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AFIŠA

Ar cīruļdziesmu sirdī vītu,
Nāk katrā sētā austošs rīts.
To saules stari mīļi sveic,
Ikkatrā logā gaismu liec.
Kur svētelis ar spārnu vēdām,
Nes svētību ikvienā sirdī.
Līdz piedzimst gaismas mirklis –
Pār senču ietām pēdām.
		
Kārlis Kaufelds

...šis mirklis vairs nav manā varā,
viss šeit šodien ir savādāk...

12. jūnijā plkst. 17.00
Mētrienas tautas namā

Metrienas
pamatskolas
9. klases izlaidums
Līgojati, līgojati,
Nav vairs tālu Jāņu diena.
Šī dieniņa, tā dieniņa,
Parīt pati Jāņu diena.

22. jūnijā plkst. 20.00
Mētrienas tautas namā

Pirmsjanu
koncerts
Piedalās Mētrienas tautas
nama pašdarbnieki

Maijs īsumā
01.05. Spiningošanas sezonas
atklāšanas sacensības pie Mūrnieku tilta.
01.05. Tautas namā dziedošās
Igauņu ģimenes koncerts.
1. – 30.05. Asfaltēšanas priekšdarbi ceļam Lazdona – Mētriena.
08.05. Mētrienas sieviešu volejbola komandas spēles čempionāta
finālā Madonā.
09.05. Tautas namā novada bērnu izpildītāju konkurss Cālis 2010.
15.05. Tautas namā vecākās
paaudzes pašdarbības kolektīvu
10 gadu jubilejas pasākums.
16.05. Mētrienas makšķerēšanas
44. čempionāts Odzienas ezerā.
19. – 25.05. Egļu dzīvžoga iestādīšana Ozolkalna kapos.
21.05. Pēdējais zvans 9. klases
skolēniem Mētrienas pamatskolā.
21.05. Vidzemes TV veido sižetu
par Mētrienas pamatskolu.
27.05. Mētrienas mednieku kolektīva biedru sapulce.
28.05. Pagastu avīžu konkursa
„Spicā Spalva” noslēguma pasākums Cesvainē.
29.05. Diskotēka tautas namā.
Notikumus apkopoja
Ilmārs Grudulis

„Spicā Spalva” svin desmit gadu jubileju
Mēs lepojamies!
Pagasta avīzīte. Jā, tik mīļi to sauc.
To nesauc par dzelteno presi, laikrakstu vai mediju. Te neraksta par globāla
mēroga problēmām, nezākā valdību
un viens otru. Te nemelo. Te raksta par
vienkāršu darba darītāju, par ikdienišķu
pagasta iedzīvotāju, par notikumiem,
kas ļoti svarīgi un nozīmīgi ikviena cilvēka dzīvē. Nevajag audzēt ābeļu dārzu,
iestādi vienu zemeni, nevajag audzēt
pat rudzu lauku, iesēj vienu dilli, bet zaļā
krāsā. Te nav jāiedziļinās lēmumu un
likumu pantos. Pagasta avīzīti izlasa no
pirmās līdz pēdējai lappusei, reizēm par
vairākkārt. To iesien un glabā kā dārgu
relikviju.
Tieši tādus vārdus dzirdējām par
pagastu avīzītēm.
Nemanot ir aizritējis kārtējais
gads un kā jau ierasts, katru pavasari
pagasta avīzīšu veidotāji sanāk kopā
konkursa „Spicā Spalva” noslēguma
pasākumā.
Turpinājums 2. lpp.

Avīžu redaktori pie Cesvaines vidusskolas.

Mūsu volejbolistēm augstā otrā vieta
Mēs lepojamies!

Noslēdzies Madonas novada
volejbola čempionāts sievietēm, kas
sākās jau marta mēnesī un turpinājās
divos riņķos līdz pat maija vidum.
Čempionātā piedalījās deviņas komandas – Madonas 91, Madonas 92,
Madonas 95, Madonas, Varakļānu, Lubānas Ozolciema, Kusas un Mētrienas.
Katrai komandai nācās izspēlēt sešpadsmit spēles. Līdz finālam Mētrienas
komanda bija līderu lomā. Finālspēlēs
uzvarējām Madonas 95 komandu, bet
piekāpāmies Madonas 91 komandai.
Otrā vieta novadā. Labs rezultāts. Ieguvām skaistu kausu un sudraba medaļas.
Komandā spēlēja Lauma, Ivita un
Inga Freijas, Līga Pastare, Ligija Krasovska, Arta Iesalniece, Natālija Strogova,
Jolanta Siliņa. Paldies meitenēm par izturību, azartu, cīņas sparu un lielo vēlmi
aizstāvēt Mētrienas pagasta vārdu.
Paldies Mētrienas pagasta pārvaldei un atsaucīgajiem šoferīšiem, kas
mūs nodrošināja ar transportu. Paldies
mūsu komandas līdzjutējam, atbalstītājam un padomdevējam Ilmāram Grudulim.
Līga Pastare
Foto no personīgā arhīva

Meitenes un treneri ar kuriem lepojamies.

Zināt, just un prast... Aprīļa cīņas ar bebriem
Vai zini, kā atnāk pavasaris? Nē, ne tikai ar pirmo cīruļa
dziesmu. Atnāk klusi, pār peļķēm varavīksnes laipu liekot. Vai
zini, kā atnāk pavasaris? Ar sirds dziesmu debesīs.
Vai jūti, kā smaržo pavasaris? Pēc graudu elpas apcirknī.
Pēc pirmās skābenes un putekļiem. Pēc ilgām uz vasaras ziedošām pļavām.
Vai proti pavasara valodu? Dzērvju sasaukšanos kāsī, varžu dziesmu dīķmalā, maijbaboles basu aiz loga un zilo zvaniņu
serenādi? Vai dzirdi, kā lemesis tīrumā dzied? Tas ir pavasaris.
Laimīgi esam. Jo zinām, jūtam un protam...
Solvita

MEDĪBAS
Pēdējos gados strauji palielinājies
bebru skaits. Tie nodara jūtamu postu
mežaudzēm un lauksaimniecības zemēm. Ar saviem aizsprostiem upītēs
un grāvjos bebri appludina ievērojamas
platības. Ļoti vērtīgās bebru ādas Latvijā
maz izmanto un tās maz maksā, tāpēc
mednieki nav materiāli ieinteresēti bebru medīšanā. Tomēr ir arī labi pasākumi.
Bebriem piešķirts nelimitēta medījuma
statuss. Katra zvēriņa medīšanai vairs
nevajag speciālu atļauju. Atkrīt liela papī-

ru kārtošana. Pie tam bebru medīšanas
termiņš tika pagarināts līdz 30. aprīlim.
Lielāko ieguldījumu bebru apkarošanā veicis Juris Jefimovs. Mētrienas
pagasta teritorijā ar slazdiem noķēris
61 bebru. Kaspars Rozītis nomedījis 8
bebrus, Jānis Rozītis – 2, Jānis Trops –
2, Pēteris Bebris – 4, Valdis Kaminskis
– 7. Visvairāk medījumu gūts Ļūmānu
– Raksalas apvidū, Banderos, Limenos,
Aizelksnes – Sildu apkārtnē un Kazusalā. No 1. maija līdz 1. augustam bebru
medībām liegums.
Ilmārs Grudulis
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Turpinājums no 1. lpp.
Šo labo un vajadzīgo ideju – sanākt
kopā pagastu avīžu veidotājiem, lai iepazītos un dalītos pieredzē, izdomāja
un realizēja tolaik „Barkavas vārda”
redaktore Iveta Dukaļska. Un tā „Spicā
Spalva” šogad svinēja savu desmito jubileju.
Lai arī šis gads pagasta avīzēm nav
bijis to labāko pārmaiņu laiks – tās palikušas melnbaltas un plānākas, tomēr
svarīgi ir viens – tās turpina iznākt. Kurā
pagastā katru mēnesi, kurā retāk, bet
tās nāk pie saviem lasītājiem ar saviem
stāstiem, savām problēmām un savu
skatījumu uz dzīvi, un kā pasākumā
teica Latvijas pašvaldību savienības izdevuma „Logs” redaktore Daina Oliņa
– tieši mazās pagasta avīzes ir tās, kas
veido Latvijas patieso vēsturi, un nav
mazsvarīgu lietu un mazsvarīgu notikumu, jo svarīgs ir katrs cilvēks, kas dzīvo
šeit un tagad...
Šogad „Spicā Spalva” norisinājās
Cesvainē, precīzāk – Cesvaines jauna-

jā vidusskolā. Pasākums sākās tieši ar
ekskursiju pa šo moderno, vienīgo jaunuzcelto vidusskolu atjaunotajā Latvijā.
Lai gan skola vēl nav pabeigta, tā atstāja neaizmirstamu iespaidu, jo, godīgi
sakot, man likās, ka esmu nevis skolā,
bet gan kādā starpvalstu organizācijas
ēkā ar lieliem logiem, stiklotām sienām,
plašu foajē un liftu.
Pasākums turpinājās vidusskolas
lielajā aulā, kur ar pavasarīgām dziesmām un mūziku dalībniekus priecēja
Cesvaines vidusskolas skolēni. Bet dažādas klačas pienesa vietējās žagatas.
Visu gadu pagastu avīzes vērtēja žūrija,
kura tad arī noteica atzinības dažādās
nominācijās. „Spicās Spalvas 2010”
nominācijas – „Par vēstures atspoguļojumu” – „Sarkaņu Ziņas”, „Par vienkārša
darba darītāja godā celšanu” – „Kalsnavas Avīze”, „Mēneša foto” un „Mēneša
moto” – „Bērzaunes Rīts”, „Par valodas
godā celšanu” – „Varakļōnīts”, „Labākās
skolu ziņas” – „Ērgļu novada ziņas”, „Par
prasmi saskatīt neparasto ikdienišķajā” –
„Mētrienas Dzīve”, „Par rakstiem rubrikā

Pie upes un ezera
MAKŠĶERĒŠANA
No 1. maija atļauta līdaku makšķerēšana. Mētrienā tradicionāli šajā dienā
notiek spiningošanas sacensības. Šoreiz
apstākļi zivju ķeršanai bija nepiemēroti.
Pavasara palu ūdeņi Aiviekstē kritušies
visai nedaudz. Kaut arī no rietumu puses, tomēr arī vējš bija paskarbs. Tas viss
tomēr neatturēja sezonas atklāšanas
sacensībās piedalīties deviņpadsmit spiningotājiem. Četru stundu darbība deva
niecīgus rezultātus. Tikai dažas nelielas
līdakas. Ar Madonas mednieku un makšķernieku biedrības diplomiem tika apbalvoti Jānis Liepiņš, Gvido Murāns un
Līga Irbe. Pēc sacensībām tika paziņots,
ka Mētrienas pagasta spiningošanas
čempionāts notiks 5. jūnijā, cerot uz Aiviekstes ūdeņu atgriešanos īstajā gultnē.
Drīz pēc pulksten sešiem, 16. maija
rītā, Ozolkalna brīvdabas estrādē sāka
pulcēties Mētrienas pagasta 44. makšķerēšanas čempionāta dalībnieki. Divdesmit viens makšķernieks. Pēdējos gados
pagasta spiningošanas un makšķerēša-

nas čempionāti ir atklātie. Tajos startē arī
citu kolektīvu sportisti. Šajā čempionātā
dalību ņēma Kalsnavas un Jēkabpils
makšķernieki. Tieši pulksten septiņos
Odzienas ezera ūdeņos jau šūpojās
divi desmiti pludiņu. Laiks bija brīnišķīgi
jauks. Divdesmit grādu silts. Krītošās balto ievu ziedlapiņas klāja piekrastes ūdeni. Aiz Rožkalniem, piekalna pusē, nebēdnīgi kūkoja dzeguzes. Lielā akmens
pussaliņas biezoknī savās dziesmās sacentās lakstīgalas. Melderkalna nogāzes,
kā vienmēr rotājās gaiļbikšu dzeltenumā.
No Odzes iztekas uz Zviedrukalna pusi
stūrēja gulbju pāris. Zivis ķērās. Pēc četrām stundām šāviens vēstīja sacensību
beigšanos.
Par Mētrienas 2010. gada čempionu
kļuva Genādijs Sinkevičs ar zivju kopsvaru pāri trijiem kilogramiem. Par 400 gramiem atpalika 2. vietas ieguvējs Laimonis
Grudulis. 3. vietā palika viens no novada
makšķerēšanas sporta organizatoriem
Viktors Ūdris no Kalsnavas. Jauniešu
grupā par pagasta čempionu kļuva Jānis
Mālnieks, atstājot 2. vietā Aivaru Podiņu.
Trešajā vietā – Uģis Eglītis. Diemžēl sa-

„Es nāku no Ļaudonas”” – „Ļaudonas
Vēstis”, „Problēmraksts” – „Vecpiebalgas
novada ziņas” (Vecpiebalgas novads),
„Redaktores sleja” – „Piebaldzēniem”
(Jaunpiebalgas novads), „Par sadarbību
ar novada domi avīzes tapšanā” – „Vecumnieku novada ziņas”, „Kolēģu simpātija” – „Vecumnieku novada ziņas”,
„Vecumnieku novada ziņu simpātija” –
„Mētrienas Dzīve”, „Spicā Spalva 2010”
– „Lubānas Ziņas”. Pateicības saņēma
„Lazdonietis”, „Klānu Vēstis” (Ošupes
pagasts), „Liezēre vakar, šodien, rīt”.
Nākamgad konkursa noslēgums
notiks Lubānā, jo tieši uz turieni šogad
aizceļoja galvenā balva „Spicā Spalva
– 2010.” Lai kuplojas šī jaukā tradīcija
starpnovadu aspektā!
Gribētos mums visiem novēlēt labu,
interesantu sadarbību avīzes veidošanā.
Varbūt reizēm paši to neapzināmies, bet
šo svētīgo darbu mēs darām ne tikai sev,
bet arī nākamajām paaudzēm – mētrieniešiem, kas dzīvos aiz mums...
Jolanta Vītola
Valdas Otvares foto

censībās nepiedalījās neviena sieviete.
Čempiones nosaukumu joprojām glabā
iepriekšējo gadu uzvarētāja Kristīne Pavlova.
Vislielāko zivi – 474 grami – sarkano
karūsu noķēra Genādijs Sinkevičš. Tikai
par 10 gramiem vieglāka sudrabkarūsa
Jānim Brokam. Jānis tika apbalvots ar
goda diplomu kā vecākais sacensību
dalībnieks. Jau vairākus gadus atpakaļ
pārkāpis 80 gadu slieksni. Trešās lielākās zivs noķērējs Jānis Viļevičs no Kalsnavas. Viņam 288 gramus smags līnis.
Sacensību dalībnieks bija arī pazīstamais
organizators vecmeistars sāvienietis Vairis Viļevičs.
Mētrienai godu nedara notikums
pēc pasākuma. Jēkabpilietis Jurijs Ņikandrovs kokā pie estrādes izžūšanai
pakāra zivju uzķeramo tīkliņu. Un aizmirsa. Pēc zvana no Jēkabpils pārbaudījām
atstāšanas vietu. Rīka vairs nebija. Tiešā
tuvumā rosījās Pīlāru mājas iedzīvotāji.
Teicās neko neredzējuši. Tomēr aizdomu
ēna viņu virzienā. Citu tur nebija.
Ilmārs Grudulis

Tikšanās ar Jāzepu Puduli
BIBLIOTĒKAS ZIŅAS

„Katrai paaudzei ir savi vecie laiki.
Pagājušā gadsimta sākumā dzimušajiem tie ir Ulmaņlaiki, manai paaudzei –
padomju. Tagadējie divdesmitgadnieki
par vecajiem laikiem kādreiz sauks šos...
Katra paaudze cer uz labākiem laikiem
un nemaz nepamana, ka tie jau ir aizgājuši ar jaunību. Tā vien šķiet – slieksnis,
kas atdala mūs no mūsu jaunības, reizē
ir arī robeža starp laikiem. Tad nu iznāk,
ka mums katram ir savi vecie laiki.”
Tā, ar fragmentu no Andas Līces
redzējumu grāmatas „No sniega uz ziediem”, bibliotēkas vadītāja Jolanta Vītola
uzrunāja aprīļa priekšpusdienā sanākušos uz tikšanos ar romāna „Zemes
spēks” autoru Jāzepu Puduli.
Mētrienieši var būt lepni, ka mūsu
pagastā dzīvo talantīgs cilvēks, kas savas sajūtas, skatījumu uz dzīvi, dabas
burvību var attēlot krāsās, savās gleznās, kas ir bijušas izstādītas arī Mētrienā. Jaunās mākslinieka gleznas pašreiz
priecē mākslas cienītājus pierobežā, bet
cerēsim, ka tās nonāks arī mētrieniešu
redzeslokā. Talantīgs cilvēks var būt vairākās jomās, arī Puduļa kungs nav izņēmums.
Brīžos, kad ar otas pieskārienu audeklam nekas nav sakāms, rokās tika
ņemta spalva un papīrs, vai vienkārši
„kantora grāmata”, lai izteiktu to, kas krājies no redzētā, dzirdētā, pieredzētā, piedzīvotā. Romāns „Zemes spēks” tapis
ilgi, garā laika posmā, aizsākts tālajos 60
gados, laikā, kad „sava” patiesība viena
uz visiem un varbūt tāpēc gribējās to visu
uzrakstīt, lai vismaz pašam būtu skaidrs,
kas ir kas. Ilgus gadus rakstītais stāvējis
koferī, lai kādā dienā pārtaptu par grāmatu, kas stāsta par vecajiem laikiem,
kaut gan daudziem tie ir bijuši bērnības,

Jāzeps Pudulis.
jaunības laiks ar savu atmiņu, pārdzīvojumu un sāpi klāt.
Romāna „Zemes spēks” darbība
aizsākas 1936. g. par toreizējās brīvvalsts laiku, tad skarbie kara gadi, izvešanas laiks, ar sāpju, skumju un skarbuma smeldzi, Krievu un vācu armijas
okupācija, kolhozu dibināšana, sociālisma nospiedums pasaules vēsturē, atmodas laiks, un tam visam pa vidu cilvēks
ar savu skatījumu uz pavasara strauta
čalošanu, uz strazda dziesmu ceļmalas
alksnājā, vārpu smagumu tīrumā, cilvēku
attiecības saskarsmē ar tuviem un dārgiem cilvēkiem, kā arī saskarsme ar pastāvošās politikas iekārtas likuma kalpu
lemšanu pār ļaužu likteņiem, nerēķinoties ne ar salauztām dzīvēm, ne izpostītām ģimenēm...
Grāmatas autors par pasaules redzējumu stāsta caur daudzu varoņu
skatījumu, pa brīžam savijoties kopā, ka

liekas, ka viss ir saskatāms un saprotams
kā uz audekla ar otu izkrāsota pasaule
un atkal pa brīžam samudžinoties no
personāža daudzveidības, ka jāpāršķir
lappuses atpakaļ, lai izdzīvotu un izprastu grāmatā notiekošo. Vēl saistošāku
padara tas, ka daudz ir aprakstīts tepat
netālu esošo vietu - Saikavas puse, Stalīdzāni, Barkava, Madona, Cesvaine un
vēl un vēl...
Visi, kas ir dzīvojuši grāmatā aprakstītajās vietās, ar lielu interesi var pārlasīt
vēl un vēl par kādu konkrētu vietu, lai īsti
atšifrētu, par ko ir runa. Grāmatas varoņu prototipi ir ņemti no dzīves, kas patiesi ir dzīvojuši, tikai vārdi varoņiem gan
grāmatā ir citi. Bet tas uzkurina lasītāju,
kurš mēģina atšifrēt varbūt sev zināmus
cilvēkus un vietas.
Uz tikšanos ar Jāzepu Puduli bija ieradušies nedaudzi interesenti, bet tie, kas
atlicināja pāris stundas no dienas steigas,
sagādāja sev iespēju dzirdēt talantīga cilvēka stāstījumu par sevi, par radīšanas
prieku un smagumu, par dzīves pieredzi,
par to, kā dzīves vilktie līkloči atspoguļojas
grāmatas lappusēs un uzplaukst ar otas
pieskārienu krāšņās gleznās!
Paldies grāmatas autoram par stāstījumu! Paldies tiem, kas atnāca! Paldies
Jolantai par noorganizēto tikšanos!
”...kaut arī vecie laiki ne vienmēr ir
tie labākie, tiem ir kāda īpatnība – gadiem
ritot, pat vissliktākie laiki zaudē daļu sava
sliktuma un sāk šķist gluži pieņemami.
Cilvēka apziņa pašsaglabāšanās nolūkā
visu slikto kā traucēkli cenšas atmest.
Vecie laiki allaž iet roku rokā ar kādas paaudzes jaunību...”/Anda Līce ,,No sniega
uz ziediem”/
Saskatīsim labo sev apkārt un sevī!
Lai mums visiem izdodas!
Ināra Krasovska
Autores foto

Liepas ziedēs mūžam

Šis pavasaris iezīmēsies vēl ar
kādu jauki padarītu darbiņu. Kā mīļu
atzinību Marutai Ošai par viņas nesavtīgo darbu bibliotēkā mētrieniešu labā,
iestādījām liepiņu. Kā un kāpēc radās
šī ideja, zinās pastāstīt Maiga Meijere.
„Šogad reizē ar apsveikumu Lieldienās saņēmu Mētrienas pagātnes
un cilvēku pētītāja Jāņa Brieža vēstuli no Kanādas. Citēju: „Tev (Maigai
Meijerei) kā pagasta vecāku pārstāvei
divās agrākās paaudzēs būtu tiesības
atzinīgi novērtēt Marutas lielo veikumu
pagasta kultūras laukā. Tādā sakarībā
pavasarī Mežu dienās iestādīt birzes
klajākajā vietā atzinības liepu Marutai.
Lai tā, kā bites liepas ziedos dotos pēc
medus, lai mētrienieši pēc gara maizes dotos uz viņas laikā izveidoto bibliotēku! Domāju, ka viņas veikums ir ar

paliekošu vērtību”.
Nokaunējos, ka mums pašiem tas
nebija ienācis prātā, bet no malas vienmēr labāk redzams.
Un tā 23.aprīlī pulcējāmies pie lielā
akmens. Šoreiz tikai ar mutvārdu izziņošanu un bez pieņemšanas aktiem, jo
Maruta pati ir sveika un vesela, varēs
uzliet kādu lāsi kociņam. Stādījums nav
viņas, bet pabeigto bibliotekāres gaitu
godam. Iesākto ozolu loku izdaiļot ar
liepu”, stāsta Maiga Meijere.
Ir aplami domāt, ka kokus stāda tikai pēc cilvēka aiziešanas mūžībā. Bet
tad jau paldies pateikt ir stipri vien par
vēlu. Pie Piemiņas akmens zaļos vēl
viens mazs kociņš. Mūžībai, padarītajam, rītdienai. Liepas ziedēs mūžam...
Solvita Stulpiņa
Autores foto

Tradīcija dzīvo
Tālu vēsturē tas laiks, kad 1928.
gadā Varakļānos mežzinis Pēteris
Purviņš organizēja pirmās Meža dienas. Gadu tecējumā daļa Mētrienas
valsts mežu reizumis bija pakļauti
Varakļānos esošajām mežu pārvaldīšanas institūcijām. Tāpēc mētrienieši
Mežu dienu ideju pārtvēra uzreiz un
tradīcija turpinās šodien. Mētrienā
vairākās vietās tika stādīti koki par
godu prezidentam Kārlim Ulmanim.
Arī centra bērzu birzītē. Pēc Otrā Pasaules kara pasākums ieguva nosaukumu Mežu un dārzu dienas. Jau no
piecdesmitajiem gadiem pagasta administrācija aicina iedzīvotājus piedalīties koku stādīšanā. Atmiņā palicis,
kā lielsaimniecības vadītājs Anatolijs
Dmitrijevs aicināja kokus stādīt pie
ražošanas objektiem. Vēl šodien aktuāls aicinājums katram mētrienietim
pavasarī iestādīt vismaz vienu kociņu
vai košuma krūmu. Kaut arī šogad
pagastā netika afišētas Meža dienas,
darbi notika. Ozolkalna kapsētas iekšējos apstādījumus papildināja ar
kalnu priedēm, bet ārējā dzīvžogā no
jauna iestādīja 200 eglītes. Papildināti piemiņas vietas skvēriņa stādījumi.
Mūsdienās iespējama stādīšana arī

vasarā. Kalsnavas kokaudzētava
piedāvā dekoratīvo koku un košumu
krūmu stādus kūdras podiņos.
Ilmārs Grudulis
Solvitas Stulpiņas foto

Darbus koordinē Ilmārs Grudulis.

Koku stādīšana pie Mētrienas tautas nama.
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Vecākās paaudzes pašdarbībai – 10
NOTIKUMI

Viss sākās pirms desmit gadiem.
Droši vien tad arī tāpat reibinoši smaržoja ievas, ceriņi vilināja un kastaņu baltās sveces tiecās debesīs. Savu aktīvo
darbību uzsāka Mētrienas pensionāru
padome Eleonoras Rimšas vadībā.
Pēc Mirdzas Kozlovas ieteikuma viens
no pirmajiem padomes darbiņiem bija
vecākās paaudzes pašdarbības kolektīvu izveidošana. Vadītājas Ārijas Jaško
vadībā tika nodibināts deju kolektīvs.
Drīz vien pēc tam – sieviešu vokālais
ansamblis Astrīdas Jefimovas gādībā.
15. maijā atskatījāmies uz paveikto. Dziedājām, dejojām, ciemiņus
uzņēmām. Pie mums viesojās draugi
no Ropažiem, Liezeres, Nagļiem, Degumniekiem. Godinājām bijušos pašdarbniekus, pateicāmies vadītājām par
ieguldīto darbu un pacietību. Dedzinājām svecītes jubilejas tortē, līksmojām,
priecājāmies, savu dzimšanas dienu
svinējām. Paldies Eleonorai Rimšai
par svētku organizēšanu, paldies dejotājiem un dziedātājiem! Paldies Ārijai
Jaško un Astrīdai Jefimovai par ieguldīto darbu Mētrienas pašdarbības kaldināšanā.
Izdejoti un izdziedāti desmit gadi.
Daudz vai maz? Cilvēka mūžam varbūt
maz, bet kolektīvam tas ir daudz. Laika
gaitā bieži mainījies sastāvs. Bija laiks,
kad dejoja tikai dāmas un to darām vēl
joprojām. Šogad sarosījušies arī vīri.
Kā smejamies, esam kolektīvs – divi
vienā – jo dejojam gan pāru, gan dāmu
dejas. Bet ir dejotāji, kas vēl līdz šim
uzticīgi dejai un senioru deju kolektīvu
sauc par savējo. Paldies Alīnai Rimšai,
Teresijai Timofejevai, Guntim Vīksnam
un Valdim Plivčam. Paldies par ieguldīto darbu desmit gadu garumā. Paldies visiem, kas divus nedēļas vakarus
mēro ceļu uz Mētrienas tautas namu.
Es ticu, ka vēl daudzus gadus jūsu soļi
dimdēs uz mūsu skatuves, aicināsim
ciemiņus un ciemos dosimies paši.
Esmu lepna, ka man dota iespēja vadīt
Mētrienas senioru deju kolektīvu. Lai
gan kopā esam tikai kopš pērnā gada
rudens, paveikts ir daudz. Uzdrošinājāmies un piedalījāmies Madonas apriņķa deju kolektīvu skatē, iegūstot 2.
pakāpes diplomu. Pašreiz esam tikai
seši pāri, bet dejot gribētāju, kā dzirdam, ir daudz. Mēs savā pulkā uzņemsim visus, nāciet!
Solvita Stulpiņa
Daces Mālnieces foto

Kolektīvus sveic Mētrienas pagasta esošais un
bijušais vadītājs Andris Dzenovskis un
Ilmārs Grudulis.

Patiesu humora dzirksti dāvāja Nagļu meitenes.

Senioru deju kolektīvs pēc skates Madonā.

Sieviešu vokālais ansamblis.

Jubilejā sveic draugi no Ropažiem.

Dejo Orhidejas no Degumniekiem.

Noteikumi, šķērsojot Latvijas robežu
INFORMĀCIJA

Nepilngadīgiem bērniem (Latvijas
Republikā pastāvīgi dzīvojošiem, kuriem
ir Latvijas Republikas valstiskā piederība), šķērsojot robežu viena vai abu vecāku pavadībā, valsts robežas šķērsošanas
vietā jāuzrāda derīgs ceļošanas dokuments – pase. Vecāka pasē ir jābūt atzīmei par bērna radniecību ar to vecāku,
kurš pavada bērnu. Ja vecāka pasē nav
šī ieraksta, tad, šķērsojot robežu, papildus jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība vai tās notariāli apliecināta kopija.
Bērnam, šķērsojot robežu patstāvīgi, līdzi jābūt derīgam ceļošanas dokumentam – pasei un vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātai
piekrišanai bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts, kā arī bērna dzimšanas
apliecībai vai tās notariāli apliecinātai
kopijai.
Ja bērns ceļo pilnvarotas personas pavadībā līdzi jābūt derīgai pasei,
vismaz viena vecāka vai aizbildņa
notariāli apliecinātai piekrišanai bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā, kā arī bērna
dzimšanas apliecībai vai tās notariāli
apliecinātai kopijai. Gadījumā, ja viens
no vecākiem ir ārvalstnieks, bet bērns ir
Latvijas pavalstnieks (pilsonis, nepilsonis), šķērsojot robežu jāuzrāda notariāli

Liezeres pārstāvji.

apliecināts otra vecāka (Latvijas pavalstnieka) pilnvarojums bērna izvešanai no
valsts.
Bez notariāli apstiprinātās vecāku
pilnvaras bērni var ceļot, dodoties skolas
ekskursijā izglītības iestādes skolēnu
grupā. Šādi ceļojot, skolotājam, kurš pavada grupu, jābūt līdzi noteiktas formas
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtam un skolas direktora
apstiprinātam ceļošanas sarakstam.
Tas aizstāj vecāku vai aizbildņu notariāli
apliecinātu piekrišanu bērna ceļošanai
uz jebkuru Eiropas Savienības dalībvalsti. Tas nozīmē, ka nav jākārto dokumenti
pie notāra: vecāku piekrišana ceļošanai
uz ārvalstīm tiek apliecināta ar minēto
sarakstu. Kārtība, kādā robežu šķērso
bērni, ir noteikta 2001. gada 10. jūlija
MK Noteikumu Nr. 310 "Kārtība, kādā
personas šķērso Latvijas Republikas
valsts robežu" VII. punktā:  	
45. Latvijas Republikā pastāvīgi
dzīvojošam bērnam, kuram ir Latvijas
Republikas valstiskā piederība (turpmāk
– bērns), vai viņu pavadošai personai,
izceļojot uz ārvalstīm, papildus derīgam
bērna ceļošanas dokumentam nepieciešami arī citi šajos noteikumos minētie
dokumenti.
46. Bērnam, patstāvīgi šķērsojot
valsts robežu, valsts robežas šķērsošanas vietā jāuzrāda vismaz viena vecāka
vai aizbildņa notariāli apliecināta piekri-

šana bērna patstāvīgai izceļošanai no
valsts, kā arī:
46.1. bērna dzimšanas apliecība vai
tās notariāli apliecināta kopija, ja piekrišanu devuši abi vecāki vai viens no viņiem;
46.2. bāriņtiesas izdotās aizbildņa
apliecības vai lēmuma par aizbildnības
nodibināšanu notariāli apliecināta kopija, ja piekrišanu devis aizbildnis.
47. Lai bērns valsts robežu šķērsotu pilnvarotas personas pavadībā, valsts
robežas šķērsošanas vietā jāuzrāda vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli
apliecināta pilnvara bērna izceļošanai
no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā, kā arī:
47.1. bērna dzimšanas apliecība vai
tās notariāli apliecināta kopija, ja pilnvaru
devis viens no vecākiem vai abi vecāki;
47.2. bāriņtiesas izdotās aizbildņa
apliecības vai lēmuma par aizbildnības
nodibināšanu notariāli apliecināta kopija, ja pilnvaru devis aizbildnis.
48. Ja viens no bērna vecākiem ir
ārvalstnieks vai bezvalstnieks, valsts robežas šķērsošanai nepieciešama otra
vecāka notariāli apliecināta piekrišana
bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts
vai pilnvara bērna izceļošanai no valsts
pilnvarotās personas pavadībā.
49. Lai bērns valsts robežu šķērsotu
abu vecāku, viena vecāka vai aizbildņa
pavadībā, valsts robežas šķērsošanas
vietā jāuzrāda:

49.1. derīgs ceļošanas dokuments
ar atzīmi par bērna radniecību ar to vecāku, kurš pavada bērnu;
49.2. bērna dzimšanas apliecība vai
tās notariāli apliecināta kopija, ja ceļošanas dokumentā bērna vecākam, kurš
pavada bērnu, nav atzīmes par radniecību ar bērnu;
49.3. bāriņtiesas izdotā aizbildņa
apliecība vai lēmums par aizbildnības
nodibināšanu, vai to notariāli apliecināta
kopija, ja bērnu pavada aizbildnis.
50. Ja bērna vecāks, kurš bērnu
pavada, ir ārvalstnieks vai bezvalstnieks,
valsts robežas šķērsošanai nepieciešama otra vecāka notariāli apliecināta piekrišana bērna izceļošanai no valsts.
51. Šo noteikumu 48. un 50. punktā minētā piekrišana vai pilnvara nav
nepieciešama, ja bērna vecāks, kurš
ir ārvalstnieks vai bezvalstnieks, viens
realizē vecāku varu pār šo bērnu. Šādā
gadījumā valsts robežas šķērsošanas
vietā jāuzrāda kāds no šādiem minēto
faktu apliecinošiem dokumentiem vai tā
notariāli apliecināta kopija:
51.1. otra vecāka miršanas apliecība;
51.2. tiesas spriedums (sprieduma
noraksts) par:
51.2.1. vecāku varas atņemšanu otram vecākam;
51.2.2. otra vecāka izsludināšanu
par mirušu;

51.2.3. otra vecāka atzīšanu par rīcībnespējīgu;
51.3. dzimšanas apliecība, kurā nav
ieraksta par tēvu;
51.4. dzimtsarakstu nodaļas izsniegta izziņa, ka ziņas par tēvu dzimšanas aktu reģistrācijas grāmatā ierakstītas
pēc mātes norādījuma.
52. Šo noteikumu 48. un 50. punktā
minēto piekrišanu vai pilnvaru var dot
arī bāriņtiesa, ja otrs vecāks nav sasniedzams vai atsakās dot piekrišanu.
53. Bārenis vai bez vecāku gādības
palicis bērns, kurš ar bāriņtiesas lēmumu ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē vai nodots audžuģimenei,
valsts robežu var šķērsot:
53.1. patstāvīgi, valsts robežas
šķērsošanas vietā uzrādot lēmumu par
atļauju bērnam patstāvīgi izceļot no
valsts. Attiecīgu lēmumu izsniedz bāriņtiesa, ar kuras lēmumu bērns ievietots
bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē
vai nodots audžuģimenei;
53.2. pilnvarotās personas pavadībā, valsts robežas šķērsošanas vietā
uzrādot lēmumu par atļauju bērnam izceļot no valsts šīs pilnvarotās personas
pavadībā. Attiecīgu lēmumu izsniedz bāriņtiesa, ar kuras lēmumu bērns ievietots
bērnu aprūpes vai audzināšanas iestādē
vai nodots audžuģimenei.
Materiālu sagatavoja Vallija Sīpola
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Vecāki strādā ārzemēs
aKTUĀlI

Arvien vairāk vecāku izvēlas pelnīt ārzemēs. Šādos gadījumos lielākā problēma ir – kur atstāt bērnu. Ne
vienmēr ir iespējams paņemt bērnu
līdzi. Vai arī ir iespējams, bet viens no
vecākiem tam nepiekrīt. Ir vairākas
situācijas attiecībā uz vecāku darbu
ārzemēs. Katrā situācijā ir jānokārto
dažādas formalitātes un jāņem vērā
bērna psiholoģiskie aspekti, proti, jārūpējas, lai bērnam būtu atbilstoša
vide. Katrs gadījums, protams, ir individuāls, tomēr aizbraukšanas iemesli
vairumā ir līdzīgi – bezdarbs, zems atalgojums vai arī parādi.
1. situācija. Viens no vecākiem
ārzemēs, otrs kopā ar bērniņu Latvijā.
Kopumā juridiski šajā situācijā
viss ir kārtībā. Problēmas varētu rasties brīdī, kad, piemēram, māmiņa
strādā ārzemēs, bet aizgādību par bērnu nevēlas uzticēt tēvam, kurš nedzīvo
ģimenē. Tad gan jānokārto ģenerālpilnvara pie notāra vai bāriņtiesā. Tomēr jāņem vērā, ka jebkurā mirklī tēvs
vai māte, ja nav atņemtas aizgādības
vai saskarsmes tiesības, var izmantot
savas likumīgās tiesības. Bet kā jūtas
bērns? Bērns psiholoģiski cieš jebkurā
gadījumā. Ārzemes, protams, ir daļējs
risinājums, bet Latvijā paliek sieva,
vīrs, bērni. Bērns izmainās, ģimenē
vairs nevalda tā atmosfēra, kādai vajadzētu būt. Siltums, atbalsts un mīlestība var zust, jo pamatu pamatā ir tikai
nauda un materiālais nodrošinājums.
Ģimenes nereti arī izjūk. Vecākiem ie-

saka rakstīt vēstules ar roku, jo tas ir
personīgāk un mīļāk. Bērns vairāk sajūt mammas vai tēta siltumu. Pats svarīgākais šajā situācijā – vēlams, lai ar
bērnu kopā būtu mamma, jo mammu
neviens nevar aizstāt.
2. situācija. Abi vecāki ārzemēs
– bērns Latvijā.
Šajā gadījumā vecākiem noteikti jāsakārto juridiskā dokumentācija.
Bērnam ir nepieciešams aizbildnis.
Pilnvaru apstiprina bāriņtiesa. Noteikti
par šādu situāciju ir jāziņo skolai vai
pirmsskolas izglītības iestādei un jānokārto visas formalitātes sociālajā dienestā. Pēc psihologu domām, dzīve
pie tantes vai vecmāmiņas (aizbildnes)
var iemācīt bērnam pilnīgu patstāvību
vai arī rosināt vienaldzību par savu dzīvi. Latvijā ir gadījumi, kad mazie brāļi
vai māsas tiek atstāti 12. klases skolēnam. Parasti šādas vecāku rīcības
sekas ir stundu kavēšana, mācīšanās
motivācijas zaudēšana. Patiesībā šo
situāciju varētu nosaukt – „bērns pieskata bērnu”. Skolniekam taču ir ļoti
noslogota diena, lai uzņemtos vēl arī
vecāku pienākumus. Juridiski viss ir
korekti, bet psiholoģiski tomēr cieš
bērns. Arī, ja bērns ir atstāts pie pieaugušā, var zust motivācija mācīties.
Šie bērni nereti nonāk bāriņtiesu redzeslokā. Ir gadījumi, kad aizbildņi atsakās uzņemties rūpes par bērniem, jo
netiek galā ar disciplīnu. Pusaudzim tā
varētu likties kā „jautra spēlīte” – vecāku nav, aizbildnis neko nevar pateikt.
Patiesībā bērns cieš, kaut arī pats to
neapzinās.
3. situācija. Viens no vecākiem
Latvijā, otrs kopā ar bērnu ārzemēs.

Skolas ziņas

Šķērsojot robežu, tēvam vai mātei nepieciešama pase, kurā ir atzīme
par radniecību ar bērnu vai notariāli
apliecināta dzimšanas apliecības kopija. Ja vecāki nedzīvo šķirti, juridiski
šajā situācijā varētu būt viss kārtībā.
Un tomēr... dzīvē visādi gadās. Laulība var izjukt, tādēļ labāk, lai vecāki savstarpēji rakstiski vienojas par
šādu dzīves modeli. Jāuzmanās arī,
ja vienam no vecākiem ir ar tiesas
spriedumu noteiktas aizgādnības
tiesības, bet otram saskarsmes tiesības un vecāki dzīvo šķirti. Palicējam
ir jābūt informētam par aizbraukšanu,
tādēļ labāk noslēdziet rakstisku vienošanos, pretējā gadījumā Jums var
likt atgriezties un saskaņā ar Hāgas
konvenciju uzskatīt, ka esat bērnu
prettiesiski aizveduši. Psiholoģiski
bērns jutīsies apjucis. Jauna vide,
skola, valoda... Ir jārunā ar bērnu.
Sākotnēji vairāk jāpavada laiks kopā,
kamēr bērns adaptēsies jaunajā vidē.
Nedrīkst aizmirst par palicēju Latvijā.
Pēc iespējas bagātīgāka komunikācija – rakstiskas vēstules, telefona
zvani, e-pasti un apciemojumi. Un tomēr jāatceras, ka, esot prom ilgstoši,
bērns atsvešināsies. Tāpēc bērnam ir
svarīgi zināt, kad vecāki būs atpakaļ.
Vai arī ir jāzina, ja uz ārzemēm pārcelsies arī pats bērns. Bērnam ir jāzina
ģimenes plāns pilnībā. Tas rada stabilitātes izjūtu.
4. situācija. Abi vecāki Latvijā –
nepilngadīgs bērns ārzemēs.
Šāda situācija var būt gadījumos,
kad bērns mācās vai ilgstoši ceļo.
Bērnam, patstāvīgi izceļojot no valsts,
papildus derīgai pasei līdzi jābūt vismaz viena no vecākiem vai aizbildņa
notariāli apliecinātai piekrišanai bērna
patstāvīgai izceļošanai no valsts. Vēl

līdzi jāņem dzimšanas apliecība un,
ja piekrišanu devis aizbildnis, arī bāriņtiesas izdotās aizbildņa apliecības
vai lēmuma par aizbildnības nodibināšanu notariāli apstiprinātai kopija. Ja
bērns šķērso valsts robežu pilnvarotas
personas pavadībā, vajadzīga notariāli apliecināta pilnvara un dzimšanas
apliecība. Mazāki bērni varētu justies
nedroši vai pamesti tālajā zemē, tādēļ
jāsazvanās pēc iespējas biežāk.
5. situācija. Visa ģimene ārzemēs.
Bērnam, šķērsojot robežu abu
vecāku pavadībā, jābūt pasei ar atzīmi
par bērna radniecību ar vecākiem vai
notariāli apliecinātai bērna dzimšanas
apliecības kopijai. Protams, šī situācija
no visām pieminētajām ir vislabvēlīgākā, jo visa ģimene ir kopā. Jāatceras,
ka par bērna prombūtni ir jāinformē
skola. Šajā situācijā ir arī jāatsakās no
ģimenes pabalsta. Bērnam problēmas
varētu sagādāt adaptēšanās jaunajā
vidē. Sākotnēji varētu traucēt svešā
valoda, bet kopā ar vecākiem viss ir
pārvarams.

ZONAS SKOLU BIOLOĢIJAS
OLIMPIĀDE

konkurss Dižpuisis un Dižmeita. Puiši
sacentās trīs kārtās, meitas – divās.
Zēniem bija jāveic sekojošas disciplīnas – atspiešanās uz rokām, pievilkšanās pie stieņa, lēcieni ar aukliņu (vienā
minūtē), basketbola soda metieni, atspoles skrējiens, svaru bumbas celšana, šautriņu mešana, vēdera presīte,
60 m un 100 m skrējiens, tāllēkšana no
vietas un bumbiņas mešana. Arī meitenes startēja tajās pašās disciplīnās,
izņemot svara bumbas celšanu. Piedalījās astoņi zēni un astoņas meitenes.
Dižpuiša titulu ieguva Jānis Mālnieks,
aiz sevis atstājot Kasparu Mālnieku un
Linardu Leimani. Pavisam nedaudz
atpalika Nauris Spīčs. Meiteņu konkurencē 1. vieta Lāsmai Nikolajevai, otrā
– Karīnai Frolovai, trešā – Inai Bergvaldei un Diānai Baltiņai.

30. martā Ļaudonas vidusskolā
notika zonas skolu bioloģijas olimpiāde 7. un 8. klasēm. Mētrienas pamatskolu pārstāvēja Kaspars Mālnieks (7.
klase), iegūstot 3. vietu un Ina Bergvalde (8. klase), iegūstot 2. vietas diplomu un balvas. Apsveicam skolēnus,
skolotāju Līgu Pastari un vecākus ar
šiem sasniegumiem!

PUTNU BŪRĪŠI MANĀ DĀRZĀ

Mācāmies gatavot putnu būrīšus.

Bioloģijas stundu ietvaros norisinās akcija „Putnu būrīši manā dārzā”,
kuras laikā skolēni gatavo mājvietas
putniem – strazdiem, mušķērājiem un
zīlītēm. Putniem, kuri ir tik nepieciešami dārza aizsardzībai pret kaitēkļiem.
Daži skolēni pagatavoja būrīšus arī
tādam un skaistam putnam kā pūce.
Paši pirmie putnu būrīšus izgatavoja Aivars Podiņš, Jānis Družeks un
Nauris Spīčs. Skaisti būrīši izdevās arī
Linardam Leimanim, Inai Bergvaldei,
Jānim Mālniekam, kurš pagatavoja
vislielāko būri pūcei.
Savukārt 30. aprīlī projekta ietvaros Teiču dabas rezervāta ornitologs
Andris Avotiņš mācīja visiem skolēniem, kā pagatavot putnu būrīšus. Atsaucība bija liela.

NOVUSA TURNĪRS

Koncertā māmiņām dejo bērnudārza grupiņa audzinātājas A. Ivānas vadībā.

Pēdējā Zvana dienā. Absolventi un audzinātāja M. Beģis-Begge.

Kamēr vēl ārā nevarēja aktīvi sportot, skolā tika organizēts novusa turnīrs
starp 4. – 9. klašu skolēniem. Spēlē
piedalījās 16 skolēni, kuri izlozes kārtībā sacentās divās apakšgrupās. Tad
četri labākie no katras grupas spēlēja
pusfinālā. Izrādījās, ka stiprākie tomēr
ir 9. klases puiši, kas arī spēlēja finālā
un savā starpā vietas sadalīja sekojoši:
1. vieta – Artūram Kalniņam, 2. vieta –
Jānim Mālniekam, 3. vieta – Denisam
Semjonovam, 4. vieta – Naurim Tomiņam. Uzvarētāji balvās saņēma šokolādes un pildspalvas, bet visi pārējie
pa šokolādes konfektei. Liels prieks,
ka turnīrā aktīvi piedalījās 4. klases
puiši Armands Bruja, Aivars Liepiņš
un Brajens Semjonovs, bet viņiem līdzi
juta audzinātāja Astrīda Jefimova.

DIŽPUISIS UN DIŽMEITA

Otrā semestra laikā norisinājās

Galvenās atziņas:
• vecāku prombūtne rada psiholoģiskas problēmas bērniem, neatkarīgi no vecuma un situācijas;
• ir zudušas stabilas ģimenes vērtības un struktūra;
• bērns ir apjucis, kas rada nevēlamas uzvedības sekas;
• zēniem uzvedības traucējumi ir
izteiktāki. Meitenes parasti izraudas;
• ir svarīgi, ka bērns apciemo vecākus ārzemēs;
• vecākus neviens nevar aizstāt.

apsVeIKUMI
Katru stundu tā kā rozi
Centies smaidiem sudrabot,
Liktenis dod veiksmes lozi
Tiem, kas viņam spītēt prot.
(K. Apškrūma)

Sveicam jubilārus
jūnijā
Mariannai Aļeiņikovai
01.06.
Janai Korņijčukai 02.06.
Lāsmai Podiņai 11.06.
Jānim Aļeiņikovam
17.06.
Aināram Eikenam 10.06.
Jānim Jaško
05.06.
Intaram Kalvem 24.06.
Romanam Amariejam
11.06.
Mairītei Kalniņai 26.06.
Jānim Mastiņam 22.06.
Jānim Bārbalim 11.06.
Laimonim Grudulim
23.06.
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Piecdesmit – krietns gabals.
Piecdesmit – neliels līkums.
Dzīve ir bezgala laba,
Dzīve ir tikai sākums.

Sveicam Āriju Jaško skaistajā
jubilejā!
Vecākās paaudzes pašdarbnieki

Materiālu sagatavoja
Vallija Sīpola

KONCERTS MĀMIŅĀM

Pavasarī ir viena diena, kad skolas bērni skolā, kā mīļus un gaidītus
ciemiņus, uzņem savas māmiņas un
vecmāmiņas. Tā bija arī šopavasar.
Skanēja dziesmas, tika deklamēti dzejolīši, izdejotas dejas.

ZVANIŅA SVĒTKI

21. jūnijā visās Latvijas skolās
skanēja Pēdējais zvans absolventiem.
Mētrienas pamatskolu šogad beidz
seši braši puiši – Jānis Družeks, Elvijs
Grišulis, Nauris Tomiņš, Artūrs Kalniņš,
Deniss Semjonovs, Jānis Mālnieks.
Kopā ar viņiem šos gadus bija audzinātāja Marija Beģis – Begge.
Pēdējā Zvana dienā skolā ciemojās Vidzemes Televīzija, veidojot sižetu
par Mētrienas pamatskolu.
Materiālu apkopoja skolotāja
Līga Pastare un Solvita Stulpiņa
Solvitas Stulpiņas foto

Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulekšiem skrien –
Gadus, tāpat kā naudu,
Noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz –
Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts.

Veselību, spēku un dzīvesprieku
vēlam Jānim Porietim!
Vecākās paaudzes pašdarbnieki
Tagad es dzīvei ļauju
Pašai notikt.
Nedz nošu līnijas velku,
Nedz rakstu notis.
Tikai klausos, kā viņa
Spēlē uz pilnīgi visa,
Un dungoju līdzi.
Un klausos,
Kā man saskan ar dzīvi.
(A. Līce)

Ināra!
Lai spēks, izturība, veiksme un
raits dejas solis!
Senioru un dāmu deju kolektīvi

lĪDZjŪTĪBas
Sāpju ir daudz,
Bet viena ir tā,
Kuru par pēdējo sauc...

2010. gada 4. maijā
75 gadu vecumā mirusi
Mirdza Vismane
2010. gada 7. maijā
61 gada vecumā mirusi
Zigrīda Grigore.
Lai vieglas smiltis aizgājējai un
patiesa līdzjūtība tuviniekiem.
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