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Septembris īsumā
02.09. Jaunā mācību gada
sākums mazajiem mētrieniešiem
zem nosaukuma PII „Pasaciņa”,
Mētrienas filiāle, ar adresi Centra iela
5, Mētrienā. Pirmsskolas skolotāju
sagatavots uzvedums.
02.09. Mētrienas pamatskolas
skolotāji tiekas Mētrienas
pamatskolā, lai kopā atzīmētu Zinību
dienu.
07.09. Mētrienas mednieku sapulce
un lielo dzīvnieku medīšanas
sākums.

Foto – Valda Otvare

13.09. Keramiķes Izabellas Krolles
vārda dienā tautas namā izrāda filmu
„Ģimenes portrets ar dienišķo maizi”.
16.09. Firma „Linden optika” veica
redzes pārbaudi Mētrienas tautas
namā.
17.09. Mētrienas tautas namā fonda
pārstāvji pārbauda 2017. gada
projektā iegādātos tautas tērpus
mākslinieciskajiem kolektīviem – SDK
„Mētra”, VPDK „Meteņi”, sieviešu
korim „Jūsma”.
20.09. Leļļu teātra izrāde bērniem
Mētrienas tautas namā.
20.09. VPDK „Meteņi” uzsāk jauno
sezonu.

Sveicam skolēnus, studentus, vecākus,
skolotājus ar Jaunā mācību gada sākumu!
Es dodos pa saulainu ceļu
Līdz rudens vēlajām salnām,
Līdz pirmajam septembrim skolā,
Līdz pirmajai dienai klasē.
Šis saulainais septembra rīts
Ir zelta saulītes apspīdēts,
Un katrā saulītes starā
Ir vasaras noslēpums tīts.

Lai sekmīgs šis laiks visiem bijušajiem
Mētrienas pamatskolas audzēkņiem, kas
pamatskolas izglītību turpina citās mācību iestādēs Atašienē, Madonā, Ļaudonā,
Praulienā un Rīgā!
Lai veiksmīgs jaunais mācību cēliens
vidējo mācību iestāžu audzēkņiem un studentiem!
Lai radošs šis laiks mūsu skolotājiem,
pirmsskolas izglītības grupu audzinātājām!
Lai spēks, izturība un sapratne mūsu
bērnu vecākiem!
Mētrienas pagasta pārvalde

21.09. Mētrienas čempionāts
pludiņmakšķerēšanā.
23.09. Kora „Jūsma” pirmais
mēģinājums šajā sezonā.
28.09. Dāmu deju grupa
„Saulgriezes” 15 gadu jubilejā sveic
Mārcienas dāmu deju kolektīvu
„Laima” un piedalās svētku koncertā.
14., 15., 21., 22.09. Ar atļaujām ļauts
lasīt dzērvenes aizliegtajās dabas
teritorijās.
Notikumus apkopoja Ilmārs Grudulis
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Gatavojamies nākamā gada ražai
REDZESLOKĀ
Ir patīkami skatīties novāktajos labības laukos, kur sastrādāta zeme un vietām jau zaļi jaunās labības asni. Vairākus
gadsimtus Latvijā atzīmēja Ražas svētkus.
Šīie svētki bija par godu pēc pavasara
sējas izaudzētiem graudiem. Savukārt
no graudiem ieguva maizi, kuru augstu
vērtēja Bībele, Vecā un Jaunā Derība. Vēl
daudz vecākās paaudzes cilvēku atceras,
ka mājās tika stingri mācīts godīgi apieties
Septembris Ērika un Vizmas Krastu lauku sētā.
ar maizi, kukulīti nedrīkstēja otrādi likt – ar
garozu uz augšu. Ja maizīte nokrita zemē, to noteikti vajadzēja pacelt un nobučot. Tā tika izrādīta cieņa.
Redkolēģija apjautāja pagasta zemniekus par rudens darbu
norisi. Izrādījās, ka visi strādā dūšīgi. Asejs Jeremejevs savos „Krūtaiņos” pabeidzis ziemas kviešu sēju. Jānis Malta Peleju apkārtnē
iesējis 65 ha ziemas kviešu. Turpina apstrādāt zemi. Ervīns un Edvīns
Kraukļi arī tikuši galā ar
ziemas kviešu sēju, bet
jānovāc vēl rapsis. „Cīrulīšos” iesēti ap 50 ha
ziemas kviešu, turpina
zemes apstrādes darPļaujas darbi Krastu ģimenes
bus. Arī Ēriks Krasts,
saimniecībā.
zemnieku saimniecībā
iedzīvotājas bija māsas Brikules. Vēl ilgi pēc
„Bērziņi”, apsējis ap 40
Otrā pasaules kara bija saglabājušās saimha ziemas kviešu, bet
niecības ēkas, dzīvēl jānokuļ rapsis 20 ha
vojamā māja. Turpat
platībā. Aldis Ošs ziebija pirmais kolhoza
mas kviešus „Edvīns”
„Boļševiks” brigādes
iesējis 55 ha platībā.
Nākošā gada
centrs. „Boļševiku”
Viņš stāsta, ka jākuļ
raža jau dīgst.
vadīja priekšsēdētājs
vairāki desmiti hektāru
Jāzeps Dzenis. Jāgriķu. Ar zemes darbiem Mētrienā ticis galā
zepa kuplo, garo ūsu
Fridrihs Hāze no Barkavas. Tāpat barakavietis
dēļ tautā viņu sauca
Tomiņš Pēteris ir novācis graudaugu platības
Vēl septembra beigās savu laiku gaida griķi Ainas par „Ūsaino Dzeni”.
un apsējis ziemājus. Ilmārs Logins Līču VīkšTropas saimniecībā. Viņas brālis”, arī Jāņos iesējis ziemas kviešus un turpina aršanas
darbus. Lielas platības ziemāju iesējis Andris Pastars savā zemnieku zeps Dzenis, vadīja kolhozu „Jurjāni”.
Vispār „Āres” bija sens zemnieku centrs, kuru savās
saimniecībā „Vīkšņi”. Sakarā ar lietusgāzēm pārtraukta aršana. Zemes
atmiņās no 1860.gada līdz 1935. gadam apraksta zemdarbus turpinās līdz pat salam.
Attēlos mēs redzam rudenī apstrādātos laukus no Palejām līdz Liel- nieks Andžs Krasts. Tur bija vairākas zemnieku saimnieniekiem un no Opsiem līdz Ārēm. Skatā no Brīvniekiem redzam plašos cības. Žēl tikai, ka meliorācijas laikā vēl samērā labās,
Āres laukus, kuru lielāko daļu apsaimnieko barkavieši Fridrihs Hāze lietojamās ēkas nojauca un apraka. Piemēram, „Āres”
un Pēteris Tomiņš. Ozolkoku puduris ir bijušā premjera un Rīgas mēra Bērziņa mājas vietā tagad ir palikusi tikai skaldītu akmeAndra Bērziņa vecvectēva brāļa saimniecība. Šo vietu tā arī sauca par ņu kaudze un lielie simtgadīgie ozoli.
Ilmārs Grudulis
Āres Bērziņa māju. Te tika dzīvojis Asijs Jeremejevs ar ģimeni. Pēdējās
Solvitas Stulpiņas, Vizmas Krastas foto

Kombainu gaida labības lauki zemnieku saimniecībā „Bērziņi”.

Skats uz „Ārēm”.
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Sports veido stabilas ģimenes
SPORTS
Pirms gadiem divdesmit trīsdesmit
Mētrienas sportisti ievēroja savā sporta
zālē trauslu, kustīgu meitenīti, kura centās apgūt volejbola spēli, kā arī piedalījās jebkuros sporta pasākumos. Tā bija
Līga Veikšāne, kura ieradās Mētrienā uz
nodarbībām kopā ar tēti un brāli Edgaru.
Andris Veikšāns 70-gadu sākumā bija
viens no labākajiem Madonas rajona vidējo distanču skrējējiem. Vēlāk viņš apguva volejbola spēli, iekļuva Mētrienas
komandas pamatsastāvā. Vēl vēlāk viņš
kļuva par spēcīgāko vīru Mētrienas svaru
bumbas celšanā. Vēl tagad maz kurš var
divpudeni uzraut 50 – 60 reizes.
Andris pēc Jelgavas Akadēmijas
beigšanas bija mežu speciālists, taču
vēlāk viņš kļuva par sovhoza „Mežāre”
direktora vietnieku. Mamma strādāja par
galveno zootehniķi.
Edgars Veikšāns bija ilggadīgs Mētrienas volejbola komandas dalībnieks.
Reizē ar savu komandu izcīnīja gan sudraba, gan bronzas medaļas rajona čempionātos.
Uz šī fona, protams, ka par sportisti
izveidojās arī Līga. Sports bija liktenīgs
Līgai un Aivaram Dmitrijeviem. Jo tieši
pirms 20 gadiem sporta svētkos viņi ie-

Dmitrijevu ģimene kopā ar Līgu Pastari un Ilmāru Gruduli.
pazinās. Šogad, septiņdesmitajos sporta
svētkos, viņi atzīmēja šo gadadienu. Līga
tagad kļuvusi par elegantu dāmu, divu
meitu un dēla mamma. Arī Aivars spēlēja
bumbu un pie vajadzības izgāja uz laukuma pagasta izlases volejbola komandas
rindās. Vēl tagad mēs redzējām mūsu
sporta svētkos Līgu, brīžiem uzspēlējot
Jēkabpils vīriešu komandas „Vairogi” rindās.

Septiņdesmitajos pagasta sporta
svētkos Dmitrijevu ģimene ļoti priecājās
par savu ievērojamo gadadienu un piedalījās vērtīgu balvu iegādē uzvarētāju
komandām.
Sporta organizatori un sabiedrība
sveic Līgu un Aivaru kāzu jubilejā!
Ilmārs Grudulis
Foto no Ilmāra Gruduļa personīgā
arhīva

Dāmu deju grupa „Saulgriezes” sveic Mārcienas
kolēģes 15 gadu jubilejā
PASĀKUMS
28. septembrī 15 gadu jubileju svinēja Mārcienas kultūras nama dāmu deju
grupa „Laima”. Visus šos gadus tās vadītāja ir Laima Pudule. Uz svētku koncertu
ielūgumu saņēmām arī mēs – dāmu deju
grupa „Saulgriezes”. Kā dāvanu vedām
divas dejas – „Stāsti mākoņos” un „Vēju
stundā”. Svētku vakars iesākās ar koncertu, pēc tam sirsnīgi apsveikuma vārdi,
dejas, dzeja, uzvedums. Svētku kliņģeris,
kopīga sadancošana, sarunas, atmiņas.
Jubilejas koncertā piedalījās dāmu
deju grupas no Ērgļiem, Atašienes, Degumniekiem, Bebrenes, Sēlpils, Kalsnavas, Madonas, Kokneses un Mētrienas.
Paldies dejotājām – Tatjanai Mūrmanei, Alīnai Rimšānei, Līgai Poļakovai, Sarmītei Grišulei, Marutai Kovaļevskai, Vallijai Sīpolai, Inārai Krauklei par raito dejas
soli. Piebildīšu, ka šinī rudenī arī dāmu
deju grupa „Saulgriezes” sasniedza desmit gadu slieksni. Domājam, kad un kā

„Saulgriezes” pēc koncerta.
svinēsim dzimšanas dienu…
Paldies šoferītim Jānim Zepam par
atsaucību un jauko izvizināšanu. Paldies
Mētrienas tautas nama vadītājai Gitai un

pagasta pārvaldei par atbalstu.
Solvita Stulpiņa, dāmu deju grupas
„Saulgriezes” vadītāja
Foto no personīgā arhīva
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Odzienas ezers
MAKŠĶERĒŠANA
21. septembrī Odzienas ezerā norisinājās sezonas noslēguma mači pludiņmakšķerēšanā.
Vietu sadalījums vīriešu grupā: 1.
vieta – Andrim Turkinam, 2. vieta – Rolandam Kaļeiņikovam un 3. vieta Viktoram
Ūdrim. Sieviešu un jauniešu grupā bija
tikai pa vienam dalībniekam un līdz ar to
gan Daiga Karlsone, gan Emīls Nils Eltermanis tika pie godalgotās 1. vietas. Lielāko zivi šoreiz izdevās noķert Rolandam
Kaļeiņikovam.
Pēc apbalvošanas dalībnieki tika cienāti ar karstu, uz ugunskura vārītu zupu.
Paldies Rolandam Kaļeiņikovam par
atbalstu.
Aiga Freija, sacensību sekretāre
Foto no personīgā arhīva

Uzvarētāji no kreisās – Andris Turkins, Viktors Ūdris, Rolands Kaļeiņikovs.

Apbalvošana notiek pie zupas katla.

Jaunākais sacensību dalībnieks.

Makšķerēšana
septembrī
Rolands Kaļeiņikovs ar savu makšķernieku komandu piedalījās vairākās
sacensībās, bet ar nelieliem panākumiem.
28. septembrī Kalsnavā Aiviekstes
upē mētrieniešiem galīgi neķērās.
Odzienas ezerā, iestājoties salnām,
sāk ķerties līdakas ar velcēšanu. Labākais loms septembrī bija Andrejam Stoļerovam, kura kontā deviņas līdakas, svarā
no viena līdz diviem kilogramiem katra.

Ūdens uzskaites mēraparāti
AKTUĀLI
2019. gada 31. jūlija Madonas novada pašvaldības domes sēdē deputāti
nolēma (lēmums Nr. 308), ka ar 2019. gada 1. oktobri A/S „Madonas ūdens” uzsāks ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu Mētrienas pagasta teritorijā.
A/S „Madonas ūdens” pārstāvji rīkoja sapulci Mētrienas iedzīvotājiem. Pēc
sapulces neskaidrību bija daudz. Vairums iedzīvotāju satrauca lielās izmaksas
ūdens mēraparātu iegādē un uzstādīšanā dzīvokļos. Daļa ūdens patērētāju to
jau ir veikusi, kas nebija viegli. Vispirms grūtības sagādāja nokļūšana Madonā,
lai slēgtu līgumu, jo A/S „Madonas ūdens” biroja telpas neatrodas pilsētas centrā, gados veciem cilvēkiem bija vajadzīgs speciāls transports, lai tur nokļūtu.
Tāpēc izskanēja viedoklis par to, kāpēc līgumu nevarēja noslēgt uz vietas Mētrienā, kā to piedāvāja „Madonas Namsaimnieks” par atkritumu izvešanu.
Otrs sāpīgs jautājums – izmaksas. Nepietiek ar to vien, lai iegādātos ūdens
mēraparātu. Pie mūsu māju vecajām instalācijām jāpērk klāt vairākas citas detaļas, lai ūdens skaitītāju varētu pieslēgt. Nākošais – jāmeklē speciālists, kas to
prot izdarīt. Viņam arī jāmaksā!
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Sveic Izabellu Krolli
JUBILEJA
13. septembrī Mētrienas tautas namā
pagasta sabiedrības pārstāvji sveica Izabellu Krolli vārda dienā. Tika parādīta filma „Ģimenes portrets ar dienišķo maizi”.
Filma uzņemta astoņdesmito gadu sākumā, un tajā attēlota viena no lielākajām
māksla darbu izstādēm Mētrienā. Centra
birzītē skatītāji varēja apjūsmot Izabellas
un Natālijas Menteles darbus. Izstādi
apmeklēja daudzas prominentas personas – vairāki ministru vietnieki, Džemma
Skulme, tēlnieks Gulbis, Madonas muzeja pārstāvji, kultūras nodaļas vadītāja
Palmīra Brice, vietējie iedzīvotāji.
Filmā tika parādīts lielsaimniecības
„Līdums” darbs ciklā „Dienu nemiers”.
Jau agrāk Gunārs Krollis tika apmeklējis
Latvijas
purvu
lielāko salu „Siksalu”. Šoreiz šis
gājiens tika parādīts filmā. Filmas
uzņemšanas dalībnieki uzkavējās pie rādītāja,
kurš
uzstādīts
celiņa malā uz
kādreizējās Barkavas un Mētrienas pagastu
robežas. Ar attiecīgiem pagastu norādījumiem.
Siksalā visus sajūsmināja vecticībnieku viesmīlība. Sevišķu
vērību izpelnījās Jegors Semjonovs ar neticami garu baltu
bārdu. Jegora sieva, ar jaunības uzvārdu Grudule, pārstāvēja plašo Murmastienes
Gruduļu dzimtu. Piezīmēsim,
ka Jegors bija Eugēnijas Jermacānes vectēvs.
Tautas namā gaviļnieci
sveica pagasta pārvaldes vadītājs Andris Dzenovskis, tautas nama vadītāja Gita Dzene,
bibliotēkas vadītāja Jolanta
Vītola, draugi, paziņas.
Turklāt, filmu bija grūtības
ierakstīt diskā. Pirmsākumā tā
bija videolentē. Šo darbu veica radio „Skonto” darbinieki.
Keramiķe Izabella Krolle
izstādes rīkojusi vairāk nekā 30 pasaules
valstīs. Figurālā plastika Izabellas Krolles
daiļradē aizsākās 1977. gadā, kad viņa
mākslinieku grupas sastāvā veidoja lielformāta ciļņus Taškentas metro stacijai
„Čilanzar”, un kļuva par noteicošo 80.

Mākslinieci sveic Lilita Mālniece.
Ilmārs Grudulis, Gita Dzene, Gunārs Krollis.

Draugu un paziņu lokā.
gadu posmā. Mākslinieces darbos vienmēr jūtama pārdzīvojuma intensitāte,
temperaments un monumentāls vēriens.
Māksliniece piedalījusies lielos starptau-

tiskos mākslas pasākumos.
Ilmārs Grudulis
Solvitas Stulpiņas foto
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Lepojamies!
SPORTS
Latvijas pludmales volejbola vadošais pāris Mārtiņš Pļaviņš un, mūsu pašu,
Edgars Točs 21. septembrī Ķīnā izcīnīja
uzvaru 2020. gada Tokijas olimpisko
spēļu kvalifikācijas turnīra pusfinālā. Pusfinālā Mārtiņš un Edgars ar rezultātu 2-1
(12:21, 22:20, 15:8) pārspēja krievus Iļju
Leškovu un Konstantīnu Semjonovu. Panākums pār Krievijas pāri Mārtiņam un
Edgaram dod iespēju spēlēt finālā, kas
nozīmē, ka ceļazīme uz Tokijas Olimpiskajām spēlēm jau ir nodrošināta.
Novēlēsim Edgaram veiksmi, neatlaidību uz mērķi un neizsīkstošu cīņas
sparu! Lai izdodas!
Lauma Freija,
sporta darba organizatore
Foto no personīgā arhīva

Mūsējiem ceļazīme uz Olimpiskajām spēlēm Tokijā 2020. gadā.

Edgars Točs dzimtajā pusē
Pēc iekļūšanas Tokijas olimpisko
spēļu dalībnieku sarakstā pludmales volejbolā, Edgars ar ģimeni vairākas dienas
viesojās pie vecākiem „Lejasskolā”. Sarunā viņš teica, ka ir ļoti laimīgs būt atkal
Mētrienā, tikties ar ģimeni, draugiem un
paziņām.
Interesanti, ka pagalmā stāvēja Edgara automašīna ar viņa attēlu pilnā sportiskā formā. Skatoties pa logu, likās, ka
pie mašīnas stāv pats Edgars. Šo mašīnu
Edgars saņēma dāvanā pirms vairākiem
mēnešiem un ar iekļūšanu olimpieša kārtā pilnā mērā attaisnoja dāvinātāju cerības. Tagad Edgars noskaņots cīnīties par
olimpiskajām medaļām.
Ilmārs Grudulis
Foto no Edgara personīgā arhīva

Edgars Točs ar dāvanu.

Izrāde bērniem
20. septembrī Mētrienas tautas namā viesojās leļļu teātris „Tims”
ar muzikālu izrādi „Mošķu diena”.
Katrā no mums mīt lieli un mazi mošķi,
kurus mēs paši neredzam. Pieklājībmošķis, dusmu mošķis, kaitinātājmošķis
un vēl daudz un dažādi, labi un slikti
mošķi, par kuriem tu uzzini no saviem
draugiem, vecākiem vai skolotājiem.
Veicinot labklājību, draudzību un kultūru,
ieteicams pēc iespējas ātrāk atbrīvoties
no šiem, pašam neredzamiem un nevēlamiem draugiem. Par to, cik ātri un
vienkārši tas ir izdarāms, bērni uzzināja
noskatoties izrādi.

Mirklis no izrādes.

Emīlija Lindāne uz skatuves izrādes dekorācijās.

Gita Dzene,
Mētrienas tautas nama
vadītāja
Gitas Dzenes,
Līgas Poļakovas foto

7

2019. gada septembris

Mētrienā sāktas lielo dzīvnieku medības
MEDĪBAS
7. septembrī notika Mētrienas Mednieku – makšķernieku kolektīva biedru
sapulce. Tika lemts par rudens medību
sezonu. Pārrunājām dažus iekšējo medību aspektus, kas gan nav Medību likuma un noteikumu pārkāpumi, bet kuri
dažkārt traucē medību pasākuma gaitu.
Jāuzsver vēlreiz, ka jāpastiprina cīņa pret
sīkajiem plēsējiem: lapsām, jenotsuņiem
un caunām. Sevišķi lielu neapmierinātību
iedzīvotājos izsaucis nepieredzēti lielais
vārnu un žagatu skaits. Daudziem mazdārziņos cietuši ķirbji, gurķi un citi dārzeņi. Šī problēma ir pamesta novārtā.
Ar 7. septembri sākām lielo dzīvnieku – aļņu un staltbriežu medības individuālā kārtā. Bet šīs atsevišķās medības
tomēr uzskatām par kopīgām, jo tajās
kopumā piedalās no 15 līdz 30 mednieku, un katrs iegūtais medījums tiek attiecināts uz visiem medību dalībniekiem.
Jau pirmajā medību dienā Kazusalā alni
ar četru ragu žuburiem katrā pusē nomedīja Kaspars Kaminskis.
11. septembrī Dobupu apkārtnē
staltbriedi pieveica Rolands Družoks, bet
22. septembrī Zaļmežnieku tuvumā aļņu
bulli ar sešiem un septiņiem žuburiem
katrā pusē nomedīja Kaspars Rozītis. Vis-

Reti liels mežacūku bariņš.
lielākais guvums – aļņu bullis ar astoņiem
un septiņiem žuburiem tika Jurim Jefimovam Zaļlaukos. Visi šie nomedītie dzīvnieki tika pārdoti, lai papildinātu kolektīva
finansiālos līdzekļus.
28. septembrī jaunu aļņu gotiņu Zaļmežniekos nomedīja Kaspars Rozītis.
Medījumu sadalīja medībās esošo dalībnieku starpā.
5. oktobrī notiks kolektīvo medību ar
dzinējiem atklāšana. Pēc tam turpināsies
individuālās medības ierastā kārtā līdz
sniega uzsnigšanai. Oktobra vidū jau tradicionāli tiks rīkotas kolektīvās medības
ar mednieku ģimeņu un uzaicināto viesu
piedalīšanos.

Kolektīva valdei nākamajā pavasarī
jādomā par mežacūku postījumu novēršanu Aizelksnes – Prausalas apvidū.
Mētrienietis Jānis Freijs rītos un vakaros savā automašīnā mēro ceļu uz
darbu un atpakaļ. Vienā no rītiem apvidū
starp „Plēšām” un „Līčiem” ceļu šķērsoja
apmēram 40 meža cūku liels bars. Jānim
patīk meža dzīvnieki un viņš reto gadījumu nofilmēja un nofotografēja. Ne velti
Jānis bieži piedalās kā dzinējs kolektīvajās medībās.
Atbildīgais par medībām kolektīvā
Ilmārs Grudulis
Jāņa Freija foto

Ar Krievijas vēstniecības atbalstu notiek Brāļu kapu „Runci”
rekonstrukcijas darbi
PAGASTĀ
Darbi organizēti, ņemot vērā 2007.
gada 18. decembra vienošanos „Par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu
statusu Latvijas Republikas teritorijā”.

Brāļu kapi pārtop jaunā izskatā.

Tiek veidots gājēju celiņš līdz brāļu kapiem.

Darbi notiek pēc izstrādāta projekta. Tiek nojaukta memoriālā siena.
Kritušo uzvārdi tiks iekalti granīta plāksnēs pie kapu kopiņām. Darbus
paredzēts izpildīt 2019. gadā, bet, ja nepaspēs, turpinās 2020. gadā.
Brāļu kapos pašreiz strādā divi meistari no Ļaudonas, kuri tiek algoti
no firmas Ķekavā.
Ilmārs Grudulis
Solvitas Stulpiņas foto
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Jaunākās grāmatas
BIBLIOTĒKAS ZIŅAS
Dzejnieka un tulkotāja Leona Brieža
romāns Vilcene un atraitnis varbūt arī nav ievērojamā literāta debija
prozā (jau izdots kinoromāns Asinīs krāsotās
ilgas un divas grāmatas
bērniem), taču, nenoliedzami, šis ir darbs, ar ko autora daiļrades
kontekstā turpmāk nāksies rēķināties. Vilcene un atraitnis nav no tiem romāniem,
kas strauji uzmet lasītājam sižetisku cilpu,
taču arī ne no tiem, kuru autori dzejnieki
nekādi nespēj pārslēgt ātrumu un prozā
turpina to pašu jau ierasto lirisko apceri,
tikai citā formātā. Vilcene un atraitnis ir pilnasinīgs prozas teksts, kurš uzdod lasītājam – varbūt arī ne tikai lasītājam – mīklu,
un atrisinājums nebūt nav acīmredzams.
„Lai atgūtos no zaudējuma, atraitnis viens
pats vada laiku Rumānijas Karpatu kalnos un nakšņo pamestā mednieku būdā.
Mežonīgajos klaiņojumos viņa vienīgā
pavadone un sarunu biedrene ir vilcene,
kuru viņš dēvē par mežalaņķīti. Meistarīgi savienojot tagadni ar pagātni, dzejas
klasiķis Leons Briedis panāk iedarbīgu
profānā un sakrālā unisonu. “Nav nekā
personiskāka par zāli, kokiem, putniem,
debesīm.” Cilvēka apziņai metot laika cilpas, arī atmiņas tādas ir. Ar lielu rūpību
autors saglabā dzīves svarīgo nemateriālo mantojumu, mūsu sabiedroto – augu,
putnu, dzīvnieku – nosaukumus un īpašības. Romāna dinamiskais un pašironiskais vēstījums ir dziedinošas, barokāli
bagātīgas dzimtās valodas, notikumu un
dažādu kultūru herbārijs, un laiks tajā
tapis pagalam vielisks, vīna glāzē ārdās
vērsis, dzīve versmo, vārds augšāmceļ,
mīlestība ir nemirstīga.” Liāna Langa.
Māksliniece Katrīna Vasiļevska. Grāmata
tapusi un izdota ar Valsts kultūrkapitāla
fonda atbalstu.
Armands
Puče.
Aitas. Vēl nekad cilvēks
savā ikdienas lietojumā
nav bijis tik jaudīgs un
reizē – paredzams. Līdz
šim vēl nav bijis tā, ka
cilvēcei ir tik daudz dots
un tajā pašā laikā – no
tās var paņemt vēl vairāk, arī – katra indivīda
privātumu. Manipulācija ar cilvēka prātu un rīcību ir elementārs algoritms, līdz
kādu dienu tuvākie jūs vienkārši pamet,
novēršas, aizbēg... Jums pat prātā nevar ienākt, ka tieši šobrīd, lasot šīs rin-

das, kāds cits jūs jau izmanto sociālam
eksperimentam, bet vēl kāds aiz stūra
ir sagatavojies slepkavībai, ko pārraidīs
labi apmaksātā tiešsaistē kā vienreizēju
vakara izklaidi. Jūs vēl nenojaušat, ka
nomainītā izdegusī lampiņa guļamistabā
patiesībā līdz šim ir strādājusi kā augstas
izšķirtspējas videokamera.
Lauris Gundars.
Apglabāt uz valsts
rēķina. Devītā maija svinību laikā Rīgā
notiek slepkavība —
acīmredzami izaicinoša
politiska provokācija.
Noziegums
uzšķērž
divās dažādās valodās
runājošo Latvijas iedzīvotāju pussadzijušās rētas. Iesākumā šķietami vienkāršā izmeklēšanā tiek ierauti aizvien jauni
cilvēki — veci un jauni, latvieši un krievi,
no lauku pensionāra līdz pat Saeimas
deputātam: neizrunātā vēsture atspēlējas
šodienai. „Ar šo kriminālromānu Lauris
Gundars ir devies teritorijā, ko var dēvēt
gan par riskantu, gan spārdzienbīstamu,
teritorijā, ko ikdienā labprāt ignorējam —
mīļā, personīgā miera vārdā. Tās ir attiecības starp šajā valstī dzīvojošajiem latviešiem un krieviem. Šo attiecību zemdegās
ir daudz nepiedota, nesaprasta, daudz
sūrstoša aizvainojuma par vēstures gaitu. Šķietami mierīgo līdzāspastāvēšanu
Latvijā laiku pa laikam mēdz uzkurināt
provokācijas, kas ir izdevīgas radikāliem
politiskiem spēkiem. Gan vieni, gan otri –
gan latvieši, gan krievi – ir tikai materiāls
veiklu manipulatoru rokās.” Dr. art. Dita
Rietuma. Grāmatas mākslinieks Jānis
Esītis.
Karīna Račko. Sasietā. Denīze Veitmane
ir psiholoģe, kuras dzīvē viss šķiet pedantiski
sakārtots pa plauktiņiem. Jaunajai sievietei ir veiksmīga karjera,
gādīgs līgavainis un jau
pēc nedēļas paredzētas
krāšņas sapņu kāzas.
Lai nosvinētu vecmeitu ballīti, tveicīgā
jūlija sestdienā Denīze kopā ar labākajām
draudzenēm dodas uz laukiem. Rokas
stiepiena attālumā šalc jūra, pļavās ganās
zirgi, dzirkstī bezrūpīgi smiekli un rozā
šampanietis, taču pašā svinību kulminācijā
negaidīti atgriežas rēgs no Denīzes pagātnes… liktenīgais vīrietis, kurš reiz salauzis
viņas sirdi. Marks Grīnfelds ir talantīgs, ambiciozs mūziķis, kurš pirms desmit gadiem
pieņēmis vilinošu profesionālo piedāvājumu un pārcēlies uz Losandželosu. Tagad
Markam visa kārotā ir pārpārēm – slavas,

naudas, dēku –, tomēr viņš joprojām
nespēj aizmirst sievieti, kuru aizbraucot
pameta. Izrādās, pagātnes rētas nebūt
nav sadzijušas. Vientulīgajā zvejniekkrasta
idillē no jauna uzjundī mežonīga kaisle,
neatgriezeniski vedot atpakaļ agrāko izjūtu
vētrās un uguņos. Pienākuma apziņas,
ilgu un mīlestības pavedienu sasietai, Denīzei jāpieņem sarežģīts lēmums, taču…
ja nu tas, ko viņa iedomājas mīlam, patiesībā nemaz neeksistē? Vai cilvēku, kurš ir
mums līdzās, mēs redzam tādu, kāds viņš
ir patiesībā? Vai arī tikai savas interpretācijas atspulgu? Varbūt mēs katrs dzīvojam
savā prātā un veidojam attiecības nevis
ar reālām būtnēm, bet gan tēliem, ko paši
esam radījuši?
Inguna Dimante.
Komjaunietes pūra
nauda. Māru varētu uzskatīt par veiksmīgu sievieti – viņai ir labi pelnoša
profesija, divi pieauguši
dēli un 25 gadi pavadīti
kopā ar vīru Raimondu.
Taču izrādās, ka gaidāmas nevis sudrabkāzas,
bet šķiršanās, jo Raimonds ir nopietni
aizrāvies ar gados jaunāku sievieti. Bet vai
vīra sānsolis ir īstais un vienīgais iemesls
laulības krīzei? Varbūt nesaskaņu cēloņi
meklējami daudz senākā pagātnē? Šajā
kritiskajā dzīves mirklī Māra ierauga avīzē
rakstu un saprot, ka viņai ir iespēja satikt
vīrieti no savas jaunības. „Es precīzi atceros datumu, Bruno. 1980. gada 20. oktobrī
es uzzināju, ka Padomju Savienībā eksistē
sekss.” Inguna Dimante absolvējusi Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāti un
ieguvusi pedagoģijas maģistra grādu. Lai
gan rakstīšanai pievērsusies nesen, šis ir
jau ceturtais autores romāns.
Daces Judinas un
Artura Nīmaņa romāns
Devītais aizsāk jaunu
romānu sēriju „Laika
stāsti” – par laiku, varu,
cilvēkiem un likteņiem.
Stāsta Dace Judina:
„Divi cilvēki satiekas
un izveido ģimeni. Ģimenes – dzimtu, dzimtas – valsti. Tāpēc
šī grāmata un jaunā sērija „Laika stāsti”.
Par laiku un cilvēkiem, varu un likteņiem.
Par brīvību un to, kas mūsos, – kodolu:
sirdi, valodu, saknēm. Par mīlestību,
sāpēm, prieku, laimi, cerību un sapņiem.
Jo tie visi esam mēs – tikai katrs savā
laika nogrieznī. Katram sava dzīve, savas
atmiņas, savi pārdzīvojumi un pārdomas.
Savi laika stāsti. Sava taisnība. Bet patiesība ir viena, un tā izdzīvos cauri visiem
laikiem.” Romāna sižeta pamatā notikums
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pirms vairāk nekā septiņdesmit gadiem,
kad silciemieši bijuši liecinieki ciniskai
nodevībai un divām asinis stindzinošām
traģēdijām, kas atstājušas neizdzēšamas
pēdas daudzu ģimeņu likteņos, liekot
piesaukt dzimtas lāstu, likteņa sodu vai pat
mirušo atriebību... Grāmatas sižets risina
jautājumu, vai šodienas varā ir izlīdzināt
pagātni, lai mainītu nākotni?
Viktors Suvorovs.
Specnazs.
Padomju
militārās izlūkošanas
speciālo uzdevumu daļas (SpN) bija viens no
galvenajiem Padomju
Savienības militārajiem
noslēpumiem. Saskaņā ar padomju pavēlniecības ieceri šīm daļām bija paredzēta
izšķirošā loma sagaidāmajā kodolkarā
ar Rietumu valstīm, un tieši tāpēc pat
šo daļu pastāvēšanas fakts tika rūpīgi
slēpts. Specnaza daļām un vienībām,
gaidāmā kara priekšvakarā un jau pirmajās tā stundās un dienās ienaidnieka
aizmugurē spiegojot un veicot diversijas,
bija jānodrošina Padomju Savienības un
tās sabiedroto bruņoto spēku pēkšņo uzbrukuma operāciju veiksmīgs iznākums.
Jūs uzzināsiet: kā un kāpēc Padomju armijā izveidoja speciālo uzdevumu daļas
un kādus uzdevumus tās veica; ko un kā
izvēlējās dienestam specnaza daļās un
kā notika specnaza karavīru, seržantu un
virsnieku apmācība; kā padomju pavēlniecība plānoja izmantot specnaza daļas
un vienības gaidāmajā karā ar Rietumu
Pirmklasniekiem pirmā skolas diena. Skolotāja klasē:
„Bērni, jūs sākat skolas gaitas. Te jāuzvedas klusi! Ja rodas
kāds jautājums, paceliet roku!”
Pēterītis paceļ roku.
„Ko tu gribi zināt?”
„Neko, vienkārši pārbaudu, kā šī sistēma
darbojas.”
Tikai skolēni un studenti uz jautājumu, cik
pulkstenis, atbild: „Vēl 15 minūtes!”
„Jūsu dēlam ir ļoti vājas zināšanas ģeogrāfijā!”
„Tas nekas, ar mūsu ienākumiem tik un tā
nekur tālu netiks.”
Matemātikas skolotāju salidojums beidzās
ar kautiņu. Nespēja kaut ko sadalīt.
Divi skolēni pieskrien pie policista: „Policista
kungs! Policista kungs...”
„Kas noticis?”
„Tur aiz stūra ir mūsu skolotājs!”
„Nelaimes gadījums?”
„Nepareizi novietojis auto!”

valstīm; par specnaza priekštečiem: no
Tomasa Mūra „izlases jaunekļiem” līdz
Sarkanās armijas gvardes mīnētājiem;
par padomju militārās izlūkošanas specnaza daļām un vienībām 1950.—1980.
gados: organizācijas struktūra, bruņojums, taktika, aģentūra, vadīšana un sadarbības veidi.
Lārsa Keplera Stalkers ir piektā sērijas
grāmata ar dinamiskām
nodaļām, savstarpēji
saistītu, spraigu sižeta līniju un dramatisku
kulmināciju. Tas viss
piestāv Jonam Linnam,
kuram vajadzētu būt
mirušam, ņemot vērā ceturtās sērijas
grāmatas „Smilšuvīrs” finālu. Zviedrijas
Valsts kriminālpolicijai tiek nosūtīta saite uz
nelielu videofailu. Kāds to uzņēmis, stāvot
dārzā pie mājas, caur logu slepus filmējot
sievieti. Nākamajā dienā viņa tiek atrasta
nežēlīgi noslepkavota. Policija saņem jaunu filmu, bet arī šo sievieti nav iespējams
identificēt, pirms tiek atrasts līķis. Vīrs, kurš
atgriežas no komandējuma un viņu ierauga, ir tik satriekts, ka iztīra visu māju un
nogulda viņu gultā. Varbūt viņš ir redzējis
ko tādu, kas palīdzētu izmeklēšanā, bet
akūtais šoka stāvoklis liedz policijai viņu
nopratināt. Psihiatrs Ēriks Marija Barks,
ar kuru Jona Linna strādāja iepriekš („Hipnotizētājā”), tiek pieaicināts, lai atrastu
šķietami nesatricināmo sadistu – slepkavu.
Bet ko slēpj izcilais psihiatrs, un, kādēļ
viņu sāk uztraukt pirms vairākiem gadiem,

šķietami veiksmīgi atrisināts noziegums?
No zviedru valodas tulkojis Māris Tīts.
Iznākuši turpinājumi:
Lūsinda, Railija. Mēness māsa.
Rakstnieces iztēlei nav robežu, un katrā
nākamajā romānā viņa atkal patīkami
pārsteidz savus uzticamos lasītājus. Interesantajos un aizraujošajos sižetos var
iepazīt arī reālas vēsturiskas personības un
uzzināt patiesus faktus par intriģējošiem
mūsdienu un pagātnes notikumiem. Tā
vien gribētos, lai māsu būtu vairāk nekā
tikai septiņas!
Džodžo Mojas romāns Joprojām es
uzskatāms par noslēdzošo daļu triloģijai,
kuras galvenā varone ir Lūisa Klārka un
kuru aizsāka darbi „Pirms atkal tiksimies”
un „Pēc tevis” ... Romāns ir mīlestības
vēstule Lū un tiem, kuri nejūtas pārliecināti
par sevi. Tas ir lieliski uzrakstīts un iedrošinošs stāsts par to, kā saņemties pamest
ierasto komforta zonu, ieklausīties savas
sirds ilgās un noticēt, ka viss būs labi. Šis
romāns liek mums iemīlēt Lū Klārku vēl
vairāk, ja vien tas ir iespējams...
Barbaras Teiloras Bredfordas romāns Kavendonas noslēpumi ir cikla
noslēdzošā grāmata. Aizraujoša ģimenes
sāga seriāla „Dauntonas abatija” faniem...
Kaisles un mīlestības piesātināts romāns,
kurā neiztrūkst arī drāmas un biedējošu
brīžu. No angļu valodas tulkojusi Zane
Rozenberga.
Materiālu sagatavoja Jolanta Vītola,
Mētrienas pagasta bibliotēkas vadītāja

Kā izcept burgermaizītes…
RECEPTES
Klāt rudens, tuvojas ziema. Arī mūsu
ēdienkartē ir izmaiņas. Ogu, dārzeņu
laiks pagājis. Aukstais laiks prasa savu –
kaut ko stiprāku, sātīgāku vēderam. Šoreiz piedāvājam burgermaizītes, kad būs
gards našķis arī mūsu bērniem, sākot
skolas gaitas!
Izcept burgermaizītes ir ļoti viegli un
vienkārši. Tikai tas jādara laikus, nevis
pēdējā brīdī.
500 g miltu
Tējkarote sāls
Tējkarote cukura
Ēdamkarote (15 g) mīksta sviesta
7 g sausā rauga
Glāze silta ūdens
Viegli sakulta ola
Sezama sēklas

Lielā bļodā sajauc miltus, sāli, sauso
raugu. Ieberž sviestu. Uz miltiem apkaisītas virsmas mīca nepilnas 10 minūtes
– līdz mīkla kļuvusi staipīga un gluda. No
mīklas saveļ sīkas bumbiņas (mazākas,
nekā iecerētās maizītes) – no šāda daudzuma iznāks apmēram 20 bumbiņas.
Bumbiņas izkārto cepešpannā, apklāj ar pārtikas plēvi un atstāj uz nepilnu
stundu.
Pirms likšana krāsnī katru apziež
ar olu un apkaisa ar sezama sēkliņām.
Krāsni uzkarsē līdz 210 grādiem. Šādā
temperatūrā cep 10 minūtes, tad temperatūru samazina līdz 180 grādiem un cep
vēl 10 minūtes.
Pēc tam burgeram vidū varat likt, ko
vien sirds kāro – marinētus gurķīšus, salātlapas, tomātu mērci, sieru, maltu liellopa gaļu (jau iepriekš saceptas, saspiestas
mazas kotletītes), bekonu, garšvielas.
Lai labi garšo!

Septembris dārziņā
FOTOREPORTĀŽA
Kaut kur tālumā uz lauka
Dzestrs rīts tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā, rīta rasā
Kājas mazgā septembris.
Ir sācies rudens un jauns skolas
gads visiem skolas bērniem. Zinību dienā
arī mūsu grupiņās valdīja svinīga noskaņa. Pie bērniem ciemojās lelle Tince, kurai apnicis sēdēt mājās un neko nedarīt.
Izstāstījusi savu stāstu par „Meža skolas”
meklēšanu un iemācījusi bērniem pie
vistu saimes apgūto deju, Tince kopā ar
bērniem atkārtoja burtus, dziedot „Alfabēta” dziesmu.
Septembra otrajā nedēļā, kā katru
gadu, bērni ar lielu prieku sagaidīja ciemos tētus. Jautrā, nepiespiestā atmosfērā tēti pierādīja, cik viņi ir labi „makšķernieki” un „pavāri”. Kā arī parādīja, cik
veikli spēj salikt milzīgu puzli, cik veiksmīgi atrod pareizo atslēgu noslēpumainajai
lādei. Arī atminēt dziesmu pēc fragmenta
nesagādāja grūtības. Tēti visu var! Bērnu
acīs mirdzēja prieks un lepnums par savu
tēti.
27. septembrī, sagaidot Miķeļdienu,
notika jautrs un veselīgiem gardumiem
bagāts „Miķeļdienas jampadracis”. Dažādās aktivitātēs bērni iepazina rudens veltes. Paši pagatavoja vitamīniem bagātus
un gardus kokteiļus.

Es ar savu supertēti.

Rudentiņi, bagāts vīrs
Daudz tu vedi vezumā:
Rudens rutki, rācenīši,
Rudens balti kāpostiņi.
Lai izdodas izbaudīt krāšņo rudeni!
Aiga Ivāna,
pirmsskolas grupas „Taurenīši”
audzinātāja
Foto no Aigas Ivānas personīgā arhīva

Miķeļdienas bērni.

Aicinājums
rokdarbniecēm un amatniekiem!
Gadskārtējā rokdarbnieču un amatnieku
darbu izstāde – tirdziņš Mētrienas pagasta
bibliotēkā arī šogad
decembra sākumā!

Gaidīšu jūsu darbiņus
līdz 5. decembrim,
Mētrienas pagasta
bibliotēkā!
Ar cieņu, bibliotēkas vadītāja Jolanta
(t. 20371432)
Izdevējs – Mētrienas pagasta pārvalde. Reģ. Nr. 90000054731, pagasta pārvaldes tālr.
64826031, 64826033, fakss 64826031.

Ziedu paklājs.
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