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Foto – Valda Otvare

Janvāris īsumā
01.01. Tautas namā Jaungada balle.

06.01. 74 gadu vecumā Ozolkalna 
kapos guldīts Valdis Ošs.

18.01. Tautas namā pirmā nodarbība 
bērnu teātra studijai.

20.01. Novada volejbola čempionāta 
spēles Mētrienā vīriešu volejbola 
komandām.

20.01. Dalība Praulienas ziemas 
kausa zoles spēles 1.kārtā.

21.01. Jēkabpils atklātais zemledus 
makšķerēšanas čempionāts.

23.01. Lūšu medības Mētrienā.

28.01. Mārcienas pagasta atklātās 
zemledus makšķerēšanas 
sacensības.

Notikumus apkopoja Ilmārs Grudulis

Gads atnācis pavisam jauns. 
Balts. Un arī baltumam ir savs prieks. 
Tīrs. Skaidrs. Spodrs. 

Kas ir prieks? Prieks ir saistīts ar 
mums visu dzīvi. Ja nebūtu prieka, 
mēs nezinātu, kas ir smaids, laime, 
joks, labs garastāvoklis. Prieks ir 
laimes sākuma sastāvdaļa. Priecāsi-
mies par katru austošu rītu, darbīgu 
dienu un svētīgu vakaru. Priecāsi-
mies par visu, kas mums apkārt. Par 
saviem un līdzcilvēku panākumiem 
un sasniegumiem. Priecāsimies par 
dzīvi, kas mums dota, lai dzīvotu to.

Saule paver mākoņa šķidrautu 
un spoži uzsmaida mums. Mazliet 
apžilbstam pēc tumšajiem rudens un 
ziemas vakariem. Un mūs atkal ap-
ņem prieks…

Solvita 

Arī baltumam
ir savs prieks

Mētrienietim Edgaram Točam 
Hāgā zelts, bet Čehijā bronza

Edgars Točs ar zelta medaļu.

Mētrienā turpina attīstīties volejbola 
tradīcijas. Sākot ar bērnudārza un pamat-
skolas audzēkņiem un beidzot ar vidus-
skolniekiem un studentiem, divas reizes 
nedēļā notiek volejbola spēļu apmācība 

LEPOJAMIES

un treniņi.
Mētrienas pamatskolas zēnu koman-

da piedalās visās novada skolu sacensī-
bās. 

Turpinājums 2. lpp.
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Turpinājums no 1. lpp.

KULTŪRAS ZIŅAS

Zigurds Adamovičs divkārtējs 
Latvijas kausa ieguvējs

Mētrienas vīriešu komanda aizspē-
lējusies līdz novada čempionāta pusfi -
nālam, kurš notiks 17. februārī un, iespē-
jams, tajā pašā dienā spēlēs arī fi nālā. 

Visi Mētrienas volejbola komandas 
spēlētāji ir Latvijas Nacionālās līgas 1.un 
2. divīzijas dalībnieki Madonas un Ve-
cumnieku vienībās.

Vienmēr ar interesi esam sekoju-
ši Edgara Toča gaitām. Spēlēdams 
klasisko volejbolu, visās komandās 
Edgars bija viens no veiksmīgākajiem 
punktu guvējiem. Pārejot uz pludmales 
volejbolu, Edgars Točs meistarību ne-
zaudēja un gada sākumā ar rezultātiem 
daudzus pārsteidza. Mārtiņš Pļaviņš un 
Edgars Točs 7. janvāra vakarā sensa-
cionāli triumfēja pasaules tūres četru 
zvaigžņu turnīrā Hāgā, fi nālā negaidīti 
viegli ar 2 – 0 (21:14; 21:12) sagraujot 
poļus Pjotru Kantoru/Bartošu Losjaku.

Pļaviņam/Točam šis bija pirmais tur-
nīrs kopā, jo pagājušajā sezonā abiem 
bija cits pārinieks. Edgars spēlēja kopā 
ar Rihardu Finsteru.

Finālā pirmā seta sākumā Pļaviņš/
Točs pēc kļūdām nonāca zaudētājos ar 
1:5. Vēl pirmā seta vidū poļi bija vadībā 
ar 10:7, bet turpinājumā Pļaviņš/Točs 
pārņēma iniciatīvu. Pļaviņš lieliski spēlēja 
aizsardzībā, bet Točs bieži bloķēja preti-
nieku sitienus, kas ļāva nākamā spēles 
posmā būt pārākiem ar 14:4 un uzvarēt 
pirmo setu ar 21:14.

Otrajā setā cīņa ritēja tikai pirmajās 
izspēlēs, bet tad atkal laukumā dominēja 
Pļaviņš/ Točs. Pēdējās izspēlēs poļi pat 
īsti neizrādīja cīņu, un Latvijas duets pār-
steidzoši kļuva par Hāgas turnīra uzvarē-
tājiem.

Pļaviņš/ Točs turnīrā bija izlikti ar 17. 
numuru, bet poļiem, kuri pasaules rangā 
ir ceturtajā vietā, bija izlikti kā otrie.

2018. gada 14. janvārī pludmales vo-
lejbola duets – mūsu mētrienietis Edgars 
Točs un Mārtiņš Pļaviņš Čehijas pilsētā 
Pelhržimovā notiekošajā Eiropas konfe-
derācijas (CEV) „Master” kategorijas tur-
nīrā izcīnīja bronzas medaļas. Mētrienieši 
gaida jaunas uzvaras!

Līga Pastare, Ilmārs Grudulis
Foto no interneta

Zigurds Adamovičs ar izcīnīto kausu.

Janvāris ir mēnesis statistikai, at-
skaitēm, padarīto darbu izvērtēšanai un 
jaunu plānu kalšanai. Tā kā ir pagājis ne-
daudz vairāk kā gads, kopš Madonas no-
vada domes deputāti mani apstiprināja 

2017. gads Mētrienas kultūras dzīvē
Mētrienas tautas nama vadītājas amatā, 
nolēmu padalīties ar 2017. gada paveikto 
darbu kopsavilkumu. 

Pirmkārt, teikšu milzīgu paldies pa-
stāvīgajiem pasākumu apmeklētājiem. 
Paldies arī pelnījuši visi, kas ik pa laikam 
ir palīdzējuši ar padomu vai līdzdarbo-
šanos kādā no pasākuma tapšanas 

posmiem. Sirsnīgs paldies tautas nama 
kolektīvu vadītājām un dalībniekiem par 
nenogurstošo degsmi un radošo darbo-
šanos mēģinājumos un koncertos.

 Paldies par labiem vārdiem, ko šā 
gada laikā esmu saņēmusi un paldies arī 
par kritiku – tas palīdz attīstīties un veidot 
pasākumus vēl labākus.  

Vēl ne tik sen vērojām, kā Mētrienas sporta zālē Raimonds Adamovičs savam 
dēlam Zigurdam ierādīja pirmos soļus volejbolā un mācīja spēles pamatelementus. 
Tagad, jau divus gadus no vietas, Zigurds ir Latvijas volejbola kausa ieguvēju vidū. 
Zigurds Adamovičs Jēkabpils „Lūšu” komandas sastāvā veiksmīgi spēlē vienotās Bal-
tijas volejbola līgas turnīrā. Līdz 1. februārim „Lūši” bija izcīnījuši desmit izvaras pēc 
kārtas. 
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Tautas tērpu iegāde Mētrienas 
amatiermākslas kolektīviem

JDK „Meteņi”.

Sieviešu kora „Jūsma” pārstāves 
Inga Broka un Rēzija Oša.

SDK „Mētra” jaunos tērpus 
demonstrē Antoņina Krasovska un 

Aivars Siliņš

Ar Zemkopības Ministrijas, Lauku at-
balsta dienesta un Madonas novada paš-
valdības atbalstu tika realizēts projekts 
par tautas tērpu iegādi Madonas novada 
amatiermākslas kolektīviem. 

Projekts norisinājās no 13.01.2017. 
līdz 10.01.2018. Šī projekta ietvaros Mēt-
rienas pašdarbnieku kolektīvi SDK „Mēt-
ra”, JDK „Meteņi” un SK „Jūsma” ieguva 
jaunus tērpus.  

Prieks, ka atskatoties uz 2016. gada 
nogalē dotajiem solījumiem Madonas 
novada kultūras un sporta komitejai, pie-
ņemot mani darbā, darbi ir paveikti un 
uzdevumi izpildīti.  

Kopā esam izdejojušies astoņās 
ballēs, no kurām puse bija bez maksas. 
Klausījušies un baudījuši astoņus koncer-
tus, ieskaitot pasakaino Nacionālās ope-
ras mākslinieku viesošanos septembrī 
pie mums Mētrienā. 

Četras reizes esam smējušies teāt-
ra izrādēs un priecājušies par aktieriem, 
gan mūsu pašu, gan kaimiņu pagastu 
ciemiņiem ar savām viesizrādēm. 

2017. gadā esam domājuši arī par 
apkārtnes sakopšanu. Notika divas tal-
kas, noteikti šajā gadā turpināsim iesāk-
to, lai Mētrienas pagasts kļūtu par skais-
tāko pagastu novadā. 

Aktīvi mūsu pusē ir makšķerēšanas 
sporta entuziasti – no četriem makšķe-
rēšanas čempionātiem divi bija novada 
mēroga.  

Tautas namā redzējām divas izstā-
des un divas reizes piedalījāmies piemi-
ņas pasākumos. Kā arī pabijām rokdarbu 
meistarklasē Atašienē. 

Pa vidu pasākumiem tautas namā 
un estrādē, mūsu pagasta pašdarbnieki 
regulāri koncertēja un brauca ar viesizrā-
dēm ārpus pagasta robežām citos kultū-
ras namos un estrādēs.  

Bijām klāt arī tādos prieka brīžos, kā 
mūsu mākslinieku Kroļļu un Dumpju ģi-
meņu izstāžu atklāšanas reizēs Jūrmalā, 
Alūksnē, Rīgā, Daugavpilī un Madonā. 

Kā atelpa no ikdienas un kaut kas 
neierasts bija dalība Madonas pilsētas 
svētku ietvaros notikušajā „Ripo rati” pa-
rādē.  

Turpināsim iesāktos darbus. Būšu 
pateicīga arī par Jūsu ierosinājumiem un 
idejām. 

Uz tikšanos sirsnīgos koncertos, 
kvalitatīvās un jestrās teātra izrādēs, kā 
arī jautrās ballēs! 
Ar cieņu, Mētrienas tautas nama vadītāja 

Laura Biķerniece

Senioru kolektīvam tika pašūti jauni 
krekli gan dāmām, gan kungiem. Dā-
mām tika izausti brunči, uzšūtas jakas, 
vainagcepures, izadītas zeķes. Vīriem – 
jauni mēteļi, cepures, bikses, vestes. Un 
jauni deju zābaki.

Jauniešu kolektīva meitenēm jauni 
brunči, vestes, krekli, zeķes un vainadzi-
ņi. Puišiem – cepures, vestes, krekli un 
bikses.

Kora meitenes, kāpjot uz skatuves, 
papildus esošajiem brunčiem, rotāsies 
jaunās aubēs, kreklos un jakās.

Tautu tērpu darināšanā Mētrienas 
tautas nama kolektīviem kopā iesaistījās 
seši dažādi uzņēmumi.

Projekta kopējās izmaksas – 15 435,61 
euro, (Lauku atbalsta dienesta fi nansējums 
– 10 804,93 euro un Madonas novada paš-
valdības fi nansējums – 4 630,68 euro).

Pašreiz visi kolektīvi aktīvi strādā 
mēģinājumos un gatavojas aprīlī gaidā-
majām skatēm. Līdz tam aktīvi piedalīsi-
mies dažādos sadančos, lai nostiprinātu 
deju un uzstāšanās kvalitāti. Mētrieniešus 
vērot sadanci, novērtēt mūsu kolektīvu 
sniegumu un kaimiņu pagastu kolektīvu 
dejas aicināsim uz koncertu 10. martā 
Mētrienas tautas namā. 

Laura Biķerniece
Foto no kolektīvu personīgajiem 

arhīviem

Zoles spēle sākas 
Praulienā

20. janvārī notika Praulienas Zie-
mas kausa 1. kārtas sacensības zo-
lītē. No Mētrienas piedalījās tikai divi 
spēlētāji Grigorijs Konovaļenko un 
Andris Broks. Diemžēl šoreiz mētrie-
nieši nebija laureātu vidū.  Nākamā 
zoles turnīra kārta Praulienas pamat-
skolā norisināsies 10. februārī.

Ilmārs Grudulis

SPORTA ZIŅAS
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REDZESLOKĀ
Esam atvēruši jaunā gada durvis. 

Kalendārs nepārprotami rāda janvāri. 
Malkojot vakara tēju un raugoties sveces 
liesmiņā, domas pašas par sevi aizklīst 
pagātnē. Kāds bijis aizgājušais gads? At-
skatīsimies uz spilgtākajiem notikumiem.

Ar lepnumu saņēmām ziņu, ka mūsu 
podnieku Dumpju mājas „Brīvnieki – Kol-
bergi” saņēmušas „Latviskā mantojuma” 
zīmi no Lauku Ceļotāja. 

Daudz patīkamu mirkļu sarūpēja 
mūsu sportisti. Mētrienas pamatskolas 
zēnu volejbola komanda Madonas reģio-
nālajā spartakiādē volejbolā izcīnīja zel-
tas medaļas. Savukārt Mētrienas pagasta 
vīriešu volejbola komanda Madonas no-
vada atklātajā vīriešu volejbola komandu 
čempionātā ieguva sudraba medaļas. Un 
kur nu vēl mūsu Edgara Toča sasniegumi 
pludmales volejbolā! Paldies sportistiem 
un viņu treneriem. Pērn Mētrienas balvai 
volejbolā atzīmējām četrdesmit piekto 
gadskārtu. Priecājāmies līdzi mūsu ho-
kejistu „Mazo Milžu” sportiskajām aktivi-
tātēm.

Interesantas un pamācošas nodarbī-
bas un pasākumus visa gada garumā or-
ganizēja sieviešu biedrība „Ābele”. Eks-
kursijas, veselīgas peldes un masāžas, 
izstādes, čaklo roku nodarbības, veselī-
ga un garda ēdiena gatavošanas tūres, 
tikšanās ar interesantiem cilvēkiem. Tas 
viss bija. Paldies tās vadītājai un daudzu 
ideju autorei Ligitai Tumanovai.

Atceroties iepriekšējo un domās par esamo
Mūs lutināja arī mūsu mākslinieki – 

Kroļļu un Dumpju ģimenes. Pat ziemā va-
ram priecāties par “putniem, kas atgrie-
zušies dārzos”. Bet podnieku Dumpju 
izstāde Alūksnē mums ļāva baudīt arī šīs 
skaistās pilsētas ainavas.

2017. gads iezīmēsies ar „Mētrienas 
maizes” dzimšanu un ierakstiem „Saimes 
grāmatā”, kurā arī nākotnē varēsim izlasīt 
deviņpadsmit mētrieniešu ierakstus. 

Laimas labvēlību vēlējām pieciem 
dzimušajiem mētrieniešiem. Lai bērniņus 
mīl uz zemes un sargā no debesīm.

Mūžībā pavadīti – E. Edelberga, A. 
Krēsliņš, U. Malta, J. Pudulis, M. Grina, 
M. Kozlovs, A. Kuļikovska, A. Bērziņa, V. 
Jaroščuks, V. Ošs, J. Rancāns, A. Mo-
rozovs, S. Soņins. Atvadījāmies no izci-
lā ārsta un mūsu pagasta sporta dzīves 
aizsācēja un skolotāja Jāņa Gailīša. Lai 
vieglas smiltis aizgājējiem un patiesa līdz-
jūtība tuviniekiem. 

Kā katru gadu, arī pērn pagastu avīžu 
veidotāji satikāmies, lai dalītos pieredzē, 
uzzinātu un redzētu ko jaunu. Šoreiz mūs 
laipni uzņēma Liezēres redkolēģija. 

Tāds nu bija aizgājušais gads. Bet 
kāds būs šis, 2018? To varam tikai zī-
lēt…

Saskaņā ar ķīniešu horoskopu, šajā 
gadā pār mums valdīs Dzeltenais zemes 
suns. Kāds būs šis gads? Suns nemēdz 
sēdēt mierā – viņš visu gadu modri sar-
gās mūsu labklājību. Suns iemieso tais-
nīgumu, nekad nenodod. Suns drosmīgi 
metas cīņā, daudz nedomājot par se-
kām.

Dzeltenā Zemes Suņa gadā svarīgi 
dzīvot nepārkāpjot savus principus. Ne-
raugoties uz to, ka Suns pārmaiņas ne-
mīl un nealkst pārcelties no suņubūdas 
uz pili, viņš darīs visu, lai uz zemes mī-
tošajiem palīdzētu uzlabot sadzīves aps-
tākļus. Galvenais, ticēt brīnumam – 2018.
gada saimnieks ar prieku palīdzēs tam 
notikt.

Suns ir nesavtīgs un augstsirdīgs 
dzīvnieks, tas nealkst slavas un komfor-
ta. Taču rūpīgais gada saimnieks prie-
cāsies, ja mūs ieskaus skaistas lietas un 
mēs ģērbsimies tā, it kā būtu kļuvuši par 
karaļiem un princesēm. Tā ka – daiļās 
dāmas, 2018. gadā jūs bez sirdsapziņas 
pārmetumiem varēsiet papildināt savu 
garderobi!

Veselības jomā problēmas Suņa 
gads nesola. Lietū un sniegā norūdījies, 
Dzeltenais Suns neļaus mums ne šķau-
dīt, ne klepot, ne citādi vārguļot. Taču 
no kaitīgajiem ieradumiem nāksies at-
teikties – Suns necieš, ja nauda tiek iz-
šķiesta visādiem draņķiem, piemēram, 
cigaretēm un alkoholam. Tad jau labāk 
nopirkt kādu gardu kauliņu vai jaunu šī-
fera plāksni suņubūdas jumtam.

Dzeltenais Zemes Suns reti kuram 
rādīs zobus – tikai luncinās asti un dos 
ķepu sveicienam. Taču 2018. gada 
saimnieks pieglaudīsies tikai labiem 
cilvēkiem – nenāks par ļaunu jau tagad 
pārskatīt savas manieres, sakārtot do-
mas, smelties pozitīvismu un kļūt drau-
dzīgākiem savā starpā.

Solvita Stulpiņa

Parādoties ledus segai uz ezeriem, aktuālas pa-
liek zemledus makšķerēšanas sacensības dažādās 
Latvijas vietās. Arī mūsu Mētrienas makšķerēšanas 
entuziasti regulāri brauc uz dažādiem ezeriem.

21. janvārī Jēkabpils atklātajā zemledus makšķe-
rēšanas čempionātā uz Radžu ūdenskrātuves ledus 
startēja Rolands Kaļeiņikovs un Vitālijs Frolovs. Lomi 
visiem makšķerniekiem bija viduvēji. Rolands un Vitā-
lijs godalgotajās vietās neiekļuva.

28. janvārī Mārcienas pagasta atklātajās zemle-
dus makšķerēšanas sacensībās uz Dūku ezera ledus 
piedalījās Mētrienas trijotne – Rolands Kaļeiņikovs, Vi-
tālijs Frolovs, Genādijs Sinkēvičs. Zivis visumā ķērās 
labi. Uzvarētāju lomi bija 12 un 11 kilogramu robežās. 
Mētrienieši ar 6 kilogramiem zivju ieguva 6. vietu.

Ilmārs Grudulis

Mētrienas makšķernieki 
sacensībās janvāra 
mēnesī MAKŠĶERĒŠANA

Janvāra sākums bija nepa-
rasti silts. Naktī un dienā gaisa 
temperatūra bija no plus viena 
līdz plus četriem grādiem.

 Jānis Trops un Māris Ma-
cijevskis kāpa laivā, un motors 
viņus vizināja pa Odzienas 
ezeru.  Tā bija kārtējā velcēša-
nas reize. Pēc diviem apļiem, 
apvidū starp Ezerkrastiem un 
Zviedrukalnu, spinings sajuta spēcīgu triecienu. Varēja just, ka gumijas mā-
nekli satvērusi liela zivs. Pēc pusstundas cīņas Odzienas ezera milzeni abi 
vīri ievilka laivā un cīņa bija galā. 

Nosverot zivi, Jānis un Māris konstatēja, ka zaļsvārce ir 9 kilogrami un 
500 grami smaga. No Odzienas ezera līdaku rekorda šī zivs atpalika par 
nieka divsimt gramiem. 

 Tik vienkārši šiem kungiem makšķerēšana šajā dienā nebeidzās. Jānis 
Trops izbaudīja ledainu ūdens peldi, jo no priekiem par lielo lomu, laivai 
sasveroties, ievēlās ezerā. Māris priecājās, ka veiksmīgi izpeldēja krastā. 

Zivs uz pannas nenonāca, to makšķernieki atlaida atpakaļ ezerā. No 
līdaku mātes ikriem ezers droši vien papildināsies ar mazām līdaciņām.

Ilmārs Grudulis, foto no Jāņa Tropa personīgā arhīva

Jāņa Tropa loms tuvu rekordam
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MEDĪBAS

Gads sākas ar veiksmīgām medībām 

Lūša medības.

Mednieku kolektīvs bija spiests or-
ganizēt vairākas kolektīvās medības, jo 
netika izpildīts staltbriežu atšaušanas li-
mits. Mednieki centās nomedīt briežu te-
liņus, jo staltbriežu govis pēc riesta laika 
septembrī, var būt grūsnas.  Briežu teļu 
medības, diemžēl, izvērtās neveiksmīgi. 
Kolektīvās medībās vienīgais guvums 
bija pērnā gada meža cūkas sivēns, kuru 
nomedīja Viktors Mutors.

Toties Kaspara Rozīša darba rezultā-
tā tika organizētas vairākas lūšu un vilku 
kolektīvās medības. 19. janvārī kopā ar 
Barkavas medniekiem Kaspars Rozītis 
ieguva lielu vilku. 

29. janvārī Mētrienas mednieku ko-
lektīva iecirknī tika ielenkts lūsis. Divpad-
smit mednieki nostājās uz masta, bet pa 
lūša pēdām mežā devās Jānis Trops. 
Skujenieku mastā lielais lūšu tēviņš iz-
nāca tieši pretī jaunajai medniecei Ilzei 
Rozītei. Divi dāmas šāvieni bija veiksmīgi. 
Medību Dieviete Diāna bija novēlējusi šo 
lielisko trofeju tieši Ilzei. Novēlēsim viņai 
trāpīgu aci un stingru roku arī turpmāka-
jās kolektīvajās un individuālajās medī-
bās. 

Neizpalika arī sīkie plēsīgie zvēri. Di-
vas meža caunas tika Kasparam Rozītim. 
Pa vienai lapsai ieguva Gunārs Pastars 
un Intars Jurģis.

Ilmārs Grudulis
Foto no Kapsara Rozīša personīgā 

arhīva

Kaspars Rozītis.

Lūsi nomedīja Ilze Rozīte.Jānis Trops ar stirnāža trofeju.

Pateicība
Pateicamies visiem, kas bija kopā ar 
mums pēdējā atvadu brīdī, juta līdzi 
un vēlēja aizgājēja dvēselei vieglu 
ceļu aizsaulē.

Valda Oša ģimene

Ziemeli, pieklusti šobrīd mazliet,
Balts cilvēks uz baltu mūžību iet.
  (V. Aizupe)

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem, 
Valdi Ošu aizvadot mūžībā.

Ilmārs, Lauris, Lelde un Līva Gruduļi 
ar ģimenēm

LĪDZJŪTĪBAS
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PAGASTA ZIŅAS

Viss notiek

Gandrīz noslēdzies projekts „Bērnu 
rotaļu laukumu iekārtu iegāde un uzstā-
dīšana Madonas novadā”. Pie skolas ierī-
kotais rotaļu laukums gaida savus mazos 
kāpelētājus un rāpotājus. Lai nodrošinātu 
bērnu drošību, vēl mazliet jāpaciešas, jo 
būvdarbi tika pabeigti līdz ar ziemas iestā-
šanos, plānotos labiekārtošanas darbus 
paredzēts veikt, iestājoties labvēlīgiem 
laika apstākļiem darbu izpildei. 

Lai uzlabotu gan pagasta ceļus, gan 
piemājas ceļus, tika veikta vecā asfalta 
drupināšana. Lai drupināto asfaltu veik-
smīgi varētu uzbērt, nepieciešami noteik-
ti laika apstākļi. Vairākas kravas jau tika 
uzbērtas. 

Un vēl viens patīkams notikums. Pa-
gasta centrā tika nomainītas izdegušās 
lampas ielas apgaismojumam.

Gaidīsim jaunus, labus un vajadzī-
gus darbus!

Solvita Stulpiņa

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

Skaistajā jubilejā sveicam 
Valdu Otvari!

„Mētrienas Dzīves” redkolēģija

Jaunais rotaļu laukums gaida pavasari, 
kad noslēgsies pēdējie darbi un 

pirmsskolas grupu audzēkņi varēs 
spēlēties.

Rotaļu laukuma konstrukcijas ir košas 
un skaistas.

Darbos iesaistīta spēcīga tehnika. Asfalta drupināšanas darbi. Tiek nomainītas ielas apgaismojuma 
izdegušās lampas.

APSVEIKUMI

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/

Vissirsnīgākos sveicienus sūtām 
Valdai Otvarei 

skaistajā jubilejā!
Mētrienas pagasta pārvalde

Lai vienmēr
dvēsele Tava
kā brīnumsvecīte zied,
lai ziedi, zvaigznes un sapņi
tur savākti vienuviet!
Lai vienmēr ir
radoša doma,
kas apvāršņa
tālumos skrien,
lai esi kā jūra,
kā joma,
kas dzintara
pilna arvien!
 (Kornēlija Apškrūma)

Mīļi sveicam mūsu Valdiņu 
jubilejā!

„Ābele” sievas 
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Jaunākās grāmatas 
BIBLIOTĒKAS ZIŅAS

Māra Zālīte. „Paradīzes putni”. Ro-
māns „Pieci pirksti” (2013) ieguvis ne tikai 
plašu lasītāju, bet arī profesionāļu atzinību. 
Māra Zālīte saņēmusi 
gan Lielo lasītāju balvu, 
gan Latvijas literatūras 
gada balvu. Autore 
bija solījusi turpināju-
mu. Nu šis brīdis ir pie-
nācis – lasītāji saņem 
romāna „Pieci pirksti” 
otro grāmatu „Paradī-
zes putni”. Jaunā pro-
zas darba grodā dramaturģija un precīzās 
poētiskās detaļas spilgti un nepielūdzami 
tēlo aprakstīto laikposmu, kas desmitgadī-
gajai Laurai ir vienīgā realitāte, kurā augt, 
pieaugt un meklēt patiesību. 

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

Vilis Vītols. „Pārdomas par Krieviju”. 
Domājot par vēstures netaisnību un aps-
tākļiem, kas liedza viņa ģimenei palikt Lat-
vijā, liekot pastāvīgi atcerēties un ilgoties 
pēc tās, grāmatas 
atvēršanā Vītols teica, 
ka visu mūžu neatlai-
dīgi vērojis un pētījis 
Krieviju, apmeklējis to 
un iepazinies ar dau-
dziem krievu tautības 
cilvēkiem. „Šī grāmata 
ir mēģinājums skaidrot 
Rietumu sabiedrībai 
problēmu ar Krieviju. Ir 
satriecoši noskatīties, 
cik neticami maz rietumnieku saprot Krievi-
ju,” viņš sacīja. 

Sandras Kalnietes „Cinītis” ir atmiņu 
krājums par Latvijas diplomātiskā dienes-
ta izaugsmi kopš 1990. gada un politiķes 
personīgo pieredzi piedaloties tā attīstībā. 
„Rakstot šā dā  atmiņ u žanrā , vai ik uz soļ a 
jā izdara izvē le – ko pa-
teikt, bet ko noklusē t. 
Tā pē c centos ar 
pietā ti izturē ties pret 
cilvē kiem, ar kuriem 
esmu kopā  strā dā jusi. 
Tā  ī sti vietā m esmu 
atļ ā vusies paironizē t 
tikai pati par sevi, lai 
gan grā mata bū tu 

daudz dzī vā ka, ja es pasmietos arī  par ci-
tiem,” uzsver Sandra Kalniete.

Dažādas epizodes atklāj lasītājiem 
grūtības, ar kurām Kalniete un viņas kolēģi 
saskārās, piemēram, diplomātiskās cīņas 
Francijā par Latvijas īpašumu atgūšanu un 
mūsu valsts atpazīstamības veicināšanu. 
Netrūkst arī gandarījuma par tādiem sa-
sniegumiem kā Dziesmu svētku iekļaušana 
UNESCO Cilvēces mutvārdu un nemateri-
ālā mantojuma sarakstā kopš 2003. gada. 
Nozīmīgas ir arī diplomātiskās spēles, kuru 
rezultātā Latvijai „caur adatas aci” izdevās 
sasniegt mērķi pievienoties gan NATO, gan 
Eiropas Savienībai.

Romāns „Kad klusums kliedz” ir ro-
mānu „Septiņi vakari”  un „Gredzens” tur-
pinājums, un šobrīd rakstniece Dace Judi-
na strādā pie Latvijas 
simtgades romānu 
ceturtās – noslēdzo-
šās „Uzraksti man …
vakar” daļas.

Dace Judina: „Šīs 
grāmatas tapšanas 
laiks sakrita ar pēdu 
dzīšanu pašu dzimtu 
senajiem noslēpu-
miem un skeletu tram-
dīšanai no skapjiem, kur tie bija labi iesēdē-
jušies. Lielām dzimtām arī skeletu daudz, 
katram savs raksturs un vēstījums. Dažs 
visu izstāsta uzreiz, cits, kauliem grabot un 
žoklim klabot, pamanās izvadāt pa visiem 
iespējamajiem maldu ceļiem, līdz, viņam 
par spīti, tiec pie patiesības”.

Jau ilgāku laiku lasītājiem pieejams 
Viļa Selecka spriedzes romāns „Meitenes 
ar eņģeļa tetovējumu”. Tajā stāstīts par 
seksuāla rakstura vardarbību pret nepiln-
gadīgām pusaudzēm un viņu mēģinājumu 
atriebties ļaundariem, 
kuru vidū ieraugāmas 
augsti situētas perso-
nas: kāds Saeimas 
deputāts, turīgs uzņē-
mējs, katoļu mācītājs, 
kā arī par mākslinieku 
saukts fotogrāfs. Sulī-
gi raksturotajos tēlos 
lasītājs, iespējams, 
saskatīs personāžus 
no reālās dzīves, no tām aprindām, kas ap-
grozās varas gaiteņos un bieži ieraugāmas 
dzeltenās preses glancētajās lappusēs. Au-
tors pauž skarbas atziņas par tiesām, žur-
nālistiku, katoļu baznīcu, valdošo aprindu 
morālo degradāciju. 

Dāvids Lāgerkrancs (David Lagercrantz, 
1962) ir Zviedrijā populārs žurnālists un 
rakstnieks, bet visas pasaules uzmanību 
viņam piesaistīja tieši romāns „Meitene zir-
nekļa tīklā” – slavenās Stīga Lārsona Millen-
nium sērijas turpinājums, kas īsā laikā kļuva 
par bestselleru un šobrīd pārdots vairāk 
nekā 6 miljonos eksemplāru. „Meitene, kas 
meklēja savu ēnu” ir piektais darbs par Līs-

betu Salanderi un Mīkaelu Blumkvistu.
Līsbeta Salandere izcieš divu mēnešu 

cietumsodu un cenšas neiesaistīties iekšē-
jos konfl iktos starp ieslodzītajām. Tomēr, 
kad Līsbeta iestājas par kādu cietumnieci, 
konfl ikts ar Benito, neofi ciālo cietuma līderi, 
kļūst neizbēgams. Līsbetu cietumā apcie-
mo Palmgrēns. Vecais vīrs ir satraukts par 
dokumentiem, kuri nejauši nonākuši viņa 
rokās un kuri atklāj līdz 
šim nezināmus faktus 
par Līsbetas bērnību. 
Līsbeta lūdz palīdzību 
Mīkaelam Blumkvis-
tam. Un, pat atrodo-
ties cietumā, kuru lie-
lākoties vada Benito 
un viņas banda, nevis 
cietuma priekšnieks, 
Līsbeta uzsāk savu 
izmeklēšanu un vienlaikus cenšas izprast 
savas bērnības atmiņas par kādu sievieti ar 
lielu dzimumzīmi uz kakla, dzimumzīmi, kas 
izskatās, it kā to būtu iededzinājusi pūķa iz-
pūstā liesma... No zviedru valodas tulkojusi 
Ieva Pudure.

Lasītāju iemīļotās 
rakstnieces Dainas 
Avotiņas jaunā romāna 
„Likteņmezgli” pama-
tā ir aizraujošs un reizē 
lirisks konkrēta cilvē-
ka dzīves un attiecību 
stāsts uz dramatisku 
laikmeta notikumu 
fona.

Ilze Freimane. 
Magones laiks. „Ro-
zei nav savas gribas, 
to stāda citu izraudzītā 
vietā, apgriež un veido 
pēc dārznieka gaumes 
un patikas, bet mago-
ne ir brīva, neatkarīga, 
tā iesējas un aug, kur 
pati vēlas. Magone 
neslēpjas, tā atļaujas 
būt koša un izaicinoša un reizē nes sevī no-
slēpumu,” – tā spriež Ilzes Freimanes jaunā 
romāna galvenā varone Magdalēna, četr-
desmit piecus gadus veca sieviete, viena no 
tām, kas laulībā jūtas dziļi nelaimīga, lai gan 
pēc vispārpieņemtiem standartiem viss it kā 
ir labākajā kārtībā. Tikai sirdī nez kāpēc tuk-
šums un skatienā vilšanās... Vai Magdalēnai 
izdosies piepildīt sa-
vas ilgas un kļūt kaut 
nedaudz līdzīgai ma-
gonei – krāšņai, brīvai 
un laimīgai?

Anna Toda. AF-
TER. Laimīgi mūžu 
mūžos. 
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2018. gada 28. februārī plkst. 10.00
Tiek organizēts autobuss uz Madonas novadpētniecības 
muzeju, kurā apskatīsim sekojošas izstādes:

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja izstādi • 
„Skaistuma lietderība. Septiņdesmitie.”
Zigmunda Lauriņa izstādi „Sestā maņa”• 

Pieteikt vietu autobusā, zvanot Laurai (mob. 20021220) 

Piedalīsies Mētrienas un kaimiņu pagastu 
tautas deju kolektīvi

Ieeja brīva

Pi d lī i Mēt i k i i t

Mētrienas tautas namā

10. martā plkst. 18.00


