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Februāris īsumā
03.02. SDK „Mētra” piedalās deju 
koncertā Sarkaņu pagasta „Kalnagravās”.
03.02. Zemledus makšķerēšanas 
sacensības uz Lubāna ezera „Lielais 
loms”.
05.02. Mētrienas pamatskolas volejbolisti 
spēlē skolu kausa sacensībās Barkavā.
07.02. Rokdarbu pēcpusdiena sieviešu 
biedrībā „Ābele”.
09.02. Sieviešu koris „Jūsma” piedalās 
koru kopmēģinājumā Madonā.
10.02. SDK „Mētra” piedalās deju 
koncertā Ogres novada Suntažos.
10.02. „Kalnagravās” godina Ilmāru 
Gruduli.
10.02. Mētrienas hokejistu dalība 
Salvja Stradiņa piemiņas kausā Viešūra 
laukumā.
10.02. Sezonas atklāšana Alda Oša 
hokeja laukumā „Akmentājos”.
10.02. Dalība Praulienas ziemas zolītes 
kausa izcīņas 2. kārtā.
10.02. Mētrienas makšķernieki piedalās 
sacensībās Krustpils novadā.
11.02. Sieviešu biedrībā „Ābele” tikšanās 
ar dzejnieci Sandru Grīnbergu un mūziķi 
Kasparu Krastiņu.
11.02. DDG „Saulgriezes” koncertē 
Barkavā.
11.02. Dalība zemledus makšķerēšanas 
sacensībās Mālpilī.
17.02. Sieviešu koris „Jūsma” piedalās 
kopmēģinājumā Pļaviņās.
17.02. Mētrienas vīriešu volejbola 
komanda spēlē novada čempionāta 
pusfi nālā un fi nālā.
17.02. Mētrienas kāršu spēles zolītē 
turnīrs.
18.02. Mētrienas un Madonas novada 
atklātais čempionāts zemledus 
makšķerēšanā uz Odzienas ezera ledus.
24.02. Praulienas zolītes ziemas kausa 3. 
kārta.
24.02. DDG „Saulgriezes” koncertē 
Kalsnavā.
27.02. Sieviešu biedrībā „Ābele” veselīga 
uztura pagatavošanas meistarklase ar 
Antru Gotlaufu.
28.02. Kolektīvs mētrieniešu izbraukums 
uz Madonas muzeju.

Notikumus apkopoja 
Ilmārs Grudulis

Madonas novada šā gada pasākumā „Sporta laureāts” 
nomināciju „PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU SPORTA DARBA 

ORGANIZĒŠANĀ, MADONAS un 
MĒTRIENAS VĀRDA POPULARIZĒŠANĀ” 

saņēma 
ILMĀRS GRUDULIS.

Visu mētrieniešu un sporta draugu vārdā – sirsnīgi 
sveicam!
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PASĀKUMS

Stāsta R. Indriķe.

Dodamies purvā.

Pēdu atpazīšana.

Tev pieder viss
Caur jasmīnziedu baltiem sapņu rītiem,
Tavs mūžs kā klusa bišu dziesma san – 
Ar vārdiem dziļi sirdī ierakstītiem,
Kur ilgi laimes stundu atbalss skan.

Cik krāsu toņu ieausts katrā dienā,
Vai katrs šļaksts vairs vilni atgriezt var?
Varbūt daudz vairāk pieskārienā vienā
Ar siltām rokām mīlestība skar.

Tev pieder viss, kas ir un kādreiz bijis,
Pat tad, ja turp vairs ceļu neatrod…
Lai tavās acīs šodien prieks ir bijis,
No kura smelt un arī citiem dot.

Daudz liktenis ir svaru kausos licis,
Ko drīkstēju ņemt sev un arī citiem dot,
Man paliekošs vien ievu baltums ticis,
Un gods šai pašā zemē salapot.
  /Sandra Grīnberga/

Dzejas pieskāriens sirdij atmodina 
atmiņas, saasina tagadnes izjūtas un 
liek redzīgāk izjust dienu ritumu, gada-
laiku maiņu vienreizību un gadskārtu 
steigu.

Dzeja caur mūziku pieskaras vēl 
dziļāk, gaišāk un patiesāk.

Paldies dzejniecei Sandrai Grīn-
bergai un mūziķim – komponistam un 
izpildītājam Kasparam Krastiņam par 
vienreizēji silto kopā būšanas mirkli 
aukstajā ziemas dienā mūsu klubiņā!

Laima Tumanova

Katru gadu 2. februārī ar dažādiem 
pasākumiem tiek atzīmēta Starptautiskā 
Mitrāju diena. Tas tādēļ, ka 1971. gada 
2. februārī Irānas pilsētā Ramsārē tika 
pieņemta konvencija „Par starptautiskas 
nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu 
dzīves vidi”. Šīs konvencijas mērķis ir no-
drošināt visu veidu mitrāju aizsardzību un 
saprātīgu izmantošanu, atzīstot, ka mitrāji 
kā ekosistēmas ir ļoti nozīmīgi bioloģis-
kās daudzveidības saglabāšanā, kā arī 
cilvēku labklājības nodrošināšanā. 

Mitrāju dienai par godu 4. februārī 
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales 
reģionālā administrācija rīkoja pārgājie-
nu Teiču purvā, lai popularizētu mitrāju 

aizsardzības jautājumus, kā arī dotu ie-
dzīvotājiem lielisku iespēju baudīt purva 
skaistumu arī ziemā. Pārgājiena vadītāja 
Regīna Indriķe stāstīja par mitrājiem un 
to aizsardzību, lielu uzmanību veltot tie-
ši Teiču purvam. Dalībnieki uzzināja, ka 
mitrāji ir ne tikai purvi, bet arī palienes, 
ūdeņu platības – dabiskas vai mākslī-
gas, pastāvīgas vai pārplūstošas, kurās 
ir stāvošs vai tekošs ūdens, saldūdens, 
iesāļš vai sāļš ūdens.  Latvijā ir 6 konven-
cijā iekļautas teritorijas – Engures ezers, 
Kaņiera ezers, Teiču un Pelečāres purvi, 
Ziemeļu purvi, Lubāna mitrājs un Papes 
mitrāju komplekss.

Mitrāji ir jāsargā, jo tie regulē ūdens 
režīmu, palīdz samazināt plūdus, veic 
ūdeņu attīrīšanu un papildina ar ūdeni 
gruntsūdeņus, kā arī mitrāji ir dzīves vieta 
neskaitāmām augu un dzīvnieku sugām. 

Uz pārgājienu bija sabraukuši 15  
dalībnieki no dažādām Latvijas vietām. 
Kaimiņi no Jēkabpils un Praulienas, no 
Krustpils novada, vietējie mētrienieši. 
Tālāko ceļu līdz Teiču purvam mēroja da-
lībnieki no Ludzas novada, Valmieras un 
Mazsalacas. 

Pārgājienu sākām ar uzdevumu par 
zvēru pēdām. Pēdu nospiedumi ir viena 
no lietām, ko var redzēt purvā ziemā. 

Veiksmīgi tikuši galā ar uzdevumu, 
devāmies 3,5 km pārgājienā pa purva 
laipām, pētot dzīvnieku darbības pēdas, 
runājot par mitrājiem un to nozīmi mūsu 
dzīvē, par procesu dabisku norisi un 

Pasaules Mitrāju dienas 
pārgājiens Teiču purvā

purvu apsaimniekošanas jautājumiem, 
klausoties vēja šalkās un baudot ziemīgo 
purva ainavu. 

Noslēgumā pārgājiena dalībnieki, 
dzerot sarūpēto silto tēju, pārrunāja pār-
gājiena norisi, dalījās atziņās par to, ko 
jaunu un interesantu uzzināja. Visi atzina, 
ka diena pavadīta interesanti un izteica 
vēlmi atgriezties šeit, lai uzzinātu vēl ko 
jaunu. Gribu mudināt vietējos iedzīvotā-
jus apmeklēt šāda veida pasākumus, jo 
tā ir iespēja daudz labāk iepazīt dzimto 
pusi un mūsu dabu.

Tiekamies Dabas aizsardzības pār-
valdes rīkotajos pasākumos Teiču apkār-
tnē!

Laura Biķerniece 
Regīnas Indriķes un Lauras 

Biķernieces foto
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Deju koncertiem bagāts mēnesis
Aizver acis,
Kad esmu Tev tuvu klāt.
Aizver klusumā tās.
Apliec rokas man apkārt,
Lai varam mūsu deju sākt.
Tad piekļauj mani sev ciešāk
Un nelaid mani prom,
Lai jūtu Tavus sirdspukstus
Un dzirdu Tavu elpu.
Kad dziesmas pēdējās taktis skanēs
Sniedz man mūsu dejas atvadu 
skūpstu...
 /Ieva Garoza/

Februāris bija koncertiem ļoti pār-
bagāts Mētrienas tautas nama senioru 
deju kolektīvam „Mētra” un dāmu deju 
grupai „Saulgriezes”. Teju vai katru 
sestdienu pēc kārtas devāmies uz kā-
diem no novada un ārpus novada tau-
tas vai kultūras namiem. 

3. februāris. Dodamies uz Sarkaņu 
pagasta tautas namu „Kalnagravas”, 
kur mūs mīļi uz koncertu aicināja senio-
ru deju kolektīvs „Senči”. 

10. februārī pēc ielūguma mūsu 
dejas ceļš vijās uz Ogres novada Sun-
tažu kultūras namu, kur tika rīkots kon-
certs „Baltajā putenī”. Koncertā bez 
„Mētras” piedalījās mājinieki – SDK 
„Suncele” un vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Sunta”, Aizkraukles kultūras 
nama vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Kokna”, Straupes kultūras nama SDK 
„Munsturis”, Bauskas kultūras centra 
SDK „Sen – Biguļi”, Ķeipenes tautas 
nama SDK „Veldze”, Limbažu kultūras 
nama SDK „Sagša”, Lēdmanes kul-
tūras nama SDK „Lēdmane”, kā arī ar 
skaistām dziesmām mūs priecēja Sun-
tažu kultūras nama vokālais ansamblis 
„Svīre”. 

17. februārī dāmu deju grupa 
„Saulgriezes” sadancoja Barkavā kon-
certā „Līksmo mana dvēselīte”. Barka-
vā sadancoja dāmu deju grupas „Zīle” 
(Barkava), „Magones” (Meirāni), „Va-
ravīksne” (Lubāna), „Vēlziedes” (Vara-
kļāni), „Raffaello” (Gaigalava), „Oreo” 
(Sauleskalns). 

24. februāris. Pa sniegotu, saules 
apmirdzētu ceļu traucamies uz Jaun-
kalsnavu. Šoreiz atkal dāmas. Koncerts 
„…un vienalga man…”.

Paldies visiem dejotājiem par atvē-
lēto laiku dejai. Paldies pagasta pārval-
dei par atbalstu. Paldies šoferītim Vikto-
ram! Lai mums raits dejas solis!

Solvita Stulpiņa
Foto no kolektīvu personīgajiem 

arhīviem

Dāmu kopbilde Kalsnavā.

„Mētra” Suntažos kopā ar 
vadītāju Solvitu Stulpiņu un Suntažu 

deju vadītāju Skaidrīti Andževu.

Deja „Sazatiku puisīti”.

„Saulgriezes” pirms koncerta Barkavā.
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MEDĪBAS
Gunāra un Kaspara lūsis

Lūša medības Valtersalā. 

Pirmie ziemas mēneši janvāris un 
decembris bija neparasti silti, lietaini. Bie-
ži lietus mijās ar slapju sniegu. Februāris 
izrādījās neparasti auksts. Tas, protams, 
ietekmēja visas nodarbes darbā, arī me-
dībās. Kaut Āfrikas cūku mēris Mētrienas 
pagastā nav konstatēts, tomēr tā vispā-
rējās sekas jūtamas. Meža cūku palicis 
krietni mazāk. Jāpiebilst arī, ka pēdējos 
piecos sešos gados līdz 70 dzīvniekiem 
tika nomedīts katru gadu. 

2018. gada februārī vienīgo meža 
cūku Mētrienā nomedīja Intars Jurģis. 2. 
februāra vakarā Lejniekos pie sava medī-
bu paaugstinājuma viņš sagaidīja pērnā 
gada meža kuilīti.

Divus mēnešus vaiga sviedros ir 
rāvies Kaspars Rozītis. Katru dienu viņš 
pārbaudīja kolektīva medību iecirknī ie-
nākošās un izejošās vilku un lūšu pēdas. 
Notika vairākas medības, kuru laikā vil-
kiem un lūšiem laimējās aizbēgt.

16. februārī Kaspars Rozītis pārspē-
ja lielu lūšu tēviņu, atminēdams dzīvnie-
ka gājienus Valtersalas purvainajā meža 
masīvā. Lūsis pienāca klāt Gunāram 
Pastaram, kurš stāvēja vietā, ko mednieki 

sauc par „skursteni”. Līdz pat deviņdes-
mitajiem gadiem apmēram divi kilometri 
no Salām mežā, Beļavas virzienā uz Ve-

prakalna pusi, stāvēja sen nojauktas mā-
jas skurstenis. Stāvēja gadus trīsdesmit 
kopā ar ceriņu un akāciju apstādījumiem. 

Ar Lieldienām saistāmas daudzas tradīcijas un ticējumi, kas ļauj iegūt labāku 
veselību, labāku ražu un pārticību, mieru mājās. Izvēlieties, kam ticēsiet!

Šūpošanās
• Lieldienās jāšūpojas, lai vasarā 
neēstu odi un citi kukaiņi.
• Lieldienās vajag daudz šūpoties, tad 
pa gadu nekausies ar „lāča miegu”.
• Kas vienreiz kāris šūpoles, tam jākar 
arī citās Lieldienās, jo citādi lopiem 
neklājas labi.

Olas
• Kas olas bez sāls ēd, tas visu vasaru 
daudz melos.
• Lieldienās bērniem vajag ēst daudz 
olu, lai augtu apaļi kā olas.
• Lieldienās olas vārot nedrīkst pūst 
uguni, jo tad olas plīst.
• Lieldienas pirmo olu ēdot, nedrīkst 
to saskrāpēt, jo tad būs tik daudz 
slimību, cik olai skrambu.

Laika pareģojumi
• Lietus pirmā Lieldienā norāda, ka 
līdz vasaras svētkiem katra svētdiena 
būs lietaina.
• Kad pāriet Lieldienas, tad iesākas 

silts laiks.
• Lieldienas rītā nedrīkst istabā uguni 
kurt, lai pērkons neiespertu.
• Cik daudz rasas priekš Lieldienas, 
tik daudz salnu pēc Lieldienas.
• Kad vardes pa Lieldienām iet pāri 
pār lielceļu, tad sagaidāma lietaina 
vasara.
• Ja Lieldienu rītā saule uzlēkusi 
spodra, būs karsta vasara.
• Ja jau priekš Lieldienām rūc 
pērkons, tad būs barga vasara.
• Ja Lieldienās ir lietus, tas līs katrā 
svētdienā līdz par vasarsvētkiem.

Veselība
• Lieldienu naktī ar pīlādža rungu 
jāskrien apkārt mājai, lai burvji netiek 
mājā iekšā.
• Lai būtu sārti vaigi, Lieldienu rītā 
pirms saullēkta jāapēd vismaz 13 
dzērveņu ogu.
• Dziedinošs un sargājošs ir 
ūdens, kas, neizrunājot ne vārda, 
līdz saullēktam pasmelts no upes 

tecēšanas virzienā. Ar to apslaka 
lopus, dzīvojamo māju.

Mājas
• Kurš Pirmajās Lieldienās pirmais 
laukā iziet, tam tajā gadā laime 
gaidāma.
• Lieldienās ēd zirņus, lai bagātību 
iegūtu.
• Lieldienas rītā bez Saules jāizkurina 
krāsns, tad darbi veicas visiem pa 
priekšu.
• Ja Lieldienas olu čaulas nejauši 
kājām samin, tad tai mājā ļaudis 
nemierā dzīvos.
• Ja saimes tēvs Lieldienās olu 
sagriež tik daļās, cik cilvēku, tad saime 
dzīvojot saticīgi.
• Pa Lieldienu jāiet skaidas lasīt, tad 
atradīšot zudušas lielas.
• Lieldienu nedēļā nevajag malt 
dzirnavas, kā arī vispār nedarīt 
nekādus trokšņainus darbus, lai vētras 
un pērkona negaisi nenodarītu postu. 
Svetkulaiks.lv 
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SPORTA ZIŅAS

Jurģis Eglītis un Artūrs Fridrihsons.

Mētrienas vīriešu volejbola komanda 
pēc čempionāta fināla.

Pēc Gunāra šāviena lādiņu zvēram raidīja 
arī Kaspars, kurš kā medību vadītājs izlē-
ma, ka lūsis pienākas Gunāram. 

Vispār Valtersala ir interesanta vie-
ta, kādreiz apdzīvota ar vairākām atse-
višķām saimniecībām. Ap puskilometru 
attālumā no Mētrienas Ļaudonas lielceļa 
vēl labi redzami krievu armijas Pirmā pa-
saules kara ierakumi. Ir bijusi pat ideja, ka 
tos varētu atjaunot veidolā, kādā tie bija 
pirms simts gadiem. Divdesmito gadu 
pusē bija publicēts attēls, kur zemnieks 
Siekstiņš pēc kara dzīvo zemnīcā.

6. februārī Mētrienas mežos Kaspars 
Rozītis notvēra akmens caunu. No savas 
radinieces meža cauna atšķiras ar lielāku 
baltumu uz ādas. Arī 16. februārī Kaspa-
ram Rozītim kārtējā meža cauna.

Ilmārs Grudulis
Foto no mednieku personīgajiem 

arhīviem

Madonas novada čempionāts volejbolā

Februāra mēnesī noslēdzās Ma-
donas novada atklātais volejbola čem-
pionāts. Čempionātā komandas izcīna 
divas balvas. Spēlētāji cīnās par pirmo 
vietu līdz fi nālspēlēm, kur beigās kāda 
no komandām iegūst čempiona titulu. 
Pēdējā sabraukuma spēles notika Bar-
kavas pamatskolas sporta zālē 4. febru-
ārī. Līdz spēļu dienai cerības uz regulārā 
čempionāta 1. vietu saglabāja trīs ko-
mandas. 

Mētrienas komanda savas spēles 
bija izspēlējusi, un ar divos apļos iekrā-
tiem 15 punktiem atradās līderpozīcijā, 
taču tiem ar 12 punktiem sekoja MAD-
NO komanda, un ar 9 punktiem Koman-
da „Logu maiņa”. Abām komandām bija 
vienādas izredzes pacīnīties par 1. vietu 
regulārajā čempionātā. 1. spēlē MADNO 
ar rezultātu 2:0 uzvarēja Ērgļu komandu. 
Otrajā spēlē vēlreiz zaudējumu piedzīvo-
ja Ērgļu komanda, cīnoties pret koman-
du „Logu maiņa”. Pēc šīm spēlēm Mēt-
rienas komandu panāca „MADNO” un 
„Logu maiņa”. Pēdējā regulārajā čem-
pionāta spēlē izšķīrās pirmo triju vietu 
sadalījums. Viens vairāk uzvarētais sets 
ļāva MADNO komandai triumfēt regulā-
rajā čempionātā.

 17. februārī notika pusfi nāla un fi -
nāla spēles. MADNO uzvarēja Ērgļus ar 
rezultātu 3:0, bet „Logu maiņa” Mētrienu 
ar 3:1.

Finālspēlē starp MADNO un „Logu 
maiņas” komandām pārāki bija MADNO 

vīri, kļūdami par Madonas novada čem-
pioniem. Mētriena, ar 3:0 uzvarot Ērgļu 
komandu, palika trešajā vietā, saņemot 
bronzas medaļas. Komandā spēlēja Ar-
mands Grudulis, Andris un Jurģis Seržā-
ni, Artūrs Fridrihsons, Rihards Vaivods, 
Uģis Eglītis, Intars Jurģis, Norberts Alek-
navičs, Jurģis Eglītis un Anatolijs Karau-
šu.

Ilmārs Grudulis
Foto no volejbolistu personīgā 

arhīva
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Mētrienā uzvar Ramata
No 1972. gada katra 

februāra pēdējā sestdiena 
ir Mētrienas kausa izcīņas 
sacensību diena vīriešu 
volejbola komandām. Šā 
gada sacensībās uzvarē-
ja Ramatas komanda no 
Mazsalacas. Ramatas vo-
lejbolisti uzstādīja savda-
bīgu sacensību rekordu – 
kļūdami par uzvarētājiem 
5. gadu pēc kārtas. Līdz 
šim to bija spējusi tikai 
Madonas pilsētas koman-
da „Bruģis” ar četrām uz-
varām pēc kārtas.

 Ramatas komanda 
sacensībās piedalās no 
1986. gada. Visās sacen-
sībās piedalījies Ramatas 
komandas organizators un treneris Il-
gonis Brokāns. Šoreiz komandā star-
tēja tikai viens no viņa dēliem – Gatis 
Brokāns. Vēl komandā spēlēja Jānis 
Cēsis, Toms Kļaviņš, Toms Grāvelis, 
Oskars Ramats un Mairis Juražs. 
Jāatzīmē arī Ilgoņa meita Sanita Bro-
kāne, kura palīdzēja rīkotājiem iemū-
žināt skaistākos spēles momentus. 
Ramatas volejbolisti atstāja ļoti spē-
cīgas komandas iespaidu. Viņiem 
labi padevās spēle gan aizsardzībā, gan 
uzbrukumā.

 Otrās vietas ieguvēji mētrienieši ne-
spēlēja savā optimālajā sastāvā, jo šajā 
laikā norisinājās citu līgu spēles. No ie-
rastajiem komandas spēlētājiem laukumā 
bija divi - komandas kapteinis Artūrs Frid-
rihsons un Rihards Vaivods. Vēl komandā 
spēlēja Roberts un Kaspars Fridrihsoni, 

Pēc Mētrienas kausa 
volejbolā sacensībām.

Uzvarētāji – Ramatas vīri.

Intars Jurģis un Anatolijs Karaušu. 
Trešajā vietā ierindojās Atašienes ko-

manda. 
Arvien labāku sniegumu rāda Mētrie-

nas jauniešu komanda, kura piedalās jau 
trešajās ofi ciālajās sacensībās un šoreiz 
palika ceturtajā vietā. Komandas sastā-

vā spēlēja Norberts Aleknavičs, 
Miks Auziņš, Mareks Jermakovs, 
Roberts Kamarūtis, Ģirts Prikulis, 
Ričards Strogovs un Linards Lei-
manis.

Uzvarētāji uz Mazsalacu aiz-
veda Mētrienas ceļojošo kausu. 
Individuālās balvas saņēma visu 
triju godalgoto komandu spēlētāji. 

Teicami sacensības vadīja Mētrienas 
sporta organizatore Līga Pastare.  
Paldies sakām daudzajiem līdzjutē-

jiem, kuri atbalstīja volejbola spēles visas 
dienas garumā. 

Uz tikšanos 2019. gada 23. februārī!
Ilmārs Grudulis

Čempionāta uzvarētāju bilžu 
autore Sanita Brokāne

Praulienas ziemas kausa otrajā kārtā zoles spēlē no Mētrienas piedalījās 
Grigorijs Konovaļenko, Andris Broks un Zintis Kalniņš. Godalgotās vietas mēt-
rienieši neieguva. 

17. februārī Jānis Trops organizēja turnīru „Mētrienas pīķis”. Sacensības 
notika Mētrienas tautas namā. Savus šķēpus krustoja 20 zolmaņi no Mētrienas, 
Praulienas un Atašienes. Spēcīgākais izrādījās Ojārs Dorotkins no Praulienas, 
otrajā vietā Zintis Kalniņš no Mētrienas, trešajā Pēteris Balodis no Atašienes. 
Mētrienas komandas līderis Jānis Trops palika 4. vietā. 

24. februārī Praulienā vīri pulcējās uz ziemas kausa spēļu 4. kārtu. Arī šajā 
reizē piedalījās dalībnieki no Atašienes, Praulienas un Mētrienas – kopā 15. 
Mūsu pagastu šoreiz pārstāvēja Kristaps Āzacis, Andris Broks, Zintis Kalniņš 
un Artis Podiņš. Vislabākos rezultātus no mētrieniešiem uzrādīja Artis Podiņš, 
izcīnot 4. vietu. 

Ilmārs Grudulis

Kāršu spēles uzņem apgriezienus
LĪDZJŪTĪBAS

a

Ū ĪĪĪĪĪĪĪĪĪDDDDDDDDZJŪTĪBAS

...Vairs tikšanās gaišuma nebūs.
Ir atdots un paņemts viss...
Jo īsas ir ziemeļu vasaras
Piejūras madaru pļavās...

  (Ā. Elksne)

Izsakām dziļu līdzjūtību
Gunta Irbes un 

Veltas Randeres 
tuviniekiem mīļu cilvēku smilšu 

kalniņā pavadot.

„Ābeles” meitenes
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PIEMIŅAI

14. februāris pirma-
jā brīdī visiem asociējas 
ar visu mīlētāju dienu jeb 
Valentīndienu. Pamazām 
Latvijā šī diena iezīmējas 
arī ar citu, svarīgu aktivitāti 
skolēniem. Ar katru gadu 
populārāka paliek tā sauk-
tā „Ēnu diena”. Ēnu diena 
ir pasaulē atpazīstama un 
atzīta Junior Achievement 
karjeras izglītības prog-
ramma 1. – 12. klašu sko-
lēniem, kuras laikā skolēni 
apmeklē kādu darbavietu 
un 4 – 6 stundu garumā 
vēro interesējošās profesi-
jas pārstāvja darba ikdie-
nu. 

Šogad ēnu dienas 
aktivitātes norisinājās arī 
Mētrienas tautas namā. In-
teresi, kā noris darbs tau-
tas namā un kādi ir šādas 
iestādes vadītājas darba 
pienākum, izrādīja trīs meitenes – Ma-
donas ģimnāzijas 8. klases skolnieces 
Krista Kārklāne un Daniela Dzene, un 
Lilita Podiņa no Madonas pilsētas vidus-
skolas 11. klases.

Šoreiz gan meitenes ne tikai sekoja 
darba dienai, bet pašas aktīvi līdzdarbo-
jās dažādu pienākumu veikšanā. Dienu 
iesākām, pārrunājot darba pienākumus 
kopumā. Kā norit tautas nama ikdiena 
un ar ko jārēķinās, strādājot šādā ama-
tā. 

Tā kā tuvojas Lieldienas, veicām sa-
gatavoto pagasta dekorāciju krāsošanu. 
Šogad Lieldienu zaķiem pievienosies arī 
krāšņas olas gan pie pagastmājas, gan 

Ēnotājas.

Top Lieldienu dekors.

Valda Oša 
piemiņai
Tu esi viens no mūžības

3. janvārī izlasīju Annas Skaidrītes 
grāmatu. 6. janvārī pavadījām mūžībā 
Valdi Ošu. Es Valda bērēs minēju šo 
apzīmējumu – „Tu esi viens no mūžī-
bas”, jo visi kopā mēs sastādām mū-
žību. Katrs no turienes nākam un katrs 
aizejam…

Krietns cilvēks. Mētrienietis ne pir-
majā paaudzē. Bērnības gadi saistīti ar 
Rāksalu un Simsāniem. No Rāksalas 
uz Mētrienu skaistais Rāksalas sils. 
Simsāni Odzienas – Beļavas sila malā. 
No Simsāniem plašs skats pāri Ban-
deru laukiem uz Ļūmānu pusi. Laikam 
no jaukās Mētrienas dabas Valdim bija 
labsirdīgs raksturs. Mācību gadi paiet 
Ļūmānu, Sūnu, Mētrienas un Atašie-
nes skolās. Par autovadītāju kļūst pil-
sētas mācību iestādēs. Tālākās dzīves 
dienas lielākoties uz riteņiem. Un tikai 
Mētrienā. Vispirms kolhozā „Cīņa”, bet 
darba gaitas beidz „Līdumā”. Mierīgs, 
godīgs un izpalīdzīgs. Palīdzēja tiem, 
kuri nezināšanas vai nespēka dēļ ne-
spēja tikt galā ar savām automašīnām. 
Palīdzēja sadzīves darbiņos, kuri ar 
gadiem izlikās arvien grūtāki. Dzīves-
biedre varēja mierīgi nodoties savam 
tiešajam darbam, jo daļu no kopējiem 
pienākumiem veica Valdis. Varbūt, ka 
arī viņš sekmēja Marutas atzīmēšanu 
ar augsto bibliotēkas apbalvojumu. 
Pagaidām Maruta ir vienīgā, kuras per-
sonībai Kanādas latvieši lūdza iestādīt 
liepu Piemiņas vietā. 

Daudziem pagasta iedzīvotājiem 
ikdienas skatā pietrūkst vīra, kurš velo-
sipēda sēdeklī ripina pa Mētrienas ce-
ļiem. Pietrūkst vīra, ar kuru aprunāties 
pie galda aiz veikala sienas. Daudzi 
vietējie iedzīvotāji ar labu vārdu atce-
rēsies mētrienieti Valdi Ošu.

Ilmārs Grudulis

Ēnu diena…

iebraucot Mētrienā no Madonas puses. 
Dienu turpinājām tautas namā, 

veidojot pasākuma scenāriju. Devu 
meitenēm iespēju kāpt uz skatuves un 
izveidoto scenāriju izspēlēt un norunāt 
uzrakstītos tekstus pie mikrofoniem ar 
ieslēgtu apskaņošanas aparatūru.  Saku 
paldies jaunajām dāmām par izrādīto 
interesi un aktīvo līdzdarbošanos visas 
dienas garumā. Lai izdodas atrast īsto 
nākotnes profesiju!

Lauras Biķernieces 
teksts un foto

Salūzts mūžs.
Iet projām grūtā dzīve,
Vien atmiņas vēl glabās laiks…

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Benitai un tuviniekiem, pavadot 

mūžībā Marģeri Zvaigzni.

Anna Anita Amata, Ilmārs Grudulis
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Jauniešu grupas uzvarētāji.

Uzvarētājas dāmu grupā.

Kristīne Mutore.

Pēc medaļām.

Ir apritējis gads, Odzienas ezeru klāj 
ledus, un zemledus makšķerēšanas en-
tuziastus aicinājām pulcēties uz čempio-
nātu. Agrā 18. februāra rītā pie Odzienas 
ezera sagaidījām sacensību dalībniekus. 
Reģistrācijas lapas apskatot secinājām, 
ka šogad sabraukuši uz pusi vairāk da-
lībnieku, kā pagājušā gadā. Turklāt da-
lībnieki bija mērojuši ceļu pie mums gan 
no kaimiņu novadiem, gan no Jelgavas, 
Preiļiem, Mālpils un Dobeles. 

Arī šogad uz Odzienas ezera par 
medaļām cīnījās divos čempionātos vie-
nā dienā. Pulksten 8:00 tika dots starts 
Mētrienas pagasta atklātajam zemledus 
makšķerēšanas čempionātam. Uz šo 
sacensību tūri reģistrējās 68 dalībnieki, 
kuri sadalījās divdesmit divās komandās.  
Makšķerniekiem copei tika atvēlētas 3 
stundas, pēc kurām notika izzvejoto lomu 
svēršana. Pēc rezultātu reģistrēšanas da-
lībnieki varēja mieloties ar siltu zupu. Tā 
bija tapusi turpat blakus ezeram divos 
lielos čuguna katlos uz uguns, kamēr da-
lībnieki borēja caurumus ledū un cīnījās 
par labākajiem lomiem. 

Saskaitot rezultātus komandu kop-
vērtējumā, trešo vietu ieguva komanda 
„Dobele” ar kopējo zivju svaru 2,355 kg, 
otrajā vietā ierindojās komanda „Kalna 
iela” ar kopējo zivju svaru 2,480 kg, bet 
godpilno pirmo vietu izcīnīja komanda 
„Kalsnava” ar kopējo zivju svaru 2,495 
kg. Kalsnavas komanda mājās aizveda 
arī Mētrienas ceļojošo kausu, kurš tiek 
katru gadu nodots labākajai komandai 
jau 63. gadu pēc kārtas. Gaidīsim Kal-
snavu atkal ciemos nākamgad, lai kausu 
nodotu tālāk 2019. gada labākajai mak-
šķerēšanas komandai. 

Individuālajā ieskaitē vīriem labākos 
rezultātus uzrādīja: Zintis Viļēvičs ar 1,145 
kg zivju, ierindojoties 3. vietā, otrais bija 
Andris Turkins ar 1,165 kg smagu lomu, 
bet pirmo vietu un zelta medaļu saņēma 
Juris Āboliņš no Dobeles komandas, no 
ezera pārnesot 1,235 kg zivju. 

Apsveicama ir arī dāmu interese par 
šo sporta veidu. Šoreiz uz starta izgāja 
10 zemledus makšķernieces, līdz ar to 
arī dāmu konkurencē cīņa bija liela.  Pēc 
lomu svēršanas, 3. labākā makšķernie-
ce – Lāsma Turkopole ar 0,505 kg zivju, 
bet otrā vieta Sarmītei Kūlītei ar 0,670 kg 
zivju. Patiess prieks par zelta medaļas 
ieguvēju mētrienieti Kristīni Mutori, kuras 
loma kopējais svars bija 0,690 kg. 

Jauniešu grupā līdz 18 gadiem pie-
teicās trīs dalībnieki, kuri arī aktīvi cīnījās 

Sacensības uz Odzienas ezera ledus

par medaļām. Puiši medaļas 
sadalīja sekojoši: bronza – mēt-
rienietim Norbertam Aleknavi-
čam ar 0,065 kg zivju, sudrabs 
– Emīlam Nilam Eltermanim ar 
0,080 kg zivju un zelts – Guntim 
Bogotajam ar 0,245 kg zivju. 

Balvu par lielāko izmakšķe-
rēto zivi pasniedzām Vjačesla-
vam Trofi movam, kurš no ezera 
krastā pārnesa 0,325 kg smagu 
asari. 

Dienas vidū devām startu 
Madonas novada atklātajam 
makšķerēšanas čempionātam. 
Reģistrētie 63 dalībnieki ieņē-
ma vietas ezera otrā pusē un 
sacensības sākās no jauna. 

Par lomiem makšķernieki 
cīnījās 4 stundas. Apsveicams ir 
sacensību dalībnieku azarts un 
cīņas spars visu dienu pavadīt 
uz ezera. Jābūt savai makšķe-
rēšanas taktikai, īstajai ēsmai 
un labām novērotāja spējām, 
lai baltajā klajumā atrastu vietu 
pareizajā ezera līcī, kur ķersies 
vislabākie lomi. Kā atzina paši 
makšķernieki, ledus urbšana 
ir veids, kā sasildīties un iegūt 
enerģiju, kad makšķerējot, jā-
pavada tik daudzas stundas uz 
ezera. 

Kamēr ritēja sacensību die-
nas otrā kārta, mūsu palīgi sāka 
gatavot štovētus kāpostu uz 
ugunskura, lai pēc sacensībām 

MAKŠĶERĒŠANA
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gaidot apbalvošanu, nogurušie dalībnieki 
varētu iestiprināties un atgūt spēkus. 

Pēc lomu svēršanas Madonas nova-
da kausus un medaļas sadalījām sekojo-
šiem makšķerniekiem.

Komandu kopvērtējumā 3. vietu izcī-
nīja „Vecie līņi” ar 3,165 kg kopējo zivju 
svaru, 2. vietā ierindojās „Jaunciems” ar 
3,495 kg kopējo zivju svaru, bet godpilno 
pirmo vietu izcīnīja komanda „Dobele”, 
kopā uz svēršanas brīdi atnesot 3,630 kg 
zivju.

51 vīra konkurencē godalgotās me-
daļas sadalījām sekojoši: 3. vietā Aigars 
Ķipēns ar 1,540 kg zivju, bet otrajā vietā 
Gunārs Matisāns ar 1,600 kg zivju. Pirmo 
vietu un otro zelta medaļu individuālajā 
ieskaitē saņēma Juris Āboliņš ar 1,720 
kg zivju, kurš pēc sacensību noslēguma 
atzina, ka šeit ir vērts braukt uz sacensī-
bām. 

Sverot dāmu lomus secinājām, ka 
nereti daiļā dzimuma pārstāves ar lomu 
svaru „griež ārā pogas” pat saviem vī-
riem. Dāmu individuālajā ieskaitē bron-
zas medaļu izcīnīja Kristīne Mutore ar 
0,895 kg zivju, sudraba godalgu ieguva 
Māra Ķeņģe ar 0,930 kg zivju, bet pirmajā 
vietā Ilze Barūkle ar 1,175 kg zivju. 

Jauniešu konkurencē nepārspēts 
palika Guntis Bogotais, kurš ieguva 1. 
vietu ar 0,245 kg zivju svaru, otrajā vietā 
Norberts Aleknavičs ar 0,155 kg zivju sva-
ru, bet trešajā vietā – jaunākais sacensību 
dalībnieks Emīls Nils Eltermanis ar 0,070 
kg zivju. 

Lielākā zivs uz mormiškas uzķē-
rās Rolandam Kaļeiņikovam – 0,250 kg 
smags asaris. 

Tā kā vienā dienā notika divas sa-
censības un uz ezera bija jāpavada visa 
diena, Mētrienas pagasta pārvalde, par 
labāko individuālo rezultātu abu čempio-
nātu kopvērtējumā, nolēma piešķirt spec-
balvu. To saņēma mūsu vistālāk brauku-
šais ciemiņš un sacensību dalībnieks 
Juris Āboliņš no Dobeles. 

Jāuzsaka ir arī makšķernieku rado-
šais gars, jo šogad dažas komandas 
īpaši izcēlās ar saviem nosaukumiem, 
tādiem kā: „Zivju gani”, „Vecie līņi”, „Spe-
čuki”, „100 garami” un „Golden fi sh”.

Paldies par dāvanām un atbalstu 
sakām Madonas novada pašvaldībai, 
Mētrienas pagasta pārvaldei un pārvald-
niekam Andrim Dzenovskim, Intaram Tu-
manovam, Ervīnam Krauklim, Andrejam 
Stangam, Ainai Tropai, Andrim Vītolam, 
Aigai Freijai, Viktoram Aleknavičam, Dai-
nim Tropam, SIA „Signāls EM”. Paldies 
visiem sacensību dalībniekiem un visiem 
makšķernieku līdzjutējiem. 

Uz tikšanos nākamajos mačos 
Odzienas ezerā!

Laura Biķerniece

Ilgoņa Mālnieka līdaka 
Driksnas ezerā

Janvāra pirmās un februāra pēdē-
jās dienas bija vējainas ar lietu un slapju 
sniegu. Arī tādos laika apstākļos mak-
šķerniekus viņiem piemītošais nemiera 
gars dzen ezeru un upju virzienā.

2. februāra vakarā, kad sporta zālē 
trenējāmies ar Artūru, man paziņoja, 
ka kāds mani gaida pie atvērta skolas 
loga. Aiz tā stāvēja Artūra tēvs Ilgonis 
Mālnieks ar ļoti lielu līdaku izstieptā 
rokā. Teica, lai skatoties ātri, krietno zivi 
nevarot ilgi noturēt. Uz plānā Driksnas 
ezera ledus āliņģī Ilgoņa žibuli bija iekā-
rojusi 6,5 kg smaga līdaka. Bļitkotājam 
to izdevās izvilkt. Līdaka izskatījās visai 
iespaidīga. Drīksnas ezers ir netālu no 
Ļaudonas miesta, sila sākumā, Ļaudo-
nas – Beļavas ceļa kreisajā pusē, skato-
ties no Ļaudonas. Vieta skaista. Labajā 
pusē netālu Sāvienas pilskalns un vēl 
triju nelielu ezeriņu virkne. Pie Driksnas 
ezera ir meža dienesta atpūtas vieta. 
Taču nolaista. Neapzinīgi apmeklētāji to 
bagātīgi piedrazojuši ar pudelēm, kār-
bām, papīriem un visu citu iespējamo. 
Uz Odzienas ezeru peldēties braucošie 
Ļaudonas skolotāji, atzīst mūsu ezeru 
par daudz sakoptāku.

Driksnas ezers ir bagāts ar līdakām, 
asariem un raudām. Tagad ezers par 
vienu pienācīgu zivi tukšāks. Gadus trīs-
desmit atpakaļ bargā dziļā ziemā Driks-
nas ezerā slāpa zivis.

Piebildīšu, ka arī šoziem mūsu mak-
šķernieki apmeklēja tālo Peipusa ezeru. 
Labs loms gadījās Andrejam Stoļerovam. 
Un varens asaris – 650 gramu svarā.

Ilmārs Grudulis
Sigitas Mālnieces foto

Andrejs Stoļerovs uz Peipusa ezera 
ledus ar 650 gramus smagu asari.

Ilgonis Mālnieks ar lielo līdaku.

Neskatoties uz visai vēso un vējaino februāri, Mētrienas sporta makšķernieku 
komanda gandrīz visas izejamās dienas veltīja sacensībām. Rolands Kaļeiņikovs, 
Genādijs Sinkēvičs un Vitālijs Frolovs pabija visās iespējamās sacensības vietās. 

3. februārī startēja uz Lubāna ezera pasākumā ar nosaukumu „Lielais loms”. 
Mētrieniešu loms gan nebija no lielajiem. 

10. februārī Rolanda vīri rāvās pa Krustpils novada Baļotes ezera ledu. Pie lie-
liem lomiem netika. Nākamajā dienā mūsējos aicināja Mālpils Dzirnezera ledāji.

18. februārī dalība uz Mētrienas Odzienas ezera uzreiz divos kausos vienā 
dienā – novada čempionātā un Mētrienas 63. kausa izcīņas sacensībās. 

Vēl Rolanda komanda pabija Ērgļos, Jumurdā un Pļaviņās. Labāk veicās 
Mežezerā pie Pļaviņām, kur Vitālijs Frolovs tika kronēts kā lielākās zivs ieguvējs, 
kaut arī plaudis nebija liels.

Vēl priekšā marta ledus. Rolands, Genādijs un Vitālijs piedalīsies daudzās 
sacensībās.

Ilmārs Grudulis

Rolanda makšķernieki turpina sacensties
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Pasākums pašiem 
mazākajiem skatītājiem 

17. februāra dienas vidū Mētrienas 
tautas namā viesojās cirka mākslinieki no 
Viļņas. Ciemiņi ieradās piecu mākslinieku 
sastāvā, lai pusotras stundas garumā rā-
dītu dažādus trikus un smīdinātu publiku. 
Neiztika arī bez elpu aizraujošiem pār-
steigumiem – cirka trupas sastāvā bija arī 
uguns pūtējs un rijējs, kurš ir mākslinieks 
ar 20 gadu pieredzi Maskavas cirka arē-
nā. Māksliniekiem no Lietuvas līdzi bija 
atbraukuši arī daži dzīvnieciņi – divi kaķi, 
trīs suņi un čūska, ar kuru skatītājiem pēc 
izrādes bija iespēja nofotografēties. Par 
priekšnesumiem prieka un pārsteiguma 
ovācijas bija vērojami ne tikai mazo skatī-
tāju sejās, bet arī pieaugušo acīs.

Laura Biķerniece

Ar čūsku – Matīss Elksnītis no 
Praulienas.


