
 

 

Laimīt, mums Ziemzvētkos mīļumu dāvā un svecīti, gaiši kas mirdz! 
Laimīt, mums sirsniņā prieciņu ielej un actiņās spožumu liec! 
Laimīt, mums Ziemsvētku brīnumu sūti, lai piepildās sapnītis kluss! 
Laimīt, Tu svētkos nāc arī pati un svētība visiem mums būs!  
 

Aiziet pēdējās 2007.gada dienas. Laiks, kad pārdomāt 
paveikto un plānot jaunas ieceres. Šodien negribas sevī 
ielaist tās pārdonmas, kuras nes sev līdzi tumšās krāsas. 
Gribas priecāties – par labi paveiktajiem darbiem, 
panākumiem personiskajā dzīvē, par citu priekiem.  

Šajās dienās mēs biežāk nekā parasti sakām paldies. 
Šodien gribas teikt paldies visiem, kuri ir iesaistījušies 
pagasta dzīvē, piedalījušies dažādos pasākumos, snieguši 
palīdzīgu roku otram, apzinīgi pildījuši savus darba 
pienākumus, uzposuši savu sētu un uzmundrinājuši 
kaimiņus, domājuši un aicinājuši kopā darīt gribētājus. 
Paldies arī tiem, kuri ir apņēmības pilni enerģiski darboties 
nākamgad!  

Adventes laiks mūs visus rosina arī uz pārdomām. Šis 
laiks domāts atklātai sarunai ar sevi, saviem tuvākajiem. 

Ikdienas steigā un vienmēr nepadarīto darbu gūzmā 
apstāsimies, lai atvērtu savu sirdi labestībai un līdzjūtībai. 
Uzsmaidīsim saviem līdzcilvēkiem, pateiksim labus vārdus, 
novēlēsim sirsnīgus vēlējumus.  

„Cilvēks ir tas, ko viņš domā” – tā vēstī sena gudrība. 
Tāpēc domāsim labas domas. Pasaulē ir daudz prieka un 
skaistuma, tikai jāprot to saskatīt un paņemt. Ieskatieties 
savu bērnu un mazbērnu acīs! Tās mirdz Ziemassvētku 
brīnuma gaidās. Es Jums visiem novēlu piedzīvot 
Ziemassvētku brīnumu un piepildīt savu Ziemassvētku 
sapni! 

Lai labas domas un darbi palīdz piepildīt nākamā gada 
ieceres! 

 

Pagasta padomes priekšsēdētājs Guntis Ozoliņš 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007. gada decembris 

Ziemassvētkos mēs esam garīga pacēluma un 
spēka piepildīti, kura avots ir sludinātā vēsts par 
Kristus nākšanu pasaulē. Šajā laikā mēs dalāmies 
priekā un pateicībā par aizvadīto laiku un 
raugāmies ar cerību nākotnē. 

Es vēlos pateikties mūsu draudzes mācītājam 
Ģirtam Grietiņam, ērģelniecei  Baibai Pētersonei, 
visiem, visiem, caur kuru kalpošanu mūsu dievnams 
vienmēr ir uzposts un sagatavots, lai tajā varētu tikt 
sludināts Dieva vārds. 

Māte Terēze saka: „ Tas, ko mēs darām, ir tikai 
ūdens lāse okeānā. Taču, ja šīs lāses nebūtu, 
okeānā būtu par vienu lāsi mazāk.’’ 

Lai Dievs mūs visus svētī šajos Ziemsvētkos! Lai 
mūsu sirdis ir pilnas miera, mīlestības un prieka! 
Dieva klātbūtni un mīlestību Jaunajā Gadā vēlot, 

 

Daudzeses luterāņu draudzes priekšnieks  
Jānis Feils 

 

Visi mīļi gaidīti uz Ziemassvētku 

dievkalpojumu Daudzeses baznīcā 
25.decembrī plkst. 12:30 

 

Ikkatru gadu eņģelis nones lejā mums baltu pārslām apvītu grāmatu,  
Mēs veram to vaļā un visapkārt birst trauslas sniega zvaigznes.  
Tur nav neviena vārda, tikai balto pārslu burvīgais raksts mums stāsta,  
ka Ziemassvētki ir pie durvīm.  
Mūžīgi mūžos lai Ziemassvētku gaišais brīnums 
Deg ik svecītes dvēselē, 
Jo tur - aiz svētajiem saulesgriežiem -  
Ir gaisma mums apsolīta. 
Lai šī gaisma, kas nes sevī līksmi, labestību, cerību, staro Jūsu mājās,  
nesdama sev līdz mīlestību, laimi un veselību! 

 
Daudzeses pamatskolas kolektīvs 

 

Atkal ir aizsteidzies viens gads ar vēja spārniem un ikvienam 
no mums tas ir bijis savādāks – priecīgi notikumi mijušies ar 
tumšākiem brīžiem un varbūt tieši tāpēc Jaunais gads tiek 
gaidīts ar prieku, ar cerībām, ka nākošais noteikti būs laimīgāks 
par iepriekšējo. Gaidīšanas prieku neaptumšo pat tas, ka jau 
kuro gadu Ziemssvētku vecītis brien pa dubļiem ciemoties pie 
lieliem un maziem gaidītājiem. Un tādēļ viss „Čiekuriņa” 
kolektīvs sveic pagasta iedzīvotājus, iestāžu darbiniekus, 
vecākus Ziemssvētkos un Jaunajā gadā vēlot:  

Kad mazliet sāp, ka gads ir atkal garām, 
Tad tomēr smaidiet – atkal Jaunais nāks, 
Lai laimes daudz, lai bēdas steidzas garām, 
Lai sirds ik dienas prieku atrast māk! 
 

PII „Čiekuriņš” kolektīvs 

Paturi ilgāk kādu no mirkļiem 
Atrodi sirdī tam vietu 
Lai ar svētku patieso prieku 
Gaišāks tālāk tu ietu 
 /M.Bārbale/  
 

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un laimīgu 
Jauno gadu visiem pagasta iedzīvotājiem novēl 
sieviešu koris „Daudzeva” un diriģente. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Gadu mijā 
Ir atkal gadu mija –  
Divtūkstoš astotais jau klāt. 
Ar ko gan tas mūs pārsteigs, 
Ar ko būs savādāks? 
 
Vai kļūs mums vieglāk dzīvot, 
Vai maciņš biezāks kļūs?  
Nu, mīļie ļaudis, noticiet, 
Ka kaut kas labāks būs! 
 
Dažs braukās lepnā mersī, 
Bet nebūs citam maizes. 
Dažš šampanieti korķēs, 
Bei citam – tikai raizes. 
 
Lūk, tā tas līdz šim bijis, 
Bet vai tā vienmēr būs?  
Mēs tur – nu tā, pa vidu, 
Bet jādzīvo vien būs. 

/Velta Everte/ 
 

Jaukus Ziemssvētkus un 
laimīgu 2008.gadu! lai mūsu 
plānajos maciņos iekrīt arī kāds 
lielāks naudas gabaliņš!  

 
Pensionāru padomes 

locekļi Aina, Valija R., Maija, 
Elmīra, Krišjānis un Alfreds. 

 

Dienām, kad gads skaita pēdējos soļus, piemīt īpaša noskaņa. 
Atceramies mīļos un tuvos; pārdomājam gadu un visu dzīvi.  

Kā mums klājas mūsu Daudzevā? Šogad kļuvis gaišāk, skaistāk, 
sakoptāk. Muižā šogad iedegusies gaisma pašā nepatīkamākajā 
lielceļa līkumā. Skola gaiši nokrāsota; top jaunas mājas, gludi zālieni, 
mūžzaļu skujenīšu grupas.  

Jaunieši piedalās gan teātrīšos, gan „līderos” (Leader – Eiropas 
finansēti mazi projektiņi). Seniori aktīvi darbojas sabiedriskajā dzīvē, 
draudzējas ar citu pagastu pensionāriem. 

Jā, naudas vairāk nav kļuvis. Dārdzība, īpaši zāles un pārtika noēd 
pensiju un algu pielikumus. Ar reformu arī nav skaidrības – nu, 
negribētos gan Jaunjegavu celt par kreisā Daugavas krasta 
galvaspilsētu!  

Ko es gribētu vēlēt? Mierīgu un priecīgu dzīvošanu. Mīļos apkārt 
katru dienu. Kustēt, kustēt cik iespējams! Un labu veselību. Jaunatnei 
turēt acis vaļā un pamanīt iespējas un cilvēkus, ko liktenis sūta Jūsu 
ceļā!  

 
Kad Ziemassvētkos koki sniega ziedos, 
Tiem katrā cerā mīlestība, prieks. 
Šīs sniega ziedu pārslas Ziemassvētkos 
Tev mīlestībai baltu sveci sniegs. 
 

Lai visiem bibliotēkas lasītājiem 

priecīgs Ziemssvētku laiks, veiksme 

un veselība Jaunajā dzeltenās žurkas 
gadā un ar prieku gaidīšu Jūs 

bibliotēkā! 

Bibliotekāre 

 

Lai laime atnāk un paliek, 
Lai vēlīgs likteņa prāts. 
Lai mīlestības ir gana, 
Ko saņemt un citiem dot. 
Un nedienas gaismas zvanā 
Lai dvēsele pārkausēt prot! 
 

Daudzeses pagasta padome sveic 

visus, kas decembrī svin dzimšanas 

dienas, vārda dienas un citus 

svētkus! 

 
Šovakar lai zvaigznes ceļu rāda, 
Mēnestiņš lai spozmi sirdīs dedz.  
Laimesmāte baltos ceļos vada, 
Sarmas paklāju zem kājām sedz.  
 
Mīļi sveicu visus pensionārus, 

invalīdus Ziemassvētkos un Jaunajā 
gadā! Vēlu veselību un 
dzīvesprieku, jo, kamēr mēs 
dzīvojam, tikmēr mēs esam!  
Būsim aktīvāki un piedalīsimies 

rīkotajos pasākumos. 
 

Labu Jums vēlot 
pensionāru padomes 

priekšsēdētāja 
 

PATEICĪBA 
No sirds vēlos pateikt 

paldies Guntim Ozoliņam, 
Ligitai Kalnozolai, Dagnijai, 
taņai, Valijai, Natālijai, Intai. 
Priecīgus viņiem 
Ziemassvētkus, laimīgu Jauno 
gadu! 

Vija 
 

Š.g. 29.decembrī plkst.13:00 Pagastmājas zālē notiks pensionāru 
pēcpusdiena.  

Par savu ierašanos un nepieciešamību pēc transporta lūdzam zvanīt 

pa tel.5141139 līdz 27.decembrim. Būsim priecīgi Jūs satikt pasākumā. 

Pensionāru padome 

5.janvārī 

BALLE JAUNĀ GADĀ 
Kopā ar grupu „Titāniks” pagasta 

zālē, ieeja – Ls 1. 
 

12.janvārī pagasta dramatiskā 
kolektīva izrāde „Kaķīša 
dzirnaviņas”, pagasta zālē. Ieeja 
bezmaksas.  

SLUDINĀJUMSSLUDINĀJUMSSLUDINĀJUMSSLUDINĀJUMS    
Pērku gāzes balonu, reduktoru, galdu, ķeblīšus un krēslus, 

riņķu komplektu plītij.  
Monika Purene, Dzelzceļa ēkā Nr.2, dzīv.Nr.6 

 


