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Izdod Mētrienas pagasta pārvalde
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D

vēl viena gada veiksmes
izdzirkstītas
vēl viena gada bēdas
dziļā kamolā tītas
vēl viena gada līkloči
izstaigāti
edās
un mirkļu atskārsmēs viedās
asināti prāti
vēl viena gada grumbas
manu pieri nu grezno
un visu gadalaiku otas
baltu bārdu glezno
vēl gadu esmu izturējis
gājis klupis cēlies un gājiss
atru
vēl gadu ik rītu dzīvību katru
sveicinājis
dod Dievs i nākamo gadu
nest uz saviem pleciem
cauri ērkšķiem jauniem
cauri ērkšķiem veciem
Uldis Auseklis

Pienākusi ražīga darba gada nogale, un klāt ir brīdis, kad
varam pārdomāt, vai mūsu ieceres un vēlmes ir piepildījušās.
Paldies vēlos teikt Mētrienas pagasta iedzīvotājiem par aktīvo
dalību pagasta dzīvē, par ierosinājumiem, diskusijām, laba
vēlējumiem, arī kritiku un vēlmi kopīgi risināt ne vienmēr
vienkāršas situācijas.
Esmu gandarīts, ka iedzīvotājiem rūp mūsu pagasts. Paldies
visiem, kuri ar saviem darbiem bagātina mūsu pagastu un nes
Mētrienas vārdu ārpus pagasta, novada un valsts robežām.
Mīļie mētrienieši! Lai 2019. gads mums atnes cerību labākai
rītdienai, dzīvesprieku un ticību Mētrienas izaugsmei!
Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Dzenovskis
Foto – Valda Otvare

Lai Ziemassvētku gaišums
sasilda tās dienas,
kas pēdās saltiem
sniegputeņiem nāks,
un lai no svētku egles
svecītes kaut vienas,
ik diena sirdī
uzmirdz brīnišķāk!
Laimīgu, veiksmīgu, prieka
pilnu Jauno 2019. gadu!
Mētrienas pagasta pārvaldes
lietvede Valda Otvare
Foto – Valda Otvare
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Augļu – ogu saiets Lauterē
PASĀKUMI
1. decembrī skaists pasākums norisinājās Aronas pagasta Lauteres kultūras
namā. Tas bija veltīts pagastu ģerboņiem,
kuros ir attēlotas ogas vai augļi. Tāpēc
šāds nosaukums – „Augļu un ogu saiets”.
Šāds pasākums aizsākās Durbes pagastā, kura ģerbonī attēlota ābele. Interesants fakts, ka Durbes pagasta ģerbonis
apstiprināts tālajā 1925. gadā. Savu ģerboni, kurš apstiprināts 1999. gadā, pārstāvēja arī Pūres pagasts. Pagasts lepojas ar ābola attēlu tajā. Mājinieku Aronas
pagasta ģerbonī attēlots pīlādža zars, un
tas apstiprināts 2006. gadā.
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas lēmums Nr. 3.1-4/15 par Mētrienas
pagasta ģerboņa apstiprināšanu tika pieņemts 2012. gada 27. jūnijā. Saskaņā ar
Ģerboņu likuma 5. panta 3. daļu Valsts
Heraldikas komisija izvērtēja Mētrienas
pagasta pārvaldes iesniegto ģerboņa
attēla projektu un iesniedza Kultūras ministrijā Valsts Heraldikas komisijas 2012.
gada 12. jūnija atzinumu Nr. 1577 par
Mētrienas pagasta pārvaldes ģerboņa
atbilstību heraldikas prasībām. Valsts Heraldikas komisija savā atzinumā Kultūras
ministrijai norādīja, ka Mētrienas pagasta
iesniegtais ģerboņa attēls un apraksts atbilst heraldikas prasībām un ir sastādīts
atbilstošs apraksts – Zelta laukā zaļa brūkleņu mētra ar sarkanām ogām pa kreisi.
Atcerēsimies, ka ģerboņa attēla autors ir
mākslinieks Gunārs Krollis.
Mētrienas pagastu pārstāvēja dāmu
deju grupa „Saulgriezes” (vadītāja Solvita Stulpiņa) un vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Meteņi+” (vadītāja Anna Anita
Amata). Ikviens tika sagaidīts ar gardu
biezputru
ar
gaļu un karstu
tēju. Pēc svinīgā koncerta visi
ļāvāmies dejas
valdzinājumam.
Pa l d i e s
mūsu šoferīšiem
Jānim Zepam un
Viktoram Aleknavičam par vizināšanu.
Solvita Stulpiņa
Foto no kolektīvu
personīgajiem
arhīviem

Mūs sveic Aronas pagast
nas pagasta
a
Lepni stāv Mētrie
ģerboņa attēls. pārvaldes vadītājs A. Piekalns.

Dāmu deju grupa „Saulgriezes”.

VPDK „Meteņi +” Lauterē.

ar gardu putru.
Saimnieces mūs sagaida
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Ikviena ceļa sākumā ir kāda māja…
Jūs „Smaidas”, „Ābeles”, „Liepas” un
„Bērzi”, jūs „Madaras”, „Gundegas”, „Smilgas”, jūs akmeņu kaudzēs, ceriņu skupsnās
un lupstāju smārdā, jūs, kuru vārdus atceras
vairs tikai retais, jūs atmiņās augat līdz debesīm pašām – un sirdij krūtīs kļūst šauri.
Sen dūmos ir jumtu kores, kur tupēja
stārķu ligzdas, sen aizbērtas akas un bites ir
mežos, un tas medus ir ticis svešiem. Auglīgā zeme kārkliem un alkšņiem šņirkst zobos. Un puķu dobēs vien brīdi zib studentu
neļķes. Pa neizzūdošām asaru peļķēm tu
bradā un nezini, kur piemiņai nolikt ziedus.
Un nav sirdī vairs vietas, kur vēl kādai sāpei
iedurt.
Bet kaut kur netālu, citas mājas pagalmā iešķindas spaiņi – kāda sieva iet govis
slaukt. Ne vairs tās Zīmaļas, Zvaigznes un
Brūnes, bet citas. Ne vairs tā dzīve, bet cita
un citiem. Tik skaista un cerību pilna. Tāpat
stāv pagalmos ļaudis, vakara debesis vēro
un zīlē, kāds laiks būs nākamajā dienā. Tāpat āboli dārzos un zvaigznes debesīs ienākas.
Mēs mākam sērot. Bet kā ar prieku,
kas šļakstās, kā tikko no akas izvilkts ūdens
spainis? Kā ar prieku, ko māca ik sīkziedu
puķe zālē ziedot?
Atspiežot muguru pret stenderi, tikko
vai pirms simts gadiem cirsto, un elpojot
smaržas, kas kāpj no zemes pēc pērkona
lietus, saki kā lūgšanu: „Mēs esam dzīvi –
par spīti visam, kas ir bijis”.
Jā, patiešām mēs esam, Mētriena ir un
arī Latvija ir! Latvijai šogad 100. Mētriena ir
tikai kā maza brūklenīte Latvijas kartē, bet
mums – tā ir īpaša odziņa, ar kuru mums
sākas Vidzeme, Latvija, pasaule.
Valsts svētki ir jāsvin katram, jāpiedalās
ar kādu labu darbu, ar kādu veltījumu.
Simtgade un Mētriena ir iedvesmojusi mūsu pagasta sieviešu biedrības
„Ābele” sievas sarūpēt dāvanu Latvijai,
reizē godināt mūsu pagastu, izstāstīt
mūsu stāstu un tā sveicināt arī nākamās
paaudzes.
Mētrienā aizsācies ne viens vien
ceļš lielajā pasaulē, bet ikviena ceļa sākumā ir kāda MĀJA.
Māja mūs visus satur, māca, iedrošina, iedvesmo. Māja ir iedvesmojusi
sieviešu klubiņa „Ābele” vadītāju, ideju
ģeneratoru, Ligitu Tumanovu, uzrakstīt
un nu jau īstenot vēl vienu projektu.
Katrs darbs sākas ar mazu domu, ar
mazu ideju, kas no maza grauda izaug par
ko apbrīnas vērtu. Mūsu gadījumā tā mazā
doma ir tapusi par grāmatu „Mētrienas
vietvārdu saglabāšana nākamajai simtgadei”.
Teksts no grāmatas atvēršanas svētku
pasākuma
Solvitas Stulpiņas foto

Grāmatas atvēršanas svētki. Runā Ligita
Tumanova. Pasākuma vadītāji Anna Anita
Amata un Aldis Ošs.

Lilita Mālniece stāsta par māju
nosaukumiem.

Muzikāls sveiciens no Lolitas un Gusta.

Grāmatas tapšanas procesā iesaistītās mētrienietes.

Kūku degustācija. Priekšplānā
Kristīnes Baufales meistardarbs.

Pasākumā uzstājas ciemiņi no dārziņa.
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Eglīt, iededzies!
Piparkūka Sirsniņa un Rūķis Brīnums
visus aicināja doties ceļojumā! Kopā mēs
izstaigājām visus četrus Saulgriežus –
pavasara, vasaras un rudens, līdz beidzot
nokļuvām līdz Ziemas Saulgriežiem, kas
ļāva iedegt skaisto Ziemassvētku egli pie
pagasta pārvaldes ēkas.
Paldies visiem, kas sarūpēja šos
svētkus!
Solvitas Stulpiņas foto

Ejam rotaļās.

Piparkūka Sirsniņa
un rūķis Brīnums.
Eglīte, iededzies!

Bērza tāsī noslēptais spēks
SKOLAS ZIŅAS
Jau otro reizi ciemos pie Mētrienas
pamatskolas skolēniem bija ieradušies
Madara un Kaspars Zvirbuļi, lai stāstītu,
rādītu un kopā veidotu izstrādājumus no
bērza tāss. Tas ir viens no senākajiem
amatiem. Kaspars stāsta – „Skaisto bērza
tāsi agrāk izmantoja sadzīvē un celtniecībā, no tās gatavoja traukus un vīzes. Arī
pašu mizu izmantoja krāsu gatavošanai
un medicīnai. Darbam piemērotas tāsis
iegūt ir diezgan viegli – vertikāli iegriež
bērza stumbrā un noloba. Lai tāss būtu
lietojama, to divus gadus žāvē āra temperatūrā”.
Kā atzina paši amatnieki, tāss esot brīnumains materiāls. To ļoti labi var izmantot sadzīvē, glabājot bērza
tāss cibiņās dzērvenes, putraimus, cukuru, sāli.
Madara pagatavojusi skaistus auskariņus, bet
bērniem šoreiz mācīja gatavot eglīšu rotājumus – simpātiskus mazus čiekuriņus, kuri Ziemassvētkos rotāja
eglīti skolas koridorā.
Uz jautājumu, kā tik jauni cilvēki tika pie šādas
nodarbes, Kaspars atbildēja – „Man šī mīlestība ir no
onkuļa. Kad biju vēl zēns, gāju pie onkuļa pelnīt naudiņu, sākumā darīju mazus darbiņus, vēlāk apguvu šo
amatu”.
Patlaban Madara un Kaspars dzīvo un darbojas

Līgatnē. Un šis ir viņu ne tikai vaļasprieks, bet arī nopietns maizes
darbs.
Paldies Madarai un Kasparam
par jauko tikšanos! Paldies par to, ko
devāt mūsu bērniem! Lai jums veiksmīgs, radošs un laimīgs Jaunais
gads!
Solvitas Stulpiņas teksts un foto

Prezentācija.
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Mūsu dārziņā
Krīt lēni sniegpārslas. Un gaismiņu
mirgošana logos vēsta – drīz Ziemassvētki. Laiks atskatīties uz paveikto pirmajā
mācību semestrī mūsu pirmsskolā.
Tā kā Zinību diena mums nav tik īpaša
kā skolniekiem, tad mācību gada pirmais
lielais pasākums bija kopā ar tēti – Tēva
diena. Šoreiz tā varbūt nebija tik sportiska
kā parasti, bet bērni varēja vairāk padarboties kopā ar tēti mākslas jomā.
Sportisks gars valdīja Olimpiskajā
dienā, kad izpildījām muzikālo vingrojumu kompleksu pirmsskolām. Pēc tā turpinājām krosa skrējienu un jautras stafetes
svaigā gaisā.
Rudens ziedu laikā visi kopā veidojām rudens ziedu paklāju.
Miķeļdienas pasākumā „Dārzenīši
rullē!”, pateicoties vecāku darbam, bērni
bija pārtapuši dažādu dārzeņu tēlos. Gājām rotaļās, paši gatavojām un nogaršojām veselīgus dārzeņu salātus.
Tautasdziesmu pasākumā „Ai, zeme,
zemīte!” katrs varēja demonstrēt savas
spējas tautasdziesmu skandēšanā un
klausoties vēlreiz pārliecinājāmies, cik
mūsu zeme ir skaista.
Mārtiņdienas citā pasākumā „Gaiļa
ceļojums uz Rīgas pils torni” pie mums
ciemojās gailis no pašiem Rīgas torņiem.
Piedalījāmies arī skolas svinīgajā Latvijas simtgades koncertā.
Visa pusgada garumā vecākās grupas „Taurenīši” bērni apguva Džimbas
drošības programmu un piedalās arī LVM
ekoprogrammā „Cūkmena detektīvi”. Bija
arī dalībnieki nodarbībā „Man ir tīri zobi!”

Tēvu diena dārziņā.

par mutes un zobu veselības veicināšanu
saistībā ar veselīga uztura paradumiem.
Tāpat vecākās grupas bērni katru otro nedēļu turpina nodarbības peldbaseinā.
Ikdienā tagad jau esam Ziemassvētku noskaņās. Kad, domājot par Ziemas-

svētku brīnumiem, sirsniņa cilpo ātrāk par
zaķi. Jauku un mierīgu Ziemassvētku laiku! Laimīgu Jauno gadu!
Aiga Ivāna, pirmsskolas skolotāja
Foto no dārziņa personīgā arhīva

Teātra studija „Pilnpiens” viesojas Mētrienas pamatskolā
Neaizmirstamus mirkļus Mētrienas pamatskolas un Atašienes vidusskolas audzēkņiem pirms svētkiem dāvāja Madonas bērnu un jauniešu centra teātra studijas „Pilnpiens” dalībnieki Ineses Zīles vadībā. Šoreiz tā bija improvizācijas teātra
izrāde.
Kas tad ir improvizācijas teātris? Improvizācijas teātris ir
teātra forma, kurā aktieri visas ainas izspēlē bez iepriekš sagatavota scenārija, vadoties daļēji vai tikai no skatītāju ieteikumiem par tēmām, tēliem, vietām vai īpašībām. Improvizācijas
teātris var pastāvēt visu žanru ietvaros. Latvijā visbiežāk tiek izmantots komēdijai, humora
izrādēm, daudz
retāk drāmai.
Jaunie aktieri izrādē iesaistīja arī skatītājus. Kā pēc
izrādes bērni
atzina, tas esot
bijis kaut kas

jauns, neredzēts, interesants un aizraujošs.
Mums visiem ļoti patika!
Solvitas Stulpiņas teksts un foto
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Bijušie madonieši, mētrienieši Cēsu reģionā
LĪDZCILVĒKI
Cēsu, Madonas reģioni atrodas tiešā
tuvumā. Bija laiks, kad lielas bijušā Madonas apriņķa teritorijas atradās Cēsu
reģiona valdīšanā. Tāpēc vienmēr ir bijusi
cieša abu reģionu iedzīvotāju sadarbība.
Sevišķi to redzam, pārlapojot preses izdevumus.
Vēl daudzi atceras enerģisko Madonas kinoteātra vadītāju Māri Niklasu.
Pārejot uz Cēsu rajonu, Māris turpināja sabiedrisko darbību vēl enerģiskāk.
Laikraksta „Druva” lasītāju aptaujā 1998.
gadā Cēsu rajona padomes izpilddirektoru Māri Niklasu godināja „Uzvaras pieminekļa” atjaunošanā.
2018. gada septembrī Jaunpiebalgas
novada avīze „Piebaldzēniem” atstāstīja,
ka turpinot veicināt interesi par seniem
amatiem un to apgūšanu. Jau ceturto
reizi tika organizēta radošā vēstures un
etnogrāfijas vasaras nometne brīvdabas
muzejā „Vēveri”. Liels paldies par iespēju
apgūt jaunas prasmes un zināšanas tika
izteikts Mētrienas māksliniekiem Baibai
Dumpei un Eināram Dumpim.
Laikraksta „Druva” 2018. gada aptaujā par Gada cilvēku nosauca Māri
Niklasu. Šajā pat aptaujā titulu par kultūras vērtību uzturēšanu šodienā piešķīra
Piebalgas muzeja apvienības „Orisāre”
vadītājai Līvai Grudulei un apvienības
kultūras izglītības darbiniecei Ilonai Muižniecei. Ilona vada Kārļa Skalbes muzeju
„Saulrieti”. Līva uzsver, ka „Saulrietos”
vienmēr mērķis bijis runāt par Kārli Skalbi
nevis tikai tāpēc, ka viņš rakstījis par Latviju, bet atgādināt, ko viņš darījis Latvijai.
Ilmārs Grudulis
Foto no Baibas Dumpes
un Līvas Grudules
personīgā arhīva

Savstarpēju sapratni, veselību un
cilvēcību!
Pasta nodaļas priekšniece
Lelde Grudule

Einārs Dumpis māca bērniem veidot no māla.

Ilona Muižniece un Līva Grudule.
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Atzinība kārtības sargātājiem
LĪDZCILVĒKI
5. decembris ir Policijas diena. Šajā
dienā 1918. gadā Latvijas Tautas padome
apstiprināja „Pagaidu noteikumus par iekšējā apsardzības dienesta organizēšanu”.
1918. un 1919. gadā sākās policijas komplektēšana. Tomēr kara apstākļos visus
policistus iesauca armijā un iesaistīja kara
darbībā.
Tikai pēc brīvības cīņu beigām pie Rīgas prefektūras organizēja policijas skolu,
kur nākamie darbinieki sāka apgūt vajadzīgās zināšanas. Tajā pašā laikā Latvijā
nodibināja aizsargorganizāciju, kura veica
arī policejiskas darbības, bet bija vairāk
politizēta.
Tūlīt pēc Pirmās Latvijas brīvvalsts nodibināšanas policijas pienākumus mūsu
pagasta teritorijā pildīja Ļaudonas kara
komandantūra.
Kā pirmos Mētrienas policistus atceramies Manturu no Beļavas un Balodi.
Pēc pirmās padomju okupācijas Mētrienā
par milici kļuva Jānis Pigožņa, kurš gāja
bojā. Valsts policijas un aizsargu priekšniekus visā Latvijā arestēja un iznīcināja.
Ierindas policistus un aizsargus pakļāva
citādām represijām. Bēdīgi slavens vācu
okupācijas laikā kļuva policists Ceplītis, ar
savu izaicinošo un nekulturālo uzvedību.
Viņa sievas tēvs Tropiņš dzīvoja Jurjānos
lielajā sarkanajā ķieģeļu mājā. Aizsargus,
kuri vācu laikā veica okupācijas iekārtas
atbalstošas darbības, tautā sauca par

„šucmaņiem”.
Kā pirmais pēckara milicis Mētrienā strādāja Alberts Utināns. Kādu laiku
kā NKVD pilnvarotais bija Viktors Retko.
Pēckara periodā Mētrienā milicijā strādāja Kabanovs, Nartišs, Turkins, Imants
Trops. No 1992. gada Mētrienas pagasta policista pienākumus 20 gadus pildīja
Jānis Kuprans. Pēc viņa darbu turpināja
R.Calmans, pašreiz autoinspektora un
policijas pilnvarotā pienākumus Mētrienas
pagastā veic Mareks Platačs.
Pagasta 100 gadu vēsturē tika atklātas vairākas slepkavības, smagi miesas
bojājumi, daudzas lielākas un mazākas
zādzības. Policijas darbā ir bijuši komiski
gadījumu. Trīsdesmitajos gados jauni puiši Prikulis, Kļaviņš un Palieks, zinādami, ka
nākamajā dienā būs līgavas bildināšanas
brauciens uz Gravāniem, izjauca tiltu pār
Muižupi. Atstāja tikai tilta sijas un uzvēla
lielu akmeni, protams, ka policists Balodis un Manturs atrada vainīgos. Viņiem
diennakts bija jāpavada pagasta cietuma
kamerā. Tāda cietuma kamera atradās pagasta mājā, tagadējās „Zīlēs”.
Nikolajs Gricmanis strādāja par policistu Krustpilī. Viņš stāstīja, ka reiz naktī
kādi nometuši tukšas konservu kārbas
uz ielas pie ebreju mājas. Lai nesaņemtu
sodu, mājas īpašnieks samaksājis policistam labu dzēriena pudeli.
Atceros citu gadījumu pilnvarotā
Turkina laikā. No kāda Krievijas dienvidu
apgabala bija ieradušās divas personas,
kas nodarbojās ar narkotiku tirdzniecību
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uz lielceļa Mētrienas centrā. Turkins mēģinājis abus aizturēt. Tas neizdevās. Neraugoties uz šāvieniem gaisā, abi pārkāpēji
iegāja purvā. Tālākais norisinājās kā īstā
kriminālfilmā. Tika novēroti visu autobusu
pasažieri. Kāds bija ievērojis, ka divi nepazīstami vakarā aptur autobusu Ļaudona – Mētriena mežā Valtersalas ceļa galā.
Mētrienas centra autopieturā autobusu
ielenca bruņoti vīri ar rejošiem dienesta
suņiem. Pārkāpēji tika notverti.
Likumību pagastā palīdzēja nodrošināt brīvprātīgie kārtības sargi. Pirmās vienības komandieris bija Jānis Briņķis, bet
pēdējais Jānis Freijs.
Joprojām policijai nopietnu palīdzību
sniedz Laimonis Tumanovs.
Ilmārs Grudulis

Mētrienieši sāk pašaizliedzīgi
SPORTS
Pie vairākām datumu maiņām Mētrienas volejbolisti aizvadījuši pirmās Madonas reģiona volejbola čempionāta spēles.
8. decembrī Ērgļu vidusskolas sporta
zālē pirmās spēles pretinieki bija Madonas „Logu Maiņas” komanda. Mētrienas
komanda spēlēja piecu cilvēku sastāvā.
Tomēr spēli uzsāka apņēmīgi. Pretinieki
netika galā pie tīkla ar mētrieniešu gremdēm un bloku. Pamatsastāva spēlētāji
Armands Grudulis, Artūrs Fridrihsons un
Andris Seržāns pilnīgi saimniekoja pie tīkla. Pirmo setu uzvarēja pārliecinoši, otro
zaudēja, bet trešajā izšķirošajā bija spiesti
atzīt madoniešu pārākumu. Madonieši
mainīja taktiku un pieredzējušajiem spēlētājiem nebija grūti atrast tukšās vietas mētrieniešu aizsardzībā. Madonas komandas
pārstāvis Gatis Platpīrs nebija apmierināts
ar ne tik pārliecinošu madoniešu uzvaru.

Otrā spēle ar spēcīgajiem laukuma
saimniekiem Ērgļu komandu. Spēle bija
aizraujoša. Tas pats labais spēles uzbrukums un bloks nodrošināja Mētrienas komandai uzvaru divos setos. Labi spēlēja
saspēles vadītājs Roberts Fridrihsons,
kurš Mētrienas komandā ir maz spēlējis.
Pirmo reizi abas spēles spēlēja Norberts
Aleknavičs, kurš spēja labi uzservēt, padevās arī kāda gremde.
Īsts varonības piemērs bija Andris
Seržāns, kurš ar trīsdesmit astoņu grādu
temperatūru bija neatvairāms uzbrukumā
un kļūdījās tikai vienā servē.
Savā ilgajā organizatora un trenera
praksē es nebiju redzējis savas komandas tik saliedētu spēli. Ērgļu komandas
spēlētāji izteica sašutumu par to, ka zaudēja komandai ar nepilnu sastāvu.
22. decembrī Mētrienas sporta zālē
turpinājās novada čempionāta spēles.
Mētrieniešu rindas pastiprināja volejbolisti
Uģis Eglītis, Kaspars Fridrihsons. Neska-

toties uz to, ka šoreiz komanda bija pilnā
sastāvā, manā trenera skatījumā spēle
varēja būt labāka. Ar setu rezultātu 2:0
tika uzvarētas Ļaudonas un Cesvaines komandas. Zaudējums ar rezultātu 1:2 tika
piedzīvots pret spēcīgo MADNO komandu, kā patīkams jāpiezīmē fakts, ka vairāk
kā pēc 10 gadu pārtraukuma čempionāta
apritē atgriezusies Cesvaines komanda.
Čempionāts tikai vēl pusē.
Nākamās spēles notika 29. decembrī Cesvainē. Mētrienas komandas rindas
papildināja uzbrucējs Uģis Eglītis. Ērgļus
uzvarēja ar rezultātu 2:0, bet Madonas
„Logu Maiņas” komandai zaudēja ar rezultātu 1:2. Manā skatījumā pret madoniešiem spēle īsti neizdevās. Uz spēli bez
brīdinājuma neieradās MADNO komanda,
kurai tika izlemts piešķirt zaudējumu.
Atlikušās priekšsacīkšu spēles ar
Ļaudonas un Cesvaines komandām mētrieniešiem plānots aizvadīt 2. februārī.
Ilmārs Grudulis
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Pēc pirmā sniega
MEDĪBAS
Sniega sega uz laukiem un mežā ir
baltā grāmata, kurā var nolasīt faunas dzīvē notiekošo. Kārtējo sezonu pie plēsīgo
zvēru izsekošanas ir ķēries Kaspars Rozītis. 3. decembrī viņš ielenca lūsi masīvā
aiz Beļavas. Palīgā devās mednieki Uģis
Irbe, Asijs Jeremejevs, Intars Tumanovs,
Māris Macijevskis, Gunārs Pastars, Mareks Platačs, Jānis Rozītis, Jānis Trops un
daži citi mednieku formējuma biedri. Tomēr šoreiz zvērs bija viltīgāks un paspēja
aiziet sveiks un vesels.
Pēdējos gados veiksmīgākais caunu
mednieks Kaspars Rozītis jau decembra
pirmajās dienās notvēra divas meža caunas.
Ik pēc divām nedēļām Mētrienā notiek kolektīvās medības ar dzinējiem.
Kārtējās notika 8. decembrī. Medniekiem
Saltupu silā izdevās ielenkt meža cūku
baru. No Valda Kaminska lodēm krita
divas cūkas, bet Gunārs Pastars nošāva
vienu. Meža cūkas visas obligāti jāpārbauda veterinārajā dienestā. Nomedītās
mežā cūkas bija veselas, bez Āfrikas
cūku mēra pazīmēm.
Kādas trīs četras dienas uz Alda Oša
ziemāju lauka ganījās 6 aļņi. Taču nevienu no tiem mednieki nenomedīja.
Pēdējā laikā kā veiksmīgākais lapsu
mednieka sevi parādījis Gunārs Pastars.
Pēdējā laikā no lapsām visvairāk cieta
Ņinas Stradiņas mājsaimniecība. Lapsas
stiepa uz mežu vistas pat dienas laikā.
Attēlā Jūs redzat lapsādas vestīti,
kura izgatavota no Gunāra Pastara nomedītajām kuplastēm.
Avīzē jau rakstījām, ka augustā no Viļāniem vecākais mežzinis Aldis Bondars
atveda krievu Eiropas laikas kucēnu ar
ciltsrakstiem. Augusta attēlā mazmeitiņas
rokās 2. jūnijā dzimušais mazais Keris ir
pārbijies un sarāvies. Toties Melitas Grudules 19. decembra fotogrāfijā suns jau
izskatās pēc īstas laikas.
Decembra otrajā pusē notika trīs kolektīvās medības. 25. decembrī tika dzīti
divi masti, kas mednieku valodā apzīmē
„Koreja un Amerika”. Kā jau tas briežu
medībās notiek, dzīvnieki cenšas izlauzties cauri dzinēju līnijai. Tomēr vairākas
reizes pārdzenot, šos divus mastus pa
vienai staltbriežu govij nomedīja Viktors
Mutors un Intars Jurģis.
Aļņu medības ir atļautas līdz 31. decembrim. Tāpēc divus atlikušos zvērus
centās nomedīt gan 29. decembrī, gan
30. decembrī. 29. decembris bija nesek-

mīga diena, bet 30. decembrī aļņa
bullēnu Saltupu silā nomedīja mežzinis Agris Dauģis.
Būru mežā pēc Kaspara Kaminska šāviena krita aļņa teļš. Līdz ar to
aļņu limits tika izsmelts.
Ilmārs Grudulis
Melitas Grudules, Gunāra Pastara foto

Uz pirmā ledus
brangākais loms
MAKŠĶERĒŠANA

Aldis Bondars ar vēl mazo Keri.

Keris jau liels.

9. decembrī pulksten trijos dienā,
esot Madonā, saņēmu ziņu no Gunāra
Griguļa par labu lomu zemledus makšķerēšanā. Viņš bija uzgājis uz nedrošā
ledus Dupenu līcī, tagad piebraucis pie
veikala, aicina apskatīt ķērienu. Atkļūt no
Madonas man izdevās tikai ap pussešiem vakarā. Ierodoties Gunāra Griguļa
dzīvesvietā, izrādījās, ka zivis jau iztīrītas.
Apskatot ieguvumu, redzēju desmit raudas, katru ap 300 – 400 gramiem svarā,
viens pat pus kilogramu smags sapals.
Tādi lomi zemledus makšķerēšanā Aiviekstē ir retums. Tomēr neieteiktu nevienam
doties tik riskantā pasākumā uz upes vai
citas ūdenskrātuves plānā ledus.
Visos gada laikos aktīvais makšķernieks Rolands Kaļeiņikovs stāstīja, ka
uz pirmā ledus meklējis tikai asarus. Apbraukājis daudzus ezerus, tomēr vislabāk
ķēries Lazdonas ezerā. No ezera dzīlēm
vilcis 200 gramus smagus asarus, pa kādam 400 gramīgam. Atceros, ka kādreiz
par lielu asaru lomiem Lazdonas ezerā
man stāstīja paziņa fotogrāfs Oļģerts
Skuja. Varbūt šogad atkal ir Lazdonas
ezera lielo lomu laiks.
Pirmais ledus parasti vilina uz nelielā
ezeriņa Lazdonas pagastā. Arī šogad to
apmeklēja mētrienieši. Apmierinātākais
bija Andrejs Stoļerovs. Loms bijis pāris
desmitu viduvēju asaru.
Ilmārs Grudulis

Sportotprieku,
veselību, labsajūtu un
panākumus!
Lapsādu vestīte.

Pagasta sporta
organizatore
Līga Pastare
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Ņinai Sinkevičai
– 80
MĒNEŠA JUBILĀRE

Gardi pīrādziņi uz pannas
Sastāvdaļas
400 ml kefīra
1,5 – 2 glāzes cukura
0,5 tējkarote sāls
1 tējkarote sodas
1 ēdamkarote saulespuķu eļļas
350 – 400 g miltu
400 g ogu
Mīklai dziļā bļodā vienkārši samaisiet visas sastāvdaļas, izņemot ogas. Izveidosies
bieza masa (biezāka nekā pankūku mīkla),
bet ne pietiekami blīva. Vienā rokā iekaisiet
nedaudz miltu, veidojiet pīrādziņu, liekot pa
vidu ogas. Tad saspiediet malas un uzreiz
lieciet uz karstas pannas, cepiet saulespuķu
eļļā. Pīrādziņi jācep apmēram trīs minūtes
no katras puses. Kad tie gatavi, uzlieciet uz
salvetes, lai notek taukvielas.
Lai labi garšo!

Mēs lepojamies!
Pieskaries zilajam
Debesu jumam
Ar domām, ar dvēseli
Tā, lai to jūti.
Lai katru dienu
Nodzīvot nebūtu
Ne viegli, ne grūti –
Lai sirdī laimi gūsti.
Lai katrs mirklis
Gaismas piepildīts,
Mīlestībā ieskauts
Un sasildīts!
Skaistu jubileju 13. decembrī atzīmēja Ņina Sinkeviča. Jubilāre uz dzīvi
Mētrienā ieradās tālajā 1968. gadā. Visi
viņas darba gadi aizvadīti kopjot lopiņus.
Pieci gadi aizritēja slaucot gotiņas Palejas fermā, tad sekoja darbs cūku fermā
Eglītes, Liepiņu cūku kompleksā, Bērzu
buļļu fermā.
Tagad Ņinas kundze jau vairākus gadus ir pelnītā atpūtā, bet rokas tā vien tiecas darbiņus darīt. Meita Irina pastāstīja,
ka mamma vēl joprojām vēlas kopt kādu
dzīvu radībiņu. Vēl pavisam nesen viņas
aprūpē bija vairākas vistiņas, siltumnīcā
lepni gozējās pāris broileru.
Nu jau divus gadus kopā ar mammu
dzīvo dēls Genādijs. Mammas ikdiena
kļuvusi vieglāka. Ir kas rūpējas par malkas sagādi, krāsns kurināšanu.
Vēlam Ņinas kundzei veselību. Lai
balti Ziemassvētki, laimīgs Jaunais gads!
Lai vienmēr mīļi cilvēki blakām!
Solvita Stulpiņa
Foto no jubilāres personīgā arhīva

Sveicam Mētrienas pamatskolas
9. klases audzēkni Rinaldu
Ilgsalieti, par 3. vietas iegūšanu
41. Latvijas bioloģijas olimpiādē.
Paldies skolotājai Līgai Pastarei.

Decembris īsumā

01.12. Dāmu deju grupa
„Saulgriezes” un vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Meteņi+” piedalās
pagastu ģerboņu pasākumā Lauterē.
03.12. Lūšu medības Mētrienā.
05.12. Teātra studijas „Pilnpiens”
izrāde Mētrienas pamatskolā.
07.12. Ziemassvētku egles iedegšana
pie pagasta pārvaldes ēkas.
08.12. Grāmatas „Vietvārdu
saglabāšana nākamajai simtgadei”
atvēršanas svētki.

Tik baltas, baltas domas
Kā sniega pārslas mirdz.
Caur klusumu un mieru
Gūst laimes mirkļus sirds…
/Dz. Bogatireva/
Sveicam mūsu podnieci
Baibu Dumpi skaistajā jubilejā!
Vēlam daudz radošu veiksmju,
skaistu izstāžu un visu vēlmju
piepildījumu!
„Mētrienas Dzīves” veidotāji
Izdevējs – Mētrienas pagasta pārvalde.
Reģ. Nr. 90000054731, pagasta pārvaldes
tālr. 64826031, 64826033, fakss 64826031.
Avīzes redaktore Solvita Stulpiņa.
Redkolēģija – Valda Otvare, Jolanta Vītola,
Līga Pastare, Marija Beģe-Begge,
Vallija Sīpola, Eleonora Rimša,
Ilmārs Grudulis.
Iespiests SIA “Erante” tipogrāfijā.
Tālr. 25767030

11.12. Madaras un Kaspara Zvirbuļu
praktiskās nodarbības Mētrienas
pamatskolā.
12.12. Rokdarbu izstādes atklāšana
Mētrienas pagasta bibliotēkā.
14.–16.12. Sieviešu biedrības „Ābele”
organizēts brauciens uz Poliju.
15.12. Tautas namā Duets Mediante
ar koncertprogrammu „Ziemas
ainavas”.
20.12. Ziemassvētku eglītes
pasākums Mētrienas pamatskolā.
22.12. Mētrienas amatierteātra
„Maskarāde” izrāde „Ziemassvētki
egļu jaunaudzē”.
22.12. Madonas reģiona volejbola
čempionāta spēles Mētrienā.
29.12. Mētrienas tautas nama
amatierteātra „Maskarāde” viesizrāde
Degumniekos.
31.12. – 01.01. Jaungada balle tautas
namā.
Notikumus apkopoja Ilmārs Grudulis

Uz egles zariem lēni sasnieg sniegs,
Katrs kaut ko cer un kaut ko gaida.
Nāk Ziemassvētki, klusi atnāk prieks,
Sirds paliek gaišāka un acis smaida.
Lai balts zied Ziemsvētku laiks un
Jaunais gads nāk ar ticību sev, savam
ceļam un veiksmei!
Mētrienas tautas nama kolektīvs
Veselību, dzīvesprieku un dzirdēt
daudz bērnu smieklu!
Audzinātāja Aiga Ivāna
Lai veselība, tad visu varēs izdarīt un
visu īstenot!
Anna Anita Amata
Lai dzimst bērni, lai veidojas krietna
jaunā paaudze. Lai vecākie gada
gājumi ir labi padomdevēji.
Keramiķe Izabella Krolle
Veiksmīgu, cienīgu gadu, pārliecības
sajūtu. Lai mētrienieši ir vienoti par
savu vietu dzīvē un piepilda Mētrienu
ar labiem darbiem!
Zinātņu akadēmijas Goda biedrs,
profesors Gunārs Krollis
Lai visiem gaišas domas un gaiši
darbi!
Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājs
Jānis Trops

Šodien ir jauna diena.
Es to varu vai nu izniekot, vai
izmantot.
Tas, ko es šodien daru, ir ļoti svarīgi
un būtiski, jo pret to es iemainu
vienu savas dzīves dienu.
Rīt šī diena uz visiem laikiem kļūs
par pagātni. Paliks tikai tas, ko es
šajā dienā būšu izdarījis.
Ir jābūt attīstībai. Es gribu iet tālāk.
Tas nozīmē, ka es gribu gūt
panākumus.
Šovakar es ar gandarījumu gribu
apzināties, ka tā augstā cena, kuru
es par šo dienu esmu samaksājis,
man nebūtu jānožēlo.
Jo nākotne ir tikai “ŠODIENAS”
notikumu ķēde. Un šodien ir
manas turpmākās veiksmīgās dzīves
pirmā diena.
Lai veiksmīgs un bagātīgs Jaunais
gads!
Sociālā darbiniece Rita Šuvcāne
Iededz sveci tumsā. Vienkārši tāpat.
Svece deg, un pēkšņi tu jūti, ka
tas nav vienkārši tāpat. Tava svece
rāda ceļu. Tā rāda, ka tu esi gatavs
dalīties ar to gaismu, kas tevī ir
šajā laikā. Tādēļ tev ir, ko dot. Dot
gaismu!
/A.Andere/
Labām domām un darbiem bagātīgi
apveltītu Jauno gadu!
„Mētrienas Dzīves” veidotāji

Lai mūsu maciņos vienmēr kāda
zvīņa, kas vairos labklājību visa gada
garumā!
Pagasta kasiere Ināra Krasovska
Jaunais gads ir laiks, kad atklāt jaunus
horizontus un realizēt jaunus sapņus,
atgūt spēkus un uzkrāt ticību sev,
priecāties un baudīt dzīvi un visu, ko
tā piedāvā un rast drosmi, lai mestos
jaunos izaicinājumos. Laimīgu Jauno
gadu!
Bibliotēkas vadītāja Jolanta Vītola

Laimīgu
Jauno
gadu!

Laiks kā vienmēr tālāk
steidzas,
Jaunā gada gaitās sauc.
Lai nekas nav nepaveicams,
Lai ir prieka, laimes daudz!
Jaunajā gadā novēlu
skolai – jaunas izaugsmes
iespējas, talantīgus
audzēkņus, pastāvēt ilgus
gadus; audzēkņiem –
zināšanu apgūšanas prieku,
profesionālus, saprotošus,
sirsnīgus pedagogus;
vecākiem – lai nepietrūkst
spēka, pacietības un
izpratnes, vadot savus
bērnus skolas gaitās;
pedagogiem – veiksmi un
izdošanos, gūt gandarījumu
un sirdsprieku par savu
darbu.
Lai aizmirstas vecā gada
raizes un Jaunais gads nes
izturību un spēku pārvarēt
visas grūtības.
Mētrienas pamatskolas
direktore Vallija Sīpola

