atklāj to 
citiem, tāpēc šajā nozīmīgajā jubilejas 
reizē mēs vēlējāmies visus iepazīstināt 
ar mūsu ikdienu vairāku dienu garumā.   

...pirmdien uz PII aicinājām bērniem 
vistuvākos cilvēkus – vecākus, vecve-
cākus,  krustvecākus, lai vērotu bērnu 
ikdienas darbošanās dažādus veidus un 
tajos arī piedalītos paši. 

...otrdien pie mums ciemojās bijušie 
mūsu audzēkņi, kuri vēlējās dalīties  at-
miņās par bērnudārzā pavadīto laiku. Un 
prieks, ka skolas bērniem te ir piederības 
sajūta, kaut vai atceroties, cik nedarbu 
pastrādāts un cik daudz labu darbu da-
rīts, cik te daudz draugu satikts.

...trešdiena sākās ar vadītājas Ināras 
Krasnovas uzrunu un audzēkņu sagata-
voto apsveikuma koncertu. Šajā dienā 
mūs apciemoja kādreizējās iestādes va-
dītājas – Dzintara Birne, Biruta Bokta un 
bijušie darbinieki ar vēlējumu:

“Vispirms jau šajā mājā... lai neviens 
no tās neaizietu, iekams nav kļuvis maz-

liet labāks, mazliet 
laimīgāks un gudrāks.   
Izstarojiet mīlestību, 
kur vien jūs atrodaties: 

Esiet dzīvs piemērs 
Dieva laipnībai – nesiet 
laipnību savās acīs, ne-
siet to savā smaidā un 
nesiet to sveicienā!

Varbūt jūs esat eņ-
ģeļi, ko uz īsu brīdi 
satvērusi Dieva roka, 
likdama neviļus veikt 
svētīgu darbu, izteikt 
īstos vārdus.

Lai jūsu vārdi un darbi kalpo mazajām 
dvēselēm šajā mājā!”

Pasākumu kuplināja  ansamblis “Sen-
dienas”, kura vadītāja ir Malda Eglīte, 
mūsu bijusī darbiniece. Paldies par skanī-
gajām dziesmām!

...ceturtdiena, ir jauki sākt darbdienu ar 
ciemiņu uzņemšanu, ar apsveikumiem, ko 
saņemam, ar pamudinājumiem darboties 
un neapstāties pie jau sasniegtā.

Iemāciet putna dziesmu, 
Kas baltajā ievā skan.
Iemāciet vēja čukstus,
Kas pieneņu pļavā san.

Iemāciet brīnumam ticēt
Un zvaigzni noturēt plaukstā!
Iemāciet vasaru sajust 
Arī ziemas vakarā aukstā!

Iemāciet upes prieku,                   
Kad tā pāri akmeņiem skrien. 
Iemāciet sapņiem ticēt,
Iemāciet pieskarties tiem! 

Iemāciet pasaulē dzīvot,
Kad pārāk liela tā šķiet. 
Iemāciet mīlēt un piedot,
Lai dzīve prom neaiziet. 

 Šos vārdus mums velta  pagasta kutū-
ras nama kolektīvs

* * *
Ir svarīgi, lai cilvēkam paliktu tas,                   
kas bijis dārgs:
paražas, ģimenes svētki
Un atmiņu mājas.
Svarīgi ir dzīvot tā, lai būtu,
Kur atgriezties.
(A. Sent-Ekziperī)
Ar šādiem vārdiem mūs uzrunāja Ļau-

donas pagasta pārvalde un tās vadītāja 
Ilze Dreimane, piebilstot, ka Ļaudonas 
bērnudārzs atmiņu mājas ir būvējis jau 30 
gadus, bet šī māja vēl nebūt nav pabeigta...

Novēlam, lai bērnudārza darbiniekiem 
un apmeklētājiem nekad neizsīktu šīs at-
miņu mājas veidošanas prieks!

* * *
Ļaudonas  PII skaistajā jubilejā svei-

ca Madonas novada domes vadītājs 

Andrejs Ceļapīters. Neviltots prieks 
bija visiem par jaukajām dāvanām, iz-
skanēja arī patīkams paziņojums par ap-
stiprināto projektu mūsu Ļaudonas  PII 
ēkas siltināšanai.

* * *
No sirds uz sirdi, no domas uz domu, 
no šodienas uz rītdienu!
Lai viss, ko esat iecerējuši, izdodas!
Šo vēlējumu mums izteica izglītības 

arodbiedrības priekšsēdētāja Dace 
Caune

* * *
Vēlies –
  un sapnis kļūs īsts,
         tici –
   un tas nezudīs....
Šodienas atmiņu un nākotnes ļaudo-

nieši- bērniem jūs protat dot bez nosacī-
jumiem.

Ar “Paldies” vienmēr būs par maz.              
Šādu sveicienu un skaistus svētkus 

mums vēlēja Baiba Caune
* * *

Kolēģes no PII “Pasaciņa” sveicie-
nus izteica I.Ziedoņa vārdiem:

Katrai mājai ir savs starojums, 
Tālu staro tā māja, kurā ir bites. 
Viņa staro tik tālu,  cik  tālu ved viņas 

bišu ceļš.
Tās ir lielā starojuma vietas.
Liela  labdabīga starojuma vietas. 
Es te vestu bērnus diendusā guldīt...             

Darbojas vecāki kopā ar bērniem.

Esošie un bijušie bērnudārza darbinieki.

Sveic Andrejs Ceļapīters.
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* * *                       
Joprojām zem viena ēkas jumta kopā 

esam vairākas iestādes: 
Sociālās aprūpes centrs;
Ļaudonas bibliotēka un publiskais 

interneta pieejas punkts;  
V.Dimbeles ārsta prakse; 
M.Zagorskas zobārstniecības ka-

binets;
V.Jonānes Ļaudonas aptieka;
Skaistumkopšanas salons un bodī-

te “Rēvija”.
Sirsnīgi sveicieni, ziedi, dāvanas un 

laba vēlējumi turpmākam darbam  tika 
saņemti arī no šīm iestādēm. Paldies!

Paldies par apsveikumu arī katlu 
mājas darbiniekiem.

* * * 
“Kā pelēka pele mans  lauku ceļš ri-

tēs uz turieni, kur no pieneņu ziediem 
kamenes noskūpsta medu un aizlido zel-
taini smagas pār ziedošo ceļmalas grā-
vi, kur noslēpies mazs manas bērnības 
velniņš un rāda man mēli”   
          /O.Vācietis /

Lai mūžam jauni bērnības rīti, domas 
un darbi! Lai nerimstošs ir bērnības vel-
niņa gars! Lai nezūd mūsu radošā sadar-
bība!

Mūsu tuvākie kaimiņi, Ļaudonas 
vidusskolas plašā  saime, kā arī apvie-
notās virtuves kolektīvs.

* * *
Šodien un vienmēr mīlēt to, ko ir vērts mīlēt,
aizmist to, ko nav vērts atcerēties,      
lepoties ar to, kas ir lepnuma vērts,
gūt atelpu arī steigas brīdī, uzcelt žogu 
starp sevi un raizēm.   

Dzintra Viļēviča, Ļaudonas vidussko-
las floristikas pulciņa vadītāja.

* * *
Viens mazs prieks lai būtu katrai dienai!
Viens skats,  viens zieds,  
Viens laimes stūrītis un mazliet debesis,
Un labs vārds, kas dzīvi dara skaistu.

Bērnu rotaļu un attīstības centrs 
“Ļaudona” 

* * *
Birutas Calmanes sveiciens no jau-

niešu centra “ACS”    
Ja prieku, tad stipru kā pērkona lietu,                                                                                              
Ja bēdas – kā dzērvenes purvā,                        
Bet enerģiju un spēku ikdienas rūpēm,           
Kā varavīksni. 

* * *
Savukārt Līga Calmāne mūsu kolek-

tīvam dāvināja skaistu ziedu ar domu, ka 
tas kopjams un  lolojams tāpat kā šie mūsu 
pirmsskolas iestādes audzēkņi.

* * *
Jauktā kora “Lai top!” dziesmotais 

sveiciens bērnudārzam 30 gadu jubilejā!
* * *

Mūsu sponsori z/s “Saulieši” un z/s 
“Papardes” priecājās par mūsu panāku-
miem, par jauko atmosfēru, kas te valda, 
vēlot, lai te nepietrūkst bērnu čalošanas un 
cerot uz turpmāku sadarbību.

* * *            
Pacel spārnos savus skaistākos sapņus 

un ļauj tiem uzplaukt – šādus apsveikuma 
vārdus veltīja mūsu sadarbības partneri– 
“Latvijas Astmas un alerģijas  biedrī-
bas” valde un Rita Paegle.

Paldies sakām visiem sveicējiem!
Skolotaja Valentīna Venere

Bijušie audzekņi -atceras pasaku par Rāceni

Baibas Caunes sveiciens.
Bijusī vadītāja Dzintara Birne.

Bijusī vadītāja Biruta Bokta.

Ļaudonas vidusskolas kolektīvs.

Sponsori Skaidrīte un Aleksandrs 
Stepanovi.
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MĒNEŠA JUBILĀRI                      
25. oktobrī dzīves skaisto 80 gadu 

jubileju svinēja ļaudoniete Veneranda 
Zaļā, kurai šūpulis kārts Latgalē – Ša-
raku sādžā. 

Jubilāre savu skaisto dzīves jubileju 
sagaidīja savās mājās Upes ielā. Mājās, 
kurās viņa ielikusi visu savu sirdi un 
dvēseli. Ikviens garāmgājējs priecājas 
par mājas sakopto apkārtni un krāšņa-
jiem ziediem ap to. Tās ir mājas, kurās 
vasarās sabrauc jubilāres ģimene – dēls, 
vedekla, mazmeitas ar vīriem un maz-
mazbērni.  Kaut gan Veņas tantei, tā viņu 
sauc un godā tuvējie kaimiņi, 80 gadu, 
taču viņa nekad nav atteikusi sniegt pa-
domu vai palīdzību kādam kaimiņam 
jebkuros darbos. 

Ģimenē par viņu vecāka bijusi māsa 
Staņislava, vēlāk pievienojies brālis Jā-
zeps. Dzīve cienījamo jubilāri nav luti-
nājusi, jo deviņu gadu vecumā aizsaulē 
aizgājusi māmiņa. Bērnībā strādājusi 
visus lauku darbus, pat arusi zemi. Ģi-
menei daudz palīdzējusi krustmāte, 
kura arī vēlāk kļuvusi par audžumāti 
un dāvājusi vēl divas māsiņas – Adeli 
un Zentu. Skolas zinības apgūtas tuvējā 
pamatskolā – 4 km no mājām. Atnākot 

no skolas, bija jāturpina darbi tēva saim-
niecībā. Tēva mājās arī pārdzīvotas kara 
briesmas. Vācu karaspēkam atkāpjoties 
un padomju armijai tuvojoties, mājas no-
kļuva frontes līnijā. Tika izrakts bunkurs 
zemē, lopi izvesti no mājām uz krūmiem, 
paņemtas pašas nepieciešamākās mantas 
un ar šausmām sēdēts bunkurā, klausoties, 
kā dārd zeme un spindz lodes. Naktīs iets 
pie lopiem uz krūmiem, lai gotiņas varētu 
izslaukt. Frontei atkāpjoties, ģimene at-
griezās mājās. Mājas jumts cauršauts, kas 
atgādinājis sietu, kūtī bija iekritusi bum-
ba, kura  nonāvējusi aitas un cūkas. Darbs 
tēva mājās turpinājās līdz pat 1949. ga-
dam, kad ģimenei tika atņemts viss – lopi, 
labība, nojaukta māja un pārvesta uz Kār-
savu. Mājā vēlāk bijusi izpildkomiteja. 
Tēvs apcietināts un aizsūtīts uz Gorkiju. 
Ģimenei bijis jādodas jaunas dzīves mek-
lējumos. Venerandas dzīves ceļš aizveda 
viņu pie vecākās māsas uz Rogovku, bet 
tas nebija ilgs laiks. Drīz atkal bija jādo-
das tālākos dzīves vietas meklējumos. Tā 
dzīves ceļš piestāja Madonā. No Madonas 
kājām tika iets uz darbu Saikavas slim-
nīcā, kur Veneranda strādāja par sanitāri. 
1954. gadā dzīves ceļš piestāja Ļaudonā. 

31. oktobrī dzīves skaisto 85. dzim-
šanas dienu svinēja ļaudoniete Velta 
Eiholce, kura dzimusi, augusi, skolas un 
darba gadus pavadījusi tikai Ļaudonā. 

Jubilāre augusi piecu bērnu ģimenē. 
Divi brālīši miruši jau bērnībā. Bērnība 
nav bijusi viegla. Kā jau visiem tā laika 
bērniem, arī viņai nācies smagi strādāt 
no bērnu dienām. Skolas gaitas pagā-
jušas Ļaudonā, vispirms sešgadīgajā 
pamatskolā, tad divus gadus mācības 
Ļaudonas lauksaimniecības skolā. Mācī-
bu laiks skolās sakritis ar kara laiku un 
bieži nācies mācības pārtraukt, bet viņa 
ar tām veiksmīgi tikusi galā, un iesāktās 
skolas pabeigtas. Kara laikā kopā ar mā-
miņu bēgļu gaitās ģimene devusies uz 
Lazdonu. Tēvs jau bija miris, brālis dzī-
voja Rīgā. Atgriežoties no bēgļu gaitām, 
dzimtas mājas Ļaudonā bijušas nodedzi-
nātas. Darba gaitas uzsāktas patērētāju 
biedrībā. Strādāts Saikavā, dzīvots, kur 
kuru reizi, pārsvarā gulēts uz grīdas pie 
radiem un labiem draugiem. Vēlāk darba 
gaitas atveda atpakaļ uz Ļaudonu. Ļau-
donā uzsākts telefonistes darbs, ar laiku 
tas nomainīts uz pasta priekšnieces palī-
dzes amatu, bet vēl pēc dažiem gadiem 
Veltas kundze kļuva par Ļaudonas pasta 
priekšnieci un šo atbildīgo darbu veica 
līdz pat aiziešanai pensijā. Pastā pavi-
sam nostrādāti 32 darba gadi. Strādājot 
pasta kolektīvā, iegūti ģimenes draugi, 
ar kuriem vēl joprojām ir draudzīgas at-

Veneranda sāka strādāt par pārdevēju 
patērētāju biedrībā un visu savu turp-
māko darba mūžu –  līdz pat aiziešanai 
pensijā – strādāja tirdzniecībā. Ļaudonā 
sastapta mūža mīlestība Aldonis, izau-
dzināts dēls Andris, kurš dāvājis divas 
mīļas mazmeitiņas, bet tagad par vec-
vecmāmiņu – mušiņu – viņu sauc trīs 
mazmazdēli.

Cienījamai jubilārei vēlēsim veselību, 
dzīvesprieku nākamajos dzīves gados!

tiecības.
Ļaudonā sastapts dzīvesdraugs Haralds, 

un 1954. gada 31. decembrī nodibināta 
ģimene. Kopdzīves laikā uzcelta ģimenes 
māja uz tā paša zemes gabala, kur bijušas 
dzimtas mājas pirms kara. Mājas celšana 
arī tajos laikos bijusi grūta, no daudz kā 
nācies atteikties. Kopā ar vīru izaudzinā-
ti trīs bērni – dēls Tālis, meitas Līga un 
Inita. Laimes māte bijusi skopa, likteni 
vēlējot jaunākajai meitai, jo Initu piemek-
lējusi ļauna slimība, jau jaunībā aizsaucot 
mūžībā. Ģimenei tas bijis smags un grūts 
laiks. 

Veltas kundze savu dzīvi saistījusi ar 
pagasta pašdarbību, dziedājusi pagasta 
korī un ansamblī, piedalījusies Dziesmu 
svētkos Rīgā un citos kultūras pasākumos 
pagastā, rajonā un citviet Latvijā. Kopā ar 
pasta kolektīvu daudz braukuši ekskursi-
jās. Kolektīvs apceļojis daudzas skaistas 
vietas Latvijā, jo pastnieces Ainas vīrs Vi-
lis viņu kolektīvam vienmēr bijis kā labs 
gids, jo ekskursijās vadājis skolēnus un 
apskatāmās vietas labi pārzinājis.

Brīvajā laikā labprāt strādājusi pie sa-
vas mājas – puķu dārzā un piemājas dārzi-
ņā, lai tajā ziedētu skaisti ziedi un izaugtu 
laba raža, ar ko ziemai piepildīt pagrabu.

Aizejot pensijā, kopā ar kaimiņieni Viju 
sākusi pievērsties adīšanai. Vijai vienmēr 
bijis kas padomā, un abas kopā skaistos 
cimdu rakstus pārvērtušas īstenībā. Viņām 
bijis arī labs kontakts ar slaveno cimdu 
adītāju, ļaudonieti Mariju Stradiņu, kura 

nekad neliegusi savu padomu.
Cienījamā jubilāre tagad dzīvo kopā 

ar mazdēlu Ati savā mājā un priecājas 
par saviem pieciem mazbērniem un tri-
jiem mazmazdēliņiem, no kuriem viens 
dzīvo tālajā Anglijā.

Lai dzīvesprieks un veselība pavada 
cienījamo jubilāri vēl daudzus, daudzus 
gadus!

                  
***
11. novembrī dzīves 80 gadu jubile-

ju svinēja Rasma Fjodorova Sāvienā. 
Devāmies pie viņas, tomēr mums neiz-
devās Rasmu sastapt mājās, tāpēc sūtām 
īpašus sveicienus un laba vēlējumus. 
Lai veselība un dzīvesprieks nākamajos 
gados!

R. Vizānes teksts un foto
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ĪSZIŅAS NO SKOLAS                                              
Pirms brīvdienām mūsu skolas sko-

lēni un skolotāji  piedalījās A.Eglītim 
veltītajā piemiņas brīdī Ļaudonas kap-
sētā 21.oktobrī. Skolēni L.Iesalniece(6.
kl.), D.Celiņa (6.kl.), R.Beļaunieks 
(9.kl.) lasīja dzeju. Nolikām rudens zie-
dus dzejniekam un piemiņai aizdedzām 
svecītes. Savukārt skolā visas nedēļas 
laikā notika piemiņas latviešu literatū-
ras stundas un neliels konkurss 5.-10.kl. 
skolēniem par dzejnieku.

Pēc rudens brīvdienām skolēni uz 
skolu devās ar izgrebtiem ķirbīšiem, 
jo rīkojām 1.-10.kl.izstādi – konkursu 
“Ķirbītis – gaismeklis 2009”. Izstādes 
apmeklētāji varēja arī nobalsot par sev 
tīkamāko gaismekli. Konkursā piedalī-
jās 32 skolēni. Kādi ir balsojuma rezul-
tāti? Veiksmīgākie bija Jānis Krasnovs 
(2.kl.), Kristiāns Kalniņš (4.kl.), Renārs 
Razgalis (1.kl.), Jānis Elijāss (1.kl.), 
Rolands Šīmonis (1.kl.), bet par visvis-
veiksmīgāko atzina Zaigu Krēsliņu (10.
kl.).Visi dalībnieki saņēma pateicības 
un nelielu saldumbalvu, bet veiksmīgā-
kie arī gaimeklīšus – atstarotājus.

Skolā patīkama rosība notika 9.no-
vembrī, jo bija ieradušies Mārītes  fo-
tokompānijas fotogrāfi. Protams, nu jau 
tradicionāli veidojām kopīgo skolēnu 
un skolotāju foto, to vēlāk varēs aplū-
kot 1.stāva vestibilā blakus klašu vizīt-
kartēm.

Šajā dienā skolā ciemojās kinologi 
no Valmieras un Gulbenes, lai 1.-5.kl.
skolēniem pastāstītu par suņu kopšanu, 
dresēšanu, kā arī demonstrētu  suņu 
paklausību. Skolas bērni bija sajūs-
mā. Paldies par šo tikšanos skolotājai 
L.Grāvītei!

Savukārt 11.novembrī – Lāčplēša 
diena Ļaudonas vidusskolā.

Jau nedēļu iepriekš sākām gatavoties 
šim tradicionālajam pasākumam. Kla-
sēm vajadzēja iepazīties ar izliktajiem 
materiāliem par Latvijas brīvības cī-
ņām, par apbalvojumiem u.c. 

Šo informāciju prasmīgi varēja iz-
mantot viktorīnā. Klases gatavojās arī 

patriotisko dziesmu “kariem”, ar tekstiem 
un melodijām arī varēja iepazīties jau ie-
priekš.

Tātad visām klasēm vienota program-
ma: sākumdaļā – viktorīna, pēc tam dzies-
mu “kari”, bet tad sportiskas aktivitātes– 
šoreiz stafetes.

1.-4.kl.grupā veiksmīgākie 2.kl., 4.kl. 
skolēni, 5.-7.kl.grupā veiksmīgākie 7.kl. 
skolēni, bet 8.-10.kl. grupā veiksmīgākie 
10.kl. skolēni.

Pēc sportiskām aktivitātēm Ļaudonas 
vsk. skolēni un viņu vecāki, kā arī skolotā-
ji devās lāpu gājienā, ik pa laikam dziedot 
karavīru dziesmas, kā arī tautā iemīļotas 
dziesmas. Nolika svecītes pie represēto 
iedzīvotāju piemiņas akmens, kā arī pie 
Pārupes kapu akmens sienas. Tur notika 
īss atceres brīdis, vēlreiz atgādinot par brī-
vības cīņās kritušajiem karavīriem. Kopī-
gi nodziedāja „Es dziedāšu par tevi, tēvu 
zeme...”, un ceļš veda atpakaļ uz skolu.

16.novembrī skolā bija apskatāma 1.-
10.kl. rudens pārgājienu aprakstu izstāde.

17.novembrī skolas muzejā notika Lat-
vijas dzimšanas dienas svinības. Kopī-
gi dziedājām valsts himnu, runājām par 
Latviju dzejas ritmā, skolas 
ansamblis veltīja dziesmas 
Latvijai, bet pēc tam klašu 
kolektīvi “fanoja” par Lat-
viju. Tēmas, kuras saistītas 
ar Latviju, klašu kolektīvi 
izlozēja jau labu laiku ie-
priekš, tāpēc sagatavoties 
varēja laikus. 9.kl.gatavoja 
prezentāciju par Ļaudonu, 
4.kl.prezentāciju par jaun-
izveidoto Madonas novadu, 
3.kl.- Vidzemi, 7.kl.-Latga-
li, 5.kl.- Zemgali, 6.kl.-Bal-
tijas jūru, 1.kl. fanoja par 
populāru sporta veidu- ho-
keju, 2.kl.-par populāru lat-
viešu grupu  “Prāta vētra”, 
8.kl. par populāru latviešu 
raidījumu “Dziedošās ģi-
menes”, 10.kl. par Latvijā 
ražotu produktu-“Ādažu 

čipsi”. Klašu kolektīvi pēc uzstāšanās 
saņēma apliecinājuma zīmes, ka tik 
tiešām viņi ir īsteni Latvijas fani. Šo 
apliecinājuma zīmi klašu kolektīvi no-
vietos savās klasēs, lai atgādinātu, ka 
turam rūpi par Latviju ne tikai vienu šo 
dienu, bet ik mirkli, ik brīdi, ik dienu 
visa gada garumā. Šīs dienas vakarpusē 
mūsu skolas 5.-6.kl. deju kolektīvs (vad.
A.Punovska), kā arī skolas ansamblis 
(vad.I.Biķerniece) piedalījās Ļaudonas 
kultūras nama organizētajā pasākumā, 
kas bija veltīts Latvijas gadadienai. Pal-
dies skolēnu vecākiem par izrādīto inte-
resi un atsaucību!

25.novembrī skolā organizēsim vecā-
ku dienu un vecāku kopsapulci. Vecāku 
dienas ietvaros piedāvājam iespēju vē-
rot stundas, kā arī individuālas pārrunas 
ar mācību priekšmetu skolotājiem. No 
plkst.17.00 līdz 18.30 aicinām apmeklēt 
vecāku kopsapulci. Būs tikšanās ar psi-
holoģi M.Broku, skolas medmāsas infor-
mācija par profilaktiskiem pasākumiem 
gripas laikā, kā arī informatīvi ziņojumi. 

 S.Sīle, Ļaudonas vidusskolas 
direktora vietniece izglītības jomā

Oktobrī  4. klases skolēni nodarbībās 
plašāk  iepazinās  ar mīļākajiem  māj-
dzīvniekiem – suni un kaķi.

Noslēdzot nodarbību ciklu, 9. no-
vembrī  mazpulks aicināja uz tikšanos 
Madonas bērnu un jauniešu centra sko-
lotāju Ingunu Tihomirovu, kura vada 
pulciņu “Mācīsimies apieties ar istabas 
mājdzīvniekiem”.

Tā kā mēs esam tikai 12 mazpulcēni, 
tad ieteicām  kopā ar mums šajā  tikšanās 
reizē būt arī 1.-5.klašu skolēniem. Saru-
nā ar skolēniem  viešņa  iepazīstināja ar  
viesiem – pašas loloto ņūfaundlendie-
ti Pūci un viņas mazuli Hum-Hum, kā 

arī vācu aitas suni Boru 
un   miniatūras šnauceru 
Karu, kuras saimniece ir 
valmieriete Lauma Sīle-
Krūskopa.

Bezgala interesanti 
bija vērot suņu uzstā-
šanos. Skolēni uzzināja 
vērtīgus padomus,  kā 
apmācīt savus mājas mīluļus, lai tie iz-
augtu par gudriem un uzticamiem suņiem. 
Tikšanās noslēgumā  Inguna Tihomirova, 
kura dzīvo Valmierā un strādā savā pa-
matdarbā zooveikalā “Caps”, skolēniem  
novēlēja  vairāk vērot dabu, jo tur var sa-

Mazpulkā  

skatīt patiesās vērtības.
L. Grāvīte, Mazpulka vadītāja

Mazpulka vārdā izsaku pateicību 
Naura Pelša vecākiem par transportu  
un atvēlēto laiku, lai nokļūtu  Bērzaunes 
pamatskolā.
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INFORMĀCIJA                   
Madonas novada dome sākusi izdot 

“Madonas Novada Vēstnesi”, kurā turp-
māk būs publicēti visi domē pieņemtie 
lēmumi un informācija par Madonas no-
vada domes darbu.

“Madonas Novada Vēstnesi” visi pa-
gasta iedzīvotāji bez maksas saņemsiet 
savās pasta kastītēs vienu reizi mēnesī. 

“Ļaudonas Vēstis”  pagaidām turpinās 
iznākt ierastajā kartībā arī vienu reizi mē-
nesī un informēs par pagasta dzīvi.

R. Vizāne

Būsim atsaucīgi!
Laika gaitā ir izauguši bērni, iegādātas 

jaunas lietas, tomēr nenonēsātais apģērbs, 
apavi  vai dažādi sadzīves priekšmeti, kas 
ikdienā vairs netiek lietoti, lieki aizņem 
mājoklī  kādu stūri. Tās mantas, kuras 
vairs  netiek izmantotas un nav arī nolie-
tojušās, ārā izsviest nebūtu prāta darbs. 

Esam nolēmuši izveidot apmaiņas 
punktu,  kurā varētu derīgās, bet pašiem 
nevajadzīgās lietas nodot, un otrādi– ie-
spēja atrast lietu, kura vajadzīga tieši 
jūsu ģimenei.

Uzaicinu Ļaudonas pagasta iedzīvo-
tājus atbalstīt šo ideju un pārskatīt savus 
drēbju skapjus, apavu plauktus, virtuves 
skapīšus, un, ja atrodas lietas, kuras jums 
tiešām nav vajadzīgas, lietas, kas vēl ir iz-
mantojamas, nodot tās apmaiņas punktā. 

Apmaiņas punkts darbosies Ļaudonas 
pagasta kultūras namā (agrākajā Sarkanā 
Krusta telpā), sākot ar š.g.1.decembri, 
katru nedēļu otrdienās no plkst. 10.00 
līdz 12.00.

Labprāt uzklausīšu jūsu ierosināju-
mus. Neskaidros jautājumos droši varat 
ar mani sazināties, tel. 64860894.

Sociālā darbiniece Aija Zablocka 

Kā jau katru gadu, arī šomēnes Mado-
nu  apciemoja viesi no Vaijes pagasta Vā-
cijā. Sadarbība ar Vaijes pagastu Mado-
nai notiek jau daudzu gadu garumā. Kā 
jau vienmēr, sirsnīgie un entuziasma pil-
nie Vaijes iedzīvotāji ir sarūpējuši humā-
nās palīdzības kravu, ko līdz Madonai ir 
nogādājuši Horsts Buts, Ādolfs Jansens, 
Kurts Kastens, Peters Rihters.

12.novembrī Madonas novada pagasti 
varēja saņemt Vaijes draugu sarūpēto hu-
māno palīdzību.

Arī Ļaudonas pagasts saņēma 60 pa-
kas, pansionāts 8 pakas. Pakās galveno-
kārt ir lietots apģērbs, higiēnas preces, 
dažādi sadzīves priekšmeti, matrači. 
Humānā palīdzība tuvākajā laikā tiks 
izpakota, sašķirota un izdalīta Ļaudonas 
pagasta trūcīgajām ģimenēm.

Sirsnīgs paldies ģimenēm Vaijē, kuras 
organizējušas, sarūpējušas un nogādājušas 
šo tik nepieciešamo palīdzību pie mums.

Aija Zablocka

Bērni ir puķes pasaules 
dārzā, kas uz laiku ir uzticēti 
mūsu mīlestībai un kopšanai, bet 
kas attīstās un aug pēc viņu pašu 
vien zināmiem un nesatricināmiem 
likumiem.            /Z.Mauriņa/ 

SVEICAM
Madaru Kļaviņu un Aigaru Kaufeldu  

ar meitiņas Kristas piedzimšanu 
13.oktobrī!

APSVEICAM!                   

Dienas bijušas kā ābeles,
Kuru vainags dāsni augļus nes.
Nu, kad salnu piebērti to zari,
Pastāvēt un padomāt tu vari,
Cik šais gados atdots, veikts un gūts,
Kas zied vieglumā un kas ir bijis grūts.
Ir pār vaigu dažkārt ritējusi
Arī kāda sāļa lāse klusi.
Prieka brīžu skurbums galvu vijis,
Pasaulē caur tiem daudz gaišāk bijis.
                      /K. Apškrūma/

SVEICAM
50 gadu jubilejā

Andri Audriņu 29.novembrī
55 gadu jubilejā

Rūtu Kalniņu 14.novembrī
60 gadu jubilejā

Svetlanu Apsīti 4.novembrī
Tamāru Plaunovu 5.novembrī
Juriju Barabanu  9.novembrī
Gunti Dunduru  9.novembrī                              

65 gadu jubilejā
Valentīnu Prušakeviču 18.novembrī

70 gadu jubilejā
Andreju Benni 20.novembrī

75 gadu jubilejā
Jāni Upenieku  13.novembrī
Intu Zagorsku 15.novembrī
Uldi Pūdriķi  23.novembrī
Vairi Viļeviču 29.novembrī

80 gadu jubilejā
Rasmu Fjodorovu 11.novembrī

90 gadu jubilejā
Mildu Rudzīti 25.novembrī

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!

SĒRU VĒSTS
Laika pulkstenis stundas sit,
Laika pulkstenis stundas skaita.
Laika upe uz priekšu rit.
Mūžībai pretī rit cilvēka gaita...
          (Marta Bārbale)

Mūžībā aizgājusi
Ausma Otvare – 

80 gadu vecumā 26.oktobrī.
Patiesa līdzjūtība tuviniekiem!

13.decembrī plkst. 14.00 
 Ziemassvētku ieskaņas koncertu 
sniedz Vītolu ģimene no Liezēres

13. decembrī plkst. 16.00 
Ļaudonas pagasta egles iedegšana 

“Dīvari” laukumā

Eglīte bērniem, kuri neapmeklē 
pirmsskolas izglītības iestādi, notiks 

18. decembrī plkst. 10.00 
Ļaudonas PII 

Lūdzam ņemt līdzi maiņas apavus!

26.decembrī plkst. 19.00
Ziemassvētku koncerts, balle

2010. gada 2.janvārī plkst. 13.00 
eglīte pensionāriem

Joprojām tiek gaidītas fotogrāfijas 
konkursam “Mana Ļaudona”

Biedrībā “LAIMĪTE”
Ir pagājis 2009. gada 30. oktobris, kad 

biedrībā bija atvērto durvju diena, lai 
iepazītos ar pēdējā realizētā projekta ie-
guvumu. Diemžēl jāsecina, ka atsaucība 
nebija tik liela, kā bija cerēts. Un tomēr 
bija pāris interesentu, kam šī projekta ie-
guvumi nebija vienaldzīgi. Paldies jums, 
ka apciemojāt mūs! Un ceru, ka mums 
veidosies laba sadarbība.

Gribam piebilst, ka trenažieri jau ir 
pieejami ikvienam Ļaudonas iedzīvo-
tājam katru darba dienu no plkst. 9.30 
līdz plkst. 14.00. Trenažieru lietošana ir 
bezmaksas. Bet no plkst. 14.00 līdz plkst. 
17.30 trenažieri būs pieejami Ļaudonas 
pagasta pusaudžiem. Uz tikšanos!

Inga Calmāne, biedrības 
“LAIMĪTE” valdes priekšsēdētāja

No 2009. gada 11. novembra bērnu 
rotaļu un attīstības centram “Ļaudona” 

ir jauns darba laiks:
Bērniem Pusaudžiem

Pirmdienās 9.30-14.00 14.00-17.30
Otrdienās 9.30-14.00 14.00-17.30
Trešdienās 9.30-14.00 14.00-17.30
Ceturtdienās 9.30-14.00 14.00-17.30
Piektdienās 9.30-14.00 14.00-17.30
Sestdienās nestrādā nestrādā
Svētdienās nestrādā nestrādā

AFIŠA                 

Sākot ar šī gada 1. novembri, 
pagasta pārvaldes darba laiks 

no 8.30 līdz 16.00. 


