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Man atvērās acis.
Es redzēju
Pavasari.
Ne lapās,
Ne pumpuros Smaidos tavējos.
Es jutu pavasari
Ne zemē, ne gaisā Tev acīs tas kavējās.
Putns dziedāja skaļi,
Nebaidījās.
Sirds tam bij’ vaļā,
Jūtas izlauzās.
Tas bija pavasarī.
Tas ir pavasarī.

Aprīlis īsumā

21.04. Lieldienu koncerts Mētrienas tautas namā.

05.04. Spēļu diena Mētrienas tautas namā.

25.04. Mētrienas pamatskolas skolēni apmeklē
zobu higiēnistu Madonā, valsts apmaksāta
projekta ietvaros.

01. – 05.04. Pavasara sējas darbus uzsākušas
visas pagasta zemnieku saimniecības.
06.04. VPDK „Meteņi” un SDK „Mētra” piedalās
deju kolektīvu koncertā – skatē Aronas pagasta
Lauteres kultūras namā.
13.04. Volejbolists Armands Grudulis
Vecumnieku komandas sastāvā kļūst par
Latvijas Nacionālās volejbola 1. līgas čempionu.

25.04. Bibliotēku nedēļas ietvaros Mētrienas
dižvīru ozolu sakopšanas talka.

13.04. Jēkabpils „Lūšu” komandas sastāvā
Zigurds Adamovičs otro reizi izcīna Latvijas
volejbola čempiona titulu.

26.04. Madonas bibliotēkas grāmatu svētkos
Jolanta Vītola mētrieniešu vārdā sveic dzejnieku
un grāmatizdevēju Uldi Ausekli, kuram piešķirta
balva „Zelta ābele 2018” par mūža ieguldījumu
grāmatniecībā.

19.04. Tautas namā privāts pasākums.

27.04. Lielā talka Mētrienā.

27.04. Dāmu deju grupa „Saulgriezes” piedalās
19.04. Mētrienu apmeklē Latvijas biedrības
Beļģijā vadītāja un Eiropas Parlamenta deputātu koncertā Mārcienā.
kandidāte Ilze Zilgalve.
27.04. 85 gadu vecumā uz Pārupes kapiem
Ļaudonā izvadīts Arvīds Andersons no Jurjānu
20.04. Dendroloģe Aija Kaškure konsultē
„Bebriem”.
apstādījumu ierīkošanu pie tautas nama un
Ozolkalna kapsētā.

(autors nezināms)

24.04. Pasākums pagasta bibliotēkā – fraktālā
zīmēšana „Dialogs ar sevi”. Nodarbības Madaras
Kļaviņas vadībā.

20.04. Mētrienas mednieku komanda piedalās
Viesītes novada Švēriņu pagasta Lieldienu
kausa sacensībās šaušanā.

27.04. Mētrienas sabiedrisko organizāciju rīkotie
Lielās talkas pasākumi.
Notikumus apkopoja Ilmārs Grudulis
Foto – Valda Otvare
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Dendroloģe konsultē apstādījumu ierīkošanu
REDZESLOKĀ
Iedzīvotāju ierosinājumam uzlabot
un pārveidot apstādījumus pagasta centrā pie tautas nama un Ozolkalna kapsētā
atsaucās daudziem Mētrienā zināmā Kalsnavas dendroloģe Aija Kaškure. Ar profesionālu dārznieces un mežkopes aci Aija
novērtēja un ieteica labākos risinājumus
stādījumiem. Ozolkalna kapos pirms 20
gadiem ieaudzētās kalnu priedes pamazām iet bojā. To vietā ieteica stādīt zemās
tūjas, kuru augums nepārsniedz 1 metru.
Pagaidām kapu apstādījumiem iegādātas 17 tūjas. Vēlāk stādījumi tiks pakāpeniski nomainīti un papildināti. Šos darbus
veiks kapsētas pārzine Tatjana Mūrmane.
Pie tautas nama pretī autobusu pieturai
tika iestādītas 14 pelēkās spirejas, bet
rindā gar Tautas ielu – 10 Amūras ceriņi
un 5 kalnu priedes. Šo darbu veica Džineta Āzace, Inese Feldmane, Jevgēnijs
Boldirevs. Īpaši jāuzteic rūpīgais Jāņa
Razenovska darbs. Stādus Kalsnavas
kokaudzētavā izraudzījās ainavu speciāliste Aija Vītoliņa, kura kādreiz spēlēja

Dārznieces padoms lieti
noder arī Ozolkalna kapu
sakopšanā.
Mētrienas sieviešu volejbola
komandā.
Ilmārs Grudulis
Solvitas Stulpiņas foto

Aija Kaškure dod padomu Ilmāram Grudulim
par košumkrūmu stādīšanu pie tautas nama.

Ozoliņu talka
Pavasara talkas dienās jau par tradīciju kļuvis apraudzīt un apkopt „Jošmaļu” „Plēšu”, „Aizjošnieku” un „Dūkstupu”
ceļmalas ozoliņus, kuri stādīti mūsu pagasta ievērojamu cilvēku atcerei un godināšanai. Arī šogad bibliotēku nedēļā
25. aprīlī bibliotekāre Jolanta organizēja
talku, lai sakoptu stādījumus un pieminētu mūsu pagasta dižvīrus: dzejnieku
un tulkotāju Ansi Līventālu, zinātnieku,
pļavkopi, selekcionāru Pēteri Pommeru, agronomu, pedagogu, Malnavas
lauksaimniecības skolas dibinātāju Pēteri Sauleskalnu, žurnālistu, rakstnieku
Oļģertu Liepiņu, bet pagasta centrā pie
piemiņas akmens – dziedātāju, operas
solistu Jāni Vanagu un bioloģi, purvu
pētnieci Mariju Galenieci.
Pirmajā talkā 2017. gadā talcinieki
ap diviem ozoliņiem tālāk no apdzīvotām
vietām izveidoja nožogojumus, lai pasargātu no meža zvēru postījumiem (1. attēls). Šogad pārliecinājāmies par sētiņu
noderīgumu – kociņi dzīvi un veseli. Bet
„Dūkstupu” kociņš bez nožogojuma aļņu
nedaudz apskādēts (2. attēls). Pagājušajā vasarā ar Jolantas gādību ozoliņi tika
arī pie jaunām informācijas zīmēm, kuras
šogad nācās stingrāk nostiprināt.
Par to, lai mūsu vēsturiskā atmiņa
„neapsūbē”, šajā talkā rūpējās un goda

apli izbrauca: Jolanta Vītola, Inese Podiņa, Gita Dzene, Lilita Mālniece, Aivars
Karpovs, Edijs Garuolis, Jānis Zeps (3.
attēls). Sūtām mūsu sveicienus visiem
pagasta entuziastiem, kas darbojā citos
talkas objektos!
Teksts un foto Lilita Mālniece
P.S. Šogad Mētriena arī ikdienā kļuvusi tīrāka, ceļmalās praktiski nav manāms piegružojums ar sadzīves atkritumiem, vien krustojumos regulāri manāmi savākto atkritumu maisi. Izrādās, ka tas ir sportisko kājāmgājēju „rūķīšu” nopelns. Paldies par šo iniciatīvu kustības aizsācējai Lailai Iesalniecei, kuras piemēram radušies jau vairāki sekotāji, apvienojot
sportiskās aktivitātes ar rūpēm par tīru vidi. Kustībai pievienojušies arī vietējie autobraucēji,
kas tikpat regulāri nogādā savāktos maisus atkritumu apsaimniekotājiem.
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Labi padarīts
darbs
Biedrība „Odzienas ezers” lielās talkas dienā – 27. aprīlī organizēja Odzienas
ezera peldvietas sakārtošanas talku. Šajā
karstajā un saulainajā dienā sanāca necerēti daudz biedrības atbalstītāji un domu
biedri. Visas dienas garumā, aktīvi darbojoties, tika izzāģēti apkārt esošie krūmi,
izveidota ugunkura vieta un novāktas vecās koka konstrukcijas. Iesākti darbi pie
sirsniņmājiņas un pārģērbšanās kabīnes
izveides. Pats svarīgāgais un grūtākais
uzdevums bija vecās laipas demontāža kā
arī ezera peldvietas grunts atbrīvošana no
vertikālajām metāla konstrukcijām, kuras
savu laiku jau nokalpojušas un šo gadu
laikā palikušas bīstamas peldētājiem.
Sakām paldies visiem talciniekiem:
Andrejam ar Lauru, Jānim ar Aigu, Jānim
ar Jolantu un Jāni junioru, Mārim ar Elīnu
un Madi, Edijam ar Laumu, Jevgenijam ar
Žannu un Matīsu. Jānim Pizikam, Arvim
Mincānam, Ģirtam Prikulim, Elvim Grišulim, Gunāram Pastaram, Valdim Brokam,
Ilmāram Grudulim, Mārim Dāvidniekam,
Agrim Krastiņam, Uģim Sniedzem, Naurim
un Kristiānai, Mikam Auziņam ar Rūdolfu.
Īpašs paldies par atbalstu Andrim
Pastaram, Valdim Brokam un Ainai Tropai.

Pavasara darbos aktīvi iesaistījās
Džineta Āzace, Modris Garuolis,
Inese Feldmane, Jānis Razenovskis.

Sakopta vieta pagasta centrā.
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Pavasara talka Mētrienas pamatskolā
SKOLAS ZIŅAS
17. aprīlī, pirms Lieldienām, Mētrienas pamatskolas skolēni piedalījās savas skolas apkārtnes sakopšanas talkā.
Tika savāktas pērnās lapas, uzrušinātas
puķu dobes, stādītas atraitnītes, sakopts
sporta laukums.
Darbos aktīvi iesaistījās Rinalds
Ilgsalietis, Valters Ilgsalietis, Samanta
Kraukle, Annija Ivāna. Bija manāms, ka
bērni tiek radināti pie darba ģimenē. Paldies vecākiem par to!
Solvitas Stupiņas teksts un foto

Pēc labi padarīta darba gardas pusdienas.

Kopā ar mammu strādā Elīna Frolova.

Skolēni čakli strādā pie rožu dobes iekārtošanas.

Pie mums ciemojas
Lieldienu zaķis!
Patīkamu pārsteigumu pirms Lieldienām sagādāja
pirmsskolas grupiņu audzēkņi un sākumskolas skolēni. Mēs
visi tikām aicināti uz svētku
koncertu. Tika dziedātas
dziesmas, dejotas dejas.
Skolotājas Astras Kraukles
vadībā teātra pulciņš rādīja
Lieldienām veltītu uzvedumu. Un kas gan tās būtu
bez Lieldienām, ja bērnus
neapciemotu zaķis? Skolotāja Astra deva šādu iespēju. Paldies!
Solvitas Stulpiņas teksts
un foto

Šādus skaistus zaķīšus bija sarūpējis Rihards Raiens Jefimovs.

Lieldienu zaķa lomā skolotāja
Astra Kraukle.
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Zemnieki pabeiguši sēju
LAUKSAIMNIEKI
„Mētrienas Dzīve” izvaicāja pagasta zemniekus par pavasara sējas darbu
gaitu. Lielākā daļa saimnieku optimiskā
noskaņojumā, jo sēju jau pabeiguši.
„Vīkšņu” saimnieks Andris Pastars
pastāstīja, ka savos tīrumos audzēs ziemas un vasaras kviešus, miežus, auzas,
nedaudz rapsi, un sējumu platības saglabājis pērnā gada apjomā. Arī Ērikam
Krastam no „Bērziņiem” platības nav
mainījušās, tajās iesēti kvieši, mieži un
rapsis. Andra Staļūna „Indānu” laukos
šogad augs pārsvarā kvieši un auzas.
Edvīns Krauklis savā saimniecībā strādā
kopā ar dēlu Ervīnu. Šogad apsējuši par
dažiem ha vairāk kā pagājušajā sezonā, tomēr lielu postu sējumiem nodarot

savvaļas zosis, kuras tūkstošiem barojas viņu tīrumos. Par zosu postījumiem
šogad satraukti arī „Cīrulīši” saimnieki.
Bojāti gan ziemāji, gan tikko apsētais.
Biedēšana daudz nelīdz, putni nosēžas citos tīrumos. Asijs Jeremejevs no
„Krūtaiņiem”, redzot izpostītos sējumus,
spriež, ka zosis vajadzētu atļaut medīt arī
pavasarī. Gājputnu un mežacūku problēmu uzsver Fridrihs Haase no Barkavas,
kuram Mētrienā ir lielas pupu audzēšanas platības. Ilmārs Logins „Līču Vīkšņu”
saimniecībā audzē ziemas un vasaras
kviešus un pats no sava medību torņa
pieskata sējumus no mežacūku nedarbiem. Savukārt „Akmentāju” saimnieks
Aldis Ošs, par dažiem ha šogad palielinot sējumu platības, iesējis miežus, kviešus un auzas.
Ilmārs Grudulis

Eiropas Parlamenta
deputātu kandidāte
Mētrienā

Arvīda Andersona piemiņai
MŪŽĪBĀ AIZEJOT
13.04.1934. – 22.04.2019.
Pavasara atmodas laikā
1934. gada 13. aprīlī Cēsu apriņķa Raiskuma pagasta „Bērzkalnos” zemnieka ģimenē piedzima
puisēns Arvīds. Lauku burvībā
aizritēja bērnība kopā ar brāli
un divām māsām. Arvīds mācījies Raiskuma pamatskolā un
palīdzējis vecākiem saimniecībā. Apguvis šofera un traktorista profesiju, srādāja par šoferi
Cēsīs. Arī pēc dienesta armijā
atgriežas darbā par šoferi Cēsu autokolonnā. 1957. gada 12. novembrī apprec
mētrēnieti Valdu Grinbergu un pēc vairākiem gadiem pārceļas uz dzīvi pie Valdas
vecākiem Mētrienas „Bebros”. Arvīds iestājas kolhozā un strādā par traktoristu
līdz pat aiziešanai pensijā. Tad abi ar dzīvesbiedri rūpējas par piemājas saimniecību un viens par otru. Diemžēl šā gada
pavasaris ir pēdējais. Tikko sagaidīta 85.
dzimšanas diena, bet saasinājās dažādas veselības problēmas un 22. aprīlī no-

dziest Arvīda dzīvības
svece.
Mums, kaimiņiem
un pazīstamajiem, Arvīds paliks atmiņā kā
strādīgs, dzīvespriecīgs, izpalīdzīgs, ar
savdabīgu
humoru
apveltīts līdzcilvēks.
Vieglas smiltis vēlot,
Laima Tumanova
Par Arvīdu atminēsimies, uzlūkojot
milzīgo dzirnakmeni
pie
„Lejasskolas”,
ko viņš kādreiz izcēlis Ozolkalna smilšu
karjerā un ar savu traktoru pārvedis un
„iedēstījis” „Lejasskolas” dārzā. Šis akmens, gaismā izcelts, glabā senu paaudžu roku pieskārienus un dod vaļu mūsu
iztēlei par laikiem, kad karjera vietā bija
pakalns ar Odzienas muižas vējdzirnavām. Vēl kā piemiņa smagam traktorista
mūža darbam zem Valtersalas ceļa klusā
vietā guļ pamatīga caurteka, ko Arvīds
kādreiz pārveda no Prausalas.
Arvīdu pieminot, Ilmārs Grudulis

19. aprīlī Mētrienu apmeklēja Ilze Zilgalve, šoreiz iepazīstot Mētrienas sporta
dzīvi. Daļai mūsu pagasta darbinieku Ilze
un viņas vīrs Pēteris zināmi kā zemes
īpašnieki netālu no Ļūmāniem. Ilzes ikdiena saistīta ar darbu Latvijas biedrībā
Beļģijā un Eiropas latviešu apvienībā.
Astoņus gadus nodzīvojusi Strasbūrā un
nu jau trīspadsmit gadus Briselē, atzīst,
ka ikdienas darbā uzkrāta pieredze, iepazīts arī Eiropas Savienības institūciju
darbs. Uzsver, ka ir liela Latvijas patriote, lepojas ar mūsu valsti un dara visu,
lai Latvijas vārds skanētu pozitīvi. Bez
latviešu valodas Ilze Zilgalve spējot sarunāties angliski, franciski, lietuviski un
izjūtot sarunas partnera kultūratšķirības,
līdz ar to spētu kvalitatīvi lobēt Latvijas intereses kuluāru sarunās un tiešajās diskusijās. Tādēļ nolēmusi startēt Eiropas
Parlamenta vēlēšanās.
Ilmārs Grudulis

Šaušanas sacensības Švēriņos
MEDĪBAS
Jau tradicionāli Mētrienas mednieku
kolektīva šāvēju komanda piedalās Viesītes novada Švēriņu pagasta rīkotajās

šaušanas sacensībās. Šogad uz Švēriņu
Lieldienu kausa izcīņu no Mētrienas devās Jānis Trops, Gunārs Pastars, Intars
Jurģis, Diks Aivars un Kaspars Kaminskis. Mājās gan brauca bez Lieldienu kausa un bez godalgotām vietām, toties ar

dzīvām atmiņām un mednieku stāstiem
par to veiksmīgo gadu, kad Švēriņos bija
bebru medību sacensības un mūsējie
varēja dižoties ar vairākām godalgām.
Ilmārs Grudulis
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Nacionālās volejbola līgas
2018/2019 čempionāts
SPORTS
13. aprīlī Vecumnieku pagasta Misas vidusskolas sporta zālē notika Nacionālās volejbola līgas finālspēle, kurā
par čempioniem kļuva „Vecumnieku”
komanda, kas savā laukumā ar 3:1 uzvarēja SK „RTU”. Uzvarētāju komandā ar
13. nr. spēlē arī mūsu Armands Grudulis,
kurš šajā spēlē paveica īstu varoņdarbu.
Armands aktīvi nospēlēja visu spēli, kaut
gan jau 1. setā, lecot blokā, bija salauzis
pirkstu. Sacensības klātienē noskatījās
un Armanda komandu atbalstīja arī grupa mētrieniešu. Sacensības garu zālē
uzturēja visu līdzjutēju „diriģents” Intars
Jurģis. Mētrienieši uzslavēja ne tikai Armandu, bet arī Robertu Plēsnieku, kurš
vairākkārt ir spēlējis arī Mētrienas komandā. Pēc spēles izteicām atzinību un
apsveicām arī Vecumnieku komandas
treneri Jāni Plūmi.
Ilmārs Grudulis

Jaunās grāmatas
BIBLIOTĒKAS ZIŅAS
JĀNIS LŪSĒNS TREŠAIS, kā nojaušams, ir Jānis Lūsēns trešajā paaudzē – Latvijā labi pazīstams komponists,
radoša, daudzšķautnaina, ļoti vīrišķīga
un, protams, arī sarežģīta personība. Lai
gan sacerējis daudz brīnišķīgas, dvēseliski izjustas mūzikas, kas tautā tiek ļoti
mīlēta, pats saka, ka „komponistu būšanu” nevajagot romantizēt, jo tas esot
tāds pats darbs kā visi citi. Iedvesmu

viņš negaida, bet strādā. Ārējais tēls var maldināt. Kādam
Lūsēns šķiet skarbs, citam
augstprātīgs vai pārāk tiešs.
Tomēr dziļākajā būtībā Jānis ir
romantiķis, kurš priecājas par
vienkāršām, katram latvietim
mīļām lietām – klusiem ezera
ūdeņiem, košiem saulrietiem
un pļavu puķēm, zvaniņu skaņām un Ziemsvētkiem. „Kāds
laiciņš ir nodzīvots, un sagribējās paskatīties atpakaļ,” atzīst komponists. Pagā-

jušā gadsimta astoņdesmitajos
viņš piedzīvoja galvu reibinošus
panākumus, kad grupas Zodiac
plate Disco Alliance, kurā skanēja Jāņa Lūsēna elektroniskā
mūzika, sasniedza pārdesmit
miljonu lielu tirāžu visā pasaulē, kas Latvijas Padomju Sociālistiskās republikas apstākļos
bija fenomens. Tad sekoja otrs
„Zodiaks”, neaizmirstamās Atmodas laiku dziesmas, vairāki mūzikli,
dziesmu cikli, operas, arī simfonija. „Pa-
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veikts ir ļoti daudz, bet labākais man vēl
priekšā,” Jānis Lūsēns cerīgi saka. Cerībām ir pamats, jo dinastija turpinās, un
mīlestība pārvar visus šķēršļus.„Teksts
radās [..], pateicoties Jāņa māmuļas sarūpētajai „pūralādei” ar materiāliem par
dēla gaitām dzīvē un mūzikā”, grāmatas
noslēgumā saka Inguna Bauere – daudzu biogrāfisku romānu autore. Jāņa
Lūsēna biogrāfiju ilustrē fotogrāfijas no
komponista personiskā arhīva.
Linda Malelija
Hanta. „Zivs kokā.”
Sestklasniece Ellija
jūtas kā zivs ūdenī,
kad zīmē vai rēķina
galvā, un kā zivs,
kam jārāpjas kokā,
kad skolā ir jāraksta vai jālasa. Ja zivi
vērtētu pēc prasmes
rāpties kokos, tā taču uzskatītu sevi par
nekam nederīgu radību...Nez, kā būtu, ja
es skolā justos normāli, nevis nemitīgā
stresā? – prāto vienpadsmitgadīgā Ellija,
jau atkal sēžot direktores kabinetā. Viņa
mācās sestajā klasē, bet ar dažādiem
trikiem ir pamanījusies noslēpt to, ka
nespēj lasīt un rakstīt. Skolotāji uzskata
viņu par “lēnu”, bet klasesbiedri – par frīku. Ja Ellijai nebūtu mīlošas ģimenes un
neticami bagātas iztēles, arī meitene pati
jau būtu norakstījusi sevi kā neglābjami
stulbu un padevusies klasesbiedru mobingam. Taču kādu dienu jaunais skolotājs atklāj, ka savādniece patiesībā ir
ārkārtīgi inteliģents un ar māksliniecisku
talantu apveltīts bērns, kas cieš no disleksijas, un palīdz Ellijai saprast: cilvēks
ir kas vairāk par viņam piekarināto birku.
Šis emocijām piesātinātais, iedvesmojošais romāns uzrunās ikvienu, kurš jelkad
ir domājis, ka savu īpatnību dēļ nespēs
atrast vietu “normālo” vidū. No angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga.
Žurnāliste
un
rakstniece Inga Jēruma plašākam lasītāju lokam pazīstama
ne tikai ar saviem
kriminālromāniem (ar
pseidonīmu Margarita Grietēna) – palaikam viņa pievēršas
spilgtām teātra un
kino mākslas personībām. Lielu popularitāti ir ieguvusi grāmata par Valmieras
teātra aktrisi Regīnu Devīti „No Zentas
līdz Zentai”, kā arī grāmata par Ilzi Vazdiku, ilggadējo Dailes teātra aktrisi, – „Ilze
Vazdika. Saldā katorga”.
Inga Jēruma atzīst, ka sen jau viņu
saistījusi ideja uzrakstīt par “teātra bēr-

niem” – tiem, kuri no bērna kājas vecāku
vai vecvecāku darbavietu ir sajutuši ne tikai no skatītāju zāles puses. Vairāku gadu
gaitā rakstniece izvēlējās tikties ar cilvēkiem, kurus teātra gaisotne nav tik ļoti
savaldzinājusi, lai sevi ziedotu šai brīnišķīgajai, taču arī prasīgajai, pat nežēlīgajai
mākslai. Tā ir tapusi grāmata „Teātra bērni” – 27 personību portretējumi, kuros var
ielūkoties visai drosmīgās atklāsmēs par
to, kāda nozīme teātrim bijusi bērnībā un
joprojām ir vai arī – tieši pretēji – vairs nav
pieaugušā cilvēka patstāvīgajā gaitās.
Starp viņiem – Harija Liepiņa un Mudītes
Šneideres dēls, Dinas Kuples meita un
Zigurda Neimaņa meitas, Ēvalda Valtera
un Veras Gribačas dēls, Lūcijas Baumanes un Luija Šmita meita un mazmeita,
Pētera Pētersona meita un mazdēls…
Tiem lasītājiem, kurus interesē teātris kā
neparasta, zināmā mērā izredzētiem ļaudīm atvērta pasaule, grāmata neliks vilties. Jūs varēsiet tuvāk iepazīt šīs mākslas tempļus un to uzticamos kalpus no
viņiem vistuvāko cilvēku skatpunkta un
uzzināt viedokļus, kas gan neglaimo, reizēm pat apsūdz, tomēr nekādi nenoniecina teātra neizmērojamo vērtību ikviena
cilvēka dzīvē.
„Pārbēdzējs” ir
Zigfrīda Lenca otrais
romāns. Romāns uzrakstīts 1951. gadā,
vēlāk vairākas reizes
pārstrādāts, bet netika izdots līdz pat
2016. gadam. „Atmiņas drīzāk ir neparocīgas. Tās ir tik smagas kā cukura maisi. Tas, kurš pastāvīgi
tās vazā līdzi, kādu dienu tiek piespiests
pie zemes.” Kādu dienu, sešus gadus
pēc kara notikumiem, atmiņas panāk
Valteru Prosku. Proska, vācu armijas
kareivis, pēdējā kara vasarā nokļūst
nelielā vienībā, kas uzrauga dzelzceļa
līniju, lai partizāni Pripjatas purvos neuzspridzinātu vilcienus. Stāsts par viņa
pārdzīvojumiem un piedzīvojumiem.
Purvā visbīstamākie izrādās ir neizturamais karstums, niknie odu uzbrukumi
un partizāni. Komandiera dotās pavēles
kļūst arvien pazemojošākas un bezjēdzīgākas. Kareivji mēģina ierauties sevī, rast
nodarbi: kāds mēģina noķert milzīgo, bet
viltīgo līdaku, kādam ir vista, kurai mācīt
trikus, kāds nodevies apcerei par nāvi
un ārprātu, kāds mīļuprāt vienmēr gatavs gādāt apmetnei malku. Stāsts ir par
kara bezjēdzību, par nesajukšanu prātā,
par ilgām pēc cilvēcības, mīlestības un
dzīves. Proska pārbēg ienaidnieka pusē,
bet kas gan īstenībā ir ienaidnieks, dzimtene un pienākums, visa pamatā ir vēlme

rīkoties un izdzīvot. Savā ziņā romāns
savijas ar autora biogrāfiju, jo abi - gan
kareivis Proska, gan Lencs – ir dzimuši
Likā, abi kara pēdējos mēnešos dezertē
un nokļūst ienaidnieka gūstā. No vācu
valodas tulkojusi Ilona Burka.
Apgāds „Jumava” izdevis populārās
zviedru rakstnieces
Kamillas Lekbergas
detektīvromānu sērijas devīto grāmatu
„Ledus bērns.” Mīklaini pazušanas gadījumi liek saausīties un
lauzīt galvu ikvienam.
Ziemas spelgonī viena no pazudušajām
meitenēm
piepeši
tiek atrasta sirdi stindzinošā skatā. Patrikam un viņa komandai ir jāapvieno spēki
ar citiem policijas iecirkņiem, lai noskaidrotu lietas apstākļus un, iespējams, izglābtu pārējās pazudušās meitenes. Vietējo iedzīvotāju noslēpumiem atklājoties
citam pēc cita, nākas secināt, ka nekas
nav tā, kā pirmajā brīdī šķiet…
Frans Tilje „Sapņot”. Vairums cilvēku nakts izskaņā
pārstāj sapņot... Perfekti izstrādāts, elpu
aizraujošs trilleris, kas
ievilina lasītāju sapņu
un nomoda līkločos.
Apmulsina prātu, nojauc ierasto lietu kārtību, izsit no līdzsvara...
Nodaļas seko cita citai satraucošā hronoloģiskā haosā. Viss
ir sajaucies, bet vienlaikus katrai vietai
un notikumam ir stingri noteikta, sižetiski
pamatota vieta. Abigeila ir slavena psiholoģe, kuru policija bieži pieaicina īpaši sarežģītu lietu izmeklēšanā. Tomēr Abigeilas
pašas dzīvi apgrūtina neparasta slimība –
narkolepsija, kas reizēm traucē saprast,
vai notiekošais ir sapnis vai īstenība. Šobrīd Abigeila palīdz kāda cilvēka meklēšanā, kurš nolaupījis trīs bērnus. Iespējamo
upuru skaits var pieaugt. Jautājumu ir vairāk nekā atbilžu, un noziedznieks ir tepat
kaut kur līdzās. Lietas atrisinājums slēpjas
Abigeilas atmiņu dzīlēs, bet viņas realitātes izjūta nenovēršami sarūk...Franks
Tiljē (Franck Thilliez, dz. 1973) ir viens no
populārākajiem spriedzes romānu rakstniekiem dzimtajā Francijā. Viņa grāmatas tiek tulkotas un izdotas vairāk nekā
piecpadsmit valstīs, tostarp ASV, Vācijā
un Japānā. Romāns „Sapņot” ir pirmais
latviešu valodā tulkotais F. Tiljē darbs. No
franču valodas tulkojusi Maija Indraša.
Materiālu sagatavoja
Jolanta Vītola
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VPDK „Meteņi” jubilejas pasākums fotomirkļos

Svētku dalībnieku kopbilde.

pārvaldes
Sveicieni arī no pagasta
enovska.
Dz
dra
vadītāja An
Dāvanas no SDK „Mētra” un
DDG „Saulgriezes”.

„Meteņu” sim
bols lācītis.

Puiši dejo „Spriguļus”.

„Meteņi” ballējas.
Katram svētku
apmeklētājam tika dāvāta
„Meteņu” zīmīte.

Jubilārus sveica
Zigfrīds Gora.
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„Saulgriezes” koncertē Mārcienā
PAŠDARBNIEKI
Kad dabā iestājas pavasaris, Mārcienas tautas namā tiek rīkots dāmu deju
grupu sadancis „Ziedonī”. Jau daudzus
gadus pēc kārtas, piedalāmies arī mēs –
Mētrienas tautas nama dāmu deju grupa
„Saulgriezes”.
Koncertā piedalījās – Sauleskalna
tautas nama deju grupa „Oreols” un
„Vienmēr”, Atašienes tautas nama dāmu
deju grupa „Pīlādzītis”, Barkavas kultūras
nama – „Zīles”, Liezēri pārstāvēja – „Jautrās mājsaimnieces”, Kalsnavas „Magnolijas”, Inešu tautas nama dāmu deju grupa
„Drostaliņas”, Staiceles tautas nama dejotājas „Vecmāmiņu aerobika”, Dekšāru
„Bokonu bryoklenes” un Mārcienas kultūras nama dāmu deju grupa „Laima”.
Nākamgad Mārcienā tiksimies
25. aprīlī.

Mārcienā pie Mārcienas zaķiem.

Tautisko deju kolektīvi aizvadījuši skates

„Mētra” un vadītāja Solvita Stulpiņa.
6. aprīlī uz koncertu – skati Aronas
pagasta Lauteres kultūras namā devās
Mētrienas tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Meteņi” un senioru
deju kolektīvs „Mētra”.
Šogad koncertu vietas tika piedāvātas trīs – arī Varakļānos un Cesvainē.

„Meteņi” un vadītāja Anita Anna Amata.

Kurp doties, tā bija brīva kolektīvu izvēle.
Lielākais Madonas deju apriņķa kolektīvu skaits dejoja tieši Lauterē.
Kā uzsvēra Madonas deju apriņķa
virsvadītāja Maija Rijniece, prieks, ka
dejot turpina visi iepriekšējo deju svētku kolektīvi, un klāt piebiedrojušies pat

jauni.
Paldies dejotājiem, mūsu šoferīšiem
un visiem, kas juta līdzi raitam dejas solim!
Solvita Stulpiņa
Foto no kolektīvu personīgajiem
arhīviem

Madonas novada skolu
direktori olimpiāžu
uzvarētāju sveikšanas
pasākumā.
Kreisajā pusē – Vallija
Sīpola, Mētrienas
pamatskolas direktore.
9. klases audzēknis Rinalds Ilgsalietis
bioloģijas olimpiādē ieguva 3. vietu novadā.

LĪDZJŪTĪBA
Atmiņas un sēras?
Baltas pūkas vējā?
Nē!
Mīlestība –
Tā lai dzīvo vēl pēc manis.”
/J. Sarkanābols/
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Saulīte staigā p
25 gadu
jubilejas
koncerts
1. jūnijā

plkst. 20:00
Mētrienas TN
birzītē

Piedalās:
sk „Jūsma”
diriģente Ilze Rijniece
sk „Magone”
diriģente Baiba Āboliņa-Smirnova
sk „Silvita”
diriģente Antra Āboltiņa
Inešu pagasta Vecpiebalgas
muižas sieviešu koris
diriģents Jānis Rijnieks

2019. gada 22. aprīlī 85 gadu vecumā
miris Arvīds Andersons.
Lai vieglas smiltis aizgājējam un
patiesa līdzjūtība tuviniekiem.
Mētrienas pagasta pārvalde

Atvēli laiku sapņiem,
Jo tie Tevi aiznesīs līdz pat
zvaigznēm.
Atvēli laiku, kad mīlēt un būt
mīlētai,
Jo tā patiesi ir debesu dāvana.
Atvēli laiku, lai redzētu, kas notiek
ap Tevi,
Jo diena ir par īsu, lai ļautos
skumjām.
Atvēli laiku smiekliem,
Jo smiekli ir dvēseles mūzika!

Mīļi sveicieni maija jubilārēm –
Mārītei Ceirulei,
Ņinai Stradiņai, Marutai
Kovaļevskai, Dainai Podniecei
un Lilitai Mālniecei
Sieviešu klubiņš „Ābele”

plkst. 22:00 balle – spēlē grupa „Kontrakts". Ieeja bez maksas
Uz jubilejas tortes svecītes tik spoži mirdz,
Prieka pilna jubilāra sirds!
Pirms nopūt, uz mirkli pagriezies,
Nodzīvoto gadu tālē paveries.
Neskaiti, cik pārdots, pirkts un celts,
Nepārdzīvo, ka nav bankā zelts,
Paraugies uz tiem, ar kuriem kopā iets.
Zied mana Mētriena,
Šalc vējš un birzis aijā,
Kalnos dzeguze jau pavasati zvana.
Līksmi iedama šai zaļā Dieva maijā,
Es tevi sveicinu un mīlu, Mētriena mana.

Sirsnīgs paldies no dzimtās puses,
pagasta pārvaldei par atcerēšanos manā
dzimšanas dienā!
Jānis Pakārklis
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

Kamēr Tev sirdī ir saule,
Tu nebūsi dzīvē lieks.
Kamēr vien Tevī ir saule,
Dzīve Tevi nesalieks.

Sveicam un sūtām laba
vēlējumus
Jānim Pakārklim
jubilejā!
„Mētrienas Dzīves” veidotāji

