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ĻAUDONASĻAUDONAS
Vēstis

ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 2 (266) FEBRUĀRIS 2017. G.

Saules stari atkal kausē sniegu,
Palu tērces čalodamas trauc
Un man vēsta pirmā bites dziesma,
To, ka pavasaris atnācis ir jau.

Dārziem sniegpulksteņi pavēsta to prieku,
Mežos lazdas skaru sprogas pin.
Koku galotnēs, kas debess zilgmē tiecas,
Strazdu dziesmas pavasari ieskandē.

Atnāk tas un vizbuļiem klāj gravas,
Bērzus zaļos zīda kreklos tērpj.
Un, kad saulē sasilušas pļavas,
Mazas zelta pieneņsaules ver.

Gribas pašai uzplaukt līdz ar ziediem,
Līdz ar putniem gribas gavilēt.
Prieks par pavasari, kas caur marta sniegiem,
Atbrist spēj un skaisti uzziedēt.

(Silva Rēfelde)

Caur sniegiem

BATERIJU VĀKŠANAS KONKURSA NOSLĒGUMS 

  „Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru rīkoja izlietoto bateriju vākšanas kon-
kursu.

27. februārī PII “Brīnumdārzs” norisinājās konkursa noslēguma pasākums - pie bērniem vieso-
jās Cūkmens (skolotāja Dace Zepa) un kopīgi tika nosvērtas visas atnesās baterijas. 

Vairāk lasiet 4. lpp.
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Laimīgais automašīnas ieguvējs kopā ar 
veikala KATRAM meitenēm.

Zigurds  ir  īstens ļaudonietis. Dzimtās mājas „Jokas” tika 
celtas uz zemes, ko mantoja Zigurda tēvs. Jubilārs audzis trīs 
bērnu ģimenē, diemžēl dzīve Zigurda māsai un brālim agri 
izdzisa.

Zigurds Ļaudonā ieguvis septiņu klašu izglītību un nekur 
tālāk nav devies. Bijis kolhoznieks visu darba mūžu. Taču 
pirmo vasaru pēc skolas Zigurds nostrādāja Ceļu daļā, pieda-
loties Aronas tilta celtniecībā. 

Būdams armijā, dienējis Kaļiņingradā celtniecības bataljo-
nā. Dienests ilga vien pusotru gadu. Pēc tā laika noteikumiem 
dienesta laiks tika samazināts tādēļ, ka Zigurds bija vienīgais 
dēls un apgādnieks ģimenē. Atnākot no armijas, Zigurds tur-
pināja strādāt kolhozā - astoņus gadus bija noliktavas pār-
zinis, atbildīgais par celtniecības materiāliem, degvielu utt. 
Zigurds atzīst, ka šie astoņi gadi darbā tika pavadīti diendienā 
- bez brīvdienām un atvaļinājuma. Pēc šī darba jubilārs aiz-
gāja strādāt celtniecībā. Būvbrigādē nostrādāja līdz pensijas 
vecumam, ceļot dzīvojamās mājas un citas ēkas.

Jubilārs ar sirds siltumu atminas mammas mājās cepto mai-
zi un cik grūti bija pierast pie veikalā pirktās, kad mammas 
vairs nebija šai saulē. 

Ejot sava tēva pēdās, arī Zigurda hobijs jaunībā bija me-
dības. Kā jau īstenam ļaudonietim pieklājas, viņam patīk 
arī spiningošana, makšķerēšana. Siltajās vasaras dienās Zi-
gurdam ļoti tīk sēdēt upes krastā un vienkārši nodoties at-
pūtai. Tāpat aktīvajam kungam jau kopš bērnu dienām ļoti 
patīk braukt ar velosipēdu, ko viņš dara vēl joprojām. Dienas 
aizpilda arī darbošanās piemājas dārzā. Zigurds ar lepnumu 
saka, ka veikalā  viņam  jāpērk tikai piens un gaļa, pārējais 
izaug paša dārzā. Vēl jubilāram prieku sagādā ziedu audzē-
šana un Zigurds pats veido arī adventes vainagus, par kuru 
skaistumu varam pārliecināties, jo tie gādīgi, gadu no gada, 
tiek piestiprināti pie sienas.

MĒNEŠA JUBILĀRI

25. janvārī 80 gadu jubileju atzīmēja 
ZIGURDS LĪVENTĀLS

Vēlreiz sūtām sirsnīgus sveicienus jubilāriem: 
“Lai veselība, sirdsmiers un 

pozitīvas domas ik dienu!”

Signes Prušakevičas teksts un foto

27. februārī 75 gadu jubileju atzīmēja 
divi jubilāri - Uldis Zeps un Vaida Ozoliņa

VEIKSMES STĀSTS
Veikalu  tīkla  LaTS  klientiem un draugiem gadu gaitā ir 

izveidojies patīkams ieradums  piedalīties veikalu tīkla rīko-
tajā loterijā „Pērc pārīti!”. Ar milzīgu prieku paziņojam, ka šī 
gada 24. janvārī noslēdzās kārtējā LaTS loterija „Pērc pārīti!”, 
kurā piedalījās apmēram 700 LaTS tīkla veikalu un  kurā va-
rēja laimēt gan 45 LaTS dāvanu kartes 30 eiro vērtībā, gan 
sešus ledusskapjus, gan arī loterijas lielo balvu  -  automašīnu 
Peugeot 208, ko laimēja  Arvis  Spruksts no Madonas, kas 
laimīgo pirkumu veica Ļaudonā, mūsu veikalā  KATRAM. 
Lūk, kā izklausās viens vienkāršs laimējušā veiksmes stāsts. 
Tev ir 40, dzīvo Madonā, esi precējies, ir dēls. Un tad viss kā 
parasti, proti, tu iekāp savā auto un pa ceļu fiksi ārā no pilsē-
tas. Tāpat kā katru nedēļu tu dodies uz saviem laukiem Ļau-
donā un tāpat kā katru nedēļu iebrauc iepirkties LaTS veikalā. 
Kāpēc LaTS? Tāpēc, ka Madonas lielveikalos nepatīk, jo tur 
vienmēr rindas, viss notiek lēnāk. Kamēr novieto auto, kamēr 
ar tiem ratiem izbraukā pa to lielo veikalu un tad vēl sapērcies 
visu kaut ko lieku. Bet LaTS nozīmē skaidrību! Viss kā pēc 
saraksta  - maize, piens, siers, kaut kas cepams, un tad uz kasi. 
Un te pēkšņi veikala pārdevēja tevi pierunā čeku nemest ārā, 
bet gan piedalīties loterijā. Tu gan pie sevis nodomā, ka bieži 

loterijās nepiedalies un laimēt arī nav izdevies. Bet vai tad tev 
ir žēl, ja jau tev vienmēr smaidošā LaTS pārdevēja iesaka. Tad 
lai iet! Lieta darīta, un var doties tālāk, jo lauku darbi gaida. 
Pagāja laiks, un tad kādu parastu dienu par pavisam neparastu 
pārvērta viens telefona zvans. Arvim Sprukstam autovadīša-
nas stāža 21. gads ir vainagojies ar jaunu automašīnu Peugeot 
208. Vienkārši? Laikam gan. Par pirmo braucienu Arvis ar 
smaidu stāsta, ka būs jāvizinās pie meitenēm uz Ļaudonas 
veikalu  KATRAM  un tad jau tālāk pa Madonu. Un vēl jau 
visa Latvija ir jāapceļo, jo tik daudzās vietās pagaidām nav 
būts. Varbūt ir iecerēts arī kāds ceļojums uz ārzemēm? Uz šo 
jautājumu Arvis ar optimismu atbild, ka ar tādu glaunu jauno 
auto var ceļot kaut vai uz Parīzi.

Veikals KATRAM no sirds sveic arī Jāni Celiņu, mūsu pa-
gasta iedzīvotāju, kas  šajā loterijā ieguva dāvanu karti 30 
EUR apmērā un auduma somu.

Raimonds Okmanis,
 Latvijas Tirgotāju savienības priekšsēdētājs 

Indra Vīksna, Ļaudonas veikala KATRAM vadītāja
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Sākot ar šā gada 1. janvāri, Ministru kabineta noteikumos Nr. 
491 ir noteikts, ka visiem suņiem no sešu mēnešu vecuma ir jābūt 
čipotiem un reģistrētiem Lauksaimniecības datu centrā. Daudzi 
centās to ievērot un sačipot savus mīluļus līdz 1. janvārim. Taču 
grūtāk šos noteikumus ievērot, ja nav ar ko aizgādāt dzīvniekus 
pie veterinārārsta un suns nav pieradināts pie braukšanas mašī-
nā. Tādēļ februāra sākumā sadarbībā ar pagasta pārvaldi noor-
ganizējām iespēju sačipot un reģistrēt suņus uz vietas Ļaudonas 
pagasta centrā vai mājās. Atsaucība bija liela, jo tika sačipoti un 
reģistrēti 26 mīļdzīvnieki. Prieks bija par to, ka cilvēki bija ļoti 
atsaucīgi un laipni un darbs ritēja ļoti raiti.

Katra jauna pasākuma ieviešana nav ātrs un vienkāršs process. 
Laika gaitā mīļdzīvnieku  čipošana un reģistrācija būs pašsapro-
tama, un katrs cilvēks, iegādājoties kucēnu, to sačipos vai no-
pirks jau čipotu un reģistrētu.

Vēl gribu atgādināt, ka obligāta ir suņu un kaķu vakcinācija 
pret trakumsērgu. Pateicoties meža dzīvnieku vakcinācijai ar ēs-
mām pret trakumsērgu, šīs slimības izplatība ir ierobežota. Tādēļ 
tagad mājdzīvnieku vakcinācija nav jāveic katru gadu, bet tā kā 
noteicis vakcīnas ražotājs. Parasti tas ir ik pa diviem vai trīs ga-
diem ar noteikumu, ka iepriekšējās vakcinācijas termiņš nav sen 
beidzies.    

Ja pagasta iedzīvotājiem radīsies lielāka interese sačipot vai 
vakcinēt savus mīluļus uz vietas pagastā, tad šādu pasākumu 
marta beigās vai aprīļa sākumā var noorganizēt atkārtoti.

Daiga  Semjonova,  veterinārārste, 
telefons  20024297

PAR SUŅU ČIPOŠANU UN 
REĢISTRĒŠANU DATU BĀZĒ

Šā gada 2. februārī devāmies uz 
Mētrienas pamatskolu, lai vēro-
tu Lielo leļļu teātri - “Kas par de-
sām!”. Brauca 1.- 4. klases 18 sko-
lēni. Izrāde ilga stundu, un visu šo 
laiku skolēni to skatījās patiešām ar 
ļoti lielu interesi. Patīkami bija tas, 
ka leļļu varoņi lika bērniem atdari-
nāt dažādas kustības, dziedāt līdzi 
dziesmām un atbildēt uz dažādiem 
jautājumiem. Prieks bija skatīties 
bērnu sajūsmā un  smaidos, tāpēc 
paldies par šādu iespēju! 

Skolas  bibliotekāres  
Nadīnes Jefimovas teksts un foto

SKOLĒNI  DODAS  UZ  LEĻĻU  TEĀTRI

INFORMĀCIJA
LAP 2014.-2020.  

apakšpasākuma “Profesio-
nālās izglītības un prasmju 
apguves pasākumi” ietva-
ros  MKPC Madonas no-
daļa organizē bezmaksas 
apmācības privāto mežu 

un zemju īpašniekiem, nomniekiem, valdītājiem, paš-
nodarbinātām personām, saimnieciskās darbības vei-
cējiem, zemnieku saimniecībām un mežsaimniecības 
uzņēmumiem: 

1. Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, 
plantāciju meži 22. un 23. februārī.  

2. Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu ražī-
bas celšana. Neproduktīvu audžu nomaiņa. Kok-
snes pieaugums  15. un 16. martā.

3. Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 pie-
saistei, meža reproduktīvais materiāls  19. un 20. 
aprīlī .

4. Meža hidroloģiskā režīma ietekmēšana  26. un 
27. aprīlī.

Mācību norises vieta plānota Madonā, Poruka iela-2, 
LKB semināru zālē un objektos dabā. 

Grupā 15 dalībnieki. Tāpēc, lūdzu, laikus piesakie-
ties semināram!

MKPC Madonas nodaļa organizē  jauno mednieku 
apmācības, kas sāksies  š.g. 4. martā.

Sīkāka informācija un pieteikšanās: Mairita Bondare, 
mob. 28381176, e-pasts: Mairita.bondare@mkpc.llkc.lv

VĒSTIS NO A. EGLĪŠA ĻAUDONAS VIDUSSKOLAS

Janvārī uz dzimšanas dienām ciemos aicinājām mūsu 
kaimiņus - A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 1. klases au-
dzēkņus un viņu skolotāju V. Stradiņu. Viņi mūs ieprie-
cināja ar savu izrādi „Peļu Ziemassvētki”. Mazie jubilā-
ri savā goda dienā tika „urrāti” īpašajā jubilāru krēslā, 
sveikti ar jaukām dāvanām, bet pēc tam notika ciemoša-
nās grupās pie svētku galda.

Paldies 1. klases skolēniem un viņu skolotājai par jau-
ko sadarbību! Visiem bērniem acīs mirdzēja prieks par 
satikšanos „Brīnumdārzā”, daži pirmklasnieki pie mums 
viesojās pirmo reizi un ar aizrautīgu interesi vēroja krā-
sainās telpas un dekorus. Uz tikšanos citos pasākumos!

Ilze Barūkle, PII „Brīnumdārzs” skolotāja

DZIMŠANAS DIENAS 
„BRĪNUMDĀRZĀ”

VĒSTIS NO PII „BRĪNUMDĀRZS”
Jau trešo mācību gadu Ļaudonas PII “Brīnumdārzs” darbojas 

kristīgās mācības pulciņš, kuru vada skolotāja Sintija Bašķere.  Šajā 
pulciņā interesantā rotaļu veidā un atbilstoši bērnu vecumam var gūt 
zināšanas par Dieva radītās pasaules kārtību.  Bērniem ir iespēja vei-
dot kristīgās vērtībās pamatotu rīcības motivāciju ikdienas situācijās 
un praktiski apgūt lūgšanas un sadraudzību.

Projekta  „Vislielākā dāvana” ietvaros februārī  tika piedāvāta 
vienreizēja iespēja visiem iestādes audzēkņiem  (saskaņojot atļauju 
ar vecākiem) apmeklēt rotaļu nodarbību, kuru ļoti interesantā vei-
dā vadīja skolotājas Ērika Pomere un Sintija Bašķere. Pateicība un 
apbrīna skolotājām, kuras tik saistošā veidā prata noturēt bērnu uz-
manību visa pasākuma laikā. Paldies par palīdzību arī Tanitai Paulai 
Mincānei.

Saņemot vislielāko dāvanu -  Dieva mīlestību un apsolījumu -, 
pasākuma dalībnieki tika arī pie starpkonfesionālās starptautiskās 
organizācijas ,,Samariešu soma” un draudzes ,,Dzīvā Uguns” sarū-
pētām dāvanām. 

Valentīna Venere, PII ,,Brīnumdārzs” skolotāja

VISLIELĀKĀ DĀVANA
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turpinājums 5. lpp.
Bērni pilda Cūkmena doto uzdevumu, izmantojot tikai cūkas nagus 

(knaģus), -  jāpadod aploksne.

Sirsniņmeitene iepriecināja un patīkami pārsteidza bērnus gan 
bērnudārzā, gan skolā.

Laime ir būt pateicīgam par to, cik daudz laba un vērtīga 
mums ir dots. Laime ir spēja ieraudzīt un priecāties par skais-
to un labo cilvēkos. Laime ir darbs, kur var likt lietā savus 
talantus. Laime ir dalīties ar citiem. Laime ir radīt. Laime ir 
spēt dzirdēt, redzēt, sajust. Laime ir…

Laimes mirkļus, prieku, pārsteigumu un pozitīvas emo-
cijas sev un citiem sagādāja ,,sirsniņmeitene”  no Ļaudonas 
PII ,,Brīnumdārzs”. Pateicoties pirmsskolas skolotājas Daces 

VALENTĪNDIENAS  NOSKAŅĀS
Cīrules un Van-
das Mincānes 
i n i c i a t ī v a i , 
Valentīndiena 
iestādē izvērtās 
par patīkamu 
dienu ar sirsni-
ņām, mīļiem 
vārdiem, vēlē-
jumiem, dāva-
nām un oriģinā-
lu fotosesiju. Ar 
lielu sajūsmu 
Amoriņu, Va-
lentīnu  (tā viņu 
sauca bērni 
skolā), uzņēma 
Andreja Eglīša 
Ļaudonas vi-
dusskolas  1. 
un 2. klases au-
dzēkņi. Mēs sakām Paldies par šīm jaukajām emocijām, jo 
prieka mirkļu dzīvē nekad nav par daudz.

Ināras Krasnovas, 
PII „Brīnumdārzs” vadītājas, teksts un foto

27. februārī PII “Brīnumdārzs” norisinājās izlietoto 
bateriju vākšanas konkursa noslēguma pasākums - pie 
bērniem viesojās Cūkmens (skolotāja Dace Zepa) un 
kopīgi tika nosvērtas visas atnesās baterijas. 

Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesio-
nālās izglītības iestādes tika aicinātas iesaistīties šajā 
akcijā, lai veicinātu videi kaitīgu preču nenonākšanu 
dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi 
un taupot resursus.

Konkursa ietvaros drīkstēja vākt un pārstrādei nodot 
tikai izlietotas baterijas un akumulatorus, kas vairs nav 
derīgi lietošanai. Konkursa uzvarētājus noteiks gan pēc 
savāktā izlietoto bateriju apjoma uz vienu izglītības ie-
stādes audzēkni, gan pēc kopējā izglītības iestādes sa-
vāktā bateriju apjoma.

Kopā savākto bateriju svars Ļaudonas bērnudārzā  - 
124 kg! Visvairāk baterijas atnesuši “Rūķu” grupas bēr-
ni. Tāpat tika svērtas baterijas, kas ievietotas Ļaudonas 
pagasta pārvaldes un A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā at-
rodamajos speciālajos konteineros. 

Paldies arī Dzintrai Viļevičai un Aijai Kreilei par de-
vumu bateriju vākšanas konkursā!

Cūkmens apbalvoja arī čaklākos bērnus, kuri kopā 
ar vecākiem, piedalījās konkursā. Tie ir:  Kerija  Ret-

BATERIJU VĀKŠANAS KONKURSA NOSLĒGUMS 

Cūkmens gatavojas bateriju svēršanai uz lielajiem svariem.

ko (“Rūķu” grupa) - 35kg bateriju; Luīze Zagorska 
(“Zaķu” grupa)  - 29kg!

Pēc bateriju svēršanas Cūkmens kopā ar bērniem vei-
ca dažādus atraktīvus uzdevumus un deva padomus, kā 
šķirot atkritumus un saudzēt dabu. 

Paldies bērniem par atsaucību! 
Pats vienkāršākais, taču arī pats svarīgākais darbiņš, 

ko ikdienā ikviens no mums var paveikt, ir atkritumu 
šķirošana. Lai sāktu šķirot atkritumus, nav  nepiecie-
šamas nekādas investīcijas vai mājokļa pārplānošana. 
Visus šķirotos atkritumus - otrreizējās izejvielas - var 
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turpinājums no 4. lpp.

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016” ir noslēgusies!

Kerija Retko no “Rūķu” grupas kopā ar vecākiem bija savākusi 
35 kg izlietotu bateriju.

vienkārši vākt atsevišķos maisos vai atsevišķās urnās, 
kas periodiski tiek iztukšotas. Atgādinu, ka arī Ļaudo-
nas pagastā ir speciālie konteineri, kur ievietot stikla un 
plastmasas atkritumus.

Plastmasas iepakojumu atkritumi pārsvarā ir tukšas 
PET pudeles, trauciņi, kastītes, plēves un maisiņi. Šos 
atkritumus pārstrādei sagatavo, izskalojot un atbrīvojot 
tos no piemaisījumiem, piemēram, no pārtikas palie-
kām, iespēju robežās saplacinot.

Otrreizējai pārstrādei neder: netīri plastmasas izstrā-
dājumi, eļļas pudeles, jogurta, krējuma vai margarī-
na trauciņi, rotaļlietas, saimniecības preces, sadzīves 
priekšmeti.

Stikla iepakojuma atkritumi ir visa veida stikla bur-
kas, burciņas, pudeles.

Kā vākt: otrreizējai pārstrādei sagatavo, izskalojot un 
atbrīvojot no piemaisījumiem, piemēram, no pārtikas 
paliekām.

Otrreizējai pārstrādei neder: spoguļstikls, auto stikls, 
eļļas pudeles, balzama pudeles (no māla), logu stikls, 
stikla lauskas.

Jāatceras par medicīniskajiem atkritumiem - tie ir 
visa veida medikamenti, kam beidzies derīguma ter-
miņš. Tos var nodot bīstamo atkritumu pieņemšanas 
punktā vai tuvējā aptiekā.

Tuvojas pavasara talku laiks, taču domāsim par sa-
koptu un tīru vidi arī ikdienā. Lai izdodas! 

Signes Prušakevičas teksts un foto

VĒSTIS NO PAGASTA BIBLIOTĒKAS

Pusgadu iepriekš ar avīzītes starp-
niecību vērsos pie lasītājiem ar ai-
cinājumu piedalīties Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas īstenotajā lasīšanas 
veicināšanas programmā “Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija 2016”, 
kas bija lieliska iespēja tikt pie ļoti 
jaukām grāmatiņām ikvienam la-
sītmīlim, kas pieteicās par žūrijas 
ekspertu. Bibliotēkai tas bija jauns 
izaicinājums, jo līdz šim šādā prog-
rammā Ļaudonas pagasta bibliotēka 
nebija iesaistījusies. Ir liels prieks 
par ikvienu bērnu, kas kļuva par Bēr-
nu žūrijas ekspertu un sniedza savu 
vērtējumu par kolekcijas grāmatām. 
Uz aicinājumu  pievienoties Bērnu 
žūrijas ekspertiem atsaucās 60 bēr-
ni, diemžēl līdz finišam nonāca vien 
47 eksperti  - divi pirmsskolas izglī-
tības iestādes “Brīnumdārzs” audzēkņi, trīspadsmit 1. 
klases skolēni, vienpadsmit 2. klases skolēni, viens 3. 
klase skolēns, piecpadsmit 4. klases skolēni, divas 5. 
klases skolnieces, viena 6. klases skolniece un viena 9. 
klases skolniece.  Pārējiem pietrūka mazliet pacietības 
un apņēmības. Arī vecāku žūrijā visi eksperti netika līdz 
finišam. No sākotnējiem 15 ekspertiem vien 9 izdevās 
sasniegt finišu. 

Tomēr gribu teikt, ka ir paveikts liels, ražīgs darbs 
- pusgada garumā lasīts, pārlasīts, pārdomāts, pārska-
tīts un galu galā izlasīts noteiktais grāmatu skaits. Grā-
matas ir vērtētas un aizpildītas anketas.  Pienācis arī 
patīkamais pateicību saņemšanas brīdis. Par ieguldīto turpinājums 6. lpp.

darbu Bērnu žūrijā daļa skolēnu pateicības un simbo-
liskas balviņas saņēma skolas līnijā, savukārt pie 1. 
klases, 2. klases un 4. klases skolēniem devos ciemos 
īpaši, jo, pateicoties klašu audzinātāju Vitas Stradiņas, 
Aijas Driksnas un Sintijas Bašķeres izrādītajai intere-
sei un aktīvai līdzdalībai, šīs klases bija tās, kur Bērnu 
žūrijā piedalījās pilnīgi visi klases skolēni. Tikšanās 
reizēs notika nelielas viktorīnas - 4. klasei tika uzdo-
ti jautājumi, kas lika atcerēties žūrijā iekļauto grāmatu 
autorus, savukārt 1. un 2. klases skolēniem jautājumi 
bija vairāk par grāmatu saturu, kur par katru pareizo 
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turpinājums no 5. lpp.

turpinājums 7. lpp.

JAUNUMI  BIBLIOTĒKAS  GRĀMATU  PLAUKTĀ
Jauns gads, jaunas iespējas un arī jaunas grāmatas…
 Ābele, Inga. Duna. /2017
Ingas Ābeles romāns “Duna” vēsta par 1949. gadu Rīgā, 

Sēlijā un Latgalē. Daugava, cilvēku un sugas rikšotāju likteņi. 
Andrieva Radviļa zirgam no rūgtā ciešanu biķera netiek aiztau-
pīta ne lāse, tad kāpēc lai jel kas tiktu aiztaupīts viņam? Šī gal-
venā varoņa rezignētā doma vada visu romānu un paliks lasītāja 
prātā vēl ilgi pēc grāmatas aizvēršanas.

Grūbe, Daina. Ducis cara rubļu jeb no svētdienas līdz 
svētdienai. /2016

Ir 1897. gads. Vai septiņgadīgā Mīnīte, parasta latviešu zem-
nieka meita, jauš, ko viņai sola lielā pasaule? Un tā patiesi ir 
liela, jo netālu no Veckalniņu mājām milža miegā klusi dus Vī-
tolkalns, no kura - ai! - cik plaši apvāršņi paveras! Lielais Debe-
su Lākturis mēness taču apspīd visu  - gan to, kas tuvu, gan to, 
kas tālu un acij nav saredzams. Pasaule ir liela un gaida Mīnīti.

Jā, Mīne Kalēja mierā vis nesēdēs. Kājas naski zib, rokas grib 
darba, un galva pilna nākotnes sapņu un ieceru. Viņa mācās un 
strādā. Rīga, Pēterburga, Maskava, Vladivostoka un pat Ķīna. 
Pārciests Pirmais pasaules karš, iepazīti visdažādākie ļaudis un 
pieredzētas ne tikai sāpes, bet arī neticami brīnumi.

Mīnes Kalējas dzīve 20. gs. 30. gadu Rīgā ir labklājīga. Viņa 
strādā liela laikraksta redakcijā un laimīgā laulībā audzina mei-
tu, taču pie durvīm klauvē Otrais pasaules karš. Vai tiešām būs 
pienācis laiks likt lietā dzimtas sieviešu seno mantojumu - duci 
zelta nikolaju? Bet varbūt Mīnes dvēselē rodama daudz lielāka 
bagātība - spēks, kas ir varenāks par visas pasaules materiāla-
jām vērtībām?

Šis ir biogrāfisks romāns par tulkotājas, redaktores, dzejnie-
ces un rakstnieces Dainas Grūbes vecmāmiņu Matildi Šmiti 
(Lečmani) - neparastu latviešu sievieti, kura visos dzīves pār-
baudījumos par vissvarīgāko balstu atzinusi gara gaismu un 
darba tikumu

Judina, Dace. Septiņi vakari. /2016
Katrīna un Mārtiņš ierodas nesen nopirktajās “Ozolu” mājās, 

kas noslēpušās dziļi mežā. Pārkāpjot vecā nama slieksni, viņi 
atrod vecu mājasgrāmatu un nonāk it kā citā dimensijā - pazūd 
laiks, un nākamajās septiņās dienās jaunieši piedzīvo biedējoši 
reālas atklāsmes par to, kas pēdējo divsimt gadu laikā noticis ar 

atbildi varēja saņemt saulainu žetoniņu. Vē-
lāk, visu sasummējot, varējām noskaidrot 
zinošākos ekspertus. Noslēgumā izspēlējām 
interesantu  komandu  jautrības spēli, kuras 
mērķis bija, ievērojot spēles noteikumus, 
pēc iespējas ātrāk izveidot saukli ““BĒRNU, 
JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJA 2016” 
IR    NOSLĒGUSIES!”. Protams, neizpalika 
arī pateicības, dāvaniņas un saldumi. Paldies 
1. klases  skolēniem  par  jaukajiem  žūri-
jas grāmatiņu zīmējumiem. Īpaši vēlos izcelt 
Rēziju Grundmani par ļoti krāsainajiem un 
izteiksmīgajiem darbiņiem.

Arī vecāku žūrijas ekspertus bibliotēkā 
gaida pateicības un neliels pārsteigums.

Šajā gadā žūrijā iekļautās grāmatas patie-
šām bija ļoti interesantas un vizuāli pievil-
cīgas, kas ir svarīgi tieši mazākajiem lasītājiem. Šo faktu apstiprina arī tie bērni, kas grāmatiņas lasīja kā žūrijas 
eksperti. Šobrīd ir pienācis brīdis, kad pie grāmatiņu lasīšanas var tikt ikviens lasītājs - arī tie, kas nav piedalījušies 
Bērnu žūrijā.      

Paldies visiem lasīšanas maratona dalībniekiem  - lieliem un maziem - par aktīvo piedalīšanos!

Ievas Skušķes, bibliotēkas vadītājas, teksts un foto

       Ļaudonas pagasta bibliotēkā no 21. februāra līdz 14. martam apskatāma 
Sarmītes Bārbales rokdarbu izstāde “Esejas krustdūrienā…” 

šo māju un tās saimniekiem. Septiņi “Ozolos” pavadītie vakari 
izmaina jaunā pāra dzīvi, pārbauda viņu jūtu stiprumu un atsedz 
kāda rūpīgi glabāta noslēpuma plīvuru.

Ūdris, Jānis. Leitnants Rubenis. Bruņinieks Roberts./2016
Jāņa Ūdra jaunais romāns “Leitnants Rubenis. Bruņinieks 

Roberts” liek kardināli pārskatīt septiņus gadu desmitus kul-
tivēto priekšstatu par latviešiem Otrajā pasaules karā tikai kā 
iebrucēju karakalpiem. Šis ir vēstījums par bataljonu, kas starp 
divu okupācijas varu dzirnakmeņiem cīnījās zem sarkanbaltsar-
kanā karoga. Kā to nosauc pats autors, šis ir romāns par nācijas 
sirdsapziņu.

Grāmata piedāvā aizraujošu ieskatu vēsturiskas personas - 27 
gadus jaunā Auto-tanku pulka rezerves virsnieka Roberta Rube-
ņa - dzīvē. Jau bērnībā Roberts vada patriotisku skolēnu organi-
zāciju, savukārt, iestājies karadienestā, viņš kļūst par leitnantu 
un tanka komandieri. Priekšzīmīgo virsnieku ciena dienesta 
biedri un apjūsmo sievietes, dēvējot par bruņinieku Robertu. 
Itin kā jūtot drīzo neatkarīgas Latvijas valsts un pats sava mūža 
galu, Roberts arī pēc karadienesta beigām alkaini tver dzīvi - 
līdz spēku izsīkumam plēš līdumu tēva saimniecībā, metas mī-
las dēkās, bet Latvijas okupācijas naktī viens pats uz motocikla 
stājas ceļā krievu tanku kolonnai...

Romānā sniegta plaša Latvijas okupācijas un Baigā gada pa-
norāma, ietverot arī interesantas detaļas: piemēram, pirmo reizi 
mūsu oriģinālliteratūrā restaurētas 1944. gada jūlija kaujas par 
Jelgavu. Grāmatu caurvij pārliecība, ka par savu valsti jācīnās 
jebkuros apstākļos - tā ir aksioma, kas īpaši nozīmīga mūsdienu 
saspringtajā starptautiskajā situācijā.

Devero, Džūda. Lepnums un aizspriedumi. /2017
Nelielajā Samerhilas pilsētiņā notiek liela rosība. Tiek ie-

studēts slavenākais Džeinas Ostinas romāns “Lepnums un 
aizspriedumi”. Tas ir liels notikums, jo misteru Dārsiju izrādē 
spēlēs Teits Lenderss  - visu paaudžu sieviešu elks no Holivu-
das. Keisijas aizraušanās un dzīves piepildījums ir pavārmāksla 
un izsalkušu ļaužu pabarošana. Vienīgais, kam viņa nenovēl ne 
drupatas no dzīru galda, ir Teits Lenderss, kurš kopš ierašanās 
brīža ir pamatīgi nokaitinājis Keisiju. Likteņa untuma vadīta, 
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turpinājums 8. lpp.

turpinājums no 6. lpp.

Keisija neplānoti iekļūst atlasē uz Elizabetes Benetas lomu. 
Lai atrastos uz vienas skatuves ar Teitu Lendersu, Keisijai ir 
jāpārvar savs lepnums un daži aizspriedumi par iemīļotā aktiera 
patieso dabu...

Korija, Džeina. Mana vīra sieva. /2017
Ja nu kāds atņemtu to, kas pieder jums?
Lilija Makdonalda ir gatava spert soli pretim jaunai dzīvei 

- viņa ir apprecējusies ar pievilcīgu vīrieti un sākusi strādāt cie-
nījamā advokātu birojā. Viņas pirmais klients ir notiesāts par 
savas mīļotās slepkavību. Lilijai ir jāpierāda, ka šis vīrietis nav 
vainīgs. Gatavojoties skandalozajai tiesas prāvai, sieviete pa-
mazām saprot, cik trausla ir robeža starp patiesību un meliem: 
ne tikai kriminālpasaulē, bet arī viņas privātajā dzīvē.

Moja, Džodžo. Pēc tevis. (2.grām.) /2017
Turpinājums visā pasaulē iemīļotajam romānam “Pirms atkal 

tiksimies”, kas pārtapis arī burvīgā kinofilmā.
Lūisai Klārkai  ir daudz neatbildētu jautājumu. Kā tas gadī-

jās, ka viņa strādā lidostas bārā un katru dienu ir spiesta noska-
tīties, kā garām aizzib citu cilvēku aizraujošā dzīve? Kāpēc vi-
ņas dzīvoklis vēl aizvien šķiet tik nemājīgs? Vai vecāki kādreiz 
spēs pieņemt to, ko viņa izdarīja pirms pusotra gada? Un galu 
galā - vai viņa pati jelkad tiks pāri mīlestības zaudējumam?

Lū zina tikai to, ka kaut kam ir jāmainās. Un kādu vakaru tas 
arī notiek: pie viņas durvīm stāv pilnīgi sveša meitene, kuras 
vaibstos  saskatāms... Vai tiešām viņš?

Ja aizvērsi durvis, dzīve turpināsies - vienkārša, sakārtota un 
droša.

Ja atvērsi tās, riskēsi ar visu, kas tev ir...
Bet Lūisa reiz deva solījumu dzīvot. Un, ja viņa vēlas turēt 

doto vārdu, durvis ir jāatver.
Larka, Sāra. Tūkstoš avotu sala. (1.grām.) /2016
Londona, 1732. gads. Bagātā tirgotāja Tomasa Rīda meita 

Nora sapņo par kopīgu nākotni ar savu iemīļoto Saimonu. Jau-
nā sieviete ir pārliecināta, ka tēvs atbalstīs viņu laulības par spī-
ti abu nevienādajam sociālajam stāvoklim. Nora ir vienīgā mei-
ta un mantos visus Rīda īpašumus, bet Saimons - izputējušas 
aristokrātiskas ģimenes pēctecis, kurš strādā par rakstvedi pie 
Noras tēva. Jaunekļa veselība ir iedragāta, un Anglijas mitrais 
klimats viņam nav piemērots, tāpēc abi jaunieši klusībā lolo 
sapni par dienvidjūras salām, būdiņu baltā liedagā un laimīgu 
kopdzīvi kādā no Britu kolonijām, kur tiek audzēta tabaka vai 
cukurniedres.

Skarbā dzīves īstenība iznīcina Noras jaunības sapni, tomēr 
viņas raksturs iegūst rūdījumu, kas būs ļoti nepieciešams jauna-
jā dzīvē vergu plantācijas īpašnieka greznajā namā...

Karību smaržu caurstrāvots mīlasstāsts!
Robertsa, Nora. Asara zirnekļa tīklā. /2016
Mazajā, klusajā Inosensā dienas ir garas un naktis saldi smar-

žojošas, bet noslēpumi tiek cieši glabāti aiz slēgtām durvīm. 
Nežēlīgu noziegumu sērija satricina pilsētas iedzīvotāju mieru. 
Naktis kļūst biedējošas, un pat saulainās dienās šķiet, no katras 
ēnas uzglūn baiss apdraudējums…

Pasaulslavenā vijolniece Kerolaina Veiverlija negaidot pie-
dzīvo nervu sabrukumu.

Vecmāmiņas māja Inosensā šķiet piemērots un ērts patvē-
rums vasaras atpūtai. Tomēr Inosensai ir kas labāks, ko pie-
dāvāt Kerolainai - Takers Longstrīts. Pievilcīgs, bagāts un no 
visas sirds iemīlējies tieši viņā.

Plānotā vasaras atpūta draud izvērsties ļaunā murgā. Ir kāds 
sīkums, ko Kerolaina nezina, - Takers ir pirmais aizdomās tura-
mais šausminošajās slepkavībās...

Lekberga, Kamilla. Bākas sargi. /2016
Brīdī, kad Fjelbakā notiek aktīva gatavošanās smalkas vies-

nīcas atklāšanai, tiek pastrādāta negaidīta un noslēpumaina 
slepkavība - nošauts pašvaldības finanšu direktors Matss Sve-
rīns - pēc dabas laipns un patīkams, bet tajā pašā laikā noslēgts 
cilvēks, kas savu privāto dzīvi vienmēr turējis slepenībā.

Noziegumam pa pēdām kā parasti seko izmeklētājs Patriks 
Hendstrēms ar savu komandu. Protams, allaž zinātkārā rakst-
niece, viņa sieva Ērika, izbrīvējot mirkļus no dvīņu audzināša-
nas, aizrautīgi metas viņam palīgā, un intriģējoši piedzīvojumi 
ar spoku stāsta elementiem Zviedrijas mazpilsētā var sākties!

Maknitoša, Klēra. Es ļāvu tev iet. /2017

Traģisks negadījums. 
Viss notika pārāk strauji. Viņa nevarēja neko izdarīt. 
Vai tomēr varēja?
Sekundes desmitdaļā Dženas Grejas pasaule pārvēršas šauša-

līgā murgā. Viņas vienīgā cerība, lai turpinātu dzīvot, ir pamest 
ierasto vidi un sākt visu no jauna. Džena pārceļas uz nomaļu 
ciematu Velsas piekrastē, tomēr viņu vēl ilgi turpina vajāt bai-
les, skumjas un atmiņas par nežēlīgo novembra nakti, pēc kuras 
viņas dzīve mainījās uz visiem laikiem.

Pamazām, pavisam lēnām, Džena atdzimst dzīvei un spēj 
raudzīties nākotnē. Tomēr pagātnes notikumi steidz viņu panākt 
un draud izpostīt visu...

Spriedzes piesātināts un emocionāli spēcīgs psiholoģiskais 
trilleris, kas patiks gan “Neatrodamās”, gan “Meitenes vilcie-
nā” lasītājiem.

Dors, Entonijs. Mums neredzamā gaisma. /2016
Marīlora Leblanka ar tēti dzīvo Parīzē netālu no Nacionā-

lā dabaszinību muzeja, kurā viņš strādā par atslēgu meistaru. 
Sešu gadu vecumā meitene zaudēja redzi un tētis viņai no koka 
uztaisīja pilsētas miniatūru modeli, lai Marīlora var iemācīties 
ceļu pilsētā. 

Karadarbībai tuvojoties, tiek glābti muzeja vērtīgākie ekspo-
nāti, izgatavotas dārgakmeņu kopijas.

Marīlorai ir divpadsmit gadi, kad nacisti okupē Parīzi un viņa 
ar tēvu dodas uz Senmalo pie viņas tēvoča. Viņiem līdzi ir kopi-
ja vienam no vērtīgākajiem muzeja dārgakmeņiem, kuru iegūt 
kāro daudzi.

Kādā Vācijas pilsētā uzaug Verners Fennigs. Viņš aizraujas 
ar radioaparātu labošanu. Karam sākoties, Verneram tiek uzdots 
atklāt pretošanās kustības slepenos  raidītājus. Meklējumi viņu 
aizved uz Senmalo.

Divas dzīves
Divi stāsti, kas kādā brīdī saplūst vienā....
 Triks, Olivjē. Pēdējais lapzemietis. /2017
Nelielā Skandināvijas ziemeļu pilsētiņā Kautokeino Ziemeļ-

briežu policijas virsniekiem Ninai Nansenai un Klemetam Nan-
go jāizmeklē vairāki noziegumi - vispirms no kultūras centra 
tiek nozagtas rituālās lapzemiešu šamaņu bungas. Drīz pēc tam 
tiek atrasts noslepkavots viens no vietējiem ziemeļbriežu au-
dzētājiem. Abi izmeklētāji ir pārliecināti, ka noziegumi ir sais-
tīti, taču vietējos iedzīvotājus nesajūsmina policistu jaukšanās 
gadu desmitiem ilgās tradīcijās un lietu kārtībā.         Ziemeļu 
pasaulē taisnā tiesa tiek īstenota citiem paņēmieniem. Vai Kle-
metam un Ninai izdosies noskaidrot, kāpēc 1939. gadā šamaņu 
bungas nonāca franču ceļotāja un pētnieka Emīla Pola Viktora 
rokās un kādus noslēpumus spēj pavēstīt to zīmējumi? Vai viņi 
sapratīs, kas saista ziemeļbriežu audzētāja slepkavību ar rūpīgi 
glabātiem vietējo noslēpumiem? Un kāda gan saistība ar to visu 
francūzim, kurš šķiet tik neiederīgs Kautokeino iedzīvotāju 
vidū, tomēr lieliski pārzina vietējo ģeoloģiju?

Olivjē Triks ir franču rakstnieks, žurnālists un TV produ-
cents. Rakstniekam ir arī cieša saikne ar Latviju, jo viņš ir laik-
raksta “Le Monde” korespondents ziemeļu un Baltijas valstīs. 

Abdullajevs, Čingizs. Elku smagā nasta. /2015
Savas mājas kāpņu telpā nošauts pazīstams žurnālists, kura 

specializācija ir skandalozas izmeklēšanas. Mūsu laikos parasts 
gadījums, un milicija bojāgājušā šefam tūlīt liek saprast, ka tas 
ir absolūts “bezceris”, ar ko nodarboties ir bezperspektīvi. Taču 
laikraksta izdevējs neliekas mierā un dodas pie vienīgā cilvēka, 
kurš spēj atklāt šo noziegumu, - pie aģenta Drongo. Slaveno 
detektīvu nemulsina fakts, ka nekādu pierādījumu un pieturas 
punktu šajā lietā nav, bet versiju - bez sava gala. Taču pat viņš 
nespēj iedomāties, kurp viņu novedīs šī izmeklēšana. 

Ravičs, Slavomirs. Ilgais gājiens. /2016-2017
Slavomirs  Ravičs  bija jauns poļu kavalērijas virsnieks. Viņu 

1939. gada 19. novembrī arestēja padomju varas iestādes un pēc 
nežēlīgas pratināšanas un farsa tiesas zālē piesprieda divdesmit 
piecus gadus izsūtījumā Gulaga labošanas darbu nometnē.

Kopā ar citiem izsūtītajiem Slavomirs izcieta trīs mēnešus 
ilgu un mokošu ceļu uz Sibīriju. Tur jaunais virsnieks sapra-
ta, ka, paliekot meža vidū ierīkotajā nometnē, var tikai sagaidīt 
nāvi, tāpēc viņš kopā ar sešiem biedriem ziemas beigās izbēga 
brīvībā. Bēgļi devās dienvidu virzienā, deviņus mēnešus gāja 
cauri Sibīrijai, Mongolijai un skarbajam Gobi tuksnesim, nonā-
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turpinājums no 7. lpp.

Janvāra nogalē Jauniešu centriņā radošajās darb-
nīcās  bērni  un jaunieši cepa picas. Picu cepšana 
mūsu pasākumos ir katru gadu,  un katru gadu tiek 
ceptas citādākas picas, jo picu receptes internetā ir 
ļoti daudz. Cepšanas procesā pārsvarā darbojās mei-
tenes, taču degustēšanā un ēšanā aktīvākie bija puiši.

4. februārī  Madonas jauniešu centrs „BURBU-
LIS” svinēja savu 10 gadu jubileju, kurā piedalījās 
arī mūsu  centra jauniešu delegācija.

Valentīndienā  gatavojām savus nu jau tradicionā-
los Mīlestības salātus. Tos gatavojām no visiem pro-
duktiem, ko bija atnesuši bērni un jaunieši. Salātu 
bļoda iznāca liela, vēl otrā dienā bija, ar ko mieloties.

No 20. līdz 25. februārim Jauniešu  centriņā  notika  
novusa turnīrs. Rezultāti tiks vērtēti divās vecuma 
grupās. Uzvarētājus gaida saldas un garšīgas balvas.

Biruta Calmane, BJIC „ACS” vadītāja 

AKTIVITĀTES BJIC „ACS”

ca Tibetā, šķērsoja Himalajus un 1942. gada martā, pieveikuši 
vairāk nekā 6000 kilometrus, nokļuva britu pārvaldītajā Indijā, 
beidzot atgūstot brīvību.

Šis ir viens no pasaules lieliskākajiem patiesajiem stāstiem 
par piedzīvojumiem, izdzīvošanu un bēgšanu. Pēc grāmatas 
motīviem 2010. gadā uzņemta filma “The Way Back”.

Glatauers, Daniels. Mūžam tavs. /2017
Judīte nejauši satiek Hannesu lielveikalā. Pēc tam viņa satiek 

viņu atkal un atkal.
Arhitekts Hanness, neprecējies vīrietis spēka gados, ir ne 

vien katras sievasmātes, bet arī Judītes sapnis. Viņas draugi 
arī ir sajūsmā. Taču pamazām Hannesa pastāvīgie mīlestības 
apliecinājumi kļūst par nastu. Hanness vajā viņu pat sapņos, 
un, tiklīdz Judīte ir pamodusies, viņš jau atkal ir klāt, lai darītu 
viņai labu.

Perfekts mīlas stāsts. Varbūt tikai pārāk perfekts...
Džeimsa, Erika. Sveika, mana jaunā dzīve!. /2016
Lieliska brīvdienu literatūra, patiesi aizraujošs romāns! 
Svaigs un spirdzinošs kā ziemas gaiss - jaunais Erikas 

Džeimsas romāns aizraus lasītāju sarežģītu izvēļu ceļos, vien-
laicīgi liekot gan just līdzi varoņiem, gan smieties skaļā balsī 
par dzīves ironijas spēku. Autores valoda arvien atgādina, kā-
pēc Erikas Džeimsas darbi ir tik ļoti iemīļoti. 

Man jāmācās sevi aizstāvēt, - nolemj Megija Storma, kuras 
dienas aizrit, uzkopjot mājas cilvēkiem, kam bieži ir daudz 
naudas, bet maz pieklājības.

Prātam jāpatur virsroka pār sirdi, - sev iegalvo Ella Mūra, 
kura atgūstas pēc septiņiem velti izšķiestiem gadiem neauglī-
gās attiecībās.

Vairs nekādu sieviešu, - apsola sev Ītans Edvardss, kurš ag-
rāk no savas depresīvi tukšās laulības dzīves glābies, regulāri 
krāpjot sievu...

Kā viņiem veiksies ar solījumu pildīšanu?
Bailes, šaubas, nedrošība… Tik pazīstamas izjūtas ikvienam, 

kad ir jāpieņem dzīvē svarīgākais lēmums. Kas ir labāks - nezi-
nāma laime vai apnikusī, ierastā, toties drošā rutīna?

Erika Džeimsa uzmundrina un parāda, ka no jebkuras bezize-
jas ir vismaz divas izejas. Galvenais ir nebaidīties tās meklēt!

Nozaru literatūra:
Ilma Nereta, Ieva Kraukle, Andrejs Svilāns. Latvisks dārzs. 

/2016
Tradicionāls latvisks dārzs vienmēr bijis tuvs dabai - mai-

nīgs un skaists. Tajā audzētie koki, košumkrūmi un puķes jau 
izsenis latvietim simbolizēja sociālo neatkarību un patstāvību. 
Latvisks dārzs, šķiet, ir “vecmāmiņas dārzs” - ar flokšiem, 
kāršrozēm, miķelīšiem, lauztajām sirdīm, jasmīnkrūmu aiz 
loga, jāņogulājiem un māju, uz kuru ved skaista un smaržīga 
liepu aleja.

Šī grāmata dos ierosmes un idejas tiem, kas vēlas saglabāt 
vai iekopt latvisku un mūsdienīgu vidi ap sevi. Tā būs vērtīgs 
palīgs un praktiska rokasgrāmata gan lauku sētas saimniekam, 
gan pilsētniekam  - mājas īpašniekam. Īpaši noderīgi padomi 
būs sadaļā  “Ainavu veidošana”, kurā ainavu arhitekte Ieva Kr-
aukle sniedz vērtīgus padomus, sīkas nianses un “knifus” par 
dārza un mājas sētas iekārtošanu.

Grāmatā uzzināsiet:
• kādus kokus izvēlēties dārza robežu, dzīvžogu un aleju stā-

dījumiem;

• kā stādīt augļudārzu, lai tas ne tikai dekoratīvi izskatītos 
ziedēšanas laikā, bet arī dotu labu ražu;

• kas jāņem vērā, stādot košumkrūmus ap māju vai lauku 
sētā;

• kā veidot puķu dārzu un dobes un kādas šķirnes izvēlēties - 
viss par ziemcietēm, divgadīgajām un vasaras puķēm, to tautas 
nosaukumiem un mūsdienu alternatīvām;

• kā iekārtot dārzu, lai tas būtu ērts un viegli kopjams ik-
dienā, kā plānot tā zonējumu, kā izvēlēties piemērotākās dār-
za virsmas (celiņus, kāpnes, zālienu), kādas dobes un apdobes 
veidot, kā sagrupēt kokaugus ap māju un sētu;

• kādu tēlu izvēlēties savam dārzam un mājai.
Krūmiņš, Jūlijs. Iļģuciema pašpuikas stāsti. /2016
Grāmata “Iļģuciema pašpuikas stāsti” nav par citiem, bet 

mani pašu, tā saka miljonārs un daudzu partiju dāsnais atbals-
tītājs Krūmiņš.

Viņa memuāros netrūkst arī spilgtu epitetu un stāstu par sa-
biedrībā  atpazīstamām personām. Daudz kritizēti par oligar-
hiem dēvētie Ventspils mērs Aivars Lembergs un ekspolitiķis 
Andris Šķēle un viņu, kā raksta Krūmiņš, noziedzīgie grupē-
jumi.

Juri, Lina. Zem skorpiona zīmes. /2017
Padomju varas triumfs un agonija.
Juri Linas grāmata sniedz lasītājam satriecošus faktus par 

brīvmūrnieku slēpto līdzdalību starptautiskajā politikā, tai skai-
tā asiņainajos valsts apvērsumos 1799. gadā Francijā un 1917. 
gadā Krievijā. Ļeņins un Trockis, būdami augsta ranga masoņi, 
bija padoti brīvmūrnieku padomei. Autors iepazīstina komu-
nistiskās ideoloģijas veidošanās vēsturi, sākot ar iluminātiem, 
turpinot ar Mozesu Hessu un viņa skolniekiem Kārli Marksu 
un Fridrihu Engelsu. Pēc tam grāmata koncentrē lasītāja uzma-
nību uz 1917.  gada tā saucamajām Krievijas revolūcijām, kur 
pat Zviedrija tika izmantota kā viens no vadīšanas centriem. 
Iedziļinoties lasītājs nonāks pie secinājuma, ka 1917., 1991. 
gadu Krievijas notikumi aizvien vēl iespaido pasaules likteni.

Pēc padomju varas krišanas 1991. gada 24. augustā arhīvi ir 
sākuši pārsteigtajiem krievu vēsturniekiem atklāt savus noslē-
pumus. No satriecošajiem faktiem līdz Rietumeiropai ir nonā-
kusi tikai niecīga daļiņa. Trūkst visu notikumu pilna pārskata. 
Tieši tas ir tas, ko Juri Lina mēģina lasītājiem sniegt. Par izejas 
avotiem ir plaši izmantoti tagad pieejamie pašu krievu u.c. ma-
teriāli.

“Zem skorpiona zīmes” ir grāmata, kura palīdz lasītājam sa-
prast, ka pastāv arī vēl otra realitāte. Šajā realitātē cilvēce tiek 
iespaidota ar neredzamu pavedienu palīdzību.

Literatūra bērniem:
Matisone, Lilita. Palieciet sveiki, taureņi!. /2016
Tamms, Henriks. Nindzja Timijs un ceļojums uz 
Sansoriju. [2.grām.]. /2016
Tamms, Henriks. Nindzja Timijs un baltā pērtiķa 
noslēpums. [3.grām.]. /2016
Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata. [3.grām.]. /2011
Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata. [11.grām.]. /2016
Džeks un Nekurzemes pirāti. /2013
Maša un Lācis. Labu apetīti!. /2016
Uzmanies uz ielas!. /2017
Gadalaiki. /2017
Meža dzīvnieki. /2017

Materiālu sagatavoja  bibliotēkas vadītāja Ieva Skušķe 
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Skolotāju Vilni Holšteinu pieminot
14.03.1931. - 07.02.2017.

Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek
Un atmiņas kā saules zieds.
    (J. Silazars)

1956. gada rudenī, kad 
mācījos 10. klasē, Ļaudonas 
vidusskolā ieradās fizikas 
skolotājs - jaunais speciālists 
zemgalietis Vilnis Holšteins.

Jau no pirmajām stundām 
sapratām, ka skolotājs lieliski 
pārzina savu nozari un to, ka 
fizika īstenībā ir interesants, 
aizraujošs mācību priekš-
mets. Un ne tikai fizika! Jau-
nā skolotāja darbības lauks 
izrādījās visai plašs.

Mēs visi gandrīz vai kļu-
vām traktoristi. Skola brī-
numainā kārtā bija tikusi 
pie veca traktora, īsta lūžņa. 
Skolotājs Holšteins kopā ar 
zēniem šo dzelžu kaudzi at-
dzīvināja un skolā sākās trak-
tormācība. Es vēl šodien atceros šī traktora marku un 
tā sarežģīto iedarbināšanu.

Skolotāja talantu krātuve likās neizsmeļama. Skolā 
pašu spēkiem tika rādīts kino. Interesanti, ka pirmā fil-
ma bija pirmskara Latvijā uzņemtā  „Zvejnieka dēls”.

Skolotājam Holšteinam bija arī audzināmā klase. 
Viņš ar savējiem gan aizrautīgi spēlēja bumbu, gan 
kopā strādāja rudens talkās kolhoza tīrumos. Šī kla-
se vēl tagad turas kopā, atceras savu audzinātāju, kas 
viņiem drīzāk bijis kā vecāks biedrs. Taču, neņemot 
vērā draudzīgās attiecības, skolotāja statuss vienmēr 
ticis respektēts.

Tolaik vēl nebija uzcelta dzīvojamā māja, tāpēc sko-
lotāju izmitināšana bija ļoti problemātiska. Ģimenes 
dzīvoja mazās istabiņās skolā, internātā, arī privātmā-
jās. Jaunie skolotāji - Vilnis Holšteins, Marija Strode, 
Pēteris Mihailovs - mēroja ceļu uz „Ņāciem”. Un to-
mēr šie kilometri divreiz dienā - uz skolu un atpakaļ, 
arī tumsā, pa sniegu, lietu un dubļiem -nemazināja 
skolotāju dzīvesprieku.

Bija taču arī skaistie pavasara rīti, saulainās nova-
kares, gājiens gar „Ruķu” bērzu birzīm, „Jēkabdārza” 
ozoliem. Bija ziedošas pļavas un putnu dziesmas… 
Bija jaunība!

Pavisam drīz tika svinētas skolotāju Viļņa Holšteina 
un Marijas Strodes kāzas. 

Mana nākamā tikšanās ar skolotāju notika Rīgas Po-
litehniskajā institūtā. Mācījos Mehānikas fakultātē un 
kādu dienu satiku elektroenerģijas nozares neklātnie-
ku Vilni Holšteinu.

1962.  gadā jauno inženieri norīkoja darbā Gulbenes 
Augstsprieguma tīkla apakšstacijā.

1968. gadā Holšteini pārcēlās uz Valmieru. Vilnis 
kļuva par Valmieras Augstsprieguma tīkla apakšstaci-
jas vadītāju. Apakšstacija atrodas ārpus pilsētas, aiz 
dzelzceļa. Tas ir savdabīgs ciematiņš, radies 1955. 
gadā, ar tehniskajām būvēm, dzīvojamām ēkām, ga-
rāžām, dārziem, apstādījumiem. Domāju, ka pienāks 
laiks, un šis interesantais ansamblis iegūs industriālā 
mantojuma statusu.

Nodrošinājums ar elektroenerģiju, dzelzceļa tuvums 

bija noteicošais faktors, kāpēc blakus apakšstacijai 
tika uzcelta Valmieras stikla šķiedras rūpnīca, uzņē-
mums, kurā pagāja viss mans darba mūžs - kaimi-
ņos skolotājam Vilnim Holšteinam. Rūpnīcā līdz pat 
pensijas vecumam par grāmatvedi strādāja arī Marija 
Holšteina. Ģimenē auga trīs bērni, tāpēc strādāt māju 
tuvumā bija ļoti izdevīgi.

Rūpnīcas izaugsme, energoietilpīgā ražošana lika 
attīstīties arī apakšstacijas jaudām. Te nu varēja iz-
pausties Viļņa Holšteina radošais gars. Valmieras 
apakšstacija ieguva rietumniecisku tehnoloģisko no-
drošinājumu, kļuva par progresīvāko savā nozarē.

Kaimiņi Holšteinus atceras kā lielu, draudzīgu ģi-
meni. Viņiem pirmajiem parādījās dators, un Vilnis 
apmācīja ne tikai savējos, bet arī kaimiņus. Marijai 
savukārt padevušies dārza darbi, īpaši tomātu audzē-
šana. Dalīšanās ar sēklām, stādiem, marinējumu re-
ceptēm bijusi svēta lieta. Nu gan jau pagājuši deviņi 
gadi, kopš Marija atdusas Kocēnu kapsētā.

Holšteinu ģimenē izauguši septiņi mazbērni. Diem-
žēl visi Vilnim tuvie, mīļie cilvēki dzīvo un strādā 
ārzemēs. Valmierā palicis vien dēls Zigurds, kas arī 
strādā apakšstacijā.

Vilnis Holšteins visus gadus rūpīgi vācis, krājis vēs-
tures materiālus par apakašstaciju, tās attīstību, atmi-
ņas par interesantiem notikumiem, kolēģiem.

Pēc aiziešanas pensijā pirmais darbs bijis sakrāto 
materiālu apkopošana brošētā iesējumā. Šos atmiņu 
krājumus dāvinājumā saņēmuši visi Viļņa darbabiedri.

Veselības problēmu dēļ mūža nogali Vilnis Hol-
šteins pavadīja Valmieras pansionātā. Tur viņš iera-
dies ar savām grāmatām un, protams, datoru. Arī te 
Vilnis mācījās. Vecums nebija šķērslis angļu valodas 
apgūšanai.

Visi, kas atceramies Vilni Holšteinu - bijušie dar-
babiedri, skolēni - pieminēsim šo brīnišķīgo, darbīgo 
cilvēku, novēlēsim viņa dvēselei gaišu ceļu Aizsaulē.

Astrīda Aizsilniece,
Ļaudonas vidusskolas 1958. gada absolvente

Foto no Andreja Bennes arhīva
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  Viktora Zemgala koncerts „Ir laiks nosvinēt!”
10. martā plkst. 19:00 Ļaudonas kultūras namā
Ieejas biļete - 4 EUR (iespējams iegādāties iepriekš-

pārdošanā kultūras namā, tel. 26590186)
Šarmantais dziedātājs un dziesmu autors Viktors 

Zemgals.
Kā populārākie no Viktora Zemgala hītiem, kas re-

gulāri skan Latvijas Radio-2 ēterā un lielākajos šlāger-
mūzikas pasākumos, viennozīmīgi jāpiemin “Magnoli-
jas zieds”, “Dāliju liesmās”, “Sapnis”, “Vasaras vīns”, 
“Jo tikai tu”, “Brīnumputns”, ”Tev vēlos teikt...” un vēl 
daudzas citas, kas paliekoši iekarojušas klausītāju sirdis 
pēdējo gadu laikā.

Tikšanās ar dziedātāju jums sagādās patīkamu ceļoju-
mu iemīļoto melodiju pasaulē, jautras sarunas un atbil-
des uz jūsu uzdotajiem jautājumiem.

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas 
atcere

24.martā plkst.13:00 Atceres brīdis pie piemiņas 
akmens Ļaudonā

Plkst.18:00 filma „Melānijas hronika, režisors 
Viesturs Kairišs, A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas muze-
ja zālē

Jaunības sapņi, dzīves labākie gadi, veselība, mājas, 
vīrs, dēls, sava zeme – padomju vara to visu atņēma, 
taču viņa izdzīvoja. Izdzīvoja, lai piedzīvoto pierakstītu 
un, lai arī nākamās paaudzes neaizmirstu stāstu, kurā ar 
varu tikām ierauti mēs visi.

Filma veidota pēc rakstnieces Melānijas Vanagas at-
miņu romāna “Veļupes krastā” motīviem.

Vēsturiska drāma, ieeja no 16 gadu vecuma.
Ieeja: 1.00 Euro

Lieldienu svinēšana Ļaudonā
„Oliņ, boliņ! Džimpiņ, rimpiņ!”
16. aprīlī (pasākuma laiks un norises vieta tiks pre-

cizēti)
Pavasara tirdziņš, jautras aktivitātes, koncerts.

APSVEICAM!

Es ņemu debess gabaliņu zilu
Un pielieku tam sniegpulksteni klāt,
Vēl pūpolus un smaržu pilno silu,
To visu vēlos tev es dāvināt.

Šai apsveikumā sūtu bērzu prieku,
Ko apzeltījis plaukstošs lazdas zars,
Un vēl simtstūkstoš dzimtās puses nieku,
Kas tavai sirdij prieku dāvāt var.

                                    Kornēlija Apškrūma

SVEICAM FEBURĀRA MĒNEŠA JUBILĀRUS

 50 gadu jubilejā
Guntu Rukmani                   19. februārī

 55 gadu jubilejā
Aldi Kraukli                          6. februārī

 60 gadu jubilejā
Jāni Mūrmani                      14. februārī
Tamāru Miķelsoni               17. februārī
                                   
 65 gadu jubilejā
Juri Dičmani                        23. februārī

 75 gadu jubilejā
Antonu Putniņu                   8. februārī
Vaidu Ozoliņu                      27. februārī
Uldi Zepu                             27. februārī

PASĀKUMU AFIŠA

Sirsnīgi sveicam jubilārus! 
Vēlam veselību stipru, allaž gaitu ņipru!

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.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājuši:
EDVĪNS IEVIŅŠ 

14. februārī 89 gadu vecumā;

JĀNIS TROPS 
16. februārī 71 gada vecumā.

Patiesa līdzjūtība tuviniekiem.

Dzimtā puse nesagaidīs
It nekad vairs tevi mājās.
Labās acis neatsmaidīs,
Zeme, zeme pāri klājas.

                          M. Bārbale

  Mazi saules dzīpariņi
Manos vējos un saulītē tinas,
Kā mīļi, mazi cipariņi
Pret gaismiņu vijas un vijas.
Šiem mazajiem saules pirkstiņiem
Lai saulīte ceļu vada
Un gaišajiem acu plakstiņiem
Lai prieks un laimīte rada.

                                              Ā. Āre
LIENĪTE MARĀNE 

dzimusi 11. februārī vecākiem 
Ingai Davidonītei un Guntim Marānam.

Sveicam vecākus!

  Bez tevis pavasaris ziedos plauks,
Nāks rudens vēls un ziema baltā,
Pēc tevis sirds vēl sauks un sauks,
Zelta atmiņu gredzenā kaltā.
Dalām bēdu smagumu ar Laimu un tuviniekiem, 
dzīvesdraugu Jāni mūžībā aizvadot.

Sieviešu klubs  “Mežrozīte” un vadītāja Nellija


