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Izdod Mētrienas pagasta pārvalde
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Paņem vasaru līdz

Augusts īsumā

Neskumsti, ka vasara projām jau steidz. Paņem to līdz.
Neatstāj viņu izziedējušā madarā. Neatstāj izlijušā negaisa mākonī.
Paņem līdzi kā māsu. Kā uzticamu sarunu biedreni rudenīgajam pīlādžu vakaram un noslēpumainam nakts klusumam. Noslēp starp krāsainām kļavu lapām, kas mājvietu atradušas tavā atmiņu kladē. Pieglaud
pie kastaņa, kas kā mīļš kaķēns ieritinājies tavas jakas kabatā. Ieadi vasaras siltumu un varavīksnes krāsas cimdos un zeķēs, siltos plecu lakatos.
Paņem vasaru līdz. Rudens dzestrums un miglainie rīti atkāpsies
sirds siltuma priekšā…
Solvita

01.08. Mētrienas volejbolisti spēlē
novada pludmales volejbola čempionāta 5. kārtā.
04.08. Piedalīšanās pludmales
volejbola turnīrā Sarkaņos.
04.08. Mētrienas volejbolisti spēlē
pludmales sacensībās Kalsnavā.
05.08. Kapu svētki Mētrienas kapsētā Ļaudonā.
07. – 08.08. Ceļā uz Aglonu Valmieras svētceļnieki uzturas Mētrienā
un tautas namā notur dievkalpojumu.
11.08. Mētrienas volejbolisti spēlē
pludmales sacensībās Ļaudonā.
11.08. Ūdens putnu medību sezonas atklāšana.
12.08. Piedalīšanās makšķerēšanas sacensībās Sāvienā.
15.08. 61 gada vecumā Ozolkalna kapsētā guldīts Genādijs Kivrins no
Dēgļiem.
15.08. Mednieki izpilda šaušanas
vingrinājumu Praulienas „Palejās”.
15.08. Mētrienieši apmeklē laukakmeņu un senlietu kolekcijas Lubānas „Vaidavās”.
17.08. Diskotēka tautas namā.

Valdas Otvares foto

Noslēdzies projekts par labiekārtošanas
darbiem pie Piemiņas akmens
PASĀKUMS
Mētrienas pagasta sieviešu kluba
„Ābele” dalībnieces ik gadu iesaistās
dažādu projektu rakstīšanā. Šogad Hipotēku bankas klientu klubs „Mēs paši”
izsludināja projektu konkursu, kurā aicināja piedalīties ikvienu – fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes un neformālās
apvienības. Šo piedāvājumu veiksmīgi
izmantoja arī „Ābele”. Projekts tika veltīts
labiekārtošanas darbiem pie Piemiņas

18.08. Madonas novada pašvaldības darbinieku vasaras sporta spēles
2012.
23.08. Piemiņas vietas atklāšana
pēc labiekārtošanas darbiem.
24.08. Pēc īsa pārtraukuma darbu
atsāk Mētrienas sieviešu koris „Jūsma” un deju kolektīvi.
25.08. Mētrienas pagasta sporta
svētki.
25. – 26.08. Mētrienas makšķernieku dalība Latgales kausa sacensībās Rēzeknes upē.

akmens. Darbu rezultātā, kas ilga teju
visu vasaru, uz Piemiņas akmeni tagad
ved skaists gājēju celiņš, tā abās malās
ierīkots dekoratīvo augu stādījums, zied
puķes. Ierīkots ērts soliņš.
Turpinājums 2. lpp.

30.08. Tautas namā novada attīstības programmas 2013. – 2020. gadam
apspriešana.
Notikumus apkopoja
Ilmārs Grudulis
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Turpinājums no 1. lpp.

23. augustā tautas namā tika aicināti projekta atbalstītāji, sponsori un palīgi
uz projekta noslēguma pasākumu. Bija
ieradušies Hipotēkas bankas pārstāvji –
Hipotēku bankas Gulbenes filiāles vadītājs Valts Krauklis un Madonas norēķinu
centra vadītāja Rūta Prostakova. Pēc
svinīgās daļas un pateicības vārdiem
visi klātesošie devās uz Piemiņas akmeni, lai noliktu ziedus. Mētrienas pagasta
pārvaldes vadītājs Andris Dzenovskis
pateicās klubiņa „Ābele” meitenēm par
paveikto.
Kā tapa Piemiņas vieta, atceras
Ilmārs Grudulis – „2003. gada aprīlī
Mētrienas pagasta padome atbalstīja
iniciatīvu par piemiņas vietas ierīkošanu pagasta centrā. Jau pirms gada uz
veco auto garāžu vietā nolīdzinātā laukuma bija iestādīti 37 ozoli, 19 liepas,
21 sudrabvītols. 2003. gada 10. decembrī Andra Dzenovska vadītās Madonas
Ceļu būves SIA darbinieki Dzintars Oļukalns, Guntis Pavlovs un Genādijs Ņečiporenko ar lieljaudas tehnikas palīdzību
pārvietoja12 tonnas smagu akmeni no
skolas apkārtnes. Piedalījās mētrienieši
Viktors Freimanis, Maigonis Smeķis un
Vilnis Jermacāns. Sāka strādāt akmeņapstrādes meistars Andris Briezis. Akmenī iekala uzrakstu „Visiem, kas dzīvojuši Mētrienā”.
2004. gada 5. jūnijā Mētrienā notika
pasākums „Ģimeņu diena”. Tās ietvaros
prāvs mētrieniešu pulciņš atklāja Piemiņas vietu ar centrālo objektu – lielu Mētrienas laukakmeni. Akmens bija atklājies
Mētrienas pamatskolas būvbedrē. Piemiņas vieta veltīta ne tikai aizgājušām
pagasta paaudzēm, tā ir saieta vieta tagadējiem mētrieniešiem valsts svētkos,
svinamās dienās, privātos pasākumos.
Nereti, noliekot ziedus pie akmens, mēs
atceramies savus tuviniekus tālākos
Latvijas novados vai svešumā. Arī pēc
šī labiekārtošanas pasākuma Piemiņas
vietā turpināsies pilnveidošanas darbi. Ir
mērķis ieaudzēt kokus, košuma krūmus
un puķes, kas, nomainot viens otru, ziedētu visos gada siltajos mēnešos”.
Pasākumu vadīja Maruta Oša. Viņa
mūs aizveda 23 gadu tālā pagātnē, kad
šinī pat datumā notika viena no vērienīgākajām akcijām „Baltijas ceļš”. Pasākumā skanēja Madonas mūzikas skolas skolotājas Ineses Ābolas spēlētās
kokles melodijas. Emocionāli krāšņi šo
dienu papildināja pagasta rokdarbnieču
pašu iegādāto tautas tērpu demonstrējumi.
Solvitas Stulpiņas teksts un foto

Projekta vadītāji un aktīvākie atbalstītāji.

Piemiņas vieta ir svēta un vajadzīga, to apliecināja daudzo apmeklētāju skaits.

Pasākums bija labi apmeklēts.
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Madonas novada pašvaldības
skolēnu ēdināšanas pakalpojunoteikumi Nr. 1 lietojumu
mu sniegšanai par iepriekšējo mēnesi.
SKOLAS ZIŅAS

Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus
Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēniem ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai

Foto mirkļos notiekošo iemūžina
Hipotēkas bankas pārstāvji.

Pirmais izgājiens pašu šūtajos tautas
tērpos.

Par notiekošo gandarīts Piemiņas
vietas ierīkošanas iniciators
Ilmārs Grudulis.

Kokli spēlē Inese Ābola.

2012. gada 21. augustā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā
piešķir un izlieto pašvaldības budžetā
paredzētos līdzekļus (turpmāk – pašvaldības budžeta līdzekļi) Madonas novada
pašvaldības vispārizglītojošo skolu 2. –
12. klašu skolēniem (turpmāk – skolēni)
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. (1.
klases skolēnu ēdināšanu finansē valsts,
atbilstoši 28.12.2012. MK noteikumiem Nr.
1206 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un
izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes
skolēnu ēdināšanai”.
2. Noteikumi neattiecas uz izglītības
iestādēm, kurām valsts budžeta līdzekļus
izglītojamo ēdināšanai piešķir saskaņā ar
citiem normatīvajiem aktiem.
3. Pašvaldība piešķir budžeta līdzekļus, paredzot Ls 0,50 dienā produktu iegādei vienam skolēnam pusdienām pēc
faktiskā vispārizglītojošās skolas apmeklējuma. Ja ēdināšanas pakalpojumus nesniedz izglītības iestāde vai pašvaldības
ēdināšanas dienests, bet cita juridiska
persona, tad papildus tiek piešķirti pašvaldības budžeta līdzekļi 40% apmērā no
dienā produktu iegādei vienam skolēnam
noteiktās izmaksas viena skolēna ēdiena
sagatavošanas izdevumu segšanai.
4. Novada pašvaldības izglītības iestāde nodrošina skolēnu ēdināšanu atbilstoši 13.03.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 172 „Noteikumi par uztura
normām izglītības iestāžu izglītojamajiem,
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības
iestāžu pacientiem”.
5. Visas Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošās skolas līdz katra
mēneša 10. datumam sagatavo un iesniedz attiecīgajai pagasta pārvaldei un
pašvaldības Izglītības nodaļai pārskatu
par skolēnu faktisko apmeklējumu un
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu iepriekšējā mēnesī.
6. Pagasta pārvalde līdz katra mēneša 15. datumam sagatavo un iesniedz
pašvaldības Finanšu nodaļai pārskatu par
piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu iz-

7. Pašvaldība katrai pagasta pārvaldei
aprēķina pašvaldības budžeta līdzekļus
sekojoši – mācību dienu skaitu laika periodā no 1. septembra līdz 31. decembrim
un no 1. janvāra līdz 31. maijam reizina ar
šo noteikumu 3. punktā noteikto vienam
skolēnam dienā ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, un valsts Izglītības informācija sistēmā (VIIS) ievadīto informāciju
par skolēnu skaitu attiecīgā pašvaldības
vispārizglītojošo skolā. Ēdināšanas pakalpojumiem piešķirtie budžeta līdzekļi
tiek grozīti saskaņā ar pagasta pārvaldes
iesniegto pārskatu par piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu skolēnu
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.
7.1. Aprēķinātie budžeta līdzekļi skolēnu ēdināšanai periodā no 2012. gada 1.
septembra līdz 31. decembrim tiek samazināti par faktisko produktu atlikumu uz
2012. gada 1. septembri.
8. Nosacījumi pašvaldības piešķirto
budžeta līdzekļu izlietošanai ēdināšanas
pakalpojuma nodrošināšanai skolēniem
pašvaldības vispārizglītojošajās skolās:
8.1. skolēna vecāka (aizbildnis) katra
mācību gada sākumā aizpilda rakstisku
iesniegumu izglītības iestādes direktoram. Ja skolēns ir atteicis vai skolas administrācija uz laiku ir apturējusi pašvaldības
apmaksāto komplekso pusdienu saņemšanu, vecāks atkārtoti raksta iesniegumu
par pašvaldības apmaksāta ēdināšanas
pakalpojuma piešķiršanu;
8.2. 2. – 12. klases skolēniem tiek nodrošinātas pašvaldības apmaksātas kompleksās pusdienas;
8.3. skolēnu var atskaitīt no pašvaldības apmaksāto pusdienu saņemšanas
šādos gadījumos:
8.3.1. pieteiktās pusdienas neattaisnotu iemeslu dēļ neizmanto vairāk kā trīs
dienas;
8.3.2. necienīgi izturas pret ēdienu;
8.3.3. nepiedalās skolas un pārvaldes
organizētajos līdzdarbības pasākumos;
8.3.4. skolas vadībai ir tiesības apturēt pašvaldības apmaksātos ēdināšanas
pakalpojumus uz laiku līdz vienam mēnesim, ja skolēns vairākkārtīgi pārkāpj skolas iekšējās kārtības noteikumus;
8.3.5. katrā skolā ir izstrādāta kārtība,
kā tiek organizēta ēdināšana un nozīmēts
atbildīgais par ēdināšanas uzskaiti.
9. Noteikumi stājas spēkā 2012. gada
3. septembŗi.
10. Noteikumi piemērojami
2012./2013. mācību gadā.
A. Ceļapīters,
Madonas domes priekšsēdētājs
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Mētrienas dalība novada sporta spēlēs
SPORTS
18. augustā Kalsnavā notika Madonas novada pašvaldības darbinieku
trešās sporta spēles. Piedalījās 10 pagastu un Madonas pilsētas komandas
deviņos sporta veidos. Pagastu komandās varēja startēt pārvaldes darbinieku
ģimenes locekļi un tuvi radinieki. Nebija
viegli Mētrienas sporta organizatorei Līgai Pastarei savākt un aizvest uz sacensībām tik lielu komandu. Mētrienas pagastu pārstāvēja un dalību nodrošināja
Nelda Otvare, Arturs Fridrihsons, Arita
Sīpola, Jurģis Seržāns, Andris Seržāns,
Arta Iesalniece, Haralds Iesalnieks, Jānis Trops, Ligija Krasovska, Jānis Zeps,
Armands Grudulis, Diāna Rudzīte, Artūrs Bricis, Gunārs Pastars, Aiga Ivāna, Viktors Aleknavičs, Lelde Grudule,
Anatolijs Karaušu, Uģis Eglītis, Vēsma
Zepa, Nauris Spīčs, Norberts Aleknavičs, Rolands Kaļeiņikovs un Kaspars
Caune. Sacensības notika reizē ar Kalsnavas pagasta svētkiem. Visas dienas
garumā koncertēja Kalsnavas pagasta
pašdarbības kolektīvi. Sporta pasākumu galvenais tiesnesis bija bijušais
mētrienietis Andris Kupčs. Mētrienieši
labākos panākumus guva volejbolā ar
3. vietu komandai, zolītes kāršu spēlē
Mētrienas komanda izcīnīja 1. vietu, bet
par čempionu kļuva Andris Seržāns.
Par uzvarētājiem 8 sporta veidu
kopvērtējumā kļuva Madonas pilsētas komandas dalībnieki, kuriem jārīko
sporta spēles 2013.

Viktors Aleknavičs ar spēļu talismanu.

Kalsnavā bija Ilmārs Grudulis
Ligijas Krasovskas foto

Pludmales volejbola komanda.

Tradicionālie pagasta sporta svētki
Mētrienas pagasta sporta svētki
šogad iekrita 25.augustā. Tie sākās ar
startu skrējienam „Apkārt Mētrienai”.
Šogad skrējienā piedalījās 12 dalībnieki. Visraitāk skriešana padevās Atašienes pārstāvim Dainim Briedim. 2. vietā
Mētrienas pamatskolas 9. klases skolēns Nauris Spīčs, bet 3. vietā ierindojās
Mētrienas pamatskolas 7. klases skolēns Brajens Semjonovs. Meiteņu grupā
uzvarēja 9. klases skolniece, mētrieniete Karīna Frolova.
Pēc skrējiena sākās volejbola spēles. Šogad sacensības notika tikai starp
Mētrienas un Atašienes komandām līdz
5 setu uzvarai. Spēles bija interesantas

Skrējiena uzvarētāja Karīna Frolova.

2. vieta šautriņu mešanā
Artai Iesalniecei.
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un aizraujošas. Neviena komanda otrai
nevēlējās piekāpties. Tomēr Mētrienas
komandai spēka bija vairāk un uzvara
mūsu.
Katrs varēja piedalīties individuālajās sacensībās – šautriņu mešanā,
tāllēkšanā no vietas, basketbola soda
metienos, svaru bumbas celšanā un
konkursā pārīšiem – „Puis, uznes mani
kalnā!”.
Sacensību rezultāti. Tāllēkšanā no
vietas 1. vieta Īrisai Mudrijai un Jurģim
Eglītim, 2. vieta Artai Iesalniecei, Uģim
Eglītim, 3. vieta Karīnai Frolovai, Armandam Grudulim. Šautriņu mešanā 1.
vieta Maijai Pelūdei, Robertam Ābolam,
2. vieta Artai Iiesalniecei, Raimondam
Adamovičam, 3. vieta Loretai Adamovičai, Armandam Grudulim. Basketbola
soda metienos 1. vieta Īrisai Mudrijai,
Dainim Briedim, 2. vieta Maijai Pelūdei,
Aināram Bataragam, 3. vieta Artai Iesalniecei, Armandam Grudulim. Svaru bumbas celšanā 1. vieta Robertam
Ābolam, 2. vieta Mārim Točam, 3. vieta
Jānim Mālniekam. Konkursā „Puis, uznes mani kalnā” 1. vieta Īrisai Mudrijai
un Jurģim Eglītim, 2. vieta Montai Rubenei un Uģim Eglītim, 3. vieta Mārītei un
Raimondam Adamovičiem.
Noslēgumā visi godalgoto vietu
ieguvēji saņēma diplomus, medaļas
un pārsteiguma balvas. Paldies visiem
sportot gribētājiem un līdzjutējiem, kuri
šajā sportiskajā dienā guva pozitīvas
emocijas un labu garastāvokli.
Paldies visiem, kas šo pasākumu
atbalstīja materiāli. Uz tikšanos nākamgad!
Sporta dzīves organizatore
Līga Pastare
Elīnas un Māra Macijevsku foto

Šautriņas met Annija Ivāna.

3. vieta svaru bumbas celšanā
Jānim Mālniekam.
Skrējienā finišē Norberts Aleknavičs.

Skolēni visvairāk piedalījās
šautriņu mešanā.

Arī mazā Dārta piedalās sporta
svētkos.

Mētrienas volejbola komanda.
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PĀRDOMĀM

Pagasta
sapulcē
tikai četri
apmeklētāji
Augusta mēnesī novada pagastos tika organizētas iedzīvotāju
sapulces – apspriešanas „Par Madonas novada attīstības programmu
2013. – 2020. gadam”. Programma
nosaka ne tikai novada, bet arī pagasta prioritātes un rīcības virzienus
turpmākajiem septiņiem gadiem. Arī
Mētrienas pagastā organizēja sanāksmi izglītības, veselības, sociālās
aprūpes, transporta, vides aizsardzības un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kā arī citiem interesentiem.
Tā bija domāta visiem iedzīvotājiem,
lai kopīgi risinātu jautājumus, kas
saistīti ar pagasta attīstību. Pagasta
pārvaldes vadītājs Andris Dzenovskis vienmēr informē ne tikai par
paveikto, bet stāsta par perspektīvo
darbu un uzdevumiem. Sanāksmēs
vienmēr piedalās Madonas novada
domes speciālisti, deputāti, kuri dod
izsmeļošas atbildes uz jebkuru jautājumu.
Pēdējo sanāksmi, kas notika 30.
augustā Mētrienas tautas namā trijos
pēcpusdienā, apmeklēja četri cilvēki,
tajā skaitā divi pensionāri. Neviena
pārstāvja no pagasta iestādēm, izņemot pašu tautas nama vadītāju.
Kāpēc pasīva interese no iedzīvotāju
puses? Vai jaunajai paaudzei nekas
neinteresē pagasta attīstības jomā?
Vai tiešām tik liela vienaldzība? Kaut
esmu pensionāre, nevaru stāvēt malā
un klusēt. Jautāju satiktajiem cilvēkiem, kāpēc nenāk uz sapulcēm?
Atbildes bija dažādas – vēlu uzzinām
par sapulcēm, sapulcēs runā vienu
un to pašu, plāno daudz, izdara maz.
Kāds uzsvēra, ka tas noteikti kādam
esot pat izdevīgi, ja uz sapulci atnākot maz iedzīvotāju.
Sapulces tiks rīkotas arī turpmāk. Nebūsim vienaldzīgi par sava
pagasta nākotni. Nāksim uz tām ar
konstruktīvām un radošām idejām.
Eleonora Rimša

Volejbols augustā
Augusts bija piesātināts ar pludmales volejbola pasākumiem. Beidzās
Madonas novada atklātais čempionāts,
kurā no Mētrienas spēlēja 3 komandas.
Par spīti iepriekšējām prognozēm, ļoti
veicās Arturam Fridrihsonam un Uldim
Cirsim. Pēdējā 5. kārtā viņi izcīnīja 1.
vietu un iekļuva finālā, kurā ierindojās 5.
vietā. Labs panākums, jo pavisam čempionātā piedalījās turpat 30 komandas.
4. augustā turnīrā Sarkaņos 2. vietu izspēlēja Uģis Eglītis, Anatolijs Karaušu un
Arturs Amats. Tajā pašā dienā ceļojošo
Kalsnavas pludmales volejbola kausu
uz vienu gadu savā īpašumā ieguva Armands Grudulis un Arturs Fridrihsons.

11. augustā Ļaudonas pagasta
čempionāta 3. kārtā Armands Grudulis
un Arturs Fridrihsons 3. vietā, bet Uģis
Eglītis un Anatolijs 4. vietā. 18. augustā Madonas novada pašvaldības darbinieku sporta spēļu volejbola turnīrā
12 komandu konkurencē mētrienieši
Armands Grudulis, Arturs Fridrihsons,
Jurģis Seržāns, Uģis Eglītis un Ligija
Krasovska izcīnīja 3. vietu.
25. augustā Mētrienas sporta svētku volejbola sacensībās mājiniekiem 1.
vieta.
Atzinība Aivaram Dmitrijevam par
atbalstu augusta sporta pasākumos.
Ilmārs Grudulis

Augustā medīja, ķēra zivis un
sacentās makšķerēšanā
MEDĪBAS. MAKŠĶERĒŠANA
Meža cūku medības augustā turpinājās zemnieku labības tīrumos. 3.
augustā Aizezerē viengadīgu kuili nomedīja Diks Aivars. Pēc divām dienām
5. augustā tajā pašā vietā Aivaram līdzīgs medījums. Šoreiz pērnā cūciņa.
Šajā vakarā Līču Vīkšņu auzās šā gada
sivēns Ilmāram Loginam.
Akmentāju kviešos pie pērnā gada
kuiļa tika Valdis Kaminskis. Vēlreiz laimējās Valdim Kaminskim, kad 26. augustā labībā pie Salām nomedīja šāgada sivēnu. 27. augustā, pēc vairāku
vakaru vaktēšanas, aiz Dēgļiem Frīdriha
Hāzes kukurūzas laukā divgadīgu meža
cūku nomedīja Bruno Radziņš. Mēneša
pēdējās dienās pamatīgu meža kuili pie
Rubeņiem ar karabīnes šāvienu pārbaidīja Valdis Kaminskis. Trieka gan kuilim
pagāja secen, jo viņš sveiks un vesels
iespruka tuvējā biežņā.
Augusts ir ūdensputnu medību
sezonas sākuma mēnesis. Pēc tradīcijas, atklāšanas dienā 11. augustā kopā
sanāca grupiņa Mētrienas mednieku.
Vakarā pīļu medības pārtrauca lietus
gāze. Tāpēc rezultāti necili. Veiksmīgākais izrādījās Juris Eglītis. Atklāšanas dienā ar medībām Lubāna klānos
gan apmierināti Jānis un Uģis Irbes,
arī Mareks Platačs. Tomēr augustā
visveiksmīgākais Viktors Mutors, kurš
tepat Mētrienā ticis pie piecpadsmit
meža pīlēm.
Makšķernieki aizejošo sezonu raksturo kā visai viduvēju ķeršanās laiku.

Arī samu sezona pagājusi ar mazākiem
lomiem kā iepriekšējā. Atzīmējams gan,
ka pēc Genādija Sinkēviča lielā sama,
labs loms ir bijis Andrim Brokam. No
Aiviekstes dzelmes ar Roberta Ābola
un Valda Broka līdzdalību izvilināti trīs
vērā ņemami sami. Vienam svars deviņi kilogrami, otram vienpadsmit, bet
trešajam divdesmit divi kilogrami. Valdis Broks un Jānis Zeps augustā reizumis Aiviekstē tikuši pie vienai otrai lielai
raudai, bet Viktors Aleknavičs noķēris
arī sapalus. Rolands Kaļeiņikovs, Genādijs Sinkēvičs un Jānis Zeps piedalījušies vairākās makšķerēšanas sacensībā – Sāvienā, Ļaudonā un Kalsnavā.
25. un 26. augustā Mētrienas komanda
Rolanda Kaļeiņikova vadībā piedalījās
Latgales kausa izcīņā Rēzeknes upē.
Komandas sastāvā bez Rolanda vēl
Genādijs Sinkēvičs un Ingars Vestfāls,
kura loms 3 kg. Pirmajā dienā pliči ķērušies, bet otrajā vairs ne. Traucēja uzkrītoši daudzie ūdri un ūdeles. Tas Rolandu neatbaidīja. Viņš jau domā par
komandas organizēšanu sacensībām
septembrī.
Bet Odzienas ezers augustā galīgi apbēdinājis makšķerniekus. Neviena zivju suga nav ķērusies. Toties
Andrejam un Uldim Gruduliem kārtējo
reizi uzsmaidīja Baltezers. 30. septembrī bez spiningiem no gumijas laivas
noķēruši divas līdakas katru kilograma
svarā, bet trešā svērusi divus kilogramus un septiņsimt gramus.
Ilmārs Grudulis
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Jaunākās grāmatas
BIBLIOTĒKAS ZIŅAS
Vera Āboliņa Singajevska „Mans mūžs”
Savā grāmatā aktrise
dalījusies stāstos par
piedzīvoto un pārdzīvoto visa mūža garumā,
pieskaroties gan teātra
dzīvei, gan attiecībām
ar saviem mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem. Prieks un humors grāmatā mijas
ar skumjiem notikumiem, taču kopējā
grāmatas noskaņa ir ļoti gaiša un labestīga. Grāmatu papildina arī kompaktdisks ar aktrises balss ierakstiem
no dažādām, skatītāju iemīļotām lomām. No jaunās grāmatas vāka Vera
Singajevska uz lasītāju nolūkojas kā
pasaulē labākais Karlsons, šajā lomā
viņas īpašā balss dzirdama arī grāmatai pievienotajā kompaktdiskā.
Grāmatu „Mans mūžs" veido aktrises
atmiņu stāstījumi, ko, aptuveni gadu
ar aktrisi regulāri tiekoties, pierakstījusi Iveta Mielava. Aizsākums grāmatas
idejai bijis abu sarunas, strādājot pie
Veras Singajevskas balss ierakstu audio diskiem. „Ik vakaru, kad satumst
un ielās norimst skaļie trokšņi, es sēžu
uz gultas malas, šūpoju kājas un ļaujos atmiņām. Man liekas, ka atmiņas
ir mans privātīpašums. Kad gribu, paveru atmiņu vārtiņus, ieaicinu jūs savā
dzīves dārziņā, bet, kad negribu, vārtiņus aizveru, kaut ko atstājot tikai sev.”
– tā grāmatas ievadā lasītājus uzrunā
Vera Singajevska.
Martineza Rakela „Vienradža ēnas”
Stāsts ir par sevis meklējumiem, par nelaimīgu
mīlestību, par samierināšanos ar zaudējumiem
un spēju dzīvot tālāk.
Žurnāliste Klaudija, dzimusi Spānijā un uzaugusi Argentīnā,
atgriežas savā dzimtenē, lai sāktu jaunu dzīvi. Viņa atrod darbu bārā „Vienradzis”, kur iepazīstas ar meksikāni
vārdā Edgars. Arī viņš ir jaunas dzīves
meklējumos. Ar šiem notikumiem sākas spāņu autores Rekelas Martinezas
grāmata „Vienradža ēnā”, par kuru autore 2010. gadā saņēma Eiropas Savienības balvu literatūrā. Rakstnieces
un dzejniece Rakela Martineza Gomesa Lopesa (1974), raksturo sevi kā
pasaules pilsoni –viņu iedvesmo dau-

dzās vietas, kurās ir dzīvojusi. Autore
saņēmusi vairākas literatūras prēmijas savā dzimtenē Spānijā. Par pirmo
garo stāstu „Lavas krāsā” viņa ieguva
Mostolesas pilsētas stāstu konkursa
prēmiju, bet par “Vienradža ēnām”
rakstniece saņēmusi ne tikai Eiropas
Savienības prēmiju, bet arī Seviljas Literātu biedrības XII balvu. Martinezai ir
doktora grāds komunikācijas zinātnē.
Dace Judina „Dīvainais līgovakars”
Romāna autore – žurnāliste, redaktore un
režisore. Kopš deviņdesmito gadu sākuma darbojas presē,
šobrīd – sabiedrisko
attiecību un pasākumu organizēšanas jomā.
Annas Elizabetes svētku aģentūra
organizē grandiozu vasaras saulgriežu balli. Mežāju pagastā tādas nav
bijis kopš pirmās brīvvalsts laikiem.
Svētku priekšvakarā Annas draugi
Pūču salā atrod pusgadsimtu vecus
kaulus un apraktu lādi ar seniem dokumentiem, kas liecina – pirms septiņdesmit gadiem te izdarīti šausmīgi
noziegumi. Pagasta ļaudis par pagātni
labprāt nerunā, lai nenotiek kāda nelaime... Bet ir jau par vēlu... Balles naktī neilgi pēc pusnakts bez vēsts pazūd
Annas draudzene Zane, bet nākamajā
dienā tiek nogalināts pagasta šoferis
Antons un aplaupīts ciema veikals.
Vecākie mežājnieki ir uztraukti – tā jau
reiz ir bijis... vēsture atkārtojas... atkal
pazūd cilvēki... gaidāmas nelaimes...
būs vēl citi upuri. Taču vietējās varas
pārstāvji uz notikušo nereaģē. Anna
Elizabete ar draugiem – policijas majoru Miku Kaķīti un atvaļināto policijas
ģenerāli Kārli Basu – uzsāk izmeklēšanu paši, un tā viņus aizved septiņdesmit gadu tālā pagātnē, atklājot asinis
stindzinošu, zvērisku noziegumu ķēdi.
Diemžēl senie noziegumi un nelietības
turpinās arī šodien...Vai tiešām nav ne
pagātnes, ne tagadnes, ne nākotnes,
ir tikai laiks un mēs tajā?
Aleksandra Mariņina „Taisnā tiesa” ir divdaļīgā romāna „Nāve kā
māksla” turpinājums. Ja
izlasījāt pirmo grāmatu
„Maskas”, taču tā arī
neguvāt izskaidrojumu,
kādēļ tika nogalināts

teātra mākslinieciskais vadītājs, ķerieties pie romāna otrās daļas. Anastasija
Kamenska un operatīvais darbinieks
Antons Stašis turpina izmeklēšanas
darbu un iegūto faktu analīzi. Acīmredzot kaut kas ļoti būtisks tika palaists
garām, jo tiek pastrādāts jauns noziegums – kāds nogalina lugas „Taisnā
tiesa” autoru. Tas vedina meklēt cēloņus citviet. Šķiet, maznozīmīgu liecinieku virtenei nebūs gala, bet tad – visu
atklāj pāris vārdu, kurus izmeklētāji
tomēr nav palaiduši garām. Arī teātra
kaķim Hamletam ir savs viedoklis...
Simona Ārnstede
„Nepakļāvīgā” – autores, diplomētas psiholoģes debijas romāns
sola dvēselei – romantiku, prātam – traku
notikumu virpuli, ķermenim – piesātinātu
erotiku. Šai grāmatā ir
viss, pēc kā ilgojas īsta sieviete! Romānu „Nepakļāvīgā” lasa un izbauda
neprecētas un precētas, mammas un
vientuļnieces, karjeristes un sirmgalves – jo lasīt šo grāmatu ir kā pieskarties pašai mīlestībai... Brīva uzskatos
un rīcībā, nepieradināma un nepakļāvīga, Beatrise Lēvenstrema īgnā tēvoča paspārnē tikai eksistē, nevis dzīvo.
Viņai jāatskaitās par katru soli, katru
nepakļāvīgu domu – un tādu Beatrisei
ir daudz. Laikā, kad vidusmēra vīrietis
no sievietes gaida vienīgi pakļaušanos
un padevību, Beatrise ir kā spilgts,
eksotisks zieds, mežonīga, brīnišķa
un valdzinoša savā naivajā nesamierināmībā ar ierasto kārtību. Šarmantā
rudmate pati neapzinās, ka gaida īsto
vīrieti, kas spēs novērtēt un pieņemt
viņas oriģinalitāti. Vakars Stokholmas
Operā un nejaušā satikšanās ar Setu
Hammerstolu, pilsētas iekārojamāko
vecpuisi, skandalozu uzņēmēju un
pleiboju, maina Beatrises rāmo dzīvi pašos pamatos: viņa ir sastapusi
radniecīgu dvēseli! Agrāk nepazītas
jūtas bauda arī Sets, taču abu mīlētāju straujais raksturs un neiedomājamā spītība ir slikti sabiedrotie ceļā uz
mierīgu un laimīgu dzīvi klusā ģimenes ligzdiņā. It kā ar to nebūtu gana,
Beatrisei un Setam nākas izbaudīt arī
dažādu pārpratumu rūgtos augļus, tuvinieku nodevības radītās ciešanas un
pat atrasties nāves ēnā…
E. L. Džeimsa „Greja piecdesmit
nokrāsas” Grāmatu triloģija, kas raisījusi eksplozīvu rezonansi literatūras
turpinājums 8. lpp.
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pasaulē, īsā laika sprīdī pārdota miljonos
eksemplāru, tulkota
desmitiem valodās,
tuvā nākotnē gaidāma
uz kino ekrāniem. Autores pirmais romāns
ir guvis starptautiskas
sensācijas
vērienu.
Par šo grāmatu runā mediji, eksperti,
lasītāji.. Viss sākas pavisam vienkārši
– literatūras studente Anastasija Stīla augstskolas avīzei dodas intervēt
jauno miljardieri Kristjenu Greju, kura
demoniskā pievilcība jaunajā sievietē
raisa vēl nebijušas izjūtas – racionāli
neizskaidrojamu fizisku valdzinājumu,
kam grūti pretoties. Intervijas beigas
kļūst par sākumu studentes un mistera Greja attiecībām. Kad vīrietis, kura
kontā gulst miljards dolāru, kurš radis
runāt pavēles formā un nekad nav dzirdējis sievietes atteikumu, piepeši ierodas necilajā sadzīves preču veikalā,
kur Anastasija strādā, kļūst skaidrs, ka
tā nav nejaušība. Mr. Grejs iegādājas
divus metrus virves un noslēpumaini
pasmaida. Viss turpmākais ir biedējoši likumsakarīgs. Seksuāli nepieredzējusī Anastasija ļaujas Kristjena Greja
dēmoniskajai iekārei, kas sievietei
atklāj svešu, bet kārdinošu baudas
pasauli. Jo kaislīgāk abi ļaujas fiziskai
apmātībai, jo vairāk atklājas Kristjena
Greja tumšās dziņas, kas no pārējās
pasaules acīm tiek slēptas sarkanās
guļamistabas sienās.
Sērijā „Lata romāns” iznākusi Maijas
Krekles grāmata „Brisele. Tu. Brisele. Es.”
Romānā galvenā varone ir mīlestība. Mīlestība, kas ir ne tikai prieks,
bet arī pienākums,
atbildība. Divi jaunieši
saskrienas Briseles lidostas virpuļdurvīs un sākas stāsts par latviešiem ārpus
Latvijas. Autore teic, ka mēs mīlam, atsakoties no iedomātās un varbūt jau izjustās laimes, vai tomēr ļaujoties jūtām,
kaut arī nodarām pāri citiem? Vienīgās
pareizās atbildes nav, toties ir mīlestība.
Un atsacīšanās. Romānā savu laimi
izcīna jaunie – Gerda un Jurģis. Viņu
vecāki atsakās no savas mīlestības, jo
piekāpjas taču gudrākais...
Materiālu sagatavoja bibliotēkas
vadītāja Jolanta Vītola

Vēlreiz par
nepieskatītiem suņiem
vai vienaldzīgiem
saimniekiem
					

Bieži jo bieži suņu turētāji saka
– mans sunītis nekož! Nevajag baidīties! Saimnieki brīnās, ka kāds baidās
no viņa suņa… Šie vārdi skan diezgan nepatiesi. Pašai ir gadījies braukt
ar velosipēdu, esmu sagaidījusi niknos suņus, kuri man ir pieķērušies
klāt. Bet mums vajadzētu padomāt
par bērniem, kuri dodas uz skolu un
no skolas.
Pirms dažām dienām agri no rīta
esot dārzā, tuvojās naidīgi noskaņots,
ne sevišķi kopts, plušķains melns
suns un riedams skrēja man virsū,
labi, ka man rokās bija darbarīks, ar
kuru atgaiņājos. Tie ir tikai daži notikumi.
Presē lasām par to, ko ziņo neatliekamās palīdzības dienesta pārstāve Ilze Bukša, ka pusgada laikā
saņēmuši vairāk kā 270 izsaukumus
uz negadījumiem, kuros cilvēki cietuši no suņu uzbrukumiem, tostarp 90
bērni. Vainīgi ir suņi, kas norāvušies
vai izsprukuši no aizžogojuma, vai
saimnieku nepieskatīti. Ilze Bukša
uzskata, ka sakosto cilvēku skaits
ir lielāks nekā reģistrēto izsaukumu
skaits, jo palīdzību izsauc tikai tad, ja
gūtās traumas ir smagas.
Daudzos gadījumos suņi uzbrūk arī pastniekiem, cieš arī mediķi,
kas dodas uz izsaukumiem. Pasta
pārstāve Zane Plote informē – kopš
gada sākuma vairāk kā 27 pastnieku ir ziņojuši par suņu uzbrukumiem,
daudziem bija nepieciešama ilgstoša
ārstēšanās.
Pēdējās nedēļās Mētrienā redzam vismaz trīs klejojošus suņus.
Nav šaubu, ka šiem suņiem ir saimnieki, bet tie ir nepieskatīti un klīst apkārt. Bieži suņi meklē ēdamo pie atkritumu konteineriem. Kāpēc tie, kas
iegādājušies mājdzīvniekus, par tiem
nerūpējas?
Lūdzam ziņot pagasta pārvaldei
par klaiņojošiem suņiem. Bet, kamēr
reāli kādam saimniekam neuzliks
sodu par suņu nepieskatīšanu, tikmēr
nekā laba nebūs.
Eleonora Rimša
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Viens zieds, viens smaids,
Viens saulesstariņš mazs
Tev šodien dāvināts tiek –
Tāpat, bez maksas,
Tik par baltu velti...
Varbūt tu šodien
Saņemsi vēl citas veltes No tām tu pušķus veidosi
Vai darināsi krelles...
Vien zini to –
Viens zieds, viens smaids,
Viens saulesstariņš mazs
Tev šodien dāvināts tiek
Vien tāpat, bez atmaksas...

Sveicam septembra
jubilārus!
Dagnim Grišulim
Elvitai Tomiņai
Aivim Keisteram
Didzim Siliņam
Aivaram Krūmiņam
Teresijai Zverbulei

02.09. – 20
04.09. – 20
25.09. – 25
20.09. – 25
10.09. – 35
12.09. – 60

Paņem vienu spožu zvaigzni,
Lai uz brīdi tavas plaukstas silda.
Paņem vienu mākoni baltu,
Lai sapņi tavi baltāki kļūst.
		
/I. Feldmane/
Paldies Baibai Krauklei tālajā
Anglijā par finansiālu atbalstu tērpu
iegādē.
Dāmu deju grupas „Saulgriezes”
meitenes un vadītāja
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