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Maijs īsumā
01.05. Mētrienas atklātais 53. 
spiningošanas čempionāts.

02.05. Košumkrūmu iegāde Kalsnavā.

03.05. Baltā galdauta svētku pusdienas 
Mētrienas pamatskolā.

04.05. Biedrības „Ābele” rīkots izbrauciens 
uz stādu tirgu Siguldā.

05.05. Mētrienas atklātais 53. čempionāts 
pludiņmakšķerēšanā.

06.05. Apzaļumošanas darbi pie tautas 
nama.

11.05. Mātes dienas koncerts tautas 
namā, piedalās Igauņu ģimene.

11.05. Madoniešu un mētrieniešu dalība 
dažādu Latvijas volejbola līgu sacensībās.

12.05. Baltegļu stādīšana pie Odzienas 
ezera.

13.05. Žurnālā MMD publicēts materiāls 
par Mētrienas medniekiem. Maija un 
jūnija numura viens no uzvarētājiem – 
Ilmārs Grudulis.

15.05. Sudrabvītolu vainagu izkopšana 
Piemiņas vietā.

15.05. Mētrienas pamatskolā viesojas 
Degumnieku tautas nama sieviešu 
vokālais ansamblis „Harmonija”. 

15.05. Projekta ietvaros Mētrienas 
pamatskolā ar lekciju viesojas dr. Inese 
Irbe.

16.05. Projekta ietvaros Mētrienas 
pamatskolā ar lekciju viesojas dr. Rita 
Eglīte.

16.05. Pirmsskolas izglītības grupa 
„Taurenīši” piedalās sporta pasākumā 
Oskara Kalpaka „Liepsalās”. 

17.05. Zvaniņa svētki Mētrienas 
pamatskolā.

18.05. Sporta nodarbības Veselības 
dienas ietvaros.

18.05. Mētrienas komanda piedalās 
šaušanā no medību ieročiem veikala 
„Artemīda” rīkotajās sacensības. 

18.05. Dāmu deju grupa „Saulgriezes” 
koncertē Jēkabpilī.

21.05. Mētrienas pamatskolas 
sākumskolas skolēni projekta „Skolas 
soma” ietvaros apmeklē R. Blaumaņa 
„Brakus”. 

22.05. Mētrienas pamatskolā praktiskās 
nodarbības ugunsdzēsēju vadībā.

26.05. Mētrienas iedzīvotāji piedalās 
Eiroparlamenta vēlēšanās. 

28.05. Ar Mētrienas pamatskolas 
skolēniem tiekas Madonas novada 
pašvaldības Izglītības nodaļas psiholoģe 
I. Vaniņa.

Notikumus apkopoja Ilmārs Grudulis

07.05. Madonas pilsētas kultūras namā 
mācību olimpiāžu un konkursu noslēguma 
pasākums. 9.klases audzēknis Rinalds 
Ilgsalietis saņem pateicību par iegūto 3. 
vietu bioloģijas olimpiādē novadā.

08.05. Praulienas izglītības darbinieki 
iepazīst bērnudārzu Mētrienā.

09.05.  Mētrienas pamatskolas skolēni 
projekta ietvaros apmeklē Daugavpili.

10.05. Mātes dienai veltīts koncerts 
Mētrienas pamatskolā.

10.05. Projekta ietvaros Mētrienas 
pamatskolas skolēniem tiek sniegtas 
lekcijas par veselību.
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Svinam kopā!
REDZESLOKĀ

Šogad 4.maija rīts atausa ļoti auksts, 
termometrs rādija pat -5 grādi, tikko sa-
zaļojusī zālīte bija „nosirmojusi’’, kas lika 
aizdomāties, vai tiešām esi pamodies 
maijā?! Apzinīgākie un čaklākie dārzkopji 
visu nakti savos dārzos bija kurinājuši dū-
mojošus ugunskurus, lai tas, kas dārzā 
un siltumnīcās jau bija sazaļojis, neno-
saltu maija salnu trakumā. Arī tad, kad 
mostas ne tik čakli dārzkopji, 4. maija rīts 
neliecināja neko patīkamu, bet tikai to, ka 
varētu būt vēsa, apmākusies un nemaz 
ne svētkus iedvesmojoša diena. Vēl pēc 
laika no pelēkajām debesīm sāka krist 
lielas, baltas sniega pikas, kas lika saro-
sīties, lai kumodēs meklētu uz vasaru no-
glabātās vilnas zeķītes un kādu labi biezu 
džemperīti, un ārā iešanai vēl arī kādu 
„ziemīgu’’ jaku.

Tāds nu bija šis Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas dienas rīts! 
Diena, kad jau vairākus gadus ir iedibinā-
ta tradīcija svinēt lielākā vai mazākā pulkā 
Baltā galdauta svētkus. Arī mēs, Dimantu 
mājas iedzīvotāji, bijām nolēmuši sanākt, 
lai būtu kopā  – kā kaimiņi, kā labi draugi, 
kā vienas mājas cilvēki, kā vienas valsts 
iedzīvotāji.

Jau nedēļu iepriekš informatīvs pa-
ziņojums pie katras kāpņu telpas durvīm 
vēstīja, ka sestdien, 4. maijā, mājas pa-
galmā visiem jāpulcējas uz kopā būšanu. 
Aukstais rīts nevēstīja neko labu un kur 
nu vēl sniegs, kas gāzās un puteņoja kā 
februāra viducī. Mājas valde, savstarpēji 
sazvanoties, risināja svētku norises un 
vietas jautājumus, pat līdz tam – vai nav 
viss jāatceļ. Bet, saliekot prātus kopā, tika 
rasts risinājums, un, tuvojoties noteikta-
jam laikam, pagalma aizvēja pusē kopī-
giem spēkiem tika sanesti galdi, krēsli, 
soli, jumta telts, grils. Netika aizmirsts 
par ziediem un baltu galdautu! No katra 
līdzpaņemtā „groziņa’’ tika uzklāts svētku 

Baltā galdauta svētki „Dimantu” mājās.

galds, kas bija noklāts kā kārtīgās kāzās 
– šašliks, rasols, tomāti, gurķi, svaigi re-
dīsiņi, desumaizes, gaļasmaizes, ķilav-
maizītes, svaigi ceptas zivis, dažnedažā-
di saldumi, augļi, karsta kafi ja, limonādes 
dažādās krāsās un garšās un, protams, 
pa kādam stiprākam graķītim, jo galu 
galā – kaut kā ir jāsasildās!

Sākām kopā sanākšanu ar sveicienu 
valsts svētkos un turpinājām ar saimnie-
ciskas dabas jautājumiem, jo tādu ir ļoti 
daudz. Dimantieši vienmēr paši ar sa-
viem spēkiem mēģinājuši tikt gala gan 
ar zāles pļaušanu (teritorija apmēram 
hektārs), gan ar jumta remontu (kā nu sa-
nāk, tā sanāk), gan ar citiem sadzīviskiem 
jautājumiem. Cīnāmies un izdzīvojam kā 
varam! Izlēmām pirkt zāles pļāvējus, de-
montēt nokalpojušās un nu jau bīstamās 
šūpoles, vākt naudiņu un uzstādīt jaunas, 
un vēl, un vēl, un vēl…. Jautājumu un 
problēmu vienmēr bija un būs daudz, bet 
tikai kopīgiem spēkiem mēs varam visu 
to risināt! 

Tā arī svētku dienas pusdienlaiks ie-

vilkās līdz vēlam vakaram, kopīgi risinot 
saimnieciskas dabas jautājumus, ēdot 
svētku našķus, iemalkojot ko gardu un 
kur vēl skanīgās dziesmas, bērnu čalas 
un jautri smiekli!

Var, protams, neņemt vērā kalendā-
ra sarkanās dienas, var skaļi klaigāt par 
valsti un valdību, var būt mūžīgi neapmie-
rināts ar pastāvošo iekārtu, kritizēt visu 
un visus, bet… bet mēs katrs, kas vēl 
neesam aizbraukuši prom no šīs valsts 
(un nav svarīgi kāds ir neaizbraukšanas 
iemesls – vecums, veselība, ģimene, slin-
kums…utt), no šī pagasta, no šīs mājas, 
no tieši šīs dzīves vietas, mums ir jādzīvo 
šeit un tagad! Jārisina problēmas, jāsa-
tiek ar kaimiņiem, jāaudzina bērni, maz-
bērni, kuram paveicas arī mazmazbērni, 
galu galā jāpriecājas par katru piedzīvoto 
rītu, par katru padarīto darbu!

Un jāsvin svētki! Lai visiem skaisti 
piedzīvotie un gaidāmie svētki! Lai vei-
cas!

„Dimantu” mājas valde
Foto no valdes personīgā arhīva

Par godu Baltā galdauta svētkiem, 
svinīgas pusdienas pie balti klātiem gal-
diem tika rīkotas arī Mētrienas pamatsko-
lā. 

Patriotisku melodiju uz mežraga 
spēlēja Rihards Raiens Jefi movs. Svēt-
ku uzrunu teica Mētrienas pamatskolas 
direktore Vallija Sīpola. Paldies tika teikts 
skolēniem, kuri aktīvi piedalījās skolas 
pavasara sakopšanas talkā, kā arī pavā-
rītēm Kristīnei Bratkai un Daigai Podiņai 
par gardām pusdienām.

Pirmo reizi skolas ēdamzālē pusdie-

Baltā galdauta svētki Mētrienas pamatskolā

Baltā galdauta pusdienas.
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Paldies pavārēm. „Taurenīši”.

Igauņu ģimene.

Ansamblis „Harmonija” un direktore V. Sīpola.

noja arī vecākās pirmsskolas grupas „Taurenīši” audzēkņi. Ikviens izteica vēlējumu Latvijai un skolai.
Solvitas Stulpiņas teksts un foto

Svētku koncerti izskanējuši
Mātes dienas ietvaros Mētrienas 

tautas namā sirsnīgu koncertu sniedza 
Igauņu ģimene. Visiem mētrieniešiem 
un viesiem to dāvāja Mētrienas pagasta 
pārvalde.

„Mēs esam pieci muzikanti no Rēzek-
nes novada – mamma RASMA, tētis GU-
NĀRS  un meitas LIENE, MARTA, LAIMA.   
Ar ģimeni koncertējam jau no 1991. gada  
(Baltica ‘91).

Kapelā spēlējam šādus instrumen-
tus: Gunārs – akordeonu, stabuli, kokli, 
garmošku; Liene – mandolīnu, vijoli, gar-
mošku; Marta – vijoli, mandolīnu, perku-
sijas; Laima – bungas, stabuli, fl autu, per-
kusijas un Rasma – cītaru, akordeonu, 
perkusijas, stabuli. Spēlējam un daudz-
balsīgi  dziedam gan jautras, gan sirsnī-
gas latgaliešu tautasdziesmas un oriģi-
nāldziesmas, gan tautā iemīļotās ziņģes, 
kā arī  mācām citiem  latviešu un latgaļu 
dančus un rotaļas. Rasma un Gunārs 
kopā spēlē arī balles, jubilejas un kāzas.

Kā ģimene uzstājamies daudzās un 
dažādās Latvijas vietās, bet neizpaliek arī 
koncerti un festivāli ārzemēs. Esam Lat-
viju pārstāvējuši Lietuvā, Igaunijā, Polijā, 
Uzbekijā, Itālijā, Portugālē, Amerikā un 
citur. Muzikanti ir daudzpusīgi un elastīgi, 
tādēļ esam arī gaidīti privātajos pasāku-
mos. Viens no izaicinājumiem bija 2009.
gada rudenī, piedaloties LNT rīkotajā ģi-
meņu dziedāšanas šovā „Dziedošās ģi-
menes””, tā par sevi pastāstīja mamma 
Rasma.

Ģimenes dienā, kuru atzīmējam 15. 
maijā, Mētrienas pamatskolā koncertu 
sniedza Degumnieku kultūras nama sie-
viešu vokālais ansamblis „Harmonija” 
Inetas Strodes vadībā.  

Ģimenes diena nav skaļi svētki. Šie 

ir svētki visiem mūsu tuvākajiem. Svētki, 
kurus svinam mājās ģimenes lokā. Tie 
ir svētki, kuros sakām paldies savējiem.
Ģimene vienmēr bijusi un vienmēr būs 
tas spēka avots, kas ļauj pacelties pāri 
dzīves grūtībām un gūt atbalstu jebkādā 

dzīves situācijā. Ja ir stipras ģimenes, tad 
ir arī stipra valsts. Brīdī, kad vajadzīgs gri-
basspēks un atbalsts, ģimene ir tā, kas 
dos spēku izturēt. 

Solvitas Stulpiņas teksts un foto
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Mētrienas 
skaistumam

2. maijā Jānis Zeps un Džineta Āzace ie-
radās Kalsnavas stādaudzētavā, lai iegādā-
tos košumkrūmus. Savu saimniecību mētrie-
niešiem vēlīgi izrādīja ainavas speciāliste Aija 
Vītoliņa. Mētrienas sportistiem viņa bija pa-
zīstama kā mūsu pagasta sieviešu volejbo-
la komandas spēlētāja. Tagad, gadiem ejot, 
Aija smejas, ka volejbola tīkls kļuvis augsts, 
viņa tik īsa, ka tikko aizsniedz volejbola tīkla 
apakšmalu. 

No Aijas mēs ieguvām piecas kalnu prie-
des, 10 Amūras ceriņu stādus un 17 pelēkās 
spirejas. Visi stādi pašreiz ir podiņos. Tā kā 
tos var jebkurā vasaras laikā iegādāties un 
stādīt. 

6. maijā Jāņa Rozenovska vadībā Džine-
ta Āzace, Inese Feldmane un Edijs Garuolis 
veica stādīšanas darbus. Pēc gadiem skaisti 
ziedēs baltās spirejas gar auto pieturas malu, 
bet kalnu priežu zaļums un reibinošā ceriņu 
smarža priecēs visus, kas dosies uz tautas 
namu. 

Ilmārs Grudulis

Izkopj Piemiņas vietu
Laika gaitā pamazām pilnveidojam Pie-

miņas vietas apkārtni. Ir paredzēts gar šose-
jas malu līdztekus ozoliem iestādīt Eiropas 
baltegļu rindu. Darbs jau iesākts pirms vairā-
kiem gadiem. Arī šogad papildinājām ar pašu 
izaudzētiem egļu stādiņiem. Bija piemirsies 
ziemas periodā veikt sudrabvītola vainaga 
veidošanas darbu. Tagad, kad pagasts iegā-
dājies speciālu krūmgriezi, uzkopšanas darbs 
kļūst daudz vieglāks. To divās dienās paveica 
Edijs Garuolis. Viņu konsultēja Pēteris Proho-
rovs, kurš visus iepriekšējos gadus kopa šos 
vītolus un ir ļoti prasmīgs šajā darbā. 

Nākamajā pavasarī paredzēts Piemiņas 
vietu papildināt ar jauniem ozoliem, kas būtu 
veltīti vairākiem pagasta iedzīvotājiem. 

Ilmārs Grudulis

Mētrienas mednieki 
cenšas šaut trāpīgi

Mētrienas mednieku kolektīvs deleģēja 
uz sacensībām labākos šāvējus. Tomēr Gu-
nārs Pastars, Viktors Mutors, Intars Jurģis 
un Kaspars Kaminskis godalgotas vietas 
neizšāva. Toties visjaunākais dalībnieks Edijs 
Mutors uzvarēja šaušanas sacensībās ar 
“improvizētu” loku. Cerams, ka kādreiz Edijs 
tikpat labi šaus ar medību loku vai medību 
bisi.

Ilmārs Grudulis

Entuziastu 1. līgā 3. vieta

Kā zināms, entuziastu volejbola līga Latvijā sastāv no piecām vienībām. Virslī-
gā spēlēja vienīgais mētrienietis Armands Grudulis, kurš ar savu komandu ieguva 
1. vietu. 

1. līgas spēlēs Madonas komandā spēlēja četri mētrienieši – Artūrs Fridrihsons, 
Andris Seržāns, Jurģis Seržāns un Edmunds Malta. Komanda parādīja labu spēli. 
No 12 vienībām izcīnīja 3. vietu. 

Neatsverams veiksmes simbols un talismans labiem rezultātiem sportā, neap-
šaubāmi ir sportistu ģimeņu atbalsts un ticība saviem spēkiem. Mūsu volejbolisti var 
ar to lepoties! Foto mirkļos šoreiz mūsu vīriešu komandas spēlētāju ģimenes kādā 
no sporta pasākumiem Mētrienas pamatskolas sporta zālē. 

Ir patīkami no tālienes saņemt mētrieniešu sūtītus laba vēlējumus. Šādu jauku 
pārsteigumu man sagādāja mūsu volejboliste Arta Iesalniece. Ar mammas Lailas 
starpniecību no Dubaijas  sekojoši sveicieni – nodot sveicienus un izteikt paldies 
par iesaistīšanu volejbolā! Vakar rādīju, kas ir Latvija un kā spēlē latvieši. Nabaga 
vietējos džekus atstāju ar mutēm vaļā un apkaunotiem momentiem, kad netika 
galā ar manām bumbām…

Ilmārs Grudulis
Solvitas Stulpiņas foto

Artūra Fridrihsona ģimene.

Arita Seržāne ar meitiņu. Armanda Gruduļa līdzjutēji.
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PĀRDOMAS

Vai esam bijuši vienoti par to, lai Mētrienas 
skola netiktu slēgta?

25. maijā mētrienieši piedalījās Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Mētrienas pa-
gasta pārvaldes vēlēšanu iecirkņa balsošanas rezultāti.

Balsstiesīgie: 554
Nobalsojušie: 167 (30,10%)
Derīgās aploksnes: 167 (30,10%)
Derīgās zīmes: 167 (100,00%)

Nr. Saraksts  Derīgās zīmes   Procenti*
1. „Latvijas Krievu savienība”  2 1,20%
2. „Latviešu Nacionālisti”  0 0,00%
3. Latvijas Reģionu Apvienība  10 5,99%
4. Zaļo un Zemnieku savienība  7 4,19%
5 .Politiskā partija „KPV LV”  2 1,20%
6. „PROGRESĪVIE”   4 2,40%
7. Jaunā Saskaņa   0 0,00%
8. Jaunā konservatīvā partija  7 4,19%
9. Attīstībai/Par!   26 15,57%
10. „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 8 4,79%
11. „Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”–
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”  30 17,96%
12. Rīcības partija   0 0,00%
13. Atmoda    2 1,20%
14. „Centra partija”   0 0,00%
15. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 0 0,00%
16. Jaunā VIENOTĪBA   69 41,32%

EP no Latvijas ievēlēti šādi deputāti – Valdis Dombrovskis, Sandra Kalniete 
(Jaunā VIENOTĪBA), Andris Ameriks, Nils Ušakovs („Saskaņa” sociāldemokrā-
tiskā partija), Dace Melbārde, Roberts Zīle (Nacionālā apvienība „Visu Latvijai”–
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”), Ivars Ijabs (Attīstībai/Par!) un Tatjana Ždanoka 
(„Latvijas Krievu savienība”).

Materiālu sagatavoja Solvita Stulpiņa 
Dati no CVK mājas lapas

Solvitas Stulpiņas foto

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 
Mētrienā

Mētrienas pagasta pārvaldes vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja Aiga Freija.

Ilmārs Grudulis ar 
meitu Leldi.

Izvēli izdara 
Valentīna Liepiņa.

Esmu izlasījusi visus rakstus, kas 
publicēti laikrakstā „Stars” – „Par sko-
las reorganizāciju”, „Vai Mētrienas skolu 
slēgs”. Šajā rakstā minēts, ka skolēnu 
skaits stabilizējas, veikti uzlabojumi. Ļoti 
pamatoti rakstā bija izteikusies skolas di-
rektore Vallija Sīpola. 

Vai Madonas novada deputāti iepa-
zinās rūpīgāk ar visiem secinājumiem? 
Ar lielu interesi „Mētrienas Dzīvē” lasījām 
Ilmāra Gruduļa rakstu „Mētrienas 21. 
gadsimta drūmākā diena”. Ļoti žēl, ka 
tāds raksts netika publicēts novada avī-
zē “Stars”. Šajā rakstā ļoti vispusīgi bija 
atspoguļoti visi notikumi, kas bija saistīti 

ar skolas slēgšanu. Secinājums – sa-
biedrība tika maz uzklausīta, vai gandrīz 
nemaz. Ko deputāti būs nolēmuši, to arī 
veiks. Viss notika šaurā lokā, un lēmums 
par skolas likvidāciju tika pieņemts 20. 
martā Madonas novada domes sēdē. 
Uz sēdi netika neviens aicināts. Šajā ziņā 
jāpārmet Izglītības nodaļas vadītājai S. 
Seržānei, kura bija ļoti ieinteresēta slēgt 
mūsu skolu. Ļoti zīmīgi Ilmārs Grudulis 
rakstā atzīmēja, ka jau iepriekšējos gados 
gribēja likvidēt dažas iestādes, bet tas ne-
izdevās. Radās jautājums – ko vēl varētu 
likvidēt ar domes deputātu atbalstu… 

Mētrieniešiem nav aizmirsies, kas no-
tika ar Ļūmāniem, Sāvienu. Šajās vietās 
bija skola, veikals, pasta nodaļa. Minēto 
vietu sētas pamazām kļuva tukšas, neap-

dzīvotas. Jaunākie aizbrauca uz apdzī-
votām vietām, centriem. Ko mums darīt, 
lai Mētriena nepārvērstos par Ļūmāniem, 
Sāvienu? Kā nepieļaut, ka kabinetos sē-
došie, neizbraucot uz vietām, lemj tautas 
likteni? Vai mēs varam būt vienoti? 

Mēs lepojamies ar saviem bijušajiem 
skolēniem, skolotājiem, darbiniekiem. 

Bet vēl. Kāpēc skolēnu skaits sama-
zinājās? Atcerēsimies laikus, kad paši 
pagasta darbinieki savus bērnus sūtīja uz 
blakus skolām. Vai tas nebija par iemes-
lu skolēnu skaita samazināšanai? Tas ir 
viens piemērs no daudzajiem. 

Vai visu skolas pastāvēšanai izdarīja 
skolas arodbiedrība, skolotāji, vecāki, pa-
gasta vadība? Jautājums paliek…

Eleonora Rimša
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MEDĪBAS

Pirmais raķelis un pēdējais mednis

Vienu brīdi domāju kam sūtīt šo raks-
tu. Ienāca prātā, ka varbūt tas piestāvētu 
žurnālam MMD, kuru abonēju uzreiz vi-
sam gadam jau no tā pirmsākumiem.

Mētriena ir Latvijas nostūrītis ar 
daudzveidīgu fl oru un faunu. Tam par pa-
matu ir pagasta interesantais izvietojuma 
reljefs. No ziemeļrietumiem pagastā ies-
tiepjas trepes valnis ar stāvām nogāzēm 
un dziļām ieplakām Ļaudonas, Beļavas, 
Odzienas un Ļūmānu priežu silos. Ap 
2000 hektāru pagasta platības aizņem 
Teiču purvs. Aiviekstes krastu tuvumā 
plešas lauksaimniecības zemes, kur kād-
reiz strādāja kopsaimniecība „Līdums” ar 
gada peļņu pāri miljonam rubļu. Pēc pri-
vatizācijas ražošanas objekti izskatījās, it 
kā tiem tikko būtu pārgājis Otrais pasau-
les karš. Pamazām, bet drošiem soļiem 
Mētrienas lauksaimniecība atkopjas.

Mētrienā vienmēr bijusi daudzskait-
līga medņu, rubeņu un irbju populācija. 
Raksts tapa tāpēc, ka janvāra dienās 
priežu audzītē pie Mētrienas pamatsko-
las ielidoja medņa un rubeņa krustojums 
raķelis. Putns uz brīdi padevās uz kādu 
no tuvākām zemnieku saimniecībām, 
tad atkal atgriezās atpakaļ. No senākiem 
laikiem skolas tuvumā saglabājies pau-
guriņš ar priedēm, bet 1976. gadā `mež-
strādnieks Pēteris Semjonovs apkārt sko-
las stadionam iestādīja 467 jaunas priedī-
tes, kas jau pāraugušas kāršu vecumu. 
Šī vieta ļoti patīkama putnam. To apbrīno 
un fotogrāfē visi ieinteresētie. Arī, man, 
mednieku biedrības biedram kopš 1954. 
gada, raķeli novērot dažu metru attālu-
mā nekad nebija izdevies. Par reto viesi 
bija apraksts un fotoattēli pagasta avīzē 
„Mētrienas dzīve”. Šajā izdevumā jau 20 
gadu garumā lasāmas publikācijas katru 
mēnesi par dabu un medībām.

Kolektīvajās medībās mēs bieži re-
dzam medņus, bet lidojumā atšķirt med-
ni no raķeļa ļoti grūti. Kādreiz Mētrienā 
medņa trofeju iegūt nebija retums. Liels 
meža nogabals tika dēvēts un vēl tagad 
saucas par medņu riestu. Arī Latvijas pir-
mās brīvvalsts laikā uzceltais mežsarga 
kordons tika saukts par medņa riestu. Ta-
gad tas pieder pazīstamajam ērgļu pēt-
niekam Uģim Bergmanim. Kopš 1968. 
gada netika izmantota neviena piešķirtā 
medņa atšaušanas atļauja, jo nevarēja 
atrast riesta vietu. Savukārt mans teorē-
tiskais medņa medījuma izglītotājs bija 
leģendāra personība – Nikolajs Gricma-
nis (1. pasaules kara laikā cara armijā 
saņēmis apbalvojumu par drošsirdību. 
1917. gadā 4. Vidzemes Latviešu pulka 

sastāvā pēc Ļeņina aicinājuma devies 
uz Krieviju. Vēlāk atgriezies Latvijā, pie-
dalījies Brīvības cīņās. Lāčplēša Kara or-
deņa kavalieris. Brīvvalsts laikā strādājis 
par policistu Krustpilī, virsmežsargu Mēt-
rienas mežniecībā un līdz aiziešanai mū-
žībā par mežsargu kolhozā „Līdums”. 
Visos manos fotogrāfi ju albumos zem 
Nikolaja foto ir uzraksts „leģenda manās 
acīs.’’) Nikolajs stāstīja, kā uz medņu 
medībām vedis augstus Latvijas valsts 
ierēdņus, un pat kāds augsts vācu armi-
jas ierēdnis iedrošinājies iet ar mežsargu 
medņu riesta masīvā. Teorētiski es biju 
apmācīts visos medņa dzīves noslēpu-
mos, piemēram, ja naktī gar koku, kurā 
sēž mednis, noies lapsa vai cits zvērs, 
mednis tajā rītā nedziedās. Ir jau bijuši 
arī dramatiski gadījumi. Kādā naktī pirms 
rītausmas jutu, ka atrodos meža cūku ie-
lenkumā. Liels sivēnu bars staigāja pa 
biezo meža paaugu, bet sivēnu māte 
draudoši rūca vai veselu pusstundu, bija 
ne visai omulīgi. Tā kā mēs ar veco mež-
sargu medņus agrākajās vietās neatra-
dām, nolēmu meklēt lielos putnus Islie-
nas upes baseinā. Nelielais purva ezers 
Isliena atrodas Mētrienas - Murmastie-
nes ceļa, vai tagad tikai takas malā, bet 
purva vidū starp Murmastieni un Mēt-
rienu atrodas lielākā Latvijas purva sala 
Siksala. Par Siksalu variet izlasīt Lidijas 
Radiņas grāmatu „Purva burvība.’’ Grā-
matā skaisti aprakstīta sūnu purva fl ora 
un gaisotne. Es pats atceros tādu gadī-
jumu, kad braucēji no Silagala ar zirga 
pajūgu iekļuva purva akacī. Visapkārt 
sniegā bija redzamas vilku pēdas, tikai 
ragavas un pajūga daļas atbaidīja vilkus 
no uzbrukuma zirgam.  

No Islienas ezera sākumā pa sūnu 
purvu, bet vēlāk cauri kārklu brikšņiem, 
Islienas upīte meklē izeju uz Aivieksti. 
No Mētrienas puses pret Islienas straumi 
vispirms ir meža masīvs saukts pat KUI-
ĻU mastu, tāpēc, ka tur mētrieniešiem 
vienmēr laimējās nomedīt lielākos meža 
kuiļus. Nākamo mežu sauc par Vilku 
mastu. 10 gadus no vietas Vilku mastā 
tika nomedīti 1 vai vairāki plēsoņas. Bija 
gads, kad nomedīja pat 9 vilkus, bet tas 
jau ir cits stāsts.  

1976. gada 6. maijā ļoti agrā rīta 
stundā es un mednieks Alberts Tilgalis, 
devāmies pāri Islienai Mindaugas vir-
zienā. (Lai kā arī ieinteresētie ir pētījuši 
Mindaugsalas vārda izcelsmi, nekādas 
iedomātas sakarības ar Lietuvas Poli-
jas karali viņi nav atraduši.) Apmēram 
kilometru no Islienas pret Vilku mastu 
Mindaugas pusē atrodas Bērza saliņa. 
Tur bija mūsu medību vieta. Alberts at-
palika, es devos tuvāk saliņai. Ausa 

bezvēja pavasara rīts, klusi iedziedājās 
kāds meža putns. Atcerējos mežsarga 
vārdus, ka pēc pirmās putnu dziesmas 
skaņas jābūt medņa dziesmai un, tavu 
brīnumu, es arī to izdzirdēju! Zināju, ka 
pārvietoties var tikai medņa dziesmas 
„slīpēšanas’’ laikā, bet „knipsēšanas’’ 
laikā ir jāstāv nekustīgi. Tā man izde-
vās pārvietoties 200 metrus, līdz priedē 
ieraudzīju pašu medni. Apmēram 40 
metu attālumā ilgi tēmēju un raidīju rup-
ju skrošu lādiņu. Bija 4 un 20 minūtes, 
atsteidzās Alberts, un mūsu prieks bija 
neizmērojams. Astoņus gadus mek-
lētais lielais medņu gailis beidzot bija 
mūsu trofeja. Tas arī bija pēdējais med-
ņu medību pavasaris, jo vairāk medņus 
tajā masīvā neļāva medīt. Tika dibināts 
Teiču dabas rezervāts. No tiem gadiem 
Mētrienā medņi vairs netiek medīti. Viņu 
klātbūtni apliecina visu marta mēnesi 
Mētrienas pamatskolas priedēs dzīvo-
jošais medņa un rubeņa hibrīds raķelis. 
Žēl, ka attālinājies laiks, kad Teiču purvā 
bieži dzirdējām baltirbju balsis. Baltirbes 
bieži redzējām pārlidojam pāri Mētrienas 
centram no viena lokāla purva uz otru.                                                            

2015. gada 17. augustā man gadī-
jās ārkārtīgi reta satikšanās.  Apmēram 
300m plats lauks no Vilku masta šķir at-
sevišķu meža masīvu – Būru mežu. Mi-
nētā mežaudze ir 1 km gara un 400 m 
plata. Tā ir ērta jebkurām medībām. Visi 
mastā traucētie zvēri dodas pāri laukam 
uz lielo purvu. Minētajā vakarā, krēslai 
metoties, sēdēju medību paaugstināju-
mā Būru mežā. 30m no manis uz dēļu 
tiltiņa izbērti āboli. Pēkšņi no biezokņa 
izskrēja liels zvērs. Galvā pazibēja doma, 
ka neticami liels jenotsuns, tad kaut kas 
līdzīgs lācēnam. Jau agrāk tik daudz 
krievu un latviešu literatūrā biju salasī-
jies, ka sapratu – mērķis ir tinis, saukts 
arī par āmriju. Āmrija paņēma ābolu un 
atgriezās vēl pēc viena. Trīs vakarus tajā 
vietā vairs nesagaidīju ne zvēru. Pēc 
vecākā mežziņa Alda Bondara vārdiem 
āmrija pēdējo reizi novērota Visagala 
stacijas apkārtnē. 

Ar Būru mežu saistās arī kāds savā 
ziņā komisks gadījums. 1980. gada 
dzinējmedības. Medību viesu vidū daži 
virsnieki no kara komisariāta. Šāvieni 
neatskanēja. Kāds no viesmedniekiem 
stāstīja, ka mastā zvēru nebijis. Vienīgi 
garām uz lielo purvu aizskrējis milzīgs 
suns.  Nebiju informējis, ka Mētrienas 
mežos dzīvo arī vilki. Mednieks nekad 
nebija redzējis tādu zvēru un nepazina. 
Ko gan nabags būtu iesācis, ja ceļā ga-
dītos raksta varoņi raķelis un āmrija?             

Ar cieņu Ilmārs Grudulis
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SKOLAS ZIŅAS

Augsim stipri Latvijai!

16. maijā mūsu pirmsskolas grupas 
„Taurenīši” komanda piedalījās pasāku-
mā „Augsim stipri Latvijai”, kas norisi-
nājās pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas  
mājās Ošupes pagasta „Liepsalās”. 

Pasākumā piedalījās 11 pirmsskolas 
izglītības iestāžu komandas. Pēc svinīgās 
atklāšanas katra komanda sekoja savam 
zemessardzes pārstāvim, kas visas die-
nas garumā bija kā komandas kapteinis 
un palīgs. 

Bērni izbaudīja dažādas sporta ak-
tivitātes, kurās bija vajadzīga veiklība, 
uzmanība, precizitāte, attapība, arī lasīt-
prasme.

Mūsu komandai īpaši patika orientē-
šanās spēle, kurā jāseko norādēm, lai at-
rastu konkrētus vārdus, no kuriem beigās 
jāizveido patriotisks teikums.

Pasākuma laikā bērni iepazina tuvāk 
zemessardzes profesiju un apskatīja lie-
tas, ko zemessargi izmanto ikdienā. 

Pēc sportiskajām aktivitātēm varējām 

„Taurenīši” „Liepsalās”.

Audzinātāja Aiga Ivāna ar saviem 
audzēkņiem izlaiduma dienā.

ieturēt pusdienas svaigā gaisā. 
Bērni šo dienu pavadīja izzinoši, in-

teresanti un veselīgi. Tā, lai augtu stipri 
Latvijai!

Aiga Ivāna, pirmsskolas skolotāja
Foto no „Taurenīšu” personiskā arhīva

Sveikas dārziņam
Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara.
Kokiem, ziediem palīdz plaukt,
Maziem bērniem lieliem augt.

31. maijā sveikas bērnudārzam teica 
9 „Taurenīšu” grupas bērni – Made, Nel-
da, Marta, Rodrigo, Endijs, Roberts, Jā-
nis, Miķelis un Kristaps. 

Meitenes saposušās kā rozītes, zēni 
– smaidīgi, stalti čaļi, dejā parādīja, ka ir 
izauguši un gatavi doties uz skolu. 

Ticot, ka vēlēšanās var piepildīties, 
ja to ļoti vēlas, bērniem bija iespēja kaut 
ko ievēlēties un tad ar ceriņziedu laimīšu 
meklēšanu, veiksmes burbuļu ķeršanu 
un sirsniņu lietus palīdzību ticēt, 
ka tās piepildīsies.

Lai piepildās visi jūsu lielie un 
mazie sapnīši! Lai dārziņā pavadī-
tais laiks paliek atmiņā kā skaists 
bērnības piedzīvojums. Bet vecā-
kiem, lai nekad nepietrūkst mīles-
tības un izturības, lolojot mazos 
ciparu un burtu pavēlniekus!

Aiga Ivāna, pirmsskolas 
skolotāja

Foto no personīgā arhīva
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Dodamies ekskursijā!
Projekta „Skolas soma” ietvaros 

mūsu skolas 5. – 9.klašu skolēniem bija 
iespēja aizbraukt lieliskā, izzinošā mācī-
bu ekskursijā uz Baldones observatoriju 
un Tomes zivju audzētavu.

Observatorijā uz interaktīvajiem ek-
rāniem skolēniem zvaigžņotajās debe-
sīs nācās sameklēt  visas planētas, Lielā 
Lāča zvaigznāju, Polārzvaigzni, Mēnesi 
un Sauli. Apskatījām arī lielo teleskopu, 
kuru var pagriezt pret kādu noteiktu ob-
jektu. Mums parādīja zvaigzni, kura no-
saukta Baldones vārdā.

Pēc tam mums bija iespēja pagatavot 
pašiem savas ziepes, izmantojot dabis-
kos materiālus smaržai un krāsai. Katrs 
priecājāmies par saviem un citu veidota-
jiem  krāsainajiem ziepju gabaliņiem.

Un tad sekoja ļoti interesantu ķīmisko 
eksperimentu paraugdemonstrējumi. Ta-
jos piedalīties aicināja skolēnus.  Notika 
gan sprādzieni, gan uzliesmošanas, gan 
krāsu maiņas, gan tika saražota plastikas 
masa.

Pēc izzinošā procesa sākām fi ziskās 
aktivitātes – uzkāpām Riekstu kalna aug-
stajā skatu tornī un pagaršojām sēravota 
ūdeni, kuram ir ļoti izteikts savdabīgs aro-
māts un garša.

Pēdējais apskates objekts bija 
Tomes zivju audzētava, kur audzē zivju 
mazuļus storēm, karpām, taimiņiem, la-
šiem. Ar lielu interesi vērojām zivju baro-
šanu lielajos dīķos un baseinos, kas at-
rodas lielos angāros. Daži stores redzēja 
pirmo reizi mūžā. Tagad skolēniem būs 
radies priekšstats, kā no pavisam sīkiem 
ikriem var izaugt liela store.

Paldies šoferītim Viktoram par vizinā-
šanu!

Līga Pastare, 9. klases audzinātāja
Kristiānas Kristālas Spīčas foto

Annija Ivāna veic eksperimentu.

Riekstu kalna skatu tornis.

Pie observatorijas.

Valters Ilgsalietis un Daniels Meščerskis 
eksperimentē ar baloniem.

Ziepju ražotne.
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Trauksmes mācības ugunsdzēsēju vadībā
Ugunsdrošības noteikumi paredz, ka 

izglītības iestādēs ne retāk kā divas reizes 
gadā ir jāveic ugunsdrošības instruktāža. 
Ugunsdzēsības un glābšanas dienes-
ta (VUGD) Vidzemes reģiona brigādes 
darbinieki šajā mācību gadā apciemoja 
skolas, lai pastāstītu pedagogiem un bēr-
niem, kā pareizi rīkoties ugunsnelaimes 
gadījumā. 

Mētrienas pamatskolā 22. maijā noti-
ka arī evakuācijas mācības. 

Skolēni ar lielu aizrautību klausījās 
glābšanas dienesta darbinieku stāstī-
jumu par to, kā rīkoties ugunsnelaimes 
gadījumā. Īpaši mazākajiem bērniem ne-
trūka arī dažādu jautājumu.

Glābšanas dienesta darbinieks sko-
las gaiteņos izpūta mākslīgos dūmus un 
jau pavisam drīz atskanēja trauksmes si-
rēna, aicinot uzsākt evakuāciju.

Kā paredz skolas ugunsdrošības no-
teikumi, evakuācijas gadījumā visiem ēkā 
esošajiem cilvēkiem ir jādodas uz skolas 
stadionu. Skolotāju pavadībā bērni to 
veiksmīgi izdarīja. Ja ugunsgrēks notiktu 
ziemā vai citos vēsos laika aptākļos, no-
teikumi paredz, ka visi dodas uz Mētrie-
nas tautas namu.

Glābšanas dienesta pārstāvis un 
direktore V. Sīpola.

9. klases audzēknis Rinalds Ilgsalietis 
bioloģijas olimpiādē ieguva 3. vietu novadā

Kopā ar vecākiem un skolotājiem.

9. klasi sveic Taurenīši

Skolas valsis.

Skolēni tiek evakuēti uz skolas sporta 
laukumu.

organizējot šāda veida evakuācijas mācī-
bas, viens no mērķiem ir sniegt praktis-
kās iemaņas, kā pareizi rīkoties ārkārtas 
situācijā.: „Tas, kas ir uz papīra un pār-
runāts, tas ir savādāk, nekā tad, kad viņi, 
atverot klasi, redz, kādi ir reāli dūmi un ka 
nav kur sprukt.”

Solvitas Stulpiņas teksts un foto
Glābšanas dienesta pārstāvis uzsvē-

ra, ka, viesojoties mācību iestādēs un 

Zvaniņa svētki Mētrienas pamatskolā
Pēdējo reizi Zvaniņa svētki izskanē-

ja Mētrienas pamatskolā. Ar Madonas 
novada domes lēmumu Mētrienas pa-
matskola 2019. gada 31. jūlijā tiek slēgta. 
Skumji...

Šogad zvaniņš skanēja četriem 9. 
klases absolventiem – Kristiānai Kristālai 
Spīčai, Laurai Andrejevai, Rinaldam Ilgsa-
lietim un Egīlam Ābelītim. Kopā ar viņiem 
audzinātāja Līga Pastare.

Izlaiduma valsis skanēs 14. jūnijā 
Mētrienas tautas namā.

Solvitas Stulpiņas foto
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Mūsu veselībai

14. maijā Mētrienā aizsākās vairākas 
aktivitātes veselības veicināšanai projekta 
„Veselības veicināšanas un slimību pro-
fi lakses pasākumu īstenošana Madonas 
novada iedzīvotājiem” ietvaros.

15. maijā skolā ar lekciju „Sirds un 
smadzeņu veselības saikne” viesojās nei-
roloģe Inese Irbe. Interesenti tika iepazīs-
tināti ar sirds un asinsvadu slimībām un to 
profi laksi. Tika izskaidrots, ka nervu sistē-
ma ir ļoti cieši saistīta ar visām pārējām 
orgānu sistēmām.

16. maijā skolā ar savu lekciju par 
endokrinoloģiju viesojās daktere Rita Eg-
līte. Visiem, kuri bija ieradušies, tika dota 
iespēja noteikt savu cukura līmeni asinīs. 
Daktere sniedza atbildes uz atnākušo uz-
dotajiem jautājumiem. 

18. maijā visas dienas garumā mūzi-
kas pavadījumā norisinājās sporta spēles, 
kurās piedalījās apmēram 38 Mētrienas 
pagasta iedzīvotāji un viesi. Sporta veidi – 
volejbols, mazais golfs, metieni, bumbiņ-
spēle, riteņbraukšana, virves vilkšana, ne-
tradicionālais futbols, labirinta iziešana.

Pēc sacensībām ar veselīgām bal-
vām un medaļām tika apbalvoti visa vecu-
ma un katras disciplīnas uzvarētāji.

Paldies Ventim Ikauniekam par pro-
jekta īstenošanu mūsu pagastā. 

19. jūnijā no pulksten 14.00 līdz 17.00 
Mētrienas pamatskolas aktu zālē notiks 
lekcija „Sirds slimību un onkoloģijas pro-
fi lakses pasākumu un garīgās veselības 
veicināšana”. To vadīs neiroloģe Inese 
Irbe. Lekcija bez maksas. Visi mīļi aicinā-
ti!

Līga Pastare, 
sporta organizatore Mētrienas pagastā

Foto no Venta Ikaunieka personīgā 
arhīva

NOTIKUMI

SIEVIEŠU KLUBIŅĀ

Velobrauciens.

Uzvarētāji un projekta īstenotājs Vents Ikaunieks.

Inese Irbe Rita Eglīte

Projekta reailizācija Mērtrienā

Biedrība sieviešu klubs „Ābele” ne-
valstisko organizāciju 2019. gada projektu 
konkursam iesniedza velomaršruta „Mēt-
rienas stāsti” projektu, kas ir turpinājums 
grāmatai „Mētrienas vietvārdu saglabāša-
na nākamajai simtgadei”.

No novada domē iesniegtajiem 30 
projektiem atbalstu guva 14 projekti un 
savukārt no atbalstītajiem mūsējais ir to 
triju skaitā, kuram ir 100 procentīgs pie-
prasītais 1399,91 eiro atbalsts.

Velomaršruts tiks veidots pa Mētrie-
nas pagasta ceļiem, ar pieturzīmēm pie 
mājām un mājvietām ar īpaši nozīmīgiem 
stāstiem no mūsu izdotās grāmatas. Ceļa 
kā ceļa un ceļa kā dzīves ceļa sākums ir 
māja, ģimene un dzimta.

Rezultātā – velobraucēji (arī pārgājie-
nu mīļotāji) varēs izbaudīt divus dažādas 
grūtības pakāpes maršrutus. Tādējādi 
mūsdienu viedo tehnoloģiju laikmetā 
šiem cilvēkiem būs iespēja interesanti 
pavadīt brīvo laiku pie dabas, vienlaicīgi 
gūstot jaunas zināšanas par Mētrienas 
pagasta vēsturi, iepazīst apkārtnes dabas 

daudzveidību, gūt arī sajūtu pieredzi. Tā 
kā velomaršruta garumi būs ap 20 un 50 
km, pateicoties tiem, tūristi tiks piesaistīti 
vismaz uz 1 dienu, bet interesenti no tā-
lākiem novadiem, vismaz uz 2 dienām. 
Šinī sakarā lūgums būt atsaucīgiem un 
piedāvāt, protams, par samaksu naktsmīt-
nes, ēdināšanu (varētu būt zupiņa, tēja, 
maizīte), velonomu, suvenīru, siera, mai-
zes u.c. produkcijas iegādi, piesakot jau 
šobrīd pie pagasta sekretāres vai Ligitai 
26539066, lai šo informāciju varētu ievie-
tot internetā un pie pagasta novietotajā 
stenda lielajā kartē.  

Jauku vasaru! 
Ligita Tumanova
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MAKŠĶERĒŠANA

Kristīne un Ilze.

Vīru grupa.

Arī Odzienas ezers ar skaistu 
dienu un mierīgu ezera virsmu 
sagaidīja pludiņmakšķerēšanas 
sacensību dalībniekus. Šogad 
ieradās 14 dalībnieki, kurus vērtē-
šanai dalījām 3 dažādās grupās. 
Arī šajā sacensību dienā pie lie-
lākiem vai mazākiem lomiem tika 
visi dalībnieki. 

Vīru grupā veiksmīgākie bija 
Jānis Viļēvičs, ar 2,475 kg zivju 
svaru ierindojoties 1. vietā. Savu-
kārt, Valdis Barūklis ar 2,420 kg 
zivju palika otrais. Bronzas medaļu 
izcīnīja Andris Broks ar  2,085 kg 
zivju svaru.

Sieviešu grupā nu jau par 
tradīciju ir kļuvusi cīņa starp mēt-
rienieti Kristīni Mutori un ļaudonieti 
Ilzi Barūkli. Šoreiz veiksmīgāka izrādījās 
Kristīne, tiesnešiem uzrādot 0,845 kg sma-
gu lomu, turpretī  Ilzei – 0,745 kg.

Jauniešu grupā šoreiz bez konku-
rences – zelta medaļa Robertam Pustam 
(0,660 kg zivju).

Spiningošana 1. maijā Aiviekstē

Nu jau par tradīciju var saukt mak-
šķerēšanas sacensības maija sākumā 
Mētrienas pusē. Kā ik gadu, līdaku sezonas 
atklāšanas dienā, 1. maijā, pulcinājām 
spiningošanas entuziastus Aiviekstes upes 
krastā. Agrajā rīta stundā sacensībām re-
ģistējās 29 dalībnieki, to skaitā 
1 dāma un 2 jaunieši. Šogad 
katrs dalībnieks tika pie kāda 
loma, tikai daži bija veiksmīgā-
ki par citiem, jo daudz uz āķa 
uzķērās mazas līdakas, kuras 
pēc noteikumiem nedrīkst 
lomā paturēt, bet ir jāatlaiž at-
pakaļ upē. Pēc vairāku stundu 
cīņas upes krastā dalībnieki 
tiesnešiem uzrādīja sekojošus 
lomus:

Vīriešu grupā labākais un 
veiksmīgākais šoreiz izrādījās 
Māris Vīčš, no upes pārnesot 
2,500 kg smagu lomu, otrajā 
vietā ierindojās Andris Cvet-
kovs – 2,230 kg, savukārt, 
bronzas medaļu izcīnīja Andris 
Broks – 2,210 kg. 

Apvienotā jauniešu/ sieviešu grupa 
pēc sacensību beigu signāla cīnījās 
„papildlaikā” Aiviekstes krastā, izpildot 
dažādus precizitātes vingrinājumus ar 

Pludiņmakšķerēšanas sacensības 5. maijā 
Odzienas ezerā 

Avotiņu trešajā vietā.
Pēc sacensībām makšķer-

niekiem bija iespēja dalīties 
savos dienas piedzīvojumos, 
kopīgi baudot  turpat ugunskurā 
pagatavotu maltīti.

Paldies par sacensību atbal-
stīšanu sakām nu jau ilggadējam 
makšķerēšanas sporta entu-
ziastam Rolandam Kaļeiņiko-
vam, kā arī Mētrienas mednieku 
biedrībai un Mētrienas pagasta 
pārvaldei. 

spiningu, jo šīs grupas pārstāvjiem neizdevās noķert 
līdakas, kuras drīkst paturēt lomā. Pēc uzdevumiem 
zelta medaļu pasniedzām Jānim Krasnovam, kurš 
aiz sevis atstāja Indru Brutāni otrajā vietā un Emīlu 

Nevienas sacensības nav 
iedomājamas bez atbalstītā-
jiem. Šoreiz paldies Naurim 
Biķerniekam, Ainai Tropai un 
Mētrienas pagasta pārvaldei. 

Laura Biķerniece
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Ivetas Rēdlihas otrais romāns „Vēl 
viena dziļa ieelpa” tapis latviešu litera-
tūrā vēl samērā reti sastopamajā psiho-
loģiskā trillera žanrā, kurā spriedzes un 
detektīvžanra elementi apvienoti ar psi-
holoģiski pamatotu vēstījumu, ko autorei 
ticami radīt izdevies, pateicoties izglītībai 
šajā jomā. Darbu veido divas daļas, no 
kurām pirmā vairāk atbilst terminam „tril-
leris”, kamēr otra ir vairāk psiholoģiski 
orientēta; lasītājam ir aizraujoši sekot līdzi 
tam, kā šķietami tik dažādie vēstījumi no-
slēgumā savienojas vienā veselumā. Ro-
māna pirmās daļas centrā ir Alekss Cau-
ne – pašapzinīgs, viltīgs un mērķtiecīgs 
jauns vīrietis, kurš jau pusaudža gados ir 
dzelžaini apņēmies kļūt bagāts. Šī mērķa 
sasniegšanai viņš lieki netirda savu sirds-
apziņu, un visi iespējamie līdzekļi viņam 
šķiet gana labi. Aleksa sapnim rodas 
izredzes piepildīties, kad viņš kā PSRS 
īpašo dienestu aģents nonāk Dienvid-
korejā, Seulā. No tā laika jauneklim vairs 
nav prātā darbs – viņš ir gatavs riskēt ar 
karjeru un pat dzīvību, lai sasniegtu kā-
roto. Lai realizētu savu pārdrošo plānu, 
1988. gadā Alekss dodas uz Rietumāfriku 
un piedzīvo ko neparastu... Otrajā daļā 
romāna sižets atsāka ritēt 2016. gadā. 
Alekss ir veiksmīgi apprecējies, taču sie-
va Māra sevī nes kādu neizprotamu no-
slēpumu, kas izpaužas kā mokoši sapņi. 
Garastāvokli vēl vairāk negatīvi ietekmē 
mīļotā vīra komandējumi uz Rietumāfriku 
– tie ir pēkšņi, ilgstoši un neizprotami bie-
ži. Piekritusi vīra uzstājīgajam lūgumam 
apmeklēt hipnoterapeitu, Māra pamazām 
pietuvojas savu sapņu izcelsmei... Iveta 
Rēdliha pratusi romānā gan ievīt intriģē-
jošu dokumentālu materiālu par varoņu 
apmeklētajām valstīm, gan meistarīgi ie-
dziļināties tēlu psihē, uzskatāmi parādot 
to rīcības motivāciju, „dvēseles tumšākās 
dzīles”, kas gan visbiežāk neglaimo pa-
šiem varoņiem, tomēr lasītājam liek aiz-
domāties arī par savu līdzcilvēku rīcības 
cēloņiem un sekām, īpaši – vēsturiski 
komplicētos apstākļos. 

„Ieraudzīt varavīksni” ir G. Lagz-
diņas otrā grāmata. Tieši tāpat kā pirmā 
grāmata „Spēlītes”, tā ir par attiecībām 
jeb dzīves spēlītēm, lasītājiem piedāvājot 
septiņus stāstus. “Par mīlestību un kaislī-
bām. Par mūsu dzīves ne to vieglāko mā-
cībstundu. Par to, kas visam piešķir jēgu. 
Par to, ka ikviens vēlas mīlēt un būt mīlēts. 
Par sapņiem un to, ka par tiem jācīnās. Par 
izvēlēm. Par dzīvi. Ne velti bieži saņemu 
atzinību – uzrakstīts tik dzīvi, ka bijis viegli 

Jaunākās grāmatas maijā
BIBLIOTĒKĀ identifi cēties, iejusties un līdzpārdzīvot,” 

savu veikumu raksturo rakstniece. Gunita 
Lagzdiņa ir liepājniece, kas raksta prozu 
un paretam dzeju. Ilggadēja Piejūras 
pilsētu literārās akadēmijas dalībniece. 
Plašāku auditoriju ar savu daiļradi pirmo 
reizi iepazīstināja reģionālā laikraksta 
„Kursas Laiks” lappusēs, kas jau divdesmit 
gadus ir arī viņas darbavieta. Rakstniece 
sevi sauc par mīlestības reliģijas piekritēju, 
tāpēc viņas grāmatas patiks tiem, kuri mīl 
un vēlas būt mīlēti. Pirmā grāmata „Spē-
lītes” pie lasītājiem nonāca 2017. gadā. 
Savukārt grāmatā „Ieraudzīt varavīksni” 
(izdevniecība „Latvijas Mediji”) iekļauti 
dažādos laika posmos tapuši darbi, proti, 
pirmais stāsts ir uzrakstīts 2012. gadā, bet 
pēdējais – pērn

Margaritas Grietēnas jaunākais 
kriminālromāns „ Ne vienmēr runcim 
krējuma pods jeb Leo un lauvas”  kā 
allaž savā viegli ironiskajā stilā paver 
priekškaru tur, kur vienkāršais cirka ska-
tītājs ielūkoties nevar. Taču, par spīti iz-
teiksmes vieglajam rotaļīgumam, cirkā 
ne viss ir tik rotaļīgi. Izrādās, arī mākslas 
pasaulē mēdz būt konkurence, nenovīdī-
ba un... slepkavība.  Romāna galvenais 
varonis Leo Murneks ir nostrādājis cirkā 
35 gadus, pēdējos 20 par lauvu dresē-
tāju. Guvis labus panākumus un ar savu 
atrakciju „Zvēru karaļi” apbraukājis pusi 
pasaules...

Dagnijas Dreikas romānā „Šaubu 
mitekļi” attēloti vairāku paaudžu attiecī-
bu samezglojumi, kas rodas gadu gaitā, 
to atrisinājumi ir gana negaidīti. Sliktais 
dažkārt izrādās labāks par šķietami ap-
brīnas cienīgo, kas upurē visu slavaskā-
res un egoisma dēļ. Vēloties izpirkt vai-
nu, var nodarīt vēl lielāku postu, nekā jau 
pagūts, atgriešanās nav, neko neatsaukt. 
Pagātne iesniedzas nākotnē, tagadne 
neapturami zūd, bet kopumu veido tikai 
trīs. Šaubas mīt katrā no mums. Kas un 
kā ietekmē cilvēku likteņus? Kādas atbil-
des var saņemt, kad jautāt vairs nav kam? 
Vai pārpratumi reizēm nav neizbēgamas 
likumsakarības? Kurp ved aiznaglotās 
durvis, kad tās beidzot atveram?

Ulda Ausekļa skaitāmpanti un dze-
joļi „Un tu esi brīvs”! Krājuma centrā ir 
daba, dzīvā radība, putni, koki, augi un 
mazais cilvēks starp tiem. Nozīmīga vieta 
atvēlēta pasaules un Latvijas izziņai, cil-
vēka personības brīvībai. Grāmata uzru-
nās plašu mērķauditoriju, jo tajā iekļauti 
gan skanīgi skaitāmpanti, gan klasiskās 
dzejas tradīcijās rakstīti dzejoļi. Turklāt 
krājums skar mūsdienu bērnu izjūtas aiz-
ņemtajā ikdienā. Jaunākais dzejoļu krāju-
mu „Un tu esi brīvs” tematiski sasaucas 

ar divām iepriekšējām mūsu izdotajām 
un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstī-
tajām grāmatām – „Bante un tante” un 
„Kaķēns margrietiņās” (par pēdējo Ul-
dis Auseklis saņēma Latvijas Literatūras 
gada balvu 2017). Grāmatas izdošanu 
fi nansiāli atbalstījis Valsts kultūrkapitāla 
fonds. Māklsiniece Signe Ērmane.

Džesika Barija. „Brīvais kritiens.” 
Kad Alisonas un viņas līgavaiņa privātā 
lidmašīna avarē kalnos, visi uzskata, ka 
jaunā sieviete ir mirusi. Tomēr Alisonas 
māte atsakās tam ticēt. Par spīti policijas 
apgalvojumiem un tam, ka meita jau divus 
gadus ir sarāvusi attiecības ar ģimeni, 
Megija sāk pati savu izmeklēšanu. Viņas 
atklājumi ir šokējoši. Izmeklēšanai seko 
līdzi vēl viens cilvēks, kurš arī netic tam, 
ka Alisona ir mirusi, bet ļoti vēlētos, lai viņa 
būtu mirusi...Džesika Barija ir pseidonīms 
kādai populārai amerikāņu rakstniecei. 
Brīžos, kad Barija neraksta, viņa aizraujas 
ar skriešanu un grāmatu lasīšanu. Rakst-
niece dzīvo Londonā kopā ar savu vīru un 
diviem burvīgiem kaķiem. Romāns guva 
tūlītējus panākumus, tiek tulkots jau 18 
valstīs un kļuvis par šīgada apspriestāko 
grāmatu: tas ir elpu aizraujošs romāns 
par divām spēcīgām sievietēm, kurām 
jāpārvar neiedomājami apstākļi, lai glābtu 
savu un mīļoto dzīvību.

„Franču svīta” ir plaša vēriena pa-
norāmisks darbs, kas kaut kādā ziņā 
atgādina „Vējiem līdzi” un dīvainā kārtā 
sasaucas ar pašas autores likteni. Gri-
bētos sacīt, ka šī grāmata ir par cilvēka 
dabu un tās izpausmēm lielu pārmaiņu 
laikos -– tās ne vienmēr ir tādas, kādām 
tām vajadzētu būt. Mīlestība uzplaukst ne 
tur, kur tā gaidīta, izdevīgums liek aizmirst 
sakāves rūgtumu, divkosība dzen bārstīt 
skaļus vārdus, slepus doties pie uzvarētāja 
un nosūdzēt, taču šodienas uzvarētāji rīt 
būs zaudētāji, lai gan vēl to nezina. Tas 
viss mums šķiet ļoti pazīstams, jo ir pie-
dzīvots. Un ir skaidrs, ka autore runā par 
savu pieredzi. Lai gan atrisinājumu Irēna 
Nemirovska nedod, nojauta norāda, 
kāds tas būs. Un vēsture apliecina tās 
pareizību, lai gan autore pati vēl nav tikusi 
skaidrībā par iznākumu. Viss vēl turpinās. 
Rakstniece precīziem triepieniem darina 
veselu portretu galeriju, iemūžinot laikmeta 
iezīmes, un šīs personas vēlāk izrādīsies 
saistītas šādā vai tādā veidā. Iedzīvotāju 
attieksme pret iebrucējiem attēlota smalki 
un niansēti, iekarotāju izjūtas un atšķirīgu 
tautu attiecības tāpat, nav melnbalto toņu, 
labo un slikto, jo jebkur, arī karā, pastāv tā 
dēvētais „cilvēciskais faktors”. Greizsirdība 
ir varenāks dzinulis par patriotismu un pat 
par savu un citu drošību. Saduras mīles-
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tība un pienākums, kad jāzaudē īpašumi 
un jāizmitina svešinieki, kuri kaut kādā 
kārtā triju mēnešu laikā kļūst par tādiem kā 
„savējiem”. Tās ir savādas norises, kuras 
atveidotas psiholoģiski pārdomāti. Ro-
māns ir ļoti aizraujošs, bija patiess prieks 
to latviskot. (Tulkotāja Dagnija Dreika) 

„Uguns liecinieks” ir trešais romāns 
inspektora Jona Linnas piedzīvojumu sēri-
jā. Lārss Keplers (Lars Kepler) ir Zviedrijā 
dzīvojoša rakstnieku pāra (Alexandra Co-
elho Ahndoril (1966) un Alexander Ahndo-
ril (1967) — pseidonīms. Kopš 2009. gada 
viņu grāmatas par izmeklētāju Jonu Linnu 
iznākušas vairāk nekā 10 miljonos eksem-
plāru 40 valodās, un rakstnieku pāris ir 
Zviedrijas mūsdienu veiksmīgākie autori. 
Flora Hansena pelna iztiku, strādājot par 
mediju starp dzīvajiem un mirušajiem. 
Tomēr, kad vairāku simtu kilometru attā-
lajā cie matā tiek brutāli nogalināta jauna 
meitene, Flora sāk redzēt īstas vīzijas. Taču 
tās gatavs uzklausīt tikai izmeklētājs Jona 
Linna. Kaut arī slepkava aiz sevis atstājis 
neapgāžamus pierādījumus, asi ņainas 
pēdas un āmuru, tomēr vienīgi Floras 
vīzijas apstiprina Jonas izvirzīto teoriju, ka 
slepkavība izdarīta ar akmeni. Izmeklētājs 
atsakās no vienkāršām atbildēm un šķe-

tina notikumus gan tālākā, gan nesenākā 
pagātnē. Arī paša Jonas Linnas dzīve 
pirms dažiem gadiem sagriezusies kājām 
gaisā. Tulkotājs Māris Tīts.

Endrū Meins, profesionāls iluzionists, 
spoži debitējis literatūrā un jau atzīts par 
vienu no labākajiem neatkarīgajiem britu 
rakstniekiem. Savos romānos viņš gluži kā 
triku meistars lasītāja priekšā savērpj stās-
tu, no kura atrauties nav iespējams. „Na-
turālists” ir ārkārtīgi interesants romāns, 
kurā spoži parādīts, kā ģeniāls zinātnieks 
atmasko ļaunumu, kas citiem izskatās 
pēc nejaušības. Biodatorikas profesoram 
Teo Krejam piemīt apbrīnojamas spējas 
saskatīt likumsakarības tur, kur citi redz 
tikai haosu. Kad mīklainos apstākļos tiek 
noslepkavota Kreja bijusī studente un viņš 
kļūst par vienu no aizdomās turamajiem, 
profesors sāk pētīt nozieguma detaļas. 
Viņa atklājumi ir satraucoši, un tie ir klajā 
pretrunā ar policijas versiju. Riskējot ar 
savu dzīvību, Teo Krejs sāk dzīt pēdas 
slepkavam, kurš, pēc likumsargu domām, 
nemaz neeksistē. Šis romāns tevi burtiski 
sagūstīs!

Rozija Volša, angļu rakstniece, vai-
rāku grāmatu autore, iepriekš ir daudz 
ceļojusi un dzīvojusi daudzās pasaules 

Ziedu balle Jēkabpilī

18. maijā dāmu deju grupa „Saul-
griezes” devās koncertēt uz Jēkabpils 
tautas namu. Brauciens šoreiz bija īpašs, 
jo mūs mīļi aicināja mētrieniete Everita 
Stradiņa, kura strādā tur par pasākumu 
organizatori. 

Koncerts notika skvērā pie tautas 
nama. Tas meitenēm bija īpašs pārdzīvo-
jums un jaunums, jo ārā dejots tika pirmo 
reizi. Dejotāji ļoti labi izprot atšķirību dejo-

valstīs, nodarbojoties ar dokumentālo 
fi lmu producēšanu. „Vīrietis, kurš ne-
piezvanīja” ir pirmā grāmata, kas publicē-
ta ar viņas īsto vārdu. Sāra sastop Ediju, 
pavada ar viņu kopā septiņas brīnišķīgas 
dienas un ir neglābjami iemīlējusies. Tur-
klāt jūtas ir abpusējas, par to nav šaubu. 
Šķiet, arī Edijs bija gaidījis tieši Sāru. Kad 
viņš dodas sen ieplānotā ceļojumā un 
apsola piezvanīt no lidostas, nav iemesla 
viņam neticēt. Tomēr Edijs nepiezvana. 
Draugi iesaka par viņu aizmirst, bet Sāra 
to nespēj. Viņa ir pārliecināta, ka kaut kas 
ir atgadījies. Edija pazušanai, visticamāk, 
ir nopietns iemesls. Aizrit minūtes, dienas 
un nedēļas, līdz Sāra uzzina, ka viņai bijusi 
taisnība un ka Edija pazušanai tik tiešām ir 
iemesls – kāds noslēpums, kuru abi nebija 
izrunājuši. No angļu valodas tulkojusi Ad-
riana Bleka. „Vīrietis, kurš nepiezvanīja” ir 
lielisks, romantiskas spriedzes piesātināts 
romāns ar negaidītiem sižeta pavērsie-
niem un iespaidīgu noslēpumu tā centrā. 
Pārsteidzoša, sentimentāla un vienlaikus 
arī lasīšanas atkarību izraisoša grāmata, 
īpaši piemērota Laienas Moriartijas un 
Džodžo Mojas lasītājām.

Materiālu sagatavoja Jolanta Vītola

šanai starp skatuvi un āru vai estrādi.
Koncertā kopā ar „Saulgriezēm” de-

joja pašmāju „Daugavietes” un līnijdeju 
kolektīvs no Jēkabpils kultūras nama, 
Jaunolaines kultūras nama Eiropas deju 
senioru deju kolektīvs „Veldze” un „Vīzi-
ja” no Jaunjelgavas kultūras nama. 

Pēc koncerta ar skanīgām dziesmām 
mūs sveica dziedātāji Elita Strazdiņa un 
Heinrihs Kalvītis. 

Paldies dāmām, kas Mētrienas vār-
du izdejoja Jēkabpilī – Alīnai Rimšānei, 
Daigai Podiņai, Sarmītei Grišulei, Tatjanai 
Mūrmanei, Līgai Poļakovai, Dašai Mav-
rinai, Vallijai Sīpolai, Guntai Zommerei, 
Marutai Kovaļevskai.

Solvita Stulpiņa
Foto no personīgā arhīva
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Raudzīties drošu skatu,
Paturēt siltumu smaidā,
Nosargāt laimi sirdī,
Gribēt mazliet vairāk par 
gribu,
Starot mazliet tālāk par staru,
Mīlēt ar mīlestību.
 /M. Laukmane/

Laba vēlējumus sūtam 
Kristīnei Bratkai jubilejā!
Mētrienas pagasta pārvalde

Un tavās plaukstās sagulst pavasara ziedi
un skatās tevī – nenožēlojot
ka plūkti rīta rasas pielijušā dārzā
bet tagad – tavā sirdī vieta jāatrod
un sagulst visi ziedi tavā sirdī
no atmiņām – lai vaļā raisās prāts
tās domas – kuras sirdī kliedz visskaļāk
tās domas – kuras mēness naktīs aizmigt liedz
un ziedi ziedi ziedi ziedi –
ap tevi – tavā sirdī smalki zied
tu tikai paskaties – mirdz tevī visas pļavas krāsas
kas rīta rasas pielijušā takā veldzi meklēt iet
tur uzzied sīklapaini svētlaimīgi ziedi
tur uzzied tikai sapņos dzimis teiksmu zieds
tur uzzied uzzied visas dienas tavas
un ziediem vidū – tava dvēsele
tur mirdz...
  /Inese Tora/

Sveicam Kristīni Bratku skaistajā jubilejā!
Mētrienas pamatskolas kolektīvs

lai tavām dienām cauri vijas
tāds gaišums – apburošs un tīrs
kas katru brīdi atspirdzina
to ziedu dvēselē kas dzīvs

lai gaišums tāds kā meža vija
lai gaišums tāds kā vīteņaugs
kas savas stīgas sirdī dzirda
un staro ļaudīs liktenīgs

lai tavām dienām gaismas pietiek
un rasas valgmes nepietrūkst
lai tavām dienām putna spārni
un vīteņauga vijīgums...
  /Inese Tora/

Sveicam Vēsmu Zepu jubilejā!
Mētrienas pamatskolas kolektīvs

Lai rītiem taviem
Margrietiņu baltums
Un saules gaismas
Maigie pieskārieni.
Lai dienām tavām
Tikai varavīksnes krāsas,
Kurām tumšie toņi
Garām slīd.
Lai vakari tavi
Zvaigžņu gaismā mirdz
Un ir tik tīri
Kā rudzupuķes bērnības pļavā.
 /Māra Šnē/

Sveicam Gaļinu Klūgu jubilejā!
Mētrienas pamatskolas kolektīvs

Ja prieku, tad stipru kā pērkona lietu,
Ja bēdas – kā dzērvenes purvā,
Bet enerģiju un spēku ikdienas 
rūpēm,
Pāri kā varaviksni!

Mīļi sveicam 
Tatjanu Paegli un Zitu 

Kaufeldi skaistajos svētkos!
Sieviešu klubiņš „Ābele”


