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Vasara - gadalaiks, ko, šķiet, īpaši gaida ikviens, jo 
vasara asociējas ar sauli, dabas ziedoņa uzvaras gājie-
nu, brīvdienām, kad apceļot tuvākas un tālākas vietas. 
Vasara  -  tas ir laiks, kad ikdienas rūpes atstāt zemei, 
kopjot piemājas dārzus, kad nodoties smagam darbam, 
vācot labību, un baudīt atpūtas brīžus siltajos vasaras 
vakaros. Šogad gan vasara savas siltākās dienas dala 
saudzīgi - pamazām, dienu pa dienai, ļaujot brīvu vaļu 
arī lietum. Un tā nemanot vasara aizsteigsies…  Ceru, 
ka tā ikvienam atstās skaistas  un vērtīgas atmiņas par 
kopā pavadīto laiku. Lai arī vasara ir atvaļinājumu 
laiks, pagasta iestādēs rosība nerimstas. Notiek gata-

vošanās dažādiem lielākiem un mazākiem projektiem. 
Plānots, ka rudenī ļaudoniešus un pagasta viesus prie-
cēs kāds īpaši nozīmīgs vides objekts. Lai iegūtu re-
zultātu, jāiegulda liels darbs un laika resursi. Tādēļ ne 
vienmēr viss rit pēc iepriekš iedomātā laika grafika. 
Bet viss notiek! Arī mūsu pagastā viss notiek - top ar-
vien jaunas un sapostas vietas un objekti.

Lai vasaras pilnbrieds arī jums dāvā sakārtotu vidi 
sev apkārt un sevī pašā! Lai veselība, saulains noska-
ņojums un labām atmiņām piepildītas šīs vasaras die-
nas!

Signe, redaktore

Jūlijā notika Mētrienas un Ļaudonas pagasta sadraudzības talka, kur abu pagastu ļaudis pulcējās, lai sakoptu Teterakmeni, kas atrodas 
uz Ļaudonas un Mētrienas robežas. Nu Teterakmens atkal izcelts saules gaismā - apkārtne saposta un Latvijas 22. lielākais akmens 

atkal gaida savus apbrīnotājus.

Signes Prušakevičas foto
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VĒSTIS NO PAGASTA  PĀRVALDES
APSTIPRINĀTA  JAUNĀ  MADONAS  NOVADA  PAŠVALDĪBAS  VADĪBA

Saskaņā ar iegūtajiem pašvaldību vēlēšanu rezultā-
tiem Madonas novadā 16. jūnijā notika pirmā Madonas 
novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, piedaloties 
ievēlētajiem 16 deputātiem, vienam (V. Rakstiņam) ne-
piedaloties slimības dēļ.

Pieņemtie sēdes lēmumi:
1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 19. 

panta trešo un ceturto daļu, 21. panta pirmās daļas 10. 
punktu un 40. pantu, ņemot vērā balsu skaitīšanas re-
zultātus - PAR - 10 balsis (Zigfrīds Gora,  Antra Got-
laufa, Gunārs Ikaunieks, Valda Kļaviņa, Guntis Ķeve-
ris, Agris Lungevičs, Ivars Miķelsons, Andris Sakne, 
Aigars Šķēls, Gatis Teilis), PRET -  6 balsis (Andrejs 
Ceļapīters, Artūrs Čačka, Andris Dombrovskis, Artūrs 
Grandāns, Andrejs Piekalns, Kaspars Udrass)  - Mado-
nas novada pašvaldības dome par domes priekšsēdētāju 
ievēlējusi Agri Lungeviču.

2. Domes priekšsēdētājam ievēlēti divi vietnieki:
• atklāti balsojot  - PAR - 9  (Zigfrīds  Gora, Antra 

Gotlaufa, Gunārs Ikaunieks, Guntis Ķeveris, Valda Kļa-
viņa, Agris Lungevičs, Ivars Miķelsons, Aigars Šķēls, 
Gatis Teilis,),  PRET - 1 (Andris Sakne), ATTURAS 
- NAV -  par domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības, 
kultūras un sociālajos jautājumos  ievēlēts Zigfrīds 
Gora (noteiktos pienākumus veiks pastāvīgi 40 (četr-
desmit) stundas nedēļā); 

• atklāti balsojot - PAR - 10 (Zigfrīds Gora, Antra 
Gotlaufa, Gunārs Ikaunieks, Guntis Ķeveris, Valda Kļa-
viņa, Agris Lungevičs, Ivars Miķelsons,  Andris Sakne 
Aigars Šķēls, Gatis Teilis),  PRET - NAV, ATTURAS 
- NAV  -  par domes priekšsēdētāja vietnieku uzņēmēj-
darbības atbalsta, tūrisma attīstības un komunālās saim-
niecības jautājumos  ievēlēts Ivars Miķelsons  (noteik-
tos pienākumus veic pastāvīgi 20 (divdesmit) stundas 
nedēļā).

3. Saņemot  trīs deputātu - Gunta Ķevera, Aigara 
Šķēla un Andreja Piekalna  - iesniegumus par deputāta 
pilnvaru nolikšanu, dome, atklāti balsojot, vienbalsīgi 
nolemj izbeigt šo deputātu pilnvaras pirms termiņa.

4. Vēlēšanu komisija apstiprinājusi trīs domes depu-
tātus, kas ieņems iepriekšminēto deputātu vietas: Inese 
Strode, Aleksandrs Šrubs, Rihards Saulītis.

Domes komitejas:
Finanšu komiteja:
1. Agris Lungevičs
2. Zigfrīds Gora
3. Ivars Miķelsons
4. Andrejs Ceļapīters
5. Artūrs Čačka
6. Andris Dombrovskis
7. Antra Gotlaufa
8. Artūrs Grandāns

9. Gunars Ikaunieks
10. Valda Kļaviņa
11. Valentīns Rakstiņš
12. Andris Sakne
13. Rihards Saulītis
14. Inese Strode
15. Aleksandrs Šrubs
16. Gatis Teilis
17. Kaspars Udrass

Izglītības un jaunatnes lietu komiteja (mēneša 2. 
ceturtdiena plkst.14:00):
1. Andrejs Ceļapīters
2. Zigfrīds Gora
3. Valda Kļaviņa - komitejas priekšsēdētāja
4. Agris Lungevičs - komitejas priekšsēdētājas 
vietnieks
5. Valentīns Rakstiņš
6. Inese Strode
7. Gatis Teilis

Sociālo un veselības jautājumu komiteja 
(mēneša 2. trešdiena plkst.13:00):
1. Artūrs Čačka
2. Zigfrīds Gora
3. Artūrs Grandāns
4. Ivars Miķelsons
5. Andris Sakne - komitejas priekšsēdētājs
6. Gatis Teilis - komitejas priekšsēdētāja vietnieks
7.  Kaspars Udrass

Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu 
komiteja  (mēneša  2. trešdiena plkst.10:00):
1. Andrejs Ceļapīters
2. Artūrs Čačka
3. Antra Gotlaufa
4. Ivars Miķelsons
5. Rihards Saulītis - komitejas priekšsēdētājs
6. Aleksandrs Šrubs - komitejas priekšsēdētāja vietnieks
7. Kaspars Udrass

Kultūras un sporta komiteja (mēneša 2. 
ceturtdiena plkst.10:00):
1. Andrejs Ceļapīters
2. Andris Dombrovskis
3. Antra Gotlaufa - komitejas priekšsēdētāja
4. Artūrs Grandāns - komitejas priekšsēdētājas 
vietnieks
5. Gunārs Ikaunieks
6. Valda Kļaviņa
7. Aleksandrs Šrubs - komitejas priekšsēdētājas 
vietnieks

Informācija apkopota no www.madona.lv 

TIEK GAIDĪTS IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS
Pagasta pārvaldē saņemts ierosinājums par ātruma ierobežojumu  (Ceļazīme „Maksimālā ātruma ierobežo-

jums  30 km/h”) Avotu ielā - posmā no PII „Brīnumdārzs”.
Lūdzam izteikt iedzīvotāju viedokli, vai šajā posmā nepieciešams ātruma ierobežojums. 
Viedokli var darīt zināmu, rakstot uz e-pastu: laudona@madona.lv; zvanot  zemes ierīcības speciālistam  

J. Zavalam  (64860897, 29465026) vai iegriežoties personīgi pie J. Zavala pagasta pārvaldē līdz š.g. 18. 
augustam.
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Ekspedīcijas dalībniekus sagaidīja un ar Ļaudonu interesanti iepazīstināja Anete un Māris Karlsoni.

turpinājums 4. lpp.Valdis Beļaunieks viesus uzņēma mednieku namā „Buciņš”.

ĻAUDONAS PAGASTA EKSPEDĪCIJA - IESPĒJA IEPAZĪT PAGASTU 
GAN VIETĒJIEM, GAN CIEMIŅIEM

Šī gada 11. jūnijā ikviens tika aicināts doties izzinošā 
braucienā  “Ļaudonas pagasta ekspedīcija”. Pasākums 
tika organizēts kā ekskursija  grupas vadītāja pavadībā, 
kurā dalībnieki brauc ar savām automašīnām.  Dienas 
gaitā tika gūts neliels ieskats Ļaudonas pagastā, notika 
tikšanās ar  interesantiem un darbīgiem pagasta cilvē-
kiem un nobraukti apmēram  50  kilometri.  Pasākumu 
organizēja Madonas novada pašvaldības  Uzņēmējdar-
bības un tūrisma attīstības nodaļa.  

Pasākuma organizatore  Sanita Soma pastāstīja: „In-
teresentu bija daudz vairāk, bet, lai pasākums noritētu 
kvalitatīvi, diemžēl automašīnu un apmeklētāju saraksts 
tika plānots. Ekspedīcijas mērķis ir tuvāk iepazīt Ma-
donas novada pagastus. Ļaudonas pagasta apceļošanas 
programma tika veidota, aptaujājot vairākus Madonā 
strādājošus ļaudoniešus. Neatkarīgi aptaujājot, tika iz-
veidota plaša programma. Vispirms ar Ļaudonu iepa-
zīstināja Anete un Māris Karlsoni. Anete ir Latvijas 
Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētnie-
ce un grāmatu autore, Māris - Madonas mākslas skolas 
skolotājs un keramiķis, bet abi - Ļaudonas patrioti. Pēc 
pusdienu piknika ceļš veda pie mednieku un makšķer-
nieku kluba “Ļaudona”  vadītāja, aizrautīga stāstnieka 
un ļaudonieša ar dzimtas saknēm Ļaudonā kopš 1734. 
gada - Valda Beļaunieka. Varējām iepazīt MMK “Ļau-

dona”  mītni “Buciņš”. Sāvienā viesojāmies zemnie-
ku saimniecībā “Ezernieki”,  klausījāmies saimnieka 
Ilgvara Sīļa stāstus par seno Sāvienu, Sāvienas ezeru 
un saimniekošanu ezera krastā. Šajā saimniecībā tiek 
audzēti liellopi un dambrieži. Tālāk Ļaudonas pagasta 
ekspedīcija  devās iepazīt SIA “Burkānciems”  kazko-
pības  saimniecību, kur rosās Rutas Graudužas un Ste-
fana Millera ģimene. SIA “Burkānciemā”  saimnieko 
bioloģiski un kopj kazu ganāmpulku, gatavo kazas 
piena sieru. Interesentiem bija iespēja apskatīt prāvo 
kazu ganāmpulku (šobrīd saimniecībā ir apmēram 150 
kazu, no tām 100 slaucamas kazas), uzzināt no saim-
nieces par saimniekošanas nozares izvēli, par siera ga-
tavošanas procesu un realizāciju. Varēja apskatīt kazu 
mītni, slaukšanas zāli un uzklausīt stāstījumu par kazas 
un govs piena siera tapšanas procesu. Saimniece Ruta 
atklāja, ka kazkopība viņu ieinteresējusi jau sen. Node-
rīga pieredze savulaik tika iegūta Vācijā, strādājot kaz-
kopības un siera gatavošanas saimniecībā. Tagad šeit ir 
sierotava, kas ļauj kazas pienu pārstrādāt un gatavot fe-
tas, mocarellas, camember tipa sierus. Dažādojot siera 
klāstu, tiek iepirkts arī govs piens no kaimiņos esošās 
nelielās saimniecības. Siera nogatavināšana ir ilgs pro-
cess - līdz pat trim mēnešiem. 

“Burkānciema”  produkcija  pārsvarā  tiek  tirgota 
Rīgā, Kalnciema kvartāla tirdziņā. 
Saimniekošanas filozofija ir tāda, 
ka “Burkānciema”  kazas ir laimī-
gas kazas, kuras nekad nebūs tikai 
un vienīgi piena mašīnas.

11. jūnijs “Burkānciemā” bija arī 
tūrisma akcijas “Madonas novada 
garša” ciemiņu diena. Saimniecī-
ba piedalās akcijā ar  Kamambēru  
(govs piena baltā pelējuma siers, 
kas pagatavots pēc klasiskas franču 
mīkstā siera receptes). Kad ekspedī-
cija ieradās kazkopības saimniecībā, 
tur jau bija arī citi ciemiņi, jo “Bur-
kānciems”  ir atvērta lauku saimnie-
cība.

Ekspedīcija noslēdzās ar viesoša-
nos pie amatnieka Anda Apsīša, kas 
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turpinājums 5. lpp.

SIA „Burkānciems” siera darītavā Ruta un Stefans iepazīstināja ar 
savu saimniecību un gatavajiem kazas siera produktiem.

turpinājums no 3. lpp.

ir Robina Huda cienīgu loku izgatavošanas meistars, kas  
prot lokus ne tikai ražot. “Baltic  Bows” loka šaušanas 
piederumus eksportē uz Eiropas valstīm. Kaut arī bija 
jau vēls, ekspedīcijas dalībniekiem radās daudz jautāju-
mu par loka šaušanu.

Ekspedīcijas  došanās  uz kādu no pagastiem nav jau-
na tradīcija. Tā mūsu novadā tika aizsākta pirms diviem 
gadiem.  Sākām pagastu iepazīšanu alfabēta secībā. Jau 
bijām ciemos Aronas, Barkavas un Bērzaunes pagastā. 
Aronas pagastā vairāk pabijām skatu vietās, šogad lie-
lāku uzmanību veltām interesantu un darbīgu saimnieku 
iepazīšanai. Paldies visiem tiem saimniekiem, kas pie-
krita uzņemt ekspedīcijas dalībniekus. Paldies Anetei 
un Mārim Karlsoniem, kas ļoti interesanti stāstīja par 
Ļaudonu.”

Raksts pārpublicēts no Madonas reģiona laikraksta 
„Stars” 14. jūnija izdevuma, autore - Iveta Šmugā

 Dāvja Veckalniņa foto

Ilgvars Sīlis klausītājus ieinteresēja  ar stāstiem par seno Sāvienu, 
Sāvienas ezeru un saimniekošanu ezera krastā.

Ekspedīcija noslēdzās ar viesošanos pie amatnieka Anda Apsīša, 
kas pastāstīja par savu neierasto nodarbošanos – loku ražošanu.

ERNESTS GIDEONS FON LAUDONS - 
vēstures fakti un mūsdienu redzējums

14. jūnijā Ļaudonā, Andreja Eglīša Ļaudonas vidus-
skolā, jau atkārtoti viesojās ģimene, kas dzīvo Čehijā. 
Ģimenes galva Aleš Šedivy ar aizrautību interesējas par 
vēsturi un jo īpaši  par feldmaršalu Ernestu Gideonu fon 
Laudonu, kas sevi kā labu kaujas stratēģi un taktiķi ap-
liecināja Septiņgadu karā, kur, karodams Austrijas pusē, 
izcīnīja vairākas nozīmīgas uzvaras pret prūšiem. Ernests 
Gideons fon Laudons nāk no Ļaudonas - Tocē viņam pie-
derējusi muiža. Pētot vēsturi, var secināt, ka Laudons bi-
jis ne tikai labs karavadonis, bet arī cilvēcīgs savā būtībā.  
Bet kas zina, iespējams, teikai par Ļaudonas vārda raša-
nos un Ļauno Donu ir kāda saistība ar Laudonu dzimtu. 

Varam vien apbrīnot Aleš aizrautību, ar kādu viņš inte-
resējas par šo vēstures personību un pašu Ļaudonu. Ģi-
mene Ļaudonā viesojusies jau vairākkārt, gan meklējot 
Ernesta fon Gideona Laudona muižas vietu, demonstrē-
jot nacionālos karavīru tērpus, stāstot vēsturiskus faktus. 
Taču šoreiz viesošanās iemesls bija mākslas darbu no-
došana Ļaudonai. Aleš Šedivy ar kundzi Ivu Ļaudonas 
pagasta pārvaldei un A. Eglīša Ļaudonas vidusskolai 
nodeva divus Gideona fon Laudona portretus, kuru ori-
ģināli glabājas pilī, Čehijā. Aleš šo darbu kopijas Ļau-
donai dāvināja no savas gribas, vēlreiz apliecinot savu 
aizrautību ar Gideonu fon Laudonu. Čehijā ir iznākusi 
arī kāda grāmata par Ernestu Gideonu fon Laudonu. Šajā 
grāmatā Aleš ir labojis autora pieļautās kļūdas - nesakri-
tības vēstures datos. Sākotnēji arī bijušas divas versijas 
par Laudona dzimto vietu - viens no variantiem bijis, ka 

šis populārais karavadonis nāk no Igaunijas. Taču pētot 
padziļināti, ir vairāki  fakti, kas liecina par to, ka feldmar-
šala saknes meklējamas Ļaudonā - Tocē. Mūsu pusē gan 
nav saglabājušās redzamas liecības par Laudonu dzimtu, 
taču Vīnē ir pils, kurā Laudonu dzimta dzīvojusi, tajā arī 
ir kapenes, kur apglabāts Ernests Gideons fon Laudons. 
Savukārt Čehijā esošais dzimtas īpašums nu ir privātīpa-
šums, kas pieder kādam Čehijā populāram mūziķim.

Aleš Šedivy nodod Ernesta Gideona fon Laudona portretu pagasta 
pārvaldes vadītājai Ilzei Dreimanei.
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turpinājums no 4. lpp.

Uz jautājumu, kāpēc mūsu viesa aizrautību izpelnījies 
tieši Gideons fon Laudons, jo vēsturē taču ir tik daudz 
karavadoņu, Aleš pamato, ka Laudons viņa padziļināto 
interesi izpelnījies tieši ar to, ka bijis ne tikai labs kara-
vadonis, bet arī cilvēcīgs savā būtībā. Viņš, pateicoties 
naudai un mantai, nav kļuvis augstprātīgs, gluži pretēji 
- palīdzējis apkārtējiem ļaudīm un vienmēr atcerējies par 
vienkāršo tautu. Tādēļ Laudons ir kļuvis kā piemērs, par 
kuru stāstīt arī plašāk. Līdz ar to no mūsu puses sekoja 
jautājums, kādas bija sākotnējās vīzijas un mērķi, kad Še-
divy ģimene pirmo reizi bija Ļaudonā, un kādas sajūtas 
ir tagad, jau atkārtoti ciemojoties Ļaudonā un iepazīstot 
arī pagasta pārvaldes darbiniekus un iedzīvotājus. Pirmo 
reizi Aleš ar kundzi Ļaudonā bija 2009. gadā. Pirms tam 
pabijuši citviet Eiropā un apskatījuši Ernesta Gideona 

fon Laudona kau-
jas vietas, tāpat arī 
pilis un muižas. 
Vēsturnieku pāris 
Ļaudonā ieradās, 
nelolojot lielas ce-
rības ieraudzīt ko 
grandiozu, taču ar 
pārliecību, ka vie-
tējie  iedzīvotāji zi-
nās ko pastāstīt par 
šo karavadoni. Aleš  
atzīst, ka esot bijis 
patiesi izbrīnīts un 
pārsteigts, ka, ap-
taujājot vairākus 
sastaptos ļaudonie-
šus, neviens nav 
sapratis, par kādu 
karavadoni ir runa un kas tas tāds Gideons  fon Laudons. 
Līdz ciemiņi pie veikala esot sastapuši kādu tantiņu, kas 
atpazinusi karavadoņa vārdu un aizvedusi pie vēl kādas 
citas ļaudonietes, kura zinājusi pastāstīt ko vairāk. Jā, 
patiesi, mēs savā pagastā dzīvojām nezinot, kāda vēstu-
riska personība te savulaik mitusi. Taču, pateicoties šiem 
vēstures entuziastiem, pamazām arī Ļaudonas pagasta 
pārvalde iegūst informāciju par feldmaršalu. Aleš neslē-
pa prieku par izveidoto goda sienu A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskolā. Šie materiāli veltīti Ernestam Gideonam fon 
Laudonam, tāpat arī nākotnē ir plānots Ļaudonas parkā 
izveidot skulptūru. Pagasta pārvalde priecājas par izvei-
dojušos sadarbību  ar Alešu. Arī turpmāk šī sadarbība 
vainagosies ar dažādiem izziņas materiāliem un apskates 
objektiem.

Signes Prušakevičas teksts un foto

Liels palīgs čehu vizītei bija Aleša meita Adele, kas ļoti labā līmenī 
apguvusi latviešu valodu.

MĒTRIENAS UN ĻAUDONAS SADRAUDZĪBAS TALKA

17. jūnijā, Mētrienas un Ļaudonas pagastam apvieno-
joties kopīgā talkā, tika sakopts mūsu lepnums - Teterak-
mens. Teterakmens Latvijas dižakmeņu sarakstā atrodas 
22. vietā. Tā garums  - 5,5 m, platums - 5,1 m, augstums 
- 4,1 m, apkārtmērs - 18 m. Teterakmens atrodas uz Ļau-
donas un Mētrienas pagasta  robežas, tieši tādēļ tika no-
lemta kopīga talka, sakopjot šo vēstures liecinieku.

Teterakmens tika atkal izcelts saulītē, atbrīvojot to no 
apkārt saaugušajiem krūmiem. Arī ceļš pie akmens tika 
iztīrīts, lai interesentiem nav jābrien pa brikšņiem.

Teterakmens Mētrienas un Ļaudonas pagasta sadraudzības talkā tika sakopts, un Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki pie  
informatīvās zīmes ir piestiprinājuši norādi arī par aizsargājamu vides objektu.

Pagastu sadraudzības talkas iniciatore - Mētrienas 
tautas nama vadītāja Laura Biķerniece kopā ar Ļaudo-
nas kultūras nama vadītāju. Sagaidot Latvijas simtgadi, 
aicinām arī citus Madonas novada pagastus sekot mūsu 
piemēram un noorganizēt savstarpēju sadraudzības talku, 
turpinot labos darbus piemirstu vietu sakopšanā. 

Lai izdodas! Par skaistu un sakoptu Latviju un vidi 
mums apkārt!

Signes Prušakevičas teksts un foto
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biznesa inkuba-
tors. Tas ir at-
balsts jaunajiem 
u z ņ ē m ē j i e m 
- gan tādiem, 
kas jau uzsāku-
ši darbību, gan 
tādiem, kuri vēl 
veido savu biz-
nesa plānu.

U z ņ ē m u m a 
darba telpas 
iekārtotas Ļau-
donas kultūras 
namā, Dzirnavu 
ielā 7, 2. stāvā. 

“Zelta Spro-
gas” mājasla-
pa ir izstrādes 
stadijā, bet jau 
tagad ar ražoju-
miem varat  ie-
pazīties klātienē 
Ļaudonā vai da-
žādos amatnie-
ku tirdziņos.

Ja vēlaties sevi vai kādu tuvinieku iepriecināt, droši 
sazinieties  ar Lieni un viņa noteikti radīs jūsu vēlmēm 
atbilstošāko un pastāstīs par aitas vilnas labo iedarbību 
uz organismu. 

Lai izdodas! Ļaudona lepojas par katru uzņēmīgu pa-
gasta iedzīvotāju, kas atradis kādu nodarbi.

Signes Prušakevičas teksts un foto

turpinājums 7. lpp.

UZŅĒMUMS „ZELTA SPROGA” - AITAS  VILNAS 
IZSTRĀDĀJUMU  RAŽOŠANA

Laikā, kad lielākā daļa lauku iedzīvotāju meklē darba 
un iztikas iespējas pilsētās vai ārpus valsts, bijušās val-
mierietes Lienes Ceras -Kronbergas ģimene izvēlējusies 
pārcelties uz dzīvi Ļaudonā. Līdz ar aitkopības nozares 
attīstību nupat atvērta arī darbnīca. Te būs nodarbināti 
vairāki cilvēki, un saimnieki produkciju plāno arī ekspor-
tēt. 

15. jūnijā Ļaudonā tika atklāts uzņēmums SIA “Zelta 
Sproga”, kas nodarbojas ar vilnas segu, spilvenu un citu 
ikdienai noderīgu izstrādājumu šūšanu no aitas vilnas. 
Šobrīd aitas vilna tiek papildināta arī ar truša un alpakas 
vilnu. 

Uzņēmums ir ļaudonieties Lienes Ceras - Kronbergas 
lolojums, kas ieguvis reālas aprises, pateicoties biznesa 
projektu konkursam “Madona var labāk!”, ko organizē 
Madonas uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa.

Liels atbalsts biznesa uzsākšanā ir arī LIAA Madonas 

Uzņēmums tapis, pateicoties projektu konkursam „Madona var 
labāk!” un Biznesa inkubatora centram.

Ināra Ļaudonu jau kopš bērnības sauc par savām mā-
jām. Dzimtas mājās uzaugusi kopā ar brāli un divām 
māsām. Ar māsu Atstrīdu joprojām dzīvo kopā un viena 
otrai ir liels atbalsts. Ināra pēc pirmās izglītības iegū-
šanas vēlējās doties uz Rīgu, lai izmācītos par audēju. 
Tomēr mamma pierunājusi palikt un pastrādāt fermā, 
aizvietojot  kādu darbinieci uz neilgu laiku. Tomēr, kad 
norunātais laiks pagājis, mamma vairs nevēlējās laist 
meitu studēt, un tā Ināra palika strādāt fermā. Slau-
cot gotiņas, aizvadīti visi darba gadi. Ināra atminas, 
ka darbs nebūt nebija viegls. Bija jānes barība, ūdens 
spaiņi, tāpat jāprot ar katru gotiņu saprasties. Darba 
gaitās jubilāre iepazinās arī ar savu vīru Jāni. Ģimene 
kuploja - trīs dēli priecēja vecākus. Jubilāres atmiņās 
noglabātas arī skumjas un sēras, jo pāragri no dzīves 
šķīrās vecākais dēls. Nesen Ināra kļuva par vecmāmiņu  
un tagad rūpējas par mazbērniņu. 

Inārai vienmēr patikuši ziedi. Jaunībā vienmēr no 
pilsētas atveda mājās kādu stādiņu un tūdaļ devās uz 
dobi to iestādīt, lai varētu priecāties par ziedu dažādību 
un krāšņumu. Vēl šodien Ināra rūpējas arī par gotiņu. 
Jubilāre atzīst, ka tas ir ļoti labi, jo pieniņš sanāk gan 
pašiem, gan kaķīšiem.

MĒNEšA jubILĀRI

INĀRA MARĀNE 
75 gadu jubileju atzīmēja 11. jūnijā
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turpinājums 8. lpp.

turpinājums no 6. lpp.

Skaisto 85 gadu jubileju 14. jūnijā atzīmēja 
KLAVDIJA ŅIKITINA

MAIGA ZEPA 
80 gadu jubileju atzīmēja 15. jūnijā

Maigu var dēvēt par īstenu ļaudonieti, lai arī pirmais 
dzīves gads pavadīts Mētrienā. Tomēr skaistākās atmi-
ņas glabājas tieši no Ļaudonas. Mājas ar skaisto nosau-
kumu „Puķulejas” ir Maigas vecāku mājas, par kurām 
Maiga  kā vecākā trīs bērnu ģimenē  tur rūpi. „Puķule-
jas” attaisno savu nosaukumu,  jo ziedi ir jubilāres aiz-
raušanās.  Tādēļ  ap māju bagātīgi zied dažādi augi. Mai-
ga gan stāsta, ka no bērnības atceras, ka mamma teikusi, 
ka tās jau nav „Puķulejas”, bet „Džungļulejas”, jo tolaik 
ap māju slējusies vecātēva audzētā tabaka. Piedzīvoto 
kara laiku atceroties ar tagadējām sajūtām, Maiga var 
pateikties Dievam, ka palikusi dzīva, jo toreiz, būdama 
vēl bērns un neapjauzdama kara postu, skraidījusi pa 

bunkuriem un priecājusies, kā lodes švīkst gar ausīm.
Maiga uzsāka mācības vidusskolā, bet tā kā bija jā-

maksā skolas nauda, pēc pirmā pusgada mācības nācās 
pamest un sākt pieauguša cilvēka dzīvi - darba dzīvi. Un 
notika liktenīga sakritība - tieši tajā gadā skolas maksa 
tika atcelta. Maiga ļoti vēlējās studēt, jo viņai  pade-
vās un patika fizika, matemātika. Taču  šis sapnis palika 
neīstenots, jo ģimenei nebija tādu līdzekļu, lai varētu 
samaksāt par studijām un  dzīvošanu pilsētā. Tā sākās 
Maigas darba gadi fermās  „Austrumos” un „Sapņos”, 
kur nostrādāts viss darba mūžs - 37 gadi. Pa šiem ga-
diem smagi fiziski strādāts, nekad netika arī atteikts, ja 
kādam vajadzēja izpalīdzēt. Jubilāres talants izpaudies 
arī rokdarbos, paticis adīt, tamborēt, šūt, izšūt.

Maiga ir bagāta vecmāmiņa - deviņi mazbērni un de-
viņi  mazmazbērni. Mazbērni īpaši novērtē vecmammas 
pašas ceptās vafeles, kas tiek pasniegtas svētkos un kas 
piepilda visu māju ar brīnišķīgu aromātu.

Maiga, atskatoties uz savu dzīvi, atzīst, ka likteņa 
triecieni  viņu  nav žēlojuši. Taču dzīve, ejot  gadiem, 
norūda, un Maiga cenšas saskatīt pozitīvo tagadnē un 
nekavēties skumjās atmiņās. 

15. jūnijā 75 gadu jubilejā sveicām 
ANDRI BAUMANI

Andra dzimtā puse ir Rēzekne, tomēr par savām 
mājām viņš uzskata Ļaudonu, kur pavadīti darba gadi 
un nodibināta ģimene. Arī tēva dzimtas mājas ir tepat 
„Jaundzemos”. Tikai darbs linu fabrikā tēvu aizvedis uz 
Rēzekni. Andris ilgus gadus nostrādājis par brigadie-
ra vietnieku, vairāk nekā 30 gadus bijis kombainieris  
Kalnvirsā un Ļaudonā. 

Jubilārs ar smaidu atceras interesanto armijas dzīvi, 
jo divus gadus dienējis diezgan eksotiskā vietā - Kubā. 
Jaunībā Andris aizrāvies ar aktīvo sportu - volejbolu, 
vieglatlētiku, lodes grūšanu.

Laulībā ar Zigrīdu izaudzināts dēls, prieku sagādā trīs 
mazbērni. Šobrīd ikdiena Upes ielas mājā aizrit, sekojot 
aktualitātēm Latvijā un pasaulē  ar laikrakstu, TV un ra-
dio starpniecību.
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turpinājums no 7. lpp.

SKAIDRĪTE JANKIĻEVIčA 
85 gadu jubileju atzīmēja  6. jūlijā

8. jūlijā 80 gadu jubileju atzīmēja 
VALDIS BALODIS

Par skolotāja dzīves gājumu lūdzām uzrakstīt viņa tuvākajam 
cilvēkam - sievai Selgai Balodei:

“Valdis Balodis dzimis Jumurdas pusē, kur aizvadījis savu 
bērnību kopā ar vecāko māsu Skaidrīti. Mazajā zēnā agri mos-
tas interese par mūzikas pasauli, jo Laimes māte šūpulī ielikusi 
labu dziedamo balsi. Varbūt to vēl papildināja un paspilgtināja 
gleznainā Jumurdas ezera apkārtne un ezera dzidrā ūdens šalkas, 
varbūt tas nāk no tālākiem senčiem?

Pēc Jumurdas skolas beigšanas Valdis, gan skolotāju, gan sa-
vas intereses mudināts, mēro ceļu uz Cēsu mūzikas vidusskolu, 
kur apgūst kordiriģenta prasmes, taču vienlaikus dzied arī dažā-
dos Cēsu koros. Ar Cēsu kultūras nama jaukto kori pabijis Mas-
kavā Latvijas kultūras dekādes dienās. 

Tālāko muzikālo izglītošanos patraucēja nopietna tēva saslim-
šana, kad bija daudz jābūt par palīgu māmuļai mājas darbos, 
tāpēc nevarēja arī apiet obligātos armijas gadus. Pirms armijas 
divus mēnešus pastrādājis Gulbenes vidusskolā, pēc armijas Val-
di darba gaitas aizved uz Ļaudonas vidusskolu, kurā arī aizvadīts 
viss darba mūžs - 45 gadi - līdz pat aiziešanai pelnītā atpūtā. 

Kopš 1960. gada Valdis arī sevi uzskata par īstenu ļaudonieti. 
Darbs skolā, mācot mūziku (toreiz tās bija dziedāšanas stundas), 
mijās ar skolēnu iesaisti koros un ansambļos. Sākotnēji vecajā 

skolā bija tikai vienas klavieres zālē, tāpēc uz stundām klasēs 
viņš devās ar akordeonu plecā. Vairākas reizes nedēļā skolotājs 
mēroja ceļu arī uz Mētrienas skolu, kur mācīja bērniem dziedāt 
un arī uz, tā saucamo, krievu skoliņu Tocē. Droši vien, ka kāds 
no ļaudoniešiem to vēl atceras.

Pamazām skolotājs aktīvi iesaistījās arī ciema kultūras dzīvē. 
Viņš sadarbojies ar daudziem ciema kultūras darbiniekiem, vē-
lāk arī pagasta. Valdi pirmais, kas  uzaicināja iesaistīties ciema 
kultūras dzīvē,  bija Egons Kļaviņš. Arī varbūt kāds atceras ak-
tīvo, enerģisko kluba vadītāju. Pudiem sāls apēsts kopā ar kād-
reizējo kluba vadītāju Laimu Tropu. Visilgākā kopā darbošanās 
bijusi ar kultūras nama vadītāju Nelliju Gaidlazdu un toreizējo 
saimniecības arodbiedrības bosu Modri Kukaini. 

Ilgus gadus gan ļaudoniešus, gan apkārtējo ciemu un pagastu 
ļaudis priecēja gan vīru, gan sieviešu, gan jauktā ansambļa skan-
dētās dziesmas. Pats daudz dziedājis duetā ar Birutu Upenieci, 
trio - vēl piepulcējot Pēteri  Mihailovu. Arī Mētrienā  papildus 
skolas darbam  tika vadīts sieviešu ansamblis. Skolotājs koru ko-
lektīvus nav tikai vadījis, bet arī pats dziedājis dažādos koros: 
gan Ļaudonas -Sāvienas apvienotajā korī Aleksandras Zvaig-
znes vadībā, gan kādu brīdi Leonīda Vīgnera organizētajā kor-
diriģentu un mūzikas skolotāju korī Rīgā. Lieliskas un bagātīgas 
Valdim ir  atmiņas par dziedošo laiku Madonas rajona izglītības 
un kultūras darbinieku korī ļoti prasmīgā diriģenta Jāņa Zirņa 
vadībā. Savas dziedāšanas prasmes Valdis apliecināja korī „Lai 
top!” Ainas Miezītes vadībā un beidzot Madonas kultūras nama 
senioru korī „Mantojums” Ināras Stepānes vadībā.

Savā laikā Valda vadītie ansambļi kuplinājuši arī ciema un pa-
gasta sadzīves tradīcijas: kāzas, bērnības un pilngadības svētkus, 
arī bēres un kapusvētkus. Ar īpašu kapusvētku vai svecīšu vaka-
ra scenāriju kā tradīciju ansamblis  ļaudonieši kopā ar scenārija 
autori un vadītāju Antoniju Uržu piedalījās tradīciju ansambļu 
skatē Rīgā un uzstājās Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Daudz 
un labi panākumi gūti neskaitāmās ansambļu skatēs  gan rajona, 
gan republikas līmenī Rīgā, Valkā, Siguldā u.c.

Taču par vienu no saviem izlolotajiem   muzicējošiem kolek-
tīviem Valdis uzskata Ļaudonas vidusskolas pūtēju orķestri. Viss 
sākās pavisam nejauši, kad lubānieši piedāvāja izmantot savus 
norakstītos mūzikas  instrumentus. Skolotājs tos pats atjaunoja, 
uzspodrināja un secināja, ka skan pieņemami. Ļaudonas vidus-
skolas puišiem toreiz patiešām radās interese par šādu muzicē-
šanas veidu. Un drīz vien tapa orķestris, kurā muzicēja  skolēni, 
kuri vēlējās to darīt, kaut gan retais apguva dziļāku muzikālo 
izglītību mūzikas skolā. Un atkal - skates, konkursi, Dziesmu 
svētki, salidojumi… Savā laikā orķestris ceļu uz Talsiem mēroja 
kā uz mājām, jo tur notika tradicionālie pūtēju orķestru salidoju-
mi. Pie tam bija laiks, kad Ļaudonas vidusskolas pūtēju orķestris 
ilgus gadus bija vienīgais rajonā. 

Ļoti aizkustinošs pasākums Ļaudonas   vidusskolā bija tad, 
kad skolā viesojās skolotāja Valda audzēkņa Mārtiņa vadītais 
pūtēju orķestris no Valmieras. Abi orķestri draudzīgā gaisotnē 
sniedza veselu baudījumu ļaudoniešiem. 

Atmiņu par to, kā „reiz bija…”  vēl varētu būt bezgala daudz, 
daudzas ir arī aizplīvurojušās ar pagātnes miglu, dažas uzpeld 
atmiņā nejauši, dažas arī pagaisušas…

Kļūdams par īstenu ļaudonieti, Valdis Ļaudonā izveidojis arī 
ģimeni, izaudzinājis dēlu Gintu un meitu Ilutu, kuri abi turpina 
vecāku stingri iemīto muzikālo ceļu. Tagad vectētiņu  priecē čet-
ri mazbērni  - Nauris ir Tehniskās Universitātes students, Sonora 
- Pļaviņu Valsts ģimnāzijas 9. klases skolniece,  viņa mācās arī 
mūzikas skolā un ir aizrautīga biatloniste, Artūrs ir Rīgas Doma 
kora skolas II kursa audzēknis, par to vectētiņam īpašs  prieks, 
Valters ir Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 8. klases audzēk-
nis un aizrautīgs volejbolists.

Vadot savas atvasaras dienas, rūpējoties par savu veselību, kas 
nav no stiprajām, Valdis var priecāties par to, ka bērni ir atraduši 
savu vietu dzīvē, priecāties, kā mazbērni gūst zināšanas un cer, 
ka izaugs par krietniem cilvēkiem. Ir jauki, kad ir brīži, kad var 
vēl pajokot un pasmieties, jo veselīga humora dzirksts un arī pe-
dantiska visu lietu kārtība Valdi ir pavadījusi visu mūžu. 

Izmantojot izdevību, Valdis vēlas pateikties visiem, kas viņu 
atcerējās nozīmīgajā dzīves jubilejā - Ļaudonas pagasta pār-
valdei, kora „Mantojums” dziedātājiem, Ļaudonas vidusskolas 
bijušajiem kolēģiem un audzēkņiem, protams, arī saviem mīļa-
jiem.” 

Materiālu apkopoja un fotografēja Signe Prušakeviča
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VĒSTIS NO ANDREjA EGLĪšA ĻAuDONAS VIDuSSKOLAS
SKOLĒNU EKSKURSIJA “ZINOO” CENTRĀ CĒSĪS

5. jūlijā divdesmit A. Eglīša Ļau-
donas vidusskolas skolēni projekta 
“Karjeras atbalsts izglītojamiem 
vispārējās un profesionālās izglītī-
bas iestādēs” apmeklēja “ZINOO” 
centru Cēsīs.

Minot kartingu, kāpjot, šūpojo-
ties, skolēni centās izprast līdzsva-
ra un gravitācijas likumsakarības. 
Iepazīstoties ar daudzveidīgajiem 
centra eksponātiem, centās izprast 
skaņu viļņu un elektrības rašanās 
procesus, ieguva jaunas zināšanas 
un priekšstatu par lietām, kuras sko-
lā tiek mācītas vairāk teorētiski. 

Veidojot gaisa raķetes, sajūsmino-
ties par zinātnieku interesantajiem 
demonstrējumiem, skolēni iepazinās 
ar fiziķa, astronauta, ķīmiķa, inže-
niera, programmētāja, mehāniķa un 
citām tehniskās nozares profesijām. 

Visi bijām ļoti priecīgi par iespēju apmeklēt  “ZINOO” centru skolēnu vasaras brīvdienās, jo ieguvām pārliecī-
bu, ka, atgriežoties skolā 1. septembrī, skolēniem būs pavisam cits skatījums un interese par matemātikas, fizikas, 
ķīmijas mācību priekšmetiem. 

Guntis Lazda, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktors

Skolēni gatavi doties piedzīvojumu pilnā ekskursijā uz „ZINOO” centru Cēsīs.

VĒSTIS NO bjIC “ACS”
No 3. jūlija ar bied-

rības “Ļaudonas jau-
nieši” atbalstu darbu 
projektā „Darbam 
nepieciešamo iemaņu 
attīstība nevalstiskajā 
sektorā” uzsāka trīs 
jaunieši. Evita strādā 
daiļdārzniecības sek-
torā, bet Kristīne un 
Andrejs strādā jau-
niešu centriņā. Taču 
atsevišķos gadījumos 
jaunieši var palīdzēt 
arī citos darbos, tikai 
iepriekš saskaņojot 
ar biedrības valdes 
priekšsēdētāju. 

22. jūlijā jauniešu 
centriņa interesenti 
devās ekskursijā, šo-
reiz apciemojot kai-
miņu reģionu - Zem-
gali, -  Mežotnes pili, 
Rundāles pili, Bauskas rātsnamu, Bauskas motormuzeju, Dobuļu minizoo un noslēgumā  -  mūsu  Likteņdārzu. 
Ekskursijas „nagla” bija Rundāles pils ar savu brīnišķīgo dārzu un fantastiskajām rozēm. Tas skaistums nav apraks-
tāms, tas jāredz pašiem. Bauskas rātsnamā pēc ekspozīcijas apskates katram bija iespēja nosvērties un nomērīties... 
pudos, mārciņās, pēdās un olektīs, par ko katrs saņēma sertifikātu. Tas bija ļoti interesanti. Likteņdārzā centriņa 
aktīvisti bija jau trešo reizi, taču ļoti patīkami atzīmēt, ka darbs ir pavirzījies uz priekšu un daudz kas ir mainījies. 
Laiks bija patīkams, kaut arī nedaudz par siltu.

Paldies Apvienotās virtuves meitenēm par garšīgajām pusdienām! Paldies šoferītim Valdim, kas mūs izvizināja 
un   piecieta visas mūsu   kaprīzes!

Biruta Calmane, BJIC „Acs” vadītāja
Ineses Pommeres foto
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turpinājums 11. lpp.

VĒSTIS NO ĻAuDONAS PAGASTA bIbLIOTĒKAS
MEDICĪNAS DARBINIEKU DIENA

16. jūnijā Ļaudonas pagasta bibliotēkā notika pasākums, kas veltīts Medicīnas darbinieku dienai. Neformālā gai-
sotnē tikās bijušie un esošie medicīnas nozares darbinieki - sarunas, spēles, dziesmas, atmiņu stāsti un fotogrāfijas, 
dažādi kuriozi atgadījumi iz darba dzīves piepildīja bibliotēkas telpas. 

Paldies bibliotekārei Ievai Skušķei par pasākuma organizēšanu un ļaudonietēm - medicīnas nozares pārstāvēm -, 
kuras atbalstīja šo pasākumu! 

Signes Prušakevičas teksts un foto

Pasākuma dalībniekus sagaidīja smaidīga medmāsiņa. Medicīnas darbinieku kopbilde.

JAUNĀKAIS GRĀMATU PLAUKTOS
Latviešu autoru darbi
Manfelde Andra “Virsnieku sievas” /2017
Andras Manfeldes romāns “Virsnieku sievas” stāsta 

par Liepājas pilsētas daļu - Karostu 70. gados. Sērijas 
redaktore Gundega Repše grāmatu raksturo šādi: “Pa-
gājušā gadsimta 70. gadi, Liepāja, PSRS rietumu robe-
ža. Dzīve divās pasaulēs, kuras savieno izgriežams tilts 
ar caurlaides posteni, pa vidu - karakuģu un zemūdeņu 
ceļš. Militāristi un civilisti, krievi un latvieši, savējie un 
svešie. Dzīve, ko mānīgi viegli pavairot ar melnbaltām 
plakātu klišejām, bet apaudzēt ar siltu, sajūtās un nozī-
mēs elpojošu cilvēcisku būtību spēj vien Dievs, māte un 
rakstnieka talants.”

Žuravska Dzintra “Iegūstot zaudēts, zaudējot iegūts” 
/2017

Romāns ir rakstīts par šodienas vissāpīgāko jautājumu 
- par cilvēka izvēli, ko nosaka apziņa.

Raščevska Ilga “Norakstītie” /2016
Valdone ir mazs pagastiņš uz novadu robežas. Un dzī-

ve te rit līdzīgi kā jebkurā citā vietā Latvijā. Romānā at-
klājas četru ģimeņu likteņi. Mūžīgā pabalstu diedelētāja 
Māra, viņas vīrs černobilietis Aldis un bērni Egmārs un 
Uldis - tie Mārai no pirmā vīra. Uz kopīgu pasēdēšanu 
pie glāzītes vienmēr gatavie kaimiņi - Guntis un viņa 
kādreiz tik piemīlīgā un čadīgā  rudmate Sofija. Dievs 
vien zina, ko pa to laiku dara viņu bērni - Reinis, Andris 
un mazā Madariņa. Zenta un viņas vīrs tālbraucējs šofe-
ris Visvaldis gan no tiem dzērājiem turas pa gabalu. Viņi 
savam vienīgajam dēlam Zigmundam gatavi nopirkt un 
sagādāt itin visu. Juris un Elza izaudzinājuši divas mei-
tas un pastarīti Oskaru, kam iepatikusies smukā Karīna, 
bet visiem taču zināms, kāda bijusi viņas māte! Tik da-
žādas dzīves kā slikti satīti dzijas kamoli, - saņerkstīju-
šās, sapinušās, kožu saēstas; neko lāga no tādiem vairs 
nenoaudīsi.

Taču reizēm kaut kas izjauc ikdienas ritmu. Negaidīti 
notikumi kā upē iekritis koks nobremzē un atsviež at-
pakaļ straumes plūdumu, un visa draza, ko upe mierīgi 
būtu aiznesusi uz jūru, sakrājas un paliek turpat, pašu 
krastā. Un tikai tad ieraugām, cik pārsteidzoši daudz ir 

vienkārši izmestā, noliegtā un nesakārtotā tajā, ko sauc 
par dzīvi. Varbūt kaut ko vēl var savākt, izvērtēt vai sa-
glābt. Kamēr nav par vēlu...

Veinberga Jana “Klavierkoncerts” /2017
Marianna, slavenā pianista Valda Steinera meita, ne-

spēj samierināties ar tēva pēkšņo, traģisko nāvi. Nikolajs 
Pjatkovskis, žurnālists un mūzikas kritiķis, ir nolēmis 
uzrakstīt grāmatu par šo odiozo personību, un viņu vada 
ne tikai godkārīgi motīvi. Abu negaidītā satikšanās Mari-
annai liek pret savu gribu atbalstīt Pjatkovska ambīcijas. 
Jau pirmajā improvizētajā intervijā ar tēva pēdējo minū-
šu aculiecinieci viņi uzzina pārsteidzošas detaļas par to, 
kāds īstenībā varēja būt mūziķa nāves iemesls. Šī atklās-
me būtiski maina ieceres ievirzi, un Marianna nevilšus 
kļūst par enerģiskā un simpātiskā vīrieša sabiedroto. Ar-
vien vairāk nostiprinās pārliecība, ka Steinera biogrāfijas 
izpēte pārvērtīsies par slepkavības izmeklēšanu.

Romāns, aizraujoši vērpjot un risinot detektīvintrigu, 
vienlaikus psiholoģiski dziļi atklāj, cik būtiski dzīvi var 
ietekmēt tie pagātnes notikumi, pār kuriem cilvēkam 
kādreiz nav bijis varas. Tāpēc ir jāpieņem izaicinājums 
- noskaidrot patiesību, lai pēc tam varētu dzīvot tālāk. 

Dzeja. Ābeļziedu baltumā /2017
Veltījums mātei. Harijs Krūze. Aija Celma. Agnese 

Ezerroze. Edvīns Jansosn. Otīlija Kromane. Antoņina 
Logina. Dzidra Medvedjeva. Ināra Slavika. Ņina Stolere. 
Inta Špillere.

Guļevska Lia “Cik bieži tu dzīvo” /2017
Šī pasaule ir kā darbnīca, kurā katram ir dots savs uz-

devums. Henriks to saprata jau agrā bērnībā. Trīs gadus, 
būdams paralizēts, viņš no visas sirds lūdza Dievu, ap-
solot- ja izveseļosies, tad savu dzīvi veltīs citu cilvēku 
ārstēšanai. Bērna sirds lūgšana tika uzklausīta, un viņš 
savu vārdu ir turējis. Tas bija unikāls gadījums, ko līdz 
pat šim brīdim zinātnieki nespēj izskaidrot. Dieva brī-
nums. Pēc pilnīgas ķermeņa paralīzes Henriks atguva 
pirkstu, roku un kāju kustības, sāka staigāt un braukt ar 
velosipēdu. Vai esam kādreiz sev uzdevuši jautājumu, 
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cik bieži patiesi dzīvojam, bet cik tikai eksistējam? Vai 
šī ir mūsu vienīgā dzīve vai aiz tās seko vēl kaut kas? Vai 
eksistē likumsakarība, kad cilvēks aiziet no šīs dzīves? 
Kā izvairīties/pasargāties no vēža? Vai tiešām atrasta 
“jauna” efektīva vēža ārstniecības metode? Vai iespē-
jams prognozēt partneru sadarbību? Atbildes uz šiem un 
citiem jautājumiem sniegs grāmata.

Uldis Auseklis “Viscaurumainākās siermaizītes” 
/2017

Šajā pasaku grāmatā izlasīsiet raibu raibas pasakas 
par pasauli, kurā dzīvojam. Te iepazīsiet Norbertu, kurš 
kastītē glabāja muzikanta notis, varavīksnes, kas bieži 
gribēja būt uz debesu skatuves, Rakstnieku, kuru apbē-
dināja, ka bērni nelasa, Kociņa kungu, kurš galvenokārt 
gleznoja bērzus, sarežģīto un piņķerīgo Trešdienu un vēl, 
un vēl. Pasakas mudinās bērnus un pieaugušos būt skai-
stākiem un labestīgākiem. Līdz šim iznākušas trīs Ulda 
Ausekļa pasaku grāmatas “Vēja kungs un briļļainais run-
cis jeb Pasaka pasaku pasaka” un “3 pasakas par baltām 
ķepām”. Tagad pievienojusies trešā - citādāka un daudz-
šķautņaināka.

Uldis Auseklis “Man ir brīsniņš gaiša laika” /2012
Uldis Auseklis “Tik krāsas dzirkst klusāk” /2012
Uldis Auseklis “Klusā daba” /2014
Strubergs Pēteris. Anatolijs Danilāns “Dakteris ar at-

vērtu sirdi” /2016
Profesors Anatolijs Danilāns uzskata, ka profesionāla-

jā jomā svarīgākais ir tas, lai ikviens cilvēks sajustu, ka 
ārsts no sirds vēlas viņam palīdzēt. Šī pārliecība profe-
soram ir palīdzējusi sasniegt to, ar ko viņš, būdams izcils 
speciālists gastroenteroloģijā, šobrīd var lepoties. Apbrī-
nojami darbīga mūža laikā Anatolija Danilāna sirds dās-
nums un plašās zināšanas ir palīdzējušas ļoti daudziem 
cilvēkiem. Jo īpaši plaši viņš ir pazīstams kā tautā mī-
lēts veselīga dzīvesveida popularizētājs, kurš, daloties ar 
savu personīgo pieredzi, vienkāršā un saprotamā valodā 
stāsta par to, kas nepieciešams, lai cilvēki dzīvotu ilgi, 
laimīgi un veseli. 

Šī personību sērijā iznākusī grāmata dos iespēju iz-
sekot līdzi fascinējoša cilvēka, tautā populāra daktera 
Anatolija Danilāna dzīves gaitām. Darbs veidots, bals-
toties uz profesora, viņa ģimenes locekļu, radu, draugu, 
kolēģu, studentu un pacientu atmiņām un pēc būtības ir 
salīdzināms ar savdabīgu pūra lādi, kurā ikviens intere-
sents var atrast ne vienu vien dzīvē vērtīgu un līdz ar to 
arī noderīgu atziņu.

Odiņa Aija “Labas uzvedības grāmata” /2014
Savā jaunajā grāmatā autore ir apkopojusi ne tikai 

darbības laikā gūto pieredzi un zināšanas. Apkopota arī 
plaša ārvalstu etiķetes un diplomātiskā pieredze, vēstu-
riskie materiāli un praktiskās pieredzes piemēri, piemē-
rojot etiķetes un protokola normas starptautiskā biznesa 
praksē. Grāmatā sniegta plaša informācija par etiķetes 
un protokola sfērām, sākot no iepazīšanās, apģērba kul-
tūras un galda etiķetes līdz lietišķās saskarsmes kultūrai 
biznesa un privātajā vidē. Atsevišķas nodaļas vēsta par 
lietišķās etiķetes prasībām ārvalstīs un citās kultūrās, kā 
arī par diplomātisko protokolu un valsts ceremonijām.

Gailīte Mārīte “Gurķi” /2017
Grāmatā par to, kā izvēlēties vislabāko šķirni, sēt vai 

stādīt, audzēt laukā vai siltumnīcā, kā mēslot, veidot, aiz-
sargāt no kaitēkļiem un slimībām, kā izaudzēt garšīgus 
gurķus, kāpēc gurķi ir veselīgi. Atbildes ir šajā grāmatā. 
Tā ir paredzēta plašam lasītāju lokam - gan mazdārziņu 
īpašniekiem, gan lielzemniekiem. Aija Geida parūpēju-
sies par gardām un neparastām receptēm. Pārsteidziet 
savus mīļos ar garšīgiem jaunumiem!

Ārzemju autoru darbi:
Sāra Larka “Sarkano mangrovju sala” 2. grāmata 

/2017
Bestselleru autores Sāras Larkas aizraujošās Karību sā-

gas otrā grāmata.
 Jamaika, 1753. gads. Pēc diloģijas pirmajā grāmatā 

aprakstītajiem notikumiem ir pagājuši gandrīz četrpad-
smit gadi. Deidre, anglietes Noras Fortnemas un verga 
Akvasi meita, bezrūpīgi vada dzīvi savas mātes un au-
džutēva plantācijā. Salas jaunie vīrieši aplido meiteni, 
par spīti viņas apšaubāmajai izcelsmei. Taču Deidre ne 
par vienu neizrāda interesi, līdz jaunais ārsts Viktors Dif-
rēns lūdz viņas roku. Pēc krāšņām kāzu svinībām Viktors 
un Deidre kāpj kuģī un dodas uz Sandomingo Espanjolas 
salā. 

Jefe, atstājis Kaimanu salās savu māti Maanu, kļūst par 
drošsirdīgu pirātu, kas nebaidās riskēt. Jefem un Deidrei 
būs lemts satikties, un šī tikšanās kļūs liktenīga abiem, jo 
viņi vairs neatceras viens otru…

Saistošs un izjusts stāsts, patiesas jūtas, dramatiski un 
spraigi notikumi, kas risinās uz vēsturiska fona un atklāj 
arī eksotiskās paradīzes tumšās puses. “Sarkano man-
grovju sala” ir pašpietiekams romāna “Tūkstoš avotu 
sala” turpinājums.

Mariņina Aleksandra “Sods bez ļauna nodoma” /2017
Anastasija Kamenska un viņas bijušais kolēģis Jurijs 

Korotkovs aizbraukuši uz tālu Sibīrijas pilsētu - Verbic-
ku. Nastjas brālis gatavojas tur uzcelt dārgu pansionātu 
un lūdzis viņus atrast tam piemērotu vietu.

Taču Verbickas varas iestādēm nerūp Maskavas inves-
tori. Pašā domes pirmsvēlēšanu cīņas karstumā pār pil-
sētu aizvēlies vilnis noslēpumainu ekologu slepkavību. 
Cilvēki visā vaino varasvīrus. Ne jau velti mērs un viņa 
draugi pārlieku dedzīgi aizstāv zvēraudzētavu, kas paslē-
pusies dziļi taigā aiz pilsētas, lai gan klīst valodas, ka 
tieši tā kaitējot vietējai ekoloģijai. Pats par sevi sapro-
tams, ka šī lieta ieinteresējusi Kamensku daudz vairāk 
nekā kaut kāda zemes gabala meklēšana...

Bakingems Roiss Skots “Strupceļš” /2017
Stjuarts ir jurists paša dibinātā firmā, viņam ir pie-

klājīga māja un satriecoši skaista sieva, katrs solis ir ie-
priekš plānots un paredzams. Viņa firmas partneris Klejs 
40 gadu jubilejā noorganizē abiem ceļojumu uz Aļasku 
- jauks kalnu namiņš, medības, atpūta pie mežonīgās da-
bas… Kad jau lidostā izrādās, ka pats Klejs darba dēļ 
ceļojumā nedosies, Skots krīt panikā, taču tā nav salī-
dzināma ar sajūtu, kad viņš, nonācis galā, neatrod solīto 
namiņu un ir spiests izdzīvot mežonīgajā dabā paša spē-
kiem. Roiss Skots Bakingems ir autors ar valodnieka un 
jurista grādu, raksta satriecošus bestsellerus un strādā par 
prokuroru kriminālvajāšanas pārvaldē.

Vagnere Jana “Vongezers” /2017 
Gripa. Katru gadu uz planētas ar to saslimst miljoniem 

cilvēku, mēs esam pieraduši to uzskatīt par neizbēgamu 
ļaunumu, bet tādu, kuru spējam uzveikt. Kāds paliek mā-
jās un dzer zāles, kāds staigā apkārt, aplipinot arī citus... 
Bet kas notiks, ja kādu dienu šāds vīruss būs daudz spē-
cīgāks par iepriekš piedzīvotajiem un karantīnas dēļ tiks 
slēgtas skolas, slimnīcas un pat pilsētas?

Kad vīruss Maskavā izraisa epidēmiju un drīz vien iz-
vēršas pandēmijā, vienpadsmit maskavieši - cits citam 
sveši - apvieno spēkus, lai kopā pārvarētu bīstamo ceļu 
uz Karēliju, kur cer patverties drošībā. Brauciens ved 
pāri visai valstij. Vai viņiem pietiks degvielas? Vai iz-
dosies veiksmīgi veikt tālo ceļu? Vai dīvainā kompānija, 
kuru vieno tikai šī ārkārtas situācija, izturēs vai pado-
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sies? Katrs kilometrs ir konfrontācija ar nāvi, nezināmām 
briesmām, greizsirdību un bailēm, katra stunda - cilvēcī-
bas pārbaudījums. 

Nekādu garantiju, nekādas aizsardzības, nekādas patie-
sības - izņemot to, kas palīdzēs izdzīvot.

“Vongezers” ir postapokaliptisks romāns. Kārtējais? - 
jūs jautāsiet. Jā, kārtējais, taču Janas Vagneres romāna 
centrā ir tā varoņi, un tas piešķir grāmatai nesteidzīgu 
ritmu, raisot lasītājā sajūtu, ka pasaule palēnām un ne-
izbēgami ieslīgst miglā. Nemanāmi spriedze kļūst taus-
tāma… 

Vuds Toms ”Ienaidnieks” /2017
Talantīgā, daudzsološā kaujas trilleru meistara Toma 

Vuda izpildījumā lasītājs ir aicināts azartiski sekot līdzi 
straujiem piedzīvojumiem un īstu vīru cīņām. Skarbs 
trilleris, kas jālasa bez apstājas, bez elpas ievilšanas, jo 
darbība tajā atspoguļota absolūti meistarīgi. 

Svonsons Pīters “Līdz nāve mūs šķirs” /2015
Pīters Svonsons ir jauna balss trillera žanrā. Slavenā 

šausmu filmu meistara Alfrēda Hičkoka daiļrades pēt-
nieks un viņa stila adepts mūsdienās. Grāmata guvusi 
milzīgus panākumus un tiek tulkota lielākajās pasaules 
valodās.

Divi svešinieki - vīrietis un sieviete  - nejauši sastopas 
lidostas bārā. Nosprieduši, ka satiekas pirmo un pēdējo 
reizi dzīvē, viņi atklāj viens otram vairāk, nekā jebkad 
uzdrīkstētos. Viņš tikko uzzinājis, ka sieva viņu krāpj. 
Viņa piedāvā risinājumu. Ideja ir aizraujoša, tāpēc abi 
sarunā nākamo tikšanos...

Nesbē Jū  ”Asinis sniegā” (1. grāmata) /2017
Viens slepkava.
Divas lielas problēmas.
Ūlavs vada vientuļu dzīvi, strādājot par pasūtījuma 

slepkavu.
Kad pelni iztiku, nogalinot cilvēkus, ir diezgan grūti 

nodibināt ar kādu tuvas attiecības.
Tomēr beidzot viņš ir saticis savu sapņu sievieti.
Bet nu ir radušās divas problēmas.
Viņa ir bosa sieva...
Un Ūlavs ir nolīgts, lai viņu nogalinātu.
Jū Nesbē ir slavens norvēģu rakstnieks, kura sarakstī-

tie kriminālromāni un bērnu grāmatas tiek tulkotas un iz-
dotas gandrīz vai visās pasaules valstīs un nu jau pārdo-
tas vairāk nekā trīsdesmit miljonos eksemplāru. Trilleri 
“Asinis sniegā” un “Pusnakts saule” veido divu grāmatu 
ciklu, kas ir tikpat aizraujošs kā visi citi Jū Nesbē darbi.

Nesbē Jū  ”Pusnakts saule” /2017
Saule nekad nenoriet.
Medības nekad nebeidzas.
Jūns slēpjas. Viņš ir piekrāpis ietekmīgāko cilvēku 

Oslo kriminālajā pasaulē - Zvejnieku - un aizbēdzis uz 
nomaļu Norvēģijas nostūri - nelielu ciematu kalnos tik 
tālu ziemeļos, ka saule tur nekad nenoriet. Viņš paslēpjas 
mednieku būdiņā nekurienes vidū, un starp viņu un vi-
ņam lemto likteni nostājas tikai Lea un viņas dēls Knuts. 
Lai gan Lea viņu apgādājusi ar šaujamo un Knuts pienes 
ikdienā nepieciešamo, pusnakts saule Jūnu padara tra-
ku... Un arī Zvejnieka sūtītie vīri ir jau pavisam tuvu...

Jū Nesbē ir slavens norvēģu rakstnieks, kura sarakstī-
tie kriminālromāni un bērnu grāmatas tiek tulkotas un iz-
dotas gandrīz vai visās pasaules valstīs un nu jau pārdo-
tas vairāk nekā trīsdesmit miljonos eksemplāru. Trilleri 
“Asinis sniegā” un “Pusnakts saule” veido divu grāmatu 
ciklu, kas ir tikpat aizraujošs kā visi citi Jū Nesbē darbi.

Robārdsa Kārena “Sapņu sala” /2016
Jaunā un pašpārliecinātā Lila Remija apzinās savu 

skaistumu, bet vēl neapjauš tā ietekmi uz vīriešiem. Viņa 

ķircinās ar ikvienu, bet alkst pēc īstas mīlestības pret īsto 
un vienīgo. Kad tāds parādās viņas dzīvē, notikumi sa-
vērpjas neatšķetināmā drāmā un ierauj Lilu piedzīvoju-
mu krācēs, no kurām viņai būs jāizkļūst pašas spēkiem…

 Kārena Robārdsa arvien ir uzticīga savam lasītājam 
- raits, viegls sižets par romantisku mīlestību, pirātu uz-
brukumu un neaizmirstamiem piedzīvojumiem uz neap-
dzīvotas salas. Humors dzirkstī, attiecības vijas līkločos, 
un kaislība sit augstu vilni. Lepnums un aizspriedumi 
izplēn liktenīgā vīrieša pievilcības, spēka un iekāres 
priekšā.

Pārksa Adele “Brilles aklai mīlestībai” /2017
Kas kopīgs diviem svešiniekiem lidmašīnā? Jo sevišķi, 

ja viņi ir pretēji viens otram itin visā. Džo ir caurcaurēm 
optimiste, kas cenšas ieraudzīt savas dvēseles biedru ik-
vienā vīrietī, kuru sastop. Dīns savukārt  ir rūdīts ciniķis, 
un viņa rūgtā pieredze neļauj uzticēties itin nevienam.

Dzīve mēdz pārsteigt. Lidojumā starp Londonu un Či-
kāgu katrs no viņiem atklāj otrā to, kā pašam ir pietrūcis 
un par ko nebija ne jausmas. Abu pagātne liedz būt laimī-
giem kopā, tomēr tikai tad, kad lidmašīna nosēžas, viņu 
ceļojums sākas pa īstam...

Psiholoģiski niansētais darbs nedod padomu, kā parei-
zi rīkoties, lai garantētu sev apsolīto laimi. Romāns ļauj 
līdz mielēm izsāpēt cilvēciskas ilgas pēc mīlestības - īs-
tās un vienīgās, kopā ar varoņiem iziet meklējumu ceļu 
caur sevis iepazīšanas un negaidītu atklāsmju labirintu. 
Fināls ir satricinošs…

Adeles Pārksas dzīvesgudrais romāns ir spēcīgs kā 
Džodžo Mojas, Diānas Čemberlenas un Kārenas Vaitas 
darbi.

Dziļi saistošs un burvīgi uzrakstīts mīlasstāsts!
Hora Reičela  “Cerību spārnos” /2016
Belvjū dārzu vienpadsmitais nams ir īpaša vieta. Nama 

īpašniece Lionija Breta savulaik bijusi veiksmīga sievie-
te ar galvu reibinošu karjeru. Viņai bija iespēja ceļot un 
redzēt pasauli - Parīzi, Milānu, Ņujorku... Viņai bija ie-
spēja mīlēt. Taču mīlestība sniedza ne tikai brīnišķīgas 
izjūtas, bet arī sāpīgu vilšanos. Tomēr savas pagātnes 
rētas Lionija rūpīgi slēpj - tikai bezmiega naktīs sievie-
te atļaujas skumji lūkoties mēnessgaismā un atminēties 
tumšos notikumus, kuri reiz mainījuši viņas dzīvi…

Noslēpumaina vēstule satricina Lionijas ikdienu. Ir 
apdraudēts viņas vislielākais dārgums - māja, ilgi lolotā 
miera osta, kas glabā nenovērtējamas atmiņas.

 Sirsnīgs un aizkustinošs stāsts par to, cik sāpīgi rei-
zēm mēdz būt sava dzīves ceļa meklējumi. Un vienlaikus 
tas ir atgādinājums, cik tuvi cits citam patiesībā ir cilvē-
ki: mēs visi vēlamies rast atbildes uz jautājumu, kā kļūt 
laimīgam.

Hirvisāri Laila  “Es, Katrīna” /2017
Cariene, sieva, māte, mīļākā...
Pateicoties neticamam gribasspēkam, vācu princese 

Sofija Auguste Frederike kļuva par Krievijas ķeizarieni 
Katrīnu II, taču cena, kādu viņu samaksāja par neierobe-
žotu varu un patvaldnieces titulu, bija augsta. Nokļuvusi 
slimības gultā, Katrīna atceras savu dzīvi tādu, kāda tā 
bija - greznības, galma intrigu, politisko spēļu un baud-
kāru kaislību pilna.

Grišams Džons “Greja Kalns” /2017
Donovans Grejs ir cietsirdīgs un bezbailīgs vīrs.
Un tieši šāds jurists ir nepieciešams Bredijā  -  mazā 

pilsētiņā, kas ieslēpusies dziļi Apalaču kalnos.
Samanta Kofera pēc vairākiem nostrādātiem gadiem 

lielākajā Ņujorkas juridiskajā firmā, nonākusi Bredijā, 
jūtas kā svešā un sen aizmirstā pasaulē, tomēr, ja viņa 
vēlas izdzīvot šajā skarbajā vidē, viņai nāksies visu ap-
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turpinājums no 12. lpp.

gūt ļoti ātri...   jo, kā jau to ļoti labi zina Donovans, kal-
nos ir savi likumi. Un iestāšanās par taisnību bieži vien 
apdraud dzīvību...

Bjorks Samuels “Pūce vienmēr medī naktī” /2017
Šī ir otrā grāmata Mīas Krīgeres un Holgera Munka 

sērijā. Talantīgo izmeklētāju komanda, ar ko lasītāji ie-
pazinās grāmatā “Es ceļoju viena”, uzsāk īpaši teatrā-
las slepkavības izmeklēšanu, turklāt nozieguma vietā 
nav atrodams tikpat kā nekas, kas spētu palīdzēt atrast 
slepkavu. Komanda ir strupceļā, līdz jauns hakeris atklāj 
daļu slepkavas plāna. Ja Holgera Munka komanda nerī-
kosies ātri, sekos nākamais upuris.

Bomane Korina ”Taureņu sala” /2016 
Aizliegta mīlestība un liktenīgas kaislības.
Kāds paaudzēm glabāts noslēpums.
Un pravietojums uz palmas lapas...
Diānas Vāgenbahas laulība ir uz sabrukšanas robežas, 

kad viņa saņem mantojumu no mīļotās tantes Anglijā. 
Tantes pēdējie vārdi ir lūgums atšķetināt ilgi glabāto ģi-
menes noslēpumu. Un Diāna, sekodama tantes atstāta-
jām norādēm, dodas ceļā -  no senās Tremainas muižas 
pagātnes notikumi aizved viņu uz otru pasaules malu, uz 
eksotisko Šrilanku. 

Tur viņa soli pa solim noskaidro savas ģimenes piedzī-
voto, un šajā stāstā netrūkst nedz sāpīgi skaista pravieto-
juma, kas mainījis dzīvi uz visiem laikiem, nedz aizlieg-
tas mīlestības un liktenīgu kaislību. Saldā plumēriju un 
pikantā kanēļa smarža dara savu, un arī Diāna ļaujas to 
maģiskajai iedarbībai...

Heizs Terijs  “Es esmu Svētceļnieks” /2017
Vai iespējams izdarīt perfektu noziegumu?
Svētceļnieks ir koda vārds cilvēkam, kura nemaz nav, 

- kādam, kurš reiz vadījis slepenu Amerikas Savienoto 
Valstu izmeklēšanas vienību. Pirms viņš atvaļinājās no 
dienesta un “izgaisa”, viņš uzrakstīja rokasgrāmatu par 
tiesu medicīnas izmeklēšanu.

Šī grāmata palīdz izmeklētājam Benam Bredlijam viņu 
sameklēt. Un tieši šīs grāmatas dēļ viņš nonāk noplu-
kušas viesnīcas istabā Ņujorkā, kurā atrasts nezināmas 
sievietes līķis vannā, kas piepildīta ar skābi. Tā ir slepka-
vība kā no mācību grāmatas, un šo grāmatu ir sarakstījis 
Svētceļnieks.

Stāsts, kas aizsākas kā sarežģīta slepkavības izmeklē-
šana, kļūst par saspringtu sacensību ar neapturamo laiku. 
Svētceļniekam nāksies mērot ceļu no Mekas, kur kādam 
vīrietim tiek publiski nocirsta galva, uz senām drupām 
Turcijas piekrastē, meklējot nevienam nezināmu vīrieti, 
kurš iecerējis paveikt ļaunus darbus sava Dieva vārdā.

Terijs Heizs, dzimis Anglijā, vēlāk pārcēlies uz Aus-
trāliju, strādājis par žurnālistu, ir scenāriju autors dau-
dzām kino un televīzijas filmām, par ko saņēmis arī vai-
rāk nekā divdesmit godalgas. “Es esmu Svētceļnieks” ir 
viņa pirmais sarakstītais romāns, kas strauji guvis atzinī-
bu un tiek tulkots un izdots daudzās valstīs. Pēc romāna 
motīviem top arī filma.

Ferrante Elena “Brīnišķīgā draudzene” (1. grāmata) 
/2016

Stāsts aizsākas divdesmitā gadsimta piecdesmitajos 
gados dzīvelīgā, bet trūcīgā Neapoles rajonā. Šajā sa-
režģītajā vidē Lila un Elena iemācās paļauties vispirms 
pašas uz sevi un tikai pēc tam uz citiem. Meitenes aug, 
sasniedz pusaudzību, viņu dzīves ceļi gan satuvinās, gan 
attālinās, tomēr viņas ir un paliek labākās draudzenes.

Veiksmes un neveiksmes mācībās, pirmā mīlestība, 
sens naids un kaimiņu attiecības...  Elena Ferrante mums 
vēsta arī par pārvērtībām, kas skar šo Neapoles apkaimi, 
visu pilsētu un Itāliju kopumā, un rāda, kā šīs izmaiņas 

iespaido abas draudzenes un viņu savstarpējo saikni.
“Brīnišķīgā draudzene” ir viens no tiem romāniem, 

kurus lasot pārņem vēlēšanās, kaut tas nekad nebeigtos. 
Un tas patiešām nebeidzas. Vai, pareizāk sakot, šī pir-
mā sējuma beigās autore atstāj mūs uz sliekšņa, aiz kura 
abas varones gaida lielas pārmaiņas, kas satricinās viņu 
dzīvi un draudzību. Tad nu izbaudīsim īsteniem grāma-
tu mīļotājiem pazīstamu prieku: gaidas pēc turpinājuma! 
Elena Ferrante ir itāļu rakstniece. Sarakstījusi vairākus 
romānus, arī četru romānu ciklu, kura darbība risinās vi-
ņas dzimtajā pilsētā Neapolē. “Brīnišķīgā draudzene” ir 
pirmais šī cikla romāns.

Ferrante Elena “Jaunais uzvārds”(2. grāmata) /2017
Eiropā, Amerikā, Austrālijā un Āzijā - visur lasa un ap-

spriež Elenas Ferrantes Neapoles tetraloģiju. Tas ir reā-
listisks romānu cikls par sieviešu draudzību, divdesmito 
gadsimtu, mīlestību un dzīvi, kurā notiek itin viss, ko 
iespējams  (un pat nav iespējams!) iedomāties.

Tetraloģijas centrā ir divu meiteņu Elenas un Lilas 
draudzība mūža garumā. Viņas mīl, apskauž, apbrīno un 
atdarina viena otru, nezaudējot katra savu patību un sa-
glabājot ciešu saikni, kuru saraut neizdodas ne gadiem, 
ne attālumam un pārpratumiem, ne tīšiem nodarījumiem.

Draudzenes sastopam svarīgā dzīves brīdī - laulības 
dzīve uzliek ierobežojumus Lilas nevaldāmajai dabai, 
bet Elena vairs nejūtas iederīga ne ierastajā vidē, ne 
jauniegūtajā smalkajā zinību pasaulē.

Elena Ferrante ir itāļu rakstniece. Viņa sarakstījusi 
daudzus romānus, tostarp arī četrus darbus, kuri kopā 
tiek dēvēti par Neapoles romāniem un kuros notikumi ri-
sinās autores dzimtajā pilsētā Neapolē. “Brīnišķīgā drau-
dzene” ir Neapoles tetraloģijas pirmā grāmata.

Gifina Emīlija “Dzīves  līkloči”/2017
Stāsts par draudzību, ģimeni un drosmi sekot savai sir-

dij, lai kurp tā aizvestu
Viņi bija skaista ģimene. Neviens nebija gatavs brīdim, 

kad laime un visa viņu nākotne kā trausla kristāla vāze 
sašķīdīs smalkās druskās.

Kādā ģimenei nozīmīgā dienā nāk gaismā piecpadsmit 
gadus sens noslēpums.

Kad liktenis pārvelk treknu svītru visam, kas varēja 
būt, bet vairs nekad nenotiks, ir jāmācās dzīvot pēc jau-
niem noteikumiem.

Grāmatas dziļums ir mērāms sirds atmiņas pieredzē. 
Katrai sievietei, kura vēlas izbaudīt nesteidzīgu dzīves 
vijumu šķetināšanu Džeinas Ostinas stilā.

Tulkotā nozaru literatūra:
Špicers Gerhards ”Hiperaktīvs bērns un uzmanības 

deficīts” /2017
“Mans dēls ir īsta ūdenszāle.” - “Mana meita ir īsta 

sapņotāja.” Sarunvalodā UDHS/UDS ir vairāki apzī-
mējumi. Taču kas patiesībā ir UDHS/UDS? Kādi ir tā 
cēloņi? Kā to pārvarēt? Šajā praktiskajā rokasgrāmatā 
vienkārši un viegli saprotami pastāstīts par sindromu un 
parādītas tā ārstēšanas iespējas arī bez ritalīna un citām 
psihotropām vielām.

Profesionāli pamatoti: jaunākās pedagoģiskās zināša-
nas par diagnostiku un ārstēšanu.

Praktiski un efektīvi: konkrēti ieteikumi un padomi, 
kas viegli īstenojami ģimenes ikdienā.

Virts Pēteris “Dārza plānošanas grāmata” /2017
Pētera Virta, Pētera Hāgena un Marsela Vēlanda “Dār-

za plānošanas grāmata”  būs labs palīgs tiem, kuri ap-
gūst vai nākotnē vēlas apgūt dārzu plānošanas gudrības. 
Grāmata būs vērtīgs ieguvums arī cilvēkiem, kuri aktīvi 
darbojas savā piemājas dārziņā un visu dara paši savām 

turpinājums 14. lpp.
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KuLTŪRAS DZĪVES NORISES

IELĪGOŠANA
22. jūnijā Ļaudonas pa-

gasta iestādes un uzņēmumi 
tika pieskandināti ar skanīgu 
„līgo, līgo!”. Kad bija aplīgoti 
darbinieki, līgotāji devās pie 
vienpadsmit pagasta vecāka-
jiem Jāņiem, suminot  viņus  
gaidāmajos svētkos - rotājot 
ar ozollapu vainagu, cienājot 
ar jāņu sieru, vēlot veselību 
un izturību.

Paldies ikvienam par savu 
durvju atvēršanu līgotājiem 
un laipno uzņemšanu! Šķiet, 
ka  mums izdevās uzburt īste-
nu Līgo svētku noskaņu. Īpašs 
paldies līgotājiem par skanī-
gajām  balsīm un muzicēšanu 
- Selgai Balodei, Ilutai un Ar-
tūram Biķerniekiem.

Signes Prušakevičas 
teksts un foto

turpinājums no 13. lpp.

rokām vai vēlas saprast dārza plānošanas speciālistu dar-
bu.

Mēdz teikt, ka dārzs nekad nav gatavs, tāpēc grāma-
ta noderēs, ja dārza ierīkošanā vēl jāpieliek ne viens 
vien punkts. Plašajā fotomateriālu klāstā varēs smelties 
daudz praktisku ideju, jo nereti ir tā, ka ģimenes māja 
uzbūvēta, bet saimniekiem nav ne jausmas, kādu viņi vē-
lētos redzēt savu dārzu. Apkārtnes veidošanu var uzticēt 
specializētai firmai, bet vai tāds dārzs jums būs mīļš, sa-
protams un personisks? Vai tajā jutīsieties komfortabli?

Aris G. Auders; Derek P.Spicer. Enciklopēdija par 
skujeņiem, angļu valodā, 2 sējumos /2014

Tulkotā literatūra bērniem:
Ruviša Ulrīke “Klikšķi ir visa Tava dzīve” /2017
Hannai nav daudz draugu, un tādēļ ikdiena skolā nav 

vienkārša, taču, par laimi, viņai ir vēl otra dzīve. Sociālo 
tīklu viltus profilā meitene ir tāda, kāda vēlētos būt - 
jautra, asprātīga un populāra. Šajā profilā viņa publicē 
draiskas bildes un raksta šerpus komentārus.

Līdz brīdim, kad kāds noskaidro meitenes patieso 

identitāti. Tad Hannas dzīve sāk atgādināt murgu, un ar 
steigu jāatrod risinājums…

“Klikšķi ir visa tava dzīve ” sāk jaunu sēriju - LA zib-
stāsti tīņiem. Sērijā būs apjomā nelieli romāniņi pusau-
džiem mīkstos vākos - ātri izlasāmi un viegli paņemami 
līdzi.

Kaplāna Veronika ”Kā vilku piemin, tā vilks klāt” 
/2017

Āžu papus lasa saviem bērniem grāmatu. Tā ir baisa 
pasaka par vilku, un papum nemitīgi nākas bērniem at-
gādināt: - Mūsu mežā vilku nav. Bet vai patiešām? Bur-
vīgs un asprātīgs stāsts par grāmatas varu un bailēm no 
vilka.

 “Pepas pirmās brilles” /2017
Lasāmgrāmatiņa mazajiem par iemīļoto cūciņu Pepu 

un viņas draugiem. Pepa ir pārliecināta, ka viņai vajag 
brilles tāpat kā viņas draugam ponijam Pedro. Kā Pepa 
izskatīsies ar brillēm?

“Sporta diena” /2017
Lasāmgrāmatiņa mazajiem par iemīļoto cūciņu Pepu 

un viņas draugiem. Skolas sporta dienā Pepa un Džordžs 
neiegūst nevienu balvu, bet tad pienāk pēdējās sacensī-
bas. Zēni sacenšas ar meitenēm virves vilkšanā.

Ielīgojot un sveicot Jāņus Ļaudonas pansionātā.

PII „Brīnumdārzs” līgotājus sagaidīja mazie Jāņubērni.
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ĻAUDONAS  PAŠDARBNIEKI  CEĻO  ĀRPUS 
NOVADA  UN  VALSTS  ROBEŽĀM 

Ļaudonas senioru deju kolektīvs “Divi krasti” 16. jūnijā ceļoja uz Ventspili, lai piedalītos XXI Senioru deju dienā. 
Notika vairāki mēģinājumi, lai 18. jūnijā Olimpiskajā centrā “Ventspils” skatītājus priecētu ar deju uzvedumu “Četri 
vēji”. 

Savukārt jauktā kora „Lai top!” dalībnieki (nepilns sastāvs) devās lielā piedzīvojumā - vairāku stundu lidojumā -, 
lai nonāktu galamērķī - Amerikā. Mērķis, protams, dziedāt. Baltimorā no 29. jūnija līdz 3. jūlijam norisinājās XIV 
Latviešu dziesmu un deju svētki ASV. Par dziedātāju piedzīvoto muzikālajā ceļojumā varēsiet lasīt nākamajā avīzītes 
numurā.

Signes Prušakevičas teksts
Signes Prušakevičas, Kristapa Šķēla foto

Jauktā kora „Lai top!” dziedātāji brīvo laiku no mēģinājumiem 
izmantoja lietderīgi, dodoties ekskursijā pa pilsētu.

Senioru deju kolektīvs „Divi krasti” priecīgi dodas 
uz saulaino Ventspili.

UZ AIVIEKSTES TILTA
Plkst. 05:00 
Ļaudonas pagasta atklātais čempionāts pludiņmakšķerēšanā
Pulcēšanās no plkst.5:00, starts plkst.6:00

Plkst. 9:30
Ļaudoniešu modināšana

Plkst.10:00 
Ļaudonas pagasta atklātā čempionāta   pludiņmakšķe- 
rēšanā apbalvošana
Virves vilkšanas sacensības - labais krasts pret kreiso krastu

ESTRĀDĒ
Plkst. 10:30
Pludmales volejbola turnīra 3. posms - fināls
Reģistrācija  no  plkst. 10:00, dalības maksa - 4 eiro
Volejbola turnīrs jauniešiem 

Plkst.12:00 
Konkurss „Kūka Ļaudonai  2017” - kūku parāde un 
degustācija
Amatnieku un mājražotāju tirdziņš 
Īpaši aicināti piedalīties vietējie amata meistari

Plkst.14:00
Starts komandu sacensībām „Riksītī pa Ļaudonu”
Ģimeņu, draugu, radu komandas (vismaz 3 cilvēki, ja 
komandā bērni – jābūt arī pieaugušajiem) aicinātas 
 piedalīties ekspedīcijā – sacensībās.
Interesants piedzīvojums jautrā kompānijā – iespēja 

ĻAuDONAS  16. PAGASTA SVĒTKI  -  5.  AuGuSTĀ
Svētku programma paviesoties Ļaudonas pagasta iestādēs, veicot atraktīvus 

uzdevumus un pelnot punktus!

BIBLIOTĒKĀ
No plkst. 14:00 līdz plkst. 17:00  Ivetas Tropas  gleznu 
izstāde

KULTŪRAS NAMĀ
No plkst.11:00 līdz plkst. 17:00
Izstāde „Atrasts kultūras namā”
Izstādē apskatāmas lietas, kas gaidīja saules gaismu 
kultūras nama ēkas dziļākajos nostūros -70.to gadu un 
agrāku laiku vēstures liecības
Animācijas filmu programma pavisam maziņiem 
„Lupatiņi un draugi” + piepūšamā atrakcija
Zīmējumi ar hennu (2eiro)

SVĒTKU KONCERTS estrādē plkst.19:00
BALLE  grupa „Stabu ielas muzikanti” un 
Dj Gunchs plkst.22:00
GAIŠO DOMU LIDOJUMS PĀR ĻAUDONU plkst. 23:00

Ieeja pasākumos - bez maksas
Estrādes teritorijā no plkst.19:00 darbosies 
izbraukuma tirdzniecība (uzkodas, dzērieni)

Svētkus atbalsta: Ļaudonas pagasta pārvalde, A/S “Laz-
donas piensaimnieks”, kafejnīca “Mokka”, SIA “Ausmupe” 
veikals “Katram”, SIA “Burkānciems”.
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Laiks atritina
Šodien gadu jostas,
Tās dziesmu jostas,
Kurās austs Tavs mūžs.
Nav skaita atmiņām,
Kas sirdī mostas,
Un zelta mirkļiem,
Vējš ko neaizpūš.
                              K. Apškrūma

SVEICAM JŪLIJA MĒNEŠA JUBILĀRUS

 50 gadu jubilejā
Sergeju Zenčonoku              13. jūlijā
Ilzi Barūkli                            19. ūlijā
Guntaru Dambenieku           25. jūlijā
   
 55 gadu jubilejā
Dailu Litvinu                          2. jūlijā
Juriju Simsonu                      12. jūlijā

 60 gadu jubilejā
Mārtiņu Pommeru                 4. jūlijā  
                                 
 65 gadu jubilejā
Martu Elmeri                          27. jūlijā

 70 gadu jubilejā
Mārtiņu Upmali                      25. jūlijā

 80 gadu jubilejā
Valdi Balodi                            8. jūlijā

 85 gadu jubilejā
Skaidrīti Jankiļeviču              6. jūlijā

INFORMĀCIjAVissirsnīgākie laba vēlējumi jubilāriem!

ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMS
Izdevējadrese: Ļaudonas pagasta pārvalde, LV 4862, Madonas novads, Reģ. apl. Nr. 1426

Redaktore - Signe Prušakeviča. Redaktora tālruņu nr.: 64823464, mob.t. 26590186, e-pasts: laudonas.vestis@inbox.lv
Iespiests: SIA “Erante” Madonā, Saieta lukums 2, LV 4801, Madona

Metiens 500 eks. Datorsalikums. Ofsetspiedums. Avīzi var lasīt internetā: www.laudona.lv
Iznāk vienu reizi mēnesī. Materiālus avīzei iesniegt līdz katra mēneša 10. datumam.

   
APSVEICAM!

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!

EStERE VILCIņA 

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājis

AleksAndrs sorokins 
22.jūnijā 60 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

dzimusi 8.jūnijā vecākiem Nikam Vilciņam 
un Ivitai Celiņai.

APSVEICAM!

Sirsnīgi sveicieni jaunajiem vecākiem!

Izmaiņas sociālās darbinieces Aijas 
Zablockas atvaļinājuma grafikā:
Atvaļinājums no 10. līdz 30. jūlijam.

Kapusvētki Mētrienas kapos
6.augustā plkst.14:00


