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Augusts īsumā

Foto – Valda Otvare

klusā daba ar mīles bu
tavā mīles bā var pat iemīlē es
tā ir k vienkārša un parasta
neviltota
gana pievērt acis
un paska es uz to eši
iecie gi un saprotoši
tā viegli nosarkstot
kaunīgi nodurs galvu
un puķe
kuru tu kko kā noplūksi pļavā
iesmaržosies tā
ka tev apreibs galva
un tu ieple s rokas
neviļus
iesi tās smaržas virzienā
neprasot
kurp tā tevi aizvedīs
Leons Briedis

03. – 04.08. Dalība Latvijas mednieku
festivālā „Minhauzens”.
03. – 30.08. Mētrienas makšķernieku
komanda piedalās piecās sacensībās.
04.08. Kapusvētki Mētrienas kapos
Ļaudonā.
07.08. Dalība Madonas pilsētas
pludmales volejbola čempionāta
finālspēlēs.
07.08. Kolhoza un ciema padomes
darbinieces Vijas Jeremejevas 70
gadu jubileja tautas namā.
10.08. Sieviešu biedrība „Ābele”
piedalās Zaļumballē Madonā, rīkojot
loteriju.
10.08. Izvadīta aizsaulē Zaiga Vīksna,
bijusī mētrieniete.
11.08. Ūdensputnu medību atklāšana.
17.08. Novada pašvaldības sporta
spēles Vestienā.
20.08. AS „Madonas ūdens” rīko
Mētrienā ūdenspatērētāju sapulci.
24. – 25.08. Novada uzņēmēju
atpūtas pasākums Mētrienas
Lejasozolos.
24.08. Mētrienas pamatskolas
absolventu, skolotāju un darbinieku
salidojums.
31.08. Mētrienas 70. sporta svētki.
Notikumus apkopoja Ilmārs Grudulis
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Zied vasara, sieviete un ūdensrozes...
JUBILEJA
Kalendārā augusts, bet ārā zied vasara. Vijai patīk vasara. Kā gan tā var nepatikt,
ja viņas dzimšanas diena ir tik brīnišķīgā
laikā, vasarā. Agrā rītā var pamosties kopā
ar pirmajiem saules stariem, iebrist rasotā
pļavā un priecāties par mirdzošajām rasas
pērlēm, var brist pa rudzupuķu, pīpeņu
un madaru pļavām, saplūkt pilnus klēpjus
puķu un nest mājās. Var izsmaržot meža
zemenīšu, liepziedu, tikko
sanestā medus un tikko nopļautā siena smaržas… Var
klausīties bišu un kameņu
dūkšanā, putnu līksmajās
Jubilāre Vija Jeremejeva
dziesmās un skanīgās atbalsavējo pulkā.
sīs vasaras vakara klusumā.
Var paņemt rokās makšķeri
Vija vienmēr steidzās no darba
un kopā ar minci doties uz
pagastā uz mājām un jau plānodīķi makšķerēt, raugoties kā
ja, kādus darbiņus abas kopā
mākoņi spoguļojas ūdens
darīs, tika iegādāti trusīši, lai SaLigita dāvina pašas austo
spogulī…
bīnei ir ko pabarot un samīļot.
pirts
paklājiņu.
Sieviete šodien svin
Ar meitu Indru jubilāri vieno mīsvētkus. Kā ūdensroze ballestība uz skaistumu un puķēm.
Sveic
Daina.
tā tērpā jubilāre Vija dejo
Abas kopā ir izveidojušas un
ūdensrožu valsi… Sieviete
iekopušas skaistas puķu dobes
zied kā puķe starp citām pusavās lauku mājās „Krūtaiņos”.
ķēm. Skaisto puķu klēpji noMētrienas pagasta sakopāko
nāk jubilāres rokās. Puķes
sētu konkursos „Krūtaiņu” launo draudzenēm, no klubiņa
ku
sēta ir guvusi atzinību.
biedrenēm, no māsas RuPasākumā uzzinājām, ka
dītes, no bijušajiem darba
mazmeita Sabīne ir parūpējubiedriem. Ar dzīvesdraugu
sies, lai jubilārei būtu pašai sava
Asiju, kā senajās jaunības
grāmata. Grāmata iesieta īstos
dienās, jubilāre dejo Silacietos vākos, tās tapšanā fakti
vas valsi. Jubilāre saņem
Sveic Ņina.
Sveic Zaiga. un stāsti par jubilāri esot pamaapsveikumus, novēlējumus,
zītiņām no Vijas izvilināti. Ceram grāmatu
atceras dažādus atgadījumus no mācību
dāvanas, tad aicina visus pie ļoti skaisti
kādreiz palasīt!
laika: reiz agrā pavasarī bijušas Bulduros
noformētā, bagātīgā svētku galda. Nu var
Mētrienā ir vasara un „Krūtaiņos” zied
praksē, snidzis sniedziņš, bet viņas šādos
klausīties muzikantes Aijas dziedātajās
ūdensrozes. Vijas mīļākā dziesma ir par
apstākļos stādījušas sarkanās bietes, citu
dziesmās un kavēties atmiņās par bērnību,
Vecpiebalgas ūdensrozēm. Vijai ir savs
reizi abas sūtījušas špikerus kursa biedjaunību un darba gadiem.
stāsts par lietu, Vecpiebalgu un ūdensro„
teikušas
priekšā"
biedriem
un
eksāmenā
Mīļus un siltus vārdus jubilārei velta
zēm. Arī pašu jubilāri gribas salīdzināt ar
riem caur logu. Bet, kad visi eksāmeni jau
Alīna Kaļeiņikova un Ņina Stradiņa. Alīna
ziedošu ūdensrozi. Baltās puķes ziedlapas
bija nokārtoti, abas stāvējušas uz dzelzcedalās savās atmiņās par skolas laikā satikir
kā Vijas košā, spilgtā, cēlā āriene, bet
ļa
sliedēm
un
no
prieka
dziedājušas.
Zaiga
to meiteni Viju, kura bijusi ļoti skaista un
dzeltenais zieda viducis ir kā Vijas saulaiun Vija ilgu laiku kopā nostrādājušas kolpie kuras viņai ļoti paticis ciemoties. Alīna
nā, siltā un dzīvespriecīgā personība.
hoza „Līdums" grāmatvedībā, viena esot
atzīst, ka daudz ko dzīves laikā no Vijas ieveikusi
graudu
uzskaiti,
bet
otra
aprēķināmācījusies un daudzreiz saņēmusi no Vijas
„Vēl kādu zvaigzni naktī aizsegs
jusi algas graudu vācējiem. Vija esot bijuatbalstu. Arī Ņina pārcilā atmiņu pūru un
mākoņmala
si punktuāla un prasīga, visiem skaitļiem
atceras kopā piedzīvotos brīžus. Sieviešu
Un dažas lakstīgalas naktī klusēs.
un kilogramiem vajadzēja precīzi sakrist
klubiņa pasākumos abas ar Viju satiekas
Tur griezes zāli pļavās pļaus bez gala,
kopā. Pirms darba kolhozā Vija strādājusi
un tad nu bez jautrības neiztikt, vienmēr ir
Bet saule svaigi pļautā siena zārdā dusēs.
Ļūmānu pasta nodaļā, bet pēc kolhoza likkāds notikums ko atcerēties un pastāstīt.
vidācijas deviņdesmitajos gados Vija aiciJubilāres dzīves ceļi bieži vijušies paEs neteikšu neko, man apkārt ūdensrozes
nāta darbā Mētrienas pagasta padomē par
ralēli Zaigas Grudules dzīves ceļiem. Abas
spietos,
kasieri – grāmatvedi.
kopā devušās uz Jēkabpili apgūt grāmatUn baltu gaismu nesīs jāņtārpiņu pulks.
Esmu ievērojusi, cik saskanīgas atveža profesiju Republikas neklātienes tehDažs brīnumzieds tai naktī klusi uzplauks
tiecības ir Vijai ar savu ģimeni, meitām,
nikumā, ko arī pabeigušas ar izcilību un
Un manā logā spīdēs mēness spulgs.”
mazmeitu. Jau no mazmeitiņas Sabīnes
ieguvušas sarkanos diplomus. Vēlāk abas
(aut. nezināms)
agrām bērnības dienām viņa vienmēr tika
kopā mācījušās arī Bulduros, kur ieguvuļoti gaidīta ciemos no Rīgas. Tajās dienās
šas dārzkopja specialitāti. Zaiga ar prieku
Valdas Otvares teksts un foto
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„Kabarē de Rīga”, zaļumballe, vasara un prieks
PASĀKUMS
Jau otro gadu pēc kārtas, kad Madonas pilsētā tika rīkota Simtgades Zaļumballe, Mētrienas pagasta sieviešu
biedrības „Ābele” dāmas sāk rosīties,
aktīvi darboties, pucēties, lai dotos kārtējā izbraucienā, organizējot loteriju pasākuma apmeklētājiem. Šoreiz tas bija 10.
augusts.
Laukumā pie pagasta pārvaldes
ēkas jau gaida šoferītis Jānis Zeps. Viena
pēc otras ierodas arī loterijas organizētājas. Vēl tikai pa ceļam jāpaņem
biedrības vadītāja Ligita Tumanova, pie kuras meitenes jau dienu
iepriekš nogādājušas loterijai domātās lietas. Madonā mūs laipni
Kopā ar Sidnejas aktieriem spēlē
sagaida Daina Zveijsalniece, ar
madoniete Ingrīda Zosāre.
pašcepto mājas kūku un aromātiskiem speķa pīrādziņiem.
purvs”. Šajos gados iestudētas ganBet pirms tam mūs gaida
drīz 220 lugas, sarīkoti simtiem litepatīkams notikums – pateicībā
rārie vakari un nospēlētas vairākas
par aktīvu piedalīšanos Zaļumviesizrāžu turnejas Ziemeļamerikā,
ballē, Madonas kultūras nama
Eiropā un Latvijā.
darbiniece Aija Špure sagādājusi
Izrādes „Kabarē de Rīga” pamabiļetes teātra izrādes apmeklējutā izmantota Aleksandra Bāra atmiņu
mam. Madonā viesojas Sidnejas
grāmata „Mani skaistākie gadi LatLatviešu teātris ar Jāņa Čečiņa
Izrādes apmeklētājus apkalpo oficiante
vijā”. Papildus materiāli ņemti arī no
veidoto izrādi „Kabarē de Rīga”.
Jogita Mūrmane.
žurnāliem, avīzēm, grāmatām. SākotInteresanti, ka viesojoties kādā
nēji „Kabarē de Rīga” tika veidots kā
no Latvijas vietām, šis teātris uz2007. gada Austrālijas 3x3 nometnes
aicina izrādē piedalīties kādu no
vakara programmas uzvedums. Nāvietējiem aktieriem. Madonā laikamajā gadā tika apceļota Austrāmes loze kritusi Madonas kultūlija. Daudzi, kas izrādi redzēja, muras nama amatierteātra dalībniedinājuši kolektīvu braukt uz Latviju.
cei Ingrīdai Zosārei.
Diemžēl, tolaik tas nebija iespējams.
Par ko tad bija šī izrāde, kas
Sapnis sāka īstenoties tikai ap 2018.
atceļojusi tālu ceļu? Izrādes bukgadu, apmeklējot Austrālijas latviešju
letiņā vēstīts – „Pirmais Pasaules
lielākos kultūras centrus. 2019.gads.
karš ir beidzies. Latvija ir izcīnījusi
Viesizrādes Latvijā.
neatkarību. Gan pašmāju uzņēDiena iet uz vakara pusi. Jāsāk
mējiem, gan ārzemju veikalniedomāt par loterijas vietas iekārtošakiem un uzņēmumiem Latvija ir
daudzsološa zeme. Rīga jau iz- Ligita Tumanova un Jānis Zeps izliek Loterijas zīmi. nu. Šoreiz Zaļumballe notiek laukumā pie Madonas pilsētas sākumssenis bijusi ievērojams kultūras
skolas. Meitenēm darba pilnas rokas
centrs. Būdama pusceļā starp
– jāpārbauda sagatavotās loterijas
Berlīni un Maskavu, tā ir ērta pietubiļetes, jāsakārto izlozējamās balvas.
ras punkts gan pasaulslaveniem
Klāsts bagāts – siers, maize, kūka,
māksliniekiem, gan diplomātiem,
pīrādziņi, medus, ogas, vēl un vēl.
tūristiem un žurnālistiem.
Un tad jau arī pirmie laimēt gribētāji
Viesnīcas, restorāni un kafejklāt. Pasākums sit augstu vilni. Dejotnīcas ir pasaules līmenī. Operā,
gribētāju arī netrūkst. Laiks paiet neteātros un koncertzālēs uzvedumi
manot. Tuvojas jau rīta stunda, kad
ir dažādās valodās. Ja neinteresē
dodamies mājup.
koncerti, tad izvēlies sportu! Retu
Paldies „Ābeles” dāmām par
sporta veidu te nepiekopj. Arī
iespēju arī man pabūt šajā jaukajā
nakts dzīve un uzdzīve sit augstu
pasākumā jau otro reizi. Ceru, ka tikvilni. Rīgā var atrast visu, ko prāts
simies arī nākamvasar!
un sirds kāro!”
Sidnejas Latviešu teātris pirSolvitas Stulpiņas
Lilita Mālniece un Daina Zvejsalniece kārto
mo sezonu atklāja 1951. gadā
teksts un foto
loterijas biļetes.
ar Mārtiņa Zīverta drāmu „Tīreļ-
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Mana baltā skola!
PASĀKUMS
Vēl nesen šeit valdīja neparasts svinīgums, jūtama bērzu
meiju elpa. Četri mūsu skolas absolventi saņēma apliecību par pamatizglītību un nu jau ir citu skolu
audzēkņi. Lai cik tas sāpīgi būtu,
bet arī pārējo klašu izglītojamajiem
bija jāsaka ardievas savai pirmajai
skolai. Šodien ir diena pēdējā, kad
visi esam kopā, kad gribam pateikt
vissirsnīgāko paldies savai skolai,
skolotājiem, darbiniekiem. Kad vēl
sanāksim kopā kā bites stropā,
lai atcerētos gaišos mirkļus, kuri
kopā pavadīti?
Skola, kura izauklējusi mūsu
sapņus, izraudājusi līdzi mūsu
asaras. No pirmās rudens dienas
cēla mums kāpnes, pa kurām izlaiduma vakarā mums uzkāpt uz
dzīves pirmā pakāpiena, pateicoties par skolas plašo sirdi, drošo
soli, zinībām.
Tev, skolotāj, mēs zemu paklanāmies, jo tu biji tas, kurš ierādīji īsto dzīves taku, kas ved uz
priekšu dzīves pakalnos.
Skola, mūsu baltā skola. Katrs
tavs stūrītis atgādina tos skaistos
mirkļus, kas pavadīti klasēs, skolas gaiteņos, kas joprojām glabā
tavus smieklus, prieku, sajūsmu,
arī sarūgtinājuma asaras, ja kaut
kas nebija izdevies. Tielšu Mētrienas skolā mēs atradām savu
sapņu piepildījumu, tuvāk iepazinām sevi un citus, uzzinājām savu
spēku un vājumu, te izsapņojām
visskaistākos un visneparastākos
sapņus un sapratni, ka šī ir mūsu
skola, kas paliks nezūdošā atmiņā
līdz mūža beigām.
Skola, mana baltā skola. Kā
lai tev pateikties varam par to, ko
guvām sev, ko tu devi mums, par
zināšanu alkām, par sapņu takām.

Pateicības rakstu saņem ilggadējā skolas
direktore Melita Grudule.

Uzrunā Mētrienas pagasta
pārvaldes vadītājs Andris
Dzenovskis.

Pirmsskolas izglītības grupas audzēkņi.

Visskaistākie vārdi
Lai pieder tev, mana skola!
Sapnī vai nomodā sūrā,
Es bieži sēdēšu uz tava sola...
Vallija Sīpola,
Mētrienas pamatskolas direktores
p.i. (2017. oktobris – 2019. jūlijs)
Zanes Beģis–Begge foto
no Mētrienas pamatskolas
salidojuma 2019.gada 24. augustā

Absolvente un skolotāja
Lilita Mālniece.

Pirmā no kreisās spēlē absolvente
Lolita Svilāne (dzimusi Oša).
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Sveci iededz bijusī Mētrienas pagasta
padomes priekšsēdētāja Zenta Ābola.

Pēdējo skolas zvanu iezvana
Ilmārs Grudulis.

Priekšplānā Andris Jaško, bijušais Mētrienas pagasta padomes priekšsēdētājs.

Klātesošos uzrunā vēsturnieks
Austris Apsītis.

Salidojuma dalībniekus reģistrēja
Kristiāna Kristāla Spīča un
Laura Andrejeva.
Bijušās skolas direktores
Diāna Hristenko un Vallija Sīpola.

6

2019. gada augusts

Sveiciens no SDK „Mētra”.
Satikšanās prieks.

Par gardām uzkodām rūpējās Daiga Podiņa un
Kristīne Bratka.

Austra Apsīša veidotā skolas vēstures izstāde.
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Mētrienas pamatskolas salidojumu apmeklēja
Absolventi:
Vilma Laškova (skola abolvēta 1967.gadā,
audzinātāja M. Apsīte)
Guntis Pelšš (1967, M. Apsīte)
Anna Vēvere (eks. Graudone, 1964,
L. Junkure)
Marianna Krjukova (1964, L. Junkure)
Vera Kudrjavceva (Kalcenova, 1964, L. Junkure)
Inese Brāle (Smalkā, 1964, L. Junkure)
Dzintra Edelberga (1973, V. Bērziņa)
Ivars Kasparovs (1957, sk. Kokāre)
Āris Galēns (1967, M. Apsīte)
Aija Krūmiņa (Kļaviņa, 1964, L. Junkure)
Uldis Lukstiņš (1966, M. Apsīte)
Vija Prikule (Būčiņa, 1967, M. Apsīte)
Jolanta Ikstena (2006, M. Beģis-Begge)
Tatjana Kaminska (1977, G. Balode)
Ināra Garanča (Geide, 1975, L. Rubene)
Mieriņš Vilnis-Vīčs (1974, V. Bērziņa)
Ināra Krasnova (Pūdriķe, 1997, G.Balode)
Sandra Dauģe (Pūdriķe, 1980, V. Bērziņa)
Aija Zablocka (1973, V. Bērziņa)
Valdis Porietis (1975, L. Rubene)
Alda Pudure (1972, L. Rubene)
Dzintra Paegle (1972, L. Rubene)
Ināra Poriete (1977, G. Balode)
Česlava Dzenovska (Toločko, 1972,
L. Rubene)
Irina Kitova (2006, M. Beģis-Begge)
Vladislavs Toločko (1976, sk. Stafecka)
Austris Apsītis (1949./50. m.g.1. klase,
K.Vīksniņa)
Kristiāna Kristāla Spīča (2019, L. Pastare)
Edgars Zeps (2000, Ā. Jaško)
Arvis Mincāns (1999, L. Pastare)
Ričards Strogovs (2018, L. Pastare)
Saiva Butule (M.Beģis-Begge)
Mārīte Ceirule (Liepiņa, 1968, L. Junkure)
Esmeralda Auziņa (2014, L. Juste)
Ilmārs Grudulis (1952, sk. Veitnera)
Lilija Ratkuna (1979, A. Pušmucāns)
Olga Juste (2000, V. Toča)
Zaiga Podiņa (Oša, 1957, A. Dmitrijeva)
Anita Rubene (1971, M. Apsīte)
Ziedonis Rubenis (1973, V. Bērziņa)
Andrejs Paeglis (1996, A. Narisova)
Jānis Paeglis (1972, L. Rubene)
Jānis Kaufelds (1973, V. Bērziņa)
Leontīne Āboliņa (1955, O. Danovska)
Alberts Podnieks (1956, L. Junkure)
Ainārs Pabrūklis (1977, G. Balode)
Līga Jaškova (2000, V. Toča)
Līga Pastare (1967, M. Apsīte)
Valērijs Dmitrijevs (1967, M. Apsīte)
Lilita Podiņa (2016, V. Sīpola)
Lilita Mālniece (1975, L. Rubene)
Aivars Siliņš (1974, V. Bērziņa)
Daiga Podiņa (1984, A. Kraukle, Z. Pomjalova,
A. Pušmucāns, A. Narisova)
Gita Stepiņa (1990, M. Beģis-Begge)
Dace Mālniece (1991, L. Juste)

Andris Broks (1997, I. Svenne, V. Toča)
Anita Freivalde (1987, A. Kraukle, V. Bērziņa)
Jānis Mālnieks (2010, M. Beģis-Begge)
Valentīna Brizga Liepiņa (1952, V. Cera)
Stepans Hristenko (2002, M. BeģisBegge)
Jānis Tumanovs (1961, M. Apsīte)
Maija Pastare-Konstante (2005)
Andris Pastars (1969)
Gunārs Pastars (2002, M. Beģis-Begge)
Inita Podniece (2006, M. Beģis-Begge)
Ivita Freija (2006, M. Beģis-Begge)
Andris Vītols (1988, I. Krjukova)
Zenta Ābola (1975, E. Rimša, U. Tiltiņš,
L. Rubene)
Aija Špure (1973, V. Bērziņa, V. Goba)
Aldis Ošs (1987, A. Kraukle, V. Bērziņa)
Jana Kārklāne (1996, A. Jaško)
Ausma Fridrihsone (1977, G. Balode)
Lolita Svilāne (1991, L. Juste)
Juris Putns (2008, L. Pastare)
Madara Putna-Zvirbule (L. Pastare)
Aivars Podiņš (2011, M. Beģis-Begge)
Indra Jeremejeva (1987, V. Bērziņa)
Sanita Jeremejeva (1994, V. Bērziņa)
Zane Beģe-Begge (1999, A. Jefimova,
I. Upeniece, L. Pastare)
Nadīne Jefimova (2007, A. Jefimova, A.Kraukle,
Ā.Jaško)
Nauris Spīčs (2013, L. Pastare)
Miks Auziņš (2018, L. Pastare)
Roberts Ābols (2008, A. Jaško)
Jānis Freijs (2004, L. Juste)
Valdis Broks (1980, V. Bērziņa)
Laila Iesalniece (1985, L. Pastare)
Lelde Grudule (1983, L. Rubene)
Linda Sīpola (L. Pastare)
Līga Poļakova (2007, Ā. Jaško)
Irina Grina (1972. – 1975)
Rasma Tomiņa (1990, M. Beģis-Begge)
Māris Točs (2003, L. Pastare)
Aivars Dmitrijevs (1993, I. Upeniece,
I. Krjukova)
Mārtiņš Ķuze (1996, A. Jaško)
Aivis Krauklis (1996, A. Jaško)
Jolanta Vītola (1986, B. Cirpone)
Skolotāji:
Maruta Ķestere (2017. – 2019., vēsture)
Astrīda Jefimova (1979. – 2019., sākumskolas
skolotāja)
Ināra Krjukova (1982. – 2003., vācu valoda,
ģeogrāfija, ekonomika)
Gunārs Tālzemis (2002. – 2019., mājturība un
tehnoloģijas)
Marija Beģis-Begge (1982. – 2019., latviešu
valoda un literatūra)
Melita Grudule (1971. – 2010., direktore,
ģeogrāfija, krievu valoda)
Zane Beģe-Begge (2010. – 2019., mājturība un
tehnoloģijas)

Andris Kupčs (1983. – 1993., sporta)
Aiga Ivāna (1993. – 2019., sākumskolas
skolotāja, pirmsskolas skolotāja)
Andris Jaško (1983. – 2001., fizika, amatu
mācība, sākumskolā matemātika)
Ārija Jaško (1983. – 2019., matemātika,
mājturība un tehnoloģijas, bibliotēkas vadītāja,
pirmsskolas skolotāja)
Līga Pastare (1981 – 2019., sports, ķīmija,
dabaszinības, veselības mācība)
Diāna Hristenko (2011. – 2017., direktore,
mūzika)
Lolita Juste (1984. – 2019., angļu valoda,
krievu valoda, mūzika)
Vija Toča ( – 2019., vizuālā māksla,
informātika)
Palmira Brice (1958. – 1963., ģeogrāfija,
sports, direktore)
Vallija Sīpola (1981. – 2019., matemātika,
direktore)
Astra Kraukle (1979. – 2019, sākumskolas
skolotāja, sociālās zinības)
Zinta Jefimova ( – 2019, ģeogrāfija,
pirmsskolas skolotāja)
Solvita Stulpiņa (1989. – 2019., pionieru
vadītāja, ārpusklases darba organizatore,
tautiskās dejas, lietvede)
Tehniskie darbinieki:
Antoņina Krasovska (1980. – 1982., pionieru
vadītāja)
Viktors Aleknavičs (2011. – 2019., skolēnu
autobusa šoferis)
Lelde Grudule (divus gadus apkopēja)
Gaļina Klūga (2006. – 2019., pavāre)
Vita Kupča (1988. – 1993., pavāre)
Aija Tumanova (2002. – 2008., pavāra palīgs)
Kristīne Bratka (2018. – 2019., pavāre)
Daiga Podiņa (2017. – 2019., pavāra palīgs)
Materiālu sagatavoja Solvita Stulpiņa,
izmantojot salidojuma dalībnieku aizpildītās
anketas
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Mētrienas pamatskola
1865. – 2019.
VĒSTURE
Mētrienas (Ļaudonas – Odzienas)
skolu vadītāji: pārziņi un direktori 19. –
20. gadsimtā
Latvijas Republikas Valsts vēstures
arhīvs 1991. gada 3. maijā izdevis izziņu,
ka „Ļaudonas – Odzienas pagasta pareizticīgo skola atvērta 1865. gadā, un Ļaudonas – Odzienas pagasta luterticīgo skola
atvērta 1871. gada oktobrī. 1918. gadā
abas minētās pamatskolas apvienotas,
izveidojot Ļaudonas – Odzienas pagasta
sešklasīgo pamatskolu. Pēc pagasta nosaukuma maiņas, sākot ar 1925. gadu,
skolas nosaukums bijis Mētrienas pagasta sešklasīgā pamatskola”.
ĻAUDONAS – ODZIENAS
PAREIZTICĪGO SKOLA
No 1865. – 1868. gadam skola atradusies „Jurjānu” mājā. Kas bērnus mācījis šinī laikā, nav zināms. Pēc tam skola atvērta „Rubeņu” mājā. Par skolotāju 1868.
gada 23. oktobrī pieņem Andreju Purviņu.
Šīs jāuzskata par zemniekbērnu, tā saucamām „mājas skolām”, kad to vieta tika
ierādīta kāda zemnieka mājas saimes istabā, vai mazražīgā muižas rentes mājā.
No 1872. – 1883. gadam skola atradās pagasta namā. Par skolotāju 1972.
gada 25. jūlijā pieņem Pēteri Ūdri, pēc
profesijas drēbnieku, kuru pēc gada no
darba atlaiž, jo uzskata viņu par „neģeldīgu”.
1873. gada 15. oktobrī par skolotāju
pieņem „Runcu” māju saimnieku Pēteri
Kārkliņu (dzimušu 1856. gada 22. februārī
– miris ap 1940. gadu), kuram ir draudzes
skolas izglītība. Viņu uzskata par pirmo teātra uzvedumu režisoru pagastā. Pēteris
Kārkliņš skolā nostrādā līdz 1901. gada
maijam. Pēc tam viņš dodas uz Krieviju,
kur Maskavas guberņā ir kādas ārstniecības iestādes fermeris, tad (1914. gadā)
Voskresenskas muižas pārvaldnieks Tulas
guberņā. Latvijā Pēteris Kārkliņš ar ģimeni
atgriežas ap 1920. gadu.
1884. gadā uzcelta pagasta pareizticīgo skolas ēka, saukta „Kalnaskola”.
1901. gada 28. augustā par skolotāju pieņem Viegliņu, Baltijas skolotāju
semināra audzēkni, bet laikraksta „Mājas Viesis” 1902. gada 31. jūlija numurā
kāds vietējais iedzīvotājs rakstījis – „Mūs,
odzēniešus, neilgi atpakaļ pārsteidza
jauna vēsts. Pareizticīgo skolas skolotājs

Viegliņa kungs, kurš pie mums netika pat
gadu nodzīvojis, aizlaidās uz dzīvi Rīgas
tuvumā...”.
No 1902. gada 20. oktobra līdz 1906.
gada 6.oktobrim skolotājs ir Vladimirs
Gailītis, arī Baltijas skolotāju seminārists.
No 1906. gada 6. oktobra līdz 1911.
gada 22. janvārim – Kārlis Putniņš, Valmieras skolotāju semināra audzēknis.
No 1911. gada 22. janvāra līdz 1912.
gada 29. septembrim – Kastors Lauva.
Presē lasīts par viņa alkohola kāri un ar
to saistītiem publiskiem skandāliem.
No 1912. gada 29. septembra – Evlampija Kalēja (dzimusi 1885. gadā),
1909. gadā beigusi Viļa Olava komercskolu, strādā ar pārtraukumiem, arī 1916.
gadā.
1913. gadā par skolotāju ievēl Kārli
Rinkužu. Viņu mobilizē krievu armijā Pirmā pasaules kara laikā. Kārlis Rinkužs
atgriežas 1918. gada sākumā, kad pareizticīgo skolu apvieno ar luterāņu un
izveidojas Ļaudonas – Odzienas pagasta
sešklasīgā pamatskola.
1913. – 1914. gadā pagastā darbojas
vēl viena skola, proti, Rāksalas divklasīgā
valsts skola, kurā mācījās ap 40 bērnu.
Skolotāji – Jūlijs Ķiršs un Pēteris Vītoliņš.

ĻAUDONAS – ODZIENAS
LUTERTICĪGO SKOLA
Luterticīgo skola darbu sāka 1871.
gada rudenī „Šūmānu” rentes mājās. Tās
pirmais skolotājs bija šo māju saimnieks
Andrejs Vagals, pieņemts darbā 1871.
gada 11. oktobrī. Viņš nostrādāja līdz
1875. gada rudenim. 1872. gadā luterticīgo skola no „Šūmāniem” pārvietota uz
pagasta nama telpām, tāpat kā pareizticīgo skola.
1876. gadā iesvētīta pagasta luterticīgo skola, saukta „Lejasskola”, kas kā
Mētrienas pamatskola kalpoja līdz 1971.
gada septembrim.
No 1875. gada līdz 1886. gada 25.
martam par skolotāju strādā Andrejs
Mudīgais (Muddig, dzimis 1850. gada
15. janvārī), Valkas skolotāju semināra absolvents. Līdz tam no 1873. gada
viņš bija Sāvienas skolas pārzinis. 1886.
gada 18. aprīlī Andrejs Mudīgais sūdzas
Cēsu apriņķa laukskolu pārvaldei, ka
Ļaudonas – Odzienas pagasts 25. martā pieņēmis darbā jaunu skolotāju, kaut
gan „es vēl atrodos amatā”.
Tātad, no 1886. gada 25. marta līdz
1911. gada augustam par skolotāju strādāja Valkas skolotāju semināru beigušais
Kārlis Aigars (dzimis 1865. gadā), kordiriģents. Jāatzīmē, ka Ļaudonas – Odzienas
pagasta vīru koris, Kārļa Aigara vadībā,

piedlījās Latviešu 3. vispārīgos dziedāšanas svētkos Rīgā, 1888. gada jūnijā.
No 1911. gada augusta skolas pārzinis bija Jānis Kļaviņš (1886 – 1964), agrāk 4 gadus viņš vadīja Sāvienas skolu.
Priekšzīmīgs skolotājs, kultūras darbinieks, kordiriģents – 1918. gada sākumā
luterticīgo un pareizticīgo skolas apvienojās vienā Ļaudona – Odzienas (no 1925.
gada Mētrienas) pagasta sešklasīgajā pamatskolā. Skolas pārzinis Jānis Kļaviņš.
Viņa amata termiņš izbeidzās 1934. gada
26. augustā. 15. maija apvērsums, laiki
mainījās...
MĒTRIENAS PAGASTA SEŠKLASĪGĀ
PAMATSKOLA
No 1934. gada 27. augusta līdz 1937.
gada 30. septembrim Mētrienas pagasta
sešklasīgās pamatskolas pārzinis – Kārlis
Eglīte (dzimis 1908. gadā Bauņu pagastā), kordiriģents, režisors, aizsargu vada
komandieris. Godājams cilvēks, bet bijusi
problēma ar alkohola lietošanu.
No 1937. gada oktobra līdz 1939.
gada oktobrim skolas pārzinis – Jānis
Veilands (dzimis 1907. gadā Garozas
pagastā), kultūras darbinieks – režisors,
108. Mētrienas mazpulka vadītājs. Bijis
kreisi noskaņots, skolas darbu tas neskāra, bet nokļuvis Latvijas politpārvaldes
redzeslokā.
No 1939. gada oktobra līdz 1942.
gada aprīlim – skolas pārzinis Voldemārs
Grudulis (dzimis 1913. gadā Barkavā),
vietējais cilvēks, jo viņa vecāki un citi piederīgie no Pirmā pasaules kara laikiem
dzīvo Mētrienā, te pieredzēta Latvijas
valsts dzimšana 1918. gadā un viss tālākais.
No 1942. gada aprīļa līdz 1947. gada
augustam – skolas pārzinis sovjetizācijas
laikā – skolas direktors, Jānis Antēns (dzimis 1911. gada Smiltenes pagastā), rosīgs un panākumiem bagāts kordiriģents.
Laikmetu griežos vairākkārt mainījis skolas nosaukumus.
Jānis Antēns tika norīkots par direktoru Sāvienas septiņgadīgajā skolā. Viņa
vietu Mētrienā 1947. gada rudenī ieņēma
Jadviga Galinska, tikko kā beigusi skolotāju institūtu, bērniem mācīja krievu
valodu. Tāpat kā citiem skolotājiem, arī
Galinskai nācās rosīgi piedalīties pagasta
kultūras un sabiedriski politiskajā dzīvē
– Mētrienas pagasta DDP kultūrizglītības komisijas priekšsēdētāja, aģitatore
tautas tiesnešu vēlēšanām, vajadzēja aicināt skolotājus studēt staļinisko VK(b)P
vēstures īso kursu un pildīt arī citus pienākumus. Mētrienas pagasta DDP izpildu
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komitejas sēdē, 1948. gada 7. oktobrī,
tika pavēstīts, ka pagastā dzīvo 239 skolas vecuma bērnu, bet skolu apmeklē tikai
200. Tas nav labi.
Jadviga Galinska apprecējās ar Mētrienas skolotāju Voldemāru Briedi, kas
pildīja mācību daļas vadītāja pienākumus.
1949. gada 16. decembrī pasaulē nāca
viņu dēls Leons – nākamais dzejnieks.
1949./50. mācību gadā skolas direktores pienākumus pildīja Indra Vītiņa,
dzimusi Ļaudonā, skrodera Jāņa Monaka
un mājsaimnieces Marijas ģimenē. Viņas
tēvs ir bijis jaundibinātā kolhoza „Dzirkstele” pirmais priekšsēdētājs Ļaudonas
pagastā 1948. gadā. Skolotāja Vītiņa
Mētrienā vadīja pagasta (Pamatu ciema)
kori. Kā skolas direktore viņa ir parakstījusies manā pirmklasnieka Liecībā. Vītiņas
tālākās darba gaitas aizveda uz Krustpils
rajona Sāvienas septiņgadīgo skolu, pēc
tam Madonas rajona Kraukļu pamatskolā
viņa strādāja no 1953. līdz 1971. gadam,
mācīja latviešu valodu, vēsturi un vadīja
kori.
1951. – 1954. gados Mētrienas septiņgadīgās skolas vadības groži ir Gitas
Evelones (precējusies Balode) rokās.
Pamatu ciema DDP sesijā 1951. gada
2. augustā viņa ziņo par skolas gatavību
1951./52. mācību gadam, atzīmē, ka skolotājiem ir slikts stāvoklis ar dzīvokļiem.
Vēlāk Gita Evelone ir skolotāja Praulienā.
No 1954./55. m.g. līdz 1958./59. m.g.
skolas direktore jau ir daudziem mētrieniešiem pazīstamā Lūcija Rubene (dzimusi Opincāne). Viņas dzimtene ir Rugāju pagasts, dzīvojusi Sarkaņos. Mētrienā
pildījusi sabiedriskos pienākumus, bijusi
kolhoza „Līdums” partijas pirmorganizācijas sekretāre, 1961. gada martā ievēlēta
par Pamatu ciema DDP izpildu komitejas priekšsēdētājas (Mirdzas Kozlovas)
vietnieci. Atvēlētais mūža ilgums Lūcijai
Rubenei bija gandrīz 70 gadi, izvadītā no
skolas 1998. gada 27. maijā, guldīta Ozolkalna kapsētā.
No 1959. gada augusta līdz 1963.
gada augustam Mētrienas skolu vada
direktore Palmīra Brice (dzimusi Liepnas
pagastā), pēc specialitātes ģeogrāfe,
sportiska, enerģiska, izceļas ar ļoti gaumīgu, neatkārtojamu apģērbu, bieži pa-

šas darinātu, rotaslietām, frizūru utt. Viņas
laikā skolas kļūst par astoņgadīgu (1962.
g.). Vēlāk ļoti ilgus gadus Palmīra Brice ir
Madonas rajona DDP izpildu komitejas
Kultūras nodaļas vadītāja. Dzīvojot un
strādājot Madonā, viņa nekad neaizmirst
Mētrienu, un to pagodina svarīgos pasākumos.
Ausma Narisova (dzimusi Sproģe)
ir vietējā, beigusi LVU divas fakultātes
– vēstures un juridisko, no 1951. gada
strādājusi vairākās skolās. No 1962. līdz
1963. gadam viņa ir Mētrienas astoņgadīgās skolas mācību daļas vadītāja, bet
no 1963. gada augusta līdz 1970. gada
decembrim šīs skolas direktore, kolhoza
„Līdums” partijas pirmorganizācijas sekretāre. 1970. gada 13. decembrī Ausmu
Narisovu, tāpat kā Annu Nardofti ievēl par
Madonas rajona Tautas tiesnesi. Interesanti vēlēšanu rezultāti. Par Annu Nardofti
nobalso 99,83% vēlētāju, bet par Ausmu
Narisovu (lūdzu, apsēdieties!) – 99,90%
vēlētāju.
Par to, ka starp sešdesmito gadu ierēdņiem komunistiem netrūka blēžu un
mahinatoru, liecina kāds fakts, kas neattiecas uz Ausmu Narisovu. Proti, Madonas rajona Izpildu komitejas partijas
pirmorganizācijas sapulcē 1964. gada
3. jūlijā, Izpildu komitejas priekšsēdētājs
Jānis Doniņš debatēs izteicās šādi –
„Daudz pārmetumu pelnījis Tautas izglītības nodaļas vadītājs biedrs Spricis par
nepietiekamu darbu ar rajona izglītības
tīkla darbiniekiem, piemēram, Mētrienas
skolā uz katru skolēnu izlietoti 400 kilogramu miltu... (LVA, PA – 7683.f., 1. apr.,
14. lieta, 12. lpp.)
No 1971. līdz 1973. gadam skolas
direktores godā atradās Rita Tiltiņa. Viņai
laimējās uzsākt darbu jaunuzceltajā skolā. Par skolas atklāšanu laikraksta „Stars”
1971. gada 14. septembra numurā rakstīja un fotogrāfijas ievietoja Jānis Putra,
pēc uzvārda maiņas – Meldrājs. Fotoreportāžas nosaukums – „Te būs jūsu baltie sapņi”. Fotogrāfijā redzams, kā PMK
priekšnieks B. Kapustins nodod simbolisku skolas atslēgu direktorei R. Tiltiņai,
klāt ir kolhoza „Līdums” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Dmitrijevs. Ļaudonas
vidusskolas skolotāja Aleksandra Zvaig-

zne, apsveicot mētrieniešus, pasniedza
viņiem grozu ar puķu stādiem. Viņa sacīja
– „Ziedu un košuma krūmu mums daudz.
Jums savas skolas apkārtne vēl jāiekopj.
Brauciet pie mums pēc stādiem!”
Mētrienas astoņgadīgajā skolā tolaik
mācījās 12 skolēni. Vēlāk skolotāja Tiltiņa
devusies strādāt uz Alūksnes rajonu.
No 1973. līdz 1976. gadam skolas vadība uzticēta Ksaverijam Stafeckim. Viņš
bērniem mācīja vēsturi un „kūrēja” sporta
dzīvi. Skolotāju Stafecki atceros no piecdesmitajiem gadiem, kad viņš Ļaudonas
vidusskolā vadīja fizkultūras stundas.
No 1976. gada augusta līdz 2011.
gada augustam skolas direktore bija, jau
pavisam labi pazīstamā Melita Grudule
(dzimusi Krastiņa). Pārkāpjot 21. gadsimta laika slieksni, direktori satrauca skolēnu skaita samazināšanās. Pirms desmit
gadiem viņa izteicās – „Mēs, protams,
cīnīsimies par skolas pastāvēšanu. Vislielākā problēma ir nokomplektēt 5. – 9.
klases. Mazo bērnu pagaidām ir pietiekami, lai klasē būtu 8 līdz 10 bērnu”(„Stars”,
2009.gada 27. augusts, 6.lpp.).
2011. gada 1. septembrī skolai jauna direktore – Diāna Rudzīte, pie tam
vēl mūzikas skolotāja. Kas var būt vēl
labāks! Taču skolēnu skaits draudīgi
mazs. Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Solvita Seržāne
informē – „Mētrienas pamatskolā šogad
mācīsies 41 bērns, Sarkaņos – 46, Degumniekos – 59. Mētriena un Degumnieki ir novada pierobežas skolas, tāpēc ir
stratēģiski svarīgi, lai šajās vietās skolas
saglabātos”(„Stars”, 2011. gada 11. oktobris, 5. lpp.). Pēc apprecēšanās Rudzīte iemanto uzvārdu Hristenko. Paiet laiks
un 2017. gada 30. oktobrī Mētrienai tiek
teiktas ardievas.
No šī brīža līdz 2019. gada 31. jūlijam
direktores vietas izpildītājas (īstenībā direktores) pienākumus veic skolotāja Vallija Sīpola, kura Mētrienā strādā no 1981.
gada.
Vai Mētrienas skola atdzims un tai
būs turpinājums? Cerēsim!
Austris Apsītis
2019. gada 21. augustā, Rīgā

Rekordliela graudaugu raža pagasta vēsturē
To nodrošināja:
Ērika Krasta z/s „Bērziņi”, Jāņa
Maltas z/s „Ozoliņi”, Andra Pastara z/s
„Vīkšņi”, Alda Oša z/s „Akmentāji”, Ausmas Fridrihsones z/s „Jaunāres”, Fridriha
Hāzes graudaugu platības, Pētera Tomiņa sējumu platības, Ilmāra Logina z/s
„Līčuvīkšņi”, Ilutas Ošas z/s „Cīrulīši”, Viļa

Putna z/s „Muižnieki”, Edvīna un Ervīna
Kraukļu z/s, Andra Staļiunas z/s „Indāni”,
Alekseja Krjukova z/s „Salas”, Asija Jeremejeva z/s „Krūtaiņi”.
Aldis Ošs savu ziemāju platību ražu
rēķināja vismaz sešas tonnas no hektāra,
bet vēl pēc viņa domām tonnu no katra
hektāra bija noēduši meža dzīvnieki. Par

to žēlojās arī Fridrihs Hāze. Vislielākos
postījumus pie Aizelksnes piedzīvoja
kāds Barkavas zemnieks, kuram vismaz
pusi lauka nobradāja meža zvēri. Tā kā
medniekiem nākamajā sezonā jāstrādā
vēl centīgāk pie zemnieku tīrumu aizsardzības.
Ilmārs Grudulis
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Esi savas zemes sargs – Esi zemessargs
AICINĀJUMS
Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra
un teritoriālās aizsardzības pamats. Zemessardze dod iespēju
pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai
valstij, rūpējoties par tās drošību un
aizsardzību.
Ko iegūsi dienējot Zemessardzē:
 iesaistīsies savas valsts aizsardzībā;
 bez maksas apgūsi militārās pamatiemaņas;
 papildus ienākumus no 39 EUR
dienā;
 bezmaksas veselības pārbaudi un
vakcināciju;
 piedalīsies militārās mācībās Latvijā
un ārvalstīs kopā ar Latvijas un ārvalstu karavīriem;
 prasmi sniegt medicīnisko palīdzību;
 iespēju sniegt atbalstu sabiedrībai
– līdzdarboties personu meklēšanā,
mežu ugunsgrēku dzēšanā, plūdu un
to seku novēršanā;
 iespēju aktīvi un saturīgi pavadīt brīvo
laiku;
 morāli un fiziski pilnveidosies;
 iepazīsi jaunus draugus un domubiedrus;
 iespēju veidot militāro karjeru.
Zemessardzē pielietot un pilnveidot savas
profesionālās prasmes iespējams arī IT
speciālistiem, autovadītājiem, pavāriem,
apsargiem, komunikācijas un multimediju speciālistiem, fotogrāfiem, inženieriem,
video operatoriem, kā arī citu profesiju
pārstāvjiem.

Zemessardzē uzņem, ja esi:
 Latvijas pilsonis/e;
 18 – 55 gadus vecs;
 vismaz ar pamatizglītību;
 neesi narkologa un psihiatra uzskaitē;
 neesi krimināli sodīts;
 neesi bijis PSRS vai kādas ārvalsts
drošības dienesta darbinieks;
 neesi atvaļināts no dienesta par disciplīnas pārkāpumiem.
Lai tiktu uzņemts Zemessardzē:
 novērtē savu atbilstību;
 sazinies ar Zemessardzes 25. kājnieku bataljonu +371 26424420
 dodies uz Zemessardzes 25. kājnieku bataljonu Gulbenē, O. Kalpaka
ielā 58
 līdzi ņemot pasi un izglītības apliecinošus dokumentus;
 jāuzraksta iesniegums par uzņemša-

nu Zemessardzē;
 veselības pārbaude;
 apmācības uzsākšana – iestājoties
zemessardzē, Tu apgūsi intensīvu
pamatapmācības kursu 3 nedēļu
ilgā vasaras nomentē vai ilgākā laika
periodā vienu vai divas reizes mēnesī
nedēļas nogalēs.

Gaidām Tevi Gulbenē
Zemessardzes 25. kājnieku
bataljonā!
Nevilcinies, pievienoties mūsu
saimei!
Kontakti:
O. Kalpaka iela 58, Gulbene, LV-4401
Tālr.nr. +371 26424420
E-pasts: eduards.tiltins@mil.lv / 25bn@
mil.lv
Viss par Zemessardzi www.zs.mil.lv

Beigusies bērnu un jauniešu volejbola vasara
Vismaz vienu reizi nedēļā piektdienās notika volejbola treniņi dažādām
vecuma grupām. Pirmie parasti spēlēja
bērnudārza audzēkņi, tad 1. – 4. klašu
bērni. Spraigākie un ilgākie treniņi bija
Mētrienas vecāko klašu audzēkņiem,
Madonas pilsētas vidusskolas skolēniem
un studentiem.
Pavisam piedalījās 37 sportisti. Attēlā
jūs redziet biežākos nodarbību apmeklētājus, kuri tika nofotografēti 29. augustā.
Un tie ir – Jānis Mālnieks, Emīlija Lindāne, Edijs Mutors, Salvis Krauklis, Rinalds
Ilgsalietis, Ričards Strogovs, Artūrs Mālnieks, Renārs Ivāns, Samanta Kraukle,
Vineta Čulkova, Sofija Dmitrijeva, Imants
Čulkovs, Annija Ivāna, Ernests Dmitrijevs.
Ilmārs Grudulis
Foto no personīgā arhīva

Ilmārs Grudulis ar volejbola nodarbību dalībniekiem.
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Ne bieži tā gadās…
MEDĪBAS
Andrejs Gruduls un Ilmārs Grudulis
visā vasaras garumā nodarbojās ar viena
liela mednieku masta kontūru iezīmēšanu. Kopā bija mežā trīs reizes. Ceturtajā
reizē palīgos pieaicināja Māri Dāvidnieku.
Šis medību masts ir aiz Vīnkalnu mājām Beļavas virzienā. Tas skar daļēji privātos mežus, bet galvenokārt ir valsts mežā.
60. – 70. gados tas bija ļoti populārs Mētrienas mednieku vidū. Tur tika nomedīti
daudzi aļņi, mežacūkas. Bet vēlāk, pēc
vētrām un kailcirtēm, medības vairs tur
nenotika. Tāpēc nolēma atjaunot mastu.
4. septembrī Ilmārs Grudulis devās
pēdējās līnijas iezīmēšanai dabā. Taču
iznāca tā, ka nespēja atrast savus un
Andreja sarkanā krāsā iezīmētos kokus.
Pa purvu tika aiziets kilometru garām Beļavas virzienā. Mēģinot atrast līniju, meta

vairākus lokus pusotra kilometra rādiusā.
Taču tā arī neizdevās atrast vajadzīgo
vietu un pa biezokņiem devās Liepsalu
virzienā. Pēc piecu stundu gājiena pienāca telefona zvans. Nogājis vēl vienu
kilometru, attapās, ka telefonu aizbāzis
garām kabatai… Devās meklēt telefonu.
Atcerējās, ka zvans bija vietā, kur auga
četras milzīgas apšu bekas. Taču tās atrast neizdevās. Tāpēc devās jau uz sevis
iezīmēto līniju purvā. Sāka jau krēslot, kad
juta, ka labi nebūs. Jo nespēja arī atbildēt uz telefona zvaniem… Tikmēr grupa
mednieku un Ilmāra ģimenes locekļi bija
sākuši viņu meklēt. Domādami, ka noticis, kas nelāgs… Ilmārs visus bija brīdinājis, ka apmaldīties nevarot. Jo mežus
pazīst tik labi, ka pat nakts vidū no jeb
kurienes izietu malā. Taču visus mulsināja
neatbildētie zvani. Ap pusseptiņiem vakarā Ilmārs izdzirdēja kādu kliedzam. Pretī
nāca, ar bisi plecā, Andrejs Gruduls, kurš
vislabāk pārzināja mežu. Viņam pievienojās piktā Melita Grudule. Viņa pa telefonu

pārējiem paziņoja, ka viss labi, nekādu
briesmu nav.
Otrā rītā, pēc trīs stundu staigāšanas,
telefonu atrada. Tika atrasta vieta, kur
auga lielās sēnes.
Šī nav pirmā reize Ilmāra tik garam
klejojumam šajā meža masīvā. 3. aprīlī
jau deviņas stundas bija pavadījis šajā
mežā. Iegāja pie Kaktiņiem, izgāja aiz
mazās Valtersalas Beļavas pusē. Pa aizaugušo elektrolīniju devās uz mājām. Bet
šis gājiens bija daudz grūtāks, jo vietām
purvā ūdens bija sasalis, un kājas ledum
krita cauri. Turklāt gāja pāri tādām vietām,
kur gadus desmit atpakaļ bija pielauztas
milzīgas apses un egles. Pie sevis pukojās par tik nesaimniecisku cilvēku rīcību,
jo tagad pat malka diez vai iznāktu.
Tomēr šis gadījums neattur medniekus no šī „nelaimīgā” masta iekārtošanas.
Ilmāra Gruduļa stāstīto pierakstīja
Solvita Stulpiņa

Mētrienas mednieki augustā
11. augustā lielākais notikums Latvijas medniekiem bija
ūdensputnu medību sezonas
atklāšana.
Mētrienas medniekus šis
pasākums skāra mazāk nekā
citus gadus. Sausā un karstā
laika apstākļos bija izžuvušas
visas peļķes, grāvji un pat mazās upītes. Tāpēc pīļu bija krietni mazāk nekā citus gadus.
11. augustā pulksten četros
pēcpusdienā desmit Mētrienas
mednieki pulcējās Mednieku
namā. Kā parasti pīļu medību
atklāšana Mētrienā sākas pie Runcu ezeriņa. Tomēr šoreiz nevienas pīles ezerā
nebija. Mednieki pašaudījās gaisā un devās meklēt citus ūdeņus. Šo medību rezultātā tika iegūtas tikai četras mercenes.

Rudzātu pagasts. Kaspara Rozīša vilks.
Laimīgie bija – Jurģis Eglītis, Intars Jurģis,
Gunārs Pastars, Viktors Mutors.
Joprojām augustā lielākā vērība tika
vērsta uz mežacūku medībām. Zemnieku
lauku aizsargāšanas nolūkā. 31. augustā

Aizelksnē labības laukā gadu vecu cūku
un pašreizējā gada sivēnu nomedīja Jānis
Rozītis.
Tā kā Latvijas mednieku vadība staltbriežu medības uz gaidi bija atļāvusi no
15. jūlija, tad arī augustā 3 staltbriežu teļus
nomedīja kolektīva mednieki. 4. augustā
Straumēnu māju apkārtnē staltbriežu telīte Uģim Irbem. 11. augustā staltbriežu
teļš Zaļmežniekos krita Kasparam Rozītim. 16. augustā Plēšu apkārtnē staltbriežu teļu nomedīja atkal Kaspars Rozītis.
Mētrienas mednieki un konkrēti Rozīšu ģimene neaprobežojas ar plēsīgo
zvēru iznīcināšanu tikai Mētrienā. Tā 1.
augustā Rudzātu novadā Kaspars Rozītis
nomedīja četrus vilkus. 7. augustā turpat
vēl vienu vilku. 16. augustā Barkavas teritorijā vienu vilku nošāva Jānis Rozītis.
Ilmārs Grudulis

Rolanda vīru veiksmes makšķerēšanas sportā
MAKŠĶERĒŠANA
Visas vasaras garumā Rolanda Kaļeiņikova vadībā makšķernieki Andris
Broks, Genādijs Sinkevičs un Vitālijs Frolovs piedalījās daudzās sacensībās.
Arī augusta sacensībās Mālpilī 1.
vietu izcīnija Rolands Kaļeiņikovs, bet
3. vietu Andris Broks.
Sacenšoties Kūku pagasta Balotes
ezerā, 1. vietu ieguva Andris Broks, savukārt Rolands Kaļeiņikovs 3. vietu.
Makšķernieki startēja arī Martinova
kausa izcīņā Jēkabpilī. Martinovs ir labi
pazīstams Mētrienas vecākajai paaudzei.

Viņš organizēja Jēkabpils sportistu dalību ziemas makšķerēšanas sacensībās
Mētrienā. Šoreiz šajā pasākumā labākos
panākumus guva Rolands Kaļeiņikovs.
Individuālajās sacensībās makšķernieki par labu esam atzina augusta mēnesi. Rolands, makšķerējot lejpus Mūrniekiem, vienmēr ticis pie laba sapalu un
raudu loma. Kā ēsmu viņš izmanto kviešu
graudus. Pavisam citā Aiviekstes posmā
ar kukurūzu labus raudu lomus guvis Genādijs. Daudzas pārsniegušas pus kilogramu. Laimējies noķert arī šķaunaci.
Madonas slimnīcas radiologs Vairis Grava Zušu līča apvidū ticis pie laba

plaužu loma.
Tomēr ne visiem tik labi ķēries. Gunārs Grigulis nav apmierināts ar lomiem
Daugavā, Aiviekstē un Lubānā. Arī Ilmāram Grudulim, divas dienas makšķerējot
Aiviekstē pie Stiepučiem, nekas nesanāca.
Mārtiņš Ķuze jau sen stāstīja par savas mājas nosaukumu „Stiepuči”. Biju
piemirsis, ko tas nozīmē. Zvanīju Nellijai
Ķuzei, kura pastāstīja, ka sapalus saucot
par stiepučiem. Manās neveiksmju dienās pie „Stiepučiem” Mārtiņam Ķuzem
ķērās labi.
Ilmārs Grudulis
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Madonas novada pašvaldības darbinieku sporta
spēles 2019
Vestienas pagastā 17. augustā notika
Madonas novada pašvaldības darbinieku
un viņu gimenes locekļu sporta spēles.
Mētrienas pagasta pārvaldes komandu pārstāvēja Viktors Aleknavičs, Norberts
Aleknavičs, Andrejs Stoļerovs, Laura Biķerniece, Aivars Podiņš, Daiga Podiņa,
Lilita Podiņa, Kristīne Bratka, Ivars Rudačenko, Zinta Jefimova, Rihards Jefimovs,
Jogita Mūrmane, Ģirts Prikulis, Līga Pastare, Esmeralda Auziņa, Kristiāna Spīča un
Roberts Kamarūts.
Komandas mērojās spēkiem deviņās komandu disciplīnās: šķēršļu joslā,
zolītē, makšķerēšanā, pludmales volejbolā, cīņās uz baļķa, vadītāju cīņā, sporta
darba organizatoru cīņā, balonu cīņās un
šautriņu mešanā.
Kopvērtējumā Mētrienas komanda
ierindojās 8.vietā. Lai arī pie kausa netikām, mūsu komanda ļoti labi startēja cīņās uz baļķa, kur iegūts kauss par otro
vietu (Esmeralda Auziņa, Ģirts Prikulis un
Aivars Podiņš) un šautriņu mešanā, kur
iegūts kauss par trešo vietu (Zinta Jefimova, Rihards Jefimovs, Daiga Podiņa
un Aivars Podiņš).
Brīvajos brīžos komandu pārstāvji
savus spēkus varēja pierādīt piecās individuālajās disciplīnās orientēšanās labirintā, florbola metienos, Ping-pong spainī, šaušanā ar pneimatisko šauteni un
šautriņu mešanā. Šajās disciplīnās veiksmīgākie: Līga Pastare 2. vietā – šaušanā
ar pneimatisko šauteni un 2. vietā Aivars
Podiņš – labirinta orientēšanās.
Kopvērtējumā 1. vieta – Madonas
novada pašvaldības komandai – www.
madona.lv, 2. vieta – Praulienas pagasta
komandai un 3. vieta – Aronas pagasta
komandai.
Par nākamā gada, 2020. gada, sporta spēļu norises vietu izraudzīts Praulienas pagasts.
Paldies katram, kurš neatteica un
piedalījās sporta spēlēs!
Lauma Freija,
Mētrienas pagasta sporta darba
organizatore

Līgai Pastarei 2. vieta šaušanā.

Mētrienas komanda.

Cīņas uz baļķa.

Baļķu cīņu dalibnieki.

Šautriņu metēji.
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Mētrienas sporta svētki – 2019
Augusta pēdējā sestdienā, 31. augustā, notika Mētrienas pagasta 70.
sporta svētki projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu
īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros. Kuros
piedalījās ne tikai mētrienieši, bet arī citu
novadu iedzīvotāji, lai sportiskā gaisotnē
aktīvi pavadītu saulaino un karsto dienu.
Kopumā Mētrienas sporta svētkos piedalījās 105 sportisti.
Rīts tika iesākts ar rīta rosmi sporta
laukumā, ko vadīja sertificēta fizioterapeite Krista Kupča. Lai arī lielākā daļa sportotāju vēl saldi gulēja, 16 sportot gribētāji,
vērojot vingrinājumu demonstrējumu un
uzmanīgi klausoties fizioterapeites norādījumos, atkārtojot vingrinājumus, iesildīja katru ķermeņa muskuli un bija gatavi
sporta svētku piedāvātajām aktivitātēm.
Pēc rīta rosmes sportistus sveica
Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs
Andris Dzenovskis.
Tālāk tika dots starts jau tradicionālajam „Skrējienam apkārt Mētrienai”, kurā

Rīta rosme.

Skrējienam gatavi!

Dārta, Evelīna, Adriana pēc skrējiena.

Piepūšamās atrakcijas.

Dārgumu lāde.

devās 15 gan lielāki, gan mazāki sportisti. Katram sportot gribētājam bija iespēja
pierādīt sevi kādā no individuālajām disciplīnām: šautriņu mešanā, tāllēkšanā no
vietas, šaušanā pa mērķiem, basketbola
soda metienos, zābaka mešanā, olu mešanā, ūdens pudeļu turēšanā (sievietēm),
svaru bumbas celšanā (vīriešiem). Atsaucība bija liela, jo ikviens vēlējās pierādīt
savu meistarību un precizitāti.
Paralēli citām aktivitātēm, skolas
sporta zālē norisinājās sīvas cīņas vo-

lejbolā. Ieradušās bija trīs komandas:
„Mētriena” (Roberts Ābols, Artūrs Fridrihsons, Intars Jurģis, Anatolijs Karaušu,
Nauris Spīčs, Norberts Aleknavičs, Jānis
Mālnieks), „Mētrienas jaunieši” (Brajens
Semjonovs, Renārs Ivāns, Rihards Treknais, Artūrs Mālnieks, Rinalds Ilgsalietis,
Miks Auziņš, Kaspars Mālnieks, Haralds
Iesalnieks, Ričards Strogovs), un Jēkabpils komanda „Vairogi”.
Sporta laukumā futbola draudzības
spēli aizvadīja divas Mētrienas komandas.
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Interesentiem bija pieejami profilaktiskie mērījumi asinsspiediena, ķermeņa
svara, auguma, plaušu tilpuma un cukura
līmeņa noteikšanai. Pie šī stenda varēja
manīt arī rindas. Vislielāko interesi izrādīja gados vecākie apmeklētāji, bet priecē
fakts, ka arī Mētrienas jauniešiem sava
veselība nav mazāk svarīga.
Mazākajiem apmeklētājiem (2012.
gads un jaunākiem) sportiskās aktivitātes skolas birzītē bija sagatavojusi Aiga
Ivāna, kur, veicot vieglākus un grūtākus
uzdevumus, mazais sportists nonāca pie
lielās lādes ar dārgumiem. Atrodot pareizo atslēdziņu lādi varēja atvērt un tikt pie
gardumiem. Dārgumus meklēja 35 mazie
censoņi. Vēlāk mazie varēja iztrakoties
piepūšamajās atrakcijās.
Ļoti lielu atsaucību un skatītāju interesi izpelnījās svaru bumbas celšana vīriešiem, sievu nešana kalnā un mašīnas
stumšana.
17.00 ar pozitīvām emocijām tika
aizvadīta apbalvošana. Pirmo trīs vietu ieguvējiem katrā disciplīnā tika pasniegtas
medaļas, volejbola komandām kausi un
spēlētājiem medaļas.
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Mašīnas stumšanas uzvarētāji.
Vakarā, Jāņa Tropa vadībā, Mētrienas kultūras namā norisinājās Zoles turnīrs piedaloties 24 zoles spēlmaņi.
Kas gan sporta svētki ir bez tiesnešiem. Tāpēc vēlos teikt paldies Lilitai
Podiņai, Esmeraldai Auziņai, Kristiānai
Spīčai, Zanei Beģei-Beggei, Annijai Ivānai, Samantai Krauklei, Jānim Freijam
un Edijam Božedomovam. Īpašs paldies

Līgai Pastarei, Jānim Tropam un Ventam
Ikauniekam. Paldies par atbalstu Mētrienas pagasta pārvaldei un Aivaram Dmitrijevam.
Uz tikšanos nākamajos sporta svētkos!
Lauma Freija,
Mētrienas sporta darba organizatore

2019. gada Mētrienas sporta svētku rezultāti
Skrējiens apkārt Mētrienai
2003. gads un jaunāki
Meitenes: 1. vieta Evelīnai Mincānei
(16,33 min), 2. vieta Dārtai Macijevskai
(19,20 min), 3. vieta Adrianai Ozoliņai
(21,58 min).
Puiši: 1. vieta Ivo Dreģim (21,46 min),
2. vieta Sandim Kaminskim (40,46 min),
3. vieta Markusam Dreģim (40,50 min).
1974. – 2002. gads
Sievietes: 1. vieta Kristai Kupčai
(14,40 min), 2. vieta Elīnai Macijevskai
(16,27 min), 3. vieta Zanei Beģei-Beggei
(16,49 min).
Vīrieši: 1. vieta Edijam Garuolim
(12,11 min), 2. vieta Jānim Mālniekam
(13,15 min), 3. vieta Normundam Siliņam
(14,47 min).
Šautriņu mešana
Sievietēm: 1. vieta – Silvai Fridrihsonei (94 punkti), 2. vieta – Ilitai Raudivei (87
punkti), 3. vieta – Līgai Veikšānei-Dmitrijevai (78 punkti).
Vīriešiem: 1. vieta Mārim Macijevskim (101 punkts), 2. vieta Sergejam Jermakovam (99 punkti), 3. vieta Robertam
Ābolam (95 punkti).
Tāllēkšana no vietas
2012. gads un jaunāki
Meitenes: 1. vieta Evelīnai Mincānei
(1,62 m), 2. vieta Madei Macijevskai (1,34
m), 3. vieta Loretai Mincānei (1,18 m).
Zēni: 1. vieta Džastinam Ratkunam
(1,72 m), 2. vieta Endijam Butulim (1,22

m), 3. vieta Jānim Freijam (1,06 m).
2003. – 2011. gads
Meitenes: 1. vieta Dārtai Macijevskai
(1,70 m), 2. vieta Vinetai Viviānai Čulkovai
(1,67 m), 3. vieta Kristiānai Spīčai (1,64
m).
Puiši: 1. vieta Imantam Čulkovam
(2,30 m), 2. vieta Artūram Mālniekam
(2,26 m), 3. vieta Rihardam Āboliņam
(2,17 m).
2002. gads un vecāki
Sievietes: 1. vieta Silvai Fridrihsonei
(2,05 m), 2. vieta Artai Iesalniecei (1,91
m), 3. vieta Aritai Mincānei (1,89 m).
Vīrieši: 1. vieta Armandam Raudivam
(2,61 m), 2. vieta Robertam Ābolam (2,48
m), 3. vieta Renāram Ivānam (2,45 m).
Basketbola soda metieni
Sievietēm: 1. vieta Esmeraldai Auziņai (5), 2. vieta Silvai Fridrihsonei (4; 4),
3. vieta Amandai Griņai (4; 1).
Vīriešiem: 1. vieta Edijam Dzenim
(9;8), 2. vieta Brajenam Semjonovam
(9;7), 3. vieta Artūram Fridrihsonam (8).
Labākie no bērniem: Evelīna Mincāne (4) un Rihards Jefimovs (7).
Zābaka mešana
2012. gads un jaunāki
Meitenes: 1. vieta Madei Macijevskai (4,80 m), 2. vieta Emīlijai Fridrihsonei (3,10 m), 3. vieta (medaļa palika bez
īpašnieces).
Zēni: 1. vieta Endijam Butulim (5,60
m), 2. vieta Tomam Edijam Dzenim (4 m),

3. vieta Rūdolfam Raudivam (3,50 m).
2003. – 2011. gads
Meitenes: 1. vieta Sintijai Kaminskai
(9,20 m), 2. vieta Annijai Ivānai (8,60 m/
9,50 m), 3. vieta Danielai Komarovai (8,60
m/ 8,60 m).
Puiši: 1. vieta Rihardam Āboliņam
(15,40 m), 2. vieta Imantam Čulkovam
(13,90 m), 3. vieta Teodoram Siliņam
(12,90 m).
2002. gads un vecāki
Sievietes: 1. vieta Kristīnei Mutorei
(13,90 m/ 14,90 m), 2. vieta Aigai Freijai
(13,90 m/ 11,20 m), 3. vieta Esmeraldai
Auziņai (13,70 m).
Vīrieši: 1. vieta Robertam Ābolam
(22,60 m), 2. vieta Intaram Jurģim (20,35
m /21 m), 3. vieta Anatolijam Karaušu
(20,35 m/ 17,10 m).
Olu mešana
Sievietes: 1. vieta Alīnai Boļšakovai
(49 punkti), 2. vieta Kristīnei Bratkai (47
punkti), 3. vieta Silvai Fridrihsonei (42
punkti).
Vīrieši: 1. vieta Armandam Raudivam
(61 punkts), 2. vieta Naurim Kaufeldam
(52 punkti), 3. vieta Mikam Auziņam (44
punkti).
Svaru bumbas celšana vīriešiem (24
kg)
1. vieta Aivaram Podiņam (105 reizes), 2. vieta Edijam Božedomovam
(101 reize), 3. vieta Gatism Viškam (97
reizes).

15

2019. gada augusts
5 litru ūdens pudeļu turēšana izstieptās rokās
1. vieta Esmeraldai Auziņai (59,07
sek), 2. vieta Kristīnei Baufalei (58,21
sek), 3.vieta Inai Bergvaldei (57,87 sek).

Mētrienieši „Minhauzenā”

Uznes mani kalnā! (komandā 2 dalībnieki, vismaz 1 sieviete, nesamā svars
vismaz 50 kg)
1. vieta Alīnai Boļšakovai un Mikam
Auziņam (13,03 sek), 2. vieta Gundegai
Šķesterei un Naurim Spīčam (13,17 sek),
3. vieta Amandai Griņai un Gatim Viškam
(13,32 sek).
Mašīnas stumšana (komandā 3 dalībnieki, vismaz 1 sieviete)
1. vieta Silvai Fridrihsonei, Artūram
Fridrihsonam, Intaram Jurģim (18,67
sek), 2. vieta Jolantai Freijai, Jānim Freijam un Aivaram Podiņam (19,58 sek), 3.
vieta Ilitai Raudivei, Norbertam Aleknavičam, Naurim Spīčam (20,46 sek).
„Airsoft snaiperis” (šaušana pa mērķiem)
Sievietes: 1. vieta Silvai Fridrihsonei
(53 punkti), Amandai Griņai (50 punkti),
Alīnai Ikauniecei (45 punkti).
Vīrieši: 1. vieta Brajenam Semjonovam (58 punkti), Naurim Spīčam (49 punkti), 3. vieta Artūram Fridrihsonam (43
punkti).

Mētrienas mednieku komanda.

Volejbols
1. vieta Jēkabpils komandai „Vairogi”, 2. vieta komandai „Mētriena” , 3. vieta
„Mētrienas jauniešiem”.
Zolīte
1. vieta Jānim Kroičam (Prauliena),
2. vieta Sergejam Jermakovam, 3. vieta
Uģim Sniedzem.
Materiālu sagatavoja
Lauma Freija,
Mētrienas pagasta sporta darba
organizatore

Jānis Trops ar kolektīva karogu apbalvošanas ceremonijā.
3., 4. augustā notika Latvijas mednieku 21. festivāls „Minhauzens”. Ne
pirmo reizi tajā piedalās arī Mētrienas
mednieku un makšķernieku kolektīva
biedri. Festivāls notika Sēlijā, Salas novada Sēlpils pagasta zvejnieku līcī. Pasākumā piedalījās 84 mednieku formējumu
komandas. Sacensības notika 13 disciplīnās. Komandu kopvērtējumā mētrienieši godalgotas vietas neieguva. Toties

milzīgajā konkurencē Zolītes spēlē Jānis
Trops ieguva 2. vietu.
Mētrienu festivālā godam pārstāvēja – Nauris Spīčs, Ričards Strogovs,
Pēteris Bebrs, Intars Jurģis, Gunārs
Pastars, Māris Macijevskis, Jānis
Trops.
Ilmārs Grudulis
Foto no Gunāra Pastara personīgā
arhīva

Madonas pilsētas atklātais
Uzņēmēju sporta spēles
čempionāts pludmales volejbolā „Lejasozolos”
7. augustā noslēdzās pilsētas pludmales volejbola finālspēles.
Piedalījās 12 labākās vīriešu komandas no dažādiem Latvijas
novadiem. Visspēcīgākā izrādījās komanda no Rīgas „Parādu piedziņa”. 2. vietā komanda no Madonas „Trast būve”. Tajā spēlēja
Mētrienas klasiskā volejbola pārstāvji Andris Seržāns un Edmunda
Malta. 3. vietā – Madonas komanda „Logu maiņa”.
Labi spēlēja arī Artūra Fridrihsona komanda, kurai finālā vienkārši nepaveicās.
Vislielāko atzinību pelnījis sacensību organizators Vasilijs Trusovs. Vasilijs ir vienīgais, kurš pēdējā laikā presē raksta par volejbola
spēlēm.
Ilmārs Grudulis

24., 25. augustā Rolanda Družoka atpūtas kompleksā
„Lejasozoli” notika Madonas novada uzņēmēju sporta spēles. Mētrienas pagastā šīs sporta spēles notiek otro gadu
no vietas. Spēlēs piedalījās 12 uzņēmēju komandas.
Uzņēmējus uzrunāja Madonas novada pašvaldības
vadītājs Agris Lungevičs.
Uzvarēja SIA „Heta Būve” komanda „Bruģieri”. 2. vierā ierindojās – ENC Latvia, 3. vietā uzņēmuma „Logu maiņa” komanda „Visi logi gaiši spīd”.
Sacensībās startēja arī Andra Seržāna vadītās „Trast
būves” komanda.
Ilmārs Grudulis

Piemineklis
manam
vectēvam
PIEMIŅAI
Vietā, kur pirms vairāk nekā 80 gadiem dzimtcilvēku, muižas klaušinieku
un rentnieku pēcnācējam, bet vēlāk „Rubiņu” saimniekam, manam vectēvam
Jānim Vanagam (1870. – 1937.) ar darba
rīku rokās, stāja pukstēt sirds, tagad ir
piemineklis. Tas uzstādīts mežā, Vanagu
iekoptajā zemē dzimtmājās.
Jānim kopā ar tēvu Jāni Vanagu
(1837. – 1906.) dzimtmāju izpirkšana no
barona ilga gandrīz 28 gadus, laikā no
1870. līdz 1898. gadam. Ilgu laiku, ejot
garām šai vietai, ļaudis nezināja šīs vietas vēsturi, nezināja, kādēļ tur iestādīti
latvju tautas likteņkoki – ozols un liepas.
Tos 1938. gadā, godinot sava tēva piemiņu, iestādīja „Rubiņu” mantinieks un
saimnieks, mans tēvs Pēteris Vanags
(1897. – 1945.).
Pieminekļa atklāšanas dienā 2019.
gada 4. augustā tur sabrauca kupls Vanagu dzimtas 10 paaudžu pārstāvju pulks.
Viņi pārstāvēja Oglīšu – Briežu – Rubeņu… dzimtas, Randeru – Ūdru – Putnu…
dzimtas, Goldbergu – Zāberu – Bičku…,
Askoļsku…, Bošu…, Galausku… un Saltupu Vanagu dzimtas.
Mīļš paldies visiem maziem un lieliem, kuri bija klāt un arī tiem, kuri nevarēja būt svinībās, bet sūtīja savus vēlējumus no tālienes.
Turēsim Godā un Cieņā savu vēsturi,
savu priekšteču likteņus un mūžus, lai tas
ir piemērs mūsu pēcnācējiem. Paturēsim
prātā, ka tikai tam, kas zina un ciena pagātni, ir nākotne.
Ar cieņu, „Rubiņu”
dzimtmāju mantinieks
Jānis Vanags

Mētrienas pagasta sociālā
darbiniece Irina Mālniece
apmeklētājus Mētrienas pagasta
pārvaldes telpās Mētru ielā 1
pieņem:
Trešdienās no plkst.9.00 – 16.00
Tālrunis 26474839

Svecīšu
vakars
OZOLKALNA KAPOS
12. oktobrī plkst. 18:00

e-pasts irina.malniece@madona.lv

Bāriņtiesas locekle Sandra Lauva pieņem apmeklētājus „Mētru ielā 1”, Mētrienā, Mētrienas pagastā, Madonas novadā,
pirmdienās no plkst. 14.00. līdz 18.00., t.
26523832.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 45. panta 2. punktu, kas nosaka, ka bāriņtiesas
priekšsēdētājs nosaka bāriņtiesas vietnieka, bāriņtiesas locekļu un darbinieku pienākumus, Madonas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja Inga Lediņa ar 2019. gada
1. augusta rīkojumu Nr. 1.8/7, bāriņtiesas
loceklei Sandrai Lauvai noteica no 2019.
gada 1. augusta papildus pildīt bāriņtiesas
locekļa Mētrienas pagastā pienākumus.
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