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Sveicam 
Mētrienas pamatskolas 

absolventus – 

Viktoriju Dreģi, Evu Dreģi, 
Helēnu Trekno, Sabīni Bobrovu, 
Miku Auziņu, Ričardu Strogovu, 
Renāru Ivānu, Sandi Rimšānu.

Mētrienas pagasta pārvalde

No šī brīža izvēle ir dota
ceļš pa kuru pretī savam liktenim iet
vienīgi pašu varā savas dzīves galotnes rotāt
vai arī gājumu tukšu vēju savītā mezglā siet.
No šī brīža izvēle ir brīva
savas debesis cerību saullēktiem vērt
atsaukties gaismai lai saulē starotu dzīve 
zelta graudus nākotnes apcirkņos bērt.
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Meklēt vietu plašajā pasaulē
SKOLAS ZIŅAS

Zem bērzu liegajiem zariem
Ceļš iesākās brīnumu gaidās,
Caur plaukstošiem pavasariem
Tas aizvijies gadu klaidā. 

Pār mūsu zemīti iet mainīgā, neiz-
protamā Latvijas vasara... Nu jau jūnijs 
steidz smaržot Jāņuzāļu vainagos, un 
izskanēt skolu izlaidumu valšos. Sko-
las izlaidums – viens no skaistākajiem 
mirkļiem cilvēka dzīvē. Šķiet, ka visi 
ceļi vaļā un pasaule sauc un aicina. 
Izlaidums – viena pasakaina vasaras 
diena, kad visapkārt ir ziedi, dāva-
nas, galantos uzvalkos tērpti puiši 
un meitenes, kuras balles kleitās var 
justies kā princeses! Skolotāji, 
skolasbiedri, mīļie vecāki, radi un 
draugi. Un atziņa, ka skola visiem 
nozīmē daudz vairāk, nekā kādreiz 
tika domāts.

16. jūnijā Mētrienas pamatsko-
lā tika svinēti lielākie ikgadējie sko-
las svētki – 9. klases izlaidums, kad 
skolas absolventi, saņēmuši aplie-
cības par pamatizglītības iegūšanu, 
dodas meklēt savu Sapņu zemi un 
startēt sev izvēlētajos dzīves virzienos. 
Prieks par Helēnu un Renāru, kuru 
mācību sasniegumi ir visaugstākie. 
Varam lepoties ar mūsu sportistiem 
– Renāru, Ričardu, Sandi, Miku, 
daiļrunātāju Viktoriju, rokdarbnieci 
Sabīni, dejotājiem Evu, Sabīni, Ri-
čardu, Miku. Paldies Ričardam un 
Mikam, kuri nekad neatteica izdarīt 
saimniecības darbiņus. 

Izlaidumā skolas direktore 
Vallija Sīpola aicināja absolventus 
rast atbildes uz jautājumiem, vai 
par cilvēka izglītības līmeni liecina 
tikai skolas beigšanas dokuments 
vai arī viņa spējas būt pieklājīgam 
attiecībās ar līdzcilvēkiem, atce-
rēties un cienīt savu skolu, peda-
gogus un vietu, no kurienes viņi 
nākuši, aicināja atrast savu Sapņu zemi 
tepat Latvijā, ka laime ir dot citiem to, kas 
pašam pieder, un sajūta, ka tas kādam ir 
vajadzīgs, laime ir iepazīt sevi un dzīvot 
saskaņā ar sevi. Novēlēja arī turpmākajā 
dzīves ceļā sastapt daudz labu, atsau-
cīgu cilvēku. Vecākiem liels paldies par 
atbalstu un sapratni, par eglīti, kura tika 
iestādīta pie skolas, lai Ziemassvētkos 
mirdzētu visā tās košumā. 

Ar sirsnīgiem ceļa vārdiem savus au-
dzēkņus lielajā dzīvē pavadīja arī klases 
audzinātāja Līga Pastare. Savā uzrunā 
viņa uzsvēra, ka dzīve ir kā kafi ja – melna, 

Pirmsskolas audzēkņu apsveikums.

rūgta un kūpoša. Ja dzīvi vēlas mainīt, 
tad to var panākt, ja kafi jai pievieno cu-
kuru un pienu. Lai nekad dzīvē netrūktu 

šīs saldās un baltās kafi jas 
garšas. Klases audzinātāja 
pateicās saviem audzēk-
ņiem par kopīgi piedzīvoto 
un pārdzīvoto, vecākiem – 
par morālu atbalstu ikdienā. 

Veiksmes un izdošanās 
vēlējumus nākotnei vēlēja 
Mētrienas pagasta pārvaldes 
vadītājs Andris Dzenovskis. 
Pārvaldes vadītājs savā runā 
uzsvēra, ka šis gads skolai ir 
bijis ļoti atbildīgs – maijā skolā 
notika akreditācija, kas prasīja 
lielu atbildības sajūtu direkto-
rei, skolotājiem, izglītojama-
jiem, vecākiem. Pateicoties 
visu pūlēm, Mētrienas pamat-
skola ir akreditēta uz maksimā-
lo laiku – sešiem gadiem. 

Skolas absolventi saņēma 
ne tikai apliecību par pamatiz-
glītību, bet arī klātesošo dā-
vātos ziedus un novēlējumus 
tālākajam ceļam. 

Savukārt vecāki patei-
cās visam skolas kolektīvam 
un izteica atzinību par sko-
las ieguldījumu savu bēr-
nu mācību sasniegumos 
un audzināšanā. Sirsnīga 
pateicība no vecākiem iz-
skanēja skolas direktorei, 
klases audzinātājām Līgai, 
Astrīdai, Astrai.

9. klases izglītojamie 
pateicās skolai un skolo-
tājiem par iegūtajām zinā-
šanām un prasmēm, par 
atsaucību un sapratni, teica 
paldies saviem vecākiem 
par rūpēm un atbalstu, un kā 
apliecinājumu māmiņām no-
dziedāja dziesmu, kuras lai-
kā izglītojamiem bija iespēja 
pasēdēt māmiņas klēpī un 
samīļot māmiņu kā bērnības 
dienās.
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Visi kopā – absolventi, skolotāji, vecāki.

Sveic jauniešu deju kolektīvs „Meteņi”.

Vecākus dancina SDK „Mētra”.

Visus klātesošos izlaidumā priecēja 
Kristālas, Viktorijas, Evas skanīgais dzie-
dājums, priecēja Esmeraldas un Ģirta 
solo deja, senioru deju kolektīva svei-
ciens, kā arī pašu absolventu izpildītā 
deja.

Pēc tam tradicionālā fotografēšanās 
un atvadas. Ziedi ieguls vāzēs un novītīs, 
bet skolas gados gūtais nepazudīs ne-
kad. Vienmēr ir mazliet smeldzīga sajūta, 
kad absolventi aiziet no skolas, bet gaišs 
ir prieks, kad bērni pāraug savus vecākus 
un skolotājus. Morālu spēku tālākajam 
ceļam, lai meklētu savu Sapņu zemi, ietu 
pretī savam aicinājumam un izdarītu savu 
izvēli viņiem dos arī Mētrienas 
pamatskolas līdzi dotā ceļa-
maize!

Mēs, skolotāji, saviem ab-
solventiem gribam novēlēt – 
„Tagad Jūs esiet jaunības ceļā, 
kas vedīs pret kalnu un arī no 
tā. Ceļš nebūs gluds kā iela vai 
taisns kā trotuāra mala. Šajā 
ceļā līdzi ņemiet ozola spēku 
un izturību un mazo laimes 
pogu arī lieciet plaukstā, lai 
tā liek atcerēties skolu, drau-
gus un skolotājus. Veiksmīgu 
ceļu!”

Vasara zied un reibina ar 
savām smaržām. Ir Jāņu die-
nas priekšnojautas… Pasaule 
ir pilna ar krāsām, smaržām 
un skaņām. Šogad plašajā 

pasaulē, aizverot Mētrienas pamatskolas 
durvis, meklēt savu sapņu zemi, meklēt 
savu vietu plašajā pasaulē devās astoņi 
„putnēni”… Lai veiksmīgs lidojums!

Vallija Sīpola, 
Mētrienas pamatskolas direktores p.i.

Foto no sk. Pastares personīgā arhīva
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Jūnijs īsumā
01.06. Mētrienieši Rēzija Oša un Norberts 
Aleknavičs absolvē Madonas mūzikas skolu.

02. – 16.06. Bibliotēkā notiek Lielās Spēļu dienas.

04. – 30.06. Skolas sporta zālē volejbola treniņi 
bērniem pirmdienās plkst. 11.00, jauniešiem 
piektdienās plkst. 18.00.

05. – 30.06. Odzienas parka, pludmales un 
Ozolkalna estrādes sakārtošana vasaras sezonai.

06.06. Mētrienas volejbolisti sāk piedalīties 
Madonas pilsētas atklātajā pludmales volejbola 
čempionātā.

07. – 09.06. Pašdarbnieku dalība Madonas 
pilsētas un novada svētkos.

09.06. Madonas Mednieku biedrības sacensības 
šaušanā.

10.06. Mednieku dalība Purnavas muižas kausa 
sacensībās šaušanā.

10.06. Dalība makšķerēšanas sacensībās 
Gulbenē.

10.06. Mētrienas komandas starts „Ratu parādē 
2018” Madonā.

13.06. SDK „Mētra” un JDK „Meteņi” vadītājas 
Solvita Stulpiņa un Anna Anita Amata piedalās 
Laukuma zīmējumu seminārā Rīgā Dziesmu un 
Deju svētkiem.

14.04. Spēles Madonas pilsētas pludmales 
čempionātā.

16.06. Mednieku sapulce un stirnāžu medību 
sezonas uzsākšana Mētrienā.

16.06. Izlaidums Mētrienas pamatskolā.

16. – 17.06. Mētrienas makšķernieku dalība 
Mālpils novada komandu sacensībās 
pludiņmakšķerēšanā.

17.06. 64 gadu vecumā mūžībā izvadīts Arvīds 
Ķuze.

20.06. Mētrienas amatierteātris un JDK Meteņi 
uzstājas ar viesizrādi Sauleskalna estrādē.

23.06. Ozolkalna estrādē teatrāli muzikāls 
uzvedums „Tikai alus un siers” un zaļumballe ar 
muzikālo apvienību „Elpojiet dziļi”. 

25.06. Mētrienas volejbolisti instagrammā 
sveic Edgaru Toču sakarā ar 10. vietu Pasaules 
pludmales volejbola rangā. Dažas dienas vēlāk – 
5.vieta Pasaules pludmales volejbola rangā.

27.06. Sieviešu biedrības „Ābele” pārstāves dīķī 
pie pagasta pārvalde ēkas iestāda ūdensrozes.

28.06. SDK „Mētra”, JDK „Meteņi”, sieviešu kora 
„Jūsma” vadītājas Solvita Stulpiņa, Anna Anita 
Amata, Ilze Rijniece piedalās Dziesmu un Deju 
svētku seminārā Rīgā.

30.06. Madonas novada atklātais 
pludiņmakšķerēšanas čempionāts Odzienas 
ezerā.

30.06. Mētrienā sākas melleņu lasīšanas sezona.
Notikumus apkopoja Ilmārs Grudulis

Madonas svētku noslēguma dienā nu jau par tradīciju kļuvušas ir „Ripo 
Rati” sacensības, kurās aicināts piedalīties un radoši izpausties ikviens Ma-
donas novada iedzīvotājs, tādejādi kļūstot par daļu no svētku program-
mas.

Kā ierasts, visi dalībnieki pulcējās Saieta laukumā, kur interesenti va-
rēja apskatīt netradicionālos braucamrīkus un nofotografēties ar dalībnie-
kiem, kas iepatikušies. 

Tālāk sekoja gājiens no Saieta laukuma līdz Skolas ielai, kur norisinājās 
galvenā parādes daļa – sacensības. Sacensību dalībnieki tika dalīti grupās 
gan pēc vecuma, gan individuālajā ieskaitē, kā arī tika vērtēta Madonas 
novada iestāžu ieskaite. Žūrijas tiesneši vērtēja ratu noformējumu un oriģi-
nalitāti, kā arī distances veikšanas ātrumu. 

No Mētrienas uz pilsētu tāpat kā pagājušā gadā devās mūsu ezera 
leģenda Odzienas ezera velns. Pa šo gadu Velns ticis pie ātrāka un izteiks-
mīgāka „četrriteņa”. Arī pie jaunas kaziņas. Kā ierasts, Velns aktīvi komu-
nicēja ar publiku, dalot desas, dauzoties ar apmeklētājiem un pozējot foto 
kamerām. 

Šogad sacensībās pārliecinoši uzvarēja Ļaudonas pagasta koman-
da ar savu netradicionālo braucamrīku „Kopā mēs varam dāvāt Ļaudonai 
ceļu”. Ļaudonieši Madonā aktualizēja vienu no lielākajām vēlmēm – asfal-
tētu ceļu uz Madonu. 

Neiztika arī bez pūtēju orķestra  „Vivo”, kurš uzturēja ritmu un gādāja 
par jauku muzikālo noformējumu visa pasākuma garumā. Jāatzīmē, ka šī 
orķestra sastāvā muzicē arī mētrienietis Norberts Aleknavičs.

Paldies mētrieniešiem, kuri atbrauca un atbalstīja mūsu komandu un 
juta līdzi sacensību trases malās. 

Lielu paldies ir pelnījuši Andrejs Stoļarovs un Juris Eglīts, Mētrienas 
jaunieši Nauris Spīčs, Esmeralda un Miks Auziņi, kuri kopā ar Andri Vītolu 
palīdzēja Velnam sagatavot sacensību ratus.

Paldies Jānim Tropam un Kristiānai Kristālai Spīčai, par atraktīvu Mēt-
rienas pagasta vārda popularizēšanu un dalību šajā pasākumā.

Laura Biķerniece, Mētrienas tautas nama vadītāja
Foto no L. Biķernieces personīgā arhīva

Ripo rati 2018

Ļaudonas komanda.

Mētrienas velns un kaza.

Mētrienas komanda gājienā.
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PASĀKUMI

Jauniešu deju kolektīvs „Meteņi”.

Sieviešu koris „Jūsma”.

Senioru deju kolektīvs „Mētra”.

Ar plašu un interesantu kultūras 
programmu ir aizritējuši Madonas pilsē-
tas un novada svētki. Šogad tie norisinā-
jās no 7 – 10. jūnijam. Tika padomāts par 
aktivitātēm dažādām gaumēm. Svētku 
laikā madonieši un Madonas viesi varē-
ja apmeklēt dažādus koncertus, tirdziņu, 
semināru un sporta sacensības. Noskatī-
ties gājienu, strūklaku šovu un izdejoties 
īstā zaļumballē pūtēju orķestra pavadībā. 
Pasākumi norisinājās dažādās Madonas 
pilsētas vietās Saieta laukumā, estrādē, 
Smeceres silā, pilsētas parkos un sporta 
laukumos.

9. jūnijā, kurš svētku programmā 
tiks svinēta kā novadu diena, piedalījās 
arī Mētrienas tautas nama pašdarbnieku 
kolektīvi. 

Rīts mētrieniešiem sākās agri ar 
braucienu uz Madonu, iekārtošanos sko-
lā un aktīviem mēģinājumiem Madonas 
estrādē, lai vakarā varētu būt daļa no 
kuplā novada tautas mākslas kolektīvu 
dalībnieku skaita koncertā „Laika pieskā-
rieni”. Šis koncerts tika veidots ar tuvojo-
šos Dziesmu un Deju svētku repertuāru, 
kuru izdejoja un izdziedāja novada paš-
darbnieki. Koncertu kuplināja viesmāksli-
nieki no Igaunijas un Lietuvas ar saviem 
priekšnesumiem. 

Vakara programma sākās ar koncer-
ta dalībnieku gājienu no Saieta laukuma 
cauri Madonai līdz pat estrādei (kopā ar 
pašdarbniekiem gājienā devās Mētrienas 
pagasta pārvaldes vadītājs Andris Dze-
novskis un Mētrienas tautas nama vadītā-
ja Laura Biķerniece). Gājienā un koncer-
tā no Mētrienas piedalījās jauniešu deju 
kolektīvs „Meteņi” (vadītāja Anna Anita 
Amata), sieviešu koris ” Jūsma” (diriģen-
te Ilze Rijniece) un senioru deju kolektīvs 
„Mētra” (vadītāja Solvita Stulpiņa). 

Pēc koncerta dalībnieki, Madonas 
novada iedzīvotāji un pilsētas viesi tika ai-
cināti uz balli, kuru šogad spēlēja grupa 
„Galaktika”. 

Paldies šoferītim Viktoram Aleknavi-
čam par palīdzību un līdzi jušanu visas 
dienas garumā.

Laura Biķerniece, 
Mētrienas tautas nama vadītāja

Dāvja Veckalniņa foto

Madonas 
pilsētas un 
novada svētki 
„Atspulgi”
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NOTIKUMI
Zied balta ūdensroze aizvējā

Ko jūlija siltajos vakara mijkrēšļos
Ezers slēpj ietītu miglas plīvurā
Un saudzīgi šūpo līganos viļņos?
Es nakti palieku nomodā,
Klausos meldru un niedru čukstos.
Bet nakts ir ezera sabiedrotā
Un vienalga cik ilgi es tā skatos,
Neuzzinu, kas ezeram slēpjams, kas 
sargājams.
Jau saule rotājas dziļajos ūdeņos
Un es atkal stāvu ezera krastā,
Aizturu elpu un jūsmīgi brīnumā skatos.
Aiz meldrāja, zilajā ezera plaukstā
Ūdensroze tik balta saules spožajos 
staros.
Ezers aiz lepnuma tik rāms šajā rītā, 
Lai netraucētu ziedam spoguļoties ūde-
ņos savos.
Zied balta ūdensroze aizvējā
Un ezers laimīgs par šo rotu loloto, košo.
  /Ligita Deviķe/

2016. gada 30. jūnijā dīķī 
pie Mētrienas pagasta pār-
valdes ēkas skaistas baltas 
ūdensrozes stādīja sieviešu 
biedrības „Ābele” meitenes 
Ligita Tumanova un Inese 
Podiņa. Tas bija Ineses dā-
vinājums. Toreiz viņām pa-
līdzēja Jeļena Strogova un 
Jānis Trops. 

2018. gada 27. jūnija 
pēcpusdienā vēsture at-
kārtojās. Šoreiz dāvinātā-
jas lomā Ligita Tumanova. 
Baltās ūdensrozes papil-
dinās sarkanās. Arī šoreiz 
palīdzīgu roku sniedza 
Jānis Trops.

Ūdensaugiem pie-
mērots stādīšanas laiks 
ir vasaras sākums, kad 
noziedējuši ceriņi un 
ūdens pietiekami sasilis. 
Pie audzētājiem var no-
pirkt dažādas šo krāšņo 
puķu šķirnes. Iepriekš 
jāparedz, kādā dziļumā 
ūdensrozi stādīsi: Latvi-
jas ziemai piemērotākās 
šķirnes gan nav tik krā-
sainas kā no ārzemēm 
ievestās, zied tradicionāli 
skaistiem baltiem vai rozā ziediem. Taču 
rudeņos tās nav jāizceļ no ūdens, jo jā-
stāda apmēram 90 cm un dziļāk. Sar-
kanās un citas košās ūdensrozes stāda 
seklāk, ap 50 līdz 70 cm dziļumā, citādi 
tās neuzzied, un šie augi pa ziemu jāgla-

Pārkarst arī dzīvnieki
Ja cilvēks kar-

stā laikā var izmes-
ties vienā peldkos-
tīmā un veldzēties 
upes vai ezera kras-
tā, tad dzīvniekam 
ar biezu kažoku 
šobrīd ir daudz grū-
tāk. Iestājoties karstam laikam, kažoks kļūst 
par apgrūtinājumu, un ir jādomā kā dzīvniekus 
pasargāt. Vasarā ļoti svarīgi, lai ir brīvi pieejams 
ūdens un ēna. Lai nav tā, ka suns ir piesiets 
saulē un ka viņam nav pat kur paslēpties, jo 
dzīvnieki tieši tāpat pārkarst un piedzīvo karstu-
ma dūrienus kā cilvēki.

Dzīvniekiem karstums nozīmē to pašu, ko 
cilvēkiem. Ja cilvēks jūtas nekomfortabli, tāpat 
jutīsies arī dzīvnieks. Svarīgākais ir nepieļaut 
dzīvnieka sakaršanu. Vedot ārā, vēlams kon-
centrēties uz īsām pastaigām agri no rīta tikai 
dabisko vajadzību kārtošanai.

Sunim paliekot dzīvoklī, jānodrošina gaisa 
kondicionieri vai atbilstoša vēdināšana. Vēdināt 
gan vēlams uz ziemeļu pusi vai koridoru. Ja tas 
nav iespējams, labāk turēt logus ciet.

Gadījumā, ja tomēr nav izdevies mājdzīv-
nieku pasargāt no pārkaršanas, jāseko tūlītējai 
rīcībai. Ja notikusi pārkaršana, jārīkojas ātri. 
Vajag atdzesēt ķermeni. Ja esam pie ūdens, 
dzīvnieks ar visu ķermeni jāiegremdē ūdenī.

Pirmā pārkaršanas pazīme ir pastiprināta 
elsošana. Ja dzīvniekam ir karsti, viņš elso. 
Dzīvniekiem sviedru dziedzeri nav redzamās 
vietās, tādēļ nosvīšanu uzreiz nevar noteikt. 

Nereti dzīvnieku turētāji neapzinās kar-
stuma stresa nelabvēlīgo ietekmi uz dzīvnieku 
veselību, turot tos atklātās ganībās, kad sau-
les aktivitāte ir vislielākā. Ja gaisa temperatūra 
pārsniedz +25° grādus, mājlopus labāk atklātā 
laukā nevest, bet turēt apēnotā vietā vai dzīvnie-
ku novietnē, kur ir nodrošināta brīva piekļuve 
dzeramajam ūdenim un barībai. Ja dzīvnieks ir 
saguris un saimniekam ir pamatotas aizdomas, 
ka sagurums radies no pārkaršanas, jāsniedz 
neatliekamā palīdzība. Pārkarsušos dzīvniekus 
novieto ēnainā, labi ventilētā vietā, tiem dod 
padzerties vēsu ūdeni, uz galvas ieteicams 
likt aukstas kompreses. Mājlopus atvēsinot, 
pārkaršanas simptomi – strauja elpošana, 
depresija, nomāktums, ķermeņa temperatūras 
paaugstināšanās – pazūd. Ja tomēr atvēsinā-
šanas darbības bijušas neefektīvas, nekavē-
joties jāvēršas pēc veterinārās palīdzības pie 
veterinārārsta.

Katrai dzīvnieku grupai ir sava noteikta 
komforta temperatūra. Piemēram, govīm un 
aitām tā ir no -10 līdz +16 grādiem. Pat tad, ja 
gaisa temperatūra vasaras periodā ir nosacīti 
neliela, mājlopu veselību nelabvēlīgi var ietek-
mēt augsts relatīvais gaisa mitrums. Ja tas ir 
robežās no 65% – 75%, mājdzīvnieki var sirgt 
no karstuma stresa ietekmes. Arī pārmērīgs 
gaisa mitrums, tāpat kā karstums, uz mājlopu 
veselību atstāj ietekmi ilgtermiņā.

Materiāls no interneta

Ligitai Tumanovai palīdz Jānis Trops.

bā, piemēram, pagrabā ielikti spainī 
vai citā tvertnē ar ūdeni. 

Solvitas Stulpiņas 
teksts un foto
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MAKŠĶERĒŠANA
Madonas novada sacensības atkal Mētrienā

30. jūnijā pie Odzienas ezera pulcē-
jās spēcīgākie Madonas novada pludiņ-
makšķerēšanas sportistus. Sacensībām 
reģistrējās 25 dalībnieki no Kalsnavas, 
Mētrienas un Ļaudonas. 

Sacensības ilga četras stundas, kuru 
laikā makšķerniekam bija jāizvelk pēc ie-
spējas smagāks loms. Sacensību dalīb-
niekus vērtējām 3 grupās individuāli un 
komandu kopvērtējumā. 

Vīriešu grupā uzvarēja pazīstamais 
makšķernieks Viktors Ūdrs ar rezultātu 
3,250 kg lielu lomu. Viņam sekoja divi 
Mētrienas komandas dalībnieki. Genādijs 
Sinkevičs ar 2,965 kg 
lielu lomu un Gin-
tars Vestfāls pārne-
sot no ezera 2,205 
kg zivju. 

Dāmu grupā ne-
pārspēta palika ļau-
doniete Ilze Barūkle, 
kurai izdevās izmak-
šķerēt 2,140 kg zivju. 
Viņa šoreiz arī lielākās 
noķertās zivs godal-
gas ieguvēja – 0,685 
kg smaga karūsa.

Otrajā vietā mēt-
rieniete Aļona Pavlova 
– 0,255 kg, atzīmējams 
ir fakts, ka vienīgais sa-
censību laikā nomak-
šķerētais līnis uzķērās 
tieši uz Aļonas ēsmas. 
Trešajā vietā sacensību 
debitante Anita Evardsone. 
Kādu laiku Anita cītīgi juta 
līdzi dēlam Rihardam, taču 
šoreiz nolēma startēt arī pati. 
Anita tiesnešiem uzrādīja 
0,210 kg smagu lomu. 

Daudzkārtējai Mētrienas 
čempionei Kristīnei Mutorei 
šoreiz nācās samierināties 
ar 4 vietu. 

Jauniešu grupā startē-
ja tikai Vaira Viļēviča vadī-
tās makšķerēšanas skolas 
audzēkņi. Pirmās trīs vietas 
ieguva Dāvis Strods, Da-
niela Strode un Arnolds 
Smelteris. 

Komandu vērtējumā 
labākie bija Kalsnavas vīri Viktors Ūdrs, 
Valdis Barūklis un Jānis Viļēvičs, ar ko-
mandas kopējo zivju svaru 7,365 kg. Vi-
ņiem sekoja divas Mētrienas komandas. 
Otrajā vietā ierindojās Genādijs Sinkevičs, 
Rolands Kaļeinikovs un Ingars Vestfāls 

tētiem kāpostiem ar desām. 
Sirsnīgu paldies par sacensību at-

balstīšanu un dāvanām sakām Madonas 
novada pašvaldībai, Mētrienas pagasta 
pārvaldei, Dainim Tropam un Biedrībai 
„Odzienas ezers”, personīgi Jānim Tro-
pam.

Laura Biķerniece, 
sacensību sekretāre

Lauras Biķernieces foto

Makšķernieku 
gaitas dažādās 
sacensībās

10. jūnijā Mētrienas makšķernie-
ku komanda sacentās makšķerēšanā 
Gulbenē. 

16. un 17. jūnijā Rolands Kaļei-
ņikovs, Vitālijs Frolovs un Genādijs 
Sinkevičs piedalījās Mālpils novada 
komandu sacensībās pludiņmakšķe-
rēšanā. 

Abās makšķerēšanas sacensību 
reizēs mētrienieši ieguva viduvējus 
lomus un palika bez medaļām. Toties 
mūsu sporta makšķernieku vadītājs 
Rolands Kaļeiņikovs ir kareivīgi noska-
ņots dalībai sacensībās jūlija mēnesī. 
Mūsu makšķernieki plāno piedalīties 
nākamajā mēnesī vismaz septiņās 
sacensībās dažādās Latvijas ūdens-
tilpnēs. 

Atzinība jāizsaka vietējo un nova-
da sacensību organizētājiem Jānim 
Tropam un Laurai Biķerniecei. 

Ilmārs Grudulis

V. Ūdrs, G. Sinkevičs, G. Vestfāls.

noķerot 5,125 kg zivju. Trešie palika Gin-
tars Vestfāls, Andris Broks un Vitālijs Fro-
lovs ar kopējo zivju svaru 3,470 kg. 

Pēc saspringtām sacensībām visus 
dalībniekus cienājām ar siltu tēju un sau-
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Šis rīts ar vējā sēto ziedu smaržu,
Tas atkal dzīvot aicina un sauc,
Lai arī mīles  ba pasaulē ir viena,
Tās pie  ks visiem – vēlies!
Tās būs daudz…
 Šis rīts ir tavs ar vēja sēto ziedu smaržu,
 Vien atliek vēlē  es un saujām ziedus plūkt,
 Tu apej pakalnu, kur gaisma
 Pār kalnu pakāpusies saules deju dej.
 Nāk rīts un atkal gaisma tavā logā,
 Tu laimei plaukstas s  ep un ļaujies
Šai ziedu smaržai ienākt sirdī tavā,
Tu ļaujies gaismai, ļaujies pasaulei…
   /I.Tora/

Jūnija volejbols Mētrienā, 
novadā un pasaulē

SPORTS
Iegājušas vasaras ritmā volejbola 

nodarbības Mētrienas pamatskolas spor-
ta zālē. Pirmdienās plkst. 11:00 pulcējas 
pirmskolas vecuma bērni un jaunāko kla-
šu bērni. Piektdienās plkst. 18:00 treniņi 
jauniešiem. No 17:00 var ierasties arī ma-
zie bērni, viņiem tiek veltītas 40 minūtes. 
Šāda kārtība noteikta līdz 1. septembrim. 

6. jūnijā sākās Madonas pilsētas 
pludmales volejbola atklātais čempio-
nāts. No Mētrienas tajā piedalās 3 ko-
mandas. Artūrs Fridrihsons ar Rihardu 
Vaivodu, Jurģis Seržāns ar Gati Stepano-

Mētrienas 
mednieki, jaunu 
medību sezonu 
uzsākot 

16. jūnijā notika Mētrienas med-
nieku sapulce, kurā sadalīja limitētos 
stirnāžus. Uz katriem diviem med-
niekiem viens dzīvnieks. Par iegul-
dījumu Mētrienas medību saimniecī-
bas attīstībā sapulcē apbalvojumu – 
vienu stirnāža atļauju - ieguva Intars 
Jurģis, Kaspars un Krišjānis Rozīši, 
Māris Macijevskis un Jānis Trops.

Kā pirmais, medību atļauju reali-
zēja Mareks Platačs Lielnieku – Opsu 
apvidū. Pēc nedēļas veiksminieks 
bija Ilgonis Mālnieks, laukā starp Ka-
zusalu un Brīvniekiem. Trešais stir-
nāzis jūnijā tika nomedīts no slēpņa 
akmeņu kaudzē Ārēs, kur kādreiz at-
radās premjera Andreja Bērziņa tēva 
brāļa mājas. Āzi ar gariem ragiem 
nomedīja Andrejs Gruduls. Tiesa 
gan augstam vērtējumam šī trofeja 
nederēs smalko ragu dēļ. 

Ilmārs Grudulis
Sigitas Mālnieces foto

Ilgoņa Mālnieka buka trofeja.

MEDĪBAS

vu un Andris Seržāns ar Edmundu Mal-
tu. 6. jūnija spēlēs pirmajā kārtā uzvarēja 
Andris ar Edmundu, otrajā vietā Jurģis ar 
Gati, bet sestajā vietā Artūrs ar Rihardu. 

20. jūnijā otrajā kārtā atkal uzvarēja 
Andris ar Edmundu. Ceturtie palika Jur-
ģis ar Gati, bet Artūrs un Rihards no 15 
komandām vidusdaļā. 

Jau 2017. gadā par vienu no labāka-
jiem Latvijas pāriem pludmales volejbolā 
izvirzījās Edgars Točs un Mārtiņš Pļaviņš. 
25. jūnijā Mētrienas volejbolisti nosūtīja 
„instagramā” Edgaram apsveikumu ar 
iegūto 10. vietu pasaules rangā. 

Ilmārs Grudulis

Foto – Valda Otvare

Mūsu pastniecei 
Aijai Brokai sirsnīgākie 

vēlējumi jubilejā!

Tavas bijušās kolēģes 
Mētrienas pastā – Aina, 

Laimdota, Lelde
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2018. gada 11. jūnija astotajā rīta 
stundā pēc smagas slimības, 64 gadu 
vecumā no mums šķīrās elektriķis un 
telefonists, aizrautīgs mednieks un mak-
šķernieks, godīgs un uzticams savas or-
ganizācijas biedrs Arvīds Ķuze.

 Pēc izcelsmes vestienietis, viņš savā 
mūžā bija ļoti ietekmējies no daudzo 
ezeru un bērnības zemes pakalnu skais-
tuma. Īstens dabas draugs. Šīs īpašības 
pārmantoja viņa dēli. Jānis Ķuze pazīs-
tams ornitologs visā Latvijā, Mārtiņa aiz-
raušanās jau no bērnības ir ūdeņi.

16. jūnijā mednieku sapulcē klusuma 
brīdis veltīts Arvīdam, daudziem bija liels 
pārsteigums. Visiem mums sāpēja, tāpēc 
sapulce beidzās ātrāk un klusāk kā paras-
ti. 17. jūnijā Arvīdu Ķuzi izvadīja no Mētrie-
nas. Pie ģimenes pirtiņas, skaisti izkoptā 
apkārtnē, no Arvīda atvadījās prāvs ļaužu 
pulks. Radi, draugi, paziņas un kaimiņi. 
Mētrienas mednieku biedrības pārstāvji 
teica atvadu vārdus. Šķiršanās brīdī bija 
ļoti sāpīgi. Arī mums, vīriem, acīs nežūs-
tošas asaras. Tie, kuri zināja par Arvīda 
slimību, vēl cerējām, ka varbūt, varbūt... 
Cerības palika tikai cerību līmenī...

Mētrienā Ķuzes ģimene ieradās 
1978. gadā. Nellija Ķuze vetārste, vien-
mēr pieejama jebkuram, ar dzīvniekiem 
saistītām klapatām. Arvīds pārzināja Mēt-
rienas telefona centrāli, bet darba gaitas 
grozījās ap Mētrienu, Ļaudonu, Saikavu 
un Sāvienu. Mierīgs, izturēts un korekts 
bija telefonists Arvīds Ķuze. Atceramies, 
ka divreiz zemes darbos tika pārrauts 
centrālais sakaru kabelis pie Lejas skolas 
un mehānisko darbnīcu tuvumā. Dienām 
ilgi nācās stāvēt dziļā bedrē, savienojot 
80 sīkus pārrautos vadiņus vajadzīgā sis-
tēmā. Tā bija pacietības un nervu pārbau-
de, līdzīga tai, kad sapiņķējās toreizējās 
spiningu spoles auklas. Ar šausmām at-

Arvīds Ķuze
17.02.1954. – 11.06.2018.

MŪŽĪBĀ AIZEJOT

ceramies stundām ilgo ķēpāšanos upes 
vai ezera krastos. Varbūt tas bija pirmais 
telefonista pacietības pārbaudījums. Die-
nā vai naktī Arvīds bija gatavs novērst 
bojājumus telefona līnijās, instalācijā un 
aparātos. Viņš bija ieguvis mētrieniešu 
cieņu. 

No 1983. gada Arvīds bija Latvijas 
Mednieku un Makšķernieku biedrības 
biedrs. Ilggadīgs Mētrienas kolektīva val-
des loceklis un valdes sekretārs. Viens 
no labākajiem Mētrienas mežu situācijas 
un dzīvnieku pēdu pazinējiem. Savā laikā 
labākais lencējs. Arī pie medījumu sada-
les Arvīdu bieži izmantoja kā vīru ar labu 
acumēru. 

Arvīds Ķuze daudzkārtīgs Mētrienas 
čempions visos makšķerēšanas veidos. 
Piedalījās arī lielāka mēroga sacensībās, 
nereti kļūdams, uzvarētāja godā. Lielas 
gribas vajadzēja, lai augusta beigās mē-
rotu slīkšņaino purva taku uz Kurtavas 
ezeru. Līdzi nesām 10 litru ūdens kan-
nu ar dzīvajām ēsmas zivtiņām, vēl līdzi 
smagas somas, makšķeres un medību 
bises plecos. Tāpat gājieni uz Islienas 
un Mindaugas ezeriem. Ļoti reti izdevās 
izmantot Arvīda dienesta „emku” vai pa-
gasta „moskviču”. Tādu laiku vairs nebūs, 
kad kailsalā ar vieglo auto varējām aiz-
braukt no Sildiem līdz Siksalai, pārbraukt 
pāri Siksalas ezeram un pa purvu aiziet 
līdz Tolkājas ezeram. Atceramies kopīgos 
makšķernieku braucienus uz Rāznas un 
Rušona ezeriem. Arvīds bija samērā maz-
runīgs, taču ar labu atmiņu. Reizēm mēs, 
mednieki, lūdzām, un viņš spēja noskaitīt 
no galvas Raiņa un Aspazijas dzeju. At-
ceramies arī citus dabai veltītus pasāku-
mus. Pie Lejasskolas mēģinājām iekārtot 
stārķa dzīves vietu. Arvīds daudzreiz rā-
pās ozolā, mēģinot radīt dzīves apstākļus 
stārķu pārim. Āderu krustpunktā uzslējām 
augstu stabu. Arvīds ar telefonista kāpš-
ļiem stiepa augšā ratu riteni. Taču stārķi 
atlidoja un aizlidoja, uz dzīvi neapmetās.

Arvīda iesāktais nepaliek nepabeigts. 
To turpina Nellija, Mārtiņš un Jānis. Aug 
Arvīda stādītie koki pie centra pirtiņas un 
garāžas. Drīz pacelsies ēkas Aiviekstes 

malā, liecinādamas par paaudžu pēctecī-
bu. Mēs, kuri Arvīdu pazinām savā dzīves 
laikā, vienmēr viņu pieminēsim ar labu 
vārdu. 

Ilmārs Grudulis

LĪDZJŪTĪBAS
Tas bija pēdējais dzeguzes sauciens
Gaišā priekā un cerībā –  citurīt…
Jau atbalss aiz meža zudīs tūlīt,
Bet tu klusēji sevī un neatsaucies.
Tas bija pēdējais dzeguzes 
sauciens…
  /L. Brīdaka/

Mūsu līdzjūtība 
Nellijai, Jānim un Mārtiņam, 

dzīvesbiedru un tēti Arvīdu 
pavadot aizsaulē.

Bijušie kaimiņi Laima un Jānis 
Tumanovi, Dace un Jānis Mincāni

Dieviņš deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma.
Mīļi vārdi, labi darbi – 
Tie palika šai saulē.

Kad pa ziediem un skujām klāto taku 
ar pēdējiem sveicieniem saulei, zemei 

un saviem mīļajiem mūžībā aiziet 
Arvīds Ķuze, 

izsakām patiesu līdzjūtību 
Nellijai, Mārtiņam un Jānim.

„Mežrožu” mājas iedzīvotāji

Tie savādie skumīgie mirkļi…
Tad palīdzēt var tikai viens – 
Ja kādu atmiņu gaišu
Tu savā dvēselē sien.
  /K. Apškrūma/

Skumju un atvadu brīdī esam 
kopā ar Nelliju un viņas ģimeni, 
dzīvesdraugu Arvīdu mūža ceļos 

aizvadot.
Bijušie darba kolēģi – Ligita, Terēze, 
Alīna, Antoņina, Sandra, Vera, Anna, 

Mirdza, Ināra, Jānis, Inese, Ņina

Jau otro gadu pēc kārtas Mētrienas 
ļaudis un viesi Līgo vakaru aicināti svinēt 
Ozolkalna estrādē. Estrāde ar katru gadu 
tiek sakopta arvien vairāk, to atzīst arī 
mētrienieši. „Par estrādi prieks”, pārdo-
mās dalās Astrīda Kārkliņa, „savākti nolū-
zušie koki, vecie celmi. Paldies par skais-
to pasākumu Līgo svētkos! Trekno pārim 
prasās godalgošana! Tāpat aktierim Al-
dim Ošam. Skaļi runā, var dzirdēt. Viņam 
aktiera dotības no vecmammas Ausmas. 

„Tikai alus un siers”
Kā bija jāsmejas par mana laika aktieriem 
Kondratu Siliņu, Ausmu Gricmani, Ainu 
Ieviņu un citiem lugā „Palangas lauva”. 
Vēlams būtu šo izrādi iestudēt. Kā vien-
mēr darvas piliens iekš medus. Skaisto 
pasākumu bojāja vecāku nesavāktie, 
kliedzošie bērni ārpusē, kuri traucēja jau 
tā klusi runājošo aktieru darbības”. 

Mētrienas tautas nama amatierteātris 
Annas Anitas Amatas vadībā rādīja Ritas 
Missūnes lugu „Tikai alus un siers”. Lugas 

sižets – notiek gatavošanās Līgo vakaram, 
visiem ir darba pilnas rokas, bet tad vīrieši 
uzzina, ka ir pazudusi muca ar alu.

Izrādē tika iesaistīti arī tautas nama 
pašdarbības kolektīvi – jauniešu deju 
kolektīvs „Meteņi” (vadītāja Anna Anita 
Amata), senioru deju kolektīvs „Mētra” 
(vadītāja Solvita Stulpiņa), sieviešu koris 
„Jūsma” (diriģente Ilze Rijniece). 

Solvita Stulpiņa
Inas Bergvaldes foto
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