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Mētrienas pašdarbnieku panākumi 
Dziesmu svētku atskaites skatē

PAŠDARBNIEKI

Ej sa  kt pavasari
Un ienirt pumpuru spēkā,
Atraisīt domas spirgtajam vējam 
Un gājputnu ilgas caur savu dvēseli sēt.
Tu to vari Cīruļputenim pre   stāvēt,
Ar rudzu zelmeni reizē sazaļot 
Un māllēpēm līdzi uzziedēt. 
Tu to vari. 
 /Inta Balčūna/

Aprīļa mēnesis Mētrienas tautas 
namā pagāja ļoti aktīvos mēģinājumos 
un koncertos. Rosīgie pašdarbnieki mē-
nesi iesāka ar skaistu Lieldienām veltītu 
koncertu. Šoreiz to vadīja Rita Šuvcāne. 
Koncertā pašdarbnieki vēl pēdējo reizi iz-
dejoja Dziesmu un deju svētku repertuāru 
pirms gaidāmajām atbildīgajām skatēm 
Madonas kultūras namā. Koncerta odziņa 
šoreiz bija jaunākie Mētrienas pašdarbnie-
ki. Veiksmīgā Anitas Amatas vadībā jaun-

izveidotais bērnu aktiermākslas pulciņš 
rādīja jautru Lieldienu skeču. 

Visu mēnesi pašdarbnieki pavadīja 
daudzus vakarus un nedēļas nogales aktī-
vos mēģinājumos gan mūsu tautas namā, 
gan arī iemēģinot lielo skatuvi Madonā. 

8. aprīlī uz skati Madonā devās senio-
ru deju kolektīvs „Mētra” Solvitas Stulpiņas 
vadībā un jauniešu deju kolektīvs „Meteņi” 
Anitas Amatas vadībā. Kaut uztraukums 
bija liels, abi kolektīvi Mētrienu pārstāvēja 
godam. Pēc žūrijas vērtējuma „Mētra” 
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turpinājums no 1. lpp.

ieguva I pakāpes diplomu un „Meteņi” III.
pakāpes diplomu, līdz ar to izcīnot ceļazīmi 
uz jūlijā notiekošajiem Dziesmu un deju 
svētkiem Rīgā. 

15. aprīlī uz Madonas kultūras namu 
brauca sieviešu koris „Jūsma”. Dāmas 
Ilzes Rijnieces vadībā uzrādīja ļoti labu 
sniegumu, iegūstot I pakāpes diplomu un 
iespēju piedalīties svētkos.

22. aprīlī skatē savu jauno R. Misūnes 
iestudējumu „Tikai alus un siers” izspēlēja 
Mētrienas amatieraktieri. Žūrija mūsu ko-
lektīvu novērtēja ar II pakāpi un izsniedza 
īpašu Atzinības rakstu Aldim Ošam kā 
labākajam lomas atveidotājam. 

Pirms skates nolēmām, ka pirmizrāde 
notiks 21. aprīlī Meirānu tautas namā, lai 
iestudējumu vērtēšanai vietējai publikai 
nodotu tieši Līgo vakarā Ozolkalna es-
trādē, kur aktieru pulciņu iestudējumā 
kuplinās pārējie Mētrienas tautas nama 
pašdarbnieku kolektīvi. 

Laura Biķerniece, Mētrienas 
tautas nama vadītāja

Foto no kolektīvu personīgajiem 
arhīviem

Latvijas pirmās Meža un dārzu dienas 
notika 1928. gadā Varakļānos. Deviņdes-
mitajos gados Varakļānos notika liels 
pasākums veltīts Meža un dārzu dienām. 
Tika apstādīta viena no 
galvenajām ceļmalām pil-
sētā. No Mētrienas pieda-
lījās Jānis Zeps un Ilmārs 
Grudulis. Kaut gan 2018. 
gada pavasarī Mētrienā 
netika izsludinātas Meža 
un dārzu dienas, tomēr 
mežkopju un stādītāju sir-
dis bija nemierīgas. Jau 
rudenī starp Lejasskolu 
un Kalnaskolu, gar ozolu 
rindu malu tika izdzīta vaga 
nākamā gada stādīšanai. 
2018. gada pavasarī Jānis 
Razenovskis izraka balteg-
ļu tuvumā esošos dīgstus. 
Un tos pārstādīja rudenī 
izdzītajā vagā. Tā Mētrienā 
tika radīts baltegļu stādā-
mais materiāls, kuru varēs 
izmantot pēc trīs gadiem. 
Tā tas parasti pieņemts 
kokaudzētavās. Eiropas 
baltegle veido visskaistāko 
konusveida formu stādīju-
mu rindās. 

2017. gada jūlijā sākās priekšdarbi Izabellas Krolles kera-
mikas darbu uzstādīšanai pie pagasta pārvaldes ēkas. Jūlijā 
šos darbus arī pabeidza. Atgādinām šo darbu vēsturi. 

Meža un dārzu dienās

Autoru dāvinājums Mētrienas pagastam 2017. „Mēs 
gribam vēl atgriezties dārzos”. 1978. g. Materiāls (tehni-
ka): šamots, apdedzinājums 12000. Autori: Izabella Krolle 
(dz.1938.), Natālija Mentele (dz. Briede, 1924. – 1987.)

Māksliniece norādīja, ka lietderīgi būtu laukumu 
starp skulptūru dzelzsbetona stabiem apstādīt ar Kazaku 
kadiķiem. Šopavasar tas neizdevās. Tā vietā pie katra 
staba Jānis Razenovskis iestādīja parastos, Lejasskolā 
izaudzētos kadiķus.

Jānis Razenovskis un Māris Dāvidnieks pie Lejas-
skolas izraka un iestādīja Amūras ceriņu stādus gan 

centra Piemiņas vietā, gan Ozolkalnā. 
Ilmārs Grudulis

Melitas Grudules foto

Ilmārs Grudulis un Jānis Razenovskis.

SDK „Mētra” pēc skates.
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Kur gatves galā vēsta uzraksts kāds…
SIEVIEŠU KLUBIŅĀ

PASĀKUMS

Lūgsim labiem un ļauniem,
Lai nemūžam nesakrājas laiks,
Kad tauta izklīdusi,
Laiks, kad tautai nav mājas,
Laiks, kad tauta kavējās ilgi, – romās, 
parīzēs vai savās krīzēs.
Laiks, kad meklē iedomātas paradīzes.
Laiks, kad aizaug pašu pēdas, aizaug 
spainis pie akas…
Laiks, kad tauta arī par labo savai 
Tēvzemei nepasakās.

Nezinu, kas mudināja Ligitu Tumano-
vu un viņas meitenes no biedrības „Ābele” 
piedalīties Madonas novada 
Nevalstisko organizāciju prog-
rammu projektu konkursā. Vai 
uzrunāja citētās mūsu dzejas 
dižgara Imanta Ziedoņa rindas, 
vai dzejnieka Leona Brieža 
teiktais:

Bet uz sliekšņa jau vairs 
tiešām nātres zied,
Un par vēja vijoli raud loga 
rāmis.
Drīz i jūs no ārdiem, 
„Smaidas”, nokāpsiet,
Lai pa lielo ceļu projām dotos rāmi.

Bet projekts ir atbalstīts, prasītais 
fi nansējums 1 365,80 euro piešķirts. Un 
darbs pie projekta „Mētrienas vietvārdu sa-
glabāšana nākamai simtgadei” ir sācies.

 Par piešķirtā fi nansējuma izlietojumu 
stāsta projekta vadītāja Ligita Tumanova – 
„Pirmām kārtām esam sadalījušas maršru-
tus pa pagasta teritoriju, lai apzinātu visas 
gan esošās, gan vairs neesošās mājas. 
Vēlme ir katru māju, drupas vai mājas vietu 

Ligita sapņo, kāda varētu izskatīties karte.

Mākslinieci sveic Ilmārs Grudulis.

nofotografēt, mēģināt uzzināt 
kādu interesentu notikumu vai 
atgadījumu, kas saistās ar šo 
vietu. Pierakstīsim vietas nosaukumu, pa-
ralēlnosaukumu, ja tāds ir bijis, mēģināsim 
uzzināt, kas mājas cēlis, kas dzīvo šobrīd. 
Tad to visu apkoposim grāmatā – bukletā. 
Ir doma izgatavot arī karti”. 

Ligita aicina visu palīdzību un atbalstu. 
Varbūt kādam ir saglabājušās māju foto-
grāfi jas, ir kāds interesants atgadījums, ko 
pastāstīt, ar ko dalīties. Lūgums paskatīties 

vecāku, vecvecāku albūmos. Jebkāda, pat 
vissīkākā informācija būs noderīga.

Būsim atsaucīgi! Paldies „Ābeles” 
meitenēm par iesākto darbu, zīmīgi skanē-
ja Valentīnas Liepiņas vārdi – „Mēs esam 
pēdējie, kas to var izdarīt!”

Sīkāku informāciju var saņemt, zvanot 
pa tālruni 26539066 Ligitai Tumanovai.

Solvitas Stulpiņas teksts un foto

26. aprīļa pēcpusdienā uz izstādes 
atklāšanu aicināja tēlotājmākslas studijas 
„Madona” dalībniece Marija Dauģe. Kād-
reizējā Mētrienas sabiedriskās ēdināšanas 
vadītāja, savulaik pārcēlās uz dzīvi un 
darbu Liezērē. Mēs daudz dzirdējām par 
viņas aktīvo darbību Liezēres pagastā 
visdažādākajās dzīves jomās. 

Šoreiz Marijas kundze parādīja mēt-
rieniešiem savus darbus glezniecībā. 
Mētrienas tautas nama sienas uz diviem 
mēnešiem rotāja 26 gleznas ar ziediem 
un ainavām. Gan izdomātām, gan dzīvē 

Skaista izstāde

Turpinājums no 3. lpp.
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Dzīve veltīta Mētrienas skolai un sportam
LĪDZCILVĒKS

Vairāki bijušie sportisti izteica vēlmi 
sabiedriski atzīmēt skolotājas un pagas-
ta sporta organizatores Līgas Pastares 
jubileju. 30. aprīlī Mētrienas tautas namā 
pulcējās Līgas sporta gaitu biedri no 
vairākiem pagastiem un vietējās sabied-
rības pārstāvji. Pasākumu vadīja Laura 
Biķerniece.

Līga piedzima Viesītē. Pabeidza vidus-
skolu un augstskolu un ienāca Mētrienā. 
Kā centīgu bioloģijas un ķīmijas skolotāju 
Līgu raksturoja ilggadējā Mētrienas pa-
matskolas direktore Melita Grudule. Līgai 
Mētriena bija pirmā darbavieta un tāda 
palikusi līdz šim brīdim. Vēlāk uzņēmās 
sporta skolotājas pienākumus. Pildīja tos 
aizrautīgi, pati bija teicama un vispusīga 
sportiste. 

Ilmārs Grudulis uzskaitīja Līgas pa-
nākumus sportošanā. Lieliskā volejboliste 
izcēlās ar elegantu spēli gan uzbrukumā, 
gan aizsardzībā. Bija Madonas rajona 
sieviešu volejbolā izlases komandas dalīb-
niece. Kopā ar sportistēm Jogitu Mūrmani 
un Līgu Platpīri pludmales volejbolā kļuva 
par Madonas rajona čempionēm. Paralēli 
skolotājas darbam Līga no 2009. gada ir 
Mētrienas pagasta sporta organizatore. 
Mētrienas pagastā pastāvīgi darbojas 
sieviešu un vīriešu volejbola komandas. 
MMD kausa un citās sacensībās piedalās 
šāvēji ar medību ieročiem. Ļoti organizēti 
ir makšķernieki. No 1960. gada izcīna Mēt-
rienas kausu zemledus makšķerēšanā, bet 
no 1972. gada volejbolā. Līga Pastare ir 
organizējusi Mētrienas komandas dalību 
visās pašvaldību spartakiādēs. No 1949.
gada bez pārtraukumiem notiek Mētrienas 
pagasta sporta svētki. Līgas audzēknis ir 
pazīstamais, starptautiskus panākumus 
guvušais pludmales volejbolists Edgars 

Točs. Mētrienas sporta zālē pirmos soļus 
volejbolā tēva Raimonda vadībā sāka div-
kārtējais Latvijas kausa ieguvējs un valsts 
čempions Zigurds Adamovičs. Vēl viens 
Līgas audzēknis ir Latvijas kausa ieguvējs 
Roberts Ābols.

Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs 
Andris Dzenovskis jubilārei pasniedza grā-
matu ar Latvijas dabas skatiem. Pirmajā 
lapā parakstījās visi klātesošie.

Bijusī kultūras nama vadītāja Daina 
Āboliņa stāstīja, cik patīkami bijis sportot 
kopā ar Līgu, no kuras izstarojis sirds 
siltums un sevišķa prasme saliedēt mei-
tenes. Turklāt Līga piedalījās pagasta ad-
ministrācijas rīkotajās jaundzimušo reģis-
trācijās, Bērnības svētkos un Pilngadības 
svinībās. Līgas balss bija ļoti piemērota 
teicējai svinīgā pasākumā. 

Siltus vārdus Līgai veltīja bijusī kolēģe 
Lilita Mālniece un kādreizējā kaimiņiene 
Valentīna Liepiņa.

Līgas Pastares jubilejā.

Mārīte no Kalsnavas un četras viņas 
bijušās komandas biedres teica labus vār-
dus Līgai par kopējām spēlēm Mētrienas, 
Kalsnavas un vēlāk Madonas veterānu 
komandās.

Atašienes spēlētājs pastāstīja par Lī-
gas ieguldījumu Atašienes vīriešu koman-
das izaugsmē, jo gadu desmitus Atašienes 
volejbolisti trenējās Mētrienā.

Līgas ģimenei nopietns darba lauks ir 
savā zemnieku saimniecībā „Vīkšņi”. Līgas 
vīrs Andris bija vispusīgs sportists, viens 
no volejbola komandas balstiem. Viņš 
prata nodrošināt saimniecībā kārtību. Nav 
aizaugušu platību, darbojas meliorācijas 
sistēmas. Patīkami skatīties uz „Vīkšņu” 
laukiem. Sastāv Barkavas kooperatīvā. 

Līga ar saviem sportistiem spodrina 
Mētrienas un Madonas vārdu mūsu no-
vadā un valstī.

Ilmārs Grudulis
Lauras Biķernieces foto

esošām. 
Skatītāji ar atsaucību uzņē-

ma mākslinieci un viņas darbus. 
Šī bija reize, kad māksliniecei 
bija iespēja atkal redzēties ar 
saviem bijušajiem draugiem un 
paziņām. 

Pēc svinīgās atklāšanas uz-
runas un apsveikuma vārdiem, 
pēcpusdienu turpinājām, baudot 
tēju un kūku. Ceram, ka dāvātie 
ziedi ilgi priecēja mākslinieci 
mājās un varbūt daži no tiem tika 
iemūžināti kādā jaunā, skaistā 
gleznā. 

Lauras Biķernieces 
teksts un foto

Marija Dauģe Marijas kundze sarunā ar Mirdzu Kozlovu.
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Fotoreportāža par pavasara darbiem 
Mētrienas saimniecībās Piedāvājam fotoreportāžu no pavasara darbiem 

Mētrienas saimniecībās.
Vizmas Krastas, Gunāra Pastara foto
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PII ZIŅAS

SKOLAS ZIŅAS

Lepni par savu dārziņu

Liels prieks bija apmeklēt vecmāmi-
ņu un vectētiņu pēcpusdienu Mētrienas 
pamatskolas pirmsskolas grupiņās. Sēžot 
zālē, radās arī pārdomas. Liels darbs veikts 
skolas siltināšanā, kosmētiskajā remontā, 
lai viss būtu piemērots mūsu mazo mētrie-
niešu vajadzībām. Kas bija tie celmlauži, 
kas lika pamatus bērnudārzam pirms dau-
dziem gadiem? Vai toreiz bija tādi apstākļi? 
Tomēr bija pagasta vadītājs Andris Jaško, 
kuram radās doma, ka Mētrienā vajadzētu 
dārziņu. Pagastam nebija transporta, lai 
vestu bērnus uz kaimiņu pagastu dārzi-
ņiem. Neatlaidībai un iecerētā sapņa 
realizēšanai radās doma, ka pagaidu 
telpas varētu atrast „Krastu” mājā. 
Par bērnudārza vadītājas pienākumu 
veicēju nozīmēja darbīgo Everitu 
Stradiņu. Vienai vajadzēja domāt gan 
par brīvā laika organizēšanu, gan 
audzināšanu un saimnieciskajiem jau-
tājumiem. Nebija ne rotaļu laukuma, ne 
siltinātas mājas. Vecāki bija apmierināti 
par pagasta ieceri. Bet, kā jau parasti, 
uzrodas kāds cilvēks, kurš iebilst, ir 
pretenzijas pret labiem, vajadzīgiem 
darbiem. Pēc kāda laika nodarbības 
dārziņā nenotika…

Pateicoties toreizējai skolas direktorei 
Melitai Grudulei, telpas bērniem tika ierādī-
tas skolā. Mums jāpateicas Andrim Jaško, 
Everitai Stradiņai un skolas direktorei. Viņu 
sapnis ir realizēts, un darbs turpinās, ko 
pilnveido pašreizējais Mētrienas pagasta 

pārvaldes vadītājs Andris Dzenovskis. 
Pašlaik dārziņu apmeklē 34 bērni divās 
grupiņās – „Mārītes” un „Taurenīši”. Strādā 
trīs audzinātājas un divas audzinātāju palī-
dzes. Skolas pavārītes rūpējas, lai bērnus 
nemocītu izsalkums. Skolai ir savs auto-

buss, kas nogādā ikvienu bērnu līdz mājām. 
Labiekārtots jauns rotaļu laukums. 

Skatoties bērnu priekšnesumos, varu 
tikai apbrīnot skolotāju ieguldīto darbu. Re-
dzējām teātra izrādi, dejas, dziesmas, masu 
rotaļas. To nevar veikt nedēļas vai mēneša 
laikā. Tas ir sistemātisks darbs.

Ikvienu bērni sveica ar pavasara zie-
diņiem.

Paldies visiem, kas domā un rūpējas 
par mūsu bērnu dzīvi Mētrienā. Saskatīsim 
labo, kas šajos gados paveikts. Lai apmek-
lējot savu skolu, dzimto vietu, varētu rast 
tikai prieku.

Vecvecmāmiņa Eleonora Rimša
Foto no dārziņa personīgā arhīva

Pavasarī Mētrienas pamatskolas e-pastā 
pienāca ziņojums, ka visiem, kam ir vēlēšanās, 
atpūtas kompleksa „Smeceres krogs” īpašnieki 
dāvā dzīvnieku un putnu izbāzeņus. Bioloģijas 
skolotāja Līga Pastare nevilcinājās un piedāvā-
jumu apstiprināja. Pēc pāris dienām skola savā 
īpašumā tos ieguva. Tagad skolas bioloģijas 
un ķīmijas kabinets ir skaists, interesants un 
apskates vērts.

Solvitas Stulpiņas teksts un foto

Dāvinājums skolai

10. aprīlī notika pēdējā kārta „Skolu kausa” 
izcīņā volejbolā 8. – 9. klašu skolēniem (gan 
meitenēm, gan zēniem). 

Šīs starpnovadu sacensības notika Barka-
vas pamatskolas sporta zālē. Mētrienas puiši, 
spēlējot ar lielu atbildības sajūtu, izcīnīja 2. vietu 
kopvērtējumā. Komandā spēlēja – Miks Auziņš (9. 
klase), Ričards Strogovs (9. klase), Renārs Ivāns 
(9. klase), Sandis Rimšāns (9. klase), Rinalds 
Ilgsalietis (8. klase), Salvis Krauklis (6. klase), 
Artūrs Mālnieks (5. klase). 

Paldies Ilmāram Grudulim par puišu moti-
vēšanu spēlēt volejbolu un atbalstu sacensībās, 
treniņos. 

Paldies šoferītim Viktoram par vizināšanu uz 
spēļu vietām un līdzjušanu spēļu laikā.

Paldies visiem pārējiem, kuri puišus atbals-
tīja.

Līga Pastare,
Mētrienas pamatskolas sporta skolotāja

„Skolu kauss” volejbolā 
Madonas novadā
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MEDĪBAS SPORTS
Mednieku kolektīvā

Iespējams, 
Mētrienas labā

Madonas novada pašvaldības dome 
29. marta sēdē nolēma piedalīties Lauku 
atbalsta dienesta izsludinātajā projektu 
konkursu programmas „Ieguldījumi 
meža platību paplašināšanā un meža 
dzīvotspējas uzlabošanā”. Novada dome 
pieteica šim projektam Mētrienas pagasta 
Salu mežu. Tajā pašā domes sēdē izlēma 
piesaistīt Eiropas Savienības fondu fi-
nansējumu projektam „Zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumu izstrāde Mado-
nas novada Mētrienas pagasta Odzienas 
ezeram”. Ja viss tas izdosies, Mētrienas 
pagasts iegūs zināmu atbalstu.

Ilmārs Grudulis

Galvenais medījamais dzīvnieks aprīlī 
bija bebrs, kaut gan bebru medību termiņš 
beidzās 15. aprīlī. Sasniegti tika normāli 
rezultāti. Mednieks Juris Jefimovs ar 
slazdiem noķēra deviņus bebrus dažādās 
Mētrienas medību iecirkņa vietās. Tikpat 
daudz dzīvnieku notvēra Māris Macijevs-
kis. Viņa medību vieta bija grāvji no Sildiem 
līdz Aizelksnei. Savā objektā Islienā pie 
diviem bebriem tika Jānis Rozītis. Trīs bebri 
Kaspara Rozīša kontā Ļūmānu un Skuj-
nieku grāvjos. Mareks Platačs divus lielus 
bebrus nošāva purva malā aiz Rāksalas. 
Mednieks Raivis Calmans medīja Sildu 
gravas ūdeņos. No viņa karabīnes krita 
divi bebri. Līdz aprīlim mednieki uzskatīja, 
ka Mētrienā bebru skaits ievērojami sama-
zinājies. Tomēr medības parādīja pretējo. 
Acīmredzot dzīvnieki iepeld no Teiču purva 
Islienas upītes un tās baseina grāvjiem. 

Kā parasti, izmanīgs kaitīgo putnu 
un plēsīgo zvēru mednieks bija Gunārs 
Pastars, nošaudams vienu lapsu un vienu 
vārnu. 

Atzinība jāizsaka Jānim Kaufeldam 
par viņa vērojumiem pagasta faunas 
attīstībā. Mēs priecājamies, ka joprojām 
Jurjānu apkārtnē ir saglabājies lauka irbju 
bariņš. 

Stirnāžu, aļņu un staltbriežu buļļi katru 
gadu maina ragus. Vecos nomet un katru 
gadu jaunajiem viens žuburs pieaug klāt. 
Bieži vien izdodas atrast dzīvnieku ragus. 
Rāksalā šopavasar mednieks Juris Eglītis 
atrada ļoti skaistus staltbrieža ragus.

Ilmārs Grudulis
Melitas Grudules foto

Mednieki piedalās 
šaušanas sacensībās

14. aprīlī Gunārs Pastars, Kaspars Ka-
minskis, Raivis Calmāns un Jānis Trops pieda-
lījās sacensībās Švēriņos, Viesītes pagastā. Uz 
turieni viņus aizvizināja Māris Putns. Švēriņos 
sacensības notika divos veidos. Šaušanā pa 
lidojošiem šķīvīšiem 1. vietu izcīnīja Gunārs 
Pastars. Jānis Trops piedalījās jauktā komandā 
„bebru medībās”. Komanda ieguva 1. vietu.

22. aprīlī Praulienas pagasta Paleju 
šautuvē notika Madonas novada atklātais 
čempionāts šaušanā ar medību ieročiem. No 
Mētrienas startēja Gunārs Pastars, Intars Jur-
ģis, Kaspars Kaminskis un Anatolijs Karaušu. 
Mētrienieši šāva labi, bet godalgotās vietas 
neieguva. 

Ilmārs Grudulis

Ilmārs Grudulis un 
Ilgonis Brokāns.

Mazsalacas novada Ra-
matas pagasta vīriešu volejbola 
komanda piedalās Mētrienas 
kausa sacensībās kopš 1986.
gada. Pēdējos gados ramatieši 
uzstādījuši savdabīgu rekordu. 
Piecas reizes no vietas izcīnīju-
ši Mētrienas kausu. 1990. gadā 
notika Ramatas kausa sacensī-
bas, kurās Mētrienas komanda 
izcīnīja 3. vietu, taču, sakarā ar 
nestabilu politisko situā-
ciju valstī, šīs sacensības 
nenotika, bet 1990. gada 
februārī Ramatas volej-
bolisti piedalījās Mētrie-
nas kausa sacensībās, 
izcīnot 3. vietu. 

2018. gada 29. ap-
rīlī Mētrienas komanda 
tika uzaicināta uz Maz-
salacas novada kausa 
izcīņu. Šajā dienā mēs 
ramatiešiem varējām no-
dot savdabīgu suvenīru. 
Tā bija viņu 1990. gada 
pieteikuma kopija Mēt-
rienas kausam, kuru bija 
parakstījuši toreizējais Ramatas sovhoza 
direktors Razminovičs (pirms tam strādājis 
Saikavā) un fi zkolektīva priekšsēdētājs 
Ilgonis Brokāns. Jāpiezīmē, ka Ilgonis Bro-
kāns spēlēja 1986. gadā un ir komandas 
spēlētājs un treneris vēl šodien. 

29. aprīļa sacensībās nepiedalījās 
pieci Mētrienas komandas pamatsastāva 
spēlētāji, tāpēc palīgos Armandam Grudu-
lim, Arturam Fridrihsonam, Intaram Jurģim, 
Anatolijam Karaušu nāca Vasilijs Trusovs, 
Rolands Plēsnieks un Aleksandrs Šrubs. 

Mētrienas volejbolisti spēlē Mazsalacā

2. vietas ieguvēji – 
Mētrienas komanda.

Mētrienas komanda uzvarēja 
Rūjienu, Aloju, Salacgrīvu, 
bet zaudēja Ramatai. Par 2. 
vietu saņēmām lielu ozolkoka 
kausu un medaļas. Diemžēl 
tas bija sestais Mētrienas ko-
mandas zaudējums Ramatai 
pēc kārtas. Uzbrukumā teica-
mi spēlēja Armands Grudulis, 
bet speciālbalva tika piešķirta 

Vasilijam Trusovam.
Pēc sacensībām visi sacensību dalīb-

nieki tika uzaicināti uz kopīgu foto Ramatas 
un Mētrienas treneri Ilgonis Brokāns un 
Ilmārs Grudulis. Paldies Ilgoņa meitām 
Sanitai, Antrai un Gitai par fotografēšanas 
darbu.

 Garajā ceļā mūs vizināja šoferītis 
Viktors Aleknavičs. Paldies!

Ilmārs Grudulis
Foto no volejbolistu personīgā arhīva
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žurnālistikas studen-
te Vanesa Grīnerte 
apņēmīgi cīnās par 
savu vietu zem sau-
les, piestrādā par ofi -
cianti Vecrīgas kafej-
nīcā un klusībā naivi 
sapņo par mīlestību, 
kas nogāž no kājām 
un satricina dzīvi pa-
šos tās pamatos. Ir 
vīrieši, kuriem nav iespējams pateikt 
„nē” – šo mācību agrāk vai vēlāk apgūst 
gandrīz ikviena sieviete. Ciniskais, velniš-
ķīgi pievilcīgais starptautiskā viesnīcu tīkla 
magnāts Stefans Bergs uzskata, ka mono-
gāmija ir pretdabiska – viņu interesē tikai 
brīvās attiecības, sekss bez emocionālas 
tuvības. Lai arī Stefans nojauš, ka Vanesas 
viedoklis un prioritātes atšķiras, fi ziskā 
vilkme starp abiem ir pārāk intensīva un 
vīrietis nespēj pretoties kārdinājumam 
ievilkt meiteni gultā. Viņi abi apzinās 
spēles noteikumus. Tomēr plānotā viena 
nakts pāraug vairākās, un likmes izrādās 
augstākas, nekā sākotnēji šķitis.

Daina Avotiņa „Tāds laimīgs cil-
vēks”. Savu jauno 
romānu mūsu lite-
ratūras vecmeistare 
Daina Avotiņa veltī-
jusi savas audžumā-
tes piemiņai, tāpēc 
tajā ieskanas īpaši 
emocionālas – gan 
liriskas, gan skarbas 
– notis. Emocionālo 
iespaidu papildina 
romāna neparastā kompozīcija: Zuzes 
dzīvesstāsts lasītājam tiek sniegts, vēro-
jot gan ar „garāmgājējas”, gan ar pašas 
Zuzes acīm.

Inga Gaile (1976) „Neredzamie”. 
Jauna rakstniece Gerda dodas uz kaimiņ-
pilsētas rakstnieku 
māju, lai radītu savu 
pirmo romānu. Ie-
rodoties rezidencē, 
jaunā sieviete atklāj, 
ka iepriekšējā vakarā 
tur aizdomīgos aps-
tākļos gājis bojā ie-
vērojams rakstnieks, 
pirmais nopietnais 
valsts Nobela prēmijas kandidāts rakst-
niecībā.

Vai slepkavība? Un, ja jā – kurš ir slep-
kava? Aizdomas krīt uz visiem – rakstnieku 
nama saimnieci, viņas meitu, uz draugu 
– vēsturisko romānu autoru, uz sievu un 
mīļāko...

Izmeklēšanā iesaistās gan pilsētas 
mērs, gan ietekmīga Francijas kultūras 
izdevuma žurnāliste, gan policists, kuru 

Jaunākās grāmatas
BIBLIOTĒKĀ

Inita Sila „100 vēstules sievietei”. 
„100 vēstules sievietei” ir Initas atklāsmes 
par savu dzīvi: par 
aizvainojumu un pie-
došanu, par šķirša-
nos un izlīgšanu, par 
sevis šaustīšanu un 
sevis pieņemšanu, 
par zaudējumiem un 
spēka avota atraša-
nu, par viņas dzīves 
galvenajiem cilvē-
kiem un sievišķības meklējumiem, par 
baudīšanu un sevis ierobežošanu, par 
ikdienu un svētku svinēšanu. Par to, lai 
katra diena būtu kā maza svētku diena. 
Taču šīs 100 vēstules nav tikai stāsts par 
Initas dzīvi, tās liek ikvienai lasītājai šos 
pašus jautājumus pavaicāt sev: kas ir mani 
dzīves laimīgākie mirkļi? Ko es varu darīt, 
lai savu dzīvi piepildītu un kļūtu laimīgāka? 
Vai es spēju piedot? Vai es protu svinēt 
dzīvi? Atbildot uz tiem, mēs ikviena varam 
radīt savu grāmatu. Savas 100 vēstules. 
Dāvanu sev.

Lato Lapsa „Zem Muhameda bār-
das” – šādu nosau-
kumu publicists Lato 
Lapsa devis jaunajai 
ceļojumu aprakstu 
grāmatai (izdevnie-
cība „Dienas Grāma-
ta”, redaktore Gun-
dega Blumberga), 
kas vēsta par Tuvo 
un Vidējo Austrumu 
valstīm: Izraēlu, Pa-
lestīnu, Turciju, Irānu, Ēģipti, Jordāniju un 
Sīriju. Visas šīs zemes tādā vai citā veidā 
ietekmējusi islāma kultūra, tāpēc likumsa-
karīgs ir autora sniegtais ieskats šīs lielās 
pasaules reliģijas izcelsmē, tradīcijās un 
mūsdienu situācijā. Līdzīgi kā citkārt savos 
ceļojumos, izvairoties no tūristu atrakcijām, 
Lato Lapsa mēģina izprast, kā īsti dzīvo un 
ko dara pēc tik dažādām nacionālajām un 
reliģiskajām pazīmēm sadalītie arābi un 
ebreji, turki, kurdi, persieši, sunnīti, šiīti, 
alavīti un citi. 

Anatolijs Danilāns „Dzīvo vesels!”. 
Rīgas Stradiņa uni-
versitātes profesors, 
Paula Stradiņa Klī-
niskās universitātes 
slimnīcas gastroen-
terologs, vairāku grā-
matu un neskaitāmu 
publikāciju autors, 
labprāt sadarbojas 
ar masu informācijas 
līdzekļiem un sniedz konsultācijas, kā arī 

praktiskus padomus par veselīgu uzturu 
un dzīvesveidu. Grāmata „Dzīvo vesels!” 
uzskatāma par „daktera Danilāna „zelta 
graudu’’ krātuvi jeb vērtīgu padomu izla-
si”, kas zināmā mērā apkopo profesora 
pēdējo divdesmit gadu laikā sniegtās 
atziņas tādos populāros izdevumos kā 
„Ievas Veselība”, „Ievas Stāsti”, „Veselība”, 
„36,6°C”, „Doctus” u. c.

Uve Timma „Putnu vērotājs”. Ro-
māns ar augstu intensitāti un vienlaikus 
gandrīz meditatīvu 
mieru precīzi, skais-
ti, komiski un gudri 
stāsta par iekāres 
varu,  par dz īves 
noslēpumainajiem 
spēles noteikumiem 
un par atvadīšanās 
mākslu. Kāds vīrietis 
ir zaudējis visu: drau-
dzeni, darbu, dzīvokli, viņš ir bankrotējis 
un iegrimis parādos. Nu viņš kādu laiku 
dzīvo pilnīgi viens uz salas Elbas grīvā un 
pilda ornitologa pienākumus. Gandrīz ere-
mīta eksistence, kuru izjauc kāds zvans. 
Anna piesaka savu apciemojumu – tieši 
tā pati Anna, kura pirms sešiem gadiem 
aizbēga no viņa uz Ņujorku. Šis ir stāsts 
par diviem pāriem, kuri bija laimīgi, līdz 
iekāres spēks pilnīgi pārveidoja viņu dzīvi. 
Romāns lasītāju pārņem savā varā, liekot 
viņam aizdomāties par paša jūtām un 
dzīves vērtībām. 

Roberts Galbraits „Dzeguzes sau-
ciens”. Romāna „Dzeguzes sauciens” 
darbība risinās mūs-
dienu Londonā, pa-
visam reālā pasaulē 
un sabiedrībā, un tā 
varoņi izceļas vienīgi 
ar dažādām savdabī-
bām un (daži!) nejau-
kiem raksturiem. Pri-
vātdetektīvs un izbijis 
karavīrs Kormorans 
Straiks tikko piedzī-
vojis sava mūža līdz šim nelāgāko rītu, jo 
viņu pametusi draudzene. Arī fi nansiālais 
stāvoklis ir neapskaužams. Tāpēc, kad 
Straika birojā ierodas bagāts pusmūža 
kungs un lūdz rūpīgi izmeklēt savas adop-
tētās māsas bojāejas apstākļus, piesolot 
lielisku honorāru, detektīvs nolemj lieku 
reizi neuzstāt, ka minēto lietu pirms pāris 
mēnešiem izmeklējuši labākie Londonas 
policisti, un viņu slēdziens ir, ka slavenā 
topmodele izdarījusi pašnāvību. Pieņemot 
šo lēmumu, detektīvs Straiks vēl nenojauš, 
ka tikko spēris pirmo soli pretī notikumiem, 
pret kuriem šīrīta nepatikšanas liksies kā 
nevainīgi ziediņi... 

Karīna Račko (1988)  „Debesis pel-
nos.” Izlauzusies no lauku nabadzības, 
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MŪŽĪBĀ AIZEJOT

Helēna Kalniņa
05.01.1932. – 15.04.2018.

Helēna Kalniņa dzimusi Barkavas 
pagastā. Jau bērnībā ģimene pārcē-
lās uz Mētrienu. Kaut gan vecāki bija 
latgaļu izcelsmes, tēvs vairāk atzina 
vidzemnieku ierašas, bet māte stingri 
pieturējās pie latgaliešu paražām. Viņu 
bērni Elīna (tā visi sauca Helēnu) un 
Voldis jau izauga kā īsti vidzemnieki. 

Helēnas darba mūžs pagāja 
kolhozā, skolas ēdnīcā, bet visvairāk 
pastnieces darbā. Pastnieces darbs 
tautā bija ļoti iecienīts, jo katrā lauku 
sētā Helēnu gaidīja ar laikrakstiem, 
žurnāliem, vēstulēm vai citiem sūtī-
jumiem. Helēna bija droša un laba 
sarunu biedre sabiedrībā un drosmīga 
savās izdarībās. Par cik mājās bija zir-
gi, Helēna mīlēja ap tiem darboties un 
nebaidījās jaunu zirgu iebraukšanā. 

Nodibinājās spēcīga ģimene ar 
Arvīdu, tautā sauktu Maigoni. Izaudzi-
nāti trīs bērni. 

Helēnas tēvs Aleksis Piļpuks bija 
mans pirmais medību skolotājs un 
uzdāvināja man pirmo medību bisi 
– vienstobreni. Varbūt, ka vectēva 
ietekme bija tā, ka Helēnas dēls Val-
donis iestājās mednieku biedrībā. Uz 
visiem laikiem Valdonis palicis kaislīgs 
makšķernieks.

Piļpuku dzimtā bijuši daudzi 
talantīgi ļaudis. Tuvs radinieks bija bi-
jušais Varakļānu pilsētas mērs Pēteris 
Balodis, kurš savulaik Piļpuka uzvārdu 
nomainīja pēc laulībām.

Helēnas brālim Valdim bija māks-
linieka talants.

Helēnas dēls Valdonis ir vīrs ar 
stāju. Atceros, kā tālbraucienos ar eks-
kursantiem vienmēr bija pieklājīgs un 
laipns. Pie autobusa stūres vienmēr 
kaklasaitē pie rūpīgi izvēlētas žaketes 
vai svītera. Stāja noteikti mantota no 
staltā tēva Arvīda (tautā saukta par 
Maigoni).

Helēna un Arvīds bija izpalīdzīgi 
cilvēki. Sniegputeņu naktīs Arvīds 
netaupīja savu buldozeru, bet šķūrēja 
sniegu Mētrienas lauku sētās.

Meita Aiva ir pietiekami uzņēmīga 
tikt galā viena ar lauku saimniecību.

Helēnas darba vietas bija kol-
hozs, Mētrienas skolas virtuve, bet 
visvairāk pasts.

Helēna Kalniņa guldīta Mētrie-
nas kapos Ļaudonā līdzās mātei un 
tēvam.

Ilmārs Grudulis

Sakopta apkārtne pie iestādītā 
ozola Ansim Līventālam.

Talkā piedalījās arī Anna Anita Amata.

Radošā darbnīca 
bibliotēkā

Kā jau katru gadu, aprīļa beigās 
visā valstī norisinās Bibliotēku nedēļa, 
kuras ietvaros bibliotēkas rīko dažādus 
pasākumus, izstādes u.tt. Šā gada tēma 
„Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība” 
ļoti labi sasaucās ar radošās darbnīcas 
moto „Mana sapņu bibliotēka”, kur savas 
nākotnes bibliotēkas zīmēja Mētrienas 
pamatskolas 1. – 4. kl. skolēni Zanes Be-
ģe-Begge vadībā. Visi kopā krāsojām lielo 
sapņu bibliotēku, laikam tāpēc tā sanāca 
sevišķi koša un interesanta, līmējām kopā 
„nākotnes bibliotēku” no dažāda izmēra 
kociņiem. Paldies visiem bērniem, kas pie-
dalījās radošajā darbnīcā: Oksanai, Džasti-
nam, Arnoldam, Evelīnai, Andrejam, Ilzei, 
Sintijai, Sandim. Un liels paldies skolotājai 
Zanei par sagatavotajiem materiāliem un 
paveikto darbu.

Jolanta, bibliotekāre

Pagājušajā gadā aizsāktā 
tradīcija aprīlī apbraukāt un ap-
kopt visus 5 Jubilejas ozoliņus 
turpinās. Prieks, ka visi pieci pa šo 
gadu ir paaugušies, kurš sakup-
lojis vairāk, kurš mazāk. Šogad 
tā iekrita tieši Lielās talkas dienā 
– 28. aprīlī. 2017. gadā veiktie 
sakopšanas darbi lieti noderējuši: 
jaunās norādes daža laba gan 
jāpielabo, taču izskatās lieliski, arī uzliktie 
žogi turas labi. Šogad atlika vien nopļaut 
un nogrābt kūlu un kociņu pakājē iestādīt 
kādu pavasara ziediņu. Protams žēl, ka 
talkotāju bija maz, praktiski, četratā arī vie-
nīgās talkojām Lielajā talkā mūsu pagastā. 
Paldies par atsaucību Lilitai Mālniecei, 

Labs darbs, kas padarīts

Annai Anitai Amatai un Laurai Biķerniecei. 
Labs tas darbs, kas padarīts!

Jolanta Vītola
Lauras Biķernieces foto

ar Gerdu saista sena, kopīga un drama-
tiska pagātne. Kurš no rakstnieku nama 
iemītniekiem nestāsta patiesību? Varbūt 
tā ir pati Gerda?

Lūsinda Railija „Pērļu māsa” – šī ir 
ceturtā grāmata ro-
mānu ciklā „Septiņas 
māsas”. Lūsindas 
Railijas romāna lasī-
šana līdzinās brīniš-
ķīgam ceļojumam, 
kuru uzsākat cerību 
un sapņu pilni. Vietu 
izvēle un apraksti, kā 
allaž, ir uzrunājoši un 
atmiņas raisoši, un sižeta līkločus caurvij 
laika un vēstures liecības. Lasītājs pārceļas 
uz brīnumainu pasauli, no kuras negribas 
šķirties …

Materiālu sagatavoja 
Mētrienas pagasta bibliotēkas vadītāja

 Jolanta Vītola
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 Veiksme „dzejas rītā” 
  26. aprīlī Madonas novada bibliotēkā 

notika Madonas novada pirmsskolu dzejas 
rīts „...Tu lasi – un nebeidzas pasaules 
stāsts”, veltīts Ineses Zanderes jubilejai. 
Katrs dalībnieks skandēja vienu, pēc savas 
izvēles, autores dzejoli. Mazos runātājus 
pasākuma gaitā uzrunāja un iedrošināja 
Burtu meitiņa. Un katra dalībnieka uzstāša-
nos novērtēja pozitīva un smaidoša žūrija.

Mūsu dārziņu pārstāvēja Marta Krau-
kle ar dzejoli „Izrobota gailim sekste”. 
Veicās ļoti labi un mūsu Marta ieguva 
Madonas novada bibliotēkas, jeb lelles 
Šarlotes, simpātijas balvu. Sveicam!

Aiga Ivāna
Foto no Martas personīgā arhīva

Pateicību saņem Marta.

Lai sirdij netrūkst mīlestības,
Lai darbā vienmēr veiksme,
Lai acīs atspīd vairāk prieka
Un nogurums lai paliek svešs!

Sveicam Mētrienas pagasta 
sporta organizatori 

Līgu Pastari 
jubilejā!

Mētrienas pagasta pārvalde

Lai sirdī vienmēr
Kāds zieds skaisti zied...
Vienalga – ziemas baltumā,
Vai vasaras krāšņumā,
Bet lai zied...
Pie ziedošas dvēseles
Skumjas nepiestāj,
Vien patiess prieks
Un mīlestība to klāj.
 /B. Debeļska/

Sveicam skolotāju

 Līgu Pastari 
jubilejā!

Mētrienas pamatskolas kolektīvs

Miegs ezeru acīs vēl zilajās, 
Snauž vēji vēl silājos staltajos,
Bet pāri pār Aivieksti saule jau brien,
Lai Tevi tā sveicina vienmēr arvien…

  /J. Brežģis/

No sirds sveicam mūsu ilggadīgo 
Pamatu sakaru nodaļas un 

Mētrienas pasta nodaļas 
priekšnieci 

Laimdotu Sniedzi 
jubilejā!

Pastniece Aija
Operatore Lelde


