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Redaktores sleja
Turpināsim pagājušajā gadā
aizsākto tradīciju!
Tātad – ja Tu dziedi, dejo, muzicē,
deklamē un vēl, un vēl...
tad piesakies līdz 12. martam
(Ilze t. 25622223,
e-pasts: ilzemelngaile2@inbox.lv), jo
26. martā
Degumnieku tautas namā

koncerts – talantu
tirdziņš
Savukārt 19. martā

Talantu tirdziņa
izstādes

atklāšana, tādēļ savus roku darinājumus aicinu uz tautas namu atnest
līdz 15. martam. Ja Tu cep gardas
tortes, maizi vai proti gatavot kaut ko
īpašu „vēderpriekam”, tad izstādes
atklāšanā laipni aicināts piedalīties
DEGUSTĀCIJĀ (arī pieteikties līdz
15. martam).
Gaidīsim!

Gluži kā mazai skolniecei, reizēm
kas nesanāk un nesanāk. Pinos un tinos.
Burtnīcas kleksi, ko rakstot biju domājusi
kā skaisti vilktu au, nevaru un nevaru izdzēst. Dzēšu, dzēšu ar dzēšgumiju, bet
bez rezultātiem. Ai, nē! Piedodiet! Rezultāts tomēr ir gan, neliels izberzts caurums
burtnīcā. Ak, Dieviņ, kādēļ to nevar izlabot? Izdzēst tā, lai tās kļūdas tur nebūtu. „Nebēdā! Šķir jaunu lapu!” saku sev.
Pāršķiru, bet tas izberztais caurums atkal
lūkojas uz mani, tik no otras puses.
Nu, jāsaņemas! Hmm... Bet es taču
varu ņemt citu burtīcu vai izplēst lapu! Nu
re, nevajadzēja izsamist, tik vien, kā ievilkt
elpu un iet tālāk, paņemt jaunu skaistu
burtnīcu un sākt visu no sākuma.
Jaunajā gadā vai ikviens no mums
Jau kopš egles iedegšanas
Degumnieku ciemata centru rotā
skaistas dekorācijas. Izteiksmīgie,
izgaismo e meža dzīvnieku tēli,
kas rada gaišu noskaņu tumšajos
ziemas vakaros.

apsola sev sākt jaunu dzīvi, atmest kādu
netikumu, slinkumu. Un pareizi vien ir, jo
katra nākamā gada iestāšanās ir jauns
sākums. Jāatloka tik piedurknes un jāķerās klāt 2016. gada darbiem.
Pagastā 26. janvārī norisinājās Madonas novada fonda seminārs „LEADER
projekti 2015. – 2020. periodā”. Varbūt jāsaņem drosme un jāraksta kāds projekts?
Jauns darbs sācies arī jaunajai saimnieciskās daļas vadītājai – Anitai Ikauniecei.
Savukārt Elvitai Melgailei gada sākumā
veiksmīgi noslēdzies iepriekšējā gadā iesāktais. Viņa atgriezusies no Turcijas, kur
pabija studentu apmaiņas programma
ietvaros. Par šīm un citām aktualitātēm
piedāvāju Jums lasīt šajā februāra „Klānu
Vēstis” numurā.
Radošais skulptūru autors
ir Artūrs Suhanovs, bet eglīšu
– Māris Šķēls. Pie tehniskā
darba, piedalījās arī pārvaldes
vadītājs Aigars Šķēls.
foto – Elvita Melngaile

19. februārī plkst.15:00
Degumnieku tautas namā leļļu teātra
„Tims” koncertprogramma

„Šis un tas par
vilcieniņu”
Ieeja EUR 1,20

Sadziedāšanās
Degumniekos
12. decembrī Degumnieku tautas
namā viesojās Kuldīgas novada Pelēču pagasta jauktais vokālais ansamblis
„Avots” (vadītāja Jana Paipa), lai sadziedātos ar Degumnieku tautas nama vokālo ansambli „Harmonija” (vadītāja Ineta
Strode).
Kā ansamblis nonāca pie mums
Degumniekos? „Avota” dalībnieki savā
piecu gadu jubilejā no savas pagasta
pārvaldes saņēma dāvanu, izbraukumu
turpinājums 2. lpp.
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Ansambļu kopbilde.
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NOTIKUMI
turpinājums no 1. lpp.
pa Latgali. Taču, lai braukšana nebūtu
bez dziedāšanas, visi vēlējušies sniegt
arī koncertu. Paldies lubānietei Baibai
Daiginai, kas palīdzēja ansamblim par
koncerta vietu izvēlēties tieši Degumniekus! Mūsu pagasta tautas nama vadītāja
Ilze Melngaile un „Harmonija” ar vadītāju

Inetu labprāt piekrita piedalīties šīs idejas
realizēšanā.
Koncerta pirmajā daļā uzstājās viesi.
Sniegums bija ļoti daudzveidīgs. Katra
dziesma atšķīrās ar ritmu, skanējumu un
izpildījumu. Otrajā daļā no sava dziesmu
pūra atdziedāja „Harmonija”. Dziesmas
papildināja arī Inetas lasītā dzeja. Treša-

Atvadas vasarai

jā daļā sadziedājās abi ansambļi kopā ar
skatītājiem. Visiem sejā bija prieks!
Dzimšanas dienas svinībās ciemiņi
dalījās savā priekā ar klātesošajiem – cienājot visus ar līdzatvesto kliņģeri no Kuldīgas.
Dace Kalniņa

Pirmsskolas bērnu eglīte Degumniekos
28. decembrī Degumnieku tautas
nams bija pārvērties par vienu lielu Rūķu
māju. Amatierteātris „Cits Modelis” rādīja
izrādi „Pēcis un Ziemassvētku vecītis”.
Sapulcējušies bija pagasta mazākie
iedzīvotāji ar saviem vecākiem un vecvecākiem, lai sagaidītu brīnumu un satiktu
pašu Ziemassvētku vecīti klātienē. Varbūt
tāpēc Ziemassvētku laikā ir tik īsas dienas un garas naktis, lai mēs labāk varētu
ieraudzīt brīnumu? Šajā dienā bērniem
mazliet pavērās noslēpumu plīvurs un
viņi, pateicoties palaidnīgajam puikam
Pēcim, varēja ielūkoties Ziemassvētku vecīša namā. Redzēt, ko rūķi tur dara. Izrādās
– ļoti čakli strādā, bet Ziemassvētku vecītis, kā tāds priekšnieks, visu uzmana un pieraksta. Nemaz nezinu, vai es
tā drīkstu visu stāstīt? Varbūt,
ja satiekat kādu šī pasākuma
mazo dalībnieku, pajautājiet
viņam. Iespējams, klusītēm
viņš jums pačukstēs, kas tad
tur notika tajā Ziemassvētku
vecīša namiņā...

Pēc izrādes rūķi kopā ar bērniem gāja rotaļās un palīdzēja arī
sasaukt pašu Ziemassvētku vecīti. Diena bija izdevusies, bet dzirdēju, ka daži jau ar nepacietību
gaidot, kad Ziemassvētku vecītis
nāks atkal.
Dace Kalniņa
Foto – Ineta Strode

Karnevāls
Degumniekos 16. janvārī atkal, pēc
lielākas pauzes, notika karnevāls. Maskas
tika vērtētas nevis individuāli, bet grupās.
Lūk veiksmīgākie.

2. vieta – Zooloģiskais dārzs –
viesi no Bērzaunes.

1. vieta – Minjoni –
Liāna Kaļinovska un Kristīne Sproģe.
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3. vieta – Dakters Alibaba ar komandu –
Nils Iesaliņš, Amanda Mūkina,
Reinis Iesaliņš.
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LĪDZCILVĒKS

Jauna darba vieta pagastā
Pirms sarunas ar Ošupes pagasta
pārvaldes saimnieciskās daļas vadītāju
Anitu Ikaunieci, jautāju pārvaldes vadītājam Aigaram Šķēlam par jauno amatu, kā
tas radās un kādas funkcijas veiks.
Aigara atbilde: „Jau sen domāju, ka
šādu darbinieku pagastā vajag, ilgi viens
pats ar visu esmu centies tikt galā. Arī citās pagasta pārvaldēs ir šādi darbinieki.
Redzes leņķis paliek arvien plašāks, arī
iespēju ir vairāk. Man pašam šogad būs
daudz pienākumu saistībā ar Lubāna mitrāja dabas aizsardzības plāna izveidi. Rēzeknes un Madonas novadi ir tie, kas aktīvi iesaistās dažādos procesos, kas skar
Lubāna mitrāju. Gribam ar savu līdzdalību panākt, ka šis plāns būtu saudzīgāks
uzņēmējdarbības vides veicināšanai. Ja
mēs neiesaistīsimies, tad plānu veidos tikai vides speciālisti, kas diemžēl, var būt
nelabvēlīgāki mums lēmumi.
Aktīvi darbojoties zvejniecības un
medību komisijā Madonas novada domē
un veicot vēl citus pienākumus, jūtu, paliek neizdarīti darbi pagastā. Anita Ikauniece pašlaik ir tas cilvēks, kas darīs šos
darbus.
Pirmais uzdevums viņai ir izskaidrot
cilvēkiem dzīvokļu māju apsaimniekošanas nepieciešamību un lietderību Degumniekos un Ošupē. Šajā darbā viņai
noderēs sociālā darbinieka pieredze un
izglītība.
Vēl viens no pienākumiem uzraudzīt
algotos pagaidu sabiedrisko darbu veicējus.
Papildus finanšu līdzekļi šim amatam
nav piesaistīti. Amatu štatu sarakstā bija
neizmantota vieta, kā arī izslēgts no štatiem IT (informācijas tehnoloģijas)speciālists. Pašvaldības IT problēmas novērsīs
Madonas pašvaldības IT nodaļa, kurai ir
liela kapacitāte. Šo pakalpojumu ir iespējams sniegt arī attālināti. Pārvalde jau uzsākusi sadarbību.”
Anita, kā kļuvāt par saimnieciskās
daļas vadītāju pagasta pārvaldē?
Pagasta pārvaldes vadītājs mani uzrunāja un piedāvāja šo darbu. Tā kā esmu
jau šeit strādājusi par sociālo darbinieci,
kolektīvs man ir pazīstams, piekritu.
Kāds ir Jūsu amata apraksts, kādi
pienākumi?
Manā pārziņā ir algotie pagaidu sabiedrisko darbu veicēju pārraudzība: gan
dokumenti, gan arī organizācija.
Dzīvokļu māju apsaimniekošana, kas
sāksies ar pašvaldībai piekritīgo namu
apsaimniekošanu. Ja pašvaldībai mājā
ir maz dzīvokļu un īpatsvars ir privatizētajiem, tad mājas iedzīvotāji paši varēs izlemt, kādu apsaimniekotāju sev iecelt. Bet
mājās, kur šī apsaimniekošana nenotiek,
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to darīs pagasta pārvalde (saimnieciskās
daļas direktors). Lai nerodas tāda situācija, kad privatizēto dzīvokļu mājās pēkšņi
notiek kāda avārija, un iedzīvotāji gribēs
prasīt pārvaldei novērst radušos situāciju. Cilvēkiem būs jāpierod maksāt namu
apsaimniekošanas maksu, lai varētu nomainīt durvis kāpņu telpām, labot jumtu,
sakārtot (iztīrīt) pagrabus. Mājas tomēr
jau pailgi ir kalpojušas, jādomā, kā tās
pamazām savest kārtībā un izslēgt riska
situācijas. Pagastā jau ir pozitīvs piemērs
ar trīs daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu Degumnieku centrā.
Manos pienākumos ietilps ūdens
skaitītāju salīdzināšana, autoceļu uzturēšana. Katru gadu ceļiem tiek veikta
apsekošana un rakstīts protokols, kurā
atspulguļo nepilnības pagasta teritorijā
esošajiem autoceļiem. Šīs nepilnības,
piemēram, kādas ceļazīmes neesamība
vai kas cits, man, organizējot darbus, būs
jānovērš.
Šis darbs ietver sevī arī īres maksu
kontrolējošo funkciju.
Kādos jautājumos pagasta iedzīvotāji var vērsties pie Jums?
Piemēram nesen Ošupes ciemā bija
aizsalis ūdens, braucām un šo problēmu
novērsām.
Ar šāda veida problēmām cilvēki var
droši zvanīt man pa tālruni 29224162, ar
sadzīviskiem sīkumiem netraucēt pagasta pārvaldes vadītāju Aigaru Šķēlu.
Ir sācies jauns gads. Ko Jūs no tā
sagaidāt?
Manī ir miers. Māju sajūta.
Vēlos, lai ir veselība, pirmkārt, pašai
un arī visiem citiem. To arī novēlu pagasta
iedzīvotājiem – saudzējiet savu un savu
tuvinieku veselību!
Kādu laiku nebijāt mūsu pagastā,
pēc atgriešanās, no Jūsu skatupunkta
raugoties, kas ir mainījies?
Esot prom, visu laiku gribējās tur pa-

sākumus tādā līmenī, kāds tas ir Ošupes
pagastā, disciplīnu, kāda bija Degumnieku pamatskolā. Kad rodas iespēja salīdzināt, cilvēks iemācās ieraudzīt tās vērtības,
kuras ikdienā uztveram kā pašsaprotamas un līdz galam nenovērtējam.
Ļoti lielu prieku sagādā dekori pagasta centrā gan vasarā, gan ziemā. Pašlaik
mūs priecē izgaismoti dzīvnieciņi un eglītes. Šeit cilvēkiem ir attīstīta kultūra, ir pieradināti pie skaistas un sakoptas vides.
Sakoptā vide šeit, manuprāt, ir daudzu
iedzīvotāju nopelns. Lielie pasākumi novada līmenī, kas notiek Ošupes pagastā,
uzliek visiem pienākumu darīt vēl labāk.
Priecē hokeja laukums, kurā bieži var
redzēt spēlētājus. Ir redzēti laukumi citās
vietās par projekta naudu celti, ar skaistiem bortiem, bet, diemžēl, tukši. Tādēļ arī
prieks par mūsējiem – gan spēlētājiem,
gan entuziastiem, kas lej ledu, organizē
spēles vai kā citādi pieliek savu roku kopīgā darbā.
Vai esat iecerējusi rakstīt kādus
projektus?
Ir ļoti daudz mazo projektu ar nelielu naudas summu, piemēram, līdz 3000
eiro. Pašvaldība šādos nevar piedalīties,
to var darīt biedrības. Par biedrību veidošanu jau esmu uzrunājusi dažus aktīvus
cilvēkus pagastā, kas ar manu atbalstu
varētu šāda veida projektus apgūt.
Pagastā, kurā es dzīvoju, bija kādas
deviņas biedrības, kas aktīvi ar projektiem
piesaistīja finansējumu, piemēram, deju
kolektīviem tautastērpus, rotaļlaukumiem
aprīkojumus, un dekorus.
Pirmās grūtības vai problēmas, ar
ko esat saskārusies šajā amatā?
Lielu problēmu nav, visas it kā pašsaprotamas lietas. Gribētos lielāku atbildību
sagaidīt no pieaugušiem cilvēkiem.
Kāda ir Jūsu darba diena?
Mana diena ilgst no 8.00 līdz 17.00.
Mans darbs nav tikai kabinetā, var būt arī
tā, ka lielāko dienas daļu pavadu ārpus
telpām. Arī šodien kopā ar kolēģi Martu
dosimies uz Ošupi (19. janvāris, autores
komentārs).
Kādā intervijā (nra.lv) Elita Veidemane izsakās par mūsu sabiedrību –
maizē esam ideālus apēduši. Vai, Jūsuprāt, tas tā ir?
Daļēji jau ir. Vispārējā situācija valstī
mūs mudina no tik daudz kā atteikties
materiālo labumu dēļ. Pamazām pazaudējam garīgumu, maz komunicējam ar
tuviniekiem. Cilvēciskās attiecības pret
materiālo ir pagājušas it kā otrajā plānā.
Lai veicas jaunajā darbā!
Ar Anitu Ikaunieci sarunājās
Dace Kalniņa
Foto no personīgā arhīva
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AKTUĀLI

Par tarifa izmaiņām SIA „Ošupes KU”
Sabiedriskā
Spēkā esošais tarifs Piedāvātais tarifs Tarifa palielinājums/
pakalpojuma veids
(bez PVN)
(bez PVN)
samazinājums (%)
Ūdensapgādes
0,46
1,20
260
pakalpojums
Kanalizācijas
0,47
1,48
315
pakalpojums

Suņu reģistrācija centrālajā datu bāzē
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas
kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi
Nr.491:
Reģistrācijas nosacījumi:
1. Sunim jābūt mikročipētam un ar pasi.
2. Reģistrētam datu bāzē, ja suns tiek
izvests ārpus valsts robežām vai piedalās
izstādēs.
3. Suņa reģistrācija ir maksas pakalpojums.
4. No 2015. gada 1. jūlija suņa īpašnieks (turētājs) suņa atsavināšanas gadī-

jumā nodrošina, lai sunim tiktu implantēta
mikroshēma un tas tiktu reģistrēts datubāzē
uz atsavinātāja vārda (izņemot suni, kas tiek
atsavināts pastāvīgai turēšanai ārvalstīs – norāda tikai valsti).
5. No 2016. gads 1. jūlija ir noteikta obligāta suņu reģistrēšana centrālajā datu
bāzē. (informācija no lauksaimniecības datucentra mājas lapas).
To var veikt Madonā, Raiņa iela 34,
Kaspara un Litas Udrasu veterinarajā klīnikā.
Sazinoties ar Kasparu Udrasu telefonis-

Pieteikties platību maksājumiem šogad
varēs tikai elektroniski.
Lauksaimniekiem jābūt EPS lietotājiem
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties uz
platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).
Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem
jānoslēdz līgums par LAD elektroniskās
pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. LAD aicina visus lauksaimniekus, kuri vēl nav kļuvuši par EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt lietotāja līgumu
tuvākajā laikā, lai pavasarī savlaicīgi varētu sākt lietot EPS un iesniegt iesniegumu
maksājumu saņemšanai. Līguma forma
ir pieejama gan elektroniski LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē „Kā kļūt par
EPS lietotāju”, gan arī jebkurā LAD klientu
apkalpošanas centrā. Aizpildītu līgumu
var iesniegt gan personīgi LAD klientu
centros, gan elektroniski, izmantojot elek-

tronisko parakstu.
Pavasarī pirms uzsāksies platību
maksājumu iesniegšana EPS, LAD organizēs atbalsta pasākumus lauksaimniekiem par EPS lietošanu un pieteikšanos
platību maksājumiem elektroniski. Atbalstu sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju
un izglītības centrs.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos
lauksaimnieki var saņemt konsultācijas
jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.
gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni
67095000.
Ar neskaidrībām vai jautājumiem
Ošupes pagastā var griezties pie
LLKC lauku konsultanta A. Šruba (tel.
28374223) vai lauksaimniecības konsultantes M. Nagles (tel. 29179071)
Marta Nagle

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā
ar 01.03.2016. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar
investīcijām ERAF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība” ietvaros
un izmaksu apjoma izmaiņām.
Dace Kalniņa
ki, viņš informē, ka dzīvnieku čipošanu vislabāk veikt kopā ar suņu kārtējo potēšanu.
Maksa par suņa pasi ir 3,00 eiro, bet mikročips izmaksās 17,00 eiro.
Sazinājos arī ar vietējiem praktizējušiem
vetārstiem mūsu pagastā, kas pastātīja, ka
viņi ir gatavi veikt suņu čipošanu uz vietas.
Tādēļ ir vērts sazināties ar savu ārtējošo vetārstu, lai precizētu informāciju.
Domāsim par to savlaicīgi, nesagaidīsim pēdējo brīdi!
Dace Kalniņa

Kā izskatās mūsu
pagasts statistiski
Iedzīvotāju skaits 1095
Vīrieši
557
Sievietes
538
Latvieši 1035, citas tautības – 60
iedzīvotāji
2015. gadā dzimuši 8 bērni (6
zēni un 2 meitenes)
2015. gadā pensijas vecumā (65
gadi un vecāki) 200 iedzīvotāji
Vecumā no 0 līdz 7 gadiem (ieskaitot) 48 bērni
Vecumā no 8 līdz 18 gadiem uz
šo brīdi pagastā deklarēti 82 jaunieši.
95 gadu vecumu 2015. gadā sasniegusi 1 pagasta iedzīvotāja
90 gadu vecumu 2015. gadā sasnieguši 3 pagasta iedzīvotāji.
Simtgadnieku, diemžēl, mūsu pagastā nav!
(Dati uz 04.01.2016.)
Statistiku sagatavoja Silvija Tropa

Skaistākais ziemasvētku noformējums Madonas novadā
22. janvārī Madonas novada
pašvaldības administrācijas ēkā
tika apbalvoti konkursa „Skaistākais Ziemassvētku noformējums”
dalībnieki. Konkurss ir Madonas novada pašvaldības iniciatīva, kuras
mērķis ir apzināt tos novadniekus,
iestādes un uzņēmumus, kuri Ziemassvētku laikā rada īpašu svētku
noskaņu ap namiem, logos un pagalmos izvietojot gaismu virtenes
un citus rotājumus.Par konkura izsludināšanu varēja lasīt „Madonas
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novada ziņās”.
Konkursa ietvaros tika organizēts interneta balsojums Madonas
pilsētas dalībniekiem, savukārt
pagastu pārvaldes tika aicinātas
izvirzīt vienu namu apbalvošanai.
(Materiāls no madona.lv)
Sumināti tika arī skaistāk izdekorētie nami pagastos, Ošupes
pagastā tās ir mājas „Zemgaļi”,
kurās saimnieko Ozoliņu ģimene.
Priecājamies par radošiem
cilvēkiem mūsu vidū!
2016. gada janvāris – februāris

Kabata
Degumnieku pamatskolas avīze

Decembris 2015, janvāris 2015 (9)

MANS JAUNĀ GADA STĀSTS

Ir pagāj is vien mēnesis no brīža, kad sajūsmināj āmies par salūtu ziediem melnaj ās debesīs un
līk smi p riecā j ā mies p a r Jau n ā g a da sta rtu .
Pasaulē Jaunais gads neiesāk as vienā laikā, j o pasaule ir sadalīta laik a
j oslās. Gadu mij as nak tī dažviet snieg sniegs, citviet līst lietus vai pie
debesīm spoži mirdz zvaigznes un zvaigznāj i. Pasaulē nesak rīt arī
gadalaik i, bet tas netraucē priecāties par Jaunā gada atnāk šanu.
Jauns gada sākums, j aunas apņemšanās, uzstādām sev j aunus mērķus, pēc
k uriem tiek ties. Galvenais ir doties uz mērķ i un neapstāties pie sasniegtā.
Savu mērķ i varēs sasniegt tik ai pārvarot visas grūtības un atbrīvojoties no
slink uma, k as mūsos katrā mīt k aut mazliet. Mums k atram j ācīnās ar sevi.
Esmu gan dzirdējusi, k a cilvēk i savas apņemšanās pilda tik ai pirmo gada
mēnesi, bet vēlāk viss ieej ot vecajos ceļos. Tāds jau tas cilvēk s ir – grūti ir
mainīt ies, grūt ir darīto to, kas šķ iet sarežģīti.
Pa g āj u ša is ga d s pask rēj a nemanot, ar panāk umiem un pā rsteigumie m
bagāts. Šis gads man ir īpašs, j o ir pēdēj ais gads, kad mācos Degumniek u
pamatsk olā. Nemanot aizvadīti vairāk kā deviņi gadi, bet tagad, j au pēc
dažiem mēnešie m - ek sāmeni un izlaiduma vakars.
Jāuzsāk mācības citā sk olā. Šis gads man būs pārbaudījumiem,
izaicināj umiem, j auniem piedzīvojumiem bagāts. Daudz domāj u par
nāk amās prof esij as izvēli – lasu, salīdzinu, analizēj u, apspriežos ar
vecāk iem. Līdz ši m viss šķ ita vienkārši. Sk olas tepat, ne par k o nav j ābēdā,
bet drīz viss mainīsies. Tas šķ iet vilinoši un reizē arī mazliet biedēj oši.
Sev un citiem šogad vēlu mieru, sirsnību, savstarpēj u sapratni un labu veselību.
Avīzes redak tore un 9.k lases skolniece Vendij a
Esam gandarīti par sasniegumiem
Madonas novada bērnu un jauniešu dambretes čempionātā aktīvi piedalījās šādi mūsu skolas skolēni: Alekss Kozulis,
Aksels Kozulis, Ričards Krams, Megija Elena Litke, Jānis Toms Litke un Viktors Serečenko.
Visu pirmo mācību semestri Degumnieku pamatskolas labākie dambretisti piedalījās piecos turnīros.
Finālu noslēdzām ar vareniem rezultātiem. Alekss Kozulis savā vecuma grupā
( U-10), ieguva 1. vietu—zelta medaļu un kausu, Megija Elena Litke savā vecuma grupā (U-16), ieguva 3. vietu—bronzas
medaļu , arī Ričards Krams savā grupā (U-13), izcīnīja 3. vietu un bronzu.
Ņemot vērā augstos sasniegumus Madonas novada sacensībās dambretē, mūsu skolas 4 skolēni tika uzaicināti uz Latvijas
jaunatnes čempionātu 64 lauciņu
dambretē, kurš norisinājās 23.
janvārī Liepupes vidusskolā.
Uz šo čempionātu devās Al.
Kozulis, R.Krams, M.E.Litke un
V.Serečenko. Mums bija iespēja
sacensties ar Latvijas
spēcīgākajiem dambretistiem—
bērniem un jauniešiem.
Esam gandarīti par saviem
sasniegumiem un turpināsim
cīnīties par uzvarām Madonas
novada bērnu un jauniešu
čempionātā 2. semestra turnīros.
Par dambretistu sasniegumiem
m
pastāstīja pulciņa vadītāja Sarmīte
te
Solovjova
va
2016. gada janvāris – februāris

Ričards Krams

Alekss Kozulis

Megija Elena Litke
5

LIELĀKAIS SANIEGUMS DZĪVĒ VĒL BŪS

Jūs jau zināt, kas ir debija. Tas ir kaut kas pirmreizīgs—pirmā uzstāšanās, pirmā sakomponētā dziesma, pirmais mūzikas
albums un tā tālāk. Mūsu skolas skolotājai Zitai Justei arī šogad bija debija, uzsākot vadīt skolas teātra pulciņu un kļūstot par
režisori izrādei ‘’Eža kažociņš’’.
Kad svētku nemiers aiz muguras, bet eksāmenu stress vēl priekšā, aicinājām skolotāju uz sarunu.

Lūdzu iepazīstiniet
mūs ar sevi?
Esmu matemātikas un
fizikas skolotāja
Degumnieku
pamatskolā. Līdz
astoņpadsmit gadu
vecumam dzīvoju
Dricānos, tad studēju
Daugavpilī un vēlāk
pārcēlos uz dzīvi
Varakļānos, esmu
precējusies, ir divi
bērni.
Cik skolās esat
mācījusies?
Pirmos divpadsmit
gadus mācījos Dricānu
vidusskolā un paralēli
Rēzeknes mūzikas skolā. Pedagoģisko augstāko izglītību
ieguvu Daugavpils Universitātē.
Kā izdomājāt kļūt par skolotāju ?
Līdz 9. klasei gribēju kļūt par sākumskolas skolotāju , bet
12. klasē nolēmu studēt matemātiku.
Kā izdomājāt būt par matemātikas un fizikas skolotāju?

Sk. Zita kopā ar Vendiju, Dagni, Tomu, Linardu,
Arvi, Edgaru un Ralfu pirms izbrauciena uz z/s ‘’Zemgaļi’’
Skolā labi padevās matemātika. Studējot matemātiku,
paralēli mācījos arī informātiku un fiziku. Visas šīs jomas ir
saistītas un papildina viena otru.
Cik gadus strādājat par
skolotāju un cik
Darba procesā gadus mūsu skolā?
Par skolotāju strādāju
deviņus gadus un
Degumnieku
pamatskolā - piekto
gadu.
Kā kļuvāt par teātra
pulciņa vadītāju?
Mācoties Dricānu
vidusskolā patika
piedalīties teātrī, kad
Degumniekos radās
iespēja vadīt teātra
pulciņu, piekritu
pamēģināt.
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Luga ‘’Eža kažociņš’’ bija Jūsu pirmā iestudētā luga mūsu
skolā. Kādi iespaidi?
Gatavojot scenāriju, mēģināju
iedomāties, kā tas varētu
izskatīties. Sākot mēģinājumus,
daudzas lietas nācās pārveidot,
pielāgot reālām iespējām. Lai
izrāde būtu veiksmīga, svarīgs
bija arī muzikālais
noformējums, gaismas, deju
horeogrāfija un skatuves
dekorācijas. Kopējā sadarbība
bija pozitīva, bija arī lietas, ko
nākamajā reizē jāuzlabo .
Smeceres sila
Kā izvēlējāties lugu?
Piedzīvojumu parkā
Luga “Eža kažociņš” ir latviešu
klasiskā pasaku luga.
Iedomājos, ka lugas sižetu var savienot ar Ziemassvētku tēmu,
atklājot tikumiskās vērtības un vairojot labestību. Lugā ir
vairāki sižetiski vienoti, neatkarīgi personāži, kas labi derēja
aktieru izvēlē.
Kādi ir Jūsu hobiji brīvajā laikā?
Brīvo laiku labprāt pavadu kopā ar ģimeni, dažreiz kopā
ceļojam, sportojam. Jau vairākus gadus dejoju tautu deju
kolektīvā.
Kā Jūs relaksējaties?
Vislabāk atpūšos mājās kopā ar ģimeni, patīk braukt ar
automašīnu.
Kas Jums patīk Jūsu darbā?
Vērot kā bērni izaug lieli, priecāties par viņu izaugsmi un
panākumiem.
Kādi ēdieni jums garšo un kādi nē?
Esmu tradicionālo latviešu ēdienu piekritēja, bet ēdienam
jābūt ar bagātīgu garšu!
Kādas zemes esat apceļojusi? Jūsu sapņu zeme?
Ir būts daudzās valstīs. Katrai valstij ir savs skaitums un
pievilcība. Pēdējais garākais ceļojums bija uz Austriju ar deju
kolektīvu. Šī valsts pārsteidza ar skaistajiem kalniem, augsto
dzīves līmeni un sirsnīgiem cilvēkiem. Bet mana sapņu zeme
tomēr ir mūsu Latvija.
Ko Jūs nekad nedarītu?
Nekad neēdīšu gliemežus…….. bet, ja nopietnāk “nekad” –
nekad mēs nevaram zināt, kā varam rīkoties nestandarta,
ekstrēmās situācijās.
Jūsu lielākais sasniegums dzīvē!
Vēl būs!
Kādā teātrī vai filmā Jūs vēlētos spēlēt galveno lomu?
Skārletu “ Vējiem līdzi”.
Interviju sagatavoja L.Kalniņa, M.E.Litke, R.Bormanis
Sk.Zita kopā ar devītajiem—Vendiju, Viktoru, Beāti un Megiju
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Kalpaka atceres pasākumu cikls - 2016

Ar 6.janvārī iezīmējās Kalpaka atceres pasākumu cikls-2016. Pasākumu organizators ir Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas
fonds, sadarbībā ar Ošupes pagasta pārvaldi.
Esam Kalpaka dzimtās puses skola, esmu Kalpaka fonda paraksttiesīgā pārstāve, Kalpaka atceres pasākumu cikla iniciatore.
Pasākumi notiek pateicoties domubiedriem, vispirms jau tiem, kuriem šī lieta rūp, šķiet vitāli svarīga— Degumnieku pamatskolai
un kaimiņu skolām, izglītības iestādēm, kur vadība atbalsta un tas ir godājami. Degumnieku pamatskola ir bāzes skola, jo tajā
strādāju , jo skola ir Ošupes pagastā. Skolu ļaudis varam būt pateicīgi un lepni, ja pagastu vadība ir tāda kā mūsējā, kurai rūp skola,
skolēnu garīgā, patriotiskā izaugsme. Esam atbalstīti.
Skolām ir iespēja uzņemt viesus, parādīt sevi, skolēniem iespēja sevi realizēt veselīga dzīvesveida pasākumos.
1) 25.- 19.02. 16. Neklātienes zīmējumu konkurss ''Sidrabotus dubļus bridu tēvu zemi sargājot''- atbildīgais BJC, G.Kļaviņa
( 29333762)
2) 04.02.16. Erudīcijas konkurss, veiklības stafetes, dambrete 1.-4.klašu skolēniem- Meirānu Kalpaka pamatskolā.
atb.L.Kunce ( 29194785)
3) 09.02.16. Slēpošanas sacensības 5. līdz 12.klases skolēniem- Lubānas vidusskola , atb.I.Peilāne ( 2921528)
4) 17.02.16 . Volejbols ''Kalpaka kauss'' 7.-9.kl.un 10.-12.kl. grupai Madonas sporta hallē, M.Gailums, I.Strode( 26276399)
5) 25.02.16 Ierindas skate 1.-4.,5.-6.kl., 7.-9.kl.,10.-12.kl. Madonas 1.vidusskola, atb.Rudīte Zauska ( 29145285)
6) 03.03.16. ''Kalpaka kauss-2016''noslēguma pasākumi: Militārā stafete; konkurss Latvijas vēsture, Latviskā
dzīvesziņa ,Patriotiskā dziesma, Pirmā palīdzība, Dambrete 5.-6.kl., 7.-9.kl., 10.-12.kl. grupām, notiks Degumnieku pamatskolā,
atb.E.Zaube ( 26400999)
7) 06.03.16. Noslēgums, apbalvošana ''KALPAKA ATCERES PASĀKUMI-2016'' - Madonas kultūras namā ( sīkāka info par
6.martu sekos).
PALDIES PAR ATBALSTU !
Ar cieņu, Edīte.

Labdarības izrāde
Degumnieku tautas namā

Par labdarību tiek saukts tikums, kad mīlestība, kādu
mēs izjūtam katrs pret sevi, tiek pārnesta uz citiem
cilvēkiem, ar kuriem mūs pat var nesaistīt draudzības vai
radniecības saites, pat uz pilnīgi mums nepazīstamiem
cilvēkiem, pret kuriem mums nav nekādu saistību un no
kuriem mēs neceram neko saņemt.
Jau trešo gadu mūsu skolas kolektīvs realizēja savu
ieceri -labdarības izrāde janvāra sākumā Degumnieku tautas
nama zālē.
Šoreiz tā bija luga “Eža kažociņš”. Es šajā izrādē
spēlēju galveno lomu. Man šķita, ka sajūtas spēlējot
kultūras namā bija spēcīgākas nekā spēlējot skolā.
Iespējams ,tas bija tādēļ ,ka uz labdarības pasākumu brauc
skatītāji no kaimiņpagastiem, nāk cilvēki, kuriem esam
pateicību parādā, nāk ciemiņi, kuri vēlas uzņemt pozitīvas
emocijas, kas noderētu visam gadam. Es ceru ,ka mums tas
izdevās .
Ar nepacietību gaidām nākamo tikšanos, lai atkal
varētu jūs iepriecināt ar skanīgām dziesmām, skaistām
dejām, un galvenais - ar patiesiem smaidiem.
Tas, kurš dara labu citam, vēl vairāk dara labu pašam
sev - ne tajā nozīmē, ka viņu par to gaidītu balva, bet gan
tajā, ka apziņa, ka padarīts labs darbs, pati par sevi sniedz
lielu prieku. Tāpēc mans ieteikums būtu darīt ikvienam pēc
iespējas vairāk labos darbus.

Ātrā intervija ar Ralfu Bormani - galvenās
lomas atveidotāju Ziemassvētku izrādē.
Ko izvēlētos Tu?

Tēja/Kafija
Dators/ planšetdators
Saldumi/ Augļi
Ziemassvētki/Lieldienas
Salds/sk ābs
Banāns / Apelsīns
rupjmaize / baltmaize
tomāts / gurķis
čipsi / konfek tes
karamele / iebiezinātais
piens
ziema / vasara
blondīnes / brunetes
Televizors / dators
LNT / TV3
kaķis / suns
Saule/mēness
apelsīns/citrons
zemene/mellene

rīts/vakars
zila/zaļa
draugi/vientulība
sauļošanās/peldēšanās
roze/lilija
dziedāt/dejot
plastilīns/aplikāciju
papīrs
sestdiena/svētdiena
Dziedāt/ spēlēt teātri
Lasīt grāmatas/ dators
Zemenes/ avenes
Salds/ sāļš
Hokejs/futbols
Dziedāt/ sportot
Matemātika/ ķīmija
Angļu/krievu
Melns/balts

Ātri
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nointervēja Vendija

Latviešu valodas nedēļa skolā

No 18.-22. janvārim skolā norisinājās Latviešu valodas
nedēļa. Nedēļas garumā gan starpbrīžos, gan latviešu valodas
stundās veicām dažādus interesantu uzdevumus. Nedēļas moto:
’’Gudru ņēmu padomiņu’’.
Minējām mīklas, meklējām dažādiem teicieniem turpinājumus,
krāsojām burtu mandalas, sacerējām dzejoļus un stāstus ar
vienu burtu, atšifrējām k rāsu nozīmi latviešu folklorā, veidojām
teikumus no dotiem vārdiem, pa skolu meklējām savas krāsas
lapiņas un pēc tam sakombinējām, lai veidotos tautasdziesma,
skaidrojām dažādus sakāmvārdus, organizējām grāmatu
izstādi klasēs, rakstījām glītrakstus un piedalījāmies savu
radošo darbu lasījumu stundā.
Nedēļu organizēja skolotājas D.Koļesņikova, B.Bodža,
I.Strode, S.Solovjova.
Vīra vēlēšanās vasarā
Vasara vakarā vasarojās. Viens vīrs vasarā visur vaļojās .Vēlāk
viņš vasaras vakarā vēlējās visādas vēlēšanās. Viņš vēlējas vienuviet vecu
vijoli, vijīgu vainagu, vientiesi vardi.
Vējš veco vīru visur vēroja. Vēzis visus vedināja vingrot.
Vāvere viena vannojās vannas istabā. Varde vēlējās vingrot virtuvē. Vai
vārna vilinās virtuvē vistu? Vista vaļājās viesistabā.
Vārna valda viltīgo vēju. Vai vējš vainagos vecā vīra vilinājumu?
Vakarā vāvere vaid veikalā. Viņa vēlas valriekstus. Vārna vedīs
vistai vezumu vafeļu. Viltīgā valdniece vāks vīnogas. Vilks vīs vijolīšu
vainagu. Vista vingrinās veco vijoli .
Vienā vakarā vīrs vinnēja visas vēlēšanās!
Autori - K.Kruglova, E.A.Ločmele,
S. L. Dreimane, J.Radziņa, R.Zondars ,4.kl.
Bērni sniegavīru cēla ,
Sniega bumbas kopā vēla .
Grūti bija ,tas ir nieks
Bērniem lielais ziemas prieks.
Ragavās no kalna trauc ,
Visi priekā sauc No kalna ātri lejā ,
Sniegpārslas krīt lejā .

Autore– S.Radziņa, 1.kl.
edēļas notikumus atspoguļoja Elīna Serečenko
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Decembra (2015) un janvāra (2016) īsziņas

Jaunrades lasījumu stunda

Cimdu un zeķu izstāde ’’Pūra lāde’’ (paldies visiem, visiem, kas piedalījās);
Ziemassvētku pasākumi skolā un pirmskolā;
Ziemassvētku iestudējums ‘’Eža kažociņš’’,
Cimdu, zeķu izstāde
(rež.sk. Z.Juste);
Labdarības izrāde Degumnieku tautas namā;
Atceres brīdis Visagala kapsētā un
‘’Liepsalās’’, veltīts Plkv. O.Kalpaka dzimšanas
dienai;
Barikāžu laika atceres mirklis;
Latviešu valodas nedēļa;

Dambretes sacensības novadā un ārpus tā;
Degumnieku bibliotēkā - folkloras stunda kopā ar bibliotekāri I.Kokari (1./3.kl.);
Hokeja mači starp skolas komandām;
Mūsu skolā futbola sacensības U-9 grupā, (Balvi,
Gulbene 1, Gulbene2, Jēkabpils, Viļāni, Lubāna), skolu
SPĪTĒJOT ATKUSNI M
Par spīti atkusnim un lietum, 26. janvārī mūsu skolā
notika hokeja mači. Mūsu sportiskie skolēni bija degsmes
pilni un spēlēja ar lielu jaudu. Bija pieteikušās piecas
komandas, no kuriem divas no sākumskolas un trīs no
pamatskolas. Šos hokeja mačus ierosināja, organizēja un
veidoja 7. klases skolēns Mārtiņš Šķēls ar tēta Aigara un
skolotājas Edītes atbalstu.
Vietu sadalījums:
Pamatskolas konkurencē:
1.vieta- Lokomativ (V.Serečenko, M.Bremšmits,
K.Strods)
2.vieta- DHL (M.Šķēls, E.Graviņš.)
3.vieta- SKA ( L.Jansiņš, T.Jausdzems, A.Bonda)

No kreisās; Rainers, Ričards, Jānis,
Aksels, Elfa, Renārs

No kreisās: Mairis, Viktors, Kārlis,
tiesnesis Aigars Šķēls un Edgars

Sākumskolas konkurencē:
1.vieta- Traktori ( R.Krams, R.Zondars, J.T.Bārbals,
S.L.Dreimane)
2.vieta- Profiņi (Re.Zondars, Ak.Kozulis, E.Bormane)
Paldies Mārtiņam ,sk.Edītei , tiesnešiem Aigaram
Šķēlam un Valdim Bennem, sk. Inetai Strodei par gardo
tēju, Raitim Bārbalam par saldajām kūkām un visiem
līdzjutējiem par uzmundrināšanu.
Līdzjutējs Ralfs Bormanis

Atrodi 12 atšķirības.
Izpildi, nofotografē un atsūti uz e-pastu
kabata100@inbox.lv

Savai skolai
No 02.11.2015. līdz 07.02.2016. veikalu tīklā MAXIMA norisinās izglītības atbalsta programma „Savai skolai”.Akcijas
laikā iedzīvotāji par katriem 7 eiro iepērkoties
„Maxima Latvija” veikalos, saņem uzlīmes, ko tālāk
var novirzīt sevis izvēlētai izglītības iestādei, lai tā
varētu savā īpašumā iegūt bumbas, mūzikas centrus, printerus, datorus un citas mācību procesa
modernizēšanai nepieciešamās lietas. Izglītības
iestādes pēc saņemto uzlīmju daudzuma izvēlas
sev nepieciešamo inventāru, ko pavasarī saņems
bez maksas. Arī mēs aktīvi piedalāmies šajā akcijā.
Lai gan mūsu nav daudz, taču šobrīd jau esam
savākuši 1848 uzlīmes. Paldies visiem, kas atbalsta
un uzlīmes ziedo Degumnieku pamatskolai. Aicinām
uzmanīgi pārskatīt savus maciņus un atrastās
uzlīmes ziedot kādai no izglītības iestādēm, to varat
izdarīt līdz 14.02.2016.
Degumnieku pamatskolas administrācija.

(zīmējuma autore 9.kl. Skolniece Megija Rauza)

Iepriekšējā numurā uzdotā jautājuma :’’Cik sniegpārslas
ir paslēpušās avīzē” pareizā atbilde-46.
Paldies centīgākajām skaitītājām—Ritai Šķēlei un Beātei
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Beatrisei Juško.
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MUMS RAKSTA

Brīnos
Brīnījos, kamēr neuzzināju, kāpēc
latviešu nācija vēl „dzīva”. Andrejs Kavacis, LELB prāvests emeritus sarakstījis
grāmatu „Ieskaties zemes vaigā”, Latgales kultūras centra izdevniecība, Rēzeknē
2015. Tur, lūk, viss par to pateikts! Iesaku
visiem! Brīnos, priecājos, jo latvieši Latvijā
būs!
Bet brīnos arī par dīvainībām. Par
bailēm. Jānis Būmanis nesen pabeidza
divdesmitpiecu gadu darbu, laižot klajā
grāmatu par nacionālo pretošanos PSRS
režīmam. Aktīva tā arī bijusi mūspusē.

Kad par to stāstīju vienam otram, kuru
tēvi, vectēvi pretojušies komunistu varai,
to noliedza. Bet, kad redzēja faktus grāmatā, atplauka. Tātad vēl joprojām bail no
komunisma, fašisma, nacisma. Lai Dievs
reiz atsvabina cilvēci no šīm sātana varām!
Joprojām brīnos par tiem cilvēkiem,
kas gribētu PSRS. Tāpēc vēlreiz atgādinu
salīdzināt. Ja iedomājam PSRS kā ķēdi,
tad Latvija bija šīs ķēdes ļoti stiprs posms.
Taču nav jābūt fiziķim, lai saprastu, ka ķēdes izturību nosaka tās vājākais posms.

Un vēl brīnos par uzzinātu patiesību.
PSRS (Kremlis) lielījās, ka Baltijai (arī Latvijai) dodot milzīgas naudas. Bet nekad
netika pausts, cik tās naudas (preču) aiziet uz Maskavas pusi? Internetā atrodiet
Vidzemes augstskolu, tur veikti aprēķini.
PSRS mīļus to darīt neiesaku, būsiet nepatīkami izbrīnīti. Bet es palieku brīnoties
par mūsu Latviju, kurai būs saules mūžs!
Agresoriem – nekad!
Par saturu Dieva un valsts likumu
priekšā atbild autors.
Jūlijs Augusts Trops

Skola būs laiku dimensijās
Par skolu Latvijā pirms kara PSRS
okupācijas laikā un tagad – 4. maija republikā, raudzīšu rakstīt mātes (Janīna
Tropa Soldane) atmiņas saistot kopā ar
savu pirmo izglītību Degumnieku 8-gadīgajā skolā 1950 to gadu beigās.
Citāts u.c. atmiņas no mātes grāmatas ņemts par mācīšanos Labvāržu 6-klasīgajā skolā (netālu no Rēzeknes) 1920-to
gadu beigās.
Janīna T.S. – „Ļoti jaukā atmiņā palicis priekšmets „Apkārtnes mācība”. Tika
stāstīts par lietām un parādībām, kas atrodas tuvākajā apkārtnē, ir labi saprotamas.
Ar skolotāju bieži gājām dabā, dziedājām
dainas. Atceros: „Koši, koši, jauki, jauki,
ka Dievs deva vasariņu!”
Te nu es taisu atkāpi, jo atceros, ko
dziedājām mēs: „Aizgāja ziema, vasara
klāt, iesim ar „paldies” pie Ļeņina stāt!”
Smieklīgi! Vairāk gan nožēlojami... Bet vēl
nožēlojamāk jutos nesen uzzinot, ka Latvijā pēc otrās neatkarības, radās pasaulē
vienīgā biedrība, kas atcēla Latvijas vēstures mācīšanu. Tagad šī negudrība atcelta,
bet ļaunums izdarīts tā kā tā...
Māte atceras, ka bērni tolaik bijuši bijīgi, vecākus klausīgi. Protams, bez blēņām
neiztika. Kavētas stundas, puikas sakāvās
u.c. Par to bija sodi – palikt pēc stundām
un bez pusdienām. Visnepatīkamākā bijusi tupēšana uz ceļiem kaktā. Tomēr tas
esot bijis nieks, kā krievu cara laikā sodīti
viņas vecāki. Toreiz ar kailiem ceļgaliem
bija jātup uz zirņiem un ar lineāliem dau-

zīti bērnu pirksti. Vistrakāk sodījuši par runāšanu latviešu valodā. Es Degumniekos
izstāvēju (ne uz ceļiem) visus kaktus. Un
visos gadījumos, izņemot vienu, tas bija
pārpārēm nopelnīts. Par disciplīnu mūsu
laika Latvijas skolās varu spriest vien pēc
tā, ka radusies aktīva prasība izglītības
likumdšanu papildināt ar tikumības normām. Secinu, ka stāvoklis nav spožs.
Mātes laikā atzīmēti Dieva, Latvijas un
tautas tradīciju svētki. Dziedājuši, deklamējuši, dejojuši, iestudējuši ludziņas. Arī
mēs to pašu. Atšķirība tik tā, ka pūtām
sarkanās taures. Man ļoti patika deklamēt, dziedāt, dejot. Spēlējām „Vārnu ielas
republiku” u.c. sociālismā atļautas lugas.
Skola toreiz bija arī tautas nams. Atceros,
ka teātri spēlēja arī mātes skolas direktors
Antons Burzguls, skolotājs Jānis Kozulis,
ciema jaunieši Kārlis Puiše, Jānis Juško
u.c. Spilgti atmiņā Aspazijas lugas. Tas arī
skaidrs kāpēc? Toreiz bija atkusnis. Latvijas kompartijas reformkomunists Eduards
Berklavs centās saglabāt rusificēt sāktajā zemē latvietību, atļaut „buržuāzisko”
mākslu, literatūru, teātri u.c. Jau rakstīju,
ka no tā nekas nesanāca...
Manā skolas laikā kino bija kaut
kas! Bet māte atceras, ka viņas laikā uz
Labvāržiem kādas četras reizes gadā no
Rēzeknes „atbraucis” mēmais kino. Viņa
atceras kadrus – podnieks virpo podus.
Tajos uzzied puķes...
Baidos kļūdīties, bet šķiet, ka kino
rādīja arī skolas zālē. Spilgti atmiņā, ka re-

gulāri seansi par 20 kap. notika Ozoliņos
un Jaundegumniekos – kolhoza kantorī.
Vienu laiku kino būdu vadīja šoferis – kaimiņš Guntis Strazdiņš, bet biļetes labu laiku tirgoja Jānis Stulpiņš. Tagad tur dzīvo
seniore skolotāja Elizabete Šķēle Tropiņa.
Degumnieku skolā regulāri notika arī deju
vakari. Mūs valsēt u.c. sarīkojuma dejas
fizkultūras stundās mācīja Jānis Kozulis.
Bija sarkano svētku (novembrī) mielasti.
Bagātīgs svētku galds! Diemžēl, ne jau
komunistu, bet vecāku produktu sarūpēts. Nezinu, kā ar stilošanu dejās, taču
pieaugušo danču vakaros redzētais palicis spilgti atmiņās. Tur bija tādi stila veidi, ka pat tagad – pēc 60 gadiem – nāk
smiekli. Ne toreiz, ne tagad es neizsmeju,
bet priecājos par stilu! Skolēni gan to nevarēja atļauties! Vienreiz dežurantei pateicu sveiki no rīta. Tad nu ņēma priekšā nedēļas nogalē par žargonu. Citreiz aizgāju
uz skolu baltā kreklā. Dabūju brāzienu,
žēl, neatceros, kāda bija tā motivācija.
Skolas vadība bija likusi arī manai mātei
mani „pāraudzināt”. Tumsonība, ja skatās
no 21. gadsimta laikrites. Taču nevar noliegt, ka labi bija, ka audzināja ar darbu.
Paši uzkopām klasi, paši krāvām malku,
paši vedām mēslus skolas izmēģinājuma
dārzam u.c.
Par kultūru, mākslu 3. dimensijā (šodien skolā) nezinu, jo tā jau ir skolēnu un
skolotāju lieta un vaļa.
Lai veicas!
Jūlijs Augusts Trops

Jaunā gada pārsteigums
Pagājušā gada pēdējās minūtēs man
bija patīkams pārsteigums. Man ļoti patīk salūti, jo vairāk, jo labāk. Kādi gan viņi
nav, visās varavīsnes krāsās un tūkstots
nokrāsās. Un tā, kā jau katru vecgada
vakaru ierasts, nenoklausoties līdz galam mūsu prezidenta R. Vējoņa uzrunu,
steidzos ārā skatīties salūtu. Te pēkšņi
dzirdu – pie kluba skaļā balsī runā pats
prezidents! Brīnumi nu gan! Izrādās, ka
2016. gada janvāris – februāris

valsts pirmās personas uzruna redzama
uz dzīvojamās mājas sienas. Protams,
tas nebija burvju fejas nūjiņas darbs, bet
gan modernās tehnoloģijas iespējas,
kuras nodrošināja mūsu pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls. Tūlīt arī sākās salūtu
parāde cita par citu košāka, skaļāka, iespaidīgāka.
Cik patīkami, ka bija sapulcējušies
daudzi pagasta ļaudis ar saviem salūtiem

un sūtīja krāšņus sveicienus tikko atnākušajam 2016!
Es ceru, ka šis pārsteigums jau nākamajā gadā kļūs par tradīciju un pulcēs
daudzus jaunā gada sagaidītājus, kas
viens otram vēlēs laimi ar apkampieniem,
bučām, saskandinot glāzes un sakot labus vārdus.
Arī jums, lasītāji, veiksmīgu Mērkaķa
gadu vēlot, Ināra Baltā
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Lubāna mitrāja informācijas centrā
Februārī ar dažādiem pasākumiem visā Latvijā Daabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas
Dabas muzeju, Rīgas
Zooloģisko dārzu un
citiem partneriem atzīmēs Pasaules mitrāju
dienu.
Pasaules Mitrāju dienas tradīcija ir iedibināta jau
au
kopš 1997. gada 2. februāra,
uāra,
atzīmējot Ramsāres konvencijas
ij parakstīšanas gadskārtu, aktualizējot jautājumus par mitrāju aizsardzību un pievēr-

šot sabiedrības
sab
uzmanību kādam
no a
aspektiem, kas veido mitrāju īpašo nozīmību Pasaules
ek
ekosistēmu vidū.
Latvijā noteiktas 6
R
Ramsāres konvencijas vietas. Latgalē atrodas divas
ta
lie
lielākās: Lubāna mitrājs un
Te
Teiču un Pelečāres purvi.
Dabas
aizsardzības
pārva
pārvalde aicina piedalīties
Lubāna mitrāja teritorijā
talkā L
2016
2016. gada
d 3.
3 februārī. Talkas laikā notiks dabīgo salu atbrīvošana no krūmiem
Orenīšu dīķos. Pasākumā aicināti piedalī-

ties vietējie iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas u.c. interesenti. Talkas laikā būs
iespēja arī uzzināt par Lubāna mitrāja dabas daudzveidību un nozīmīgumu putnu
migrācijā.*
Dalība – bez maksas. Pulcēšanās
plkst. 10.00 pie Nagļu kultūras nama.
Par dalību talkā lūdzam informēt
līdz 1. februārim, sūtot e-pastu: latgale@
daba.gov.lv vai zvanot 29139677.
*Pasākuma norises datums var mainīties nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ.
Laipni aicināti piedalīties!

Lubāna mitrāja informācijas centrs aicina
2016. gads ir iesācies visnotaļ krāšņi
un bagātīgs – ziemas spelgonis mijas ar
pavasarīgu atkusņa smaržu gaisā. Daba
ir patiesi pārsteidzoša un neprognozējama! Neliels komentārs – lai gan sniega
sega ir pazudusi vienā acumirklī, tomēr
Lubāna plašumi joprojām ir aizsaluši un
rada izcilu slidlaukumu šīs nodarbes cienītājiem. Vēl var paspēt!
Runājot par jauno gadu – lai pagasta, novada un Lubāna teritorijā veicinātu
vietējo uzņēmēju sadarbību un tūrisma
pakalpojumu piedāvājuma paplašināšanu, Lubāna mitrāja informācijas centrs
aicina: ikvienu pakalpojumu sniedzēju,
mājražotāju, tirgotāju, pašnodarbināto,
uzņēmēju u.c. sniegt ziņas par savu darbību un piedāvājumu! Ir vērojams tūrisma plūsmas pieaugums un interese par
Lubāna ezeru un tā pieguļošās teritorijas
iespējām – gan iegādāties vietējo produkciju, gan izbaudīt plašākas atpūtas iespējas. Mēs, LMIC, ikdienā saskaramies
ar tūristiem un uzklausam viņu vēlmes.
Šobrīd piedāvājam būt par vidutāju starp

Jums un tūristu – potenciālo klientu –
stāstīsim par Jums un ieteiksim! Ja mūsu
aicinājums Jūs ir uzrunājis, gaidīsim ziņas – T. 29234956; infolubans@inbox.lv.
Lai mums veiksmīga sadarbība!
Šī nākamā ziņa būs veltīta visiem
ornitoloģijas interesentiem – putnu vērotājiem, fotogrāfiem, ziemas barotavu uzstādītājiem un citiem. Madonas novada
un tam pieguloļošajā teritorijā pagājušā
gada novembrī tika izveidota Latvijas
Ornitoloģijas biedrības Madonas vietējā grupa. Kopā Latvijā darbojas 5 LOB
vietējās grupas (sīkāku informāciju var atrast mājaslapā www.lob.lv). Tās mērķis ir
apvienot dalībniekus, kurus saista nevien
putni, bet arī daba plašākā skatījumā. Un
nav obligāti jābūt pilnīgi zinošam šajā
jomā un pārzināt visas Latvijā sastopamās putnu sugas! Pietiek ar interesi un
vēlmi, jo mācāmies jau mēs visi kopā,
viens otru atbalstot. Janvāra vidū Madonas vietējā grupa piedalījās ziemojošo
ūdensputnu uzskaitēs. Pašlaik gaidam
projekta apstiprinājumu – būt vai nebūt

lekcijām par apodziņu, kā arī viņam piemērotu būru veidošanas. Kā arī jau domājam par pavasara putnu vērošanas
dienām, kas šogad norisināsies 9. un 10.
aprīlī. Ja ziņa par vietējās grupas darbību
ir raisījusi interesi, sazinieties ar mums
uz jau iepriekšminētajiem kontaktiem un
mēs Jūs informēsim par jaunākajām aktivitātēm!
Noslēgsim ar trešo aicinājumu –
13. februārī tiek rīkots pārgājiens dabas
lieguma „Lubāna mitrājs” teritorijā kopā
ar gidu Uģi Bergmani. Pārgājiena ilgums
paredzēts, apmēram, piecas stundas
un iekļaus stāstus par lieguma teritorijas
nozīmīgumu, mazajiem ērgļiem un dabu
kopumā. Sīkākai informācijai lūdzu sekot
līdzi www.facebook.com/lubanamitrajs
vai telefoniski, vai uz e-pastu. Šoreiz laikapstākļi noteiks pasākuma formātu – slēposim vai soļosim, bet varbūt slidosim!
Gaidam ciemos!
Lelde Jātniece
Lubāna mitrāja informācijas centrs

LEADER projekti 2015. – 2020. periodā
26. janvārī Degumnieku tautas namā
notika seminārs par aktualitātēm LEADER
projektu izstrādē. Aktuālo pastāstīja SVVA
stratēģijas administratīvā vadītāja Jogita
Baune (Tel. 27527343).
LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no „apakšas
uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem
iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas
problēmu identificēšanā un risināšanā.
Plānošanas periodā no 2015. līdz
2020. gadam LEADER pieejas īstenošanu
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var paplašināt, piesaistot ne tikai Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(turpmāk- ELFLA), bet arī Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmākEJZF), Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) un Eiropas Sociālā
fonda (turpmāk – ESF) finansējumu vietējā mēroga iniciatīvām un sekmējot koordināciju starp dažādiem fondiem vietējā
līmenī. Šādu pieeju sauc par sabiedrības
virzītu vietējo attīstību (turpmāk – SVVA).
Īsumā J. Baune klātesošos informēja
par aktualitātēm un likuma grozījumiem,
kas attiecas uz nākamajiem projektu kon-

kursiem, kuri tiks izsludināti.
Semināra materiāli pieejami Madonas novada fonda mājas lapā sadaļā
LEADER semināru materiāli. Informācija
ir plaša gan par nozarēm, kurās iespēja
rakstīt projektus, gan arī par atbalsta intensitāti. Un vēl daudz citas informācijas,
kas nepieciešama projekta rakstītājam.
LEADR varbūt ir tā iespēja, kas jāizmanto tieši Tev, tagad un tūlīt. Solis nākotnē. Būsim drosmīgi un aktīvi projekta
finanšu piesaistē! Veiksmi!
Dace Kalniņa
2016. gada janvāris – februāris

AKTUĀLI

Bibliotēkas
ziņas
Lai jums šajā gadā piepildās daudzie sirsnīgie vēlējumi – gan skaļi izteiktie, pastkartēs un elektroniskajā pastā
saņemtie, gan tie, kurus klusībā vēlējāt
sev!
Bibliotēka laipni aicina esošos un
jaunos lasītājus īsināt laiku ziemas vakaros, izvēloties kādu sev tīkamu grāmatu
vai žurnālu.
Bibliotēkas darba laiks nav mainījies
– pirmdien, trešdien, ceturtdien Degumniekos no 10.00 līdz 18.00, piektdien no
8.00 līdz 16.00. Otrdienās Ošupes ārējā
apkalpošanas punktā no 8.00 līdz 17.00
(pusdienu pārtraukums no 13.00 līdz
14.00). Katra mēneša otrā trešdiena ir semināru diena, kad bibliotēka būs slēgta.
Sev interesējošās grāmatas iespējams
rezervēt, zvanot pa telefonu 64829589
vai 64829664, vai sūtot e-pasta vēstules
osupe.bib@inbox.lv.
Atskatoties uz pagājušo gadu – bibliotēkas pakalpojumus izmantojuši 209
lietotāji, tā apmeklēta 2763 reizes, izsniedzot 5305 literatūras vienību (grāmatas
un žurnālus). Noorganizēti 8 pasākumi,
izliktas 38 izstādes par dažādām tēmām.
Kā katru gadu, arī 2015. gada beigās tika apkopoti rezultāti par lasītākajām
grāmatām bibliotēkā šim gada laikā, un
tās ir:
1. Blaua L. Harijs Spanovskis. Nekas
jau nebeidzas,
2. Žuravska Dz. Izcirtumā dzērve
kliedz,
3. Kota L. Mana turku kafija,
4. Avotiņa D. Jūlija,
5. Gērvisa-Greivsa T. Uz salas,
6. Robertsa N. Otrā iespēja,
7. Linka Š. Vētru laiks,
8. Kinnijs Dž. Grega dienasgrāmata
6. un 8. daļa.
Preses izdevumu pirkšana vai abonēšana ir gana dārgs prieks, tāpēc bibliotēka piedāvā 15 nosaukumu žurnālus –
Leģendas, Ieva, Ievas Stāsti, Ievas Māja,
Ievas Virtuve, Zintnieks, Mistērija, Astes,
Mājas Viesis, Praktiskais Latvietis, Privātā
Dzīve, Patiesā Dzīve, National Geographic Latvija. Bērniem – Ilustrētā Junioriem
un Sīrups. 2 nosaukumu avīzes – Stars
un Ievas Padomu Avīze.
Vēl pagājušā gada nogalē iegādātās
grāmatas: Avotiņa D. Divas koka karotes
un roze, Ikstena N. Mātes piens, Zīle M.
Sapnis par Heidelbergu, Baua L. Zemgalietis. Uldis Dumpis, Račs G. Laikam
laika nav, Betsa Š. Garšvielu tirgotāja
sieva, Robertsa N. Ilūziju gūstā, Levī M.
Jūtas, stiprākas par nāvi, Kesa K. Prinča
līgava(2.grāmata), Hislopa V. Sala, Lik2016. gada janvāris – februāris

Ošupes pagasta pārvaldē sniegtie
maksas pakalpojumi un to
izcenojumi no 01.01.2016.
Degumnieku feldšerpunkta maksas pakalpojumi
Pakalpojuma
izcenojums
(ar PVN) EUR
no 01.01.2016
Mājas vizīte

7,00

Intravenoza injekcija

0,70

Intramuskulāra injekcija

0,50

Katra nākošā pie i/v vai i/m injekcija

0,20

Pārsiešana

1,50

Cukura līmeņa noteikšana asinīs

1,00

Holesterīna līmeņa noteikšana asinīs

1,50

Intravenoza infūzija (sistēma)

4,50

Mājas vizīte, lai veiktu injekcijas, procedūras (+maksa par
manipulācijām)

3,00

Injekcijas un pārsiešana mājās (ārpus FP darba laika, brīvdienās
un svētku dienās)

7,00

Izrakstu un izziņu rakstīšana

1,50

Potēšanas pases izrakstīšana

1,50

Maksa par mājas vizīti ārpus darba laika

10,00

Aktīvās atpūtas centra pakalpojumi un izcenojumi
Daudzums

Pakalpojuma
izcenojums
(ar PVN) EUR
no 01.01.2016

Baseins (bez pirts)

1 stunda

15,00

Baseins (ar pirti)

1 stunda

18,00

Publiskais apmeklējums 1personai

1 stunda

1,50

Apmeklējums Degumnieku pamatskolas
audzēkņiem 1.personai (ja tas nenotiek mācību
procesa ietvaros)

1 stunda

0,70

Ūdens aerobika 1 personai

1 nodarbība

3,60

Ūdens aerobika bērniem (kopā ar pieaugušajiem) 1 personai

0,70

Trenažieru zāle 1 personai

1 stunda

1,00

Trenažieru zāles izmantošana ar priekšapmaksu

10 stundas

7,00

Baseins +pirts+trenažieru zāles izmantošana

1 stunda

25,00

EUR/st.

23,00

Komunālā saimniecība
Traktora MTZ-82 izmantošana
soma R. Sestā kupeja, Džonsone Dž.
Sultāna sieva. Bērniem – Pastore L. Svešinieka atnākšana, Stains R. L. Zosāda.
Spoks kaimiņos, Kinnijs Dž. Grega dienasgrāmata 10. grāmata, Cielēna M. Klusis un Strīpiņš, Rūmnieks V. Pasakas par
līdakām, datoriem un telefoniem.
Bibliotēka piedāvā datorpakalpojumus – konsultācijas, printēšana, kopēšana (A4 un A3 formāta lapas gan melnbal-

tas, gan krāsainas), skenēšana. Ir pieeja
internetam un bezvadu internets. Bibliotēkas lietotāji bez maksas var izmantot
2 datu bāzes – Letonika (www.letonika.l)
un Lursoft bibliotēka (www.news.lv).
Būsiet vienmēr laipni gaidīti bibliotēkā ar ierosinājumiem, atsauksmēm un
vēlmi lasīt un brīdi iejusties citā pasaulē
grāmatas varoņu dzīvē.
Bibliotēkas vadītāja Ināra Kokare
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JAUNIETIS PAGASTĀ

Zinātkāre un izaicinājums
Visā pasaulē pašlaik ir saspringta
situācija, tas skar mūs visus. Pašlaik
Latvijā mēs to tā neizjūtam, bet katram
no mums ir lielākas vai mazākas bailes
no nezināmā. Ir jaunieši, kuri, neskatoties uz situāciju, cenšas apgūt zināšanas, uzturēt draudzīgas attiecības ar
citu zemju studentiem un atbalstīt tos.
Tāda meitene dzīvo mūsu pagastā – Elvita Melngaile.
Viņa pabija tur, kur pašlaik norisinās dažādi konflikti – Turcijā. Tikko ir
atgriezusies un man ļoti interesē un
ceru, ka arī tev lasītāj, kā tad tur bija un
ko piedzīvoja Elvita. Uzdevu dažādus
jautājumus, bet viņa tik ļoti tajos iedziļinājās, ka sanāca tāda neliela epizode
no viņas dzīves stāsta.
Esmu Elvita, Rēzeknes Tehnoloģiju
Akadēmijas 2. kursa studente un, ja nekas nemainīsies, pēc skolas beigšanas
būšu Mājturības un Biznesa ekonomisko
pamatu skolotāja.
Sākot no septembra vidus, pēdējos
4 mēnešus pavadīju Turcijā, kur nokļuvu
caur ERASMUS+ programmu, kas ir viena no veiksmīgākajām studentu apmaiņas
programmām visā pasaulē. Tā nav tikai
iespēja mācīties, bet arī izkāpt no savas
komforta zonas, iepazīt citas kultūras un
studentu dzīvi ārzemēs, izmantojot prakses laiku vai 12 studiju mēnešus, ko var
sadalīt pa vairākiem posmiem. Rēzeknes
Tehnoloģiju Akadēmijai ir līgumi ar 105
augstākās izglītības iestādēm 23 valstīs
un tā nu man arī sanāca studijas Turcijā
– Ondokuz Mayis University Samsunā –
vislielākajā pilsētā Melnās jūras krastos.
Iespaidu un emociju, kas tika iegūtas Turcijā studējot un dzīvojot, nenoliedzami, ir
ļoti daudz. Saņēmu iespēju palikt Turcijā
arī uz otro semestri, bet izlēmu, ka, tā
kā man ir atlikuši vēl 6 mēneši, ko varu
izmantot studijām ārzemēs, iespējams izmantošu tos nākamajā gadā dodoties uz
citu valsti. Pagaidām padomā ir Spānija,
Tenerife.
Mana universitāte, kurā studēju ārzemēs, ir viena no vadošajām universitātēm
Turcijā. Salīdzinot ar Latvijas augstskolām
tā ir ļoti liela – 46 000 studentu 16 fakultātēs. Studēju Mākslas fakultātē Mākslas
izglītību ar novirzienu Grafikas dizainā.
Diemžēl man ar fakultāti nepaveicās valodas barjeras dēļ. Ja citās fakultātēs bija
pāris profesoru, kuri varēja sazināties
angļu valodā, tad manā fakultātē pat koordinators, kam bija vislielākā saikne ar
manām studijām, nezināja valodu un, lai
arī cik amizanti tas nebūtu, sazinājās ar
mani ar Google tulkotāja palīdzību, līdz ar
to izveidot kontaktu ar pasniedzējiem bija
diezgan grūti. Galu galā man tika izveidots individuāls mācību plāns – tika uzdo-
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Kopā ar meiteni no Latvijas.

Daļa no ERASMUS studentiem, kopā ar turkiem, kas visu organizēja.
ti darbi, kas līdz notiektam termiņam bija
jāiesniedz – un bija jāapmeklē tikai dažas
lekcijas. Citādā ziņā fakultāte bija lieliska
ar piemērotām mācību telpām, darbnīcām un zinošiem pasniedzējiem.
Sākumā, protams, šaubījos par to, kā
nu būs, un sākotnēji man pat prātā nenāca doties tik tālu projām. Pirmā ideja bija
doties uz Lietuvu, jo tuvāk mājām, bet ar
koordinatores pierunāšanu izlēmu – Turcija – kāpēc gan ne? Pirmais iespaids par
Turciju kā no Sprīdīša filmas: „No tālienes
izskatās diezin kā, bet, kad pieiet klāt –
pavisam citādi…” Patiesībā pat nevaru
pateikt, ko biju gaidījusi, bet katrā ziņā ne
to, kā tas bija. Bet viss jau dzīvē jāizbauda, lai zinātu, kā ir, kad var citādāk. Nesanāca piedzīvot kultūršoku, par ko tiku iepriekš brīdināta, lai gan ikdiena Turcijā tik
ļoti atšķiras no mierīgās Latvijas dzīves.
Vislielākais kontrasts bija pamanāms tieši cilvēku attieksmes ziņā. Visi cilvēki, ko

iepazinu Turcijā, ir ļoti draudzīgi, vairumā
ļoti smaidīgi, laimīgi, salīdzinot ar lielākoties īgnajiem un mūždien neapmierinātajiem latviešiem.
Studējot Turcijā, mitinājos Internacionālo studentu kopmītnēs, kurā dzīvoja
trīs starptaustisko programmu studenti.
Šo četru mēnešu laikā iepazinu vairākas
kultūras: Polijas, Sudānas, Čehijas, Bosnijas, Kazahstānas, Itālijas, Spānijas, Vācijas, Malaizijas un Ukrainas. Un tas ir tik
apbrīnojami – uz pasaules ir 204 valstis
un man bija tā privilēģija satikt tieši šos
lieliskos cilvēkus. Dzīvoju vienā dzīvoklī ar
divām ukraiņu meitenēm un man par laimi – vēl vienu latviešu meiteni, taču saziņa
lielākoties notika angļu un krievu valodās.
Šī programma man pavēra iespēju ļoti
ievērojami uzlabot manas valodu zināšanas. Pateicoties šiem četriem mēnešiem
tagad brīvi varu sazināties ne tikai angļu,
bet arī krievu valodā.
2016. gada janvāris – februāris

INTERVIJA
Lai iepazītu citu valstu kultūras, mums
notika internacionālie vakari, kuros vajadzēja gatavot savas valsts ēdienu un parādīt kaut ko savai valstij tradicionālu. Tā
kā latviskus produktus Turcijā nav iespējams atrast, jo tur pat kartupeļi garšo citādāk, iztikām ar ābolmaizi un pīrādziņiem.
No latviešu kultūras parādījām dažus latviešu deju soļus un stāstījām par latviešu
tautas folkloru un tradīcijām. Pēc tā visa
turki secināja, ka Latvija populācijas ziņā
ir maza, bet garā stipra valsts.
Turcijas daba ir ļoti skaista. Pilsēta, kurā dzīvoju, atradās tādā kā nelielā
ielejā – no vienas puses kalni, bet otras
– jūra. Laiks arī bija daudz siltāks nekā
pie mums. Vasaru sanāca izbaudīt līdz
pat decembra sākumam, taču decembra
beigās uzsniga sniegs, bet tikai uz divām
dienām, tāpēc ir nedaudz grūti atkal pierast pie Latvijas aukstajiem vējiem.
Kā jau cītīgi Erasmus studenti, pateicoties dāsnajām stipendijām, ļoti daudz
ceļojām pa Turcijas skaistākajām pilsētām,
un tas jau nekas, ka, lai dotos uz dažām
no tām, vajadzēja pavadīt pat 12 stundas
ceļā vienā virzienā, bet tas patiešām bija
to vērts, jo skaistums tur – neaprakstāms.
Dodoties uz Turcijas tālāko galu, gan sanāca piedzīvot diezgan skarbus laikapstākļus, jo tur bija daudz sniegotu kalnu,
līdz ar to temperatūra nokritās krietni zem
nulles. Pateicoties ceļošanai, man bija tā
iespēja redzēt un izbaudīt diezgan daudz
no tradicionālās turku kultūras – krāšņās
dejas, lūgšanas, tērpus, cilvēkus un ēdienus. Daudz izmēģinājām no bagātīgās
turku virtuves. Esmu pagaršojusi gan mazos turku pelmeņus ar jogurtu un valriekstiem, gan Meneme (kaut kas līdzīgs olu
kultenim, bet simtreiz garšīgāks), pitas,
kebabus un daudz ko citu. Neviena turku
maltīte nav iedomājama bez baltmaizes,
krietnas devas sarkano piparu un tradicionālā „Ayran”. Tas ir jogurta dzēriens,
kas ir sajaukts ar ūdeni, un lieliski nomāc
sarkano piparu asumu. Paguvu pagaršot arī tradicionālo turku dzērienu „Raki”,
ko sajauc ar ūdeni un ledu. Tas ir baltā
krāsā un garšo pēc anīsa. Otrreiz gan,
ja piedāvātu, laikam atteiktos. Pirmajās
nedēļās bija tiešām ļoti grūti pierast pie
Turcijas ēdienu garšām, bet pie visa jau
pierod. Veģetāriešiem Turcijā nebūtu ko
darīt, jo gaļa ir ļoti svarīga turku virtuvē
(taču cūkgaļu musulmaņu ticības dēļ nav
iespējams atrast). Visvairāk no turku kultūras atmiņā ir palikusi turku mūzika, kas
skanēja itin visur, kā arī kustības, ko dēvē
par „sema”. Turkiem tā ir sava veida meditācija, kuras laikā, tērpti garos, baltos
apmetņos, viņi to vien dara, kā griežas ap
savu asi, neapstājoties pat stundu no vietas. Ar apbrīnu vērojām, kā viņi griežās un
cik graciozi kustējās viņu rokas. Bija viena
reize, kad viņi izpildīja visu garo procedū2016. gada janvāris – februāris

ru – ieskaitot lūgšanu. Ka būs iespēja piedalīties musulmaņu lūgšanā, gan negaidīju, tādēļ biju nedaudz pārsteigta un pat
šokēta. Tas viss tik ļoti atšķīrās no mūsu
ierastā pie mums. Šis laikam arī bija viens
no neveiklākajiem momentiem, ko nācās
piedzīvot visu četru mēnešu laikā.
Turki ļoti ciena savu ticību un visa
dzīve ir tai pakārtota. Uz katra stūra var
atrast pa iespaidīgai mošejai ar lieliem
mikrofoniem pie tām. Dienas laikā turki
lūdzas 5 reizes un vēl pāris reizes naktī un
tad nu šajā laikā šīs lūgšanas tiek raidītas
pa lielajiem mikrofoniem. Šajā laikā dzīve
uz ielām gandrīz pilnībā apstājās, radio
veikalos tika izslēgts un iestājās diezgan
dīvains klusums. Vienu reizi pabiju arī
mošejā. Protams, skaisti, bet sajūtas –
ļoti jocīgas. Viņu uzskati tik ļoti atšķiras
no mums, līdz ar to pie tā četru mēnešu
laikā, protams, nepieradu. Turcija un turki
domāšanas ziņā ir mazāk attīstība valsts,
salīdzinot ar Eiropas valstīm. Viņi dzīvo
tādā kā „rāmī” un baidās mēģināt ko jaunu un iepazīt citas kultūras. Viņi ar lielu interesi klausījās stāstos par citām kultūrām
un reliģiju, bet tajā pašā laikā uz to visu
noraudzījās ar lielu skepsi un nesapratni,
jo viņiem ir grūti pieņemt un saprast, kā
var citādāk. Lielākā daļa sieviešu staigāja noslēpušās lakatos, arī pie tā pieradu
jau pirmajās dienās. Viņu ticības dēļ, pat
viskarstākajās vasaras dienās, vajadzēja
piedomāt pie apģērba, lai viņiem tas liktos pieņemams. Tāpat atradās cilvēki, kas
tramvajā skatījās uz mums ar neizpratnes
pilniem un nosodošiem skatieniem.
Vēl viens neliels pārsteigums priekš
manis bija – pārtraukums dienas vidū.
Vienalga – tas ir policijas iecirknis, veikals
vai pasta ofiss, turki nestrādā dienas laikā
no 12 līdz 13. Turkiem ļoti patīk smēķēt,
līdz ar to smēķētāji bija gandrīz visur – veikalos, kafejnīcās utt. Turcija ir nedaudz
dārgāka valsts kā Latvija, bet tā kā saņēmu trīs stipendijas, tad problēmu nebija.
Pirmais mēnesis vilkās ļoti lēni visu papīru
kārtošanas dēļ, bet tad, kad jau tika pierasts pie turku kultūras, vides, negribējās
pat mājās braukt. Patiesībā, turki ir ļoti nesakārtoti organizētības ziņā. Viņi grib, lai tu
visu izdarītu piecu minūšu laikā, bet paši
visas lietas var kārtot nedēļām ilgi. Vislielākās problēmas sagādāja uzturēšanās
atļaujas saņemšana, jo reti kurā valsts iestādē varēja atrast kādu, kas saprot angļu
valodu, bet beigās jau viss nokārtojās.
Tagad Turcijā un apkārtējās valstīs
notiek daudz nemieru, bet esot Turcijā, to
neizjutu, jo ziņas centos nelasīt – tā likās
vieglāk. Tikai mājinieki dažreiz uzrakstīja
uztrauktas vēstules ar jautājumu: „Kas
jums tur notiek? Tikko ziņās dzirdēju…”,
uz ko es vienmēr atbildēju, ka ziņas nelasu un viss ir kārtībā. Protams, bija tādi,
kas ar visu notiekošo bija aizrāvušies

un daudz diskutēja par to, bet paši turki
saka, ka mēs – tie, kas atrodas Turcijā,
varam būt mierīgi, jo savā valstī viņi neko
nedarīšot. Tas, protams, lika nedaudz aizdomāties...
Protams, biju ļoti priecīga un laimīga,
bet bija arī momenti, kad kaut kā ļoti pietrūka, un visu vēl sarežģīja fakts, ka jādomā trīs valodās un vēl visam līdztekus arī
turku valoda. Esot projām, man pietrūka
mazo, nozīmīgo lietiņu, piemēram, tautisko deju dejošanas. Nevarētu teikt, ka man
pietrūka māju, jo māju jau nepietrūkst –
pietrūkst cilvēki, kas ir mājās, un sarunas
Skype to nevar aizstāt. Tie bija tie mazie
mirkļi, kad gribējās atmest visam ar roku.
Taču tad es padomāju un sapratu, ka –
kad tad vēl, ja ne tagad izbaudīt visu, kas
tiek piedāvāts? Ne vienu pašu mirkli nenožēloju, ka pateicu „jā” šai iespējai.
No Turcijas visvairāk laikam skumšu
pēc jauniegūtajiem draugiem, jo viņi kļuva par manu otro ģimeni, kā arī pēc visiem pārējiem satiktajiem cilvēkiem, viņu
draudzīguma, atklātības un vienkāršības.
Kopumā manas studijas Erasmusā Turcijā bija viens liels, jautrs stāsts un neaizmirstamas atmiņas. Šie četri mēneši lika
man smieties un lika man raudāt un es
esmu tik priecīga, ka man tika dota šāda
iespēja un es droši varu teikt, ka šo laiku
es nekad neaizmirsīšu, jo to vienkārši nav
iespējams aizmirst. Patiesībā, tas ir pārāk
grūti – atrast īstos vārdus, lai pateiktu, cik
satriecoši tas viss bija.
Atceroties to, kā gāja sākumā, esmu
sapratusi, ka šis laiks, ko pavadīju Turcijā iemācīja man paskatīties uz lietām
nedaudz citādāk, nestresot tik daudz un
nesatraukties par lietām, kuras mēs tāpat nevaram mainīt. Īsāk sakot – uztvert
dzīvi mierīgāk, vieglāk. Jo kāpēc gan
uztraukties par kaut kādiem sīkumiem,
kuriem pēc kāda laika tāpat vairs nebūs
nozīmes? Atgriežoties mājās, sapratu, ka
nākotnē, ja dzīve piedāvās vēl tādu lielisku iespēju, to noteikti nepalaidīšu garām,
jo, ja atskatās uz katru dienu - it kā liekas,
ka pa šo laiku nekas nav mainījies, bet tomēr raugoties uz visu kopumā – viss ir citādi, jo mainās uztvere, mainās viedoklis,
mainās skatupunkts uz lietām. Bija viena
sieviete no Sudānas, kas, braucot atpakaļ
uz mājām, pāris teikumos pateica patiešām daudz, un es vienmēr atcerēšos viņas vārdus: „Neizdari kaut ko, un neraudi
pēc tam. Tev ir jāiemācās, ka tev kaut kā
pietrūks visu laiku, līdz ar to daudz laika tu
izšķied nevērtīgi. Dzīve nekad nedos tev
visu, tikai daļu no tā.” Nu tad es arī gribētu novēlēt visiem – izmantot iespējas,
kas tiek dotas, jo mēs nevaram zināt, kad
veiksme tev uzsmaidīs atkal.
Pierakstīja Ināra Baltā
Abi foto no personīgā arhīva
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SLUDINĀJUMI. APSVEIKUMI

LĪDZJŪTĪBAS
Vienai dzīvei vieni vārti,
Saules gaismai atvērti.
Žēl tikai, ka nezinām,
Cik ilgi vaļā mums tie ir.

Ziņas no feldšerpunkta
Ģimenes ārsts R. Rudzāts Degumnieku feldšerpunktā pacientus
pieņems š.g. 17.02.2016 no plkst.
12.30 līdz 15.00.
Lūgums iepriekš pieteikties pie
S. Saulītes t. 22023737, vai pie dr.
R. Rudzāta – t. 26330282, 64894203.
Iepriekš jāpierakstās, lai nodrošinātu
aptuveno ārsta apmeklējuma laiku un
nebūtu jāgaida rindā.
Dr. Rudzāta pieņemšana Degumnieku feldšerpunktā tiek plānota katra
mēneša trešajā trešdienā.
Sarmīte Saulīte

Par nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN)
apmaksas iespējām
portālā www.latvija.lv
Ošupes pagasta pārvalde informē, ka vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv ir pieejams
e-pakalpojums „Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”.
E-pakalpojums iedzīvotājiem sniedz
iespēju apmaksāt nodokli, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes
pakalpojumus – internetbankas.
E-pakalpojums nodrošina arī
vairākas papildiespējas – maksājumu uzdevumu lejuplādēt PDF datnes
formātā, izveidot sev atgādinājumus
un tml.
Saite uz e-pakalpojumu „Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa
tiešsaistē” portālā www.latvija.lv https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/
EP57/Apraksts
25. janvārī
Lubānā degvielas tirdzniecību uzsāka

SIA „EAST-WEST TRANSIT”
Uzpildes stacijas darba laiks katru
dienu: 6.00 – 22.00.
Piedāvājums:
Dīzeļdegviela A95 Agrodīzelis
Veikalā iespējams iegādāties autopreces, kafijas dzērienus, saldumus un
uzkodas.
Tālrunis: 64885907
SIA „EAST-WEST TRANSIT” ir uzņēmums ar vietējo kapitālu, kas Latvijas degvielas tirgū darbojas kopš 1996.
gada. Laika gaitā tika nodibināta sadarbība ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas
Nafta”, un turpmāk SIA „EAST-WEST
TRANSIT” veic savu darbību zem preču
zīmes „Latvijas Nafta”.
Laipni aicināti!
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MIRUŠI:

Mobilā pirtiņa darbojas
arī ziemā!
Gatava pusstundas laikā. Labākais
veids kā lieliski pavadīt savu
brīvo laiku un svinēt svētkus.
Par cenu noteikti vienosimies!
Pirtiņa darbojas
Lubānas un Madonas novados.
Tel: 29372117
Grāmatvedis ar lielu darba pieredzi, piedāvā grāmatvedības pakalpojumus SIA, ZS, SD (piemājas
saimniecībām). Pilna grāmatvedības
uzskaite no pirmdokumentiem līdz
gada pārskatiem, deklarācijām. Ja
nepieciešams sakārtošu grāmatvedību par iepriekšējo periodu. Strādāju Lubānā.
T. 27635513
e-pasts: zigrida22@inbox.lv

Valsts sociālās aprūpes centra
„Latgale” ﬁliāle „Lubāna”

aicina darbā interešu
pulciņa audzinātāju
Priekšrocības – 1. līmeņa augstākā izglītība vai tiek iegūta 1. līmeņa izglītība, pieredze darbā ar
cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, daudzpusīgas prasmes
un intereses.
Darba vietas adrese: VSAC
„Latgale” filiāle „Lubāna”, „Vecumi”,
Indrānu pagasts, Lubānas novads.
Telefons 26526057, G. Ločmelis
Lēti pārdod
kazas, jaunās kaziņas, āžus.
M.t. 22421484 (Ausma Purviņa)

LAD aicina
zemniekus uz balli
19.02.2016. plkst. 19.00
Barkavas kultūras namā!
Pieteikties, interesēties pie Veltas
Bērzkalnes, tālrunis 64860997,
email: velta.berzkalne@lad.gov.lv.
Ballē par jautrību gādās
grupa „Bruģis”

PĒTERIS MELNGAILIS
13.08.1944 – 10.12.2015.
DZINTRA VĒKŠĒJA
16.06.1942. – 10.01.2016.
JĀNIS BĒRZIŅŠ
03.07.1935. – 18.01.2016.
RASMA KAVERSKA
01.08.1943. – 19.01.2016.
Tai tālajā pļavā, kur atmiņas zied,
Tur mani jūs vienmēr satiksiet.
/I. Rubene/
Skumju brīdī esam ar Tevi, Mārīt, un
tavu ģimeni tēti mūžībā pavadot.
VSAC „Latgale”, filiāle „Lubāna”
kolektīvs
Mirklis, un ir jau par vēlu,
Neko vairs nevar mainīt.
Mūsu sāpēm, mūsu žēlumam
Nav nekādas nozīmes.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ainai Bormanei, māsu zaudējot.
Skaidrīte Degumniekos, Aleksandrs
Dzērvītēs, Melita Barkavā,
Ludmilla Madonā
Tik pēkšņi mēs aizejam –
Tā, pēkšņi un pavisam,
Bez ceļa atpakaļ...
Visdziļākā līdzjūtība Santai Sprūdei
vecmāmiņu zaudējot.
Deju kolektīvs „Degumnieki”
Paņem līdzi saules glāstu,
Ko Tev mīļas rokas liek,
Lai Tev smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.
Keita ar ģimeni, skumju brīdī esam
kopā ar Jums, mīļu cilvēku aizsaulē
aizvadot.
2. klases kolektīvs un audzinātāja
Tu būsi debesīs un zemē,
Tu vējā un saulē.
Tu savējo sirdīs,
Tie Tevi neaizmirsīs.
(V. Kokle-Līviņa)
Klusa līdzjūtība Arnitai no vecmāmiņas
uz mūžību atvadoties.
Klasesbiedri un audzinātāja
Degumnieku pamatskolā

Izdod Ošupes pagasta pārvalde

Degumnieki. Tel. 64829604
Reģ. apl. Nr. 1640
Atbildīgā par izdevumu Dace Kalniņa
Tel. 28893026
E-pasta adrese: dacekalnina13@inbox.lv
Iespiests SIA „Erante” tipogrāfijā
Tel. 64860983, 65230116
Tirāža 500 eks.
2016. gada janvāris – februāris

