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Kungs, kas zāles čukstus dzirdi,
Kas pat smilgai neliec ciest,
Vārdi ir, kas latvju sirdīs
Deg un kvēl, un nenodziest,
Vārdi ir, kas mūsu dzīslās
Līdz ar pirmo dienu skan,
Jo tu licis reiz šai zemē
Maniem brāļiem dzimt un man.
Kungs, mēs cam, ka Tu gribi
Un ka tas Tavs svētais prāts Lai aizvien šī tauta dzīvo
Un šīs zemes ražu vāc,
Lai pār lejām šīm un kalniem
Mūsu latvju mēle skan,
To man klusi čukst šī zeme,
To ik akmens saka man.
Šodien, Kungs, mēs Tevi lūdzam –
Neļauj latvjiem mirt un zust,
Liec mums vienmēr savu sauli
Brīviem pāri galvām just,
Līdz em laikiem, kurus šodien
Nezin vēl nekur neviens,
Mūžam brīvs lai latvju ērglis
Savus spārnus plesdams skrien.
Lai pret nezināmiem laikiem,
Cauri mūžiem ejam mēs,
Dod mums spēku, dod mums drosmi,
Dod mums vienprā bu, Tēvs.
/L.Breikšs/
Foto – Valda Otvare
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Vai zemi šo nemīlēt drīksti…
REDZESLOKĀ
Es brīnos par sauli Latvijā,
Cik gan tā spoža un jauka —
Kā mirdz tā zirnekļa pinumā
Uz rudenī nokopta lauka!
Es brīnos par mākoņiem Latvijā,
Cik skaisti tie pāri mums liecas
Un ietīt blāzmainā mirdzumā
Gan mājas, gan pakalnus tiecas!
Es brīnos par debesīm Latvijā,
Cik dzidri tās staro un silti
Un ietver tik dīvainā atspulgā
Ir dzimtenes pelēko smilti!
Par vēju pat brīnos es Latvijā,
Cik kokus tas noliekt spēj mīksti!
– Un, ja tu to redzi un izjūti tā,
Vai zemi šo nemīlēt drīksti?
/A.Bārda/
16. novembra vakarā Mētrienas tautas namā valdīja īpaša svētku gaisotne.
Koncerts par godu Latvijas valsts 101.
dzimšanas dienai un pagasta cilvēku godināšana par sasniegumiem Mētrienas
labā. Pateicības raksti tika pasniegti:
Jolantai Vītolai – par ilggadīgu darbu Mētrienas bibliotēkā un atbalstu kultūras pasākumos;
Leldei Grudulei – par ilggadīgu darbu Mētrienas pastā un aktīvu kultūras dzīves atbalstīšanu;
Zanei Beģei-Beggei – par aktīvu
darbību pagasta kultūras un sporta dzīvē;
Andrim un Natālijai Družekiem –
par aktīvu un mērķtiecīgu darbošanos
laukos;
Ivetai Lejiņai – par ieguldīto darbu
lopkopībā;
Indrai Lauvai – par iedzīvotāju veselības aprūpi;
Laurim Miteniekam – aktīvu uzņēmējdarbību un darbavietu nodrošināšanu Mētrienas pagastā;
Maigonim Smeķim – par atsaucību
saimnieciskajā darbā;
Dainim Miteniekam – par piedalīšanos Černobiļas avārijas seku likvidēšanā;
Ausmai Fridrihsonei – par neatlaidīgu darbu un ieguldījumu lopkopības
attīstībā;
Baibai Kramai – par velomaršruta
„Mētrienas stāsti” izveidi;
Lilitai Mālniecei – par velomaršruta
„Mētrienas stāsti” norāžu noformēšanu;
Ilutai Ošai – par velomaršruta „Mētrienas stāsti” kartes izveidi;

Pensijas vecuma sasniegušie:
Gunārs Zommers
Vilis Putns
Aija Tumanova
Aleksandrs Kulajevs
Silvija Leimane
Edvīns Krauklis
Pateicības rakstus pasniedza arī Madonas novada pašvaldība.
Ņemot vērā līdz š.g. 25.septembrim
Madonas novada pašvaldībā saņemtos
apbalvojumiem iesniegtos pieteikumus
(nedaudz vairāk par 50), Apbalvojumu
piešķiršanas komisijas izvērtējumu un
priekšlikumus, Madonas novada pašvaldības dome ar š.g. 31. oktobra sēdes
lēmumu Nr. 527 nolēma piešķirt 21 personai Madonas novada pašvaldības Pateicības rakstus un 15 personām un 1 sabiedriskai organizācijai Madonas novada
pašvaldības Atzinības rakstus. To skaitā
arī mūsējiem – Ligitai Tumanovai – Mētrienas pagasta sieviešu biedrības „Ābele” vadītājai, Edgaram Točam – pludmales volejbolistam. Kā arī Atzinības raksts
Daigai Maderniecei, PII „Pasaciņa” un
Mētrienas PII vadītājai.
Edgars Točs Pateicības rakstu saņēma par sasniegumiem sportā un Madonas vārda popularizēšanā. Volejbola
spēli Edgars iesāka jau Mētrienas pamatskolas jaunākajās klasēs. Drīz viņš piedalījās arī Mētrienas pieaugušo komandas
sastāvā vairakkārt izcīnot Zelta, Sudraba
un Bronzas medaļas Madonas novada
čempionātos. Sevišķi pazīstams Edgara
Toča vārds kļuva pēc pāriešanas no klasiskā uz pludmales volejbolu. Mērķtiecīgs

darbs un lielais gribasspēks nodrošināja
2019.gadā duetam Mārtiņš Pļaviņš un
Edgars Točs Bronzas medaļu Pasaules
līgas četru zvaigžņu posmā. Bet septembrī Ķīnā Pļaviņš un Točs Olimpisko spēļu
kvalifikācijas turnīrā nodrošināja ceļa zīmi
uz Tokijas Olimpiskajās spēlēm 2020.
gada vasarā.
Pateicības rakstu sieviešu biedrības
„Ābele” vadītāja Ligita Tumanova saņēma
par aktīvu, daudzpusīgu darbu Mētrienas
sabiedrības labā. Īstenoti vairāki projekti,
kuru rezultātā tika izdota grāmata „Mētrienas vietvārdu saglabāšana nākamajai
simtgadei”, iekārtota mājīga telpa biedrības dalībnieku nodarbībām, izstrādāts
velomaršruts „Mētrienas stāsti”. Rīkotas
ekskursijas un izbraukumi, organizēti dažādi pasākumi un sarīkojumi.
Vēl mētrienieši ar ziediem sveica vairākus novada mēroga darbiniekus, kuri
devuši savu ieguldījumu arī Mētrienas
attīstībā.
Laureātu vidū bija Maija Biezā, Valsts
Sociālās Apdrošināšas aģentūras Madonas reģiona nodaļas vadītāja. Anita Voitiņa – bijusī Madonas pilsētas vidusskolas
sākumskolas skolotāja. Viņu atceramies,
kā Atašienes vidusskolas skolnieci, kura
regulāri apmeklēja Mētrienas pagasta
volejbola treniņus un spēlēja Mētrienas
sieviešu komandā. Fridrihs Hāze – SIA
Agrikula īpašnieks. Apbrīnojami, ka vācu
tautības cilvēks nepilna gada laikā apguva latviešu valodu. Viņa lauki plešas
arī Mētrienas pagastā. Viņš ir Mētrienas
mednieku un makšķernieku kolektīva
biedrs. Staņislava Pommere – Madonas
novada pašvaldības Sociālā dienesta
darbiniece. Savā laikā daudz palīdzējusi
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arī Mētrienas pagasta padomei. Ārija Brilovska – Madonas novada pašvaldības
Sociālā dienesta lietvede. Māris Gailums
– Madonas novada pašvaldības sporta
darba organizators. Savā laikā pats bija
teicams sportists. Atceramies, kā viņš uzvarēja vienos no pagasta sporta svētkiem
100 metru skrējienā. Ilgus gadus spēlēja
Madonas volejbola komandas sastāvā. Viņa vadībā novada dome atbalstīja
Mētrienas sportu arī materiālā ziņā. Edīte
Zaube – Degumnieku pamatskolas skolotāja, pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas saglabāšanas fonda valdes locekle.
Savulaik sadarbojās sporta jomā ar mūsu
sporta skolotāju Līgu Pastari.
Solvita Stulpiņa
Foto no personīgajiem arhīviem

Sieviešu biedrības „Ābele” vadītāja Ligita Tumanova.

PII „Pasaciņa” vadītāja Daiga
Maderniece.

Anita Voitiņa

Apbalvojumu saņem voljebolists Edgars Točs.

Maija Biezā

Staņislava Pommere
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Lāčplēša sauciens

Lāčplēša
diena

Rudens vēji kad baisi
Atvarus mutuļos jauc,
Izdzirda vētrainie krasti:
Dziļumos Lāčplēsis sauc!
Sauciens uz augšu šāvās
Skanīgs, spēcīgs un tīrs,
Iztrūcies cēlās un āvās
Latviešu karavīrs.

Lepns par savu valsti ir
topošais karavīrs
Nauris Spīčs.

Svecīti noliek Lilita Mālniece.

Kopā ar dzīviem un veļiem
Varoņi pulcēties sāk,
Raugi: pa rasainiem ceļiem
Mūžīgā Latvija nāk.
/Veronika Strēlerte/

Pasākumu apmeklēja daudzas ģimenes.

Solvitas Stulpiņas foto

Vai Tu sūti Ziemassvētkos apsveikuma kartiņu?
BIBLIOTĒKĀ
Paskaties augšup, zvaigznīte mirdz!
Sūta Tev sveicienu, mājot tā krīt.
Pastiep tai plaukstu, dāvāšot Tev
Spožumu savu, lai gaismiņa lej…
Nesteidzies nopūst To gaismiņu vēl
Tā dvēseles mieru atnesīs Tev!
Jau novembra beigas ir laiks, kad aktīvi sākam pētīt veikalu un svētku tirdziņu piedāvājumu
klāstu, lai laicīgi atrastu dāvanas tiem tuvajiem cilvēkiem, kurus svētkos vēlamies iepriecināt. Īpaši
nozīmīga ir pirmā Adventes svētdiena, jo tad sākas
īstais Ziemassvētku gaidīšanas laiks, savā Adventes vainagā aizdedzot pirmo sveci. Taču, ja gribas,
lai pie katras dāvaniņas varētu pielikt klāt kaut ko
no sirds vai pa pastu nosūtīt svētku apsveikumu,
jāķeras klāt kartiņu gatavošanai.
Pašgatavotas kartiņas būs daudz personiskākas, un tām būs sava pievienotā vērtība.
Tā uzskata arī Mētrienas bibliotēkas vadītāja
Jolanta Vītola, kas novembra beigās organizēja
apsveikuma kartiņu gatavošanas darbnīcu Rūķītes Zanes Beģes-Begge
vadībā.
Lai darbnīcas apmeklētājus
iedvesmotu
radošam darbam un svētku gaidīšanas priekam,
Jolanta bija sarūpējusi
patīkamu seno laiku Ziemassvētku kartiņu izstādi.
Tai atsaucās vairāki mētrienieši ar saviem krājumiem.
Darbs ritēja raiti, laiks
darīja savu… Un pēcpusdienā jau varēja rīkot jaunu kartiņu izstādi!
Aktīvi darbojās arī bērni.
Solvita Stulpiņa
Jolantas Vītolas foto

Darbs rit pilnā sparā.

Nodarbību vadītājas Zane un Sagatavotā Ziemassvētku
Jolanta.
kartiņu izstāde.
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Sirsnīga
tikšanās
PASĀKUMS
Jau vairākus gadus silta draudzība
virmo starp Mētrienas sieviešu biedrības
„Ābele” kolektīvu un Madonas senioru
biedrību. Šoreiz madonieši uz Mētrienu
bija atveduši jautru ludziņu. Pateicības
vārdus teica Grāmatu draugu biedrības
vadītāja un NVO aktīviste Beāte Ozoliņa,
kas atvedusi dāvanā meitenēm pirmās
grāmatas, lai viņām būtu iedvesma veidot savu „grāmatu plauktu vai stūrīti”.
Piebildīšu, ka gan Ligita Tumanova,
gan Beāte Ozoliņa, tika apbalvotas ar
Madonas novada pašvaldības balvām.
Ligita saņēma Pateicības rakstu, bet Beāte – Atzinības rakstu. Šī tikšanās bija kā
pateicība visiem, kas par viņām rakstīja
un sūtīja labus vārdus.

Madonas senioru teātra trupa.

Solvitas Stulpiņas teksts un foto
Pateicības vārdus teica Beāte Ozoliņa. Madonieši bija parūpējušies arī
par muzikālo noskaņojumu.

Mētrienas sieviešu Sācies Madonas novada atklātais
volejbola komandas čempionāts vīriešu volejbola komandām
berts Ābols.
Pirmās četras spēles notika MētJācer, ka uz nākamajām spēlēm,
rienas sporta zālē. Mētrienas komandai
spēles Mētrienā
kuras notiks 28. decembrī Ērgļos, ierinčempionāta sākums vērtējams kā viduSPORTS
Pēc dažu gadu nepiedalīšanās, Mētrienas sieviešu volejbola komanda atgriezās 2019./2020.gada volejbola čempionāta spēlēs.
Pirmās trīs spēles Mētrienas sporta
zālē tika zaudētas. komanda nebija savā
labākajā sastāvā. Uz laukuma izgāja Lauma Freija, Ivita Freija, Jogita Mūrmane,
Marta Dzilna, Linda Šņepste. Pirmo reizi
laukumā izgāja Mētrienas jaunās spēlētājas Annija Ivāna un Samanta Kraukle.
Protams, ka šādā sastāvā pretoties
saspēlētām komandām bija ļoti grūti. Vispār pirms čempionāta notika tikai viens
treniņš. Samanta un Annija gan regulāri
piedalās visos treniņos kopā ar zēniem.
Tomēr viena reize nedēļā piektdienas vakaros ir par maz nopietnākas sportiskās
formas iegūšanai.
Nākamās spēles notiks 14. decembrī Barkavas sporta zālē, kur sacentīsies
ar Lubānas, Barkavas un Cesvaines komandām.
Ilmārs Grudulis

vējs. Mētrienieši ar rezultātu 0:2 zaudēja
spēcīgajai Madonas pilsētas komandai
„Logi/Durvis”. Toties ar tādu pat rezultātu
Mētrienas pagasta volejbolisti uzvarēja ne
mazāk spēcīgo Ērgļu komandu. Mētrienas komandā spēlēja Artūrs Fridrihsons,
Armands Grudulis, Kaspars Fridrihsons,
Andris Seržāns, Norberts Aleknavičs, Ro-

dā atkal būs saspēles vadītājs Roberts
Fridrihsons. Tāpat traumu sadziedējis
Raimonds Adamovičs. Atgādinām, ka
Raimonds ir trīskārtējā Latvijas kausa ieguvēja un divkārtēja Latvijas čempiona
Zigurda Adamoviča tēvs.
Ilmārs Grudulis

Medību takās novembrī
MEDĪBAS

Novembra mēnesī turpinājās individuālās medības un notika dažas kolektīvās medības. Tomēr rezultāti bija pavāji.
17. novembrī Intars Jurģis tika pie
mežacūkas un pērnā gada sivēna. Ja
atceraties pēc bildes, kas bija ievietota
oktobra numuriņā, kur redzams Juris Jefimovs ar mežakuili, tikpat liela cūka bija
arī Intaram. Ne mazāk, kā 200 kilogrami
svarā.
Sākušās arī bebru medības. Novembrī gan vienu vienīgo bebru nomedīja
Māris Macijevskis.
Ne mazums pārmetumu mednieki

saņem no iedzīvotājiem par lapsu uzbrukumiem mājputniem. Tā Ņina Stradiņa
zaudējusi trīs vistas. Palīgos nāca mednieks Gunārs Pastars, kurš vienu no vistu
zaglēm nošāva. Tomēr draudi vēl pastāv.
Un visiem medniekiem būtu vairāk jāpiestrādā pie lapsu medībām, jo pagaidām
visas nošautās lapsas ir slimas ar kašķi.
Kaspars Rozītis sācis meža caunu
medības. Viņa prasmīgi uzstādītie slazdi,
notvēruši jau vairākus zvēriņus. Šī darbība atzīmējama kā ļoti pozitīva, jo caunas
iznīcinājušas lielāko daļu no Mētrienas
vāverēm.
Ilmārs Grudulis
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Novembris dārziņā
BĒRNUDĀRZĀ
Ai, tēva zemīte, tavu jaukumiņu!
Smildziņa ziedēja sudraba ziedus!
Darbiem, pasākumiem un notikumiem bagāts novembris bija arī mūsu
dārziņā. Par to stāsta audzinātāja Aiga
Ivāna – „Pamanoties sagaidīt saulīti, rīkojām lielo lapu kasīšanas talku, lai mūsu rotaļu laukumiņš būtu sakopts. Lai veicinātu izpratni par plastmasas kaitīgo ietekmi
uz vidi un cilvēkiem, piedalījāmies radošo
darbu konkursā „Uzliec pauzi plastmasai”. Mārtiņdienas pasākumā „Gaiļa ceļojums uz Rīgas pils torni”, gājām rotaļās,
izzinājām Mārtiņdienas tradīcijas, grupās

veidojām Mārtiņa zīmi no pupām un caur
leļļu teātra izrādi iepazinām teiku par gaili
Rīgas pils tornī. Savukārt Latvijas dzimšanas dienai veltītais pasākums „Es, mēs –
Latvija”, aizritēja kopā ar vecākiem. Pēc
nelielā koncerta darbojāmies radoši – gatavojām dzimšanas dienas torti. Svētku
mēnesi noslēdzām ar tautasdziesmu
rītu – „Mana tautasdziesma”, kurā bērni
runāja no galvas sagatavotās dainas par
mūsu skaisto zemīti. Mazos runātājus
vērtēja arī žūrija. Vēl apmeklējām arī leļļu
teātra izrādi „Latviešu tautas pasaciņas”,
maģisko triku šovu “Burvju vārdiņi” un
muzikālo teātri „Tikšanās ar dakteri Aikāsāp un viņa draugiem Praulienā”.
Foto no dārziņa personīgā arhīva

Rudens lielākā
zivs Odzienas
ezerā
MAKŠĶERĒŠANA

Novembra mēnesis velcētājiem
Odzienas ezerā nebija labvēlīgs. Brīžiem
ūdens virsmu klāja ledus kārta. Tāpēc
pārvietoties ar laivu bija maza iespēja.
Vairāk ezera ūdeni šķērsoja Karavacka
kunga un Andreja Stoļerova laivas. Labāk
ķērās Andrejam, kura kontā piecas sešas
zaļsvārces.
11. novembrī Odzienas ezerā pie
Ezerkrastu laipām ar dzīvo zivtiņu lielāks
loms gadījās Rolandam Kaļeiņikovam. Līdaka svēra piecus kilogramus.
Vēl Rolands noķēra dažus asarus.
Ilmārs Grudulis
Ritvara Kaļeiņikova foto

Lapu sakopšanas talka.

Top Mārtiņa zīme.

Gatavojam svētku torti.

Rolands Kaļeiņikovs ar lielisko lomu.

Kozlova. Daži vairs nav mūsu pulkā, bet
daži vēl esam. Kopā bijām desmit – Olga
Smelova, Terēze Timofejeva, es, Jānis
Avotiņš, Kārlis Rinkulis, Valdis Svenne,
Jāzeps Dzerkalis, Valdis Narisovs, Jānis
Briedis un sāvienietis Artis Vilevičs.
9. februāra rītā kolhoza autobuss

mūs aizveda līdz Krustpils stacijai, tālāk
ar vilcienu līdz Rīgai. Pa ceļam stāstījām anekdotes (nepārspējams Artis),
lasījām, vīri spēlēja kārtis. Rīgā ar 22.
autobus līdz lidostai. Lidostā kā „aitu
bars”, jautājām birojā, ko tālāk… Mums
pavēstīja, ka mūsu gids stundu pirms

Manas atmiņas
Ar lielu interesi lasu Ligitas Tumanovas ceļojumu aprakstus šodienas skatījumā. Varbūt kādam vēlēšanās palasīt
kā ceļojām 1977. gada 10. – 15. februārī
uz Volgogradu, toreiz tik sen atpakaļ.
Šo ekskursiju mums piešķīra tā laika
arodbiedrības priekšsēdētāja Mirdza
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Hertai
Siliņai 85
MĒNEŠA JUBILĀRE
23. novembrī skolas zālē
pulcējās Hertas Siliņas radi,
draugi un paziņas. Tika godināts
Hertas darba mūžs, kuru viņa
pavadīja tepat Mētrienā.
Dzīves
jaunākie
gadi tika aizvadīti „Uzkalnos” pie Sildu
ezera. Pašlaik viņa
savas dienas pavada arī teiksmainā vietā – Valtersalas purva malā
„Kaktiņos”.
Hertas dzīvesdraugs Jānis (tautā saukts Kondrats)
Mētrienā bija pazīstams kā pašdarbības aktieris un režisors. Ļoti runīgs.
Prata uzjautrināt ikvienu.
Daudzus gadus Hertas kundze aktīvi
darbojās Mētrienas pagasta pensionāru
padomē. Piedalījās pašdarbībā Mētrie-

nas tautas namā.
Bija aktīva dejotāja
un dziedātāja. Kopā
ar vecākās paaudzes deju kolektīvu
un sievu ansambli,
koncertēts daudzos novada un ārpus novada kultūras namos. Arī šodien, kad
iespējams, Hertas kundze apmeklē
pasākumus tautas namā.
Fiziski un garīgi stipra, kustīga, jautra kā arvien. Tagad Hertai liels atbalsts ir

lidojuma būs. Beidzot parādījās krievu
tautības vīrietis, bet labi runāja latviski.
No mums visiem paņēma dokumentus,
kurus reģistratūrā sakārtoja. Izrādījās, ka
mūsu grupā vēl 25 ekskursanti no Gulbenes. Gids mūs instruēja ar ceļojuma
maršrutu un kārtības noteikumiem. Pa
skaļruni paziņoja, ka mūsu lidmašīna
kavēsies, jo Harkovas stacija nepieņem
sniegputeņa dēļ. Gājām visi uz restorāni,
jo zvērīgi gribējās ēst. Pasākums sanāca
dārgs prieks, nolēmām naudu pataupīt,
jo ceļš vēl tikai sākas. Kad izgājām cauri
visām pārbaudēm, lidmašīnā iekāpām
tikai vēlu vakarā, kavējāmies četras
stundas. Man sēdvieta sakrita blakus
ar Svenni. Lidmašīna IZ 18, augstums 8
km, ātrums 350 km/ha, temperatūra 40.
To visu mums paziņoja stjuarte. Lidmašīnā pavisam bijām 89 pasažieri. Pašsajūta lieliska, skatījos kā propellera galā
mirgo uguntiņa. Pirms pusnakts atnesa
vakariņas. 00.40 nolaidāmies Harkovā.
Lidosta skaista. Nākamais reiss 01.20,
bet atkal ziņo, Volgograda nepieņem
sniega vētras dēļ. Gids nokārtoja viesnīcā pārgulēšanu. Astoņos no rīta cēlāmies, kāpām lejā, lai dotos brokastīs.
Sniegputenis nerimās visu dienu, nīkām
lidostā, sievas skatījās televīzijas pārrai-

des, vīri sita kārtis. Vakarā reisu palaida,
šoreiz sēdējām blakus ar Arti Vileviču.
Sajūta jau savādāka, gaisa bedres, jo
sēdējām „astes” galā. Beidzot esam
galapunktā. Mūs sagaida liels, mīksts
autobuss, kurš aizvizina uz astoņstāvīgu
500vietīgu viesnīcu „Južnaja”. Numuriņa
glauni – vanna, duša, tualete, telefons
(tas gan tikai iekšējām vajadzībām). Gultas ar kamieļvilnas segām, mīksti paklāji, spogulis. Ar baudu noplunčāju ceļa
sasvīdumu, čučēju silti, jauki. Astoņos
no rīta jau jābūt brokastīs. Esmu piektā
stāva 525 istabā. Ēdnīca astotajā. Braucām ar liftu. Pēc tam pirmā ekskursija pa
pilsētu. Uz kurgānu, kur 240 pakāpienu.
Tad ap kalnu pie lielas statujas, kas celta
1961.gadā un sver 8000 tonnas. Pie mūžīgās uguns stāv goda sardze, fonā šāvienu trokšņi, revolucionāru dziesmas.
Redzami jaunlaulātie, kas noliek ziedus.
Tad pastaiga pa Volgas piekrasti, neliela
gan, jo bija slidens. Visi turamies enerģiski, jo interese liela. Volga palu laikā līmeni paceļot 9 metrus. Vietējā gide laipna. Nākamā pietura – elektrostacija, kas
celta 10 gadus. Darbojoties 22 turbīnas.
Uzpludinātais ezers 14 km. Volgā, sākot
no izteces līdz ietekai Kaspijas jūrā, ieplūstot 700 mazākas upes. Piestājam

Jubilāre sveicēju lokā.
dēlu Aivara un Gata ģimenes. Vecmāmiņu bieži apciemo mazbērni un mazmazbērni.
Vēlam arī turpmāk dzīvesprieku, labu
omu, veselību.
Kas skaistāks – ceriņi vai rozes?
To allaž grūti pasacīt,
Bet cilvēks skaistāks vēl par ziediem,
Jo viņā zieda gaisma mīt.
„Mētrienas Dzīves” redkolēģija
Foto no jubilāres personīgā arhīva

sporta stadionā, kurš uzņem 4000 skatītāju. Tad pusdienas. Ēdam skābeņu
zupu, kotleti ar piedevām, glāze kompota. Paēduši dodamies uz traktoru rūpnīcu. Sarkanie ejot uz ārzemēm, zaļganie
paliekot „mūsējie”. Vīriem te ir ko redzēt.
Tālāk seko platenārijs. Pievakarē palaiž
brīvsolī, “veikalus paķemmēt”. Es gan
negāju, biju izmirkusi, auksti. Vakarā
kopā ar gidu pasēdējām, viņam patīkot
madoniešu ekskursanti. Padziedājām
latviešu dziesmas. Lejas stāvā notika
dejas, mazliet paskatījāmies, bet mums
nebija ne frizūru, ne kārtīgu kurpju… Un
tad jau jādodas mājup. Atkal nīkstam
lidostā, reiss atcelts… Jautrojamies visu
nakti. Labu garastāvokli uztur Jāzeps
Dzerkalis un Jānis Avotiņš. Šoreiz vēl
glaunāka lidmašīna. Ap astoņiem vakarā
nosēžamies dzimtenē, pa fikso uz autobusu, rikšiem uz vilcienu. Toreiz nebija
mobilo telefonu... Nezinu, kā viss tika
saskaņots, bet Pļaviņās gaidīja kolhoza
autobuss. Daudz sanāca nokavēt no
paredzētās ekskursijas, reisu kavēšanās
dēļ. Trijos no rīta pārkāpu savas istabas
slieksni, fermā jau dega gaisma, sievas
strādāja. Tā beidzās mana arodbiedrības
piešķirtā ekskursija…
„Dreimaņu” Astrīda

„Mētrai” 10

Novembris īsumā
02.11. Velomaršruta izstrādei veltīts
pasākums bibliotēkā.
03.11. Pagasta sieviešu komandas
pirmais treniņš, gatavojoties novada
volejbola čempionātam.
08.11. Krievijas Federācijas pārstāvis
pārbauda celtniecības gaitu Brāļu
kapos.
09.11. Novada volejbola čempionāta
spēles sieviešu grupā Mētrienas
sporta zālē.
11.11. Lāpu gājiens uz Piemiņas
akmeni pagasta centrā.
15.11. Madonas pašvaldības
apbalvojumus saņem mētrienieši.

Senioru deju kolektīvs „Mētra”.
30. novembrī 10
gadu jubileju svinēja
Mētrienas tautas nama
senioru deju kolektīvs
„Mētra”. Desmit gadi
savā ziņā ir maz, skatoties bērna acīm, nupat tik sākas tāds apzinīgais vecums. Bet,
atskatoties
pagātnē,
pāršķirstot foto albūmus un palasot „Mētras” hroniku, tās ir trīs
biezas, smagas mapes
ar pierakstītiem notikumiem par šiem gadiem.
Tad, šķiet, tas ir daudz.
Atskatoties vēsturiski,
Mētrienas tautas namā
deju kolektīvs „Mētra”
Pasākumu vadīja Augšskatuves un Apakakšskatuves
ir pirmais senioru deju
žurkas.
kolektīvs.
2009. gada 5. noSvētkus kopā ar „Mētru” tovakar svivembris. Pirmais mēģinājums. Vadītāja
nēja draugi – Ļaudonas kultūras nama
Solvita Stulpiņa.
senioru paaudzes deju kolektīvs “Divi
2012. gada 1. oktobrī hronikā pakrasti” (vadītāja Aija Kreile), Barkavas
rādās nolikums „Par XXV Vispārējo latsenioru deju kopa „Klabdancis” (vadīviešu Dziesmu un XV Deju svētku deju
tāja Jolanta Anusāne), Suntažu kultūras
kolektīvu koprepertuāra pārbaudes un
nama senioru deju kolektīvs „Suncele”
svētku dalībnieku atlases skati”. 2013.
(vadītāja Skaidrīte Andževa), muzikanti
gadā „Mētra” cītīgi gatavojas uz saviem
Ginta un Juris.
pirmajiem Vispārējiem Latviešu Deju
Paldies par sveicieniem un laba vēsvētkiem. 2015. gadā kolektīvs piedalējumiem visiem Mētrienas tautas nama
lās Latvijas senioru Deju svētkos Madopašdarbības kolektīviem, sieviešu biednā „Madonas piecdancis”, 2017. gadā
rībai „Ābele”, daudzajiem sveicējiem.
parāda savu dejotprieku un prasmi arī
Paldies Madonas novada pašvaldīLatvijas senioru Deju svētkos Ventspilī
bai par sagādāto pārsteigumu. Paldies
„Četri vēji”. 2018. gadā ceļa zīmi gūst uz
Mētrienas tautas nama meitenēm un
XVI Deju svētkiem. Ar skaistiem, jauniem
Mētrienas pagasta pārvaldei.
darinātiem tautas tērpiem Mētrienas tauMīļš, mīļš paldies mūsu vakara vadītas nama senioru deju kolektīvs „Mētra”
tājām Anitai Annai Amatai un Ingai Broun vadītāja Solvita Stulpiņa zem sava
kai.
karoga iet Latvijas simtgades svētku gāEdvīna Krasovska foto
jienā.

15.11. Vecpiebalgā apbalvo
Mētrienas izcelsmes kultūras
darbinieci Līvu Gruduli par darbu
Piebalgas kultūras un sabiedrības
mantojuma saglabāšanā.
16.11. Latvijas dzimšanas dienai
veltīts koncerts tautas namā.
20.11. Sieviešu biedrība „Ābele”
uzņem ciemiņus no Madonas.
23.11. Sabiedriska Hertas Siliņas 85.
gadu jubilejas atzīmēšana skolas zālē.
27.11. Tautas namā uzņēmēju
un aktīvāko pagasta iedzīvotāju
tikšanās ar novada domes vadību un
deputātiem.
30.11. Ziemassvētku kartiņu
gatavošanas darbnīca pagasta
bibliotēkā.
30.11. Senioru deju kolektīva „Mētra”
10 gadu jubilejas pasākums.
30.11. Pēc savstarpējas vienošanās
Mētrienas pagasta pārvaldes vadītāja
darbu pārtrauc Andris Dzenovskis.
Visu mēnesi turpinājās Brāļu kapu
„Runci” labiekārtošanas darbi.
Notikumus apkopoja Ilmārs Grudulis

Pateicība
darbakolēģēm no
Rudītes Grudules, par sagādāto
pārsteigumu.
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