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Pavasarīgi sveicieni!
Degumnieku tautas namā:

16. aprīlī plkst. 20:00
Sarkaņu amatierteātris
„Piņģerots” aicina uz Ēriks Lancs

„Galds” (sadzīviski skatuviskas
ainiņas iz dzīves)
Režisore Gunta Apele
Ieeja: EUR 2,00

23. aprīlī plkst. 20:00

Skeču karuselis
„...tapis sadarbībā ar
jums”

Piedāvā Degumnieku TN amatierteātris
„Cits Modelis”
Ieeja: EUR 1,00
30. aprīlī plkst. 20:00
Degumnieku jauniešu deju kolektīvs
„Atspēriens” (vad. Arnita Stulpiņa)
ielūdz uz sadanci

„Rakstu rakstus izdejoju”
Aicināti: Rekavas jauniešu kolektīvs
„Bitīt matos” (vad. Diāna Astreiko),
Kalsnavas jauniešu deju kolektīvs (vad.
Zane Cakule), Mētrienas JDK „Meteņi”
(vad. Anita Amata), Barkavas JDK (vad.
Jolanta Anusāne), Medņevas JDK (vad.
Karina Aleksejeva)
Turēsim īkšķus par savējiem, kas
piedalīsies novada skatēs –
deju kolektīvs „Degumnieki” 9. aprīlī
Lauterē, amatierteātris „Cits Modelis”
un vokālais ansamblis „Harmonija “
7. maijā amatierteātru skatē Madonā

Ar putnu čalām un maigo, bet viltīgo
vēju klāt ir pavasaris. Tāda svaiguma
sajūta, kaut kā jauna sākums. Noteikti
zemniekus un mazdārziņu īpašniekus
šis laiks jau aicināt aicina tīrumos.
Kādu spēku reizēm vajag, lai
dzīvotu. Dzīvotu tā vienkārši un laimīgi.
Bez nosacījumiem, mīlestības pilni pret
visu sev apkārt. Tik grūts un reizē cēls
mērķis, kas pa spēkam tikai stiprajiem.
Būt kā gājputnam, kas vienmēr sevī
atrod spēku un vēlēšanos lidot mājās.
Arī šajā pavasarī pie mums, Lubāna
līdzenumā, atgriezušies milzum daudz,
pārziemojušo putnu. Tie ar savu balsi
pieklaigā laukus un ēdiena kāri mēdz
nodarīt arī ļaunu zemnieku sējumiem.
Bet tā dzīvē iekārtots. Daba arī paņem
savu daļu.
Putnu vidū izceļas dzērve ar savu
staltumu un dziesmu. Tā vientuļa purvā izkliedz savu sāpi, kaut neviens to nedzird.
Bet varbūt arī nemaz nevajag citiem

dzirdēt? Kas tad nāks un jutīs līdzi?
Mums, cilvēkiem, līdzīgi – cīnies ar
birokrātiju, ierēdņu nostāju, aukstumu,
sausumu, ceļiem, ūdens tarifiem u.t.t.
Katram ir savas vējdzirnavas, ar ko
cīnīties.
Tā jau tas ir, vārdi ir un paliek vārdi,
tie reizēm saķerās rūgtumā un aizripo kā
kamolā salipuši, nenonāk pie atbildes.
Reizēm, gluži pretēji, apkampj viens
otru draudzīgi, sēž un šūpo kājas. Tā
teikt, tērzē. Mēs tādi esam, un neviens
nekad nevar precīzi pateikt, kādā krāsā
ir domas un kāda smarža ir vārdiem. To
unikālo krāsu un smaržu tam piešķiram
katrs pats.
Šajā avīzes numurā lasiet par
lauksaimnieku konsultācijas iespējām
Ošupes pagastā. Būs intervijas ar
stiprām, čaklām sievietēm laukos Ritu
Šķēli un Mariju Kononi. Palūkosimies arī
uz maizītes ceļu, kā tā nonāk līdz mūsu
galdam.

AKTUALITĀTES

„Pilna mana istabiņa”
19. martā Degumniekos sadancoja
pieci vidējās paaudzes deju kolektīvi no
Bērzaunes, Varakļāniem, Murmastienes,
Beļavas un Degumniekiem. Pirms sadanča Degumnieku pamatskolas sporta zālē
risinājās dalībnieku sporta spēles. Pasākuma rīkotāji cer, ka šīs sadraudzības

spēles varētu iedibināt kā tradīciju. Dalībniekus sporta zālē sagaidīja un darboties
aicināja Vinnijs Pūks. Un kur šis omulīgais lācis, tur soli solī iet līdzi jautrība un
labsirdība. Uzvarētāji? Nu, protams, ka
visi dalībnieki. Sacensību karstumā nebūt
netika pazaudēts spēks dejot vakarā. Un
turpinājums 2. lpp.

Tikšanās ar Ošupes
pagasta iedzīvotājiem!
14. aprīlī, plkst. 17.30, Degumnieku tautas namā Madonas novada
deputātu tikšanās ar pagasta iedzīvotājiem. Lai iepazīstinātu iedzīvotājus
ar aktualitātēm Madonas novadā, atskatītos uz paveikto un informētu par
nākotnes iecerēm, Madonas novada
pašvaldības vadība, deputāti un nozaru speciālisti dosies uz sanāksmēm
pagastos un Madonas pilsētā.
Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem,
nākt, uzzināt, noskaidrot un izteikt savus viedokļus!
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Degumnieku kolektīvs.
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NOTIKUMI
jau septiņos savus
skatītājus
aktīvie
kolektīvi gaidīja uz
Degumnieku tautas
nama skatuves. „Istabiņa” patiešām bija
pilna gan ar skatītājiem, gan dejotājiem.
Skatuve atkal tika ierībināta ar raitu dejas soli.
Tautu istabiņa pilna līdz
malām, vēl pirms lielajiem pavasara darbiem tā
kārtīgi izdejoties paguva
Degumnieku sadanča dalībnieki.

Atvadas vasarai

Dace Kalniņa
Foto – Linda Kalniņa

Talantu tirdziņš
26. martā Degumnieku tautas
namā jau otro gadu skatītājus priecēja jaunie talanti. Aizdomājos, kas īsti ir
talants? Vai tas ir Dieva dāvana, uztrenētas prasmes vai vienkārši mīlestība
pret vienu vai otru nodarbi? Atbilde jāatrod katram pašam. Ja jautātu man,
atbildētu, ka mīlestība, jo tikai lielā
mīlestībā mēs varam būt pacietīgi, nesavtīgi un apzinīgi. Šogad uz skatuves
kāpa – Sintija Šķēle, Samanta Patrīcija
Baltā, Renāte Jakovļeva, Evelīna Aiva
Krama, Paula Kļaviņa, Ieva Līne un
Rita, Maksims un Valērijs no aprūpes
centra. Dalību šajā koncertā ņēma
dziedošā Noviku ģimene no Meirāniem, kuri savu talantu jau „uzspod- Samanta Patrīcija Baltā
rinājuši”. Skatītāji tika iepriecināti ar
skatuves runas priekšnesumiem, klaSintija Šķēle
vieru skaņdarbu, dziesmām un deju.
Tautas nama mazajā zālē veselu
nedēļu bija vērojama rokdarbu izstāde. Priecē gan krāsas, gan darbu
daudzveidība. Rodas stimuls arī pašam ko pagatavot – uzadīt, notamborēt vai noaust. Katrai latvietei taču
šūpulī ir ielikts kāds talants no senču
amatiem, taču bieži vien tas mūsos
vēl snauž. Bet tās, kas jau atradušas
savu jomu, čakli strādā un rada burvīgus darbiņus. Tās ir – Aiva Kangare, Lita Bārbale, Māra Broka, Daina
Renāte Jakovļeva
Nagle, Dace Jakovļeva, Aivija Barane.
Gardumu degustāciju piedāvāja – Rita
Šķēle, Baiba Daigina, Daiga Brutāne.
Paldies viņām par uzdrīkstēšanos parādīt savus talantus!
Jācer – nākošgad atkal varēsim
vērot un priecāties par talantīgiem cilvēkiem mūsu pagastā. Varbūt kāds no
klātesošajiem, kas šogad bija skatītājs,
nākošgad kāps uz skatuves jau kā
viens no talantu tirdziņa dalībniekiem?
Dace Kalniņa
Foto – Linda Kalniņa
Rita un Maksims
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Rokdarbu izstāde.

Valērijs

Ieva Līne

Aiva Evelīna
Krama un
Paula Kļaviņa

Noviku ģimene
2016. gada aprīlis

LĪDZCILVĒKS

Mammas esat drosmīgas!
SIEVIETES LOMA VISOS LAIKOS
BIJUSI SAISTĪTA AR DZIMTAS TURPINĀŠANU, PAVARDA SILTUMA UZTURĒŠANU UN PĒCNĀCĒJU APRŪPI. VIŅA
RADA SEV APKĀRT VIDI, KUR SPĒKUS SMEĻAS PATI UN VIŅAS TUVIE.
TAS VISS PRASA UZMANĪBU, LAIKU,
KAISLĪBU, INTERESI UN ENERĢIJU.
ŠAI SAKARĪBĀ UZ INTERVIJU PAR SAVU
DZĪVI, SAIMNIEKOŠANU PALŪDZU RITU
ŠĶĒLI.VIŅA DZĪVO MŪSU PAGASTĀ –
KALNAGALĀ AR SKAISTU MĀJAS NOSAUKUMU „CĪRULĪŠI”
Pastāsti īsumā par sevi un ģimeni?
Sākumskolu pabeidzu Kalna pamatskolā, pēc devītās klases aizgāju uz Barkavas profesionālo vidusskolu, kur pabeidzu mazumtirdzniecības komercdarbiniekus. Esmu no Stalīdzānu puses, neesmu
no tālienes.
Ar vīru iepazinos Barkavā, ar draugu starpniecību. Draudzība ar Agri sākās
strauji, brīžiem likās par ātru, bet tagad atceroties, šķiet, ka tik pareizi. Kā atbraucu
pie vīra ciemos, tā arī paliku. Agris ir beidzis Rīgas amatniecības skolu, bet vēlāk
arī Jelgavas lauksaimniecības universitāti.
Tagad saimnieko savā un tēva saimniecībā „Cīrulīši”. Saimniecība ar gadiem ir
attīstījusies. Vīra tēvs saimniecību sāka ar
mazumiņu, tikai ar pāris gotiņām.
Mums ir divi bērni, meita – Sintija (9),
dēls – Toms (5).
Īss raksturojums par savu saimniecību!
Galvenā saimniecības nodarbošanās
ir piena lopkopība. Īpašas darbu sadales
nav, vīrieši dara savus darbus, sievietes –
savus. Bet ir darbi, kurus vienkārši nevar
sadalīt. Ir nepieciešamas visas darbīgās
rokas, piemēram, lai rudenī novāktu ābolu
ražu – kādam jāpalīdz ābolus aizsniegt,
kādam tie jānovāc no ābeles, kādam jāsalasa jau nokritušie, bet kādam – tie ir
jāapēd!
Vai apmierina valsts atbalsts lauksaimniekam?
Salīdzinot ar citām valstīm, ir jāsecina,
ka valsts pretimnākšana lauksaimniekam
nav pietiekama. Uzskatu, ka vienmēr jāsniedzas pēc labākā. Nedrīkst samierināties ar mazumiņu.
Vai par politiku interesējies, ko
domā par bēgļu jautājumu?
Runājot atklāti, tad manas attiecības
ar politiku ir uz Jūs. Jo es mazāk par to
zinu, jo vieglāk dzīvot. Par bēgļiem. Bēgļi
vienmēr ir bijuši, tas ir fakts. Šo jautājumu
nevar skatīt izrautu no konteksta. Jautājums, uz kuru ir jāmeklē atbildes, ir – kāpēc
cilvēki bēg no savām mājām? Ir jāmeklē
cēlonis un jārisina jautājums pirmsākumā.
Cīnīties ar sekām ir krietni dārgāk. Un tas
ir tas, ko tagad dara.
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Rita ar vīru Agri un bērniem – Sintiju un
Tomu (foto no personīgā arhīva)
Kādas ģimenē ievērojat latviešu
tradīcijas?
Ziemassvētki – tie ir lielākie svētki, ko
svinam kopā. Ar bērniem dodamies eglītes meklējumos. Savi prieki ir arī no tās
rotāšanas. Un neiztikt bez piparkūku cepšanas – te piedalās gan liels, gan mazs.
Arī Lieldienas atzīmējam – neiztiekam bez
zaķu atnesto un nokrāsoto olu meklēšanas. Un Līgo svētkos parasti braucam līgot pie Jāņiem.
Tava sadarbība ar Degumnieku pamatskolu un bērnudārzu?
Cik ir manos spēkos, tik arī mēģinu
palīdzēt skolas dzīvē. Reti atsaku palīdzību. Mēģinu apmeklēt visus skolas un
bērnudārza organizētos pasākumus. Ļoti
patīk bērnu priekšnesumi.
Kāds hobijs ir jūsu ģimenē?
Mūsu ģimenei ir paveicies – mūsu hobijs ir arī mūsu darbs! Man personīgi patīk
darboties siltumnīcā – tomātus apčubināt.
Šad tad palasu arī kādu grāmatu. Varu apgalvot, ka pēdējās dienās kopīgais ģimenes pasākums ir galda spēle „Monopols”.
Kā ir dzīvot laukos viensētā? Vai
nebaida tuvumā esošie kapi?
Man laukos patīk dzīvot, pati arī
esmu nākusi no laukiem. Uz pilsētu nekad neesmu rāvusies. Aizbraukt iepirkties, paciemoties var, bet vai es tur varētu
dzīvot – diez vai.
Kapi mani īpaši nesatrauc. Nav nepatīkamu, neērtu emociju vai baiļu sajūtas.

Pamatskolai, kurā mācījos, blakus arī bija
kapi. Laikam esmu pieradusi.
Ko tu jaunu ieviestu vai ieteiktu pagasta dzīvē?
Es domāju, ka mūsu pagasts ir sakopts, cik tas ir iespējams. Pasākumi arī
notiek. Neuzskatu, ka vajadzētu kaut ko
krasi mainīt, viss apmierina. Varu teikt
paldies par dažādu pasākumu organizēšanu!
Vai ziedojat ari bērniem, kad notiek
labdarības?
Mēs vienmēr zvanām un ziedojam.
Meita jau bez teikšanas prasa telefonu un
zvana. Veikalos arī viņa prasa naudiņu, lai
to varētu iemest ziedojumu kastītēs.
Kā pavadāt brīvo laiku, vai sportojat? Redzu volejbola tīklu.
Viss ir atkarīgs no sezonas. Ziemas
laikā brīvajā laikā izvēlamies spēlēt dažādas galda spēles. Savukārt vasaras sezonā biežāk laiku pavadām brīvajā dabā
– jā, arī paspēlējot dažāda veida spēles ar
bumbu. Visbiežāk uz bumbu spēlēšanu
aicina tieši bērni. Arī ciemiņi neizsprūk no
kādas bumbas spēles!
Kā ar ceļošanu uz ārzemēm?
Diemžēl nesanāk ceļot. Pagājušo
gadu saņēmāmies un uz divām dienām
aizbraucām uz Igauniju. Mūsu galvenais
apskates objekts bija Lottes ciems. Bērniem ļoti patika.
Kas patīk Latvijas dabā?
Man visvairāk patīk pavasaris. Tas
ir laiks, kad notiek pārvērtības ne tikai
apkārtnē, bet arī cilvēkos. Patīk miers –
skatoties uz mazajiem Latvijas „kalniem”,
vērojot ezerus, pļavas un mežus, nevar
ieraudzīt agresiju.
Kādus pasaku tēlus pielīdzinātu
saviem bērniem ?
Ļoti interesants jautājums. Šķiet, ka
negribētu nevienu no pasaku tēliem piedēvēt saviem bērniem. Piekrītat taču, ka
katru no mums raksturo vairāku pasaku
tēlu rakstura īpašības. Nevar nosaukt vienu konkrētu tēlu.
Kādus tu gribētu redzēt savus bērnus lielus?
Man ir viena lieta, ko es vēlu saviem
bērniem – veselību. Ja būs veselība, tad
jau būs arī viss pārējais. Protams, kā jau
visas mammas, vēlos arī, lai bērni izaug
par kārtīgiem, apzinīgiem un pieklājīgiem
cilvēkiem.
Jūsu nākotnes plāni.
Neesmu no tām, kas plāno tālo nākotni. Fokusējos uz tagadni, jo tagadne
ietekmēs arī nākotni.
Ko tu ieteiktu visām mammām, tuvojas Mātes diena!
Mans novēlējums Mātes dienā:
„Mammas, esat drosmīgas!”
Ināra Baltā

3

MUMS RAKSTA

„Trīs vītušas rozes ” rosās atkal
Nezinu gan, vai mūsu ļaudis atceras kā, apmēram pirms
desmit gadiem, mūsu amatierteātris (toreiz vēl bez nosaukuma) iestudēja lugu pēc
vēl nepublicēta Kelīnas Klānas
darba „Trīs vītušas rozes” motīviem, Ināras Loginas režijā? Šo
romānu varēja lasīt „Lauku Avīzes” lappusēs, līdz 2010. gadā
„Lata romānu” sērijā „Trīs vītušas rozes” ieradās pie lasītājiem grāmatas veidolā.
Un tā …
Lielvārdē K. Klānas romāns
„Trīs vītušas rozes” esot tik pieprasīts, ka ejot no rokas rokā, un bibliotēkā nemaz neesot iespējams paspēt to
izņemt. Kāda kundze caur pazīšanos grāmatu dabūjusi pat no Bauskas bibliotēkas,
lai tikai varētu izlasīt. Par šo romānu ieinteresējās arī Lielvārdes pensionāru biedrības Senioru teātra „Paši” režisore, kura
, kā izrādās dzimusi un augusi Madonas
pusē Ļaudonā. Aptuveni pirms gada klu-

(Līga Songailo) ieguva sev dvīņumāsas un tikās vaigu vaigā.
Pēc pirmizrādes noskatīšanās
Lielvārdes teātra režisore,
scenāriste un aktieri pateicās
rakstniecei par šo lielisko darbu gan ar sirsnīgiem vārdiem,
gan ziedu buķetes veidā.
Mēs varam būt lepni, ka
mūsu pagastā ir rakstniece
Kelīna Klāna un priecāties, ka
viņas grāmata „Trīs vītušas rozes’ dzīvo.
Novēlu rakstniecei Dieva
Mirklis no rakstnieces sumināšanas Lielvārdē. mīlestību, sirds siltumu un labu
veselību, lai turpinātu iesāktos
ba Ilze saņēma zvanu no Lielvārdes ar lūdarbus!
gumu pēc uzveduma teksta ar piebildi, ka
Bet mēs, pagasta ļaudis, gaidīsim
noteikti mūsu teātris saņemšot ielūgumu
jūlijā ciemos Lielvārdes pensionāru bieduz pirmizrādi. Tā tas arī notika – 12. martā,
rības Senioru teātri „Paši” ar izrādi „Trīs
kā mūsu rakstniece saka: „Sēdos pajūgā
vītušas rozes’.
un gaidīju, kur mani ved...”. Tā Kelīna KlāP.S. Izrādes varoņu atveidotāji nav
na nokļuva uz kultūras nama „Lielvārde”
jaunāki par 72 gadiem!!!
skatuves dēļiem, bet mūsu Lillis (Sandra
Tropa), Ievuks (Daiga Brutāne) un Vijolīte
Iveta Šķēle

Drebiet nelabvēļi!

(Par saturu atbild autors)
Rakstnieks Z. Skujiņš ļoti trāpīgi
izteicies, ka tautai gadu simtiem ciešot
okupāciju, cilvēka apziņa nolaižas līdz
lejasdaļai – dzīvnieciskumam. Galvenā
top izdzīvošanas tieksme – „ateisms”.
Atmirst tādas dziņas kā tēvzemes mīlestība, patriotisms, nacionālisms, arī Dievs
– ticība. Un neba šodien vien to jūtam,
redzam! Jau Latvijas pirmskara laikā,
kad mūsu valsts visai pasaulei demonstrēja apbrīnojamu tautsaimniecības izaugsmi, K. Ulmanis brīdināja, pārnestā
nozīmē izsakoties, ar miltu maisiem nenoslāpēt garu. Protams, kļūdas bija arī
K. Ulmaņa politikā, taču, ja tauta būtu
nopietni uztvērusi viņa mudinājumu nedzīvot tikai ar lejasdaļu, krievu okupanti
te neienāktu ar „baltiem cimdiem” ne
1939., ne 1940-ā gadā. Ja latviešiem toreiz būtu somu tautas augšdaļas (sirdsprāta) domāšana, savas valsts uztvere,
gan 2. Pasaules karš, gan pasaules vēsture risinātos citādāk. Taču ko nu vairs
runāt par to, kā būtu, ja būtu. Izvairīšanās no kļūdām iespējama vienā veidā –
mācīties no kļūdām. Ar to gan ir gājis šā
un tā, ne visai gludi.
Pretīgi ir klausīties, kā bijušie prezidenti nu knābā varnešus par nespēju
vadīt jauno MK-4. Bet ko viņi darīja paši?
Pareizāk – nedarīja! G. Ulmanis uzspēra
gaisā Skrundas lokatoru, bet krievu oficieri, kuri nu maitā krievalodīgo jaunatni
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ļaunumā pret Latviju, kavē integrāciju.
Fakts – norises 9. maijā Pārdaugvā.
V.V.F „dziedāja”, ka zemi, lai pērk visi, jo
to aiznest nevar. Cik tuvredzīgi, prettautiski! Kaimiņu valsts varneši gan domā,
lai zemes pietiek pašu ļaudīm. Bagātie
vācieši un citi, piesolīdami cenu, ko latvieši nevarēja atļauties, atkal (vēsturiski)
tā jau bijis! Zemes saimniekus atstāja
bez zemes. Savas zemes. Runa nav par
tiem, kas savu tēvtēvu zemi, mežu iztecināja aiz stūra...
Man tuvi radi grib paplašināties
graudkopībā, bet dārgo zemi nopirkt nevar. Arī neviens neiznomā, jo nav vairs
ko iznomāt. Varētu teikt – paši vainīgi
ievēlēdami šādus varnešus. Slepkavīgi
meli! Jo neko citu tauta šajā vēlēšanu
likumā nevar ievēlēt vai iebalsot. Atkārtoju vēlreiz vēlēšanu likums jāmaina,
pielāgojot Latvijas pamatnācijas izdzīvošanas interesēm.
Pilsoņi – krievalodīgie vai cittautieši,
kuri balsoja par krievu valodu, faktiski
demonstrēja savu „nē” pret brīvu Latvijas valsti. Un vēl es brīnos, kāpēc Latvijā (laikam ES diktāts vai kremļa aģentu darbiņš) „aizbāzta mute” pozitīvajai
diskriminācijai. Šo terminu atzīst (varbūt
tikai vārdos) visa pasaule, ka valstīs, kur
pamatnācija izmirst (ir zem 85%), jādara
viss demogrāfijā u.c., lai stāvokli labotu,
attiecīgi, cilvēktiesību robežās ierobežojot cittautiešu intereses. Klusums. Varbūt

tāpēc, ka tautai jau viss sagājis tik tālu
lejasdaļā, ka ir vienalga. Kaut gan neticu!
Briesmīgi slepkavot ir miesu. Bet
vēl briesmīgāk ir nokaut tautas garu, jo
tad nebūs jāslepkavo, tauta pati sevi,
dzīvojot ar lejasdaļu, iznīcinās dažās
paaudzēs. Krievu komunisms 50 okupācijas gados izdarīja pārpārēm. Naivs
ir tas, kurš domā, ka šodien okupācija
beigusies. De jure varbūt, tikai ne de
fakto. Fakts – Rīgā nav latviskas vides!
Nav valsts galvaspilsētā! Bet Jūrmalā
latviski runāt ir bīstami, jo var „atrauties”
no krieviem. Bet kā gan citādi, jo rusifikāciju turpina mūsu varneši. Politiskie
prostitūtas! Paši atzīst likumā latviešu
valodu par valsts valodu, bet paši to ik
uz soļa pārkāpj, lauzoties krievu mēlē.
Krievs vienkārši nejūt latvisku vidi Latvijā. Kauns! Labi, ka vismaz Nacionālā
apvienība to nedara.
Prieks bija 15. janvārī dzirdēt, ka
Ukraina paziņo par elektrības piegādi
Krimai tikai tad, kad notiks Krimas deokupācija. Būs arī tiesa par pasažieru lidmašīnas notriekšanu Dombasā ar krievu
raķeti. Domāju, ka varbūt tas darīs redzīgāku kara noziedznieku Putinu. Ja nē,
tad vārds krievu tautai. Taču tā kaut ko
darīs tad, kad sāks burkšķēt lejasdaļa.
Jāaktivizē sankcijas, jāturas pie NATO –
tad izdzīvosim!
Jūlijs Augusts Trops
2016. gada aprīlis

Degumnieku pamatskolas avīze

februāris-marts /2016.(10)

宖容宨宬宮家季孯宯室家⒔宷⒓宭孤季
9DLWLHģÃPODLNDUDWVLUVÃFLVJULH]WLHV
Skolēnu brīvlaikā Madonas novada Barkavas profesionālajā vidusskolā notika
ÃWUÃN"(VDPVDJDLGíMXģLSDYDVDULVDXOH
jaunsargu nometne 212. Varakļānu un 220. Lubānas jaunsargu vienībai. Tajā piedalījās
VLOGDPíOíJÃNSXWQLWUDOOLQDVNDQíJÃN
45 bērni.
Tās bija sacensības dažādos sporta veidos. Mēs mācījāmies patriotismu.
DVQLĈLQRSHOÕNÃV]HPHVVHJDVOLHQ
Aktivitātes Jaunsardzes nometnēs ir visdažādākās - ir gan peintbols, gan pārgājieni,
GURVPíJÃN-DXDSUíOLVDUíPÃFíEXJDGVLU
gan peldēšanas nodarbības, gan orientēšanas sacensības, gan dažādas spēles un
priekšnesumi.
LHJÃMLVILQLģDWDLVQÕ
Mūsu skolu šajā nometnē pārstāvēja Elīna Aleksa Ločmele, Keita Kruglova, Kārlis
)HEUXÃULVXQPDUWVLUELMLVUDŀHQV
Strods, Jānis Toms Litke, Mārtiņš, Šķēls un Viktors Serečenko.
ROLPSLÃŀXVDFHQVíEXNRQNXUVXXQ
Viktors ir pārliecināts, ka Jaunsardze Latvijā ir nepieciešama, lai jaunieši uzzinātu
daudz ko par militāro sfēru, attīstītu sevi fiziski un garīgi.
GDŀÃGXDL]UDXMRģXDNWLYLWÃģXODLNV(VDP
Komanda, kurā darbojās Viktors, Keita un Kārlis, ieguva 1. vietu.
Materiālu apkopoja Jānis Toms Litke SDELMXģLJDOYDVSLOVÕWDVLHOÃVDWGDULQÃMXģL
PÃNVOLQLHNXVWXUSLQÃMXģLGUDXG]íEXDU
ÃU]HPMXVNROXSDUWQHULHPVSDUíJL
VWDUWÕMXģLVDFHQVíEÃVYHLNVPíJL
SLHGDOíMXģLHVVWDUSQRYDGXROLPSLÃGÕV
VLUVQíJLL]GHMRMXģLHVGHMXVNDWÕURVíJLXQ
UDGRģLLHMXWXģLHVGDŀÃGRVWÕORVVSÕOÕMRW
WHÃWUXV
0DQXSUÃWPĭVXGLHQDVLUþRWLSLHSLOGíWDV
3DYDVDULVLUWDVODLNVNDGPÃFíWLHVVÃN
Pirmā no kreisās Keita, ceturtais—Kārlis, septītais—Viktors
QHJULEÕWLHVMRÃUÃYLOLQDVDXOHVVWDUL0íþLH
VNRODVELHGULQRYÕOX-XPVEĭW
Mācību ekskursija uz Rīgu.
SDFLHWíJLHP
9. martā visu mūsu skolas skolēni un skolotāji devāmies mācību ekskursijā uz Rīgu.
QHWLNDLNODXVíWLHVNRVNRORWÃML
Apmeklēja Latvijas Ugunsdzēsības muzeju. Tajā stāstīja par ugunsdzēsības attīstību no
pirmsākumiem līdz mūsdienām. Apskatījām un notestējām ugunsdzēsēju kādreizējo un
VWÃVWDEHWDUíVDSUDVWXQSDGRPÃW
mūsdienu aprīkojumu. Izbaudījām ūdens šļūtenes milzīgo spēku, guvām priekšstatu par
to, kā dzēsa un dzēš. Aplūkojām traģisko Zolitūdes notikumu fotogrāfijas, izdarījām
OíG]LMRDWFHULHWLHVNDSÕFSDYDVDUD
secinājumus. Pēc tam tika apmeklēts Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs. Arī te
QÃNYDVDUDXQJDUDLVEUíYODLNVNDG
guvām priekšstatu par
medicīnas attīstību no
YDUÕVLHWL]EDXGíWNDWUXVDXODLQR
tālas pagātnes līdz
mūsdienām. Veicām GLHQX0XPVGHYíWLHVSÕNXXQL]WXUíEXMR
uzdevumus,
WXYRMDVVSUDLJDLVHNVÃPHQXODLNV
eksperimentējām, bija
pat drosminieki, kas
$UíSÃUÕMLHPVNROÕQLHPQRYÕOXODLYLVV
bija gatavi iejusties
asinsdonora lomā (tā
L]GRGDVXQVNROXģRJDGSDEHLJVLPDU
pa jokam). Diena
ODEÃPVHNPÕPNÃMDXSDUDVWL
noslēdzās ar modernu,
specefektiem bagātu
1HDL]PLUVíVLPWRNDPXPVLUGRWV
leļļu teātra izrādi
“Pinokio”, kurā
GDXG]SULHFÃVLPLHVSDUWRNDVPXPV
personāži bija skeleti.
LUQHYLVVĭNVWíVLPLHVSDUWRNÃWUĭNVW
Tas bija negaidīts
Mēs mācījāmies patriotismu

sižeta atklāsmes veids.
Dažiem pat kļuva
baisi! Guvām atziņu,
ka cilvēka fantāzijām
nav robežu.
Paldies skolotājām par vienu aizraujoši un iespaidiem bagātu dienu.
Megija Elena Litke

Skats no izrādes

9HQGLMD
M

Uzmanību! Uzmanību!
21. aprīlī skolā Popiela!
2016. gada aprīlis
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LIELĀ INTERVIJA

Dzīves pamatvērtības cilvēkam veido ģimene
Ir aizritējis kārtējais Kalpaka atceres pasākumu cikls. Vēstures skolotāja Janīna Liepiņa vienmēr šajos
pasākumus ir ieguldījusi lielu artavu, organizējot vēstures erudītu konkursus, darbojoties nometnēs un Karoga
svētkos ‘’Liepsalās’’, rosinot un aicinot bērnus iedziļināties Latvijai nozīmīgu, vēsturisku notikumu sakarībās.
Iepazīsim skolotāju mazliet tuvāk!
Varbūt varat ieteikt kādu ļoti
Lūdzu iepazīstiniet ar sevi mazliet
tuvāk!
Mani sauc Janīna Liepiņa , dzimusi
Leimane. Esmu latgaliete, mana
dzimtā puse ir Varakļāni. Arī skolas
gaitas aizritējušas šajā pusē. Esmu
pabeigusi Stirnienes pamatskolu,
1972. gadā arī Varakļānu vidusskolu.
Mana pirmā un vienīgā darba vieta ir
Barkavas pamatskola, šeit strādāju jau
četrdesmit ceturto darba gadu. Sākumā
trīs gadus nostrādāju par pionieru
vadītāju, no1975. gada 1.septembra
par vēstures skolotāju un klases
audzinātāju, bet no 1987. gada
februāra esmu šīs skolas direktora
vietniece mācību darbā jeb mācību
pārzine. Augstāko izglītību ieguvu,
paralēli darbam studējot, Latvijas
Valsts Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures
specialitātē no 1973.-1979. gadam. Pedagoga darbā esmu
skolēniem mācījusi vācu valodu, arī fiziku un matemātiku.
Paralēli pedagoģiskajam darbam esmu strādājusi arī bāriņtiesā.
Kas ir tās pamatvērtības, dzīves uzskati, ko devuši jūsu
vecāki?
Esmu kristiete. Uzskatu, ka dzīves pamatvērtības cilvēkam
veido ģimene. Būtiskākās vērtības uz ko jābalsta dzīve ir
godīgums, darba tikums un pazemība.
Kas Jūs pamudināja kļūt par vēstures skolotāju?
Par vēstures skolotāju pamudināja kļūt vairākas sagadīšanās.
Pirmā: vecāku interese un prasme bērnus orientēt sarežģītajās
sabiedrības un politiskajās norisēs. Īsto Latvijas vēsturi man
iemācīja ģimene, bet ne padomju laika mācību grāmata.
Vidusskolā man noveicās ar vēstures skolotājiem. Tie bija
Antoņina un Vitālijs Viļumi Varakļānos. Izcilas personības un
ārkārtīgi loģiski cilvēki.
Kas Jums pašai vēsturē liekas saistošs?
Vēsture ir dzīves skolotāja, teikuši antīkie domātāji, pilnībā
viņiem piekrītu. Tikai laimīgie un viedie spēj mācīties no citu
kļūdām, un vēsture to māca.
Vai pamatskolā vēsture Jums bija mīļākais priekšmets?
Vēsture pamatskolā man grūtības nesagādāja, bet sarežģītākais
bija tas, ka nedrīkstēja teikt visu ko domā, ja negribēji iekulties
nepatikšanās.
Vai bērni mūsdienās labprāt mācās vēsturi?
Mūsdienās bērniem nav grūti mācīties vēsturi, ir tikai jāprot to
darīt. Grūtākais ir piespiest sevi būt uzmanīgam stundās un
uzticēties skolotājam. Var taču izmantot mācību līdzekļus,
nekas nav jāiekaļ no galvas. Saprotu, ka visiem šis priekšmets
nebūs galvenais, bet tiem, kuri to iemīl, paplašinās redzes
lauks un vispārējā erudīcija.
Ir teiciens – vēsture atkārtojas, vai Jūs tam piekrītat?
Jā tas ir patiess, tam piekrītu. Kaut gan varu papildināt sakot,
ka divreiz vienā un tai pašā upē neiekāpsi. Ir labi tad, ja spēj
novērtēt jaunos apstākļus, tas nozīmē, ka ir labi tad, ja tu
domā! Svarīgākais dzīvē ir domāt, tad darīt, nevis otrādi!
Kas Jūs spēj emocionāli saviļņot?
Emocionāli saviļņot mani spēj itin viss: pozitīvs vārds, laba
mūzika, jauks laiks, izdevies pasākums, veiksmes ikdienas
darbā, ģimenes locekļu, Latvijas sportistu vai mākslinieku
panākumi un tā joprojām.
Kādās tuvākās un tālākās zemēs
Jūs esat pabijusi?
Izdevies paceļot pietiekoši daudz,
padomju gados uz Austrumiem.
Tālākās valstis Vidusāzijā un
Kaukāza republikas, Latvijas
brīvvalsts laikā esmu bijusi Itālijā,
Grieķijā, Ungārijā, Vācijā, Polijā.
Īpaši skaista liekas Austrija. Sirdij
tuvākas ir Ziemeļu zemes Somija,
Zviedrija. Noteikti gribas aizbraukt
uz Norvēģiju un Dāniju.
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interesantu vēsturisku romānu vai
stāstu, ko skolēns varētu izlasīt un
vairāk ieinteresēties par vēsturi?
Ieteikt vienu interesantāko darbu nebūs
iespējams, jo ir tik daudz interesantu
notikumu, norišu, procesu, personību un
vēl tik daudz lasītāju interešu. Uzskatu,
ka vērtīgi ir jebkuru darbu lasot,
analizēt tā saturu, meklēt tajā vērtīgo.
Ja būtu iespēja pārvietoties ‘’Laika
mašīnā’’, kurā laika posmā jeb, kurā
gadsimtā Jūs vēlētos nokļūt? Kāpēc?
Esmu priecīga un pateicīga Radītājam,
ka mani pie saviem vecākiem „atsūtīja”
manā laikā – tas ir 20. g. s. vidū . Esmu
bagāta no vēstures skata punkta . Esmu
piedzīvojusi „padomju sauli”, latviešu
tautas trešo atmodu un Latvijas
neatkarību. Domāju , ka visos laikos un
laikmetos ir sava romantika un savas
grūtības. Viss atkarīgs no indivīda kuras
vērtības dzīvei izvēlas.
Ko, Jūsuprāt, nekad nedrīkst aizmirst
patiess latvietis?
Patiess latvietis, tāpat kā patiess anglis,
soms vai krievs nedrīkst aizmirst
vispārcilvēciskās augstākās vērtības.
Tās būtu - censties dzīvot saskaņā ar
dabu, ticēt augstāku spēku esamībai ,
nenoniecināt savu varēšanu, būt
motivētam darboties.
Lūdzu pastāstiet par savu brīvo laiku!
Kāds ir Jūsu Hobijs?
Domāju, brīvais laiks ir sasaistīts ar fizisko varēšanu. Agrāk daudz
vairāk laika veltīju fiziskām nodarbēm, kopu saimniecību,
audzējām lopiņus, tiem rūpējām barību, tas palīdzēja ekonomiski
ģimenei. Šobrīd brīvais laiks vairāk veltīts sev un mazbērniem.
Vasaras mēnešos darbojos piemājas dārziņā, kurā izaudzējam
krājumus ziemai. Patīk palasīt, skatīties TV, paminēt krustvārdu
mīklas. Svētdienās apmeklēju katoļu draudzes dievnamu, patīk
padziedāt, tas stiprina garu.
Kāda ir pēdējā grāmata, ko Jūs esat izlasījusi vai lasāt?
Nesen izlasīju grāmatu Zemgalietis par aktieri Uldi Dumpi. Patīk
autobiogrāfiskas grāmatas. Tāpat no vāka līdz vākam izlasu
abonētos žurnālus „Mājas viesi” un „Ilustrēto Vēsturi”.
Vai nekad nesat vēlējusies pati uzrakstīt
grāmatu? Ja, jā, tad, par ko tā būtu?
Man ir savs viedoklis ikvienā jautājumā,
taču radošas izpausmes ar vārda spēku
Dieviņš šķiet nav devis. Vairāk esmu
izpildītāja.
Par ko Jūs gribētu sevi paslavēt?
Esmu godprātīgi veikusi savus darba
pienākumus. Ja izdevies ko labi paveikt vai
kādu iepriecināt, tas arī mani dara laimīgu.
Šobrīd svarīgi šķiet arī personīgo bērnu
sasniegumi. Priecājos par viņu
panākumiem.
No kā Jums ir bail?
Izklausīsies lielmanīgi, bet būtībā īpaši bail man nav ne no kā. Ļoti
daudz dzīvē ir jāpaļaujas uz Augstāko. Tikai viņa spēkos ir noteikt
mūsu dzīves limitu. Ir svarīgi, lai mēs katru dzīves mirkli spētu
aizvadīt būdami apmierināti ar sevi.
Jūsu lielākā uzdrīkstēšanās!
Mana lielākā uzdrīkstēšanas laikam ir mans Ahileja papēdis. Tiem,
kas no vēstures aizmirsuši par Ahileja papēdi teikšu, ka tā ir mana
vājākā vieta. Pēc dabas esmu riebīgi pareiza, tāpēc daudzreiz esmu
baidījusies riskēt. Un tāpēc esmu noteikti palaidusi garām ne vienu
vien iespēju. Bet ko lai dara, tāda es esmu.
Jūsu vēlējums mums – jauniešiem!
Skolas jauniešiem vēlu darba prieku, motivāciju izzināt nezināmo,
nebojāt savu veselību ikdienā, būt piesardzīgiem, lietojot
nepārbaudītas tehnoloģijas.
Interviju sagatavoja Linda Kalniņa
2016. gada aprīlis
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宖宷室宵害宱宲容室宧宸季宰室宷宨宰⒓宷宬宮室家季宲宯宬宰害宬⒓宧⒖季宐宨宪宬宭室宬季守宯宨宱室宬季宏宬宷宮宨宬季孶孱容宬宨宷室季宸宱季宍⒓宱宬宰季宗宲宰室宰季宏宬宷宮宨宰季孶孱季容宬宨宷室季孫家宮孱季宇孱宕宸宥宨宱宨孬孯季宕宬㶞室宵宧室宰季宎宵室宰室宰季
害室宷宨宬宦⒔宥室季孫家宮孱季宝孱宍宸家宷宨孬孾季
宖宮室宷宸容宨家季宵宸宱室家季宮宲宱宮宸宵家⒓季尊尋宝容宬宵宥宸宯宬家季孵孳孴孹孾季孰季宖宬宱宷宬宭室宬季尬侈⒖宯宨宬季完完季害室宮⒓害宨孫家宮孱季完孱宖宷宵宲宧宨孬孯季宎宨宬宷室宬季宎宵宸宪宯宲容室宬季完完完季害室宮⒓害宨季孫家宮孱季宐孱宅宲宧尯室孬孯季宏宬宱宧室宬季宎室宯宱宬例室宬季完完季
害室宮⒓害宨季孫家宮孱季宇孱宎宲侊宨家例宬宮宲容室孬孾季
宇室宰宥宵宨宷宬家宷宬季宷宸宵害宬宱室季宧室宯⒔宥宸季宥⒖宵宱宸季宸宱季宭室宸宱宬宨尭宸季㶞宨宰害宬宲宱⒓宷室季害宲家宰宲家季
季宇室尯宬季家宮宲宯⒖宱宬季害宬宨宧室宯⒔宭⒓家季宙宬家宯室宷容宬宭室家季⒛宱宸季宧宬宨宱⒓孾季
Izskaties redzēts organizatori : no kreisās Alekss,
宄害宰宨宮宯⒖宭⒓宰季宦宬宵宮室季宬宽宵⒓宧宬季宇宨宪宸宰宱宬宨宮宸季宗宑孾季
Vanesa,
Aksels, Daniels, sk. Sarmīte, Līva, Keita, Ikars
孵孱宮宯室家宨季宮宲害⒓季室宵季家宮孱季宖孱宖宲宯宲容宭宲容宸季宲宵宪室宱宬宽⒖宭室季宸宱季容室宧⒔宭室季害室家⒓宮宸宰宸季尊尋
完宽家宮室宷宬宨家季宵宨宧宽⒖宷家尋尋孱季宎⒓季宭室宸季尯⒕宵宬宭室季宥宬宯宧室孯季容宬家宬季害宵宬宨宮尭宱宨家宸宰宬季宬宵季宥宬宭宸尭宬季宬宽宦宬宯宬季宸宱季
容宬宨宱宯⒔宧宽⒔宪宬孯季宷⒓害⒖宦季宮室宷宵家季害宵宬宨宮尭宱宨家宸宰家季宬宨宪宸容室季宮⒓宧宸季宱宲宰宬宱⒓宦宬宭宸季宸宱季害⒖宦季侊宲宷宬季
宮室宵家宷⒓宰季家室宵宸宱⒓宰孯季害宬宵宰宲季容宬宨宷宸季宬宨宪宸容室季宎宨宬宷宬宭室季宓宨宵宬宭室孯季宮宸宵宸季室宷宷⒖宯宲宭室季宎宨宬宷室季
宎宵宸宪宯宲容室季宸宱季宖宬宱宷宬宭室季尬侈⒖宯宨孯季宥宬宭室季室宵⒔季家宮室宷⒔宷⒓宭宸季家宬宰害⒓宷宬宭室家孯季宮宸宵室家季完宨宪宸容室季宐宬家宷宨宵家季
宅⒔宱家季孫完宮室宵家季宏宬宷宮宨孬季宸宱季宭室宸季宰宬宱⒖宷⒓家季宰宨宬宷宨宱宨家孱季
宐⒓宦⒔宥宸季宨宮家宮宸宵家宬宭室季宸宽季宕⒔宪宸孾季
宗宬宨尭家室宬家宷宨家季容宨宥宬宱⒓宵宬季尋尋宓宲宽宬宷⒔容室季宧宲宰⒓尭室宱室季孯季尋尋宎⒓季家室害宵室家宷季害宸家室宸宧尯宸季
容宨宦宸宰宸尋尋季室宵季宏室宷容宬宭室家季季孰季宇⒓宱宬宭室家季宯宨宮宷宲宵宸季宎室家害室宵宸季宅宬宮尭宬孾季
宙宨宬宮室宯宸季宷⒔宮宯室季宐室宻宬宰室季宬宽宪宯⒔宷⒔宥室家季室宷宥室宯家宷室季害宵宲宪宵室宰宰室家季尊尋宖室容室宬季家宮宲宯室宬尋尋季
宬宨宷容室宵宲家季家室容⒓宦⒓宰季孶孷孳學季宸宽宯⒔宰宨家孱季宓室宯宧宬宨家季容宬家宬宨宰孯季宮室家季室宷宥室宯家宷⒔宭室孤季
宖宷室宵害宱宲容室宧宸季孶孱宮宯室家宨家季家⒓宮宸宰家宮宲宯室家季宲宯宬宰害宬⒓宧⒖家季季害宬宨宧室宯⒔宭⒓家季宖宬宱宷宬宭室季尬侈⒖宯宨季
孫宯室宷容宬宨尭宸季容室宯宲宧室孯季家宮孱季完孱宖宷宵宲宧宨孬孯季宍⒓宱宬家季宗宲宰家季宅⒓宵宥室宯家季孫宰室宷宨宰⒓宷宬宮室孯季家宮孱季
宐孱宅宲宧尯室孬孾季
佲宨宲宪宵⒓r宭室家季家宷室宵害宱宲容室宧宸季宲宯宬宰害宬⒓宧⒖季宕室宯宩家季宅宲宵宰室宱宬家季宬宨宪宸容室季室宷宽宬宱⒔宥宸季
宸宱季宬宨家害⒖宭宸季害宬宨宧室宯⒔宷宬宨家季宙宬宧宽宨宰宨家季宵宨嫘宬宲宱⒓宯室宭⒓季嫘宨宲宪宵⒓r宭室家季宲宯宬宰害宬⒓宧⒖季宆⒖家⒔家季
孫家宮孱季宄孱宒家宷宵宲容家宮室孬孾季
宍室宸宱家室宵宪宸季宰⒓宦⒔宥宸季宱宲宰宨宷宱宨季宅室宵宮室容⒓孯季害宬宨宧室宯⒔宭⒓家季守宯⒔宱室季宄宯宨宮家室季宏宲㶞宰宨宯宨孯季宎宨宬宷室季宎宵宸宪宯宲容室季孫宮宲宰室宱宧室宬季孴孱容宬宨宷室孬孯季宙宬宮宷宲宵家季宖宨宵宨㶞宨宱宮宲季孫宮宲宰室宱宧室宬季
孴孱容宬宨宷室孬孯季宍⒓宱宬家季宗宲宰家季宏宬宷宮宨孯季宎⒓宵宯宬家季宖宷宵宲宧家季孫宮宲宰室宱宧室宬季孴孱容宬宨宷室孬季宸宱季宐⒓宵宷宬例尭季尬侈⒖宯家季孫家宮孱季宏孱宐宨宬家宷宨宵宨孬孾季
宐⒓宭宷宸宵⒔宥室家季宱宨宮宯⒓宷宬宨宱宨家季宮宲宱宮宸宵家⒓季尊尋宖害⒖宮室季宽⒔宰宨家尋尋季害宬宨宧室宯⒔宭⒓家季宙宨宱宧宬宭室季宖宷宵宲宧宨季孫家宮孱季完孱宖宷宵宲宧宨孯季宇宽孱季宊宵宸宰宲容宬㶞室孬孾季
宖宷室宵害宱宲容室宧宸季宪宯⒔宷宵室宮家宷⒔尭室宱室家季宮宲宱宮宸宵家⒓季宖室宱宷室宬季宕室宧宽宬例室宬季孶孱季容宬宨宷室季孫家宮孱季完孱宖宷宵宲宧宨孬孯季宄宮家宨宯室宰季宎宲宽宸宯宬宰季害室宷宨宬宦⒔宥室季孫家宮孱季宖孱宖宲宯宲容宭宲容室孬孾季
宏宬宨宯宧宬宨宱宸季宵室宧宲尭⒓家季宧室宵宥宱⒔宦室家季宮宲害⒓季室宵季宥宬宥宯宬宲宷宨宮⒓宵宬將家宮宲宯宲宷⒓宭宸季宅室宬宥宸季宖宰宨宯宷宨宵宬孾季
孴孱宸宱季孶孱宮宯室家宨家季宅宬宥宯宬宲宷⒖宮室家季宱宲宧室宵宥⒔宥室季尊尋宗室宸宷室家宧宽宬宨家宰室家季尊尋宮宲害⒓季室宵季害室宪室家宷室季宥宬宥宯宬宲宷宨宮⒓宵宬季完宱⒓宵宸季宎宲宮室宵宬季孫家宮孱季完孱宖宷宵宲宧宨孬孾季
宖宷室宵害宱宲容室宧宸季孷孱宮宯室家宨家季宲宯宬宰害宬⒓宧⒖季害宬宨宧室宯⒔宭⒓家季宍宸宵宬宷室季宕室宧宽宬例室季孫家宮孱季宐孱宅宲宧尯室孬孾季
宗室宸宷宬家宮宲季宧宨宭宸季家宮室宷宨季宐室宧宲宱⒓孱季宖宮宲宯宸季害⒓宵家宷⒓容季宷宵⒔家季宧宨宭宸季宮宲宯宨宮宷⒔容宬孯季容宬家宬季宬宨宪⒕家宷季完季害室宮⒓害宨家季宧宬害宯宲宰宸家孫季家宮孱季完孱宖宷宵室宸宰宨孬孾季
宖宷室宵害宱宲容室宧宸季家害宲宵宷室季宲宯宬宰害宬⒓宧宨季宐室宧宲宱⒓季害宬宨宧室宯⒔宭⒓家季孺孱孰孼孱宮宯孱宮宲宰室宱宧室季孰季季宐宨宪宬宭室季守宯宨宱室季宏宬宷宮宨孯季宐⒓宵宷宬例尭季尬侈⒖宯家孯季宏宬宱室宵宧家季宍室宱家宬例尭孯季宅宨⒓宷宨季宅宨室宷宵宬家宨季
宍宸尭宮宲孯季宙宬宮宷宲宵家季宖宨宵宨㶞宨宱宮宲孯季宙宨宱宧宬宭室季宖宷宵宲宧宨孯季宇室宪宱宬家季宇宵宨宬宰室宱宬家孯季宄宵容宬家季宅宲宱宧室孱季完宱宧宬容宬宧宸⒓宯宲季孵孱容宬宨宷室家季宧宬害宯宲宰宸季害室宵季宥室家宮宨宷宥宲宯室季家宲宧室季宰宨宷宬宨宱宬宨宰季季
家室例⒖宰室季宅孱宅孱宍宸尭宮宲季宸宱季孵孱季容宬宨宷室家季宧宬害宯宲宰宸季害室宵季季宩宸宷宥宲宯室季宥宸宰宥室家季尯宲宱宪宯⒖尭室宱宸季家室例⒖宰室季宏孱宍室宱家宬例尭季孫家宮孱季守孱宝室宸宥宨孬孾季
季守宵宸宧⒔宦宬宭室家季家害⒖宯⒖季尊尋守家季家室容室宰季宱宲容室宧室宰季尊尋宐室宧宲宱⒓季害宬宨宧室宯⒔宭⒓家季宕室宯宩家季宅宲宵宰室宱宬家孯季宐宨宪宬宭室季宕室宸宽室孯季宙宨宱宧宬宭室季宖宷宵宲宧宨孯季⒛宵宬宮室季宗宲宯尭宨孯孯季守宯⒔宱室季宖宨宵宨㶞宨宱宮宲孯季
宍⒓宱宬家季宗宲宰家季宏宬宷宮宨孯季宐宨宪宬宭室季守宯宨宱室季宏宬宷宮宨季孫家宮孱季守孱宝室宸宥宨孬孾季

1.-4.klašu deju kolektīvs

5.-9. klašu deju kolektīvs

2016. gada aprīlis

Pirmsskolas deju kolektīvs

Solo dejotāji Megija un Mārtiņš
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Bibliotēkas ziņas

.

NĀC UZ BIBLIOTĒKU!
NEĻAUJ PUTEKĻIEM GRĀMATAS
APĒST!G

Lieldienas gaidot, bibliotēkā tika rīkota radošās
darbnīcas diena, kurā 1.-4. klašu skolēni izpaudās olu
marmorēšanā.
Kā jau vienmēr ar darbiem notiek, arī šis darbiņš
nebija izņēmums-cik gausi iesākās pats darbiņš
sākumā, tik aktīvā un radošā gaisotnē tas negribēja un
negribēja beigties!
Paldies māksliniekiem!
P.S.Dažreiz sanāk medus podā kāda darvas pile, bet
ceru, ka uz priekšu nebūs tā, ka mūsu pašu veidotie
darbiņi pēc tam mētājas tur, kur tiem nevajadzētu būt
(piemēram autobusa pieturā). Viela pārdomām mums
katram!
Bibliotekāre Baiba

"Gūt var dodot, gūt var ņemot,
Dodot gūtais neatņemams"

Veidosim kopā grāmatu ‘’Vēstule manai skolai’’

Mēs ikdienā bieži aizmirstam novērtēt tās lietas un vietas, kas mums liekas
pašsaprotamas un viņu īsto vērtību apjaušam daudz vēlāk, tāpēc..... aicinām gan
mazos, gan lielos tagadējos skolēnus, absolventus, mammas, tētus, opīšus un
omītes—uzrakstiet vēstuli savai—Degumnieku pamatskolai!
KĀDAI JĀBŪT VĒSTULEI?! Rakstītai no sirds...
Jūsu atmiņas, domas par skolu gaidīs skolas bibliotekāre Baiba, gan elektroniskā
veidā (baibasmeltere@inbox.lv) ar norādi ‘’Vēstule manai skolai’’), gan arī ar pasta
balodīšiem (Degumnieki, Skolas iela 13). Būšu priecīga arī personīgi saņemt Jūsu
vēstules (skolas bibliotēkā).

/Rainis/
Dzīvē nekas nenotiek tāpat vien, katrs notikums,
katrs cilvēks mums sniedz mācību.
To arī Sauleszaķēni saprata-katrā dienā, katrā
mirklī, katrā vārdā mēs varam gūt un mācīties no
tā...
„Ikviens mēs sirdī esam mākslinieks, jāspēj to
tikai saskatīt”. Gaidot Lieldienas arī Sauleszaķēni
radīja unikālus mākslas darbus-krāsainas olas tapa
marmorēšanas tehnikā. Šī ir tā reize, kad katrs
darbiņš bija vienreizējs un neatkārtojams un nebija
Atmiņām nav laika limita, tāpēc rakstiet jau šodien, bet varbūt rīt.....
ne pareizu vai nepareizu olu, visas bija unikālas ar
savu neatkārtojamību.
„Bez aktieriem nebūtu skatītāju un bez
skatītājiem nebūtu aktieru” vai „Jo lielāks aktieris, jo lielāka pauze” un daudzas citas mācības mēs guvām un izjutām Teātra
dienas pasākumā ”Saulītei ir tāda vara” (Varakļānos). Uzstājāmies ar ludziņu „Mazā skolotāja” un tā kā debija šai lugai bija
pagājušajā gadā, tad ,protams, pietrūka veco aktieru-bijušo Sauleszaķēnu, tagad jau pirmklasnieku, bet ļoti talantīgi, radoši un
operatīvi viņus aizvietoja mūsu jaunie aktieri –Reinis (Suns) un Toms (Ezis). Jau otro sezonu nepārspējama bija Mazā skolotāja
Samanta un ar sulīgiem tekstiem priecēja –Paula (Vāvere), Ance (Zaķis), Beāte (Pele) un Līga (Mamma). Varakļānos sastaptajiem
draugiem un domubiedriem mums-Sauleszaķēniem bija tas gods pirmajiem iepazīstināt citus ar savu rotaļu un mēs visus
satuvinājām ar mūsu favorītrotaļu ”Ej,draudziņ!” Diena bija piesātināta, uztraukuma pilna, bet ar lielu gandarījuma un labi padarīta
darba sajūtu.
„Uzvaras un panākumi nerodas bez liela darba”. Šo mācību tikai pieaugušie izprot, bet mēs 1.aprīlī guvām mācību-dejot nozīmē
kopt prieku. Un tas nekas, ka varbūt bija izlīdusi no sprādzes kāda matu cirta vai bailīgs smaids, tas nekas, ka mēģinājumos mums
juka ritms un plaukstas sitās svešā taktī, mēs bijām lepni, skaisti un pārliecināti, ka mēs varam. Un mēs varējām.
Paldies skolotājai Inesei, ka esam nokļuvuši tik tālu. Paldies skolai, ka mēs varējām būt tik skaisti un vienoti. Paldies Anniņas
mammai par deju zeķēm un pārējām mammām par sažņaugtajām dūrītēm 1.aprīlī.
Ir pienācis pavasaris-ar jaunu dienu, iedvesmu un jauniem plāniem.
Sauleszaķēnu audzinātāja Baiba

Uzdevums brīvajam
brīdim!
Atrisini bilžu rēbusu un
atbildi iesūti uz
e-pastu kabata100@inbox.lv
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Iepriekšējās avīzes
konkursa atšķirības pirmā
atrada un iesūtīja mamma
Rita Šķēle.

Avīzi veidoja: Megija Elena
Litke, Linda Kalniņa, Vendija
Strode, Ralfs Bormanis, Jānis
Toms Litke, sk. I.Strode.
Foto : V.Strode un no
skolotāju personīgajiem
arhīviem
2016. gada aprīlis

MUMS RAKSTA

Pavasarī –skaista darba jubileja un apbalvojums!
Mūsu pagasta iedzīvotāja Mariklāt. Nopelnīt arī var krietni vairāk.
ja Konone nupat saņēma balvu par
Pilsētnieki par saviem lolojummūža ieguldījumu veterinārijā. Tas
dzīvniekiem ir gatavi maksāt lielas
vēlreiz pierāda, ka ar centīgu darbu
summas, kādas uz laukiem var timēs varam sasniegt daudz. Tikai pēc
kai sapņos rādīties. Mēs, vetārsti,
vislabākās sirdsapziņas jādara savs
savā starpā runājam, ka veterināikdienas darbs.
rija laukos aizies pensijā reizē ar
Sudraba skalpeli piešķir par
mums. Pašreiz visi vetārsti Madomūža ieguldījumu veterinārijā. Pa
nas novadā ir pensijas vai pirmsšiem gadiem tas godam nopelnīts.
pensijas vecumā.
Kā kļuvāt par nominanti un kur risiUz šodienu mūsu ir vairāk,
nājās šis prestižais pasākums?
nekā vajadzētu (vismaz Madonas
LVB (Latvijas veterinārārstu biednovadā), tāpēc jau vetārsts ar šo
rība) atzinības balvai „Par mūža iedarbu vien nevar nopelnīt iztiku
guldījumu veterinārmedicīnā” mani
ģimenei. Tādēļ gandrīz visiem ir
izvirzīja Madonas nodaļas kolēģi.
savas saimniecības, lopiņi. Līdz ar
Paldies viņiem par šo novērtējumu!
to cieš gan savi lopi, gan klienta.
Šī balva parasti tiek pasniegta gadsNu kas tas par darbu, ja vienlaicīgi
kārtējā biedrības konferencē. Šogad
jāiet pie saviem lopiem un jābrauc
šis pasākums norisinājās Smiltenes Balvas pasniegšanas brīdī. (foto no personīgā arhīva) izsaukumā? Iespējams, ka nākottehnikumā, kur arī saņēmu šo balvu
nē būs jāpieņem Eiropas variants,
„Sudraba skalpelis”
ka uz tādu skaitu lopu, kāds pašzemēs vetārsti pārsvarā ir vīrieši. Savienot
Pastāstiet mazliet par sevi un ģimereiz ir Madonas novadā, būs 1 – 2 vetārsti.
šo darbu ar ģimeni un bērnu audzināšani.
Viegli tas nebūs – attālumi lieli, izmaksas
nu ir grūti. Vienmēr būs kāds cietējs. Par
Mana dzimtā puse ir Rēzeknes rajons
būs augstas. Ne vienmēr varēs ierasties
saviem bērniem gan nevaru sūdzēties.
„Nagļi”. Tur arī pavadīju bērnības gadus
tajā laikā, kad visvairāk vajadzīgs.
Dēliem Marekam un Jānim ir jau savas ģiun pēc Nagļu 8-gadīgās skolas beigšaAgrāk vetārsts vairāk asociējās ar
menes, strādā un dzīvo Rīgā. Meita Baiba
nas, klases biedrenes pierunāta, iestājos
fermām. Tagad tam ir plašāka nozīme.
gan vēl nesteidzas ar ģimenes dibināšanu.
Bebrenes vet. tehnikumā. Pateikt, ka tā
Tik daudzi mājās tur mīļdzīvniekus –
Strādā uz kruīza kuģa un apceļo pasauli.
bija mana vienīgā izvēle, uz kuru mērķtiepapagaiļus, trušus, peles u.c. Vai ir nāJa runājam par „garoziņu” šajā darcīgi gāju – nevaru. Kā jau daudziem pēc
cies palīdzēt arī šiem mazajiem cilvēku
bā, tad varu teikt, ka vetārsts nav noteicējs
pamatskolas beigšanas, kad īsti nezini, ko
draugiem?
par savu laiku. Cilvēki mēdz teikt – pareizi
tu gribi, ko nē. Lai gan mīlestība uz dzīvSavos darba gados vairāk esmu strāsaplānojot savu laiku, var visu izdarīt, bet
nieciņiem man bija kopš bērnības.
dājusi pie lielajiem lauksaimniecības dzīves, strādājot šo darbu, savu personīgo
Pēc tehnikuma beigšanas 1971. gada
niekiem. Ir gadījies ārstēt suņus un kaķus,
laiku neesmu varējusi saplānot. Tas ir kā
pavasarī ceļš mani atveda uz Madonas
kādu trusi, vistas. Veiktas arī nelielas opelikums, ka zvans atskanēs tieši tad, kad
pusi, Ošupi, kur 9. aprīlī tiku pieņemta
rācijas. Ar papagaiļiem, pelēm gan nav
vismazāk to gaidīsi, vai būsi iecerējis kaut
darbā, toreizējā p.s. „Aiviekste” par veterisanācis darboties.
kur doties.
nārfeldšeri. Tā arī ausa mani pirmie darba
Cilvēki uzliek „masku”, prot izlikDrīz beigsies skola. Varbūt kāds no
gadi. Daļa no tiem ir pagājusi „Aiviekstē”,
ties. Vai dzīvnieki to prot? Varbūt viņi ir
absolventiem izvēlēsies arī šo amatu.
kura tika atvienota, pievienota un atkal
patiesāki?
Kā Jums šķiet, vai šī profesija būs pieatvienota. Šogad aprīlī būs nostrādāti 45
Jā, cilvēki uzliek „masku”, prot izlikprasīta turpmāk?
gadi.
ties. Varu teikt, ka cilvēkos visvairāk neVaru atbildēt, ka vetārsts laukos būs
Šeit es satiku savu Vilmāru. Ģimenē
ciešu lišķību (tā ir pasaules lielākā sērga).
vajadzīgs tik ilgi, cik ilgi tiks turēti lopiņi.
izauga divi dēli un meita.
Kāpēc izlikties, esi tāds, kāds esi. Varbūt
Cits jautājums, vai jaunie nāks uz lauManuprāt, grūtākais šajā profesijā
reizēm skarbs, tiešs, bet nerunāt aiz mukiem? Viņi tagad izvēlas darbu pilsētā pie
ir tas, ka jābūt sasniedzamam visu dienguras to, ko nevar pateikt acīs.
mazajiem dzīvniekiem. Raksta projektus,
nakti katru dienu. Ko Jūs pati uzskatāt
Dzīvnieki neprot izlikties, viņi ir tādi,
dibina savas prakses vietas un uz laukiem
par „garoziņu” šajā darbā?
kādi ir, sevišķi suņi. Viņi ir ļoti uzticīgi saimatbrauc tikai atpūsties. Pie mazajiem dzīvJa man šodien būtu jāizvēlas šī proniekam.
niekiem strādāt tomēr vieglāk – darbs tīfesija, grūti pateikt, vai es to izvēlētos. Šis
rāks, naktis mierīgākas, pacientus pieved
darbs nav viegls, prasa fizisku spēku. ĀrDace Kalniņa

Nevalstisko organizāciju
projektu konkurss 2016

Madonas novada pašvaldība izsludina
projektu konkursu Nevalstiskajām organizācijām (biedrībām un nodibinājumiem)
un aicina līdz 20. aprīlim projektus iesniegt
Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Administratīvajā nodaļā.
Ar nolikumu var iepazīties madona.lv
mājas lapā.

Man ir ideja Madonas
novada attīstībai

Madonas novada pašvaldība ir atvēr-

2016. gada aprīlis

ta idejām- lielām un mazām. Ja Tev šķiet,
ka kaut kur vajag uzstādīt soliņu, atkritumu
urnu – saki! Ja, ir ideja kā attīstīt kādu nomaļāku vietu – saki! Mēs paši esam tie, kas
veido savu nākotni no maziem un lieliem
plāniem. Kopā mēs varam izveidot novadu
tādu, kuru nekautrējoties varam saukt par
mājām – vietu, kur dzīvot, strādāt, atpūsties
un būt laimīgiem!
Attīstībai jābūt nepārtrauktai, tāpēc
aicinām iedzīvotājus padomāt par to, kas,
viņuprāt, ir nepieciešams Madonas novada
attīstībai – ciemam, pilsētai, pagastam un
novadam kopumā.
Kur paliks mans priekšlikums?
Priekšlikums netiks publiskots. Tas
tiks nodots Madonas novada pašvaldības

Attīstības nodaļai, kas ar to iepazīstinās domes priekšsēdētāju un domes deputātus
komiteju sēdēs.
Tāpat iesūtītie priekšlikumi tiek nodoti
citām atbildīgajām personām. Piemēram,
kāda māmiņa rakstīja par bērnu rotaļu laukuma izveidošanas nepieciešamību Biksērē. Šis priekšlikums tika nodots gan Attīstības nodaļai, gan Sarkaņu pagasta pārvaldei, kur tika solīts šo jautājumu atrisināt.
Katra ideja ir svarīga, katra dot lielāku
sapratni par to, kas visvairāk nepieciešams
mūsu novadam!
Savu ideju var iesniegt arī elektroniski
madona.lv sadaļā Man ir ideja novada attīstībai.
Informācija no madonas.lv
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INFORMĀCIJA

APTAUJA
Sveiks, mīļais „Klānu vēstis” lasītāj!
Lai uzlabotu avīzes saturu un tas kļūtu
jums vēl saistošāks un interesantāks, aicinu piedalīties aptaujā. Anketu aizpildiet līdz
maija beigām, izgrieziet un iemetiet, lūdzu,
kastītē, kura atradīsies tautas nama foajē.
Plašākas atbildes rakstiet uz citas lapas.
Cerot un Jūsu atsaucību un sadarbību
– redaktore Dace.
1. Kur iegūstat informāciju par
pašvaldības darbu?
...................................................................
......................................................................
......................................................................
2.Kādu informāciju Jūs gribētu lasīt par
pašvaldības darbu mūsu avīzē?
..................................................................
......................................................................
......................................................................
3. Kādus uzlabojumus avīzei iesakāt?
..................................................................
......................................................................
......................................................................
4. Nosauciet tēmas, kuras patīk lasīt
„Klānu vēstīs”!
..................................................................
......................................................................
......................................................................
5. Nosauciet problēmas, kuras avīze
neatspoguļo.
..................................................................
......................................................................
......................................................................
6. Ko Jūs pats piedāvātu avīzei – tematus,
aktualitātes, informāciju (par vēsturi,
sadzīvi, ģeogrāfiju, saimniecību, cilvēkiem,
humoristiskus atgadījumus no pagasta
dzīves utml.).
..................................................................
......................................................................
......................................................................
7. Vai vēlaties plašāku aptauju?
..................................................................
......................................................................
......................................................................
Jūsu ieteikumi.
..................................................................
......................................................................
......................................................................
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Neba maize pati nāca
Kādreiz arī Degumniekos bija ceptuve, kur no krāsns tika celti ārā gardi maizes klaipiņi. Bet nu pērkam tikai citur ceptu
maizīti. Izvēle veikalos, ai cik liela! Viena no
piedāvātajām ir „Madonas Maiznieka” ceptā
maizīte. Interesanti tas, ka iespējams, šajos
klaipiņos ir arī mūsu pagasta zemnieku izaudzētie graudi, kas savu ceļu mērojuši līdz
Dobelei, tur pārtapuši miltos un atbraukuši
uz Madonu, lai jau kā gatavi klaipi, iegultu
mūsu veikalu plauktos.
Degumnieku skola arī maizīti iegādājas
no „Madonas Maiznieka”, tādēļ mēroju ceļu
uz maizes ceptuvi Madonā.
Tikšanās reizē ar „Madonas Maiznieks”
ražošanas direktori Ināru Lemešonoku saņēmu interesantas atbildes.
Kādas darba iespējas ir jūsu uzņēmumā? Vai cilvēks, kam ir liela vēlme
strādāt, bet nav attiecīgās izglītības, var
mēģināt sākt strādāt ceptuvē?
Jā, darbinieki ir vajadzīgi. Īpaši
gaidām spēcīgus puišus ar augstu atbildības un pienākuma sajūtu. Lai cik dīvaini
neizklausītos, būtu vēlams, lai augums ir
vismaz 1,70 m. Izskaidrojums vienkāršs,
krāsns ir augsta un īsāka auguma cilvēkiem
ievietot tur kukulīšus ir grūti. Tomēr ļoti gaidām cilvēkus ar izglītību, lai uzņēmumam uz
vietas vairs nebūtu jāapmāca.
Tuvojas skolas izlaidumi, 9. un 12.
klases audzēkņiem priekšā grūtā izvēle,
kur mācīties tālāk. Vai profesijai maiznieks un pārtikas tehnologs ir nākotne?
Jā , protams. Pārsvarā speciālisti ir
pieprasīti. Īpaši tie, kam ir augsta atbildības
sajūta un mērķtiecība. Žēl, bet lielākoties viņi
paliek pilsētās. Uz laukiem atnāk maz.
Vai „Madonas Maiznieks” piedalās
arī izstādēs?
Jā, regulāri „Rīga Food”. Esam
ieguvuši arī medaļas. „Rīga Food 2012”
saldskābmaize ar graudiem ieguva sudraba medaļu. Savukārt 2011.gadā „Rīga
Food” izstādē sudraba medaļas ieguva
„Līgo maize”, baltmaize „Labrīt”, saldskābmaize „Plūmīte”.

„Madonas Maiznieka” produkcijai ir
zaļā karotīte”, ko piešķir produktiem, kuri
tiek ražoti Latvijā un 75% no produkta ražošanā izmantotajām izejvielām ir vietējās
un bordo karotīte, ko piešķir produktiem,
kuru pilns ražošanas cikls tiek veikts Latvijā
un produkts atbilst paaugstinātas kvalitātes
standartiem.
Zaļā karotīte „Aronas” maizei ir kopš
2009. gada.
Patiešām laba sajūta pārņem ražotnē
redzot koka muciņas, kurās tiek plaucēti
milti rudzu maizei. Kāda smarža! Prieks, ka
skolas bērni saņem kvalitatīvu produkciju.
Uzņēmums patstāvīgi izmēģina un rada
jaunas maizes receptes. Nupat pie pircējiem
savu ceļu uzsākušas trīs jaunas šķirnes. Tapusi maize, kas atšķiras ar garšu un smaržu.
„Lāčplēša”rupjmaize ir kā svētku maize – ar
īpašu smaržu, patīkamu garšu. Nedaudz
saldena pievienoto ķirbju sēklu, saulespuķu sēklu, linsēklu, burkānu un kukurūzas
putraimu dēļ. Šai maizei ir pievienots jodēts
sāls. „Māras” rupjmaize ir ar patīkamu rudzu un ķimeņu smaržu un garšu, maizei ir
samazināts sāls daudzums, tā ilgi saglabā
svaigumu un ir nozīmīgs šķiedrvielu un olbaltumvielu avots. Atšķiras no citām rudzu
maizēm ar to, ka gatavošanas procesā nav
izmantots rudzu iesals. „Māras” baltmaize ir
īpaša ar to, ka mīklai ir pievienoti cepti sīpoli
un ķimenes. Īpaši garšīga ir tad, kad maizes
rikas nedaudz apgrauzdē. Pircējiem ir dota
iespēja izvēlēties gan lielos kukuļus, gan
pusītes.
Izrādās „Madonas Maiznieks” cep ne
tikai maizi, bet arī cepumus, bulciņas, kliņģerus – kopā vairāk nekā 50 dažāda veida
maizes izstrādājumu. Ir iespēja arī pasūtīt
lielos jubilejas kliņģerus Cesvaines ielā 8,
Madonā, tel. 64822925. Visai produkcijai,
kas nav mazsvarīgi, netiek pievienotas evielas, maizīte nav „uzpūsta”.
Sīkāka informācija par produkciju
atrodama madonaspb.lv
Dace Kalniņa

Vaicāju šā gada Degumnieku pamatskolas absolventiem, ko vēlas
darīt pēc skolas beigšanas? Vai izvēlētos atgriezties laukos?
Megija – Man ir vairāki plāni, ko darīt pēc
skolas beigšanas. Visticamāk, ka došos uz
skolu, kur var iegūt vairāk, kā tikai vidējo izglītību, lai būtu jau kāds stabilāks pamats nākotnei, tomēr vidusskola nav izslēgts variants.
Savu nākotni vēlos saistīt ar to, kas
man patīk un padodas, piemēram, mākslu. Es vēlos dzīvot un mācīties vietā, kurā ir
daudz iespēju un dažādības, un tā noteikti
būs pilsēta. Bet, lai arī kurā Latvijas pilsētā
es dzīvotu, es atcerēšos un apciemošu savu
pagastu un skolu, jo tie ir visa pamats un
saknes, par ko nedrīkst aizmirst.
Viktors – No sākuma ir doma pabeigt
vidusskolu un pēc tam vēlos savu nākotni
saistīt ar militāro karjeru – zemessardze,
robežsardze vai policija. Laukos es gribētu
dzīvot, bet diemžēl šeit ir maz iespēju.
Beāte Beatrise – katram cilvēkam ir
savi dzīves mērķi, redzējums un plāni, katram tie ir citādāki. Pienākot skolas beigām,
skolēni sāk apjaust, par ko vēlas dzīvē kļūt,
ko apgūt un ar kādiem cilvēkiem kopā atrasties. Tagad ir pienācis mans laiks, kad ir
jāsaprot, ko dzīvē vēlos sasniegt un par ko

kļūt, jāizvēlas tāda profesija, ko vēlos mācīties ar prieku. Jau vairākas reizes esmu pārdomājusi, par ko dzīvē vēlos kļūt. Šīs domas
ir tik atšķirīgas, es savas izvēlētās profesijas
ļoti ilgi apdomāju, apspriežu ar vecākiem
par nākotnes darba iespējām tajās. Esmu
pārdomājusi visus profesijas variantus, izrunājusi ar vecākiem un esmu nolēmusi kļūt
par policistu. Zinu, ka darbs ir grūts, nedrošs
un bīstams, bet turpretī ir neizmērojams
prieks, kad tu spēj aizstāvēt citus un sevi.
Kā visiem zināms, darbs, ko dari ar prieku,
ir uzskatāms par hobiju. Katram jaunietim,
izvēloties tālākos mācību ceļus, vajadzētu
atcerēties šo nosacījumu, nevis pakļauties
vecāku vai draugu spiedienam. Bet pagaidām mans vislielākais mērķis ir iegūt vidējo
izglītību. Šeit Degumniekos ir manas mājas,
nevēlētos būt ļoti tālu no ģimenes, radiem,
paziņām un draugiem.
Vendija – Pēc skolas turpināšu vēl mācīties un izglītoties man interesējošā amatā.
Runājot par laukiem, es noteikti parādīšos
vēl te, bet nav zināms, vai pavisam.
Dace Kalniņa
2016. gada aprīlis

AKTUĀLI

Ziņas no bibliotēkas
Novadpētniecības mērķis bibliotēkā
ir vākt, apkopot, saglabāt un popularizēt
materiālus par Ošupes pagasta cilvēkiem, kuru dzīve un darbība saistīta ar
mūsu pagastu, aptverot tā patreizējās un
vēsturiskās robežas.
2016. gadā ir vairāki jubilāri, kurus
vajadzētu pieminēt un atcerēties.
Daudzi no mums 20. gadsimta beigās un 21. gadsimta sākumā sekoja līdzi
slavenā biatlonistu četrinieka – Briča,
Maļuhina, Nākuma un Upenieka panākumiem gan Eiropas un pasaules čempionātos, gan Olimpiskajās spēlēs. Bet tikai
retais zina, ka Gundara Upenieka dzimtā
puse ir Ošupes pagasts, kur viņš dzimis
un līdz trešajai klasei
mācījies
Rupsalas
pamatskolā. Tāpēc arī
mūsu pagastam ir pamats lepoties ar savu
slaveno sportistu.
2016. gada 31.
martā viņš svinēja
45. dzimšanas dienu.
Sveicēju pulkam pievienojamies arī mēs
– dzimtās puses ļaudis!
Gundars Upenieks savu karjeru sācis
jau mācoties Madonas vidusskolā. Savas
karjeras laikā viņš piedalījies četrās olimpiskajās spēlēs (1992, 1994, 1998, 2002).
1998. gadā Nagano Latvijas vīriešu stafetes izlases sastāvā izcīnījis 6. vietu. no
2002. līdz 2006. gadam bijis Latvijas Biatlona federācijas ģenerālsekretārs. 2014.
gadā uz četriem gadiem ievēlēts par Latvijas Biatlona federācijas viceprezidentu.
Salno ģimenes saknes arī meklējamas mūsu pagastā. Voldemārs Salnais
– politiskais darbinieks, statistiķis un
diplomāts dzimis 1886. gada 20. maijā
(tolaik Cēsu apriņķa Lubānas pagastā),
viņa dēls Ģirts Salnais – rakstnieks dzimis 1906. gada 28. jūlijā Rīgā, bet bērnību pavadījis Lubānas pagasta „Pauros”.
Par šīm personībām jau ir daudz runāts
un rakstīts, bet apaļajās jubilejās vienmēr
gribas no jauna atcerēties un pieminēt

viņu atstātās pēdas Latvijas vēsturē.
Voldemārs Salnais jau skolas periodā iesaistījies nelegālajos skolnieku pulciņos un kopš 1904.
gada aktīvi piedalījies
revolucionārajā kustībā. 1907. gadā deleģēts uz KSDSP 5.
kongresu Londonā.
Pēc atgriešanās no
turienes arestēts un
1907. gadā Rīgas pagaidu kara tiesā notiesāts uz 6 gadiem
spaidu darbos par
piedalīšanos 1905.
gada revolūcijā. No 1907. līdz
1913. gadam pašizglītojies dažādās Krievijas politiskās katorgās.
1913. gadā nometināts uz mūžu
Irkutskas guberņā, no turienes
izbēdzis un emigrējis uz ASV.
1920. gadā atgriezies Latvijā. Laika posmā no 1920. līdz
1940. gadam bijis Valsts Statistiskās pārvaldes vicedirektors, ārlietu
ministrs un Latvijas ārkārtējais sūtnis un
pilnvarotais ministrs Zviedrijā, Dānijā un
Norvēģijā. 1940. gada 23. jūlijā iesniedza
protesta notu Zviedrijas Ārlietu ministrijai
sakarā ar Baltijas valstu okupāciju, nepakļāvās A. Kirhenšteina tā sauktajai Tautas
valdībai. V. Salnais turpināja iespēju robežās pārstāvēt Latvijas intereses kā sūtnis,

kaut arī viņš ar LPSR Tautas Komisāru Padomes 1940. gada lēmumu tika atbrīvots
no sūtņa amata. Zviedrijas valdība visam
Latvijas sūtniecības korpusam atstāja diplomātisko statusu līdz Otrā
pasaules kara beigām.
1940. gadā Salnais uzņēmies
iniciatīvu Latvijas atbrīvošanas kustības organizēšanā. 1943. gadā nodibināja sakarus ar nelegālo politisko centu – Latvijas Centrālo Padomi. 1944. gadā organizējis latviešu
bēgļu pārvešanu uz Zviedriju. Miris
1948. gada 4. augustā Stokholmā,
Zviedrijā.
Apbalvots ar Latvijas Triju
zvaigžņu ordeņa 2. u 3. šķiru.
„Pasaules vēsture un mūsu dzīvesstāsti ir rakstīti ar vienu roku”. Šie
P. Koelju vārdi aicina meklēt, apkopot un
saglabāt mūsu garamantas.
Senākā vēsture, ja nav dokumentēta, jau ir palikusi aizmirstībā. Bet gan jau
jūsu vecajos foto albūmos ir saglabājušas senas fotogrāfijas no dzīves lauku
sētā – gan dažādi godi, tradīcijas, lauku
darbi, amatnieku darbi un citas interesantas lietas, kas būtu vērtīgas, lai ar tām
iepazītos mūsu jaunā paaudze. Lūdzu
nesiet uz bibliotēku, padalieties ar seno
bagātību! Fotogrāfijas tiks nokopētas un
atdotas jūsu ģimenes albūmam.

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA Degumnieku bibliotēkā
18. – 24 aprīlis

„Vienkārši, bet iedarbīgi” – par zāļu tējām stāstīs
Daiga Čevere.
„Lasām pa vecam, lasām pa jaunam”. Tikšanās ar
bibliotekārēm, kuras kādreiz strādājušas pagasta bibliotēkā.
„Kā radās…” – 1. un 3. klases skolēniem no cikla
„Pie skala uguns”. No latviešu folkloras pūra – latviešu tautas
teikas.
„Krāsainā bibliotēka” – visu nedēļu bērni varēs izvēlēties un
izkrāsot krāsojamās lapas par bibliotēku.

20.04.
21.04.
22.04.

18.04. – 22.04.

Bibliotēkas vadītāja Ināra Kokare

Ierobežojumi transportlīdzekļu kustībai
uz Meirānu kanāla dambja
2016. gada 21. martā Barkavas pagasta pārvalde saņēma vēstuli no Valsts
SIA „Zemkopības ministrijas nekustamajiem īpašumiem” ar aicinājumu izvietot
ceļa zīmes „Iebraukt aizliegts” Meirānu
kanāla dambja D-1 sekojošās vietās: Barkavas teritorijā:
 pie Kalna tilta;
 pie Salinieku tilta.
Zīmju uzstādīšana saistīta ar to, ka
ZMNĪ, veicot Lubāna ezera aizsargdam2016. gada aprīlis

bja apsekošanu, konstatēts, ka Meirānu
kanāla aizsargdambja D-1 brauktuves
virskārta nepatstāvīgo laika apstākļu ietekmē kļuvusi nenoturīga pret mehānisko
transporta līdzekļu radīto slodzi uz brauktuvi, izveidojušās dziļas autotransportu
iespiestas rises, vietām veidojas pat bedres, kuru rezultātā mazinās dambja noturība pret pavasara plūdu palu riskiem un
tiek apdraudēta normāla turpmāka dambja ekspluatācija.

Zīmes „Iebraukt aizliegt” tiek uzstādītas uz laiku, līdz uzlabosies dambja braucamās virskārtas noturība pret mehānisko transportlīdzekļu slodzi.
Uzbraukšana ir ierobežota arī no citiem pagastiem, kuru ceļi piekļaujas Meirānu kanāla dambim.
Par ceļa zīmju termiņa beigām informēsim papildus.
Aleksandrs Škrubs
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LOB Madonas vietējā grupas izveide
Kopš 2014. gada Lubāna mitrāja informācijas centru apsaimnieko biedrība
„Pie Kraujas”, kura darbojas kā pašvaldības deleģēts tūrisma informācijas centrs
un iesaistās dažādu pasākumu, aktivitāšu
rīkošanā. Kā jau ierasts, katru rudeni un
pavasari, putnu migrācijas laikā Lubāna
ezera apkārtnē tiek rīkoti dažādi pasākumi
un izbraukumi dabā. Arī šogad 9 –10. aprīlī tika rīkotas bezmaksas putnu vērošanas
ekskursijas. Kā jau ierasts, 9. aprīlī norisinājās putnu vērošanas ekskursija apkārt
Lubāna ezeram (ar autobusu), baudot pavasara putnu migrāciju un dabas liegumu
Lubāna mitrājs, šogad ornitologa Andra
Dekanta vadībā. 10. aprīlī norisinājās pārgājiens ar putnu vērošanu Īdeņas dīķos
un apodziņa būru darbnīca pie Lubāna
mitrāja informācijas centra.
Lubāna ezers ir viena no vietām,
kurā ir sastopama daudzveidīga putnu
pasaule. 2015. gada nogalē rīkojot trešās
„Putnu dienas” Lubāna ezera apkārtnē,
Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicināja
veidot Latvijas Ornitoloģijas biedrības
(LOB) Madonas vietējo grupu Madonas apkārtnē un meklēt domubiedrus.
Iniciatīvai veidot LOB Madonas vietējo
grupu un sperot pirmos soļus ornitoloģijas lauciņā bija šaubas un bažas, jo tomēr
ir radies priekšstats, ka, lai kļūtu par LOB
biedru, ir jābūt ļoti spēcīgam ornitologam
ar ievērojamu zināšanu un darba pieredzes bagāžu. Bet nopietna pētniecība un
monitorings ir tikai viens no iespējamajiem
scenārijiem vietējo grupu darbībai. Vietējās grupas ir ļoti dažādas, tās apvieno dažādus cilvēkus. Ne visi ir un būs pētnieki,
bet „putno”, jo tas patīk. Patīk atrasties
dabā, izprast likumsakarības un iemācīties
ko jaunu. Litenē ir mazs pētījumu centrs,
Cēsīs – putnu pulciņš. Tāpēc katrai grupai
ir un izstrādājas savi mērķi, veidi, kā tos
sasniegt, galvenais ir īstenot LOB misiju
– saglabāt daudzveidīgu un dzīvotspējīgu
Latvijas savvaļas putnu faunu. Tā nu 2015.
gada novembrī interesenti tika aicināti uz
tikšanos pie Lubāna ezera un Madonas
pilsētā, par lielu pārsteigumu pulcināja
vairāk kā 15 cilvēkus.
Pēc tikšanās reizes novembrī tika nolemts, ka jāļauj vietējai grupai veidoties
pamazām, vācoties kopā, rīkojot pasākumus. Vietējā grupa ir mazs LOB savā
apkārtnē, jo ne vienmēr ir iespējams izbraukāt uz pasākumiem Rīgā, tāpēc pasākumus jārīko savā apkārtnē. Lubāna

mitrāja informācijas centrs piekrita kļūt par
informācijas koordinatoriem un aicinājām
ikvienu no klātesošajiem iesaistīties un
nākt klajā ar savu vēlmi un iniciatīvu Madonas vietējās grupas darbībā. Tāda ir un
bija mūsu pamatdoma, ka katrs individuāli
var nākt ar savu domu, iniciatīvu, vēlmi un
gatavību pats to īstenot, meklējot domu
biedrus. Ja grupas darbībā iesaistās kāds
no „grandiem”, ar konkrētām zināšanām
un vajadzībām kādas sugas aizsardzībā,
brīnišķīgi!
Tā nu 16. martā norisinājās pirmais
LOB Madonas grupas īstenotais pasākums. Pateicoties kādreizējā novadnieka
Andra Avotiņa jun. degsmei, atbalstam
un vēlmei līdzdarboties, Madonas novada
bibliotēkā norisinājās atvērtā lekcija ikvienam interesentam par apodziņu – mazāko
pūci Latvijā un putnu būru darbnīca. Tika
uzrunātas arī Madonas novada skolas,
kuras vēlētos šādu lekciju un darbnīcu
uzņemt arī pie sevis, apmaiņā pret jau
skolēnu sagatavotiem būru materiāliem.
Atsaucība bija liela, aprīļa mēnesī viesosimies dažādās novada pamatskolās un
vidusskolās. Arī Degumnieku pamatskola ir aktīvi iesaistījusies un maija mēnesī
gaidīsim ciemos skolēnus un skolotājus,
lai kopīgi iepazītu apodziņu un gatavotu
putnu būrus. Skolēnu darinātie putnu būri
tiks izvietoti Madonas novada mežos, izmantoti pētniecībai, sugas aizsardzībai un
izpētei.
Šobrīd Latvijas Ornitoloģijas biedrības komunikācija par pasākumiem notiek
izmantojot Lubānam mitrāja informācijas
centra Facebook profilu, Madonas novada pašvaldības mājaslapu un reģionālo
laikrakstu „Stars”, bet lai nokļūtu aktīvā
diskusiju un e-pastu informācijas listē, jāraksta uz infolubans@inbox.lv. Kā jau jebkurā sākumā, tas ir tikai sākums, ceļš vēl
garš un darāmā daudz, ja nu kādam šķiet,
ka ir ar mums „pa ceļam”, būsim vairāk kā
priecīgi redzēt LOB Madonas vietējā grupā! Šogad februārī vietējo grupu seminārā
Cēsīs tika nolemts, ka rudenī LOB vietējo
grupu seminārs norisināsies pie Madonas vietējās grupas Lubāna ezera krastā,
tāpēc esam patīkami satraukti un rudens
mēnesī Lubāna ezera krastā uzņemsim
spēcīgākos Latvijas Ornitologus un putnu
pasaules vērotājus!
Līga Dreiškina,
LOB Madonas vietējā grupa

Kur gaida slapjais kaķis?
Kur var atrast slapjo kaķi, kādas briesmas tas sevī slēpj un vai tas vispār ir kaķis?
Pārgājiens ar purva kurpēm Lubāna mitrājā – tā ir lieliska iespēja izrauties ārpus
Rīgas, izbaudīt skaistu ainavu un iepazīt purvus!
16. aprīlī no plkst. 11:00 līdz 15:00.
Pārgājiena garums ~7 km, ilgums ~3 – 4 stundas, grūtības pakāpe – viegla.
Dalības maksa 10 EUR, skolēniem/studentiem EUR 8.
Purva kurpju skaits ierobežots, tāpēc piesakies, rakstot uz e-pastu:
info@purvubrideji.lv vai pa tālr. 20120101 vai 20120100.
Piesakoties norādiet apavu izmēru un kontakttālruni!
Kā ierasts, tikšanās vieta – Lubāna mitrāja informācijas centrs.
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PROJEKTS
Projekts: „Segtā novada
pārbūve uz koplietošanas
grāvjiem 423513:01 Madonas
novadā Ošupes pagastā”
Projektu realizē Madonas novada
pašvaldība.
Projekts tiek realizēts atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 4. „Investīcijas materiālajos aktīvos” ietvaros.

Skats uz objektu. Foto – Aigars Šķēls
Tiek novākts apaugums, pārtīrīti koplietošanas grāvji abpus segtā novada,
atjaunotas esošās drenu iztekas, pārbūvēts segtais novads 120 m garumā, palielināts segtā novada diametrs no 0,5 m
uz 0,8 m, tiks pārbūvēta esošā caurteka
un pirms segtā novada aizbūvēts sedementācijas baseins.
Projekts nepieciešams, jo esošais
segtais novads ir daļēji aizsērējis, tā
elementi izkustējušies. Sniega kušanas
laikā, kā arī intensīva lietus laikā esošā
segtā novada caurplūde nespēj aizvadīt
visu ūdens apjomu, rezultātā rodas aplūšanas risks viensētai „Inkārsala’’, tiek
appludināti pieguļošie lauki, radot reālus
zaudējumus zemniekiem, pastāv risks izskalot pašvaldības autoceļu.
Pēdējos 30 gadus meliorācijas sistēmas visā valstī nav uzturētas pietiekami,
arī Ošupes pagastā. Par to uzturēšanu un
kopšanu privātās teritorijās atbild zemes
īpašnieks, valsts nesedz atjaunošanas
izdevumus.
Ošupes pagastā ir četras valsts nozīmes melioracijas ūdens teces, tie ir grāvji, par kuru uzturēšanu rūpējas valsts. Šis
konkrētais objekts ir ar statusu pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēma
Darbus veic SIA „MTE”, ar ko pārvaldei jau bijusi veiksmīga sadarbība.
Rakšanas dziļums pārsniedz 5m, tam vajadzīga speciāla tehnika, ko būvnieks var
nodrošināt.
Aigars Šķēls
2016. gada aprīlis

INFORMĀCIJA

Sāksies pieteikšanās platību
maksājumu saņemšanai
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē,
ka no šā gada 11. aprīļa līdz 23. maijam
lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu.
Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem
var pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.
jūnijs.
Tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecībā ir 10 hektāri vai vairāk lauksaimniecības
zemes, atbalsta saņemšanai šogad obligāti
jāpiesakās tikai Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā (EPS). LAD aicina arī visus pārējos
lauksaimniekus iesniegt Vienoto iesniegumu EPS, jo piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir
vairāk ieguvumu, nekā tad, ja iesniegums
iesniegts papīra formātā. Viens no ieguvumiem – iespēja saņemt maksājumus ātrāk.
Būtiski, ka EPS kļūdas ir iespējams novērst
jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām. Tikai tiem
klientiem, kuri būs pieteikušies atbalsta
saņemšanai EPS, LAD varēs pagūt nosūtīt
brīdinājumus par kļūdām, un lauksaimnieks
paspēs līdz 27. jūnijam iesniegt labojumus,
nesaņemot par to sankcijas. Šādus labojumus nepagūs konstatēt papīra formātā
iesniegtajos iesniegumos. Sistēma sniegs
brīdinājumus arī gadījumos, ja klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, ko būs saņēmis iepriekšējos gados,
kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības.
Lai sniegtu atbalstu klientiem, LAD ir
digitalizējis visus iepriekšējā gada pieteikumus, tāpēc klientiem, kas lietos EPS pirmo
reizi, arī ir iespēja kopēt iepriekšējā gada
pieteikumus.
Tā kā daudziem lauksaimniekiem nav
pieejams dators ar interneta pieslēgumu, kā
arī nav nepieciešamo datorprasmju, lai varētu iesniegt iesniegumu EPS, LAD no 11.
aprīļa organizē vairāk nekā 300 klātienes
konsultācijas daudzos pagastu centros,
lai palīdzētu klientiem aizpildīt pieteikumus
elektroniski. Lauksaimniekiem bez maksas
būs iespēja iesniegt pieteikumus, gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot
LAD klientu apkalpošanas centrus. Atbalstu
sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs.
Lauksaimnieki, kuri 2016. gadā vēlas
iesniegt vienoto iesniegumu papīra formātā, ne vēlāk kā līdz 10. maijam jāiesniedz
pieprasījumu LAD par vienotā iesnieguma
veidlapas un kartes sagatavošanu papīra
formātā, norādot LAD klienta reģistrācijas
numuru. LAD veidlapas un kartes papīra
formātā izsniegs pieprasījuma iesniedzējiem no 25. aprīļa.
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.
Informācija žurnālistiem:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv
2016. gada aprīlis

Platību maksājumi

Pagarināts lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas termiņš - tagad tas ir
1. maijs, kad Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā (EPS) ir iespējams iesniegt lauku
bloku un ainavu elementu precizēšanas
pieprasījumus 2016. gada Platību maksājumu sezonai.
Lauku bloku precizēšana ir jāveic, ja
LAD lauku bloku kartē zemei, kuru lauksaimnieks apstrādā:
 nav uzrādīts lauku bloks;
 situācija LAD lauku bloku kartē un dabā
atšķiras, piemēram, dabā ir izrakts dīķis,
uzcelta ēka, izcirsti krūmi un sakopta platība;
 ja apsaimniekotā platība šobrīd ir labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī, bet tā
līdz šim nav iekļauta LAD lauku blokos.
Ainavu elementi ir viens no veidiem,
kā nodrošināt zaļināšanas prasību izpildi.
Ainavu elementu (dīķu un koku, krūmu grupas) precizēšanas pieprasījums jāiesniedz
LAD, ja kadastrā Lauku reģistra ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā LAD ir
izveidojis ainavu elementu slāni ar iekļautiem dīķiem un koku, krūmu grupām:

 nav norādīts dabā esošs ainavu elements
(dīķis vai koku, krūmu grupa);

 ir norādīts neatbilstoša lieluma vai izvieto-

juma ainavu elements.
Ja situācija LAD lauku bloku karšu slānī atbilst situācijai dabā un nav nepieciešams veikt izmaiņas ainavu elementiem,
tad lauku bloku precizēšanas pieprasījums
nav jāiesniedz. Ar aktuālo LAD lauku bloku karšu slāni un šobrīd tajā iekļautajiem
ainavu elementiem ir iespējams iepazīties,
izmantojot saiti http://karte.lad.gov.lv/
Jautājumu un neskaidrību gadījumos
jāsazinās ar LAD, nosūtot e-pastu: eps@
lad.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67027843
vai 27876161.
18. aprīlī 10:00, Degumnieku TN notiks apmācības iedzīvotājiem par LAD
platībmaksājumu iesniegšanu elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) sistēmā.
Palīdzību elektroniskā pieteikuma aizpildīšanā varēs saņemt arī turpmāk katru
pirmdienu no pulkstens 10:00. Lūgums iepriekš pieteikties zvanot uz tālruņa numuru
28374223.
LLKC Lauku attīstības speciālists
Aleksandrs Šrubs

Konsultācijas lauksaimniekiem Ošupes pagastā
Ošupes pagastā darbojas divi konsultanti – Zemes ierīcības speciāliste,
lauku attīstības konsultante un KU kasiere Marta Nagle (tel. 64829589, 29179071)
un LLKC Lauku konsultants Aleksandrs
Šrubs (tel. 28374223).
Marta Nagle strādā katru darba dienu, bet Aleksandrs Škrubs konsultē katru
pirmdienu. Ar ko tad atšķiras abu darbs un
kas tam kopīgs, to noskaidrot devos pie
abiem speciālistiem.
Kādos jautājumos cilvēki var vērsties pie jums?
Marta – EPS (elektroniskās pieteikšanās sistēma) aizpildīšana, līgumu slēgšana, palīdzu izveidot arī epastus, kam to
nav. Tagad tas ir aktuāli, jo pieteikšanās
atbalsta maksājumiem no šā gada ir tikai
elektroniski, palīdzu cilvēkiem pieteikties
uz šiem maksājumiem. Sniedzu visa veida
konsultācijas, bet par lielākiem projektiem
konsultē kolēģis Aleksandrs.
Aleksandrs – pie manis var vērsties
pēc jebkādas informācijas, kas saistīta ar
lauksaimniecību. Ja ko nezināšu uzreiz,
apsolu noskaidrot un atbildēt mazliet vēlāk. Manā ziņā ir dažāda veida projekti, arī
darbs ar elektroniskās pieteikšanās sistē-

mu. Ir darbi, kas mums ar Martu dublējas,
bet abi strādājam, lai cilvēkiem palīdzētu
un tos informētu. Kolēģe ir pašvaldības
darbinieks, bet es LLKC (Latvijas lauku
konsultācijs un izglītības centrs) darbinieks. Palīdzu arī grāmatvedības jautājumos, oficiāli gan neuzrakstīšu, bet ar informāciju palīdzēšu. Varētu teikt, ka lielie
darbi ir man un mazie darbi Martai.
Vēl gribu pateikt, ka cilvēkiem nevajag
baidīties no elektroniskās pieteikšanās.
Nāciet droši, palīdzēsim! No 4. aprīļa līdz
23. maijam būšu katru pirmdienu Degumniekos, jo šis laika posms ir saspringtākais
papīru kārtošanā lauksaimniekiem.
Vai pieprasījums pēc konsultācijām
Ošupes pagastā ir liels?
Marta – jā, diezgan liels, ņemot vērā
nelielo iedzīvotāju skaitu pagastā.
Aleksandrs – darba pietiek. Cilvēks,
kas grib zināt un darboties, vienmēr atradīs konsultantu, kas palīdzēs.
Kur cilvēki var meklēt informāciju
par lauksaimniecībā aktuālo?
Marta – Šajās interneta mājas lapās
pieejamas visas aktualitātes. lad.gov.lv;
ldc.gov.lv; zm.gov.lv; llkc.lv.
Dace Kalniņa

Lielā talka
Lielā talka šogad 23. aprīlī. Talkošanas vieta Ošupes pagastā – Lubāna mitrāja infomācijas centrs. Katrs aicināts šajā dienā sakopt savas
mājas apkārtni.
Projekta mērķis ir līdz 2018. gadam, Latvijas 100. dzimšanas dienai,
padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē – dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus
pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt
Pasākuma ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Lielās Talkas idejas autore ir rakstniece
Anna Žīgure, bet pati ideja aizgūta no igauņiem, kas vides sakopšanu visas valsts mērogā
pirmoreiz rīkoja 2008. gada 3. maijā.
Veiksi darbos!
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SLUDINĀJUMI. APSVEIKUMI
Ko Tu ieliksi savā dienas darbā,
to Tu ieliec savā dzīvē.
Ieliec savā darbā katru dienu vislabāko un vislabākais nāks Tev atpakaļ kā
atalgojums.
Latvijas Veterinārārstu biedrība
balvu par mūža ieguldījumu
veterinārmedicīnā „Sudraba skalpelis”
piešķīrusi Marijai Kononei!
Apsveicam!
Ošupes pagasta pārvalde

Ziņas no feldšerpunkta

Gaiši, gaiši uguns deg
Jūsu mājas lodziņā.
Tur laimīte dzīvi raksta,
Mazajam bērniņam.”
/L.t.dz./
Samantas Loginas un Ingusa
Pulksteņa ģimenē 18. februārī
piedzimusi meitiņa ESTERE
Agneses Kampānes un Andra
Višņakova ģimenē 1. martā
piedzimusi meitiņa MELISA
Laumas Ūbelītes un Kaspara
Dubrovska ģimenē 28. martā
piedzimusi meitiņa KRISTA

Apsveicam vecākus!
Ošupes pagasta pārvalde

SPORTS

Lieldienu mikroturnīrs hokejā
28.04.2016. Daugavpils ledus hallē norisinājās HK Vilces organizētais lieldienu mikroturnīrs hokejā. Piedalījās HK „Vilces”, HK „Mazie milži” (Mētriena) un HK „Lazdukalns”.
III vieta – „Mazie milži”, II vieta – „Lazdukalns”, I vieta – „Vilces”.
Komandas „Vilces” sastāvs – Guntis Klikučs, Jānis Mālnieks, Artūrs Plešs, Dairis Naglis, Aigars Šķēls, Oskars Sausiņš, Mārtiņš Vēkšējs, Didzis Vēkšējs, Sandis Spriņģis, Jānis
Šķēls, Mārtiņs Šķēls, Valdis Benne, Aldis Grandāns, Dainis Kivlāns, Viktors Kišņakovs.

Ceļojošais Lieldienu kauss volejbolā

Arī šogad, 26. martā Degumnieku pamatskolas sporta zālē komandas cīnijās par
ceļojošo kausu, kas būs tās valdījumā līdz 2017. gada Lieldienu turnīram.
Degumniekos šis kauss tiek izspēlēts no 2009. gada. Ceļojošās balvas autors, mūsu
novadnieks, tēlnieks Jānis Ronis.
Šogad piedalījās piecas komandas – „Šokolādes olas”, „Degumnieki”, „Zeltiņi”,
„Seniori”, „Varakļāni”. Komandas Degumnieki sastāvs – Artis Vīksne, Juris Ķeveris, Kalvis Zaube, Dāvis Zaube, Aleksandrs Šrubs, Kaspars Kaļinovskis. Sacensību galvenais
tiesnesis E. Spridzāns.

Ģimenes ārsts R. Rudzāts Degumnieku feldšerpunktā pacientus pieņems
š.g. 20.04. 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

Valsts sociālās aprūpes centrs
„Latgale” filiāle „Lubāna” piedāvā
darbu medicīnas māsai.
Darbs maiņās, obligāta prasība
ārstniecības personu reģistrs.
Darba alga 409 – 525 euro un
piemaksas. Zvanīt pa tel. 64894681 vai
26526057

Aicinājums
Iedzīvotāji, kas pērk atkritumu maisus un līdz ar to automātiski samaksā
arī par to izvešanu, lūgums, šos maisus nemest atkritumu konteineros. Jo,
tad rodās situācija, ka par atkritumu izvešanu maksā mājas iedzīvotāji, kam
ir konteiners un arī maisiņu īpašnieki.
Konteineru atkritumu izvešanas maksa
ir par tajos esošo svaru. Tādēļ maisiņus novietojiet blakus konteineram,
vēlams tuvāk izvešanas datumam, tādejādi izslēdzot iespēju dzīvniekiem,
vai laika apstākļiem bojāt maisus.
Anita Ikauniece
Ģimene no Rīgas dāvina televizoru,
kādam, kas jaunu nevar atļauties.
Televizors nav jaunākais modelis, taču
darba kārtībā.
Zvanīt 28893026

LĪDZJŪTĪBAS
Lūk rezultāti –
III – „Zeltiņi”(Alūksnes nov)
II – „Šokolādes olas”(Madona)
I – „Seniori” (Madona)

Nolīst asara, sažņaudzas vaigs,
Pienāk nesauktais ardievu laiks.
(H. Dorbe)
Spēlētāju kopbilde.

Futzāles turnīrs

MIRUŠI:
VALIJA LAIMDOTA ANDREJEVA
28.07.1928. – 02.02.2016.
DZIDRA SALENIECE
14.03.1927. – 14.02.2016.
JURIS KRĒSLIŅŠ
16.05.1927. – 04.03.2016.
MARIJA ZEPA
23.03.1920. – 07.03.2016.

Izdod Ošupes pagasta pārvalde

Pēc turnīra.
Degumniekos, nu jau par tradīciju
Pavisam 8 komandas: „Brālis”, „Tuziks”,
kļuvis arī futzāla nakts turnīrs. Tas šoreiz „100 Grami”, „Kvartālisti”, „Katastrofa”, „Aiznorisinājās no 1. līdz 2. aprīlim. Galvenais purve”, „Lubāna”, „Ozoli”, I vieta – „Tuziks”,
tiesnesis Uģis Meiers.
II vieta – „Ozoli”, III vieta – „Kvartālisti”.
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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 aprīlis

