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2010. gada decembris

izdod Mētrienas pagasta pārvalde
2010. gada decembra avīze Nr. 148

Pasaules trokšņi
Šovakar aiztur elpu,
Eglīšu plaukstās
Svecīšu siltais miers.
Vecāsmātes
Dziju kamolā ietīts
Zvaigžņu lietus
Un pilnmēness sudraba siers.
/K. Apškrūma/

Cienījamie pagasta ļaudis!

ai mums visiem Jaunais gads nāk ar gaišām
domām, siltām sirdīm un
svētīgiem darbiem!
Mētrienas pagasta pārvalde

AFIŠA
22. janvārī 2011. gadā plkst. 19.00
Mētrienas tautas namā viesojas
Ošupes pagasta Degumnieku tautas
nama amatierteātris „Cits modelis”

izrade
„Ak, ši jauka lauku dzive”

Izrādē piedalās arī sieviešu vokālais
ansamblis un jauniešu deju kolektīvs
22. janvārī 2011. gadā

Diskoteka

tautas namā
29. janvārī 2011. gadā plkst. 19.00
Sieviešu kora „Jūsma”

koncerts

Decembris īsumā

V. Otvares foto

01.12. Sieviešu kluba „Ābele” nodarbības
tautas namā.
04.12. Sieviešu kluba „Ābele” nodarbības
tautas namā.
11.12. Mētrienas kausa sacensības
sieviešu volejbola komandām.
11.12. Diskotēka tautas namā.
12.12. Mētrienas vīriešu volejbola
komanda spēlē novada čempionātā
Degumniekos.
18.12. J. Mālnieka „Santexo” sponsorētā
eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.
18.12. Tautas namā Kalsnavas dramatiskā
kolektīva J. Sārta lugas „Viss pagalam”
izrāde.
18.12. Diskotēka tautas namā.
19.12. Maltu ģimeni sumina pasākumā
„Mīlestības liesma ģimenē” Madonā.
21.12. Tautas namā cirka izrāde.
22.12. Ziemassvētku eglīte Mētrienas
pamatskolā.
31.12. Jaungada diskotēka tautas namā.
Notikumus apkopoja
Ilmārs Grudulis

2

Atskatoties uz
aizvadīto gadu
un domājot par
nākamo ...
Pagājis vēl viens gads. Tas bijis gana
daudz labu darbu piepildīts. Esam čakli
strādājuši un darbojošies.
Nenoliedzami, ka aizvadītā gada
lielākais ieguvums mūsu pagastā ir jaunais asfalts līdz novada centram. Tomēr,
tas mums uzliek arī pienākumus, mums
jārūpējas par sakoptu vidi sev apkārt, lai
pašiem un pagasta viesiem būtu patīkami,
lai ceļmalas būtu nopļautas un ceļam pieguļošie īpašumi sakopti. Radīti drošāki apstākļi
gājējiem pagasta centrā, patīkams akcents
ir degošās ielu laternas vakara stundās.
Man ir liels prieks, ka tautas namā atdzīvojusies kultūras dzīve, darbojas daudz
pašdarbības kolektīvu. Paldies kolektīvu
vadītājiem par ieguldīto darbu pasākumu
sagatavošanā gan pašu pagastā, gan novada pasākumos. Ļoti patīkami bija vērot
mūsu jauniešu deju kolektīva uzstāšanos
pasākumā „Mīlestības liesma ģimenē” Madonas kultūras namā, kur tika suminātas
novada stiprās ģimenes, to skaitā arī mūsu
pagasta Maltu ģimene, kurā no paaudzes
paaudzē tiek ieaudzināta mīlestība pret
darbu, pienākuma apziņa un rūpes par
savējiem.
Gandarījums par mūsu jaunizveidoto
pirmskolas izglītības iestādīti, kurā mazie
mētrienieši saņem zināšanas, gādību un
mīlestību no savām audzinātājām, kā arī
prot cilvēkus iepriecināt ar jaukiem un
izdomas bagātiem priekšnesumiem. Skolā
ir arī tautisko deju kolektīvi.
Pamatskolas telpās divu realizējamo
projektu ietvaros norisinās vērienīgi darbi
pie telpu remontiem un pārbūves, kā arī
siltināšanas darbi. Skumji, ka siltināšanas
darbi netika pabeigti septembrī, kā bija
plānots. Iespējams, tie turpināsies vēl visu
nākamo gadu. Pārvarēsim grūtības un
uztversim visu ar sapratni!
Pagājušajā gadā Mētrienas pagasts
ir izticis ar saviem naudas līdzekļiem,
nelūdzot nekādu palīdzību no malas.
Nākošais gads, domāju, finansiālā ziņā
nebūs vieglāks. Jāmēģina rakstīt projektus
un piesaistīt finanses no Eiropas fondu
līdzekļiem.
Uzskatu, ka iedzīvotājiem nākamajā
gadā vairāk jādomā pašiem par savu iztiku, izaudzējot visu nepieciešamo savās
piemājas saimniecībās.
Visiem pagasta iedzīvotājiem novēlu možu garu un nepadoties grūtību
priekšā!
Andris Dzenovskis,
Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs
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Daudz laimes, Mētriena,
Jaunajā gadā!
APSVEIKUMI

Visiem zināms, ka ļoti daudz mētrieniešu
dzīvo un strādā ārzemēs. Bet sirdīs un prātos
viņi ir ar savu dzimto pusi un tuviniekiem,
kas šeit palikuši. Mūsējie ārzemēs vēl mums
visiem laimīgu Jauno gadu!
Šogad būs tā, ka kārtīgi
svinēsim Ziemassvētkus. Neparasti viņi būs ar to, ka galds
būs klāts ar triju valstu tradicionālajiem ēdieniem – poļu,
latviešu, lietuviešu. Mēs, latviešu meitenes,
cienāsim ar piparkūkām un zirnīšiem. Cepsim pildītu zivi. Ar ko pārsteigs mūs otrās puses, vēl nezinām. Gaidīsim Ziemassvētkus.
Eglīte mūsu mājā jau izrotāta. Atliek gaidīt
Ziemassvētku vecīti, kas noliek dāvanas zem
tās. Jaunais gads tiks sagaidīts jautrā draugu
pulkā ar šampanieti un dziesmām. Pēc tam
apmeklēsim kādu pilsētas nakts klubiņu
kādā neparastā kostīmā.
Mētrieniešiem vēlu gaišus un bagātus
Ziemassvētkus. Lai Jaunajā gadā izdodas
piepildīt iecerēto, nepazaudēt iegūto un
atrast meklēto!
Baiba Kraukle Anglijā Colchester

Baltām pārslām Vecgada
sniedziņš snieg,
Un sirdī katram pārdomāt liek –
Ko katrs darām, ko varam, kas esm,
Cik gaismiņas dodam, cik sevī nesam.
Laimīgu Jauno gadu!
Ieva Jermacāne Anglijā
Pirms iededz sveci egles zarā.
Dedz svētku liesmu sirdī savā,
Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli.
Un tici – tas ir Tavā varā
Nest gaismu, kā to sveces dara.
Laimīgu Jauno gadu jums visiem!
Iveta Frolova Dublinā

Ziemassvētkus sagaidījām Kipras galvaspilsētā Nikosijā. Mājās, kopā ar mīļoto un
draugiem – latviešiem. Ziemassvētkus mēs
parasti pavadām mājās, klusi un mierīgi. Pa
dienu braucam uz kalniems slēpot, protams,
ja ir sniegs.
Visiem vēlam mīļus un gaišus
svētkus!
Mārīte Dāvidniece Kiprā
Sveiciens no Īslandes. Vieta,
kur uzturos un strādāju, saucas
Fludira. Islandieši Jauno gadu
sāk gaidīt jau no 12. decembra,
kad pa apdzīvotām vietām brauc
Salatētis ar 14 rūķīšiem, kuriem ir
katram sava nozīmei katrai dienai. Tiek dots
norādījums iet pa mājām un sveikt bērnus. Tad
arī vecāki katru dienu līdz Ziemassvētkiem liek
bērniem zeķītē mazas dāvaniņas, bet uz Jauno
gadu viņiem ir lielas dāvanas. Tās ir lielas problēmas vecākiem, jo bērni dāvanas gaida katru
dienu, bet šajos krīzes laikos tas tiešām ir grūti.
Jāteic gan, ka bērni, kas slikti mācījās, dāvanas
nesaņem. Tas ir liels stimuls viņiem. Svētku
uguņošana ir gan Ziemassvētkos, gan Jaunajā
gadā, kas īslandieši ap desmitiem vakarā iekurina lielu ugunskuru. Visi sanāk kopā, satiekas,
runājas, apsveic cits citu. Tieši divpadsmitos
salūts ilgst apmēram piecpadsmit minūtes.
Mums, latviešiem, šeit Jaunais gads sākas desmitos, tad arī mēs sākam uguņošanu, poļiem
tas ir vienpadsmitos. Varat iedomāties – svētku
salūts ilgst no desmitiem līdz divpadsmitiem, tas
ir skaisti. Visiem jums novēlu laimīgu, veselīgu
un stirpu 2011. gadu!
Silvija Leimane Īslandē
Lai Jaunais gads
Kā zvaigzne mirdz
Un visu dod,
Ko vēlas sirds.
Laimīgu Jauno gadu!
Svetlana Edelberga Portsmouth, Anglija
Laba vēlējumus uzklausīja
Solvita Stulpiņa

Gan veiksmes, gan agresīvi meža kuiļi
Medības. Makšķerēšana
Visās decembra sestdienās un svētdienās mednieki mēģina atrast mežacūku
atrašanās vietas. Šajā mēnesī tas nedaudz
sarežģītāk. Meža cūkām riesta laiks. Tās
mēdz pārvietoties arī dienā. Nereti ielenktajās
vietās dzīvnieku vairs nav.

Tā 4. decembrī mežacūkas neatradām.
Bija lenkšanas kļūmes. Toties kreizēšana
izdevās 5. decembrī. Liels meža cūku bars
bija starp Šutova saimniecību un Dziļgravām.
Šāva daudz, bet reizumis arī garām. Medījumus guva Jānis Trops, Pēteris Bebris un
Jānis Družoks. 11. decembrī neizdevās gūt
panākumus... Tikko bija beidzies sniegputenis. Medniekiem zināms, ka svaigā sniegā
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Ieejot Jaunajā 2011. gadā, ieskatīsimies
pagātnes grāmatas lappusēs
pensionārU padoMē
Drīz, jo drīz pārkāpsim 2011. gada
slieksni, kad sākam domāt vairāk, ka dienu
ir bijis daudz vairāk kā padarīto darbu. Kur
palikušas aizgājušās dienas? Vai šajās dienās esam domājuši un atcerējušies kādus
gaišākus mirkļus, vai esam bijuši saīguši,
negāciju pilni, meklējuši vainu citos, priecājušies par citu neveiksmēm? Īgns prāts, mūžīgā
kritizēšana neveicina ne darbu, ne arī dzīvi
vieglāku dara.
Atverot daudzas, jo daudzas nodzīvoto
gadu grāmatas lappuses, gribas jautāt sev
un citiem – vai mēs esam visu darījuši, lai
apvienotu kopā mūsu lielo pensionāru saimi?
Mūsu pagastā pensionāru ir vairākums. Bet
kāds bijis mūsu darbs, lai pulcinātu vienkopus
vecākās paaudzes ļaudis un pateiktu paldies
tiem, kuriem liela gadu nasta uz pleciem? Kā
bija tad, kad pensionāru padomē darbojās
aktīvi cilvēki. Tie bija cilvēki, kas ne tikai aktīvi
piedalījās organizatoriskajā darbā, bet bija
arī aktīvi pašdarbnieki. Te jānosauc Bērziņu
ģimene, Poriešu, Zariņu, Vīksnu, Podnieku
ģimenes, čakli palīgi bija Mirdza Kozlova, Ruta
Liepiņa, Ausma Poriete, Mitra Zālīte, Ausma
Lapika, Laima Tumanova, Ņina Stradiņa,
Anna Broka un citi.
Mūsu solis kļuvis gausāks. Taču neviens
nestāvēja malā. Atcerēsimies pensionāru
vakarus, jauno pensionāru uzņemšanu,
turpinājums no 2. lpp.

pirmajā naktī meža dzīvnieki pārvietojas minimāli. 12. decembrī cūku baru atrada Limenu
lejā, bet divi šāvieni garām un nekā.
Dramatisks atgadījums notika Atašienes
kolektīvā. Mednieki izsekoja ļoti agresīvu
meža kuili. Vispirms tas uzbruka uz masta
stāvošam medniekam. Mednieks paspēja
atlekt sānis un dažu soļu attālumā izšaut.
Šāviens tikai viegli skāra zvēru un vēl vairāk
saniknoja zvēru. No kuiļa ilkņiem nopietni cieta trīs medību suņi. Viens pieder Raimondam
Adamovičam, Mētrienas volejbola komandas
spēlētājam. Negantnieku nenomedīja.
Mūsu pagasta robežās vienmēr klejo
vilki. 15. decembra rītā Juris Jefimovs konstatēja, ka vilcene ar četriem jaunajiem iegājusi
Banderu purvā. Mēģināja lenkt. Taču netālu
no Rubeņiem vilku bariņš bija aizgājis atpakaļ
uz rezervāta purviem.
Decembra pirmajās divās dienās labi
veicās zemledus makšķerniekam Valdim
Brokam. Labs asaru un raudu loms tika gūts
uz Līderes ezera ledus. Kādā no nākošajām
dienām divdesmit sešus asarus noķēra Baltezerā. Arī Māris Vīčš bijis vairākos ezeros.
Labāk veicies Baltezerā. Asarīši gan ķērušies
sīkāki kā pērn.
Ilmārs Grudulis

piedalīšanos talkās, jubilāru sveikšanu, ekskursijas, aptauju organizēšanu, rokdarbu izstāžu rīkošanu, došanos pieredzes apmaiņas
braucienos. Piedalījāmies labdarības akcijās.
Esam apceļojuši visus Latvijas novadus, par
ko jāpateicas A. Dzenovska kungam.
Atcerēsimies to laiku, kad ievēlēja pensionāru klubiņa aktīvu – plāni lieli, bet darbs
niecīgs, kaut gan jauni cilvēki tika ievēlēti.
Nav noliedzams, ka bija pārmetumi – kāpēc
pensionāriem tas jādara, lai dara kultūras
darbinieki vai pagasta ļaudis. Bet rodas jautājums – vai mums, lielajai pensionāru saimei,
jāstāv malā un jāgaida, lai visu ieliek rokās?
Atcerēsimies teicienu, ka uz vietas stāvošais
akmens apsūno.
Apmeklējot sanāksmes, iepazīstoties
ar Gulbenes, Smiltenes, Lielvārdes, Ogres,
Babītes, Lubānas, Saldus, Rēzeknes, Preiļu
un citu novadu pagastu pensionāru darbu,
šķiet, ka visumā maz esam darījuši, lai aktīvā
darbībā iesaistītu ne tikai centrā dzīvojošos
pensionārus, bet arī tālāk mītošos. Ieklausīsimies B. Žunovskas teiktajā –
reizēm ir jāsaiet kopā,
kā senajās jaunības dienās.
Nedrīkst atpalikt.
Vienkārši malā stāt.
To darīt nu laika ir diezgan.
Garajos darba gados daudz laba ir iegūts
un krāts.
Citu pieredzi nevaram apgūt uzreiz. Šie
ceļi mums pašiem jāizstaigā, un kaut kas

jāierauga arī savām acīm.
Mētrienā ir labas tradīcijas, kas jāturpina.
Piemēram, vecākās paaudzes godināšana,
kas tika uzsākta Ilmāra Gruduļa kunga darbības laikā. Esam palikuši pusceļā. Atkal
saskatāms nepadarītais. Labi tika iesākti
projekti Zentas Ābolas kundzes darbības
laikā. Apguvām datorprasmes, mācījāmies
rakstīt projektus un mācījāmies, kā saglabāt
tautas tradīcijas. Bet turpinājuma nebija. Lūk,
atkal mūsu neizdarība.
Jaunajā gadā vēlētos, lai pensionāru
padome veidotos no gudriem, zinošiem,
saprotošiem un izdarīgiem cilvēkiem. Mūsu
pagastā tādu netrūkst. Veiksmīgi aizsākusies
sadarbība ar sieviešu klubu „Ābele”. Bet bija
diezgan maz pensionāru, kas apmeklēja piedāvātās praktiskās nodarbības tautas namā.
Viss, ko pasakām, domājam vai otram
novēlam, var piepildīties. Uzdāvināsim sev
klusuma brīdi, lai saprastu, kas ir vērtīgs.
Neizšķiedīsimies steigā. Varbūt patiešām spējam darīt brīnumus... Gada nogale vienmēr ir
pārdomu laiks. Lai mūs visus pavada ticība,
cerība un mīlestība. Ticība – pārdzīvot, pārvarēt. Cerība – labākai nākotnei un mīlestība
starp tuviniekiem, draugiem un cilvēkiem.
Jaukus svētkus vēlot,
pensionāru padomes
priekšsēdētāja
Eleonora Rimša

Cīņas saasinās
sports
Skaistu pasākumu bija sarīkojusi
Mētrienas pagasta pārvaldes sporta organizatore Līga Pastare. 11. decembrī notika
Mētrienas kausa sacensības sieviešu volejbola komandām. Spēles notika tekoši,
ar pārdomātu apbalvošanas ceremoniju
noslēgumā.
Otrā riņķa sacensības Madonas novada vīriešu volejbola čempionātā notiek ar
dažkārt neparedzētiem rezultātiem. Komandas labāk saspēlējušās un papildinājušās ar
meistarīgiem spēlētājiem. Mētrienas komandai klājas grūtāk. 12. decembrī Degumnieku
sporta zālē mētrienieši zaudēja Hetas un Lubānas / Barkavas komandām, bet uzvarēja
Lubānas volejbolistus. Mētrienas komandas
sniegums vērtējams kā viduvējs. Spēlēs
nepiedalījās Edgars Točs, Māris Točs un
Arturs Fridrihsons, kuri tajā dienā ņēma
dalību savu darba vietu un mācību iestāžu
komandās citur Latvijā. Aizņemts savas mājsaimniecības darbos, spēles izlaida Pāvels
Konovaļenko. Viņu aizvietoja Guntis Kļaviņš,

kurš treniņus Mētrienā apmeklē retāk, jo
dzīvo Jēkabpilī. Uģim Eglītim, Armandam
Grudulim, Raimondam Adamovičam, Aigaram Karānam, Edgaram Veikšānam ar
rezervē klātesošajiem Anatoliju Karaušu un
Zinti Kalniņu neizdevās tika laba spēle kā bijām iecerējuši. Taču priekšsacīkstes vēl nav
beigušās, bet Mētrienai joprojām 8 punktu
pārsvars par nākošo tuvāko komandu.
Rodas pārdomas par organizatoriskiem jautājumiem. Nākošajam čempionātam jāizstrādā negrozāms spēļu kalendārs
visam sacensību ciklam. Šogad bieži vadās
no tā, lai atsevišķu komandu spēlētājiem
būtu iespējams piedalīties citos turnīros tajā
pašā dienā. Neiespējami būs saskaņot visu
komandu pretenzijas. Spēļu datumiem jābūt
zināmiem savlaicīgi un mazāk atkarīgiem no
citiem pasākumiem.
Čempionāta otrā riņķa pēdējās spēles
plānotas 2. janvārī Madonas sporta hallē,
kad Mētrienai jāspēlē ar Kusas, Ērgļu un
Madonas 2. vidusskolas komandām.
Ilmārs Grudulis
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Mētrienas kausa izcīņa volejbolā sievietēm
sports
11. decembrī Mētrienas pamatskolas
sporta zālē notika Mētrienas kausa izcīņa
volejbolā sievietēm. Pieteicās komandas
no Lubānas, Varakļāniem, Kusas, Barkavas
un, protams, Mētrienas sieviešu komanda.
Diemžēl veselības problēmu dēļ neieradās
komandas no Madonas un Lubānas.
Spraigās cīņās komandas izspēlēja katra
ar katru un krāja sev tik ļoti nepieciešamos
punktus.
Šoreiz bija ļoti jauki līdzjutēji. Atbalstīja
gan savējos, gan arī pretinieču spēļu labākos
mirkļus.
Jau pēc priekšpēdējās spēles kļuva
skaidrs, ka uzvarēs Mētrienas meitenes –
Lauma Freija, Inga Freija, Ivita Freija, Ligija
Krasovska, Arta Iesalniece, Natālija Strogova,
Jolanta Siliņa. Es, Līga Pastare, piepalīdzēju
tīri teorētiski.
2. vietu ieguva Varakļānu sieviešu volejbola komanda, 3. vietā – Kusas komanda.
Uzvarētāju komandas saņēma kausus,
diplomus un balvas, kā arī bija Ziemassvētku
pārsteigums.
Paldies Mētrienas pagasta pārvaldei
par atbalstu sacensību rīkošanā un paldies
līdzjutējiem par atbalstu grūtajos spēles
momentos.
Uz tikšanos nākamajās sacensībās!

Uzvaras prieks.

Līga Pastare

Spēlē Varakļānu komanda.

Līdzjutēji.

Barkavas meitenes.
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Bērnu dārzā leļļu teātris
Skolas ziņas

Pirms došanās gaidītajās ziemas brīvdienās, patīkamu pārsteigumu pašiem
mazākajiem un sākumskolas skolēniem bija
sarūpējušas pirmsskolas grupas audzinātāja
Aiga un auklītes Sigita un Aija. Viņas rādīja
leļļu lugu „Gailītis un kaķītis”. Telpā valdīja īsta
pirms izrādes gaisotne. Visi ar nepacietību
gaidīja, kad viss sāksies. Skolotāju pagatavotās lelles bija ļoti skaistas un mīlīgas. Bērni ar
patiesu interesi noskatījās iestudējumu, kura
laikā varēja pat padejot.
Paldies teica sākumskolas skolotājas
Astra un Astrīda un novēlēja, lai uz pavasari
visi atkal tiktos šeit uz kādu jaunu izrādi.
Solvitas Stulpiņas teksts un foto
Izrādes vērotāji.

Lelles pašu skolotāju gatavotas.

Izrādē piedalījās auklītes Sigita un Aija.

Varējām arī uzdejot.

Eņģeļi pār Mētrienu
Sākusmkolas skolotāja pateicas
audzinātājai Aigai par jauko izrādi.

Ar šādu sirsnīgu devīzi skolā ritēja pirmssvētku laiks. Atsaucoties uz aicinājumu presē
un televīzijā, klases un skola tika dekorētas ar
eņģeļiem. Skolēni zīmēja zīmējumus un vei-

doja eņģelīšus. Arī egles zariņos tika iekārtas
atklātnes ar eņģelīšiem. Un, patiesi, likās, ka
arī pār Mētrienu nolaidušies eņģeļi.
Solvitas Stulpiņas teksts un foto
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Eglīte pašiem mazākajiem
18. decembrī tautas namā notika Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma
bērniem. Mazajiem bija brīnišķīga tikšanās ar
Sniegbaltīti un Ziemassvētku vecīti.
Sniega māte bija uzticējusi pasākuma
vadītājai Sniegbaltītei „Laimes tuneli”, caur
kuru izlienot, piepildās bērnu iedomātās
vēlēšanās. Ar zvaniņu skaņām un bērnu
solīšu dipoņu, tika sasaukts arī Ziemassvētku
vecītis, kurš ieradās ar lielu dāvanu maisu.
Pietika visiem – maziem un lieliem.
Prieks mirdzēja bērnu acīs, kad Ziemassvētku vecītis pamācīja savu deju, ko drīkst
dejot tikai reizi gadā.
Kopā ar vecākiem tika velta lielā sniega
bumba, kas piepilda nākamā gada cerības.
Lai piepildās arī SIA „Santexo” un J. Mālnieka kunga ieceres nākamajā gadā, jo
pateicoties viņiem mūsu mazās bērnu
sirsniņas izjuta pirmās Ziemassvētku
noskaņas. Paldies par to!
Annijas mamma
Sigitas Ošas foto

Pārsteigums izdevās.
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Ziemassvētku eglītes pasākums pamatskolā
Fotoreportāža

22. decembrī tautas namā Ziemassvētku
eglīti svinēja Mētrienas pamatskolas skolēni.
Interešu pulciņu dalībnieki un klašu kolektīvi
bija sagatavojuši interesantus un sirsnīgus
priekšnesumus, ar kuriem iepriecināja gan
paši sevi, gan vecākus, gan skolotājus, gan
visus klātesošos.
Skolēni, kuriem pirmajā semestrī ir labas
un teicamas zināšanas, dāvanā saņēma grāmatu, ko pasniedza skolas direktore Melita
Grudule.
Paldies skolēniem par jauko koncertu un
skolotājiem par ieguldīto darbu!
Māras Pastares Grudules foto

Pateicību par labām sekmēm
saņem Kristiāns Vincents Grudulis.

Uzstājas pirmsskolas grupa.

Dejo 1. – 2. klašu tautisko deju kolektīvs.
tāji –
Ielu dejo
anis.
im
e
L
Linards
n
u
s
īč
p
Nauris S

3. – 4. klases uzstāšanās.

1. – 2. klases uzstāšanās.

Dejo 3. – 6. klašu tautisko deju kolektīvs.

Moderno deju pulciņš.
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Mētrienā viesojas Kalsnavas dramatiskais kolektīvs
KULTŪRAS ZIŅAS
18. decembra pievakarē uz Mētrienas
tautas nama skatuves Kalsnavas dramatiskais kolektīvs izrādīja A. Sārta lugu „Viss pa
gaisu”. Kolektīvu vada Daina Āboliņa, kura
arī pati iejutās vienā no lomām. „Izrāde bija
ļoti jauka”, atzina Astrīda Kārkliņa, „neviltota
humora pārpilna, tieši tas, kas mums vajadzīgs,
lai atslēgtos no smagās politikas, ko vai ik soļa
raida radio un televīzija”. Izrādes apmeklētāji
bija gandarīti un divas stundas pagāja nemanot.
Mētrienā mīl teātri, par ko liecināja aizņemtās
sēdvietas zālē.
Paldies aktieriem un Dainai par sagādāto
prieku! Gaidīsim jūs atkal ciemos ar jaunu
iestudējumu.
Tautas nama vadītāja Anita Amata atklāja,
ka 22. janvārī pie mums viesosies Ošupes
pagasta Degumnieku amatierteātris „Cits modelis” ar ļoti jestru, dejām un dziesmām pārpilnu
izrādi „Ak, šī jaukā lauku dzīve”. Uz tikšanos!
Solvita Stulpiņa
Foto – epizodes no izrādes

Turpinājums no 7. lpp.

Vecāko klašu ansamblis.

8. – 9. klases teātris.
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1946. – Nacionālo partizānu gads
Pa vēstures takām
Nežēlīgais padomju okupācijas režīms
pēckara gados latviešu tautā izsauca pretestību. Visspilgtāk tā izpaudās nacionālo
partizānu kustībā, kura ievērojami aktivizējās
1946. gadā. Par to pārliecinājās arī mētrienieši,
kad vasaras sākumā drosmīgu akciju pagastā
veica Riharda Pārupa vadītā partizānu grupa.
Tā laika apstākļi neļāva šo notikumu skaļi apspriest, jo, kā trāpīgi vēstī D. Greiža grāmatas
nosaukums, tas bija „Karš, par kuru klusēja”.
Ar ko iezīmējās 1946. gads? Advokāts un
publicists Andris Grūtups darbā „Ešafots” (R.,
2007) raksturo gaisotni Rīgā: „Ielas patukšas.
Cilvēkus gandrīz nemana. Visā Merkeļa ielas
garumā labi ja pāris desmitus saskaitīsi. Šur
tur pazib kāds armijnieks, dažas sievas biezos
lakatos, viena otra ausaine, un tas arī viss.
Rīga liekas tāda drūma un pelēka – ne vēsts
no pirmskara rosības. Šķiet, šī ir pavisam cita
pilsēta. Cilvēku sejas saspringtas. Arī latviešu
valodu tikpat kā nedzird. Vismaz centrā ne.
Daudz svešu formastērpu, vaibstu un valodu.
Svešie Rīgā jūtas kā saimnieki. Balsis skaļas,
izturēšanās bravurīga. Viņiem pieder vara un
teikšana. Tie ir jaunie likteņa noteicēji”.
Padomju režīms, kopš 1944. gada augusta, Mētrienas pagastā jau paspēja arestēt
un nosodīt uz soda nometnēm ap 50 cilvēku.
Starp viņiem arī tādus, kuri bija spiesti slēpties
mežā. Spēkā pieņemas represīvās kampaņas
par obligātajām labības, piena, olu, gaļas
piegādēm, meža darbu klaušām, valsts aizņēmuma obligāciju iegādi utt. No varas pārstāvju
puses dzirdami nemitīgi draudi. Pa visu to
nepārprotamas liecības sniedz arī rakstu
nosaukumi apriņķa avīzē „Madonas Arājs”:
„Vairāk lopkopības produktu valstij”, „Dosim
valstij vairāk labības”, „Laikā izpildīt saistības”,
„Stingru rīcību pret valsts pienākumu nepildītājiem”, „Valsts sagādes sabotētājus un viņu
aizstāvjus – tiesas priekšā”, „Vairāk rosmes
meža darbos” utt.
Represijas laukos, vietēji partorgu,
milicijas un darbinieku un citu amatpersonu
patvaļu centās mazināt nacionālie partizāni.
Starp viņiem arī ap 18 vīru lielā partizānu
vienība Riharda Pārupa (1914 – 1946) vadībā. Partizāni darbojās Krustpils, Medņu,
Mētrienas, Kalsnavas, Vietalvas, Aiviekstes
un citos pagastos. Riharda Pārupa dzimtā
vieta ir Krustpils pagasta „Kaķīši”, no kurienes viņš brīvprātīgi iestājies Latviešu leģionā,
seržants 15. prettanku vienībā, apbalvots ar
2. šķiras „Dzelzs Krustu”. 1945. gada jūlijā
viņš atgriezās Krustpils pagastā. Pazinēji
atceras – „Rihards bija vidēji turīga zemnieka
dēls, stalts, gara auguma puisis ar drošu un
noteiktu stāju, jau agrāk iemantots aizsargu
organizācijā. Tā kā padomju iekārtā viņš nebija „ieprogrammēts”, nekas cits neatlika kā
pulcēt ap sevi domubiedrus un nepakļauties
okupantiem. Partizānu vienībā viņš bija ne vien
redzama autoritāte, bet skaitījās gandrīz vai
leģendāra personība. Tāpēc arī nebija nekāds

brīnums, ka viņa panākumus garantēja droša,
pārdomāta un enerģiska rīcība”.
Partizānu nometne atradās ar mežu noaugušā uzkalnītē. Uz visām paugura nogāzēm
bija izvietoti četri ložmetēji. Partizāni mitinājās
piecās skuju būdās. Ap nometni visu laiku
pastaigājās sargs, taču vislielāko drošību
garantēja partizānu atbalstītāji – apkārtējo
māju zemnieki. Riharda Pārupa vietnieks bija
Alberts Ķiķauka (iesauka Sils), adjutants –
Birnšteins. Sakarnieces pienākumus pildīja
Medņu pagasta pasta darbiniece, tāpat arī
citas personas.
Partizāniem kļuva zināms, ka Mētrienā
vietējos iedzīvotājus terorizē kāds ļoti negants milicis. Kā šodien teiktu, viņi nolēma
šo milici „neitralizēt”, taču nesastapa mājās.
Līdz pagasta izpildu komitejai vēlāk nonāca
ziņa, ka partizāni tautas nama vadītājai devuši uzdevumu savaldzināt milici, ievilinot
lamatās, un attiecīgā brīdī izdot nacionāliem
partizāniem... Naktī partizāni iegriezās arī
„Rubeņos” – Mētrienas pagasta izpildu komitejas priekšsēdētājas Valijas Kaufeldes (1912
– 2007) dzīvesvietā, un lika viņai pievienoties
tālākā ceļā uz pagasta namu.
Turpmākā notikumu gaita izlasāma
Iekšlietu ministrijas informācijas apkopojumā,
kas iesniegta Latvijas PSR Ministru Padomes
priekšsēdētājam Vilim Lācim. Partizāni tajā
dēvēti par „bandītiem”. Ziņojumā rakstīts:
– 1946. gada 12. jūnijā pulksten divos naktī
Pārupa bandītu grupa iebruka Mētrienas
pagasta izpildu komitejā. Bandīti apšaudīja
pagastmāju, ielauzās telpās, izsita logu,
sadedzināja dokumentus un paņēma līdzi
izpildkomitejas zīmogu. Pie viena izdemolēja
arī pagasta milicijas ēku un tautas namu. Pēc
tam bandīti pazuda. Operatīvā grupa, kas devās viņus meklēt, starp Limenu un Aizlimenu
mājām uzdūrās bandas slēpnim, kā rezultātā
tika nogalināts cīņai ar bandītismu nodaļas
(OBB) operatīvais pilnvarotais Šipunovs, ievainoti iecirkņa milicijas pilnvarotais Avots un trīs
iznīcinātāju bataljona kaujinieki („istrebiķeļi”).
Banda nozuda Jēkabpils apriņķa Medņu
pagasta virzienā”. Ziņojumu 1946. gada 14.
jūnijā parakstījis Latvijas PSR Iekšlietu ministrs
ģenerālmajors Augusts Eglītis un Iekšlietu
ministrijas cīņai ar bandītismu nodaļas priekšnieks pulkvedis Ritikovs.
Četras dienas vēlāk Madonas izpildu
komitejas priekšsēdētājs Pēteris Livdāns
precizēja, ka partizāni Mētrienā vēl bez tam
piekāvuši pagasta izpildu komitejas priekšsēdētāja vietnieku, nogalināti divi iznīcinātāju
bataljona kaujinieki. Zināms, ka bez Šipunova
otrs kritušais bija Andrejs Kaufelds. Ievainoti
tika Andrejs Utināns (1927 – 2006) un Jāzeps
Kuckajs. Par notikušo kauju zināja teikt vietējie
iedzīvotāji: kad iznīcinātājus pārsteidza partizānu šāvieni, viņi paglābušies siena šķūnītī.
Partizānu degošās lodes izraisīja ugunsgrēku.
No degošā šķūnīša ārā mūkošie kļuva par
teicamu mērķi partizāniem. Runāja, ka viens
otrs iznīcinātājs, savu ādu glābdams, ielēcis
tuvumā esošā dīķī un izpeldējies.

Kritušais Andrejs Kaufelds (1902 – 1946)
bija mētrienietis, jaunsaimnieks. 1928. gadā,
sadalot Odzienas muižas nekultivēto meža
zemi, viņam, no tā saucamā „Piestiņas meža”,
piešķīra ap 14 ha lielu jaunsaimniecību, ar
nosaukumu „Medņi”. Tuvākās kaimiņmājas
– Blaumaņi, Skujenieki, Lielmežnieki. Dažus
gadus pēc Andreja Kaufelda nāves atraitne ar
bērniem aizgāja dzīvot citur un nelielā saimniecība „Medņi” beidza pastāvēt.
Otrs apšaudē kritušais – milicis Aleksejs
Šipunovs bija ienācējs, krievu tautības cilvēks,
dzīvoja Mētrienas pagasta Salās, prata latviešu valodu un vietējo cilvēku atmiņā palicis
kā godavīrs. Šim apgalvojumam var ticēt, ja
palasām kādu vācu laika dokumentu. Proti,
Mētrienas pagasta valde 1944. gada 6. martā
ziņo Madonas apriņķa vecākam: „Izpildot Jūsu
š.g. 29. februāra rakstu, lieku priekšā no krievu
bēgļu vidus izraudzīto uzticības vīru un ziņoju
par viņu: Šipunovs Aleksejs, dzimis 1900. g.
10. martā Orlas apgabalā. Amats – skolotājs,
izglītība – nepabeigtas studijas, pašreizējā nodarbošanās – laukstrādnieks pagastā. Beidzamā dzīvesvieta – Orlas apgabals, Mohovskas
rajons, Dolgovskas pagasts. Ģimenes stāvoklis
– precējies, sieva Aleksandra, bērni: meita Lidija
(1929. g.), dēls Vladislavs (1936. g.) – (LVVA,
3800. f., 5. apr., 34. l., 296. lp.). Pēc traģiskā notikuma A. Šipunova atraitne ar bērniem Mētrienu
atstāja. Runāja, ka okupantu „čeka” gribējusi
vēl interesēties par kritušā personību.
1946. gada vasarā traģiski noslēdzās R.
Pārupa vienības liktenis. „Čeka” tajā iefiltrēja
cilvēkus, kuri ieguva Pārupa uzticību un 2.
jūlija naktī aizmigušos partizānus apšāva, bet
viņu mītni nodedzināja. Iekšlietu ministrs A.
Eglītis par šo operāciju ziņoja valdības vadītājam Vilim Lācim: „Nogalināti 10 bandīti, tajā
skaitā viņu vadonis. Trim ievainotajiem izdevās
izmukt. Atsavināts: 3 ložmetēji, 10 šautenes, 5
automāti, 25 granātas un 8000 patronu. Iegūti
dokumenti”.
Pēc 50 gadiem kalsnavietis Pēteris Liepiņš – bijušais latviešu leģionārs un publicists,
rakstīja: „Gadi nav spējuši no tautas atmiņas
izdzēst Riharda Pārupa vadītās partizānu vienības darbību. Laikā no 1945. gada vasaras
līdz vienības bojāejai veiktas vairāk nekā 20
bruņotas akcijas. Partizānu traģiskās bojāejas
vietu Vietalvas mežā sākām meklēt pirms
četriem gadiem. Pirmajā reizē piedalījās vēl
dzīvi palikušie partizāni Pāvels Rūrāns un
Alfrēds Auziņš, kā arī bijušie leģionāri Kārlis
Balodis un šo rindu autors. Vēlāk talkā nāca
Kalsnavas mežu pētīšanas stacijas mežsargs
Jānis Putns. Izgatavojām lielu baltu krustu ar
devīzi „Uz ežiņas galvu liku” un plāksnīti ar 10
nošauto partizānu vārdiem. Jēkabpils un Aizkraukles zemessargi 1996. gada pavasarī iebetonēja Balto krustu, caur brikšņiem izcirta ap
150 metru garu stigu, uztaisīja pār purva grāvi
tiltiņu. Tā paša gada 4. jūlijā Sēlpils prāvests
Modris Plāte iesvētīja Balto krustu. Piemiņas
brīdī klāt pāri par simts cilvēku: zemessargi,
bijušie latviešu leģionāri un citi”.
Austris Apsītis
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Dievs pārklāj
Zvaigžņu plīvuru pār zemi,
Un iestājas – tāds kluss un
svētīts miers.
Šis miers,
Ko pasaulei tik grūti saprast,
Šis miers,
Ko daudzi nepazīst.
Dievs katrā logā iededz baltu sveci,
Lai gaismas burvībā
Sirds mieram atveras.
/I. Seņkāne/

Lai Jaunais gads ir labestības, pārticības,
saticības un apskaidrotu domu piepildīts!
P/A Mētrienas komunālā saimniecība

Ziemassvētkus atnes no ārienes.
No laukiem budēļi dziesmas nes.
No baznīcas zvani vēsti nes.
Nes Ziemassvētkus budēļi,
Zvani nes
No tālas un tuvas ārienes.
Bet nes jau arī no iekšienes.
Sirds tādu savādu prieku nes.
Dvēsele klusu gaišumu nes.
Nes Ziemassvētkus sirds
Un dvēsele nes
No visdziļākās iekšienes.

Gaišus un siltus Ziemassvētkus ikkatram
gan sevī, gan sev apkārt!
Mētrienas pagasta bibliotēkas vadītāja
Jolanta Vītola

Visīstākie Ziemassvētki ir tad, kad laukā
valda sals, bet cilvēku sirdīs mājo siltums.
Laiks skrien nežēlīgi ātri un uz sliekšņa
ir Ziemassvētki un Jaunais gads. Jaunajā
gadā esiet veseli un laimīgi! Diemžēl šis
vēlējums reti piepildās pats no sevis, tāpēc,
gadam beidzoties, pajautājiet pats sev, ko
savas veselības labā šogad esat darījuši.
Tikai vesels cilvēks ir laimīgs, bet slimības
piezogas nemanot. Tāpēc būtu vērts kaut
reizi gadā apmeklēt savu ģimenes ārstu. Visi
taču gribam būt laimīgi. Lai Jaunais gads ir
bagāts ar labām domām, darbīgām dienām
un priecīgiem atelpas brīžiem.

Priecīgus Ziemassvētkus un veselīgu
Jauno gadu!
Ārsta palīdze Irēna Elksnīte

Katru stundu tā kā rozi
Centies smaidiem sudrabot,
Liktenis dod veiksmes lozi
Tiem, kas viņam spītēt prot.

Mīļi sveicieni jubilejā Valērijam Prikulim!
Lai darba prieks, veiksme un
raits dejas solis!
Dejotāji

Katram gadam ir savs svētvakars,
Savs slieksnis balts, aiz kura atstāt bēdu...
Pavadīsim gaišus, baltus Ziemassvētkus un
līksmi sagaidīsim Jauno gadu! Aizmirsīsim
visas grūtības un cerības un cerēsim uz
veiksmi nākotnē. Lai viegliem soļiem
nākamais gads ienāk katrā sētā, lai Latviju un
cilvēkus gan Dievs, gan Laima svētī!

Visiem mētrieniešiem vēlam
censties domāt gaišas domas. Iemācīsimies
novērtēt tos darbus, ko ikdienā veic ikviens,
lai Mētrienā mums visiem būtu labi.

2010. gada decembris

Es šūpošos tik ilgi, ilgi, ilgi,
Līdz kamēr zars no zara nolūzīs.
Es mīlēšu tik karsti, karsti, karsti,
Cik karsti ogles sadeg ugunī.
Es lidošu kā putni lido projām,
Līdz kamēr vējš uz augšu mani cels.
Es dzīvošu tik ilgi, ilgi, ilgi,
Cik ilgi mani slavēs kāds vai pels.
/G. Račs/

Sveicam janvāra
jubilārus!

Eināram Elksnim
Edgaram Rimšānam
Jurijam Carkovskim
Annai Anitai Amatai
Anitai Ūdrei
Vilim Putnam
Nellijai Ķuzei
Dainai Zvejsalniecei
Veltai Petakai
Jurim Romanovskim

04.01.
31.01.
04.01.
10.01.
17.01.
19.01.
24.01.
21.01.
22.01.
21.01.

20
20
35
50
50
55
60
60
65
65

Paņem dienu – tādu skaidru un baltu,
Kaut vai laukā peļķes lietus līst.
Tik daudz dzīvē bijis saules rītu –
Tas, kas gaišs, ir labs un nopelnīts.
Mētrienas pensionāru padome

Visiem mētrieniešiem –
tuvumā un tālumā!
Ne sūdzēties, ne gausties –
Lai gaišs ir mūsu skats.
Bet vēl mēs vienu lūdzam
No tevis, Jaunais gads:
Dod spēku, drosmi, gribu
Mums sevi uzvarēt!

Austris Apsītis Rīgā

Paldies, ka varu saredzēt, ko bites,
ko bites pašas nesaprot, –
šo prieku darboties bez mitas
un to, cik daudz mums dabas dots.
/L. Brīdaka/

Gaišus svētkus visiem,
laimīgu, darbīgu un
zināt alkstošu
Jauno gadu!
Mētrienas pamatskolas
kolektīvs

Lai Jaunā gadā mums nenāktos ciest,
raudāt un piedzīvot zaudējumus!
Lai mūsu sirdīs mājo miers, mīlestība un
piedošana!
Mīlēsim citus kā paši sevi. Būsim veseli,
stipri un dzīvespriecīgi. Un atcerēsimies,
ka Mētrienas tautas nams vienmēr ir
priecīgs sagaidīt Jūs ciemos!

Gaišus, siltus un ģimeniskus svētkus!
TN vadītāja Anita

pateiCība
Atnes zaļu
Egles zaru,
Atnes gaišu
Sveces staru.
Silti, silti,
Klusi, klusi
Sirds ar gaismu
Pielijusi.
/D. Bitēna/

Nora un Ruta!
Mētrienas tautas nama dāmu
deju grupa Jums vēl siltus un jaukus
svētkus, laimīgu, veselīgu un tikpat
radošu Jauno gadu kā līdz šim.
Paldies par skaistajiem lakatiem,
ko Jūs mums dāvājāt.
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