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Izdod Mētrienas pagasta pārvalde
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caur zaru mežģīnēm birst zvaigznes pār mums,
atsitas zaros un sašķīst, sašķeļas tūkstoš dimantos,
pati mazākā zvaigznīte paliek,
un nav nevienas, kas zūd…
/O. Vācietis/

D

Sveicināti, cienījamie mētrienieši un ikviens, kuram
Mētriena ir kas vairāk tikai par apdzīvotu vietu. Esam
aizvadījuši 2016. gadu. Kāds tas bijis mums katram, to
rādīs laiks. Šobrīd mums ir jāizvirza jauni mērķi un jauni
izaicinājumi, lai šis gads mums visiem kopā un katram
atsevišķi būtu labāks par iepriekšējo.
Vēlos pateikties ikvienam, kas ar saviem darbiem,
labām domām un ticību rītdienai veicinājuši mūsu pagasta attīstību. Gandarījums par pagasta iedzīvotājiem,
kuri saņēmuši Atzinības un Pateicības rakstus. Paldies
visiem, kuri nesavtīgi piedalās mūsu pagasta labiekārtošanā, mūsu pagasta tēla veidošanā. Paldies zemnieku
saimniecību īpašniekiem un lauksaimniekiem, kuri, neskatoties uz grūtībām, cīnās par savu rītdienu. Paldies
sportistiem un pašdarbniekiem, kuri ar savu darbību nes
Mētrienas vārdu ārpus pagasta un novada robežām.
Vēlu Jums visiem radošu, veiksmīgu un darbīgu
Jauno 2017. gadu!
Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs
Andris Dzenovskis

Decembris īsumā
01.12. Lūšu medības Mētrienā.

pamatskolā un balle.

10.12. Piedalīšanās zolītes turnīrā
Atašienē.

17.12. Spēles Zolītes turnīrā Praulienā.

10.12. 75 gadu vecumā Ozolkalna
kapos guldīts Gunārs Šlosers no
Vidiņiem.

22.12. Eglīte Mētrienas pamatskolas
pirmskolas grupās.
23.12. Ziemassvētku koncerts
Mētrienas tautas namā.

10.12. Mētrienas volejbolisti spēlē
sacensībās Iršos.

28.12. Pensionāru eglīte Mētrienas
tautas namā.

10.12. Zolītes turnīrs Mētrienā.

28.12. 87 gadu vecumā Grostonas
kapos guldīta Alda Aleknaviča.

11.12. Mētrienas vīriešu volejbola
komandas spēles Madonas novada
čempionātā.
11.12. Dalība Atašienes Zolītes turnīrā.
16.12. Ziemassvētku eglīte Mētrienas

31.12. Jaungada balle tautas namā.
Notikumus apkopoja
Ilmārs Grudulis

Jaunumi Mētrienas
pagasta bibliotēkā
2017. gadā Mētrienas pagasta
bibliotēkā savus lasītājus gaidīs preses izdevumi – laikraksts Stars un 17
žurnāli daudzpusīgām interesēm un
dažādām lasītāju gaumēm: Annas Psiholoģija, Astes, Cosmopolitan, Ieva, Ievas Māja, Ievas Stāsti, Ievas Veselība,
Ievas Virtuve, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Ir, Klubs,, Leģendas, Mājas Viesis,
Patiesā Dzīve, Praktiskais Latvietis,
Santa, Veselība.

Laipni gaidīti bibliotēkā!
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Ziemassvētku koncerts Mētrienas tautas
namā „Adventes vainaga noslēpums”
KULTŪRAS PASĀKUMI
23. decembra vakarā visi Mētrienas
iedzīvotāji tika mīļi gaidīti tautas namā
uz svētku koncertu. Piedaloties pagasta
pašdarbnieku kolektīviem un īpašajiem
šī vakara viesiem – dejotājiem Hugo Kaminskim un Kristai Lapiņai no Aizkraukles
deju kluba „Ēdelveiss”. Svētku koncertā
tika izdziedāts un izdejots „Adventes vainaga noslēpums”. Vakara galvenais akcents bija adventes vainags un ikgadējais
rituāls – katru svētdienu iedegt pa svecītei
tajā. Tikai retais aizdomājas, kāpēc mēs
spītīgi turamies pie šīs tradīcijas. Vai Jūs
zināt katras svecītes nozīmi un kādas dzīves vērtības katra no tām simbolizē?
Kaut aiz loga spītīgi neatkāpās rudens, zālē valdīja Ziemassvētku noskaņa gan dejās, gan dziesmās. Protams,
neiztika bez Sala tētiņa ar dāvanu maisu.
Līdzi viņam bija arī rūķis, kas pacienāja
klātesošos skatītājus ar gardām piparkūkām.
Laura Biķerniece,
Mētrienas tautas nama vadītāja
Foto – Dāvis Veckalniņš,
Madonas novada pašvaldība

Teātra iestudējums.

A. Dzenovskis
skaita pantiņu.

Dejotāji no Aizkraukles.

Dāvanas pelna Mētrienas teātris.

Koris „Jūsma”.

Pasākuma vadītājas Laura Biķerniece
un Aija Tumanova.
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Svētku laiks Mētrienā
Mežā auga eglīte
Citam eglēm blakus.
Tur mēs viņu atradām,
Brienot sniega taku.
Jauka bija eglīte,
Baltā sagšā tīta.
Zara galā šūpojās
Brūna vāverīte.
Egli līdz ar vāveri
Dzīrāmies nest mājas.
Kuplaste — žēl! — aizskrēja
Vieglām, žiglām kājām.
Ko var darīt — pārnesām
Eglīti vien mājās.
Izrotājām svecītēm,
Jaungadā kā klājas.
Tagad viss te jauks un skaists —
Skujas smaržo, sveces laistās.
Tikai vienu teikšu es:
Žēl, ka nav še vāveres!
/P. Sils/

Sākumskolas audzēkņu priekšnesums.

Šis ir mans bērnības dzejolis, kuru
mamma mums mācīja, lai varētu skaitīt
pie eglītes un saņemt tik kāroto dāvanu
no vecīša.
Skolu rotā direktores
Katru gadu man ir tā iespēja pabūt
v.i. Vallija Sīpola.
Ziemassvētku eglīšu pasākumos skolā,
tautas namā. Šis gads nebija izņēmums.
Jauks svētku koncerts Mētrienas pamatskolā, pašdarbnieku dāvana Mētrienas
tautas namā un vecākās paaudzes kopā
sanākšana. Visur eglīšu krāšņās uguntiņas, bērnu un pieaugušo acīs gaidas pēc
brīnuma. Skolā svētku vakars turpinājās
ar svētku balli kopā ar grupu „Dadži” un
Ilzi Rijnieci. Paldies Broku un Jefimovu ģimenēm par finansiālo atbalstu.
Tautas namā izrotātā svētku egle
kopā aicināja pagasta vecākās paaudzes
ļaudis. Jauku izrādi sniedza Mētrienas
pamatskolas pirmsskolas grupiņu auA. Dzenovskis un
dzēkņi. Varēja gan būt lielāka atsaucība,
L. Biķerniece dāvā
apmeklējot šo pasākumu.
skolēniem
Aicinām caur foto kameras aci atskakliņģerus.
tīties uz svētku norisi mūsu pagastā.
Solvitas Stulpiņas teksts un foto

Piramīdas.

Paldies A. Dzenovskim.
Salatētis un sniegbaltīte.

Turpinājums 4. lpp.

Dāvanu saņemšanas laiks.

Viens no skolas labiniekiem
Renārs Ivāns.

Uzstājas Rihards un Zinta Jefimovi.
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Turpinājums no 3. lpp.

Uz pasākumu no Rāksalas ieradušies
Līga un Kārlis.

Mazie mētrienieši visus sveica ar pašdarinātiem
apsveikumiem.

Dzejoļu radīšanas laiks.
Pensionārus ar
dziesmu sveic
Laima Zālīte.

Priekšnesums.

Skaidrītei Putnai – 60
MĒNEŠA JUBILĀRI
Rakstu par mammu sākšu ar kādu
no viņas esejām.
Ir svētku laiks. Māja smaržo pēc piparkūkām, svecēm un tikko ienestās eglītes. Visi lēnām gatavojas vakaram, pamazām tiek apdarīti pēdējie darbiņi, bērni
rotā egli, ķircinās un smejas kā bērnībā.
Tāds jauks miers. Kamēr skan manu bērnu smiekli, manā pasaulē viss ir kārtībā.”
Mammas jubilejas laiks gandrīz sakrīt
ar Ziemsvētku laiku – 22. decembris. Šis
ir īpašs gads mūsmājās, janvārī 60 gadus
svinējām tētim, jūlijā 90 gadus vecmammiņai, nu pienācis apaļo 60 gadu brīdis
mammai.
Laikam mammu labi raksturo uzvārds – Putnu mamma, zem viņas siltā
spārna sildāmies gan mēs, gan radi, gan
draugi. Visi kopā vēlam veselību, veiksmi
un siltus spārnus!
Madara
Foto no jubilāres personīgā arhīva

Skaidrīte Putna svētku dienā.

Ir apritējis vēl viens gads. Mēs varam pamatoti lepoties ar šā gada laikā izdarīto, taču ieejot nākošajā gadā gribas
domāt par to, kādus mērķus sasniegt
novēlēt sev un saviem mīļajiem, mums
visām kopā.
Es gribu novēlēt veselību, daudz,
daudz prieka un laimīgu brīžu ar bērniem, mazbērniem un ģimeni kopumā,
jo nekas nepaliek atmiņā tik spilgti, kā
skaistākie bērnības mirkļi.
Mētrienā jau no seniem laikiem dzīvo un strādā zemnieki. Viņiem novēlu
senču sīkstumu, drosmi mēģināt jaunas
tehnoloģijas, meklēt, izturēt un paspēt
laikā apsēt un novākt ražu un atrast laiku kultūras tradīciju uzturēšanai.
Es jums novēlu nākamgad piepildīt
visus labos nodomus, ko esat apņēmušies īstenot!
Lai katram šis gads būtu ar kaut ko
savu īpašs! Lai 2017. gads būtu sirsnības
un mīļuma pilns!
Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg.
Un pa baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet.
Un lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst,
Un lai baltās darbdienās
Balti svētki ir...
Sieviešu kluba „Ābele”
vārdā Ligita
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Zigurdam Latvijas kauss, bet
Mētrienai Iršu kauss

Daudzi zoles
spēles turnīri
3. decembrī Mētrienas turnīrā pulcējās spēlmaņi no Ļaudonas, Praulienas,
Atašienes un pašu pagasta. Mētrienu
pārstāvēja Artis Podiņš, Aivars Karpovs,
Grigorijs Konovaļenko, Zintis Kalniņš,
Andris Broks un Jānis Trops. Uzvarētāju laurus plūca Atašienes un Praulienas
spēlmaņi. Arī nākamajā Mētrienas turnīrā
10. decembrī mājiniekiem neveicās. Mazliet labāka spēle padevās 11. decembrī
Atašienē, kur no Mētrienas startēja Jānis Trops, Artis Podiņš, Zintis Kalniņš,
Grigorijs Konovaļenko, Andris Broks un
Jānis Freijs. Grigorijs izcīnīja 3. vietu. 17.
decembrī Jānis Trops uz vienas dienas
zoles turnīru Praulienā veda Zinti Kalniņu,
Andri Broku, Kristapu Āzaci, Jāni Freiju,
Arti Podiņu, Andri Vītolu un Grigoriju Konovaļenko. Spēles mētrieniešiem padevās. Andrim Brokam 1. vieta, Jānim Freijam 4. vieta, Andrim Vītolam 5. vieta.

SPORTS
Mēs lepojamies, ka Mētrienas volejbola komandas pamatsastāva spēlētāja
Raimonda Adamoviča dēls Zigurds Adamovičs guvis lielu panākumu. Astoņpadsmitgadīgais Jēkabpils vidusskolnieks
Jēkabpils „Lūšu” komandas sastāvā izcīnīja Latvijas kausu. Mēs labi atceramies,
kā Mētrienas sporta zālē Raimonds mācīja dēlam pirmās volejbolista iemaņas.
Jāpriecājas par Zigurda izturību. Divreiz
televīzijā vērojām viņa sniegtās intervijas
žurnālistiem. Pirms Zigurda panākumam
Latvijas kausu bija izcīnījuši Roberts Ābols
ar AVK komandu un divreiz Edgars Točs
RTU/Robežsardze komandas sastāvā.

Ilmārs Grudulis

Ar uzvaras kausu.

Iršu kauss Mētrienas volejbolistu rokās.

10. decembrī Mētrienas vīriešu volejbola komanda sacentās Kokneses
novada Iršu pagastā. Uzvarot četrās
grūtās spēlēs, uz Mētrienu pārveda Iršu
kausu. Toties nepietika spēka otrās dienas sacensībām. 11. decembrī Madonas
novada čempionātā mētrienieši zaudēja
Ērgļiem un komandai MADNO. Mūsu rindās dažādu iemeslu dēļ nespēlēja vairāki
pamatsastāva spēlētāji.
Ilmārs Grudulis
Foto no Zigurda personīgā arhīva

Roberts Ābols Latvijas kausa izcīņā 2005. gadā.

Ar makšķeri
decembrī daži
apmierinoši
lomi
MAKŠĶERĒŠANA
Vitālijs Frolovs uz pirmā plānā ledus
paspējis pabūt pie vairākiem ezeriem.
Neesot tā, ka arī Odzienas ezerā nekas
neķeras. Daži lomi bijuši pietiekoši labi.
Vislabāk tomēr veicies uz Lubāna ledus.
Kopā ar mazajiem asarīšiem pieķērušās
tīri brangas raudas vairāku simtu gramu
smagumā. 17. decembrī Jānis Zeps ar
ziemas makšķeri darbojās ūdenskrātuvē pie Liezēres Ozolu apdzīvotas vietas.
Jānis ļoti apmierināts. Asari ķērās lieliski.
Atašienes ezers ir iecienīts bļitkotājiem.
Tomēr decembris nebija veiksmīgs. Zigurds Adamovičs stāstījis, ka tomēr viena diena makšķerēšanai bijusi makten
izdevusies. Veselu kaudzīti asaru savācis. Vajadzējis gan tikai ļoti tievu aukliņu
izmantot. Kā resnāka, tā neķērās. Sen
zināms, ka asaru vietas ļoti jāmeklē un
makšķerlietas jāmaina un jāpiemēro.
Ilmārs Grudulis
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Kasparam lūsis, lapsa un cauna vienā dienā
MEDĪBAS
1. decembris bija Mētrienas mednieka Kaspara Rozīša lielā diena. Viņš spēja noteikt lūša atrašanās vietu, saaicināt
medniekus un pat nomedīt lūšu māti. Notikumi norisinājās valsts mežu 310. kvartālā, starp Limenu–Ļūmānu–Beļavas ceļu.
Medībās piedalījās Mētrienas mednieki
Krišjānis Rozītis, Viktors Mutors, Gunārs
Pastars, Jānis Trops, Kaspars Rozītis,
Aivars Kapaklis, Jānis Rozītis, Uģis Irbe,
Andris Stalīdzāns un Atašienes mednieki
Juris Balodis ar savu meitu Sintiju Balodi.
Lūša ēdienkartē pārsvarā dominē stirnas.
Par vienu stirnu plēsēju kļuva mazāk. Tajā
pašā dienā Kasparam Rozītim vēl divi medījumi – lapsa un meža cauna.
Krietni pagasta mežos samazinājies
meža cūku skaits. 2. decembrī no medību
torņa Sildu apkārtnē divgadīgu meža cūku
nošāva Viktors Mutors. Ādu pakārām kokos pie Lejasskolas. Vēsākās dienās pie
ādas mielojas desmitiem zīlīšu, dzilnīšu.
Mēdz ierasties pa kādai vārnai, kurām
draud skrošu pielietojums. Decembrī tiek
rīkotas vairākas kolektīvās dzinējmedības.
3. decembrī mežā devās 14 mednieki un 4
dzinēji. Vienīgais medījums bija staltbriežu
telēns, kuru tā saucamā Lielnieku mežā
pie Ataugām pieveica Juris Eglītis. 4. decembrī medības vadīja Jānis Kuprans – 13
medniekus un 5 dzinējus. Silā starp Ozolkalnu un Beļavu, ielejā, kuru izsenis sauc
par Stervas purviņu. Diks Aivars nogāza
aļņu teļu. Līdzīgs alnītis tika izdzīts no Runcu purva un uz Gravānu lauka, to pieveica
Intars Jurģis.
Turpinām medīt nelielos plēsējus un
kaitīgos putnus. Profesionāls tvēriens ir
Jurim Jefimovam. Vienā naktī no medību
torņa ar mazkalibra medību ieroci ieguva
trīs lapsas. Ar amatiera centību izceļas Gunārs Pastars. Reizēm nošauj pa vārnai un
žagatai. Uzklausa iedzīvotāju ziņojumus
par lapsu klejošanu apdzīvotās vietās.
Tāda izskatās rakstam pievienotā Gunāra
pieveiktā lapsa fotogrāfijā. Diemžēl slimu
lapsu un jenotsuņu Mētrienā ir ne mazums.
Pie dažiem bebriem novembrī izdevās
tikt Jānim Rozītim un Mārim Macijevskim.
Pēdējā decembra nedēļā Mētrienas
medniekiem nācās ļoti piepūlēties, lai izpildītu valsts mežu dienesta uzdevumu.
Sakarā ar jaunaudžu postījumiem, medniekiem tika piešķirts papildus limits – vienas aļņu govs nomedīšana. Aļņu medību
pēdējā atļautā diena ir 31. decembris. 24.
decembrī tika rīkotas kolektīvās medības
Jāņa Kuprana vadībā. Sniegs nedēļas
laikā bija snidzis un atkal galīgi nokusis.
Izlēma dzīt vienu mastu. No Jurjāniem gar

Lūsis. Decembris

Gunāra Pastara notvertā lapsa.

Viktors Mutors ar nošauto meža cūku.

Jāņa Barbana lūsis.
Dūkstupiem līdz šaurākai meža vietai starp
Zaļmežniekiem un Āpškalniem. Šaušanas
pozīcijas ieņēma desmit mednieki, divi
dzina. Pūta ļoti stiprs dienvidu rietenis. Pabailīgi bija stāvēt mežā, jo krita lauzti zari

un puvuši koka stumbeņi. Drīz pēc dzinēju
darbības sākuma atskanēja šāviens. Lielajā vējā mednieku līnijā nevarēja saprast,
kurā pusē šauts – Celmiņu vai Dūkstupu.
Pēc brīža vēl šāviens kaut kur Plēšu iecirknī. Izrādījās, ka netālu no Līčiem mežmalā
iznācis lūsis. Pēc šāviena ieskrējis atpakaļ
mežā. Otrs lādiņš tika raidīts staltbriedim.
Situācija Valdim Kaminskim nebija vēlīga.
Dzīvnieks aizskrēja neskarts. Toties ļoti
lielu lūšu tēviņu atrada 400 m attālumā
no šaušanas vietas. Vizuāli izskatījās, ka
lūša āda un galvaskauss varētu būt zelta
medaļas vērts. Šoreiz veiksme uzsmaidīja
Mētrienas izcelsmes Ļaudonas medniekam Jānim Barbanam.
26. decembrī astoņi mednieki un trīs
dzinēji ar suni pārlūkoja Odažas mastu.
Medījumus neatrada. Lija lietus. Aļņa meklēšana tika pārtraukta. No paša rīta tas vēl
tika dzīts mastā pie Lejasārēm. Tajā meža
nogabalā trīsdesmitajos gados bija stādīta bērzu birzs. Bērzu audzi pēc privatizēšanas, protams, nocirta. Tas norāda, ka
mainoties laikiem un cilvēku paaudzēm,
mainās uzskati par ētiskām vērtībām arī
Mētrienā.
29. decembrī Ļūmānu – Ozolnieku
apvidū uz aļņa teļu šāva Valdis Kaminskis.
Nācās ņemt palīgā medību suni laiku un
pēdējā aļņu atļauja tika realizēta. Valsts
mežu dienesta norādījums izpildīts.
Ilmārs Grudulis
Foto no mednieku personīgajiem
arhīviem
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Šoreiz par kino Gunārs Šlosers

15.09.1941. – 08.12.2016.

MANAS ATMIŅAS

MŪŽĪBĀ AIZEJOT

Cīnoties ar bezmiegu ir laiks pārcilāt
atmiņu plauktiņus. Šoreiz par kino.
Pirmo kino redzēju divpadsmit gados.
Tikmēr dīcu māsai Rasmai, lai tak kādreiz
paņem mani līdzi. Nu tad uzsēdināja uz
velosipēda, piekusām abas, es, sēžot uz
bagāžnieka, māsa, minot pedāļus. Toreiz
kino rādīja pienotavas otrajā stāvā. Filmas
nosaukums – „Brūnā zirnekļa tīklā”. Man
nepatika, jo tā bija par kara tēmu. Domāju savā prātā, ka visas filmas tādas, tāpēc
vairs neprasījos līdzi. Skolas laikā vecajā
klubā (kur tagad dzīvo Mirdza Kozlova), pa
sāna durvīm gājām uz kino. Tolaik rādīja
tik mīlīgas, skaistas multenītes, kur tēli bija
dabiskā izskatā. Tagad multfilmas tik mežonīgas, ķēmīgas – neskatos nevienu. Arī
uz citām filmām, kas bērniem piemērotas,
tikām no skolas palaisti. Vēl notika baļļuki pēc kino, dažas stundas vecās, foršās
plates caur skaļruni laida. Sešdesmitajos
gados jau kino rādīja jaunajā klubā. Turpat
zālē stāvēja visa aparatūra. Tolaik kinomehāniķis bija humora pilnais Seržānu Gaitis. Vienmēr pārstāstīja, par ko būs filma
un arī citus pekstiņus. Centāmies ierasties
laicīgi, lai visu dzirdētu. Kādreiz darbu dēļ
aizkavējāmies, dzirdam jau ārā – motors
rūc. Tad skriešus. Vienīgais mierinājums,
ka pirms filmas bija kinožurnāls „Padomju Latvija”. Galveno paspējām. Kad filmā
bučojās, Gaitis vienmēr aizlika roku priekšā stikliņam, nu humora pēc. Nezinu, kas
filmas no Ļaudonas atveda, bet mums
nākošā dienā visi filmu bunduļi un motors
jānogādā bija Saikavā. Brigadieris Dzenovsku Gunārs arī man piešķīra vienreiz
šo darbiņu – ar zirdziņu to visu nogādāt.
Vēlākos gados par kinomehāniķi bija Kozinda Valdis, reizēm arī sieva Skaidrīte.
Un tad uzcēla piebūvi kinoiekārtai, laikam
ugunsdzēsēji aizliedza turpat zālē turēt
iekārtas. Un tad filmas sāka rādīt Utinānu
Andrejs. Palikušas labā atmiņā filmas „Vaterlo tilts”, „Mājup ar uzvaru”, „Tas notika
Peņkovā”. Tajās tēloja meiteņu iemīļotais
aktieris Aleksejs Botalovs. Sāka parādīties
indiešu kino bums. Sākās ar „Klaidoni”,
„Akmenī cirstā poēma”, „Ziediņš ceļa
putekļos”. Pavisam esmu redzējusi trīsdesmit indiešu filmas, kurās atkal meiteņu
mīlulītis aktieris Radžs Kapura. No Andreja
bija bieži telefona zvani – esmu atkal sarūpējis indiešu filmu, tātad noteikti biju apmeklētāju skaitā. Tagad, apmeklējot filmu
„Melānijas hronika” Madonā, viss likās
savādāk.
„Dreimaņu” Astrīda

Ozolkalna
kapsēta aizņem daļu no senā
latgaļu kapu lauka, kur
mūsu senči savus aizgājējus glabāja apmēram
pirms 900 – 1000 gadiem.
Te 2014. gada 29. novembrī 76 gadu vecumā glabāja Smaidu Šloseri. Te
2016. gada 10. decembrī
uz pēdējo atdusas vietu
tuvinieki atveda Smaidas
dzīvesbiedru Gunāru Šloseru. Gunārs drosmīgi
visu bija pats paredzējis, likdams vēl savā dzīves laikā blakus
Smaidas vārdam piemiņas akmenī iekalt
arī savu vārdu. Kapu vietas izvēle arī bijusi Gunāra ziņā. Tepat blakus Odzienas
ezers, kurš Gunāram ļoti patika. Tāpat viņam patika zivju ķeršana. Gunāram vienīgajam bija izdota rūpnieciskās zvejas atļauja zvejai Odzienas ezerā. Gar Ozolkalna kapiem dzīvesbiedres Smaidas tēva
māju virzienā aizvijas Odzienas – Beļavas
ceļš. Cauri simtgadīgo liepu alejai iets un
braukts simtiem reižu. Tāpēc tas bija ļoti
tuvs Gunāra ģimenei. Katru no mums dzī-

Jānis Skudre

vē piemeklē daudz grūtību
un nebūšanu. Ne mazums
to bijis Šloseru ģimenei. No
Salaspils
koncentrācijas
nometnes neatgriezās tēvs
Aleksandrs. Milzīgs pārdzīvojums bija dēla Haralda
traģiskā aiziešana.
Visa Šloseru ģimenes
dzīve tika atdota Mētrienai.
Gunāra māte un māsa savulaik strādāja atbildīgos
darbos Pamatu ciema padomes administrācijā. Gunāra spēka gadi ziedoti, vadot automašīnas stūri kolhozā „Līdums”.
Bija laiks, kad Gunārs bija vienotā Mētrienas mednieku un makšķernieku kolektīva
ierindā. Gunāra raksturs bija stingrs un
nepiekāpīgs, vienlaicīgi principiāls un izpalīdzīgs. Viņam bija savs draugu loks.
Gunāra Šlosera dzīves turpinājums ir
meita Olita un mazmeita Linda.
Ja esat Ozolkalna kapsētā, tad piektā sektora trešajā rindā nepaejiet garām
kapakmenim ar Smaidas un Gunāra Šloseru vārdiem.
Ilmārs Grudulis

07.09.1950. – 16.12.2016.

Jānis Skudre dzimis
Jāņa un Vilmas ģimenē.
Jāņa Skudres dzimtā
vieta Mētrienas pagasta
„Glāznieki” atradās gleznainā vietā, paugurainē,
pašā kalna galā. Ziemeļu
pusē Odzienas – Beļavas
sila platības, no dienvidu
puses pienāk Beļavas –
Ļūmānu meža nogabals.
Kādreiz tā bija ļoti apdzīvota vieta – blakus „Limeni”, „Eglītes”, „Simsāni”
un citas mājas, kuru sen
jau vairs nav. Diemžēl arī „Glāznieku” mājas gāja bojā ugunsgrēkā gandrīz pirms
30 gadiem. Jāņa vecāki, kā vairums mētrieniešu, nodarbojās ar zemniecību. Tēvs
Jānis Skudre kādu laiku strādāja pagastmājā par rakstvedi. Dēls gan vairāk par
pamatskolas kursu neapguva. Mācības
sāka Ļūmānu četrgadīgajā skolā. Tomēr
Jānim bija gaiša galva. Aroda prasmes
viņš apguva pašmācības ceļā, kļūdams
par prasmīgu amatnieku mehanizācijas
nozarē. Ļoti atzinīgi vērtējams par izpalīdzību un godīgumu. Neatteica nevienu

santehnikas darbu ne dienā, ne naktī. Jāņa darbavietas bija kolhozā „Līdums”,
paju sabiedrībā un Mētrienas pagasta komunālajā
saimniecībā. Tomēr dzīvē
pieļautās negatīvisma izpausmes bija šķiršanās
iemesls ar sievu Valdu,
kurai kā biteniecei piemita
arī bites čaklums. Dzīvoja
atsevišķi no dēla Valda un
meitas Ingas.
Jāņa Skudres dzīves
gājums sākās 1950. gada
7. septembrī. Slimība viņu pieveica 2016.
gada 16. decembrī. Jāni Skudri glabāja
Mētrienas kapos 2016. gada 22. decembrī, 66 gadu vecumā.
Pirms 200 gadiem Odzienas muižu
īpašnieku Klotu iekārtotajos kapos atdusas pēdējā vieta ir vairākām mētrieniešu
paaudzēm. Jāņa Skudres apbedīšanas
vietu jūs atradīsit kapličas kreisajā pusē
tuvākajā ielejā. Aicinām neaizmirst krietnu Mētrienas darba rūķi, kurš dzīvi veltīja
Mētrienas pagastam.
Ilmārs Grudulis
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LĪDZJŪTĪBA

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti,
Lai nu mīļi Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
2016. gada 8. decembrī 75 gadu
vecumā miris Gunārs Šlosers.
2016. gada 16. decembrī 66 gadu
vecumā miris Jānis Skudre.
Lai vieglas smiltis aizgājējiem un
patiesa līdzjūtība tuviniekiem.
Mētrienas pagasta pārvalde
Sedz, Dieviņ, zvaigžņu sagšu,
Klāj mākoņu paladziņu.
Apklusuši mātes soļi,
Dzīves ceļu staigājot.
Izsakām līdzjūtību
VIKTORAM ALEKNAVIČAM ar
ģimeni, māti smilšu kalniņā pavadot.
Mētrienas pagasta pārvalde
Kad apklususi tava šūpļa dziesma,
Vienmēr visur tu man būsi klāt.
Es jau esmu tavas elpas daļa,
Tavas dzīves daļa, mīļo māt.
Skumju brīdī esam kopā ar
VIKTORU ALEKNAVIČU, māmiņu
mūžībā aizvadot.
Mētrienas pagasta pensionāri
No tevis tik daudz bija ko gūt,
Tavas pēdas ir dziļas, kas nepazūd.
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
VIKTORAM ALEKNAVIČAM un
visiem piederīgajiem, māti mūžībā
pavadot.
Mētrienas ielas 5 iedzīvotāji
Noriet saule vakarā,
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.
Esam kopā ar
VIKTORU ALEKNAVIČU, māti smilšu
kalniņā pavadot.
SDK „Mētra”, DDG „Saulgriezes” un
vadītāja
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt…
Izsakām līdzjūtību
VIKTORAM ALEKNAVIČAM,
mammu mūžībā pavadot.
Sieviešu kora „Jūsma” meitenes

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu.
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.
Mūsu līdzjūtība
VIKTORAM ALEKNAVIČAM,
no mammas atvadoties.
Amatierteātra kolektīvs
Vaicās zeme – kā tas var būt,
Ka tavus soļus vairs nesajūt?
Vaicās pamestā māja un dziestošā
pavarda liesma,
Vaicās cilvēki, kur tava balss…
Izsakām patiesu līdzjūtību
DAINAI SKABARNIECEI un
tuviniekiem, māsu mūžības ceļā
pavadot.
Mētrienas pagasta pensionāri
Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
VIKTORAM ar ģimeni, māmuliņu
zemes klēpī guldot.
Mētrienas pagasta volejbolisti
Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
/M. Jansone/
Skumju brīdī esam kopā ar
VIKTORU un ģimeni, māmiņu
aizsaulē aizvadot.
Mētrienas pamatskolas kolektīvs
Laika pulkstenis
Nozvanīja.
Apstājās viss.
Klusumam blakus
Mīlestība, darbs…
Sērojam kopā ar AIJU TUMANOVU,
pavadot māsu smilšu kalniņā.
SDK „Mētra”, DDG „Saulgriezes”
un vadītāja
Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.
Izsakām patiesu līdzjūtību
AIJAI TUMANOVAI, māsu mūžībā
pavadot.
Mētrienas pagasta pārvalde

Pateicība
Sirsnīgs paldies Lilitai un Zentai par
skaisti sarīkoto manis darināto rokdarbu
izstādi pagasta bibliotēkā.
Paldies Jolantai par jauko uzņemšanu un cienastu, par mājīgumu un ziedošajām puķēm uz bibliotēkas logiem.
Paldies autobusa šoferim Viktoram
par aizvešanu uz pasākumu.
Paldies Anitai Amatai par fotografēšanu.
Paldies visiem par diviem klēpjiem
skaisto ziedu, ko saņēmu jubilejas dienā
un izstādes atklāšanas dienā, to bija tikpat daudz, cik vasarā visā manā dārzā.
Jaunajā gadā novēlu pagasta darbiniekiem un visiem pagasta ļaudīm stipru
veselību.
Alise Briņķe

Pagājušais 2016. gads Mētrienas
mednieku un makšķernieku kolektīviem ir bijis veiksmīgs. Ar cieņu pret
iepriekšējām paaudzēm atzīmējām
savas organizācijas deviņdesmito gadadienu. Esam izpildījuši visus Valsts
meža dienesta paredzētos uzdevumus. Saskaņā ar atļautajiem limitiem
nomedīti norādītie aļņi, brieži un stirnas. Saglabājam optimālo dzīvnieku
skaitu, lai iespējami samazinātu meža
un lauku kultūru postījumus. Ir nomedīti vairāki vilki un lūši, daži desmiti lapsu
un jenotsuņu. Tiek medītas caunas un
bebri. Sevišķi interesants bijis pēdējais
gada mēnesis decembris. Lūši tika nomedīti 1. un 24. decembrī. Daudzviet
parādījušies rubeņu bari. Mednieku
šāvēju komanda labi startējusi MMD
kausa izcīņā un citās Latvijas mēroga
sacensībās.
Makšķernieki piedalījušies 20 sacensībās ārpus Mētrienas pagasta robežām.
Uzsākta medījumu pirmapstrādes
vietas labiekārtošana. Turpinām meža
dzīvnieku piebarošanu, sākot jau no
rudens mēnešiem. Nesekojam vadības popularizētajai praksei pilnīgi iznīcināt visas meža cūku sivēnmātes.
Kolektīvs papildinās ar jauniem
biedriem.
Atliek novēlēt – tā turpināt. Ne
spalviņas, ne asakas 2017.gadā!
Mētrienas mednieku un
makšķernieku kolektīva Goda
priekšsēdētājs Ilmārs Grudulis
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Noliksim bēdu zem egles zariem,
Aizdegsim sveces, lai mieru sirds rod.
Lūgsim no egles sev zaļo spēku,
Paņemsim gaismu, ko svētvakars dod!
/V. Kokle-Līviņa/
Laimīgu Jauno gadu!
Inese Podiņa,
lauku konsultante Mētrienas pagastā

Veselību – s pru kā riekstu!
Laimi – saldu kā medu!
Mīles bu – kā kko plūktu ābolu!
Prieku – krāsainu, daudzveidīgu
kā zvaigznes!
Pār cību – k daudz naudiņas, cik eglītei
skujas!
Draudzību – noturīgu kā citrona garša!
Mieru – gaišu kā svecītes liesma!
JAUNAJĀ GADĀ – prieka vairāk nekā
iepriekšējā, vairāk veiksmes, laimes, labāku veselību, sasniegt augstākus rezultātus,
dzirdēt mīļākos vārdus, sa kt mīļākos cilvēkus un izdzīvot skaistākos brīžus – LAIMĪGU
JAUNO GADU!
Līga Pastare,
sporta organizatore Mētrienas pagastā

Lai šajā gadā visas vēlmes piepildītos,
Ņem visskaistāko aukliņu un iesien tajā
mezgliņus:
Mezgliņu par katru mīļu cilvēciņu,
Mezgliņu par labām domām un apņemšanos,
Mezgliņu par to, kas Tev visvairāk pietrūkst,
Mezgliņu par... nu, to jau Tev zināt labāk.
Novēlam, lai katram no Jums piepildītos lieli un mazi sapnīši, veselību un sa cību. Lai raits dejas solis pagasta deju kolekvu dalībniekiem un kora dāmām skanīgas
balsis, kā gailim rīta agrumā modinot pilsētu. Un ak eriem, lai kpat košas izrādes, kā
gailim aste!
Lai veiksmīgs Jaunais gads!
Mētrienas tautas nama darbinieces

Neraudāt par to, kas bijis,
Nebī es par to, kas rīt.
Tikai saudzīgi un droši
Savu vagu taisni dzīt!
/K. Skujenieks/
Jaunajā gadā – piepildīt iecerēto, nepazaudēt iegūto, atrast meklēto!
Pasta darbinieces Lelde un Lāsma

Tas viss man ir vajadzīgs –
Saule
kā sirds, kas liek dzīvot.
Vējš
kā nemiers uz priekšu, kas dzen,
Gaiss
kā svētlaime baznīcā, bez kura taisnība
nespēj izdzīvot.
Ūdens
kā veldze, kas pietrūkst katram,
kad pārāk daudz skriets.
Tas atļauj sirdi veldzēt, domām lidot un
skriet.
Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks
par paveikto, par ieceri nākotnē. Dvēselei
mācot būt baltai un tad nav svarīgi ir vai
nav sniegs. Lai ceļš ir atvērts kai gaišām
domām.
Veselību, izturību Jaunajā gadā vēl
Mētrienas pagasta pensionāru saime

Palūgsim eņģelim laimes staru,
Kas mūsu sirdīs balts līst.
To saglabāt sevī spēsim,
Sveču baltums apkārt kad mīt.
Palūgsim eņģelim gaismu,
Kas saulgriežu laikā dzimst.
Ticēsim – labais sirdīs ausīs,
Ikdienā, kas nenorimst.
Kārlis Kaufelds, Rāksalā 28.12.2016.
Lai piepildās visi e vārdi,
Kas mīlē , lolo , kamolā sa ,
Kā bērnības rakstainie dūraiņi –
Mīļākie, siltākie, vienīgie.
Lai Jaunajā gadā izdodas nepaiet garām
labajam,
lai izdodas atvērt sirdi mīles bai, labesbai un cībai!
Laimīgu Jauno gadu!
Ausma Fridrihsone,
galvenā grāmatvede
Raudzī es drošu skatu,
Paturēt siltumu smaidā,
Nosargāt laimi sirdī,
Gribēt mazliet vairāk par gribu,
Starot mazliet tālāk par staru,
Mīlēt ar mīles bu.
/M. Laukmane/
Novēlu veiksmīgu, gaišām domām un
labiem darbiem bagātu Jauno 2017. gadu!
Pagasta pārvaldes sekretāre
Valda Otvare

Es cu, ka ir brīnumi,
Kas necerē nāk,
Un daiļu sapņu pasauli
Ap sevi radīt sāk.
Es cu, ka ir laimība,
Kas svētās liesmās mirdz,
Un, ja tā visa nebūtu,
Vai justu mums tad sirds?
/J. Poruks/
Miers būs tad, kad būs miers katra paša
dvēselē... ciet sev... un nebaidī es no Jaunā! Dzīvē viss ir mainīgs, arī cilvēks... Mierīgu un veiksmīgu Jauno 2017. gadu vēl
sociālā darbiniece Rita Šuvcāne

Lai mēs esam k bagā ,
ka savā nabadzībā spējam vēl
dot viens otram!
Lai mēs esam k s pri,
ka savā vājumā varam uzvarēt paši sevi!
Lai mēs esam k gaiši,
ka šajā tumšajā laikā gaismā starot varam.
/Vēsma Kokle-Līviņa/
Lai katrā mājā un katrā sirdī Ziemassvētku laikā ienāk gaisma un siltums, lai reizē ar
svētku prieku visur iemājo arī sa cība, paesa mīles ba citam pret citu, domu brīvība
un apgaismība, jo: kurš staro gaismu citu cilvēku dzīvēs, pats nekad nepaliks tumsā.
Jolanta Vītola,
Mētrienas pagasta bibliotēkas vadītāja

Skaistākie sapņi,
lai iekrīt plaukstās –
nelūdzot, neprasot, negaidot…
Skaistākās zvaigznes,
lai atspīd nak –
atmirdzot, rotājot, līksmojot….
Visskaistākie vārdi,
lai atplaukst sirdī –
pavadot, sagaidot, novēlot…
Skaistākās cerības,
lai dzimst no jauna –
mīlot, cot un pielūdzot.
Lai Jaunais gads ikvienam atnes cību
tam, ko visvairāk vēla es un lai ir spēks un
drosme šo vēlmi piepildīt!
Mētrienas pamatskolas direktores v.i.
V. Sīpola

Lai aizejošā gada labākais,
kas ar mums ir no cis,
ir pamats nākamā gada laimes brīžiem!
Mīles bu pret sevi un mīles bu pret
pasauli aiz loga!
Bāriņ esas locekle V. Sīpola
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Šūpo mani, māmuliņa,
Vieglajām rociņām.
Gan es tevi aptecēšu,
Vieglajām kājiņām.

Apsveicam Alisi Sniedzi
zi un
Jāni Jakubjaņecu ar dēliņa Jēkaba
piedzimšanu.
Mētrienas ielas 5 mājas iedzīvotāji

Darbs nosver katru
mūsu mūža dienu,
Darbs pārbauda –
vai esi liels vai sīks.
Un dievišķīgs ir mirklis,
kad caur viņu redzi,
Ka esi ļaudīm bijis vajadzīgs.
/K. Apškrūma/

Vijiet kopā dzīves audus
Zeltītiem ziediņiem.
Tā kā šodien visu mūžu
Roku rokā staigājiet.

Lelde un Robert, sveicam jūs ar
ģimenītes izveidošanu!
Mētrienas volejbolisti

Kopējo dzīves ceļu sākot, sveicam
Leldi un Robertu Ābolus!
Mētrienas pagasta pārvalde

Tiek organizēts autobuss
uz muzeju Madonā

Sveicam janvāra
jubilārus!

Aijai Rācenājai
29.01.
Pāvelam Konovaļenko 27.01.
Artūram Mizukam
04.01.
Ilonai Jermakovai
28.01.
Uldim Auziņam
23.01.
Dzintrai Naļimovai
08.01.
Aleksejam Krjukovam 08.01.
Valijai Jirgenai
29.01.
Helēnai Kalniņai
05.01.
Eleonorai Rimšai
03.01.

Šodien Jūsu kāzu dienā
Sveicam Jūs no sirds!
Lai Jums vienmēr tā kā šodien
Acis laimē mirdz.
Gaiša lai Jums dzīves taka,
dzīves ceļš lai jauks.
Vienmēr cieši ejiet blakus
un viens otram esiet draugs!
Balta, balta šodien diena,
Laikam divas saules spīd,
Jūsu mīlas pilnās sirdīs
Silts un zeltains mirdzums krīt.
Saudzējiet šo gaismu abi,
Draugi patiesi to vēl!
Lai tā arī vētrai dunot,
Sirdī gaiši, gaiši kvēl!
Tad Jūs nenobiedēs vecums,
Tad ik diena prieku dos,
Kāpjot augstā gadu kalnā
Mīla ceļu apgaismos!

25
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65
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Sirds no maziem spožiem mirkļiem
pārtop krāsu melodijā,
pasniedz roku dzīves priekam,
kas vēl būs un kas jau bija.

Sveicam Jāni Tropu jubilejā!
Mētrienas pagasta pārvalde

Apskatīsim izstādi Rīgas porcelāns.
20. gadsimta 2. puse. Servīzes no Rīgas
Porcelāna muzeja kolekcijas.
Brauksim 1. februārī plkst. 11.00.
Pulcējamies pie Mētrienas tautas nama.
Lūdzu iepriekš pieteikt vietu autobusā,
pazvanot pa telefonu 20021220 Laurai.

2017. gada
1. februārī plkst. 18.00
Mētrienas tautas namā aicinām
visus, kam rūp Medpunkta
atrašanās vieta un visus tos, kas
vēlas izteikt savu viedokli par
„Rozīšu” ēkas iegādi un pārbūvi.
Iepriekš ar projekta atzinumu var
iepazīties pagasta pārvaldē.
Mētrienas pagasta pārvalde
Meklējam radošu un aktīvu
darbinieku!
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Reģ. Nr. 90000054731, pagasta pārvaldes
tālr. 64826031, 64826033, fakss 64826031.
Avīzes redaktore Solvita Stulpiņa.
Redkolēģija – Valda Otvare, Jolanta Vītola,
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Vallija Sīpola, Eleonora Rimša, Ilmārs Grudulis.
Iespiests SIA “Erante” tipogrāfijā. Tālr. 25767030

Lūdzam atsaukties radošu un aktīvu
personu, kura vēlas apgūt bērnu nometņu
organizēšanu. 72 stundu kursi norisinās
Rīgā. Mētrienas pagasta pārvalde
nodrošinās kursu maksu.
Sīkāka informācija un pieteikšanās pie
Lauras Biķernieces t. 20021220

Atļauj pieneņu
pūkai dejot
atļauj dvēseles
asarai dzejot
iemāci šodienai
nesteigties beigties
iemāci acu kaktiņam
smieties
iemāci domai
kā apinim vīties
iemācies ļauties
un nebaidīties
atrodi pieneņu
pūkas sevī
neplūc
bet atļauj
lai vējā tās
dejo…

Mūsu sveicieni Irinai Grinai
dzimšanas dienā!
DDG „Saulgriezes” un vadītāja
Lai notiek tā, kā vēlas Tava sirds,
Lai atspīd saule tad, kad lietus līst,
Lai atskrien vējš, kas bēdas aiznes līdz,
Lai Tev ar smaidu, atnāk katras dienas
rīts!

Sveicam
Guntu Zālīti
skaistajā dzimšanas
dienā!
„Mežrožu” mājas
iedzīvotāji

