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REDAKTORES  SLEJA
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ĻAUDONAS  PAGASTA  PĀRVALDES  AVĪZE  Nr. 2 (275)  FEBRUĀRIS/MARTS  2018. G.

Gada pirmie mēneši straujiem soļiem aizskrējuši. 
Šie ziemas mēneši atstājuši aiz sevis gada aukstākās 
dienas un naktis. Jāatzīst, ka arī slimošanu, kas ir ie-
mesls, kādēļ februāra avīzīte nenonāca līdz jūsu past-
kastītēm. Bet nu jau gaisā virmo pavasaris! Pavisam 
nedaudz - saklausāma pa kādai putnu dziesmai, ir arī 
pa saules pielietai dienai, peļķes mājas pagalmos… 
Lēnām, bet pavasaris tuvojas! Tāpat kā kūst sniegs, 
lai pazūd arī mūsu ziemas nogurumus! Tā vietā lai 
stājas možs un spirgts garastāvoklis, nu gluži kā pa-
vasaris! 

Pavasara iestāšanās nozīmē dabas atmošanos. 
Daba sāk jaunu dzīves periodu. Saule debesīs parā-

dās biežāk, ar katru dienu kļūst siltāks, debesis ir spožā-
kas, visur kūst sniegs un tek urdziņas. Zeme vēl auksta 
un kaila, bet cauri dilstošajai sniega kārtai spraucas pir-
mie, visdrošākie pavasara ziedi. It visur jūtama dzīvība!

Bet kā ir ar mums, cilvēkiem? Daudz un dažādi mīti 
ir saistīti ar pavasara iestāšanos. Tiek uzskatīts, ka pa-
vasarī līdz ar silta laika iestāšanos mūsu garastāvoklis 
uzlabojas bez acīm redzamiem iemesliem, dvēsele dzied 
un pasaule visapkārt iezīmējas košākās krāsās.  

Lai izdodas notvert šī gadalaika labākās īpašības, sa-
just, kā mostas daba,  ieraudzīt ikdienā jaunas krāsas! 

Signe

Aiviekste 2018.gAdA  mArts
Māra Akota foto
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VĒSTIS NO PAGASTA  PĀRVALDES
PUBLISKĀ  APSPRIEŠANA  

PAR  KOKU  CIRŠANU

No 15. marta līdz 2. aprīlim izsludināta publiskā 
apspriešana un iedzīvotāji ir aicināti izteikt viedokli 
par koku ciršanu. 

Publiskai apspriešanai tiek nodoti koki - priedes 
(1gb), blīgznas (12gb), alksnis (1gb), bērzi (4gb).

Objekts: Ļaudonas pagasta pansionāts, Avotu iela 3.
Situācijas apraksts:  Vasarā veicamo  darbu sakarā, 

kad notiks Ļaudonas pagasta pansionāta teritorijā esošā 
dīķa tīrīšana, tiek ierosināts nocirst Ļaudonas pansionā-
ta teritorijā esošus 18 kokus.

Bērzi un priede pastāvīgi aizēno dīķi un traucē dīķa 
tīrīšanai. 

Apses un blīgznas, kas atrodas pie pansionāta terito-
rijas un iedzīvotāju mazdārziņiem, nav drošas - koka 
stumbros ir trupe, liela vēja laikā lūst gan zari, gan paši 
koki, kas ir bīstami celtnēm pansionāta teritorijā un 
apdraud mazdārziņos esošās siltumnīcas, kā arī aizēno 
mazdārziņus.

Plānots atjaunot dīķa funkcionālo pielietojumu 
(ūdens ņemšanas vieta) pansionāta teritorijā, veidojot 
kopēju, harmonisku vidi.

Ierosinātājs: Ļaudonas pagasta pārvalde, reģ.
nr.90000054746

Publiskās apspriešanas norises termiņš: no šī gada 
15. marta līdz 2. aprīlim

Atsauksmes var iesniegt: Ļaudonas pagasta pārval-
dē, Dzirnavu iela 2 vai rakstot uz e- pastu: laudona@
madona.lv

STĀSTU SEGA LATVIJAI - 
ārzemēs dzīvojošo 
latviešu veltījums 

Latvijas valsts simtgadei
STĀSTU SEGA ir unikāla dāvana Latvijai, kura lie-

cina nākotnes paaudzēm, ka Latvijas simtgades laikā 
dzīvojušajiem un dzīvojošajiem latviešiem pasaulē 
viņu Tēvzeme ir svarīga un mīļa.

No 6. līdz 24. martam Madonas novada bibliotēkā 
apskatāms ārvalstīs dzīvojošo latviešu veltījums valstij 
tās simtgadē - “STĀSTU SEGA Latvijai”. 

STĀSTU SEGAS mērķis ir atklāt un veicināt ārze-
mēs dzīvojošo latviešu piederību Latvijai, ieguldot 
kopīgā rokdarbā gan savas domas par Latviju, gan arī 
darbu. Projekts devis iespēju latviešiem ārzemēs visās 
paaudzēs aktīvi iesaistīties Latvijas simtgades norises 
pasākumos neatkarīgi no viņu dzīves vietas, vecuma un 
valodas spējām.

Kopumā projekta ietvaros tika saņemti pavisam 1097 
kvadrātiņi no visas pasaules.  

No tiem 840 darbiņus gatavojušas sievietes, 257 - vī-
rieši dažādās vecuma grupās.

STĀSTU SEGAS gabaliņi uz Latviju atceļojuši gan 
no ASV- 564, gan Eiropas - 188, gan Kanādas - 183, 
gan Okeānijas - 117, gan Dienvidamerikas - 24, gan Āf-
rikas - 11, gan Āzijas valstīm - 8. 

Visi STĀSTU SEGAI atsūtītie darbiņi kopā tika sa-
likti vairākās 7 1,5 m x 3 m lielās segās. Pēc tam segas 
gabaliņus rūpīgi un stingri kopā sašuva Lielvārdes uz-
ņēmuma “Linu māja” meistares.  

Savukārt darinātāju pierakstītos stāstus un laba vēlē-
jumus Latvijai dzimšanas dienā projekta autori ievadīja 
datorā. Dati tika ievadīti multimedija prezentācijā un 
apskatāmi līdz ar STĀSTU SEGU. Ikviens STĀSTU 
SEGAS skatītājs datorā var palielināt bildes un labāk 
apskatīt katru STĀSTU SEGAS kvadrātiņu, kā arī iepa-
zīt darinātāju stāstus.

STĀSTU SEGAS izgatavošanas norisi var iepazīt Fa-
cebook lapā - www.facebook.com/stāstusega.

Muzeja “Latvieši pasaulē” īstenoto projektu STĀS-
TU SEGA atbalstīja:

•Valsts Kultūrkapitāla fonds
•Latvijas Nacionālā bibliotēka
•ASV vēstniecība Rīgā
•ALA Kultūras fonds
•Latviešu fonds
•Latviešu Nacionālās apvienības Kanādā Izglītības 

un kultūras fonds
•Pēteris un Liene Kalniņi
•Inese Liepiņa
Biedrība “Latvieši pasaulē - muzejs un pētniecības 

centrs” (LaPa) ir privāta bezpeļņas organizācija, kas 
dibināta 2007. gadā. Biedrība uztur krātuvi, bibliotēku 
un biroju ar darbiniekiem Rīgā, kā arī aktīvu valdi un 
biedrus Latvijā un ārzemēs. LaPa veido ceļojošās izstā-
des, publikācijas, filmas un citus projektus par latviešu 
izceļotāju dzīvi, kultūru un devumu Latvijai. Laika gai-
tā ir plānots izveidot pastāvīgu muzeja ekspozīciju Rīgā 
vai kādā citā Latvijas pilsētā.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja 
Aija Abens

stastu.sega2018@gmail.com
26383060
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turpinājums 4. lpp.

ZEMESSARDZES  25.  KĀJNIEKU  BATALJONS  AICINA  MADONAS 
NOVADA  IEDZĪVOTĀJUS  PIEVIENOTIES  SAVĀM  RINDĀM

Tuvojoties Latvijas 100. dzimšanas dienai, Zemessardzes 
25. kājnieku bataljons aicina tos Madonas novada iedzīvo-
tājus, kuri vēlas dot ieguldījumu mūsu valsts aizsardzībā, 
pievienoties Zemessardzei.

Zemessardze kā lielākā Nacionālo bruņoto spēku struk-
tūra un valsts teritoriālās aizsardzības pamats dod iespēju 
Latvijas Republikas pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai val-
stij, rūpējoties par tās drošību un aizsardzību. Mūsu valsts 
aizsardzību stiprina Latvijas tautas pašapziņa un vēlme aiz-
sargāt savu valsti. 

Kopš Krievijas veiktās Krimas aneksijas ievērojami au-
gusi Latvijas pilsoņu iniciatīva aizsargāt mūsu valsti. Šo-
dien Zemessardzē iesaistās aizvien vairāk jaunu  aktīvu 
cilvēku, kuri ir gatavi aizstāvēt savu zemi. Tie ir dažādu 
profesiju pārstāvji - studenti, uzņēmēji, celtnieki, ārsti, poli-
tiķi un citi.  Zemessargu gūtā pieredze ir gan ilgtermiņa ie-
guldījums un pienesums Latvijas drošībai, gan solidaritātes 
apliecinājums mūsu sabiedrotajiem.

Dienests Zemessardzē ir izaicinājums ikvienam pilnvei-
dot sevi, iegūstot prasmes aizstāvēt sevi un savu ģimeni, 
aktīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku, iepazīstot jaunus drau-
gus un domubiedrus, veicināt savas pašapziņas izaugsmi, 
kopīgi darbojoties vienotā komandā Latvijā un ārpus tās 
robežām. Dienesta laikā ir iespēja apgūt dažādas speciali-
tātes, piemēram, sakarnieka, snaipera, izlūka, prettanku ie-
roča operatora, sanitāra, ložmetējnieka, militārā transporta 
autovadītāja, spridzinātāja, radiostaciju operatora un citas. 

Zemessardze sniedz iespējas Latvijas Republikas pilso-
ņiem bez maksas apgūt militārās pamatiemaņas un uzlabot 
fizisko sagatavotību. Turklāt par dienesta pienākumu izpildi 
un piedalīšanos mācībās zemessargs saņem kompensāciju 
(sākot no 26,00 eiro dienā) un apmaksātu ēdināšanu vai tās 
kompensāciju 9,96 eiro. 

Dienests Zemessardzē ļauj izmantot civilajā dzīvē gūto 
profesionālo pieredzi, tāpēc līdzdarboties valsts aizsardzī-
bas spēju stiprināšanā aicinām visdažādāko profesiju pār-
stāvjus: IT speciālistus, pavārus,   autovadītājus, mediķus, 
pedagogus, sistēmu analītiķus, komunikācijas speciālistus 
un citus. 

Tāpat dienests Zemessardzē ļauj izvērtēt savus spēkus un 
saprast, vai turpināt militāro karjeru profesionālajā dienes-
tā.  Gūtā pieredze un zināšanas, protams, var noderēt arī 
tiem, kas neplāno kļūt par profesionālā dienesta karavīriem. 
Taču lielākais ieguvums ikvienam - iespēja apliecināt savu 
patriotismu ne tikai vārdos, bet arī darbos.

Tie, kas jau zina, ka vēlas kļūt par zemessargu, aicinām 
nevilcināties, jo jau pavisam drīz - no 9. līdz 28. aprīlim 
- Alūksnē notiks Zemessardzes militārās pamatapmācības 
nometne, kurā vienkopus un īsā laikā varēs apgūt to, kam 
parasti nākas veltīt vairākas nedēļas nogales. Pirms nomet-
nes zemessargu kandidātiem vēl jāpaspēj iziet medicīniskā 
komisija un jādod zemessarga zvērests. 

Pamatapmācības nometnē zemessargi apgūs lauka kaujas 
iemaņas, topogrāfiju un orientēšanos, likumus un reglamen-
tus, ieroču un ierindas mācības, sakaru tehniku, kaujas šau-
šanu, pirmo medicīnisko palīdzību un citas prasmes.

Pēc nometnes zemessargiem būs iespēja dienēt savai dzī-
vesvietai vistuvākajā bataljonā. Zemessarga pamatapmācī-
bas programmu varēs apgūt arī tad, ja nav iespēja ieplānot 
brīvo laiku minētajos datumos.

Zemessardzē uzņem 18 - 55 gadus vecus Latvijas Repub-
likas pilsoņus bez sodāmības vai apsūdzībām par noziegu-
ma izdarīšanu. Uz kandidātiem attiecas vairāki citi ierobe-
žojumi, ar kuriem var iepazīties Zemessardzes mājaslapā 
sadaļā - Prasības uzņemšanai. 

Lai pievienotos Zemessardzes 25. kājnieku bataljonam, 
jāzvana uz tālruni 29131521. 

Vairāk par dienestu Zemessardzē un citu bataljonu kon-
taktinformāciju iespējams noskaidrot Zemessardzes mājas-
lapā.

Valsts aizsardzība ir mūsu kopīgā atbildība. Kopā 
mēs varam aizsargāt Latviju! 

Informāciju sagatavoja virsleitnante Ieva Karlsberga,
Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes

Civilmilitārās sadarbības nodaļas priekšniece
Tāl. 27327669, epasts -    ieva.karlsberga@mil.lv

ĻAUDONAS  NOVADNIEKS,  ONE J AUNATNES  VĒSTNIEKS  ULDIS  ŠALAJEVS 
TURPINĀS  CĪNĪTIES  PAR  GALĒJĀS  NABADZĪBAS  IZSKAUŠANU  PASAULĒ

Atkārtoti uz trešo termiņu jaunieceltais ONE Jaunatnes 
vēstnieks Beļģijā Uldis Šalajevs kopā ar pārējiem 49 ko-
lēģiem no 20 dažādām nacionalitātēm tikko vienojās par 
vairākām šī gada prioritātēm savā darbībā: pirmkārt, aktīvi 
aicināt pasaules līderus veicināt sieviešu tiesību un spēju 
attīstīšanu ekonomikā; otrkārt, lūgt Eiropas politiķus palie-
lināt finansējumu attīstības sadarbībā nākamajā daudzgadu 
finanšu shēmā pēc 2020. gada.

“Mērķtiecīgi, sistemātiski un efektīvi investējot nepiecie-
šamos resursus mazāk attīstītajos reģionos pasaulē, mēs 
faktiski uzlabojam ne tikai šo cilvēku dzīves līmeni, bet arī 
radām labākus dzīves apstākļus apkārtējiem pasaulē. At-
tīstība un drošība ir savstarpēji saistīti koncepti, līdz ar to 
spēcīga attīstības un iekļaujošas izaugsmes veicināšana ir 
viens no efektīvākajiem veidiem ilgtspējīga miera un dro-
šības veicināšana reģionos,” uzskata ONE Jaunatnes vēst-
nieks Beļģijā Uldis Šalajevs.

ONE starptautiskās organizācijas aktivitātes sadarbībā ar 
citām organizācijām ir uzlabojušas dzīves  apstākļus pasau-
lē. Nabadzības līmenis pasaulē pēdējos gados ir samazinā-
jies. Piemēram, laikā no 2000. līdz 2013. gadam tika pa-
pildus 60 miljoniem bērnu Subsahāras Āfrikā dota iespēja 
apmeklēt pamatskolu. Kopš 1999. gada bērnu mirstības 

skaits ir samazinājies par 2,65 miljoniem jeb katru dienu 
ir glābtas 7256 bērnu dzīvības. Mirstības līmenis malā-
rijas dēļ ir samazinājies par 60% kopš 2000. gada. Kopš 
epidēmijas sākuma vairāk nekā 70 miljoni cilvēku ir in-
ficēti ar HIV vīrusu un apmēram 35 miljoni indivīdu ir 
miruši no HIV (PVO dati), tomēr pašreiz vairāk nekā 21 
miljonam tās iedzīvotāju ir piekļuve HIV/AIDS medika-
mentiem, lai gan 2000. gadā tas bija iespējams vien tikai 
apmēram 700 000 indivīdiem.

Starptautiskā nevalstiskā jauniešu organizācija ONE, ku-
ras biedru skaits pārsniedz 9 miljonus iedzīvotāju pasaulē, 
atkārtoti uz trešo termiņu iecēla Uldi Šalajevu (35) par ONE 
Jaunatnes vēstnieku Beļģijā (angliski - ONE Youth Ambas-
sador in Belgium in 2018), lai ciešā sadarbībā ar starptautis-
kajiem sadarbības partneriem, t.sk., ar Eiropas Parlamenta 
deputātiem un ES likumdevējiem cīnītos pret badu, pārtikas 
trūkumu un nepietiekamu uzturu cilvēkiem pasaulē, pastip-
rinātu pasākumus finanšu darījumu pārredzamībā, jo īpaši  
nabadzības apkarošanas programmās, kā arī lai mazinātu 
HIV/AIDS epidēmijas pieaugošo izplatīšanos pasaulē, bet 
jo īpaši Āfrikā. Jaunieceltā vēstnieka Ulda Šalajeva darbī-
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turpinājums no 3. lpp.

SNIEGA  DIENA 

2. februārī tradicionāli notika Sniega diena. Laikap-
stākļi lutināja un visu dienu spīdēja saulīte. Sasildīties 
bija iespējams pie ugunskura, turpat arī iedzert tēju. 

Spriežot pēc atsauksmēm, visiem patika slēpot. Skolēni 
no 4. līdz pat 9. klasei, kā arī pāris pagasta pieaugušie 
skolas direktora Gunta un sporta skolotājas Anitas vadībā 
devās slēpošanas pārgājienā uz Velna grāvi - izdevās kār-
tīgs, visu ķermeņa muskuļu noslogojošs treniņš!

Kamēr citi slēpoja, tikmēr bija dažādas atrakcijas, kā, 
piemēram, «Jautrības stafete», «Sievas var», «Atrodi po-
kemonus»!  Mazākie varēja trenēties slēpošanā apkārt 
skolas  jaunajam ābeļdārzam, kā arī bija iespēja izmantot 
skolas slidotavu, bet ne lai spēlētu hokeju, bet gan florbo-
lu, kas arī tika darīts. Notika viena spēle starp «Suņiem» 
un «Kaķiem» un pārējās spēles bez nosacīta komandu sa-
stāva. Lielu prieku pavisam mazākajiem sagādāja zīmē-
šana sniegā ar speciāli sagatavotām krāsu pudelēm.

Priecēja, ka bija ieradušās arī pāris pagasta aktīvāko 
ģimeņu, kas aizrautīgi iesaistījās kultūras nama vadītājas 
Signes sagatavotajās aktivitātēs, kuras tiesāja skolas ve-
cāko klašu skolēni.

Kad atslēpoja slēpošanas pārgājiena dalībnieki, tad visi 
kopīgi mielojāmies ar skolas pavārīšu sagatavoto pusdie-
nu zupu. Kad visi bija sasiluši un jaunus spēkus uzņēmu-
ši, notika dalīšanās komandās, lai startētu «Svētku biat-
lonā». Tieši šeit mūsu skolēni parādīja savu mērķtiecību, 
komandas garu un māku uzvarēt, kā arī zaudēt.

Un pēc garās dienas - arī apbalvošana! Dāvanās diplo-
mi, kā arī pārsteiguma balvas.

Sniega dienai skaistu «punktu uz i» pielika ielu vingro-
tāju komanda «BarX», priecējot ikviena acis ar veiksmīgi 
izveidotu vingrojumu kompleksa atrādīšanu.

Agnese Tutina, 7. klases skolniece
Viktorijas Kalniņas foto

bas termiņš ir viens gads un par brīvprātīgā darba aktivitā-
tēm starptautiskajā arēnā viņš nesaņem atalgojumu.

Mecenāts Uldis Šalajevs (35), vidzemnieks no Madonas 
novada, 2007. gadā ieguvis augstāko profesionālo bakalaura 
grādu informācijas tehnoloģijās Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē (LLU) Jelgavā, kā arī studentu apmaiņas Eras-
mus programmas ietvaros 2005. gadā studējis Avans Uni-
versitātē Nīderlandē. Studiju nodrošināšanai U. Šalajevam 

nodibinājums “Vītolu fonds” piešķīra a/s “Māras banka” un  
a/s “Sampo banka” (pašreiz - Danske Bank) 2004.-2006. 
gadā stipendijas, savukārt 2006./2007. studiju gadā - viņš 
ieguva prestižo LLU Senāta stipendiju. Kopš 2009. gada U. 
Šalajevs dzīvo un strādā Briselē, ikdienā komunicējot an-
gļu, vācu, franču un krievu valodā.

Šogad ONE iecēla 315 ONE Jaunatnes vēstniekus, kuri 
savā brīvajā laikā brīvprātīgi darbosies Beļģijā (50), Franci-
jā (50), Itālijā (40), Īrijā (25), Lielbritānijā (50), Nīderlandē 
(40) un Vācijā (60).

Informāciju iesūtīja Uldis Šalajevs

Tiek dots starts komandu disciplīnai – biatlonam.

Pēc apbalvošanas ļaudoniešus priecēja un ar sportisku enerģiju 
uzlādēja ielu vingrotāji no Madonas  - BarX.
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„ĻAUDONA  IR  JĀVEIDO  PAR  MŪSU  PAŠU  MAZO  PARADĪZI”
Kopš 19. februāra Ļaudonas pagasta pārvaldes jaunais vadītājs ir Artūrs Portnovs. Kādā parastā darba 

dienas pēcpusdienā devos pie Artūra, lai noskaidrotu, kāda ir viņa pašreizējā vīzija par Ļaudonas attīstību, 
kāds ir viņa mērķis, ko sasniegt, pildot darba pienākumus, un kāds ir viņa dzīvesstāsts, pirms viņš kļuva par 
tik nozīmīga amata veicēju. 

Ir jau sen zināms, ka esat dzimis un 
uzaudzis Ļaudonā, bet, lūdzu, pastās-
tiet, kāda ir jūsu izglītība un iepriekšējā 
darba pieredze?

Izglītības sākums - viens gads Ļaudonas 
bērnudārzā, pirms tam dzīvojos pie vecmā-
miņas, kas bija atzīta skolotāja un man ļoti 
daudz iemācīja, un uzreiz vasarā, kad pa-
lika 6 gadi, sāku mācīties Ļaudonas vidus-
skolā, kur mācījos pirmās sešas klases. Tad 
man bija lielais mērķis iet uz Rīgu, lai tre-
nētos basketbolā, bet vecāki pieņēma gala 
lēmumu un nepalaida uzreiz uz Rīgu, bet 
izdevās vienoties par to, ka turpmāk mā-
cīšos pilsētā - Madonas Valsts ģimnāzijā - 
vismaz līdz vidusskolai. Vidusskolas gaitas 
jau uzsāku Rīgas Hanzas vidusskolā, bet 
pēc tam devos uz Biznesa Augstskolu „Tu-
rība”, iestājos Uzņēmējdarbības vadības fakultātē, lai gan 
īsti nezināju, ko vēlējos darīt. Man patika basketbols, bet 
tolaik informācijas trūkuma dēļ nezināju, ka arī basketbolā 
ir tūkstotis un viena lieta, ko darīt, - sabiedriskās attiecības, 
mārketings, preses sekretariāts. Un tomēr augstskolas izvē-
le  bija pareiza, tikai tobrīd es to vēl neapzinājos. Pēc otrā 
kursa es paņēmu akadēmisko gadu, lai dotos „izzināšanas 
ekspedīcijā”. Izgrūzdams sevi no komforta zonas, devos uz 
Angliju, kur strādāju  fabrikā, kurā ražoja veļas žāvētājus. 
Astoņas stundas bija monotons darbs. Un tad es sapratu, 
ka ilgtermiņā darīt šādu darbu es nevēlos, jo man nepiecie-
šams kas radošs. Atgriežoties Latvijā, es turpināju mācības, 
paralēli piecus gadus nostrādājot SEB bankā, kur pamazām 
kāpu pa „karjeras kāpnītēm”. Sīkāk izzinot sevi, sapratu, ka 
finanšu darbs neatbilst manai personībai, jo es varu daudz 
vairāk dot, ieguldot enerģiju, bet tur tā tika apslāpēta. No-
mainot darbavietu, es atkal sastapos ar Latvijas Basketbola 
savienības pārstāvjiem, kur ar mērķtiecību un neatlaidību 
sāku strādāt un iegūt pieredzi savam nākamajam amatam. 
Sākumā strādāju kā brīvprātīgais, līdz kļuvu par mārketin-
ga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju. Un tā mani 
septiņi radošie gadi aizritēja  plānojot un darot. Tagad man 
basketbols joprojām paliek sirdī - gan tikai hobiju līmenī.

Nu jau ir pagājusi vairāk nekā nedēļa, veicot jaunos 
pienākumus. Vai varat aprakstīt, kāda ir jūsu darbadie-
na?

Katra diena ir bijusi pilnīgi citādāka, katru dienu saņemu 
daudz jaunas informācijas. Šobrīd mans lielākais izaicinā-
jums ir ienākošo informāciju sagrupēt, sadalīt. Kur es kaut 
ko neizprotu, atrast kādu, kam pajautāt. Mana ikdiena lielā-
koties paiet manā kabinetā, uzklausot visu interesentu jau-
tājumus un piedāvājumus, problēmas. Uzskatu, ka darbs ir 
gan administratīvs, gan ar psiholoģisku ievirzi. Vadītājam ir 
arī jādodas pie cilvēkiem, kuri svin cienījama vecuma jubi-
lejas. Tādus senos ļaudoniešus es novērtēju, tā ir mūsu vēr-
tība. Bet pārsvarā katru dienu ir kas jauns, un darba slogs 
katru dienu aug arvien lielāks. 

Vai jums nepietrūkst Rīgas ikdienas trokšņa un burz-
mas?

Tie, kas ir ļaudonieši, un tie, kas kādu laiku jau ir dzīvo-
juši Rīgā un atgriezušies, mani sapratīs - nepietrūkst! Jau 
iebraucot Rīgā, es nevaru sagaidīt, kad braukšu atpakaļ uz 
Ļaudonu. Manī ir iesakņojusies sajūta, ka cilvēkus vajag 
pazīt personiski, jo, ejot pa Rīgu, redzu, ka visiem galvas ir 
nodurtas, visi ir drūmi, ir liela cilvēku plūsma. Un man kā 
lauku cilvēkam tas viss ir par ātru - kā tāds liels karuselis.   
Pārnākot uz Ļaudonu, es biju pārliecināts, ka te būs miers 
un sirsnība. Tie, kuri domā, ka, atgriežoties laukos, šeit 

trūks dažādu ērtību, maldās. Šīs visas lielpilsētas izklaides 
jau lielā mērā ir tikai tādas „izvirtības”, kaut kas tāds, ko 
var viegli dabūt. Lielpilsētā laiks nodeg un kā var pietrūkt 
Rīgas, kad Ļaudonā tev ir liela laika ekonomija. Arī tiem, 
kas domā, ka lauki ir izmiruši, nav taisnība. Te ir vieta, kur 
notiek sportošana, dejošana, dziedāšana, te ir veikals, te 
ir iespējams izmantot dušas telpas, izmazgāt veļu. Man ir 
gadījies sastapties ar cilvēku, kas vaicā: „Vai tad Ļaudonā 
vēl kaut kas notiek?” Un es saku: „Jā, Ļaudona dzīvo! Un 
kārtīgi dzīvo!” Tādēļ viņi negrib atgriezties, jo domā, ka te 
nekas nenotiek. 

Kas no tā, ko mācījāties skolā, jums darbā noder vis-
vairāk? 

Pa šo neilgo jaunajā amatā pavadīto laiku saprotu, ka 
noder gan psiholoģija - darbs ar cilvēkiem, gan vēsture, jo 
tev jāzina par savu dzimto pusi, Latviju, gan grāmatvedī-
ba, gan ekonomika, gan valodas. Man, mācoties skolā, bija 
jāapgūst vācu un krievu valoda, un angļu valodu es apgu-
vu paralēli kursos. Vadošā amatā strādājot, jāzina arī gra-
matika, lai izveidotu pilnvērtīgus, plūstošus un saprotamus 
teikumus. Jāturpina nodarboties arī ar sportu, lai radoši un 
aktīvi strādātu, lai intensīvi domātu, jo veselā miesā vesels 
gars. Protams, pamatpriekšmeti ir paši svarīgāki, bet viss, 
ko skolā māca, ir noderīgs, pat fizika un ķīmija, kas man 
skolas laikā šķita nevajadzīgas, bet tā jau ir tikai īstermiņa 
domāšana.

Kāds ir jūsu pašreizējais redzējums par mūsu pagasta 
attīstību?

Manā vīzijā varēja izlasīt lietas, kuras redzēju no malas, 
kuras uzzināju, aprunājoties ar cilvēkiem, bet pati galvenā 
vīzija ir, lai ļaudonieši saprot, ka viss ir nevis kādam - pa-
gastam vai citiem -, bet tas ir mums katram sev. Mana lie-
lākā vīzija ir saliedēt Ļaudonu tā, ka mēs spēsim izmantot 
stiprās puses, kas ir vienam, un stiprās puses, kas ir otram, 
izmantojot savas prasmes un resursus. Jo būs daudz vairāk 
iespēju sanākt kopā, jo mēs kļūsim spēcīgāki. Mans mēr-
ķis ir būt kā lokomotīvei, kas visus saliedē un palīdz celt 
iedzīvotāju labklājību. Gribu no cilvēkiem atvērtību un at-
griezenisko saiti, ierosinājumus, nevis sūdzēšanos, lai rastu 
risinājumus dažādām problēmām. Lai viens ir par visiem un 
visi par vienu! Tāpat es turpināšu cīnīties par ceļa salabo-
šanu  uz Madonu. Ja būs šis ceļš, būs arī jauni cilvēki pie 
mums. Es gribu parādīt, ka var no pilsētas atnākt un sākt 
dzīvi no nulles punkta, ka ar saviem spēkiem visu var izda-
rīt. Es to pierādīšu gan daudziem saviem  laikabiedriem, 
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gan tiem, kas vēl domā par pārcelšanos uz laukiem. Tāpat, ja 
tiks pārbūvēts ceļš, tad būs cilvēki - skolēni skolai, attīstīsies 
tūrisms, jo Ļaudonai ir, ar ko lepoties, piemēram, netradi-
cionālā saimniecība “Bieles”. Arī rūpju, protams, ir daudz, 
piemēram, pansionāts. Tajā svarīgi nodrošināt vietas cilvē-
kiem, kuriem dzīves nogale arī jāpavada  ērti un komfortab-
li, lai tā ir tāda, kādu viņi ir pelnījuši. Ļaudona ir jāveido 
par vietu, kur ir mājīgi, silti, gaidīti, droši, tā jāpārvērš par 
mūsu pašu mazo paradīzi.

Kā būs ar to atgriezenisko saiti starp jums un Ļaudo-
nas iedzīvotājiem? Vai jūs aicināt runāt ar jums personī-
gi vai jūs veidosiet „prāta vētras” - publiskās apspriedes?

Šie jautājumi neizslēdz viens otru. Tas būs viens no ma-
niem uzdevumiem, kas tomēr nav paveicams tuvākajā laikā, 
jo, kā jau minēju, man ir jāievāc un jāsaprot šī informāci-
ja, lai es varu atbildēt uz cilvēku jautājumiem un uzklausītu 
viņu viedokļus. Es esmu ļoti elastīgs un pielāgošos jebkam. 
Es veidošu šīs “prāta vētras” - iestāžu vadītājiem, uzņē-
mējiem, pedagogiem, skolēnu līderiem, atsevišķām cilvēku 
grupām un ļaudoniešiem kopumā. Es neatteikšu arī individu-
ālās sarunas. Es uz darbu cenšos nākt kājām, par spīti laika 
apstākļiem, jo tas ir vērtīgāk. Es varu satikt kādu, kas grib 
man kaut ko pajautāt, es redzu, kas notiek Ļaudonā, kur ir 
radusies kāda problēma. No tā visa es varu savam darbam 
iegūt daudz svarīgu lietu. Man ir domas par aptauju veikša-
nu pagasta pārvaldes ēkā, piemēram, par pagasta pārvaldes 
darbību, par kultūras nama darbību - paralēli kādai citai 
vajadzībai pagastā iedzīvotājs var aizpildīt aptauju, iesniegt 
sūdzību vai pateicību. To mēs centīsimies attīstīt.

Tam ir nepieciešams ļoti liels radošums, spēks, mērķ-
tiecība, kas jums arī ir. Bet ko jūs darīsiet, lai neieslīgtu 
rutīnā?

Tas ir ļoti labs jautājums. Es nekad nebūtu piekritis uz-
ņemties šos pienākumus, kuri ir atbildīgi, tāpēc ir jābūt 
„stingrākam mugurkaulam” un „biezākai ādai” un atslēgas 
vārds ir pašpietiekamība. Viss sākas no mums pašiem. Ja es 
eju un saku, ka Ļaudonā viss ir slikti, tad man  jāaiziet mājās 
un jāpaskatās spogulī, un jānoskaidro, kāpēc tad tā ir, jo jā-
sāk ir ar sevi! Rutīnā es neiegrimšu, jo ir simts debespuses, 
uz kurām jāskatās. Te nav tikai dokumentu darbs, kas apnīk, 
- tas ir darbs ar kustību, ar radošumu, ar cilvēkiem - jautā-
jumi, vajadzības… Es esmu radoša personība, tāpēc cenšos 
daudz lasīt, es slēpoju un svaigajā gaisā, esot kustībā, iegūs-
tu papildu enerģiju, kas kaut kur ir jāizliek. Es to ieguldu 
savā darbā. Septiņos gados iepriekšējā darbā rutīna manī 
neieslēdzās ne brīdi, un es ar sevi esmu pietiekami daudz 
strādājis, lai rutīna man nevarētu piezagties.

Tātad jūs esat pārliecināts, ka jums vienmēr pietiks 
spēka - atkāpties no noguruma un rutīnas?

Tas jau ir tas darbs ar sevi! Svarīgi, kāda ir ģimene. Vai 
saprotoša un atbalstoša, lai brīdī, kad rodas spiediens, ir cil-
vēki, kas pasaka, ka tu to pārvarēsi, ka tu to vari. Svarīga ir 
arī atjaunošanās - man tas ir sports - basketbols, slēpošana 
- pat tumsā ar lampiņu uz galvas, garas pastaigas vienatnē. 
Šajās kustībās rodas „laimes hormons”, un tas dod enerģiju. 
Galvenais -  ir būt patiesam pret sevi, darīt tā, lai ir apziņa, 
ka tu esi atdevis no sevis visu to labāko, ka tu neesi izlicies 
un mānījies. Rutīna sākas no pašapmierinātības, no   neap-
mierinātības - retais novērtē iztīrīto mežu, Aiviekstes un citu 
ūdeņu tuvumu, dabu, svaigo gaisu, skolu, slidotavu, slēpo-
šanas trasi. Mēs varam darīt Ļaudonā jebko. Un, ja kāds 
pasaka, ka Ļaudonā nav, ko darīt (es gan negribu nevienu 
aizvainot), tad viņā pašā ir kaut kāds tukšums. Es šeit nevie-
nu dienu vēl neesmu iedomājies, ka man nav, ko darīt. Viss ir 
atkarīgs no pieejas un skatu punkta. 

Kas jūs spēj iedvesmot un kas ir jūsu autoritātes? 
Šis arī ir ļoti labs jautājums. Tas mūsdienu sabiedrības 

jaunajai paaudzei ir ļoti nopietns jautājums, jo man šķiet, 
ka mums ļoti pietrūkst autoritāšu, jo ļoti daudziem, bet ne 
visiem pietrūkst šī dzinuļa un piemēra. Viena no manām au-

toritātēm, ko lieku visaugstāk, ir mans tētis. Es katram no-
vēlētu tādu tēti. Viņš jau, kopš sevi atceros, ir man parādījis, 
cik stipri ir jāmīl ģimene, cik spēcīga ir ģimenes loma. Viņš 
ir gatavs atdot pēdējo, smagi strādā un rūpējas par mums vi-
siem. Mana autoritāte bija vecmāmiņa, kas mani audzināja, 
iemācīja bagātu  latviešu valodu, daudz fundamentālu lietu  
- cienīt vecākus cilvēkus, nedarīt pāri un novērtēt. Laikam 
ejot, par manu autoritāti kļuva basketbolists Maikls Džor-
dans, kura dēļ es iemīlēju basketbolu, kas man devis milzīgu 
dzīves pieredzi. Pirms basketbola man bija milzīgs stress au-
ditorijas priekšā, bet, strādājot Basketbola savienībā, vadot 
pasākumus tūkstošiem cilvēku, iemācījos būt drosmīgs, ra-
doši domāt un redzēt. Ļoti daudz cilvēku attiecīgajās jomās 
man ir autoritātes -manas autoritātes ir bijuši arī ļaudonie-
ši, kas attiecīgajā laikā ir bijuši pieredzējušāki, kas pierādī-
juši sevi ar saviem darbiem.

Es vēlētos uzklausīt arī jūsu domas par skolu, par to, 
ka pakāpeniski gadu gaitā ir samazinājies bērnu skaits 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā. Vai ir jārēķinās ar 
kādām pārmaiņām izglītības sfērā Ļaudonā vecākiem un 
skolēniem tuvākajā nākotnē? Kāds ir pārvaldes uzde-
vums šī jautājuma risināšanā?

Mans mērķis ir saglabāt lielo vērtību -vidusskolu. Jau ag-
rāk es apzinājos, ka mēs esam retie, kam ir vidusskola. Uz 
šejieni  brauca no Madonas, Mārcienas, Mētrienas. Vidus-
skola bija populāra, pateicoties izglītības kvalitātei, šobrīd 
arī  sporta zālei. Bet mēs esam pazaudējuši saikni ar cilvē-
kiem. Tad, kad būšu ieguvis daudz vairāk informācijas šajā 
jautājumā, manā rīcībā  būs  zināšanas  par  līdzekļiem, kā 
vidusskolu saglabāt. Piemēram, Mārcienā slēgs skolu, un 
katrs bērns ir laipni aicināts mācīties šeit. Bet arī mēs esam 
ļoti atkarīgi no Izglītības ministrijas, no politiķiem -par 
minimālo skolēnu skaita noteikšanu klasē. Mēs, cik vien ir 
mūsu spēkos, cīnīsimies, lai šie noteikumi nebūtu ļoti skar-
bi un attiecīgi, lai šos noteikumus izpildītu. Katrs jaunietis 
ir jācenšas paturēt, jānovērtē, jādod viņam iespējas, jādod 
redzējums un sava pieredze, lai viņš, pabeidzis augstskolu 
kādā profesijā, atgrieztos Ļaudonā, veicot darba pienāku-
mus attiecīgajā amatā. Pagasta pārvalde atbalstīs katru jau-
nu ideju, kur skolēni var palīdzēt radīt Ļaudonas vidi. 

Kādi būs nākotnes izaicinājumi?
Tā būs cilvēku saliedēšana un atgriezeniskās saites ra-

dīšana. Protams, ka visiem labs es nebūšu, bet es centīšos 
izdarīt, cik vien varu, koncentrējoties uz labiem darbiem. 
Pirms es nācu šeit strādāt, no iedzīvotāju puses bija jautā-
jums par manu motivāciju par nākšanu no „lieliskās” Rīgas 
uz laukiem. Vai man ir kādi slēptie plāni, vai man ir privātās 
interese? Bet, roku liekot uz sirds, varu teikt, ka man slepeno 
plānu un privāto interešu nav. Pirmais izaicinājums ir cilvē-
kiem ļaut man uzticēties, ka vēlos palīdzēt Ļaudonai veidot 
šo vidi ar domu, ka mēs šeit paši dzīvosim, ka tas viss  ir 
attīstībai. Ja cilvēki nāk ar problēmu, tad lai ir arī  padomāts 
par alternatīvu. Ja ir vēlme kaut ko mainīt, tad jāzina, ko un 
kā. Vēlos, lai cilvēki paši ir ar gaišām domām, lai mēs būtu 
cits citam pieejami, dzīvotu draudzīgi un saliedēti. Pārējais 
ir izdarāms. Protams, ka būs jācīnās. Par to pašu ceļu, jo tas 
nebūs tikai tā, ka Portnovs aizbrauks uz Rīgu vai uz Madonu, 
un viss notiks. Ja viņš nemācēs paprasīt, tad tā ceļa nebūs - 
tā jau ir politika. Tie ir no malas ietekmējošie faktori, bet no 
savas puses es visu centīšos izdarīt maksimāli labi.

Ko jūs gribētu pateikt intervijas noslēgumā, ko novēlēt 
Ļaudonas pagasta iedzīvotājiem?

Ļaudonas pagasta iedzīvotājiem es tiešām no visas sirds 
novēlu būt atvērtiem, pozitīviem, nerunāt aplinkus, bet at-
klāti teikt, rakstīt, runāt, būt atsaucīgiem, aktīvi iesaistīties 
kultūras pasākumos, būt radošiem, sevī rast iniciatīvu, iz-
virzīt mērķi, kā sevi attīstīt. Ar šīm visām lietām kopīgais 
redzējums būs ļoti pozitīvs. Atsaucība, saliedētība, veselīgs 
dzīvesveids būs ceļš uz kopīgu sapratni. Mēs varam būt par 
piemēru daudziem citiem, bet tas viss ir katra  un  mūsu ko-
pīgos spēkos!

Intervēja Katrīna Melānija Kļaviņa
Signes Prušakevičas foto
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Vija ir dzimusi ļaudoniete un zina 
pastāstīt skaistu stāstu par māju, kurā 
dzīvo. Šo vietu mājai Vijas tēvs jau bija 
noskatījis, un, Vijai piedzimstot, atzīmē-
jot mājas teritoriju, tika iestādītas ābeles 
un pīlādzis - mājas sargātājs. Un dzīvē 
sakrita tā, ka Vija patiesi šajā vietā uz-
cēla savu ģimenes māju. Bet  par visu 
pēc kārtas. 

Vija bērnību pavadīja kopā ar pusmā-
su un pusbrāli, skolas zinības iegūtas 
Ļaudonā. Pēc 7. klases beigšanas Vija ie-
stājās Stāmerienas skolā, tomēr mācības 
te neuzsāka. Mācības netika turpinātas, 
jo radās izdevība sākt strādāt. Un Vija 
piekrita darba piedāvājumam Ļaudonas 
pastā  par telefonisti. Šī darbavieta  vi-
ņai bijusi gana nozīmīga. Sākotnēji Vija 
mācījās nezināmo amatu. Bet vēlāk, kad 
1964. gadā viņa kļuva par pasta priekš-
nieci, tieši Vija bija tā, kas ierādīja pasta 
amata pienākumus un bija liels palīgs un 
atbalsts meitenēm, kas uzsāka darbu. 

Pēc darba pastā Vija strādāja Ļaudo-
nas krājkasē, bet pēdējos darba gadus 
skolā - tehniskajā personālā.

Vija bija aktīva pašdarbniece - dejo-
ja, apmeklēja kultūras pasākumus. Tieši 
kultūras dzīve Viju saveda kopā ar Lai-
moni, toreiz jauno skolotāju no Liepājas 
puses. Draudzības sākumā atklājās, ka 
Laimonis, lai arī ienācējs no otra Latvi-
jas gala, Ļaudonu pārzina labāk par pašu 
Viju. Tā nu Vija ar siltu smaidu atceras 
viņas un Laimoņa kopīgos izbraucienus 
ar motociklu. Pagājušā gada 6. novem-
brī Dreimaņu pāris svinēja 50 gadu kāzu 
jubileju. Dzimtu kuplina 6 bērni un 14 
mazbērni. 

Jubilārei patīk dārza darbi, tāpat arī 
adīt. Un tuvāko māju iedzīvotāji vien-
prātīgi Viju un Laimoni uzteic kā ļoti 
labus kaimiņus. 

MĒNEšA jubILĀRI

28. janvārī 
85 gadu jubileju atzīmēja 

LEONTĪNA  ŠĶĒLE 

ELEONORA  IESLANIECE 
17. febrārī atzīmēja 

skaisto 90 gadu jubileju

20. februārī 
ZOFIJA PLAUNOVA 

atzīmēja 80 gadu jubileju

VIJA DREIMANE
80 gadu jubileju atzīmēja 

24. februārī
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VĒSTIS NO A. EGLĪšA ĻAuDONAS VIDuSSKOLAS
SATIKŠANĀS  AR  NĀKOTNES  PROFESIJU - ĒNU  DIENA

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achie-
vement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolē-
niem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un vēro 
interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas 
mērķis ir labāk sagatavot jauniešus darba tirgum, iepazīsti-
nāt jauniešus ar dažādu profesiju prasībām un palīdzēt izvē-
lēties sev piemērotāko profesiju.

Ēnu dienā piedalās gan dažādi uzņēmumi, organizācijas 
un institūcijas kā ēnu devēji, gan arī skolēni kā ēnotāji. Ma-
donas novads nav izņēmums, jo arī mūsu novada skolēni 
bija aktīvi ēnotāji. Slimnīca, domes ēka, jauniešu centrs, 
kultūras nams, ēdināšanas iestādes u.c. vietas Madonā bija 
tās, kurās varēja sastapt ne vienu vien ēnotāju.

Man šis gads kā ēnotājai bija pirmais. Un savu ēnu devēju 
es izvēlējos ar zināmu stratēģiju. Iedomājos, ka jāizvēlas 
amats, kurā es vēlētos strādāt tad, kad būšu sasniegusi savus 
līdzšinējos plānus, kurš atbilst manām spējām un vēlmēm. 
Es kopā ar pieciem citiem skolēniem no Madonas Valsts 
ģimnāzijas, pilsētas vidusskolas un Degumnieku pamatsko-
las ēnojām  Madonas novada domes priekšsēdētāju Agri 
Lungeviču. Satiekot domes priekšsēdētāju, mums bija ie-
spēja uzdot jautājumus, kuri mums interesēja. Pēc tam ti-
kām izvadāti ekskursijā pa domes ēku. Ekskursijā  uzzinā-
jām par visiem profesiju pārstāvjiem, kuri šeit strādā. Šajā 
dienā priekšsēdētājam bija tikšanās ar Izraēlas vēstnieci un 
Izraēlas vēstniecības kultūras daļas vadītāju, kuru mums 
bija atļauts klausīties. Vizītes galvenais mērķis bija vieso-
šanās Madonas novada bibliotēkā, lai aktualizētu izraēlie-
šu bērnu grāmatu ilustrāciju izstādi “Es piederu šeit”, kas 
bibliotēkas konferenču zālē bija apskatāma līdz 3. martam. 
Vēstniece aktīvi iesaistīja ēnotājus sarunās par Madonu, 
jautājot mūsu viedokli par cilvēku aizbraukšanu no valsts.

ZIŅAS NO bjIC „ACS”
Jauniešu centriņā 8. martā notika pasākums „Es Tevi 

mīlu, Ļaudona”, veltīts Latvijas simtgadei. Pasākuma 
ietvaros savā starpā sacentās divas komandas - jaunie-
šu komanda, kuras kapteinis bija Nauris Kuprans, un 
pieaugušo komanda, ko vadīja Diāna Skušķe. Jautā-
jumi komandām bija par Ļaudonas  dabu un vēsturi, 
par Ļaudonas cilvēkiem. Nopietnie jautājumi mijās ar 
dziesmām un asprātībām. Uzvaras laurus plūca jauniešu 
komanda, par ko visi komandas locekļi saņēma gardās 
Laimas šokolādes, bet noslēgumā visi kopā mielojās ar 
torti.

Spēles laikā visi atcerējās to, ko zināja par Ļaudonu, 
kā arī uzzināja kaut ko aizmirstu un jaunu.

Martā divu nedēļu garumā norisinājās dambretes tur-
nīrs. Šis ir nopietnāks sporta veids, tāpēc arī dalībnieku 
skaits nebija liels. Pirmās vietas izcīnīja Nauris Kup-
rans un Alvis Ozoliņš.

Marta izskaņā no 12. līdz 24. martam pēc jauniešu  
pieprasījuma centriņā notiek novusa turnīrs. Rezultātus 
vērtēsim divās vecuma grupās. Nāc un piedalies!

Biruta Calmane, BJIC „ACS”  vadītāja    

Kopumā man šī diena deva pārliecību par to, ka vēlos 
strādāt ar cilvēkiem, būt uzņēmuma vadītāja, priekšsēdē-
tāja vai pasākumu vadītāja un plānotāja, jo priekšsēdētāja 
amats ietver sevī daudz un dažādus pienākumus, ne tikai 
dokumentu parakstīšanu. Tas man liekas aizraujoši, jo katra 
diena sākas ar kaut ko   citādāku.

Manuprāt, Ēnu diena ir lieliska iespēja iepazīt sev tīka-
māko profesiju dzīvē. Piedalīšanos Ēnu dienā es ieteiktu 
izmantot katram skolēnam, jo šī diena ir tikai vienreiz gadā. 
Un, kamēr mēs vēl neesam devušies lielajā dzīvē, tā palīdz 
izdarīt izvēli nākotnei.

Kristīne Kuprane, 12. klases skolniece
Dāvja Veckalniņa foto

Skolēni, „ēnojot” Madonas novada domes priekšsēdētāju 
A. Lungeviču, varēja ielūkoties, kāda ir domes darbinieka ikdiena. 

Pirmā no kreisās: A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas 12. klases 
skolniece Kristīne Kuprane.

VĒSTIS NO PAGASTA bIbLIOTĒKAS
  “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017” ir noslēgusies

Jau otro gadu pēc kārtas Ļaudonas pagasta bibliotēka 
iesaistījās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jau-
niešu un vecāku žūrija”. Kā ik katru gadu programmā tika 
iekļauti gan latviešu, gan ārzemju autoru jaunākie darbi un 
ikvienam bija dota iespēja izlasīt augstvērtīgu literatūru 
atbilstoši savam vecumam. Valstī kopumā ar katru gadu 
pieaug žūrijas dalībnieku skaits, taču Ļaudonas bibliotēkā 
2017. gada žūrijas programma ir noslēgusies ar sliktākiem 
rādītājiem nekā iepriekšējā gadā. Ja iepriekšējā gadā pie-
dalījās 56 eksperti, tad šajā gadā kopā tika reģistrēts tikai 
31 žūrijas dalībnieks, tas ir, lasītāji, kuri izlasīja sešas  grā-
matas un aizpildīja elektronisko anketu.

Paldies visiem, kas iesaistījās šajā lasīšanas veicinā-
šanas programmā! Īpašs paldies pirmās un otrās klases 
skolēniem un klašu audzinātājām par aktīvu dalību žūrijas 
darbā. Ar abām klasītēm tikāmies arī īpašā žūrijas noslē-
guma pasākumā, kur katrs dalībnieks saņēma pateicības 

un mazu dāvaniņu (vienota piederības zīme - rokassprā-
dzīte visiem žūrijas ekspertiem). Pateicības saņēma arī pā-
rējie žūrijas dalībnieki. Latvijā noslēdzošais “Bērnu, jaunie-
šu un vecāku žūrijas” pasākums ir Lielie lasīšanas svētki, 
kas norisinās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Arī divām 6. 
klases skolniecēm Ilzei Bārbalei un Madarai Kupranei bija 
iespēja  10. martā pabūt šajos svētkos kopā ar citiem žūrijas 
ekspertiem no visas Latvijas. Tā kā meitenes līdz šim nebija 
apmeklējušas Latvijas Nacionālo bibliotēku, viņām tā bija 
īpaša diena - gan lasītāju svētki ar īpašu programmu, gan 
arī ekskursija pa bibliotēku. Paldies Praulienas pagasta bib-
liotēkas vadītājai Lilitai Cimdiņai par piedāvāto iespēju arī 
mūsu meitenēm nokļūt Rīgā! 

Žūrijas darbs ir noslēdzies, taču grāmatas gaida arī pārē-
jos lasīt gribētājus. Atcerēsimies, ka labas grāmatas, tāpat 
kā labi draugi, ir grūti atrodamas, bet nekad nepievils un 
ar tām var labi pavadīt laiku. 
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turpinājums 10. lpp.

 “Digitālā  nedēļa”
No 2018. gada 19. līdz 23. martam visā Latvijā norisi-

nāsies “Digitālā nedēļa”, kuras mērķis ir aicināt sabiedrību 
pilnveidot savas digitālās prasmes, kā arī izmantot digitālās 
tehnoloģijas un pakalpojumus. Patlaban tikai 25% sabied-
rības novērtē savas e-prasmes kā ikdienas vajadzībām at-
bilstošas. Par to liecina “Eurobarometer” veiktais pētījums. 
Tāpēc liela sabiedrības daļa savas spējas lietot digitālās 
tehnoloģijas labprāt uzlabotu. 

Attīstoties tehnoloģiju laikmetam, pastāvīgi pieaug ie-
spējas dažādas ikdienas vajadzības un situācijas atrisināt 
elektroniski - ikdiena nav iedomājama bez saziņas ar līdz-
cilvēkiem tiešsaistē, pieaug arī valsts pakalpojumu, kurus 
var saņemt digitāli, skaits. Lai šīs iespējas varētu pilnvērtī-
gi izmantot, nepieciešamas labi attīstītas iemaņas digitālo 
tehnoloģiju lietošanā. Kā liecina Eiropas Komisijas dati, 
vairāk nekā trešdaļai (37%) Eiropas iedzīvotāju darbspē-
jīgā vecumā nepiemīt pietiekamas digitālās prasmes, bet 
13% šādu prasmju nav nemaz. Ja runājam par situāciju 
Latvijā, vien ceturtdaļa sabiedrības (25%) uzskata, ka viņu 
e-prasmes ir ikdienas vajadzībām atbilstošas. Tā liecina 
“Eurobarometer” veiktā pētījuma rezultāti. Tikmēr 8% ap-
taujāto savas e-prasmes vērtē kā drīzāk nepietiekamas, bet 
13% atzīst, ka viņu prasmes ir par vāju ikdienas vajadzī-
bām.

“Digitālās nedēļas” laikā īstenotās aktivitātes veicina 
ne tikai digitālās plaisas mazināšanu starp dažādām pa-
audzēm, bet arī sniedz ilgtspējīgu ieguldījumu Latvijas 

informācijas sabiedrības stiprināšanā. Digitālās prasmes 
ir priekšnosacījums ikviena uzņēmuma, indivīda un valsts 
sekmīgai attīstībai un konkurētspējai.

“Digitālās nedēļas” ietvaros tiks organizēti gan centrālie 
pasākumi un diskusijas, kuru norisei varēs sekot līdzi inter-
neta tiešraidēs, gan arī pasākumi, kas notiks visos Latvijas 
reģionos: skolās, bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijās, 
pašvaldībās un uzņēmumos. Šogad būtiskākie pasākumos 
apskatītie temati būs: datos balstīta sabiedrība, digitālās 
prasmes nākotnes profesijām, drošība un pārliecība digitā-
lajā vidē, kritiskā domāšana un mediju pratība u.c.

Plašāka informācija par “Digitālās nedēļas” pasākumiem 
un tiešraidēm pieejama tīmekļa vietnē www.eprasmes.lv. 
“Digitālā nedēļa” Latvijā tiek organizēta Eiropas kampa-
ņas “ALL Digital Week 2018” ietvaros, kas Latvijā notiek 
jau devīto reizi. To organizē VARAM sadarbībā ar Latvi-
jas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju 
(LIKTA).

Arī Ļaudonas bibliotēka šīs nedēļas ietvaros (19.; 20.; 
22. un 23. martā no plkst. 10:00 līdz plkst. 12:00) īpaši 
aicina ikvienu interesentu uz individuālām konsultācijām 
dažādu ikdienā nepieciešamu e-prasmju apguvē, kā, pie-
mēram, e-pastu reģistrēšana un lietošana, maksājumi i-
bankā, deklarāciju iesniegšana EDS, mobilās aplikācijas 
“Attaisnotie izdevumi” izmantošana u.c.

Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja Ieva Skušķe

JAUNUMI  GRĀMATU  PLAUKTĀ
Nozaru literatūra
Blaua Līga  “Indra Briķe. Krodera aktrise” /2017
“Indrai Briķei ir ne tikai talants, bet arī kolosāla meistarī-

ba, un pati varbūt īsti nesaprot, cik viņa ir ārkārtīgi talantīga. 
Televīzijas raidījumā “Rampas ugunis”Andris Kivičs man pa-
jautāja, kuru es uzskatu par visu laiku labāko latviešu aktrisi, 
un, ne mirkli nešauboties, es nosaucu Indras Briķes vārdu.” 
(Silvija Radzobe)

Pancs Arkādijs “Sarunas par mīlestību” / 2018
Šī grāmata tapusi no sarunām un rakstiem, kuros Arkādijs 

Pancs dalās ar lasītājiem savā pieredzē, novērojumos, domās 
un jūtās, kas sakrājušās trīsdesmit piecos profesionālās dar-
bības gados. Šos rakstus autors bieži vien diktēja savai dzī-
vesbiedrei un pēc tam tos kopā apsprieda. Grāmatā apkopotas 
viņa idejas, kā arī Gaļinas Pancas-Zaicevas vērojumi un pār-
domas.

Latviešu autoru darbi 
Bankovskis Pauls “18” / 2014
Paula Bankovska romāns “18”  tapis kā daļa no vēsturisko 

romānu cikla Mēs. Latvija, XX gadsimts, kas iecerēts kā li-
terārs vēstījums par Latvijas nozīmīgākajiem vēsturiskajiem 
periodiem un notikumiem XX gadsimtā, dokumentālo laik-
meta liecību izpēti apvienojot ar līdzpārdzīvojumu un iztēles 
rosinātiem elementiem.

Vilipsōns. Nora Ikstena “Ārprātija piedzīvojumi” / 2017
“Pēc dzemdību nama Ārprātiju aizveda uz mājām - Kapse-

ļu un Margrietas ielas stūrī. Pirmajā stāvā, kur tramvajs gāja 
kādus desmit metrus no loga. Turklāt tas bija vecais tramvajs, 
tomēr Ārprātija dziļo miegu nekādi netraucēja. Bet svarīgāka 
par tramvaju bija kūdras brikešu smarža. Ārprātijs tolaik vēl 
nezināja tādu vārdu sexy, tak brikešu smarža viņam jau tad 
saistījās ar sievietēm. 

Tiesa, Ārprātija izskats tūlīt pēc piedzimšanas neliecināja, 
ka reiz viņam būs panākumi pie sievietēm. Viņš piedzima pie-
cus kilogramus un 300 gramus smags, šķībām acīm, sarkans 
un gariem, melniem matiem. Ārprātija māte uzvaroši viņu tu-
rēja pie slimnīcas loga, bet tētis aiz loga pārbijies raudzījās 
viņos dziļā nesapratnē, kā gadījies, ka viņam piedzimis Goiko 
Mitičs.”

Auziņš Arnolds “Mīlestības mācība” / 2018
“Pazīstama skolotāja man uzticēja savu dienasgrāmatu un 

novēlēja pēc viņas aiziešanas mūžībā uzrakstīt romānu. Ta-
gad tas ir noticis. Romānā attēlota skola padomju laikā, par 
ko jaunā paaudze neko nezina.

Mūsdienās daudz strīdas par izglītības saturu, bet jau toreiz 
labākajiem pedagogiem bija skaidrs, ka svarīgākais priekš-
mets stundu sarakstā nav Mīlestības mācība. Interesanti uzzi-
nāt, kā galvenā varone Luize Zariņa tiek galā ar palaidņiem. 
Par spīti grūtībām, priekšnieku stulbumam un kolēģu neno-
vīdībai, viņa iemāca bērniem mīlēt Dzimteni, dzīvi un cilvē-
kus.” (Arnolds Auziņš)

Zālīte Māra “Paradīzes putni” 2. grāmata / 2018
Lasītāji saņem romāna “Pieci pirksti” otro grāmatu “Para-

dīzes putni”. Jaunā prozas darba grodā dramaturģija un pre-
cīzās poētiskās detaļas spilgti un nepielūdzami tēlo aprakstīto 
laikposmu, kas desmitgadīgajai Laurai ir vienīgā realitāte, 
kurā augt, pieaugt un meklēt patiesību.

“Cērt ledu - uzcērt sudrabu, cērt sudrabu - uzcērt zeltu. 
Māra Zālīte pēc “Pieciem pirkstiem” spoži turpina un atbur 
Kurzemi vaļā laikos, kad īstie vārdi bija jāpatur sevī. Vistu 
paradīze, pioniera dieva godavārds - tā tikai virskārta. Tur, 
dziļumos, uz vientuļa perona kāda māte gaida savu meitu no 
Sibīrijas - lēni, viena un ilgi. Apburoši viegli pieskārieni pa-
saulei sapņa gaismā mijas ar atskārsmi par dubļos iemītiem 
likteņiem.” (Inga Ābele, rakstniece)

“Māra Zālīte par savu desmitgadīgo varoni saka: “Laurai 
patīk izjust taisnības uzvaru.” Arī man patīk! Ļoti iedarbīgs ir 
romāna paņēmiens skatīt vienu no smagākajiem mūsu vēstu-
res posmiem bērna acīm. Diez vai Jonesko, Bekets vai Orvels 
spējuši labāk atklāt absurdo dramaturģiju, kurā toreiz dzīvo-
jām.” (Virdžīnija Lejiņa, kinorežisore)

Judina Dace “Kad klusums kliedz” / 2017
Remontējot Ozolu veco māju, Katrīna un Kaspars pat ne-

spēj iedomāties, kurp viņus aizvedīs Kaspara studiju biedra 
negaidītais telefona zvans. Uzņemoties pētīt svešas dzimtas 
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turpinājums no 9. lpp.

„Ļaudonas pagasta labākais kūku meistars 2017” – 
Dina Simsone.

turpinājums 11. lpp.

likteņus, tu neesi pasargāts ne no svešiem, ne no paša skele-
tiem. Var gadīties, ka tas, ko līdz šim esi zinājis par savējiem, 
pēkšņi sabrūk kā trausls kāršu namiņš un viss jābūvē no jauna. 
Caur sāpēm, noliegumu un skaudru patiesības filtru. Ko darīt, 
ja viens tuvinieks bijis vainīgs otra nāvē, bet trešais izrādās 
izbijis čekists, ziņotājs un mierīgo iedzīvotāju slepkava? Ko 
darīt, ja ar politiku un varu piesegtā iekāre, greizsirdība un 
alkatība iznīcinājusi vairākas paaudzes?

Freimane Ilze “Magones laiks” / 2017
“Rozei nav savas gribas, to stāda citu izraudzītā vietā, ap-

griež un veido pēc dārznieka gaumes un patikas, bet magone 
ir brīva, neatkarīga, tā iesējas un aug, kur pati vēlas. Magone 
neslēpjas, tā atļaujas būt koša un izaicinoša un reizē nes sevī 
noslēpumu,” tā spriež Ilzes Freimanes jaunā romāna galve-
nā varone Magdalēna, četrdesmit piecus gadus veca sieviete, 
viena no tām, kas laulībā jūtas dziļi nelaimīga, lai gan pēc vis-
pārpieņemtiem standartiem viss it kā ir labākajā kārtībā. Tikai 
sirdī nez kāpēc tukšums un skatienā vilšanās... Vai Magda-
lēnai izdosies piepildīt savas ilgas un kļūt kaut nedaudz 
līdzīgai magonei - krāšņai, brīvai un laimīgai?

Avotiņa Daina “Likteņmezgli” / 2017
Lasītāju iemīļotās rakstnieces Dainas Avotiņas jaunā romā-

na pamatā ir aizraujošs un reizē lirisks konkrēta cilvēka dzī-
ves un attiecību stāsts uz dramatisku laikmeta notikumu fona.

“1938. gada pavasaris bija tāds pats kā visi pavasari - dau-
dziem pilns ar gaišām cerībām, dažam arī ar šaubām un nezi-
ņu. Tas atnāca ļoti agri, tomēr bija silts un jauks.

Bija ataususi labestīga jaunas augsmes diena. Viņa, Pēte-
ra Silpura,    lauksaimniecības skolas pabeigšanas diena, no 
kuras viņš tik daudz bija gaidījis un cerējis. Bija licies - viņš 
pabeigs šo skolu, un tad tikai sāksies īstā dzīve.

Par šeit gūtajām zināšanām Pēteris bija maksājis ar savu 
darbu. Arī ar mātes un tēva sagādātu skolas naudu. Te viņiem 
mācīja, ka Latvijas zeme ir zemnieku zeme. 

Svēta zeme. 
Maizes audzētāja. 
Tautas spēks.
No skolas aizgājušiem, viņiem tā būs jākopj un jāmīl.
Vai arī viņam - Pēterim Silpuram?”
Račs Guntars “365” 1., 2.daļa / 2017/2018
Daudzi no mums sāk jauno gadu ar jaunu apņemšanos. 

Mana apņemšanās bija uzrakstīt un publicēt vismaz vienu 
dzejoli dienā. Pirmie 183 atrodami grāmatas pirmajā daļā. Ot-
rajā daļā atradīsiet tos 182, kuri rakstīti no 3. jūlija līdz 31. 
decembrim. Paldies maniem lasītājiem par pacietību, atsau-
cību un mīlestību!  Šīs 365 dienas bija viens no manas dzīves 
lielākajiem brīnumiem!

Zīle Baiba “Melu meistars” / 2017
Alise un Aleksandrs uzaug padomju Rīgā - vienā laikmetā, 

dažādās pasaulēs. Alise - pārtikušā partijas funkcionāra ģi-
menē. Aleksandrs pilsētā ierodas no laukiem, nokļūst komu-
nālajā dzīvoklī un ielu bandās. Pieaugusi Alise vairāk laika 
pavada savā sapņu un jūtu pasaulē - burbulī, kas līgani iznes 
viņu cauri laikmetu maiņai. Aleksandrs bēg no PSRS un kļūst 
par starptautiskas dārgakmeņu mafijas darboni.

Viņi viens otru nepazīst, bet abus saista noslēpumains cil-
vēks, kurš sevi dēvē par Melu Meistaru. Kas notiek, kad Ali-
ses un Aleksandra ceļi krustojas nu jau neatkarīgajā Latvijā? 
Vai pēc meliem dzīves garumā var nākt patiesība? Vai gaisma 
spīd tikai cauri tumsai? Kas ir tas, ko zina tikai Melu Meis-
tars? Aizraujošs stāsts par mīlestību, noziegumiem, dzīves 
jēgas meklējumiem uz spilgti attēlotās nesenās vēstures fona.

Ārzemju autoru darbi
Linka Šarlote “Izvēle” / 2018
Kas notiek, ja nepareizā brīdī tiek izdarīta nepareiza izvēle?
Patiesībā Simons kopā ar abiem bērniem ir nodomājis no-

svinēt mierīgus Ziemassvētkus Dienvidfrancijā. Taču viss 
izvēršas pavisam citādi: bērni pēdējā brīdī viņam atsaka, 

draudzene sarauj attiecības un, pastaigādamies pa pludmali, 
vīrietis gluži nejauši iepazīstas ar pagalam panīkušu meiteni 
Natāliju, kurai nav ne naudas, ne dokumentu, ne jumta virs 
galvas. Meitene ir briesmīgi novājējusi un iebiedēta. Simo-
nam Natālijas kļūst žēl, un viņš tai piedāvā savu palīdzību, 
nenojauzdams, ka līdz ar šo izvēli ievilks sevi briesmīgos no-
tikumos, kuru pēdas stiepjas līdz pat Bulgārijai un Selīnai - 
pavisam jaunai meitenei, kura, cerot uz labāku dzīvi, nokļūst 
nežēlīgu noziedznieku rokās. Viņai izdodas izbēgt, taču bēg-
šana izraisa virkni sarežģījumu, kas kļūst liktenīgi Simonam 
un Natālijai tūkstošiem kilometru attālajā Provansā.

Konelijs Maikls “Liesmojošā istaba” / 2018
Losandželosas policija ne pārāk bieži sastopas ar gadīju-

miem, kad upuris nomirst desmit gadus pēc nozieguma izda-
rīšanas pret viņu. Boss saņem izmeklējamo lietu, kad līķis vēl 
nav atdzisis, savukārt citu pavedienu tikpat kā nav. Pat tādam 
veterānam kā viņam lieta šķitīs sarežģīta...

Upura mugurkaulā iestrēgusī lode atklāj citu - plašāku, 
dziļāku un daudz baisāku stāstu... Izmeklēšana iegūst jaunu 
pavērsienu. Nu Bosam un viņa jaunajai pāriniecei Soto ir pie-
nākums atklāt slepkavību, kas izrādās arī politiski sensitīva. 
Viņiem jāizlemj, vai ir vērts riskēt, lai atklātu patiesību. Var-
būt ir drošāk, ja daži noslēpumi paliek nezināmi?

Džonsone Millija “Rudens dēka” / 2014
Pēc dramatiskas šķiršanās Džuljeta Millere sapratusi, ka 

vīriešiem uzticēties nevar. Viņa iegādājas dzīvokli un samek-
lē sev dzīvokļa biedreni, ar kuru kopā vakaros iedzert kādu 
vīna glāzi un patenkot. Jautrās, pļāpīgās Džuljetas un maigās, 
klusās Flosas satikšanās kļūst par sākumu lielām dzīves pār-
maiņām.

Svotmena Klāra “Pirms tu aizej” / 2017
Šis stāsts sākas no beigām.
Tomēr beigas ir jauns sākums. 
“Pirms tu aizej” ir emocionāli spēcīgs vēstījums par mīles-

tību un zaudējumu. Šis ir stāsts, kas salauzīs sirdi un pēc tam 
atkal to sadziedēs. Romāns, kas liks domāt vēl ilgi pēc tā iz-
lasīšanas.

Levī Marks “Jūtas, stiprākas par nāvi” / 2015
Bombejas lidosta, 1966. gada 23. janvāris, trīs naktī. Pē-

dējie Air Indiasimt pirmā reisa pasažieri šķērso skrejceļu un 
iekāpj lidmašīnā Boeing 707… 24. janvārī lidmašīna veselu 
minūti kā nekustīgs punkts ir redzama dispečera ekrānā, bet 
pulksten septiņos un divās minūtēs tā pēkšņi pagaist…

Endrū Stilmens, slavens laikraksta New York Times repor-
tieris, satiek noslēpumainu svešinieci un, viņas saintriģēts, 
iesaistās kopīgos meklējumos, bet drīz vien nonāk dramatiskā 
situācijā.

Elpu aizraujošs spriedzes romāns.
Mortone Keita “Ezera māja” / 2017
Šis ir romāns, kas smaržo pēc noslēpuma. Lieliskā stāstnie-

ce Keita Mortone romānā “Ezera māja” aizved lasītāju uz pie-
vilcīgu Anglijas nostūri un ievilina sena ģimenes noslēpuma 
aizraujošā atšķetināšanā. Viņa ir tik nevainojami savijusi siže-
ta pavedienus, ka romāna finālā pārsteigti tiek ne tikai lasītāji, 
bet arī iesaistītie personāži.

Bonjērs Jūnass “Nozagt helikopteru un naudu” / 2017
Izklaidējošs un aizraujošs romāns par to, kā četri jauni vīrie-

ši no Zviedrijas priekšpilsētām, katras citas valsts piederības, 
īstenoja “vienu no visievērojamākajām laupīšanām pasaulē”.

Šī romāna pamatā ir patiesi notikumi. Proti, autors ir iz-
mantojis dokumentēto, novēroto un pārstāstīto kā atspēriena 
punktu un ļāvis savai iztēlei to turpināt, izvērst un aizpildīt 
tukšumus.

Vesta Keisija “ P.S. Tu man patīc” / 2017
Keisijas Vestas satriecošais mīlas stāsts pārsteigs ar neat-

vairāmu humoru, sirsnīgumu un dzirksti un vienmēr tad, kad 
vismazāk to gaidīsiet.

Hiekapelto Kati “Kolibri” / 2018
Annas Feketes pirmā darba nedēļa Kriminālizmeklēšanas 
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turpinājums no 10. lpp.

„Ļaudonas pagasta labākais kūku meistars 2017” – 
Dina Simsone.

nodaļā izvēršas spraiga - mežā atrasts jaunas sievietes līķis ar 
acteku medaljonu kabatā. Pavisam drīz seko otrs noziegums. 
Viss liecina par sērijveida slepkavu. Vai Annai izdosies sa-
prast, kurš vai kura ir Kolibri, pirms cietīs vēl kāds? Un ko tas 
viņai maksās? Raizes izmeklētājiem sagādā arī imigrantu mei-
tene Didžāra. Kas viņai licis pārdomāt un liecinieku klātbūt-
nē atteikties no saviem vārdiem, ja vēl pirms brīža meklējusi 
policijas aizstāvību? Pati savulaik piedzīvojusi bēgļu gaitas, 
Anna neatlaižas - meitenei jāpalīdz.

Finns A. Dž. “Sieviete logā” / 2017
Anna Foksa vientulīga nīkst savā Ņujorkas mājā, vērojot pa 

logu savu kaimiņu dzīvi. Garlaicīgi? Līdz brīdim, kad Anna 
ierauga kaut ko tādu, ko viņai noteikti nevajadzētu redzēt. Te 
nu A. Dž. Finns no tradicionālām klišejām un formulām sa-
vērpj savu trilleri tā, ka tā vērtētāji elš no uztraukuma un dzied 
viņam slavas dziesmas. 

Abdullajevs Čingizs “Aligatora līnija” / 2017
Maskavā autokatastrofā iet bojā ASV pilsone, amerikāņu 

politiķa meita. Viņas nāve, kas iestājusies diezgan savādos 
apstākļos, un tai sekojošā ekspertīze ASV konsulātā izrai-
sa daudzus jautājumus. Taču Krievijas puse acīmredzot nav 
spējīga dot kaut cik izsmeļošas atbildes un bieži pat izvairās 
no tām. Tad upura tēvs nolemj iet citu ceļu - viņš vēršas pie 
visā pasaulē pazīstamā eksperta Drongo un lūdz viņu veikt 
neoficiālu izmeklēšanu. Drongo labprāt piekrīt, taču drīz vien 
saprot - viņš nokļuvis bezdibeņa malā...

Teilore Lulū “Salā sastingusī saule” / 2018
Viņu mīlestība bija laimes un iecietības pilna.
Viņa domāja, ka šī mīlestība ir spēcīga un īsta, spējīga stā-

ties pretī jebkam...
Dažas sievietes ir spējīgas uz neiespējamo, lai iegūtu kā-

roto...
Aizraujošs psiholoģisks trilleris, emociju pārpilnība parali-

zē un neļauj atrauties no grāmatas lappusēm.
Teilore Lulū “Sniega eņģelis” / 2016-2017
Liktenis savij divu sieviešu dzīves sarežģītā pinumā, kurā 

jautājumu ir vairāk nekā atbilžu... Mīlestības spēka un cerības 
triumfs cauri laikiem un cilvēku ilūzijām. Negaidīts atrisinā-
jums apstiprina seno labo atziņu: Cilvēks domā, Dievs dara.

Džeferisa Dina “Tējas plantatora sieva” / 2017
Deviņpadsmitgadīgā Gvendolīna Hūpere nokāpj no kuģa, 

lai sāktu precētas sievas dzīvi citā pasaules malā. Tomēr dzīve 
Ceilonā nav tāda, kādu Gvena iedomājusies. Viņas vīrs, bagā-
tais un pievilcīgais tējas plantācijas īpašnieks Lorenss, daudz 
strādā, un jaunajai sievietei neatliek nekas cits kā vienai ie-
pazīt plašo namu un tā apkārtni. Ieklīstot nomaļos nostūros, 
Gvena atrod gan aizslēgtas durvis, gan senas lādes ar sadzel-
tējušiem tērpiem, gan aizaugušu kapa kopiņu - liecības par 
pagātni, kuru Lorenss nevēlas apspriest.

Drīz Gvenai piesakās bērniņš, un arī vīru iepriecina ziņa 
par gaidāmo mazuli. Tomēr sievietei nākas pieņemt briesmīgu 
lēmumu, par kuru vīrs nedrīkst neko uzzināt. Tik lielu noslē-
pumu nosargāt mūžīgi nav iespējams. Kad patiesība nāks gais-
mā, vai Lorenss spēs saprast un piedot to, ko Gvena izdarījusi?

Robertss Gregorijs Deivids “Kalna ēna” 2. grāmata / 2018
Gregorija Deivida Robertsa debijas romāns “Šāntarāms” 

lika miljoniem lasītāju visā pasaulē ar aizturētu elpu sekot ne-
aizmirstamajiem tēliem, ko savā ceļā uz Bombejas sirdi sastop 
Lins - austrāļu bēglis, kurš strādā par pasu viltotāju kādā šīs 
Indijas lielpilsētas mafijas firmā. Sengaidītajā romāna turpinā-
jumā “KALNA ĒNA” Linam no jauna jāatrod vieta Bombejā, 
kurā kārtību diktē nu jau cita mafijas dūžu paaudze, kas spēlē 
pēc pavisam citiem noteikumiem.

Pagājuši divi gadi pēc “Šāntarāmā” aprakstītajiem notiku-
miem. Lins ir zaudējis abus vistuvākos cilvēkus - Khāderb-
hāī, kas viņam bija tēva vietā, un dvēseles radinieci Karlu, 
kura nu ir precējusies ar izskatīgu indiešu mediju magnātu. 
Izpildījis mafijas bosa uzdevumu, Lins atgriežas pilsētā, kuras 
seja ir strauji mainījusies. Daudzu veco draugu te vairs nav, 

jaunās mafijas firmas vadība iepinas arvien vardarbīgākos un 
bīstamākos tīklos, un izslavēts svētvīrs izaicina jaunā vīrieša 
priekšstatus par visu, ko viņš zina par dzīvi un mīlestību. Taču 
aizbraukt no Septiņu salu pilsētas Lins nespēj: tajā viņu tur 
Karla un kāds liktenīgs solījums...

“Atsevišķas epizodes esmu gandrīz bez izmaiņām “norak-
stījis” no savas dzīves, citas ir izdomātas, kaut arī to pamatā ir 
patiesa pieredze. “Šāntarāms” un “Kalna ēna” -  tie ir romāni, 
nevis autobiogrāfijas. Ļoti labi, ja cilvēki domā, ka viss šajos 
darbos aprakstītais ir patiess no pirmā vārda līdz pēdējam - tā-
tad esmu rakstījis ticami. Bet ar ticamību vien ir par maz - ir 
jādod lasītājam kas tāds, kādēļ viņš pie grāmatas atgriezīsies 
vēl un vēlreiz, pārlasīs to atkal un atkal, ikreiz atrazdams ko 
jaunu, tikai dziļākā līmenī...”

Gregorijs Deivids Robertss.
Hēgs Pēteris “Smillas jaunkundzes sniega izjūta” / 1992 

(pārizdots 2018)
Smilla Jaspersena, grenlandiete un sniega un ledus pētniece, 

savus izpētes objektus vienmēr ir vērtējusi augstāk par mīles-
tību un visu citu. Parasti viņa labprātāk mīt zinātnes, skaitļu un 
atmiņu pasaulē, jo jūtas kā svešiniece viņai neierastajā cilvēku 
vidē. Tomēr, kad vienā ziemīgā pievakarē Smillas sešgadīgais 
kaimiņš nokrīt no mājas jumta un Kopenhāgenas policija to 
uzskata par nelaimes gadījumu, Smilla nespēj palikt vienal-
dzīga. Viņa, zinot zēna bailes no augstuma un izpētījusi sniegā 
atstātās pēdas, vēlas panākt, lai negadījums tiktu rūpīgi izmek-
lēts. Gan mirušā zēna, gan sevis pašas labā Smillai nākas do-
ties ceļojumā, kas viņu aizved atpakaļ uz Grenlandi - ledus un 
sniega zemi, lai atklātu šokējošo noslēpumu, ko slēpj ledus...

Lekberga Kamilla “Guldītie eņģeļi” / 2017
Pirms vairāk nekā trīsdesmit gadiem Vales salā bez pēdām 

pazūd skolas direktors un viņa ģimene. Vienīgā lieciniece, 
viengadīgā Eba, jau pieaugusi pārceļas uz veco namu kopā ar 
vīru Tubīasu, lai atgūtos pēc traģiska zaudējuma un veidotu 
jaunu dzīvi. Kad abi gandrīz zaudē dzīvību tīši sarīkotā uguns-
grēkā, Tānumas policija atsāk izmeklēt veco lietu, pieņemot, 
ka kāds mēģina maskēt pagātnes noslēpumu. Komandai ar 
Patriku un Gestu priekšgalā nākas nopūlēties ar informācijas 
un pierādījumu trūkumu, kamēr katra jauna ziņu druska rada 
arvien jaunus jautājumus. Mīklai šķetinoties, ne tikai noskaid-
rojas, kādi bija tālā notikuma apstākļi, bet nāk gaismā arī fakti, 
kas liecina, ka Vales salas iemītnieki nav vienīgie, kam draud 
briesmas…

Literatūra bērniem
Olsone Kristīna “Zombiju drudzis” / 2018
Ir karstākā vasara, kādu Herberts spēj atcerēties, un itin vi-

sur lidinās lapsenes. Eldsālā ierodas noslēpumains svešinieks, 
turklāt daudzus cilvēkus piemeklē dīvaina slimība - viņiem 
sākas drudzis un acis kļūst sarkanas. Tas Herbertam un viņa 
draudzenei Sallijai rada ļaunas nojautas. Drīz te varētu notikt 
kaut kas šausmīgs! Bērni meklē patvērumu pamesto vējdzir-
navu Slepenajā istabā. Vai viņiem izdosies izglābties? Un kā 
pasargāt pilsētu?

Tolonena, Tūtiki “Auklīte - Bubulis” / 2017
Hillas (11 gadi), Kāpo (9 gadi) un Maiki (6 gadi 4 mēneši) 

vasaras brīvlaiks sākas neparasti. Mamma ir laimējusi divu ne-
dēļu atpūtas braucienu uz Lapzemi, un šis laiks bērniem būs 
jāpavada kopā ar  mājkalpotāju, ko solījusi atsūtīt ceļojumu 
aģentūra. Taču, kad atskan durvju zvans, ģimene ierauga lielu, 
pinkainu, putekļus bārstošu radījumu, kas ož kā zemes pagrabs 
un nerunā. Būtnei līdzi ir zīmīte, kurā rakstīts:

Saņēmēja ģimene: Hellemā.
Nosūtīts: apmācīts puscilvēks, tautā saukts par bubuli.
Specializācija: bērnu un mājas kopšana.
Drīz vien top skaidrs, ka bubuļi ir saņemti arī daudzu citu 

bērnu mājās. Kas īsti notiek? No kurienes tie ir ieradušies un 
kāpēc? Bērnus gaida divas ļoti aizraujošas un nedaudz bīsta-
mas nedēļas, kurās tiks rastas atbildes uz daudziem svarīgiem 
jautājumiem...

Informāciju apkopoja bibliotēkas vadītāja Ieva Skušķe
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PASĀKuMu AFIšA
  Muzikāla koncertprogramma 

„VISĀDAS MĀJAS” 25. martā plkst.16:00
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas muzeja zālē

Izmantojot dūdas, mandolīnu, ģitāru, vijoli, pūšamās 
klavieres, māla vilku, kā arī zvangu, kamertoni, smilš-
papīru un tukšas   pudeles, mūziķis Andrejs Grimms  un 
multiinstrumentāliste, folkloras zinātāja Mare P. Ābele 
piedāvā duetu “Pastakaste”, uzdodot katram svarīgo jau-
tājumu - 

Kur un kas tad īsti ir mūsu mājas? Sava sēta? Latvija? 
Pasaule?

Ieeja - 1,50 eiro
Politiski represētajām personām ieeja - bez maksas

Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums
1. aprīlī plkst.9:30   

Kristus augšāmcelšanās kapelā Ļaudonā

LIELDIENU DEJU SADANCIS
1. aprīlī plkst.18:00

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas sporta zālē
Piedalās Ļaudonas un kaimiņu pagastu tautisko deju 

kolektīvi
Pēc koncerta  - BALLE kopā ar grupu „Kokteilis”
Ieeja uz koncertu -  bez maksas
Ieeja uz balli - 2,00 eiro. Pasākums pie galdiņiem

ĻAUDONAS  MUZIKĀLO  
ĢIMEŅU KONCERTS

Atzīmējot Starptautisko ģimenes dienu, 19. maijā 
plānots Ļaudonas pagasta muzikālo ģimeņu koncerts.

Ģimenes vai radu apvienības aicinātas pieteikties, lai 
ar pašu sagatavotu  priekšnesumu (muzikālu - dziesma/
mūzikas instrumenti/deja) priecētu ļaudoniešus.

SLuDINĀjuMI
  Pārdod saldētavu - 500 l ietilpība, ļoti labā stāvoklī.
Cena - 350,00 eiro
Saldētava atrodas Ļaudonas pagasta „Ruķos”.

  Kafejnīca „Mokka” piedāvā galdu klāšanu dažā-
dām svinībām. 

Iespēja pasūtīt līdzņemšanai (salāti, uzkodas).
Iepriekš piesakoties, iespējams pieteikt pusdienas/

vakariņas grupām (no 5 cilvēkiem).
Tel.nr. - 20266550.

Laika ritējums rit savu gaitu un pavisam drīz jau sa-
gaidīsim pavasara Saulgriežus – Lieldienas. Gatavojoties 
šiem pavasara atnākšanas svētkiem un tradīcijai – Lieldie-
nu olu krāsošanai, atsauciet atmiņā vai uzziniet pirmo reizi 
– ar kādiem dabas materiāliem var krāsot olas un iegūt 
vēlamo krāsu. Lai raibas Lieldienu olas! 

Brūnas
Koši brūnas olas iegūst, ja tās krāso valriekstu čaumalu 

vai melnās tējas novārījumā. Valriekstu čaumalas saberž 
un novāra 1/2 litrā ūdens. Novārījumā liek jau vārītas olas 
un atstāj ievilkties uz 1-2 stundām. Līdzīgu toni iegūst, 
krāsojot olas melnās tējas novārījumā.

Zaļgandzeltenas 
Kumelītes – 8 ēdamkarotes kumelīšu ziedu pārlej ar 1 

litru verdoša ūdens un pusstundu ļauj ievilkties. Pēc tam 
novārījumu izkāš caur sietu, tajā liek vārīties olas. Kad olas 
uzvārītas, tās vēl 2 stundas atstāj novārījumā krāsoties.

Līdzīgi var darīt ar kaltētām bērzu lapām (piemēram – 
no pirts slotiņas). 

Dzeltenīgi zeltainais
Krāsojot olas jaunajās bērzu lapās, iegūst dzeltenīgi 

zeltainas olas. Novārījumu gatavo, bērzu lapas aplejot ar 
ūdeni un ļaujot ievilkties 30 minūtes. Pēc vārīšanas olas 
noskalo aukstā ūdenī, un, ja vēlas iegūt košāku toni, liek 
atpakaļ novārījumā un atstāj ievilkties vēl 30-40 minūtes.

Gaiši dzeltenas
Ābeles zariņu mizas – zariņus nomizo, mizu iekšpusītes 

iekasa katliņā un vāra 30 minūtes. 
Krāsojot olas pūpolu zaros ar visu mizu, iegūst koši dzel-

tenu toni. Pūpolu zarus aplej ar vārošu ūdeni un ļauj krāsai 
ievilkties 40-60 minūtes. Novārījumā liek vārīties olas.

Violetas
Aroniju sula vai melleņu ievārījums – ½ litrā uzvārītas 

aroniju sulas uz pāris stundām krāsoties liek vārītas olas.
Violetas olas iekrāso arī Karkadē tēja, vijolīšu ziedi un 2 

tējkarotes citronu sulas, sarkanvīns.
Sarkanas
Olas var krāsot arī sarkano biešu sulā. Tad tās iegūst ave-

ņu sarkanu nokrāsu. 1/2 1itru sarkano biešu sulas uzvāra 
kopā ar 2 ēdamkarotēm etiķa. Olas liek karstajā šķidrumā 
un ļauj ievilkties 1-2 stundas.

Sarkanbrūnas
Alkšņu mizas un pumpuri, čili pulveris, karijs.
Zaļganbrūnas
Samteņu ziedi – kaltētas samtenes jānovāra vienu dienu 

pirms krāsošanas, lai krāsa labi ievilktos. Nākamajā dienā 
novārījumā uzvāra olas.

No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt,
Un pašiem mīlestību paust.

Priecīgas Lieldienas!

  Suns meklē mājas
Kopš decembra vidus pie Dzirnavu ielas mājām dzī-

vojas šis haskija šķirnes suns. Līdz pat šim brīdim suņa 
saimnieki nav atrasti – lai arī tika meklēti gan caur laik-
rakstiem, gan interneta portāliem. Nākas secināt, ka ie-
spējams šo skaistuli neviens mājas nemaz negaida..

Tādēļ ļoti ceram, ka sunim izdosies atrast jaunus un 
gādīgus saimniekus!

Draudzīgs ar bērniem un citiem suņiem. Varbūt kādam 
vajadzīgs mājas sargs un draugs?

Ja vēlies dod šim sunim mājas, sazinies pa telefona 
numuru 25482175 vai 29209820

Sirsnīgs paldies Dzirnavu ielas daudzdzīvokļu mājas 
iedzīvotājiem par rūpēm par šo suni. Bet saprotams, ka 
ilgtermiņā suns nevar šīs saukt par mājām.  

Lai suncim izdodas atrast jaunus, gādīgus saimniekus! 


