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Decembris īsumā
01.12. Veiksmīgas vilku medības 
Mētrienas mednieku kolektīvā.

01.12. Mētrienas sporta zālē Madonas 
novada atklātā čempionāta spēles 
volejbolā. Spēlē Mētriena, Ļaudona, 
„Logu maiņa”, Ērgļi un „Madno”. 

07.12. Ziemassvētku egles iedegšana 
pie pagasta pārvalde ēkas.

07.12. Mednieku balle Mētrienas tautas 
namā.

07.12. Kolektīvās medības ar dzinējiem 
Mētrienā, piedaloties ģimeņu locekļiem 
un viesmedniekiem.

07.12. SDK „Mētra” piedalās SDK „Divi 
krasti” desmit gadu jubilejas koncertā 
Ļaudonā.

07.12. Ziemassvētku tirdziņa atklāšana 
pagasta bibliotēkā.

13.12. Sanāksme par Mētrienas 
pagasta pārvaldes īpašumu nodaļas 

Aiz sveces liesmiņas, 
Eņģelī  s klusi lūdz.
Par Tevi un mani,
Par mums visiem. 

Viņš neskatās, 
Vai Tu nabags vai bagāts,
Viņš nejautā, 
Vai lūgt vai nelūgt. 

Aiz sveces liesmiņas,
Eņģelī  s mīļi raugās.
Kā mums iet un kā klājas, 
Mums visiem – Tev un man. 

Viņš sargā, 
Katru mūsu ģimenī  ,
Viņš silda, 
Katru mūsu sirdi. 

Aiz sveces liesmiņas, 
Eņģelī  s paņem plaukstās,
Mūsu sāpes un ciešanas, 
Un ļauj mums dzīvot laimē.  

Viņš paslēpj skumjas, 
Viņš klusē, 
Viņš mūs mīl, 
Viņš mūs gaida. 

Aiz sveces liesmiņas,
Eņģelī  s klusi lūdz. 
Par Tevi un mani, 
Par mums visiem. 
 /Liene Akmane/ 

vadītāja amatu.

15.12. Leona Brieža dzejas uzvedums 
Madonā. 

19.12. Ziemassvētku eglīte Mētrienas 
PII.

20.12. „Sajūti Ziemassvētkus!”. 
Koncertprogramma Mētrienas tautas 
namā.

21.12. Sieviešu ansamblis „Jūsma” 
sniedz koncertu Lubānas baznīcā.

21.12. Madonas novada sieviešu 
volejbola spēles Barkavā. 

22.12. „Ziemassvētki Rūķu bodē”. 
Ļaudonas amatierteātra izrāde bērniem 
Mētrienas tautas namā.

28.12.  Rajona čempionāta volejbolā 
vīriešiem spēles Ērgļos. 

30.12. Vecgada balle tautas namā.

20.12. – 03.01. Ludmilas Vīksnas eņģeļu 

kolekcijas izstāde pagasta bibliotēkā.

Notikumus apkopoja Ilmārs Grudulis
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BIBLIOTĒKĀ
Rokdarbnieču izstāde

Tavs spēks ir tavos sapņos
Un tavās cerībās
Tas ir, ko nevar nopirkt
Vai laimēt derībās.
 /G. Račs/

Mētrienas pagasta bibliotēkā ikgadējā 
rokdarbnieču izstāde – tirdziņš. Šā rudens 
un ziemas veikumus rāda prāvs mētrienie-
šu pulciņš. Tā ir krāsu pasaule, kas liek 
pamosties no ziemas miega. 

Graciozas sveces izlējusi Vizma Kras-
ta, burvīgas pelītes – žurciņas darinājusi 
Linda Ozoliņa, smaidīgas rotaļlietas pa-
devušās Laurai Biķerniecei, siltas zeķītes 
adītas daudzām rokdarbniecēm. Skatīt 
varējām arī Aivas Ozolas šūto vestīti no 
lapsādām un mīkstas čībiņas, jaukas ro-
taļlietas mazajiem, mīlīgas cepurītes. No 
tāsīm darinātus izstrādājumus atvedusi 
Madara Putna Zvirbule. Un tā varētu saukt 
vēl un vēl…

Bibliotēkas vadītāja Jolanta Vītola pateicīga ikvie-
nam izstādes dalībniekam. Uz tikšanos nākamgad! Lai 
jauki svētki un radoši ziemas tumšie vakari!

Solvita Stulpiņa
Jolantas Vītolas foto

Neveiksmīgas spēles novada čempionātā

21. decembrī Barkavā notika Ma-
donas novada atklātās spēles sieviešu 
volejbola komandām. Mētriena sacentās 
ar Lubānas un Barkavas vienībām. Kaut 
gan Mētrienas komandas sastāvs bija 
tuvu optimālam, abas spēles sīvā cīņā 
mētrienietes zaudēja. Jāatzīmē Jogitas 

SPORTS Mūrmanes enerģiskā rīcībā. Līdz spēlei 
viņa paguva piedalīties Praulienas ko-
lektīva medībās. Turpināja to darīt arī 
pēc spēlēm. 

28. decembrī Ērgļu vidusskolas spor-
ta zālē turpinājās novada vīriešu volejbola 
čempionāts. Agrāk izteiktajām cerībām 
no traumas nebija atlabis saspēles va-
dītājs Roberts Fridrihsons. Plus visam 
tam traumu guva viens no vērtīgākajiem 

Mētrienas volejbola komandas spēlē-
tājiem Raimonds Adamovičs. Rezultātā 
Mētrienai divi zaudējumi. Nepatīkamākais 
ir tas fakts, ka ap pulksten 14.00 Mado-
nas slimnīca nespēja Raimondam sniegt 
nekādu palīdzību. Uzņemšanas nodaļā 
norādījums bija griezties pēc palīdzības 
Jēkabpils poliklīnikā. 

Ilmārs Grudulis

Lauras Biķernieces darinātās rotaļlietas.

Vizmas Krastas dāsnais vaska svecīšu klāsts.

Visvairāk izstādē tika 
pārstāvētas adītas siltas ziemas 

zeķes.
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MEDĪBAS

Kaspara Rozīša caunas.

Intars Tumanovs ar nomedīto meža kuili.

Gunāra Pastara pirmais pelēcis.

Kaspara Rozīša briedis.

Jāņa Rozīša sešdesmitais un Gunāra Pastara pirmais vilks

Kā parasti, gandrīz katru dienu, de-
cembrī notika individuālās medības. Šajā 
rakstā vairāk parunāsim par kolektīvajām 
medībām ar dzinējiem. 

7. decembrī notika medības ar med-
nieku ģimeņu locekļu, viesmednieku 
piedalīšanos. Medības bija samērā veik-
smīgas. 

Nākošās lielās medības ar dzinējiem 
notika 30. –  31. decembrī. Ja 30. decembrī 
medības nebija visai sekmīgas, tad ar uzvi-
ju tās atmaksājās pēdējā Vecgada dienā. 
Krita četras meža cūkas, viens staltbriedis 
un aļņa govs ar aļņa teļu. 

31. decembrī medības notika svinīgos 
apstākļos. Pēc izdzītā masta Pumpeskalnā 
tika izsludināts pusdienas pārtraukums. 
Tā laikā mežu greznoja iedegta eglīte, 
medniekus gaidīja kopīgs azaids. To 
sagatavoja mednieku otrā pusītes – Aiga 
Freija, Ligija Krasovska, Rinalds Krasovs-
kis ar savu Ritu un mazo meitiņu Līviju. Šis 
skaistais brīdis ietekmēja nākamo medību 
iznākumu. Tika dzīts turpat blakus esošais 
masts, ar Mežāres robežu Pumpessalā. 
No malas klausoties, šāvieni skanēja kā 
kara laukā. Dzirdējām 17 blīkšķus no 
dažāda kalibra karabīnēm un bisēm. Tas 
ir Jaunā gada cienīgs pasākums! 

Decembris uzdāvāja daudzus skais-
tus medību skatus. Piemēram, jūs redziet 
Kaspara Rozīša nomedīto staltbrieža bulli. 
Arī vienīgais caunu ķērājs pagaidām ir 
Kaspars Rozītis. Šie divi skaistie zvēriņi ir 
viņa nopelns. 

Tomēr lielākais notikums bija Kaspa-
ra Rozīša organizētās vilku medības 1. 
decembrī. Šajā dienā krita divi pelēči. Tas 
sevišķi jāatzīmē, jo par nopelniem bagāto 
mednieku var saukt Jāni Rozīti, kurš nošā-
va savu 60. vilku!

28. decembrī kolektīvajās medībās, 
stāvot uz masta, bijušā Ļūmānu veikala 
apkārtnē, Gunārs Pastars pamanīja piecus 
vilkus. Vilki pārvietojās ne tajā virzienā, 
kurš viņš tos gaidīja. Tomēr viens no vil-
kiem pēc Gunāra šāviena krita. Tika šauts 
vēl vienam, bet neveiksmīgi. 

Mēneša pēdējās medības bija inte-
resantas ar to, ka jaunajiem medniekiem 
gadījās dažāda veida medījumi. Tā Gunārs 
Pastars nošāva vilku, bet Intars Tumanovs 
tika pie pirmā meža kuiļa un arī brieža 
teļa. 

Kolektīva valde
Foto no mednieku personīgajiem 

arhīviem

Vilki. 2019. gada 1. decembris.
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Leonam Briedim 70
„no kurienes nāk dzejnieks”

No kurienes nāk dzej-
nieks? Protams, no Mētrie-
nas. Dzimis 1949. gada 16. 
decembrī Madonas rajona 
Mētrienā. „Grantiņu” mājās. 
Dzejnieka atmiņas no bēr-
nības un Mētrienas laika – 
„Mētrienā nodzīvoju pirmos 
četrus, piecus dzīves gadus. 
Kā man tika stāstīts, tēvs 
skolotāja darbu uzsāka Lu-
bānā, pēc tam strādāja Sā-
vienā, tad nokļuva Mētrienā. 
Tur viņš iepazinās ar manu 
mammu, kas uz Mētrienu 
pārcēlās no Rīgas. Tā kā 
viņi nekad nav bijuši partijas 
biedri, vecāki nevarēja uzkal-
poties ne par mācību pārzini, 
ne direktoru, kaut piedāvāts 
tas viņiem tika. Ar Mētrienu 
man pašam saistās ārkārtīgi 
daudz skaistu atmiņu. Atce-
ros laiku ap trim, četriem ga-
diem. Atminos meiteni vārdā 
Rudīte, kura dzīvoja uz Lejas 
skolas pusi. Rudīte man bija 
kā auklīte. Laikam viņā biju 
samīlējies, kā mazs puika. 
Ģimenes draugs bija Augusta onkulis. 
Viņam patika tēlot lugās, bija lauku paš-
darbības teātra aktieris. Atceros, ka reiz 
skatījāmies teātri Blaumaņa „No saldenās 
pudeles”. Augusta onkulis kāpa uz skatu-
ves un tēloja piedzērušos. Tad es rāvos 
augšā un izjaucu visu izrādi – uzkāpu uz 
skatuves un protestēju, ka tā nav tiesa, ko 
te rāda. Augusts nemaz nedzer. 

Atmiņā skaistā Mētrienas daba. Atce-
ros skaisto rītu, kad pamodies, izlēcu no 
gultas un skrēju. Skrējiens likās ļoti ilgs un 
tāls, līdz piepeši lejā pie purviņa ieraudzīju 
avotiņu. Nekad iepriekš neko tik baltu un 
cildenu nebiju redzējis. Pienācu klāt, lai 
ar viņu apsveicinātos, bet viņš nez kāpēc 
iespēra man pa labās kājas ceļgalu. Rēta 
ir saglabājusies uz visu mūžu, un tas, 
protams, bija zirgs – balts zirgs. Man nesā-
pēja, nebija citu izjūtu, kā tikai neparasts, 
neviltots pārsteigums – kā tā – es taču pie 
tevis no visas sirds, un tu man šitā… Mājās 
esot pārradies viscaur asiņains, bet rēta ir 
saglabājusies vēl šobaltdien”. („Stars”, Nr. 
144. 12.12.2014.)

1968. gadā iestājies Latvijas Valsts 
universitātē Latviešu valodas un literatū-
ras studiju dienas nodaļā, no kuras 1970. 
gadā izslēgts par pretpadomju darbību 
bez jebkādām tiesībām iegūt augstāko 
izglītību bijušās PSRS teritorijā. 1972. gadā 

tomēr iestājies Moldāvijas Republikas 
Kišiņevas universitātes Spāņu valodas 
un literatūras dienas nodaļā, no kuras 
spiests aiziet tāpēc, ka uzturēja sakarus 
ar moldāvu un rumāņu demokrātiski no-
skaņoto inteliģenci. Mācījies M. Gorkija 
Literatūras institūta Augstākajos literārajos 
kursos Maskavā. Dzejnieks, rakstnieks, 
literatūrzinātnieks, literatūrkritiķis, tulkotājs 
un atdzejotājs. Strādājis dažādos Latvijas 
kultūrizdevumos, kulturoloģiskā žurnāla 
„Kentaurs XXI” dibinātājs, galvenais re-
daktors un izdevējs. Bijis izdevniecības 
„Minerva” direktors. Saņēmis dažādas gan 
Latvijas, gan starptautiskās literatūras bal-
vas un prēmijas. 1999. gadā saņēmis Triju 
Zvaigžņu ordeni, 2003. gadā – Portugāles 
Republikas augstāko ordeni, 2014. gadā 
Spānijas Karalistes Katoļu Isabelas ordeni. 
2010. gadā par dzejoļu krājuma „Mijkrēšļa 
rokraksts” saņēmis Ojāra Vācieša literāro 
prēmiju. 

Vairākas reizes viesojies Mētrienā un 
Madonā.

15. decembrī Madonas pilsētas 
kultūras namā tika izrādīta R. Blaumaņa 
Madonas tautas teātra pirmizrāde – Leona 
Brieža jubilejai veltīts dzejas uzvedums 
„No kurienes nāk dzejnieks”. Uzvedumā 
Leona Brieža dzeja. Izrādes režisore Aija 
Špure. Piedalās A.Noviks, A. Ģērķe, 

I. Zosāre, M. Zavacka, J. Sei-
lis, grupas „Credo” mūziķis A. 
Alksnis.

Izrādi apmeklē mētrienieši 
Lelde Grudule, Maruta Oša, 
Mārīte Ceirule, Irina Griņa, 
Daiga Logina, Laima Tumano-
va, Jolanta Vītola, Anita Anna 
Amata, Ludmila Vīksna, Laura 
Biķerniece, Jana Kārklāne, 
Antoņina Krasovska, Lilita un 
Juris Mālnieki. 

Pirms pieciem gadiem 
savā 65 dzimšanas dienā, kas 
tika svinēta koncertzālē Rīgā, 
dzejnieks atzina – „Manas dzī-
ves ir kredo ir tāds, ka nekur 
cilvēks nav tik skaists kā savās 
dzimtajās mājās. Lai cik sūri 
klātos latvietim Latvijā, tik un tā 
viņš ir savā zemē, savās mājās, 
un tā ir viņa vieta. Anglijā, Īrijā, 
Austrālijā viņš ir bagāts, turīgs, 
bet Latvijā viņš ir skaists, jo ir pie 
sevis, pie zemes. Esmu uguns 
zīme, visu laiku degu. Tai pašā 
laikā uguns jau nedeg gaisā, ir 
vajadzīga zeme, nepieciešams 
savākt žagariņus, malku vai 

atrast divus akmeņus, lai iešķiltu uguni, - 
tātad vajadzīgs pamats. Kā uguns zīmei 
mans ideāls ir stabilitāte, miers, zeme, sa-
skaņa. Vienmēr emu garīgā kustībā, rakstu 
braucot, ejot, staigājot, mani nekad nav 
traucējuši cilvēki, trokšņi, mūzika, nekas. 
Mans klusums noslāpē jelkādu pasaules 
troksni, pat lidmašīnu motoru rēkoņu tas 
noslāpē, jo mans iekšējais klusums, kurā 
dzimst vārdi, vienmēr izrādījies stiprāks 
par ārpasaulē notiekošo”. 

Miers un klusums pamestajā mājā valda,
par kuru mūžība jau sen vairs nenorūp.
Izdegusī svece, kas nolikta uz galda,
vēl, tik tikko jaušami dūmojot, kūp,
pūloties sasaukt miklajās sienās,
kuras zaļgans pelējums sedz,
manas bērnības dienas…
Ne dvēseles nesaredz.
Ne ēnas nenoģied.
Vien vējš, kas pa
aklo dūmvadu
asi ielauzies,
klusi dzied:
„Kala
dū
!”…
/Leons Briedis/

Solvita Stulpiņa
Foto no dzejnieka personīgā arhīva

Dzejnieks Leons Briedis un kādreizējais Madonas novada 
kultūras darba organizators Jānis Kļaviņš.

NOVADNIEKS
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MĒNEŠA JUBILĀRE

Aiz manām dienām vējo gadalaiki

Viss sākās ziemā. Sniegotā, baltā, 
aukstā. Mājās jau smaržoja Ziemassvētku 
eglītes zari un pieticīgajā istabiņā gaismu 
ģimenei dāvāja svecītes. Tika svinēti svēt-
ki. Klusi, mierīgi, svētīgi. Un kā jau Ziemas-
svētkos, pasaule bija brīnumu un gaidību 
pārpilna. Un brīnums notika. Pasaulē nāca 
maza meitenīte. Leontīne. Bet Ziemassvēt-
ku zvaigzne netiks dāvāta tāpat vien. Visu 
vajadzēs radīt pašai no gluži nekā – no 
sīkas gaismiņas sirds logā…

Par jubilāri stāsta Anna Anita Amata – 
„Leontīnes dzīves laimīgais gājums mijās 
ar skumjām un pārdzīvojumiem. Grūtības 
bērnībā, tēva arests, dzimtās mājas pa-
mešana, trūkums un smags darbs. Bet 
tas nenocietināja Leontīnes sirdi. Jo viņai 
blakus vienmēr bija labi cilvēki. Viņa ar 
siltumu atceras to laiku, kad ar mammu un 
brāli dzīvoja tā saucamajā „skoliņā”, Lieli-
nieku miesta jaukos cilvēkus, kuri vienmēr 
bija gatavi sniegt palīdzīgu roku. Ar siltumu 
un mīlestību atceras savu audžumammu 
Zentu, kuru vienmēr sauca par mammu. 
Leontīne ir pateicīga, ka mamma viņu sū-
tījusi mācīties Stāmerienas lauksaimniecī-
bas tehnikumā, kaut ģimenei nebūt negāja 
spīdoši. Pēc tehnikuma pabeigšanas jubi-
lāre dodas strādāt uz Zaubi, kas bija viņas 
vienīgā darbavieta. Sasniedzot pensijas 
gadus, Leontīne ar dēlu Aivaru atgriežas 
Mētrienā, jo jāpalīdz mammai. Viņa gan 
jūtas mazliet vientuļa, jo draugi un kolēģi 
paliek Zaubē. Gāja laiks, viss salikās pa 
plauktiņiem. Atkal tika nodibinātas siltas 
attiecības ar šejienes cilvēkiem”. 

Ziemassvētku laiks bija, ir un būs 
vienmēr īpašs. Svētku gaidīšanas, speķa 
rausīšu cepšanas, piparkūku smaržas 
baudīšanas, Ziemassvētku kaktusa zie-
dēšanas, mazbērnu sagādātās eglītes 
rotāšanas, apsveikuma kartiņu sūtīšanas 
un saņemšanas laiks. Dzimšanas dienas 

svinēšanas laiks. Atmiņu laiks. Var ilgāk 
pagulēt, var brīvāk paskatīties iemīļotos 
seriālus un televīzijas raidījumus, paklausī-
ties radio pārraides, dalīties ar domām un 
pārdomām pa telefonu ar skolas biedriem, 
draugiem, bijušajiem kaimiņiem. Vēl var, jo 
zeme un cilvēks gaida savu laiku.

Ar katru dienu debesis paliek arvien 
zilākas, skaidrākas, gaišākas. Ejot uz 
veikalu vai pastu, zābaciņus arvien vairāk 
saslapina kūstošā sniega prieks. Un lietus 
lāses, kas draudzīgi iesitas sejā, vairs 
nešķiet tik aukstas un saltas. Pavasaris 
nāk. Laiks pārcilāt ziemā sapirktās sēklu 
paciņas. Domās jau no zemes spraucas 
pirmie zaļumi. Un kā tad nē, sniegpulkste-
nīšu laiks jau pagājis, narcises un tulpes 
ceļ savas galvas pret sauli. Ābeles ziedus 
meklē bites. Dārzs gaida savu saimnieci. 
Ar līdzcilvēku palīdzību jāizzāģē kāds no-
kaltis, vecs ābeles zars, jāpārskata rudens 
avenāju lauks. Jāuzirdina vecās dobes un 
jāuzrok arī kāda jauna. Un rokas tā vien 
knosās iesēt pirmo sēkliņu, iedēstīt pirmo 
stādiņu, puķīti. 

Vasara. Viskrāšņāko, vissmaržīgāko, 
vis..vis puķu laiks. Zemeņu laiks. Prieks, 
kad ar tām var mielot ciemā atnākušos 

mazbērnus. No pirmajiem dzidrās ābelītes 
augļiem izvārīt sen kāroto uzpūteni.  Un ku 
nu vēl veselīgi gardā skābeņu zupa! 

Sākas rūpes un gādība par ziemas 
krājumiem sev un saviem mīļajiem. Jārū-
pējas par malkas sagādi, lai ziemā būtu 
silti un mājīgi. Būs tomātu, gurķu un biešu 
salāti. Būs sālītas rudens sēnes burciņās. 
Un dzērveņu klāsts. 

Kastēs rindojas borsīši, kas gardi tiks 
notiesāti ziemas skopajos vakaros. 

Aiz manām dienām vējo gadalaiki. 
Putni uz spārniem aiznes vasaru. Nāk 
rudens. Lietus lāses arvien biežāk iztraucē 
pārdomu vilni klusajā istabiņā. Skurstenī 
iedziedas vēji. Un mīlīgais runcis aizvien 
biežāk ieritinās saimnieces klēpī. Viņš mur-
rā savu dziesmu, ir silti, mierīgi un labi.

Cauri visiem gadalaikiem ceļš ved 
arī uz sieviešu klubiņu „Ābele”. Tur esi 
vienmēr gaidīta. Svinēti svētki, jubilejas, 
braukts ekskursijās, darītas lielas, labas 
lietas. 

Tu esi kā ābele. Ziedi, kā tikai ābele to 
prot. Dāvā, kā tikai ābele ceļmalā prot pa-
dzirdināt izslāpušu ceļa gājēju. Turpini, kā 
tikai ābele prot, savus augļus dot citiem. 

„viss ir vienkārši – 
atļaut rītam piepildīt sevi pilnu
kā krūzi ar skaidru ūdeni
un nenēsāt līdzi mieles

nepostīt brīžus
kuri blakus iet klusiņām – 
noglāstīt katru noglāstīt
rimti un mierīgi

noglāstīt vienkārši noglāstīt
katru mirklīti dzīves

viss ir ļoti ļoti vienkārši:
pamosties tāpēc
lai mīlētu…”
  /Maija Laukmane/

Solvitas Stulpiņas teksts un foto

Pirms Ziemassvētkiem Mētrienas 
pagasta bibliotēkā varējām skatīt Ludmilas 
Vīksnas savākto eņģelīšu kolekciju. Par 
to stāsta pati izstādes autore – „Cik man 
eņģelīšu kolekcijā? Nekad tā neesmu skai-
tījusi. Izstādē redzamajam var pieplusot 
vēl kādus desmit, kurus nekad neizstādu 

Kur, baltos spārnus klusi saglauduši,
Uz ceļiem eņģeļi stāv, galvas noliekuši…

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS apskatei. Mans vaļasprieks jeb aizrauša-
nās sākās pirms gadiem divdesmit. Cik 
ātri skrien laiks! Un tas viss sākās nejauši – 
suvenīru veikaliņā ieraudzīju vienu skaistu 
eņģelīti. Tas uzreiz atrada ceļu pie manis. 
Pirku pati, dāvināja draugi, radi, kolēģi, 
mani lasītāji. Kādu vēl vēlētos iegādāties? 
Nav noteikta, pērku tos, kas mani uzrunā. 
„Īstie” mani atrod paši! Lasītājiem vēlu – lai 
izdodas un veicas!”

Izstādē bija iespēja pārlapot arī An-
selma Grīna grāmatu „Eņģeļi dvēselei”. 
Pārdomm izvēlējos dažus citātus…

„Tad vajadzētu svētku eņģeli, kas 
mums dotu spēju nosvinēt svētkus tā, 
lai tie piešķirtu jēgu mūsu dzīvei, lai tie 
paceltu mūsu sirdis, savienotu mūs vienā 
veselumā un radītu gaisotni, kurā visi jūt: 
jā, ir vērts dzīvot! Ir labi, ka svinam kopā. 

Turpinājums 6. lpp.
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Turpinājums no 5. lpp.

Ka mūsu dzīve ir pilnvērtīga. Un 
mūsu kopā būšana ir liela dāvana. 
Lai svētku eņģelis dod fantāzijas 
spārnus Tavai dvēselei, lai Tu varētu 
nosvinēt tādus svētkus, kas saliedē 
tavus viesus, kas parāda viņiem viņu 
kopējās saknes, un viņi dāvā cits 
citam prieku. Svētku 
eņģelis nāks par labu 
Tavai dvēselei. Viņš aiz-
vedīs dvēseli pie avota, 
no kura tā varēs smelt 
un smelt, uz vietu, kur 
tā saskarsies ar savu 
pirmavotu un tās patie-
so būtību…” 

„Lai gaismas eņ-
ģelis Tevi tā apgaismo, 
ka Tu pats kļūsti par 
gaismu citiem. Bet par 
gaismu citiem Tu vari 
kļūt tikai tad, ja ļauj 
gaismas eņģelim nest 
savu starojumu savā 
sirds tumsā. Gaisma 
un tumsa sader kopā. Gaismai jāizlaužas 
tumsai cauri. Tev jāļauj eņģeļa dievišķajiem 
gaismas stariem iespīdēt pat vistumšā-

kajos dvēseles bez-
dibeņos. Lai gaismas 
eņģelis padara gaišu 
Tavu skatienu, lai Tu 
ieraugi to skaisto, ko 
pasaule Tev piedāvā. 
Ja Tu būsi kļuvis par 
gaismu, Tu pats kļūsi 
par gaismas eņģeli 
citiem. Tavā tuvumā 

cilvēki jutīsies labi, un viņu noskaņojums 
kļūs gaišāks un priecīgāks”.

„Kad smaida eņģelis ir ar mums, mēs 

draudzīgi uzsmaidām cilvēkiem 
pat tad, kad viņi ir sabozušies un 
īgni. Pārdevēja uzsmaida neap-
mierinātam pircējam, nevis pikto-
jas uz viņu. Tā šajā gadījumā nav 
izsmiešana vai ar varu izspiests 
smaids, jo viņa, būdama pārdevē-
ja, nedrīkst izrādīt dusmas; tas nav 
arī aprēķina smaids, lai pēc iespē-
jas vairāk pārdotu. Tas ir smaids, 
kas nāk no sirds dziļumiem – no 
tā, ka Tu dziļi saproti šo cilvēku. 
Viņš drīkst būt neapmierināts. 
Es mēģinu viņu saprast. Varbūt 
viņš ir zaudējis darbu. Varbūt 

viņam ir problēmas ģimenē. Varbūt arī 
viņš pamazām sāk apjaust to, ka visu šai 
pasaulē par naudu nevar nopirkt, ka ārējā 
bagātība cilvēku nespēj piepildīt… Es 
vēlu Tev smaida eņģeli, lai Tu pats ar sevi 
spētu apieties saprotošāk un maigāk un 
lai Tu „aplipinātu” savus tuvākos ar jaunu 
dzīvesprieku”.

Lai mums visiem Jaunajā gadā stāv 
klāt visi eņģeļi!

Materiālu sagatavoja 
Solvita Stulpiņa

Solvitas Stulpiņas foto

Madonas novada Mētrienas pagasta 
pārvalde (reģ. Nr. 90000054731), Mētru 
iela 1, Mētrienas pagasts, Madonas no-
vads, aicina darbā Īpašumu uzturēšanas 
nodaļas vadītāju.
Prasības pretendentam:

vismaz vidējā vai vidējā profesionālā 
izglītība;
amata kompetencei atbilstoša darba 
pieredze;
prasme vadīt kolektīvu;
augsta atbildības sajūta;
valsts valodas zināšanas augstākajā 
līmenī;
prasme lietotāja līmeni strādāt ar Micro-
soft Offi ce programmnodrošinājumu un 
citām programmām Windows vidē un 
biroja tehniku;
B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:
organizēt pagasta pārvaldes īpašumā 
esošo iestāžu un infrastruktūras objektu 
uzturēšanu un koordinēt to saimnie-
cisko darbību, saskaņojot to ar iestāžu 
vadītājiem;
izstrādāt ikgadējo saimnieciskās darbī-
bas plānu un izdevumu tāmi;
nodrošināt inventāra un materiālu ra-
cionālu izmantošanu, atjaunošanu un 
papildināšanu atbilstoši nepieciešamī-
bai un piešķirtajiem līdzekļiem;
organizēt īpašumu kārtējos remontus 

Izsludināts konkurss uz Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāju Mētrienā
atbilstoši piešķirtajiem līdzekļiem;
plānot un organizēt pakļauto darbinie-
ku darbus, kārtot dokumentāciju un 
atskaites;
organizēt algotos pagaidu sabiedriskos 
darbus, ievērojot Nodarbinātības valsts 
aģentūras norādījumus;
organizēt pārvaldes pārziņā esošajos 
objektos ūdensapgādes, kanalizācijas, 
siltumapgādes sistēmu remontdar-
bus;
organizēt elektroietaišu un ventilācijas 
iekārtu tehniskā stāvokļa apsekošanu, 
novērtēšanu un remontu; sadarbībā ar 
pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaim-
niekotāju, koordinēt un kontrolēt visa 
veida atkritumu savākšanu pagasta 
teritorijā;
organizēt darba aizsardzības, uguns-
drošības un civilās aizsardzības pra-
sību ievērošanu, kārtot nepieciešamo 
dokumentāciju.

Iesniedzamie dokumenti:
dzīves gājuma apraksts (CV);
izglītības dokumentu kopijas;
motivācijas vēstule.

Papildu informācija:
mēnešalga 1002,00 EUR (bruto);
normāls darba laiks (40 h nedēļā);
sociālās garantijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedza-
mie un prasībām atbilstošie dokumenti, 

var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi 
Mētrienas pagasta pārvaldē, Mētru ielā 
1, Mētrienas pagastā, Madonas novadā, 
LV-4865 vai iesūtīt e-pastā metriena@
madona.lv.

Pretendenti, kuru iesniegtie dokumen-
ti atbilst izvirzītajām prasībām, tiks aicināti 
uz pārrunām.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodro-
šina tā iesūtīšana līdz 2020. gada 24. 
janvārim plkst. 16.00, pēc šī termiņa 
iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pietei-
kumi netiek izvērtēti.

Pieteikuma dokumentos norādītie per-
sonas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu 
šī  atlases konkursa norisi atbilstoši nor-
matīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. 
Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības 
regulas 13. panta 1. punktam sniedzam 
informāciju par iesniegto personas datu 
apstrādes tālākajām darbībām  Madonas 
novada pašvaldībā:  personas datu ap-
strādes pārzinis ir Madonas novada paš-
valdība, juridiskā adrese Saieta laukums 1, 
Madona, Madonas novads, LV-4801, tālr. 
Nr. 64860090; datu apstrādes juridiskais 
pamats- Vispārīgās datu aizsardzības 
regulas 6. panta 1. punkta b)apakšpunkts 
un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta            
b)apakšpunkts un Darba likums.



72019. gada decembris

PASĀKUMS

Miķeļa Gruzīša piemiņai

Eglīte 
iemirdzas!

„Mētrienas Dzīvē” par Miķeli Gruzīti 
veidojam rindas ne tikai tāpēc, ka viņš 
bija ilggadīgs Lubānas ciemata un pilsētas 
tautas deputātu priekšsēdētājs, bet visā 
Latvijā viņš bija ļoti populārs dziesminieks. 
Par sevišķiem nopelniem valsts labā 
apbalvots ar valdības apbalvojumu „At-
zinības krusts”. Daudzi mētrienieši viņam 
aplaudēja Miķeļa dziesmu koncertā mūsu 
pagasta tautas namā. Gandrīz trīsdesmit 
gadus nostrādājām līdzīgos apstākļos – 
Miķelis Lubānā, es Mētrienā. Atmiņā pali-
cis cilvēka krietnums, izpalīdzīgums, spēja 
saskatīt tuvākas un tālākas problēmas, bet 
pie katras izdevības – dziesma. Atceros, 
ka muzikālais Sarkaņu pagasta vecākais 
Andris Trečaks mēdza draudzīgi parodēt, 
atdarināt Miķeļa dziesmu vārdus. Iznāca 
diezgan līdzīgi. 

Septiņdesmito gadu sākumā mūs 
sūtīja uz kursiem Rīgā. Mēs ar Miķeli un 
Cesvaines ciemata padomes priekšsē-
dētāju Rolandu Bauni dzīvojām vienā 
istabā Gorkija ielā 23. Visumā kursi bija 
labi organizēti. Mācību procesa ietvaros 
tikāmies ar Aloizu Brenču, Lilitu Ozoliņu 
un Juri Lejaskalnu. Noskatījāmies fi lmu 
„Dubultslazds”. Bija saruna ar Mētrienas 
izcelsmes kultūras ministra vietnieku Ilgva-
ru Batragu. Kursu programmā tikāmies ar 
tagadējo Stradiņa Universitātes profesoru, 
toreizējo Jelgavas padomes saimniecī-
bas vadītāju Osvaldu Jokstu. Pieredzes 
apmaiņā ciemojāmies Priekuļu ciemā, 
Ikšķiles un Ogresgala ciemu izpildkomi-
tejās. Iepazināmies ar Ogres Dārzkopības 
izmēģinājuma stacijas darbu. Un redzējām 

Un atkal es iebridu ziedošos klānos…
29.09.1940. – 26.12.2019.

1979. gada kursi Rīgā. Augšējā rindā no kreisās piektais – Ilmārs Grudulis, 
sestais – Miķelis Gruzītis, septītais – Rolands Baunis

plastmasas drenu cauruļu izveidošanas 
procesu. Notika dažādas ekskursijas pa 
galvaspilsētu. Tomēr līdz pat šim vēl ne-
sapratu, ko nozīmēja jēdziens – attīstīts 
sociālisms, kuru mūsu galvās centās iedzīt 
bijusī madoniete Aina Jurciņa.

 Tas laiks bija komandas „Rīgas 
Dinamo” uzvaru periods. Tāpēc mūsu tri-
jotne bieži apmeklēja spēles Rīgas Sporta 
pilī. Piektdienas vakaros vai sestdienās 
braucām mājās. Visbiežāk pie stūres bija 
Miķelis. Citreiz braucām caur Siguldu, kur 
dzīvoja viņa māsa. Citreiz pirmā pietura 
bija pie Kokneses pašvaldības vadītāja 

Cīruļa. Tālāk Ļaudona, Mētriena, Cesvaine, 
Lubāna. Tik izpalīdzīgs bija Miķelis Gruzī-
tis. Parasti ceļā no Ļaudonas uz Mētrienu 
uz pasākumu salasījām tik daudz jauniešu, 
cik vien līda mašīnā. 

Ar Miķeli Gruzīti mūs vienoja vienīgā 
tāda veida Latvijas daba – Lubānas klāni 
ar retiem ūdens augiem, daudziem ūdens-
putniem. Tāpēc mana mīļākā melodija 
joprojām ir „Un atkal es iebridu ziedošos 
klānos”. Klānos Miķeļa vairs nebūs, bet 
viņa dvēsele lidināsies ziedošos klānos 
un daudzu mētrieniešu atmiņās. 

Ilmārs Grudulis

Eglīte pušķota
Priekšā kad mirdz,
Savādi katram
Tad pukstēt sāk sirds.
Cilvēka dvēsele
Dziļāk tad jūt:
Skaidrākam, labākam
Gribas tam būt!
 /Jānis Tirzmalietis/

Jau par tradīciju kļuvusi Ziemassvētku eglītes iedegšana pie Mētrienas pagasta 
pārvaldes ēkas. Tas vienmēr uzticēts pasākumu vadīšanas komandai „Abi Labi” – Anitai 
Annai Amatai un Ingai Brokai. Viņu atveidotās peles ļoti vēlējās, lai eglīte būtu spoža 
un gaiša. 

Spītējot vējam un slapjajam sniegam, atnākušie bērni un vecāki tomēr varēja iedegt 
svētku eglīti, iet jautrās rotaļās, dziedāt dziesmas, fotografēties ar mīļajām, sirsnīgajām 
pelēm.

Solvitas Stulpiņas teksts un foto
Pasākumu vadītājas Anna Anita Amata 

un Inga Broka.
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No 2020. gada 1. janvāra katrā dzīvoklī 
jābūt uzstādītam vismaz vienam uguns-
grēka autonomajam detektoram jeb tā 
sauktajiem dūmu detektoriem. Savukārt 
privātmājās katrā stāvā jābūt uzstādītam 
vienam dūmu detektoram un vienam 
ugunsdzēsības aparātam. 

Kā izvēlēties pareizo dūmu detek-
toru?

Vajadzētu iegādāties automātiskos 
dūmu detektorus, kas praktiski pieejami 
visos veikalos. Uz iepakojuma jābūt raks-
tītam, ka detektors ir attiecīgi sertifi cēts, 
jābūt norādītam sērijas numuram un CE 
zīmei. Nav ieteicams detektorus pirkt 
internetā. Jūs varat nejauši iegādāties 
viltojumu, imitatoru, butaforiju, kas neaiz-
sargās dzīvokli.  Ja detektors, kas pirkts 
veikalā, nestrādā, to var atdot atpakaļ, jo 
tiem ir divu gadu garantija.

Noteikti pārbaudiet, vai detektoram 
komplektā nāk līdzi baterija, vai to iegā-
dājieties atsevišķi. Pirms uzstādīšanas pār-
baudiet, vai ierīce darbojas. To var izdarīt, 
nospiežot pogu „trauksmes indikators”. 
Būs dzirdama noteikta skaņa.

Kur dūmu detektors jāuzstāda?
Detektora instrukcijā sacīts, kur tos 

labāk uzstādīt. Ja nolemts iegādāties tikai 
vienu detektoru, labāk to piestiprināt netā-
lu no virtuves izejas un blakus guļamista-
bām. Pati bīstamākā ir sadzīves tehnika, 
kas lielā daudzumā atrodas virtuvē vai 
vannasistabā. Ugunsgrēku var izraisīt pat 
veļasmašīna. Komplektācijā parasti ietilpst 
plāksne ar diviem dībeļiem un skrūvēm, 
kas jāieskruvē griestos, lai dūmu detek-
tors pie tiem turētos. Bet ir arī risinājums 

Dūmu dedektors katrā mājoklī
AKTUĀLI tiem, kuri nevēlas urbt caurumus griestos. 

Ražotāji piedāvā divpusējo līmlenti, ar ko 
piefi ksēt dūmu detektoru. Tāpat ir risinā-
jums ar magnētu.

Neuzstādiet dūmu detektoru virs 
plīts, nelieciet to uz grīdas, nepiestipriniet 
aiz skapja vai stūrī. Ir situācijas, kad to 
nedrīkst piestiprināt pie griestiem; tādā 
gadījumā detektors jāpiestiprina pie 
sienas 20 centimetru attālumā no citiem 
priekšmetiem. Ierīce darbojas, ja tai ir 
darbības rādiuss, tāpēc vislabāk dūmu 
detektoru uzstādīt istabas centrā. Dūmu 
detektoru nedrīkst uzstādīt tuvāk kā 50 
centimetrus no ventilācijas kanāliem un 
gaismas objektiem. Ventiālācijas kanāls 
savāc dūmus un izvada tos dabiskā ceļā, 
tāpēc, ja veidojas daudz dūmu, detektors 
nostrādās pārāk vēlu.

Ko darīt, ja detektors nostrādājis?
Detektors brīdina, ka ir izveidojies 

piedūmojums. Noteikti jāreaģē – jānovērš 
dūmošana.

Svarīgi – ja ir sākusies dūmošana 
un ir saprotams, ka pašu spēkiem galā 
netiksiet, telpas jāpamet un jāizsauc 
ugunsdzēsēji, zvanot pa tālruni 112.

Vai detektori ir ļoti skaļi?
Jā, 80 decibelu. Daudzstāvu  mājā, ja 

detektors nostrādājis, to noteikti sadzirdēs 
kaimiņi.

Vai detektors nostrādās, ja es, 
piemēram, cepšu pankūkas uz straujas 
liesmas?

Ja virtuvē ļoti intesīvi gatavo ēst, de-
tektors nostrādās, tieši tāpēc to nedrīkst 
uzstādīt virtuvē.

Vai detektors nostrādā tikai vienu 
reizi?

Ja detektors nav cietis ugunsgrēkā, 
tad nē. Ja strādās trauksmes poga, telpā 
jāatbrīvojas no dūmiem – detektors pīks-
tēs, kamēr dzīvoklī būs dūmi, pat ja tā ir 
viltus trauksme. Pēc tam detektors pats 
atslēdzas.

Cik bieži detektorā jāmaina bate-
rija?

Īpašs datums nav jāiegaumē. Ierīce 
sāks brīdināt, ka baterija sāk nosēsties, - 
tas sāks pīkstēt reizi minūtē.

Kā pārbaudīt, vai detektors vēl 
arvien darbojas?

Visvienkāršākais veids ir ieslēgt 
trauksmes pogu un pārbaudīt. Nav nepie-
ciešams mājā sakurt ugunskuru vai pielikt 
ierīci dūmojošam papīram. Tādā veidā tikai 
varat nejauši izraisīt īstu ugunsgrēku.

Kas notiks, ja detektors netiks 
uzstādīts?

Tas būs uzskatāms par likumpārkā-
pumu. Par to var draudēt administratīvā 
atbildība. Saskaņā ar Ugunsdrošības 
noteikumu 120. punktā noteiktajām pra-
sībām autonomais detektors jāuzstāda 
katrā dzīvoklī, tas ir, vienā dzīvoklī vajag 
uzstādīt vienu detektoru. Kāpņutelpā vai 
katrā stāvā dūmu detektoru uzstādīšana 
nav paredzēta. 

Privātmājā katrā stāvā jābūt vismaz 
vienam dūmu detektoram. No 2020.gada 
1.janvāra privātmājās jābūt arī ugunsdzē-
sības aparātiem.

Ja nebūs uzstādīts dūmu detektors, 
vai par to var sodīt?

Jā! Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienests var pārbaudīt detektora 
esamību katrā dzīvoklī, īpaši tajās mājās, 
kurās jau bijuši ugunsgrēki.

Madonas novada pašvaldība ar 
2020. gada 8. janvāra domes lēmumu 
„Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu” 
ir noteikusi parakstu vākšanas vietas Ma-
donas novadā, lai nodrošinātu parakstu 
vākšanu tautas nobalsošanas ierosinā-
šanai par apturēto likumu „Grozījumi 
Republikas pilsētas domes un novada 
domes vēlēšanu likumā” un „Grozījums 
likumā „Par pašvaldībām”” atcelšanu.

Parakstu vākšanas vietas Madonas 
novadā:

Madonas novada pašvaldība, 
Saieta laukums 1, Madona, Madonas 
novads, LV-4801;

Madonas pilsētas kultūras nams, 
Raiņa iela 12, Madona, Madonas no-
vads, LV-4801.

Parakstu vākšanas vietas Madonas novadā
Parakstu vākšanas vietu 

darba laiks no 2020. gada 
16. janvāra līdz 14. februārim:

Pirmdiena
9.00 – 13.00
Otrdiena
15.00 – 19.00
Trešdiena
9.00 – 13.00
Ceturtdiena
15.00 – 19.00
Piektdiena
9.00 – 13.00
Sestdiena
15.00 – 19.00
Svētdiena
9.00 – 13.00

Vēršam uzmanību, ka balsstiesīgie iedzīvotāji 
drīkst parakstīties jebkurā parakstu vākšanas vietā 
Latvijā. Parakstu vākšanas vietas un to darba laiku 
varēs noskaidrot www.cvk.lv. 

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ paši nevar 
nokļūt kādā no minētajām parakstu vākšanas vietām, 
būs nodrošināta iespēja parakstīties viņu atrašanās 
vietā saskaņā ar vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas 
rakstveida iesniegumu. Iesniegums par parakstu vāk-
šanu vēlētāja atrašanās vietā ne vēlāk kā 2020. gada 
13. februārī jānogādā vēlēšanu komisijai vai parakstu 
vācējam parakstu vākšanas vietā. Parakstu vākšana 
vēlētāju atrašanās vietā tiks organizēta 14. februārī.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem 
balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīša-
nās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai 
piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams 
derīgs personas apliecinošais dokuments (Latvijas 



92019. gada decembris

SIEVIEŠU KLUBIŅŠ

Kā Igo dziesmiņā – „…bet decembris 
pie plīts pagales sanesis – ja liesmiņas 
sāks dzist, viņš parušina oglītes. Istaba ir 
siltas gaismas pielijusi…”.

Remdena 17. decembra diena. Mūsu 
nemiera gariņš Ligita visas „ābelnīcas” 
saurdījusi uz Ziemassvētku gardumu 
gatavošanas dienu. Un atsaucība liela – 
visas ar tarbiņām un groziņiem dodamies 
uz „Ābeles” telpām, lai šo to pagatavotu, 
dalītos receptēm un klātu svētku galdu.

Kas gan būtu Ziemīšu galds bez 
zirnīšiem ar speķi, bez putraimdesām, 
speķaraušiem un piparkūkām! Bet tās jau 
tādas lietas, kas katram zināmas. Klāt nāca 
uz vietas gatavotie tunča salāti, sātīgā un 
gardā Alīnas majonēzes – vistas rulete, 
pasakaini čauganā biezpiena – ābolu kūka 
pēc Valentīnas receptes. Vēl jau bija daudz 
gatavu līdzņemtu labumu. 

Kopā tika rotāta eglīte, pildīts dāvanu 
grozs un klāts galds.

Pēc labi padarīta (un garda) darbiņa 
viss pulks sēdāmies pie mielastu galda, 
lai kopā padalītos labiem vārdiem, 
dziedātu Ziemassvētku dziesmas, 
pasmietos un priecātos par aizva-
dīto un par nākamo gadu, skaitītu 
kādu dzejoli vai dziedātu dziesmi-

…decembris pie plīts pagales sanesis…

Ziemassvētku gardu-
mu darbnīca.

Mārīte Siliņa rosās pie plīts.

Skaidrīte Putna cep pīrāgus.

ņu, lai nopelnītu Ziemassvētku dāvaniņu.
Ja kādam kāro un interesē receptes, visu to var noskaidrot 

„Ābelē”.
Lai visiem mīļi un silti svētki, lai veselīgs, labestīgs, izpa-

līdzīgs un dāsns Jaunais gads! Lai vienmēr ir kāds stiprais 
plecs, uz kuru paļauties nestundā, lai mazāk raižu par lietām, 
ko mainīt nav iespējams. Vairāk ticības sev, vairāk mīlestības, 
mazāk rūgtuma un īgnuma! 

Mēģināsim novērtēt savu un citu darbu, pasniegt siltu roku 
pretī!

Laimīgu Jauno gadu!

Skaidrīte Putna
Foto no personīgā arhīva

pilsoņa pase vai personu apliecība).
Parakstu vākšanai beidzoties, CVK 

apkopos saņemto parakstu skaitu un pa-
rakstu vākšanas rezultātu paziņos Valsts 
prezidentam, kā arī publicēs izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis”. 

Parakstu vākšana tiek organizēta 
sakarā ar to, ka pēc 41 Saeimas deputāta 
ierosinājuma Valsts prezidents Egils Levits 
apturēja likumu „Grozījumi Republikas 
pilsētas domes un novada domes vēlē-
šanu likumā” un „Grozījums likumā „Par 
pašvaldībām” publicēšanu uz diviem 

mēnešiem.
Grozījumi paredz mainīt domes 

pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarī-
košanas gadījumā, proti, noteikt, ka, ja 
līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 
mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi 
ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. 
Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām pa-
likuši no 9 līdz 24 mēnešiem, jauno domi 
ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru 
termiņu un vēl uz 4 gadu pilnvaru termiņu. 
Tāpat izmaiņas paredz, ka, ja līdz kārtējām 
domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā 9 

mēneši, tad jaunas domes vēlēšanas ne-
notiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām 
darbojas pagaidu administrācija.

Parakstoties par apturētajiem likum-
projektiem, vēlētājs nevēlas šādu grozīju-
mu pieņemšanu.

Jautājumu gadījumā par parakstu 
vākšanas organizēšanu Madonas novadā 
lūdzam sazināties ar Madonas novada 
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Evitu 
Zāli pa tālruni 26486811 vai e-pastu evita.
zale@madona.lv.

Laima Tumanova klāj 
galdu.
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Kur vārdus rast, kas būtu 
mierinājums,
Kad cilvēks zemes klēpī dusēt 
steidz,
Kad negaidot ir pārrauts mūža 
gājums
Un ardievas tik daudz kam jāpateic.
  /K.Apškrūma/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Dimitrijam Krjukovam, BRĀLI smilšu 

kalniņā pavadot.

„Mežrožu” mājas iedzīvotāji

LĪDZJŪTĪBA

INFORMĀCIJA

Ne jau vienmēr ar gadiem viss 
aiziet,
Ne jau vienmēr ar gadiem viss 
zūd.
Katra diena nes mirklīti laimes,
Un ik mirkli kļūst bagātāks mūžs.

Sveicam Leontīni Ilgsalieti 
skaistajā jubilejā!

Vēlam veselību, dzīvesprieku, 
daudz baltu dieniņu!

„Mežrožu” mājas iedzīvotāji

Madonas novada pašvaldības 
Bāriņtiesas locekle Sandra Lauva 
Mētrienā iedzīvotājus turpmāk pie-
ņems trešdienās no pulksten 13.00 
līdz 17.00.

Vēlams iepriekš telefoniski pie-
teikties pa tālruni 26523832

Diena mainīta tāpēc, lai reizē 
būtu pieejama gan Bāriņtiesas lo-
cekle, gan sociālā darbiniece Irina 
Mālniece.

Tiem gariem gadiem,
Ko par mūžu sauc,
Tu lemta man, es tev,
Un tas ir ļoti daudz.

Sveicam Zelta kāzās 
Dainu un Albertu Podniekus.

Mētrienas pagasta pārvalde


