
DAUDZESES PAGASTA PADOMES    2008.gada Ziemassvētku izdevums 

INFORMATĪVAIS BIĻETENS 
 

Ziemassvētku eglīte bērniem, kas bija paredzēta 30.decembrī 

 plkst. 12:00, tiek pārcelta uz plkst. 15:00 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemassvētki - vieni no skaistākajiem 
svētkiem gadā. Laiks pārdomām, atmiņām 
un nākotnes sapņiem. 

Šajā brīdī gribas domāt gaišas domas, 
lai mūsos iekšēji valdītu sirdsmiers, labs 
noskaņojums un mīlestība vienam pret otru. 

Svētki ir tas laiks, kad ir jāpasaka 
paldies ikvienam par paveikto. Katrs labs 
padarīts darbiņš, katra laba iecere, katrs 
mīļi izteikts vārds ir mūsu visu kopējā 
bagātība. 

Šodien gribas teikt paldies: 
 visiem pagasta iedzīvotājiem par 

līdzdalību pagasta dzīves norisēs un 
atbalstu grūtos brīžos, pamatskolas un 
bērnudārza kolektīvam par pacietību bērnu 
izglītošanā, zemkopjiem un uzņēmējiem 
par nenogurdināmo darba sparu, pagasta 
darbiniekiem  par sapratni un  iecietību 
ikdienas darbā. 
 

Kluss kā vieglas rokas mājiens 
Svētvakars pār zemi nāk. 
Baltais miers kā zvaigžņu klājiens 
Svētā mirdzē starot sāk...... 
Baltais miers pār dziļām sāpēm 
Neredzamu gaismu  auž; 
Cauri likstām darba rūpēm 
Dvēsle to kā glāstu jauž. 
Liegā melodijā plūstot 
Svētvakara zvani slīd 
Un par svētu gaismu kļūstot 
Baltais miers tur zvaigznēs spīd. 
                /A.Zaprauska/ 

  
Lai šajā Ziemassvētku laikā mums 

visiem gaišas domas, ticība saviem 
spēkiem, miers un saticība katrā ģimenē un 
mājā. 

Jaunajā 2009.gadā atbalstīsim viens 
otru un kopā mums izdosies! 

 

Daudzeses pagasta padomes 
priekšsēdētājs 

 Guntis Ozoliņš. 
 

Senie latvieši zināja teikt – parāds nav brālis! Ja 
darbu steigā nav iznācis laika samaksāt par bērnu 
ēdināšanu Daudzeses pamatskolā, tad atlikušajās gada 
dienās vēl ir laiks to nokārtot, lai parādus nepaņemtu 
līdzi jaunajā gadā! 

SVĒTĪGU UN LABIEM DARBIEM 
BAGĀTU JAUNO GADU VISIEM 
PAGASTA IEDZĪVOTĀJIEM!  
 

Ikviens būs mīļi gaidīts Ziemassvētku 
dievkalpojumā Daudzeses baznīcā 
24.decembrī plkst.13:00 
Autobuss no Dardedzes plkst.12:30. 

MĪĻI SVEICIENI GADU MIJĀ! 

Ziniet, kas man patīk šajā laikā? Ģimenes un draugu loks 
saslēdzas ciešāk, atbalstām cits citu. Cik spējam. 

Vēl kas ir skaisti – mūsu pagastā ir tādi cilvēki, kas īsteno 
sapņus, arī senus kopējos sapņus. Vesela komanda. Visus 
nosaukt grūti, tāpēc reizi par visām reizēm – īpašie PALDIES: 

- Guntim – ar viņa atbalstu rodas sporta halle, gaisma ielās 
utt.;  

- Katjai – Daudzevas centra spodrība ir galvenokārt viņas 
nopelns; 

- Jankovsku ģimenei – par pagasta mājaslapu internetā un 
informatīvo biļetenu, kādi tie tagad ir; 

- Elmīrai, Aijai, Verai un visiem, visiem, īpaši jaunatnei, arko 
kopā teātrīšus spēlējām. Nu mīl mūs mūsējie!; 

- katram, kas sakopj – apstrādā, izdaiļo – kaut nelielu stūrīti 
zemes; 

- katram, kas strādā pats un darbu un maizi citiem dod, kas 
savu darbiņu ar prieku, labi un citiem par prieku dara; 

- īpaši lielais paldies Lapsu ģimenei par palīdzību manā dzīvē 
un darbos. 

Kopā izdodas labāk, vieglāk, skaistāk. Kā tai bībelstāstā 
par lielo karoti – ja vienam par smagu, divatā ceļ. Lai trešo 
pabarotu.  

Tāpat mēs te, Daudzevā, visi esam saistīti. Kurā brīdī kurš 
vairāk ņemam, kurā – dodam. Viss mainās. Arī cilvēki. Tā jau ir 
tā dzīve.  

Skaistu gadu, labus cilvēkus apkārt. Labu veselību. Veiksmi 
visā, arī darbā! 

                                                                                                       
Dagnija 

 



 

 

 

 

 

 

 

Krīt pārslas kavēdamās logā 
Ir atkal Ziemassvēku laiks, 
Un, brīnums, sajūtos kā senāk,   
Es sajūtos kā bērnībā… 
Balts galdauts, svaiga maizes garša 
Balts miers aiz mana loga dzied…  
 

Lai Ziemassvēku miers un klusums dod 
spēku visu cerību piepildījumam jaunajā – 
2009.gadā! 

Daudzeses pamatskolas kolektīvs 
 
 

Paldies, ka varu saredzēt, ko bites, 
ko bites pašas nesaprot,- 
šo prieku darboties bez mitas 
un to, cik daudz mums dabas dots.  

/L.Brīdaka/ 
Daudzeses pagasta padome sveic 

visus, kas decembrī svin dzimšanas 

dienas, vārda dienas un citus 

svētkus! 

 

Es neticu mūžīgai apsnigšanai, 
Ticu Saulgriežu sniegiem, kas zemi 
   tīru un mirdzošu padarīt nāk, 
Ticu Ziemsvētku klusajam brīnumam,  
   kuram dvēselē jāienāk. 

/S. Kaldupe/ 
 

Visiem, visiem gaišus un mierpilnus 
Ziemassvētkus novēl sieviešu koris 
Daudzeva un diriģente.  
 

Lai ir svētki katrā mājā, 
Visiem priecīga lai sirds. 

Svētku gaišums katrā logā,             

Lai kā laimes zvaigzne mirdz!   
 

Vēlam pagasta priekšsēdētājam 
G.Ozoliņam, pagasta deputātiem, R.Nāzarei 
baltus Ziemassvētkus, veiksmi Jaunajā gadā, 
lai visi iecerētie darbi izdodas, lai netrūkst 
enerģijas arī turpmāk! Lai Jūsu labestība  
mirdzētu pār mums Jaunajā gadā. 

 
Daudzeses pagasta pensionāru vārdā - 

pensionāru padome  
 

Ziemas viducī mūs ieauž Ziemassvētki, 
Tumsas klaipu sveču guns sāk šķelt, 

Ļaudīm zaļā egle kļūst par laipu, 

Kura ved pie zvaigznēm gaismu smelt. 
 

Lai Ziemassvētkos balti ceļi, baltas domas, lai 
Jaunais gads nes veiksmi, saticību un mīlestību 
visiem maniem bibliotēkas lasītājiem! 
Ceru, ka arī Jaunajā gadā Jūs būsiet čakli lasītāji, jo 
grāmatu pietiks visām interešu grupām. 

Bibliotekāre  
 

Apsveicam Viktoriju Kosiku 16 gadu jubilejā un 
vārda dienā! Jaunajā gadā vēlam daudz, daudz 
laimes un labu veselību! 

Vecmamma un pārējie 
 

Kungs, liec acīs mirdzēt priekam 
Tiem, kam šonakt ļoti smeldz. 
Visiem pamestiem un liekiem, 
Kuru plecos smagums celts. 
Ļauj, lai gaisma sirdi silda, 
Sveces staro, spoži mirdz; 
Dvēseli ar laimi pilda 
Tava mīlas pilnā sirds.  
 

Izsaku lielu pateicību par sniegto morālo un 
praktisko atbalstu, ugunsgrēka gadījumā zaudējot 
visu iedzīvi: 

- pagasta priekšsēdētājam G.Ozoliņam; 
- sociālai darbiniecei Elitai Bružukai; 
- bijušajām kaimiņienēm Birutai Regutei, Kristīnei 
Šveikai, Valdim Hmeļņikam, kā arī visiem, kas 
atsūtīja drēbes, produktus un citas lietas.  

 

Lai Dievs jūs svētī! 
Ugunsgrēkā cietusī Ārija Blitsone 

 

Paldies mūsu šoferītim Andrim par 
vizināšanu! Lai veiksmīgs Jaunais gads un laba 
veselība! 

Pateicīgie ogotāji 

����  MŪŽĪBĀ AIZVADĪTA 
 

Jevdokija Ivanova. 

Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem. 

 

 

 

 


