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Ik ozola raženā stāvā,
Ik sudraba smildziņā sīkā,
Ik mākonī, kuplā un baltā,
It visā, kas acis vien saista,
Es redzu, cik Tēvzeme skaista.
Caur vēja visvieglāko dvesmu,
Caur sala visbargāko vārdu,
Caur cīruļa skanīgo dziesmu,
Caur pērkona vareno dārdu,
Caur maigāko, klusāko skaņu
Es sadzirdu Tēvzemi visu.
Ar rožainu rītausmas lēktu,
Ar jāņzālēs reibstošu pļavu,
Ar saulrieta uguņu spēku,
Ar sārtzeltā degošu kļavu,
Ar pieskārienu ikkatru
Es izjūtu Tēvzemes glāstu.
Ar katru jūtu un domu,
Ar sirdi un dvēseli visu,
Ar lepnumu, sāpēm un prieku –
Tā mīlu es Tēvzemi savu.
/I. Būmane-Lūse/
No 7. līdz 18. novembrim
Degumnieku tautas namā
Artūra Dolgā un viņa māsas
Ritas Līkumas

Fotoizstade

17. novembrī plkst. 20:00
Degumnieku tautas namā

Svetku koncerts
„Es dzimtai zemei paklanos:
Paldies, ka Tu man esi! ”
Vakaru jaukā gaisotnē pagasta ļaudis
varēs pavadīt pie galdiņiem
Par deju mūziku rūpēsies
grupa „Savējie” no Madonas
Ieeja uz pasākumu – brīva
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Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu?
Jau sen šo zemi bērzu zemi sauc,
Pie mājas pelēks akmens klaudz.
Jau sen te jumtā stārķa dziesma skan.
Un svēta, dārga tā ir man.
Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu,
Kur citas skaņas skan un citu domu rod?
Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu?
Man tuva tā, ko dzimtā zeme dod.
Jau sen šo zemi – dziesmu zemi sauc,
Te gaisma akmenī pat aust.
Jau sen te Daugaviņas dziesma skan
Un svēta, dārga tā ir man.
Jau sen šo zemi – tēvu zemi sauc,
Te mums sensenis dzīvot ļauts.
Jau sen te manas tautas dziesma skan
Un svēta, dārga tā ir man.
/A. Krūklis/

Novembris ir laiks, kad pieminam kritušos cīnītājus un
īpaši godinām tos, kas ticēja Latvijai, mīlēja brīvību un cerēja
dzīvot neatkarīgā Tēvijā. Mirt viņi negribēja, taču vēl vairāk
viņi negribēja būt svešu varu kalpi savā tēvu zemē, tāpēc
bija gatavi maksāt visaugstāko cenu – dzīvību par brīvu un
lepnu valsti, par taisnību, mieru un izaugsmi. Par nākotnes
Latviju, kas veidosies un priecēs nākamās paaudzes.
Latvijas spēks vienmēr ir bijis tās cilvēkos, kas iedvesmo
strādāt un veidot arvien labāku savu valsti – mūsu Latviju,
savu pagastu. Katrs, kas mēs esam dzīves straumē, nes līdzi
daļu dzīvības enerģijas, un katra esībai ir kāds virsuzdevums,
mums visiem kopā – būt laimīgiem savā zemē.

Sveicam visus pagasta iedzīvotājus
Latvijas 93. gadadienu
sagaidot!
Ošupes pagasta pārvalde

AKTUALITĀTES

Valsts nodevas par
bāriņtiesas
pakalpojumiem
Bāriņtiesu likuma 79. pants nosaka
valsts nodevas bāriņtiesām par veiktajām notariālajām darbībām. Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem
ieskaita pašvaldības budžetā. Pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts
nodevu atvieglojumus.
Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:
par darījuma akta projekta sagatavošanu – 8 latus;
par darījuma apliecināšanu – 5 latus;
par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu – 13 latus;
par testamenta pieņemšanu glabāšanā – 24 latus;
par pilnvaras sagatavošanu – 3
latus;
par pilnvaras apliecināšanu – 2
latus;
par paraksta apliecināšanu – 2 latus;
par apliecinājumu un citu darbību
reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – 1 latu (par katru lappusi);
par noraksta vai izraksta sastādīšanu – 1 latu (par katru lappusi);
par noraksta, izraksta vai kopijas
apliecināšanu – 0,30 latus (par katru
lappusi);
par paziņojuma izsniegšanu – 3
latus;
par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – 3 latus;
par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – 5 latus;
par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 3 latus;
par mantojuma saraksta sastādīšanu – 34 latus;
par cita veida dokumentu sastādīšanu – 3 latus (par katru lappusi).
Darījuma – pirkuma līguma apjoma
summa nedrīkst pārsniegt 10 000Ls.
Ja šī summa ir lielāka, tad darījumu
veic pie notāra.
Anda Vaska,
Madonas novada bāriņtiesas locekle

Šobrīd Degumniekos tiek veikts liels ERAF projekts „Ošupes pagasta Degumnieku
apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība”. Ja pagaidām tas iedzīvotājiem vairāk
saistās ar uzraktām ielām un lieliem zemes kalniem, tad jau pavasarī viņi varēs lepoties
ar sakārtotu ūdenssaimniecību pagasta centrā.

Vairāk par gadu ilgušie darbi pie projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Madonas novada izglītības un pašvaldības iestāžu ēkās”, kas tika realizēts ar Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansiālu atbalstu un kura ietvaros Degumnieku pamatskolai tika siltināts jumts, ārsienas un nomainīti logi, gandrīz pabeigti, ja neskaita vēl
dažas sīkas nianses.

Konkurss „Uzmini nu. Kas tas ir?”

Izdod Ošupes pagasta pārvalde

Degumnieki. Tel. 64829604
Reģ. apl. Nr. 1640
Atbildīgā par izdevumu Ilze Purpļeviča
Tel. 22451599
E-pasta adrese: ilzepurplevica@ inbox.lv
Iespiests SIA „Erante” tipogrāfijā
Tel. 64860983, 65230116
Tirāža 500 eks.
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Ināras Kokares foto
Atbildes aicinām iesūtīt elektroniski ilzepurplevica@inbox.lv vai rakstiskā veidā iesniegt Ošupes pagasta pārvaldē sekretārei līdz 15. novembrim. Interesantāko un asprātīgāko atbilžu autori saņems nelielas piemiņas veltes.
2011. gada NOVEMBRIS

INFORMĀCIJA

Ierīko laivu piestātni
Lubāna ezera krastā pie mitrāja
informācijas centra pašlaik notiek projekta „Laivu piestātnes ierīkošana” izpilde. Projekta mērķis – vides kvalitātes
paaugstināšana, attīstot Lubāna ezera
infrastruktūru. Projekta ietvaros jau ierīkota un nostiprināta laivu piestātne uz
pontoniem 10 laivām (laipa un laivu mājiņas). Piestātnē laivas varēs novietot arī
zvejnieki. Tāpat tiks veikta diennakts laivu piestātnes un ezera uzraudzība – uzstādīta videonovērošana.
Teksts un foto – Ina Gutāne,
Lubāna mitrāja informācijas centra
vadītāja

Darboties sākusi Estrādes mūzikas studija
Maija sākumā Madonas novada fondā
tika iesniegts projekts „Estrādes mūzikas
studijas izveide bērniem un jauniešiem
Ošupes pagastā” izsludinātajam projektu
konkursam „Madonas novada fonda darbības stratēģijas 2009. – 2013. gadam” pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
aktivitātei – iekārtu, tehnikas, aprīkojuma,
informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un
infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu,
kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita
brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem un rīcībai –

bērnu un jauniešu aktivitātēm un interesēm
atbilstošas infrastruktūras izveide. Projekta
mērķis – ar neformālās izglītības metodēm
veicināt bērnu un jauniešu pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas un personības pilnveidošanas iespējas, ceļot viņu pašapziņu.
Projekta ietvaros iegādāti šādi pamatlīdzekļi – akustiskā, elektriskā ģitāra, basģitāra,
sintezators, akustiskās skandas, disku
atskaņotājs, bungu komplekts, mikrofoni,
lai bērni, jaunieši un citi interesenti apgūtu
prasmes instrumentu spēlē, attīstītu savas
vokālās dotības, dīdžeja prasmes, vienkārši
lietderīgi pavadītu savu brīvo laiku, mācītos
darboties grupā.
Studijas dalībniece Arnita Stulpiņa pastāstīja: „Jau vairāk kā mēnesi Degumnieku

pamatskolā darbojas Estrādes mūzikas studija. Te var apgūt dažādu instrumentu spēli,
piemēram, spēlēt bungas, sintezatoru, basģitāru, elektrisko ģitāru un akustisko ģitāru.
Studiju vada Lauris Noviks, viņam palīdz
Atis Noviks. Mācīties gribētāju ir daudz,
bet reizēm uz nodarbībām atnāk tikai trīs
vai četri, jo nav pietiekami liela gribasspēka
lai nodarbības apmeklētu regulāri. Mūzikas
studijā tiek uzņemti visi ar talantu vai bez tā.
Estrādes mūzikas studija vēl joprojām gaida
jaunus dalībniekus. Pieteikties var pie Laura Novika, zvanot uz mob. t. 26892205”.
Ceram, ka pēc kāda laika jaunie talanti
ar saviem priekšnesumiem kuplinās arī pagasta pasākumus.
Ilze Purpļeviča

Parakstu vākšana par likumprojektu
Ziņas no
„Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” feldšerpunkta

No 2011. gada 1. novembra līdz 30. novembrim
(ieskaitot) notiks parakstu
vākšanu likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē” ierosināšanai.
Parakstu vākšanai nodotie
grozījumi paredz grozīt Latvijas Republikas Satversmes 4., 18., 21., 101. un 104.
pantu, iekļaujot tajā nosacījumu par krievu
valodu kā otro valsts valodu.
Piedalīties parakstu vākšanā drīkst
balsstiesīgie Latvijas pilsoņi, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā,
vēlētājam nepieciešama derīga Latvijas
pilsoņa pase.
Parakstu vākšana vēlētāja atrašanās
vietā saskaņā ar vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu tiks
organizēta tiem vēlētājiem, kuri veselības
stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstu vāk2011. gada NOVEMBRIS

šanas vietā. Iesniegums
par parakstu vākšanu vēlētāja atrašanās vietā ne vēlāk kā parakstu vākšanas
29. dienā (t.i. 29.11.2011.)
līdz pulksten 12.00 nogādājams Madonas novada
vēlēšanu komisijai vai parakstu vācējam
(vēlēšanu komisijas noteiktajā darba laikā). Parakstu vākšanu vēlētāju atrašanās
vietās organizēs pēdējā parakstu vākšanas dienā (t.i. 30.11.2011.).
Ar sīkāku informāciju var iepazīties
Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā
www.cvk.lv.
Madonas novada vēlēšanu komisija
noteikusi vienotu darba laiku visās 15 parakstu vākšanas vietās.
pirmdienās, ceturtdienās
no plkst. 14.00 līdz 18.00

Ģimenes ārsts R. Rudzāts Degumnieku feldšerpunktā apmeklētājus pieņems š. g. 9. un 23. novembrī
no plkst 12.30 līdz 15.00.
Svarīgi iepriekš pieteikties pa
tālruni 22023737, lai saskaņotu pacienta pieņemšanas laiku un dakters paņemtu slimnieka kartiņu līdzi
no prakses vietas. Atgādinu, ka pie
ģimenes ārsta par vizīti jāmaksā Ls
1,00.
Sarmīte Saulīte

otrdienās, trešdienās, piektdienās,
sestdienās un svētdienās
no plkst. 9.00 līdz 13.00
Parakstu vākšanas vieta Ošupes pagastā – Ošupes pagasta pārvaldes telpās:
Skolas ielā 4, Degumniekos.
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AKTUALITĀTES

Rīko tikšanos ar iedzīvotājiem
25. oktobrī Degumnieku tautas nama
mazajā zālē notika Ošupes pagasta pārvaldes rīkota tikšanās ar iedzīvotājiem.
Sapulcē piedalījās pagasta pārvaldes
vadītājs Aigars Šķēls, SIA „Ošupes KU”
valdes loceklis Andris Vaskis un pašvaldības izpilddirektors Āris Vilšķērsts.
A. Šķēls informēja klātesošos, ka
tikšanās ar iedzīvotājiem turpmāk tiks
rīkotas divas reizes gadā – pavasarī
un rudenī. Pavasarī, lai izvērtētu gada
laikā paveikto, bet rudenī, lai pārrunātu
saimnieciskās lietas un iedzīvotājiem
interesējošus jautājumus. Ā. Vilšķērsts
piebilda, ka pēc pavasarī notikušajām
sapulcēm pagastos, domes deputātiem
radies iespaids, ka pagastu pārvaldēm
pietrūkst komunikācijas ar cilvēkiem, tāpēc nolemts, ka arī rudenī nepieciešams
rīkot tikšanos.
Pagasta pārvaldes vadītājs informēja, ka pašlaik Degumniekos ir uzsākts ERAF projekts „Ošupes pagasta
Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība”, pēc tā īstenošanas ne tikai uzlabosies ūdens kvalitāte,
bet arī palielināsies patērētāju skaits.
Pateicoties šim projektam, pie kopējās
notekūdeņu sistēmas varēs pieslēgt arī
tās mājsaimniecības, kam līdz šim kanalizācijas pakalpojums nebija pieejams.
Projekta ietvaros tiks veikta jaunu maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu
izbūve, ūdens ieguves urbuma rekonstrukcija, ūdensattīrīšanas iekārtu telpas
rekonstrukcija, kā arī notekūdeņu attīrīšanas ietaišu tehniskās telpas rekonstrukcija, rezerves kompresora uzstādīšana, nosēddīķu tīrīšana, dūņu lauku
un septisko notekūdeņu pieņemšanas
rezervuāra izbūve un daži citi uzlabojumi. Būvnieki sola līdz gada beigām veikt
iesāktos būvdarbus, pavasarim atstājot
tikai labiekārtošanu. A. Šķēls pateicās
iedzīvotājiem par sapratni, jo projekta rezultātā tiek bojātas puķudobes un apstādījumi, kā arī rodas citas neērtības.
Kāda iedzīvotāja sūdzās par slikto
ūdens kvalitāti Degumniekos. A. Šķēls
atbild, ka sakarā ar ūdenssaimniecības
projektu, notiek nepārtrauktas spiediena
svārstības, tāpēc arī ūdens kvalitāte var
pasliktināties.
Kāds bilst, ka neregulāri tiek izvesti atkritumi. Tas nav tiesa, jo atkritumus
centros izved ļoti regulāri – katra mēneša
pirmajā un trešajā piektdienā.
Izskan jautājums – cik gadus garantija ir ūdens skaitītājiem. Atbilde – 5 gadi.
Iedzīvotājiem interesē, kad tiks uzklāts asfalta segums ceļa posmā Degumnieki – Madona. Atbilde ir sekojoša
– naudas trūkuma dēļ šis projekts ir at-
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celts. Mūsu novadā tikai Degumnieki un
Ļaudona uz novada centru nebrauc pa
asfaltu.
Kāds zemnieks interesējas vai ceļu
budžeta nauda paliek lielāka vai mazāka? Ā. Vilšķērsts salīdzina, ja iepriekš ceļiem tika atvēlēts 1miljons 400 tūkstoši,
tad tagad palikuši vairs tikai 400 tūkstoši
latu.
Kas atbild par ceļmalu krūmiem?
Par krūmiem, kas aug pie valsts ceļiem
atbild SIA „Latvijas valsts ceļi”. Ir apzinīgi
zemes īpašnieki, kas pie savas zemes
izgriež krūmus.
Tāpat aktuāls jautājums ir par skolas pastāvēšanu, jo nav noslēpums, ka
skolēnu skaits ar katru gadu samazinās.
Atbilde nomierina, jo novadā pašreiz nevienu skolu slēgt negrasās. Lai arī skolēnu Degumniekos ir maz, tomēr skolā visi
kabineti ir izmantoti, jo pastāv kabinetu
sistēma. Tāpat priecē, ka pirmsskolas
grupiņas ir labi apmeklētas.
Sāpīgs jautājums ir komunālo pakalpojumu nemaksātāji. A.Vaskis atzīst, ka
nemaksātāju skaits arvien pieaug. Daudzas lietas jau nodotas parādu piedziņas
kantoriem, bet rezultātu nav.
Tāpat interesē jautājums par māju

pagarabiem. Iedzīvotājiem tiek ieteikts
uzsākt mājas apsaimniekošanu un ar
pašu spēkiem sakārtot pagrabus, jo pašvaldībai nav liekas naudas, lai savestu
kārtībā šos objektus.
Kas notiks ar veco skolu? Kādu laiku
iepriekš interesi par šo ēku bija izrādījis
kāds norvēģis, bet nekas vairāk nenotika. Pašvaldībai lieku līdzekļu nav, lai atjaunotu šo celtni. Arī ar Meirānu internātu
nekas nenotiek. Bija viens ieinteresētais,
kas pat sagatavoja projektu, jo bija doma
par viesnīcas ierīkošanu šajā ēkā, bet tā
arī viss beidzās vēl nesācies.
Kas notiek ar Ošupes pansionātu? Ir
bijušas nesaskaņas par nomas maksu,
pašlaik viss noklusis. Bet ļoti iespējams,
ka nākotnē tiks domāts par veco ļaužu
pansionāta izveidi.
Kāda iedzīvotāja interesējas, kas
notiks ar ūdenssaimniecības projektā izraktajiem kokiem? Atbilde ir iepriecinoša.
Būvnieki paredzējuši līdzekļus arī apzaļumošanai. Pavasarī tiks rīkotas talkas
un stādīti jauni koki.
Ā.Vilšķērsts stāsta, ka saņemtas 10
humānās palīdzības kravas no Zviedrijas. Savukārt Degumnieku pamatskola
2011. gada NOVEMBRIS

NOTIKUMI

„Vienotībā ir spēks”
Tā savulaik teica pulkveža Oskara Kalpaka brāļameita Ārija Kalpaks –
Grundmane, kas pirms trīspadsmit gadiem
– 1998. gada 18. septembrī – bija pirmo
Karoga svētku iniciatore Latvijas nacionālās armijas pirmā pulkveža O.Kalpaka
dzimtas mājās Ošupes pagasta „Liepsalās”. Šogad „Liepsalās” notika jau trīspadsmitie Karoga svētki.
Šajā dienā „Liepsalās” pulcējās vairāk nekā 280 Karoga svētku dalībnieku.
Sportiskajām aktivitātēm bija pieteikušās
28 komandas gan no Madonas reģiona
skolām, gan no attālākām vietām – Cēsīm, Viļāniem.
Diena sākās ar komandu reģistrēšanos un karoga pacelšanu mastā. Spītējot
lietainajam un drēgnajam laikam, skolēni
aktīvi iesaistījās gan komandu stafetēs ar
militāriem, tūrisma, vieglatlētikas un sporta spēļu elementiem, gan individuālajās
disciplīnās ar Latvijas vēstures un latviskās dzīvesziņas zināšanu pārbaudi. Tāpat
nepieciešamas bija arī veiklas un prasmīgas rokas.
Komandām bija lieliska iespēja izzināt
latvisko dzīvesziņu mūzikas nodarbībā,
ko vadīja Gunārs Igaunis, kā arī vērot un
piedalīties latvisko rotu kalšanā atvaļinātā
virsnieka Gunāra Kramiņa pavadībā.
Interesanti izvērtās Latvijas armijas
karavīru vēsturisko uniformu, ieroču un
mūsdienu ekipējuma, kā arī strēlnieku ieroču demonstrējumi.
Tāpat ikviena uzmanību piesaistīja
tematiskā ekskursija „Liepsalu” akmens
stāsti”” gides pavadībā.
Pēcpusdienā tika nolikti ziedi pulkveža Oskara Kalpaka un Ārijas Kalpaks
– Grundmanes atdusas vietā Visagala
kapos.
Šajā laikā „Liepsalās” klātesošie varēja vērot lauku kaujas apmācību vingrinājumu demonstrāciju un kaujas imitāciju
NBS izpildījumā.
Karoga svētku svinīgā daļa sākās ar
Ticības liesmas iedegšanu un turpinājās
„Liepsalu” estrādē ar viesu uzrunām, sacensību dalībnieku apbalvošanu un patriotisko dziesmu koncertu „Dzied karavīra
sirds”, kurā piedalījās ansamblis „Dobeles
Zemessargi” Artūra Reinika vadībā un
skolēnu radošie kolektīvi.

Trīspadsmitie Karoga svētki bija kā
ievads nākamajam gadam, kad daudz
vērienīgāk un ar plašāku programmu tiks
atzīmēta Oskara Kalpaka 130. dzimšanas
diena.
Karoga svētkus organizēja Madonas
novada pašvaldība, Ošupes pagasta pār-

valde, pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas
fonds, „Liepsalu” māju saimniece Anita
Kalpaka – Borovkova. Paldies Alūksnes
kājnieku skolai, Varakļānu jaunsargiem
un visiem, kas piedalījās un atbalstīja šo
pasākumu.
Teksts un foto – Ilze Purpļeviča

drīzumā saņems sūtījumu no Vaijes.
Interesē, kā tiek izmantota skolas
sporta zāle. Vakaros no plkst. 19.00 līdz
22.00 sporta zālē notiek dažādas nodarbības, par kurām atbildīgs ir pieaugušo
sporta organizators Kaspars Kaļinovskis. Bet kopumā sporta zāle ir nodarbinā-

ta visu gadu. Šovasar te notika 5 sporta
nometnes – četrās piedalījās bērnu un
jauniešu sporta skolas audzēkņi, piektajā – florbola kluba sportisti. Vienīgā problēma ir ar izguldināšanu.
Tāpat jaunums ir modernās mūzikas
studija, kuru vada Lauris Noviks. Mācī-

ties muzicēt pieteikušies daudz bērnu un
tas priecē.
Sapulce bija apmeklēta labi un tas
liecina, ka vismaz daļai iedzīvotāju interesē, kas notiek pagastā.
Pierakstīja Ināra Baltā un
Ilze Purpļeviča
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Tiek iedegta Ticības liesma.

Degumnieku pamatskolas jaunāko klašu skolēni kopā ar skolotāju
Anitu Pauliņu ekskursijā „Liepsalās”.
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ATMIŅAS

Biju gandrīz karavīrs
Sadarbībā ar laikraksta „Lubānas Ziņas” redaktori Ligitu Pētersoni un lubānieti
Elmāru Sauku, turpinām publicēt Degumnieku zēna Andreja Vilka atmiņu stāstījumu
par leģionāra gaitām.
Nākošās dienas pēcpusdienā sākām
ceļot pa Kuršu kāpām uz dienvidiem. Kāpu
ziemeļu daļa lielāko tiesu bija apaugusi ar
nelielām priedītēm. Tāpat kā mēs, uz dienvidiem ceļoja liels daudzums sīko gājputnu – gandrīz kā nepārtraukta straume. Bet
putniem ceļošana veicās daudz ātrāk nekā
mums, jo ceļš bija smilšains un stipri izdangāts. Ceļmalas bija piemētātas ar visādām
mantām. Uzkrītoši daudz bija militāro uniformu daļu.
Kad satumsa vakars, mūsu braukšana ievērojami pasliktinājās. Braucām, protams, pie stipri samazināta apgaismojuma,
un mūsu šoferis pāris dienas nebija dabūjis
izgulēties, tāpēc bieži nobraucām no ceļa
un iestigām smiltīs. Tad visiem vajadzēja
lekt no vezuma un stumt.
Rīta gaismā bijām tikuši līdz Rossittenei. Te bija diezgan ilga aizķeršanās, jo
vietējā militārā iestāde negribēja mūs tālāk
laist. Beidzot tomēr varējām ceļojumu turpināt. Te izskatījās pavisam citādi kā Kuršu
kāpu ziemeļu galā – skaists priežu mežs,
glaunas mājas un labs ceļš. Braukšana
veicās ātri un vēlā pēcpusdienā nonācām Karalaučos, kur mūs novietoja kādās
„Blitzmadeļu” kazarmās. Te sastapu izpalīgus no grupas štāba, kas bija ceļojuši citos
spēkratos.
Deviņpadsmitajā oktobrī vilcienā ceļojām uz Hohensalcu, netālu no Pozenes.
Tur mūsu lidotāji ar savām lidmašīnām bija
jau priekšā. Te pavadījām vairākas dienas
patīkamā bezdarbībā un pie laba vācu lidotāju uztura, ko pasniedza kārtīgā ēdamzālē
ar gariem galdiem.
Kad 26. oktobrī devāmies vilcienā no
šejienes prom, lidmašīnas palika turpat, jo
„Nachtschlachtgruppe12” izbeidza darbību
degvielas trūkuma dēļ.
Divdesmit astotajā oktobrī ieradāmies
Altdammas lidlaukā pie Štettīnas. Pēc pāris dienām te ieradās pārējie mūsu vienības izpalīgi. Tie bija ceļojuši kuģī un atveda
„dāvanu” – utis, no kurām netikām pilnīgi
vaļā līdz kara beigām.
Te mūsu vienību izformēja un, lai mēs
nenīktu bezdarbībā, kamēr tas tika nokārtots, notika ierindas mācības, personīgo
mantu pārbaude un visādas citas muļķības. Kādu dienu biju Altdammā palīdzēt
novākt sabumboto māju drupas. Šīs, acīm
redzot, bija Hitlera laiku „saceptas” dzīvojamās mājeles, visas vienādas gar visu
ielu. Tīrījām javu no nesabojātiem ķieģeļiem. Pabrīnījos cik tas bija viegli izdarāms.
Java, kā likās, sastāvēja tikai no smiltīm.
Gaisa izpalīgus bija paredzēts sūtīt
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uz nometni Egerā, bet tur pašlaik bija karantīna, tāpēc septītā novembrī sēdāmies
vilcienā, lai ceļotu uz Lincu Austrijā. Ceļš
veda caur Berlīni, kur pazemes vilcienā vajadzēja pārvietoties uz citu dzelzceļa staciju. Labi, ka iztikām bez angļu uzlidojuma.
Tālāk ceļojot dabūjām redzēt Salcburgas
pili un īstus kalnus, lai gan laika apstākļi
nebija labvēlīgi.
Lietainā rītā ieradāmies Lincā. Naktī
bija notikusi bumbošana. Teica, ka esot nomestas arī bumbas ar laika degli, kas eksplodē pēc nenoteikta laika, krietni vēlāk. No
stacijas uz mums paredzēto novietojumu
braucām tramvajā. Vagonā divas konduktores dziedāja šlāgerus. Acīmredzot tāda
bumbošana nespēja sagraut morāli tiem,
kas paši nebija cietuši.
Ievācāmies jau stipri pārpildītās barakās. Te bija visādu tautību gaisa izpalīgi,
bet mēs, skaitā ap 30, bijām vienīgie latvieši.
Gultām priekš mums nebija vietas.
Gulējām uz plāniem gultas maisiem tāpat
uz grīdas. Rītos gultas maisus vajadzēja
sarullēt, lai nemaisās pa kājām.
Nīkām bezdarbībā, tikai gaisa trauksmes gadījumos bija jāiet ārā no nometnes
un „jāpazūd krūmos”. Tad varējām vērot,
kā amerikāņu bumbvežu formācijas lidoja
pāri, atstādamas aiz sevis baltas svītras
zilajās debesīs.
Astoņpadsmito novembri atzīmējām ar
skolotāja Dedža izplānotu ceremoniju. Pēc
pusdienām, kā kādi sazvērnieki, aizlīdām
aiz kādas nomaļākas labierīcību barakas.
Skolotājs ar kompasa palīdzību nostādīja mūs ar sejām pret Latviju, noturēja īsu
runu un tad ar „vācu sveicienā” paceltām
rokām, nodziedājām Latvijas himnu. Es
gan nevarēju lāga saprast, kāda vajadzība
pēc „naci” sveiciena mūsu himnu dziedot,
ja neviens vācietis mūs nevēroja.
25. novembrī ar vilcienu ieradāmies
Egerā. Tur vispirms bija jāiet uz atutošanas
pirti. Gaidīdami savu kārtu, sēdējām uz saviem mantu maisiem baraku starpā. Pēkšņi velnišķīgā ātrumā un pavisam zemu
pārlidoja kāda lidmašīna. Tūliņ atcerējos,
ko biju slepus lasījis Tukuma „fernsreibstelle” par lidmašīnām bez propelleriem. Vēlāk
dabūjām tās redzēt vairākas reizes, bet ne
tik iespaidīgi.
Lielajā Egeras nometnē, kas atradās
pāris kilometrus ārpus pilsētas bija liels
skaits dažādu tautību gaisa izpalīgu, visvairāk laikam latviešu. Drīz pēc mūsu ierašanās notika liela ceremonija. Tikām nostādīti
lielā laukumā. Hitlerjūgend kapela spēlēja
maršus. Runāja kādi augsti virsnieki. Vēja
un attāluma dēļ maz varēja sadzirdēt, bet
cik nopratu, mēs tagad skaitījāmies nodevuši zvērestu Fīreram.
Starp latviešu gaisa izpalīgiem te bija

daži vecāka gadagājuma. Tie droši vien
bija dezertējuši no Latviešu Leģiona. Viens
no tiem stāstīja, ka cīnījies austrumu frontē,
atbraucis atvaļinājumā un pārsteidzis sievu
gultā ar vācu zaldātu. Patriecis vācieti un
sievu nošāvis, tad pats pieteicies policijā.
Kādu laiku sēdējis cietumā. Netrūka mums
arī Rīgas „moskviteru”. Viens no viņiem itin
lepni stāstīja, ka sēdējis cietumā par bruņotu laupīšanu.
Mūsu tiešā priekšniecība bija vācu unteroficieri un arī latviešu skolotāji, kuriem ar
vācu unteroficieriem nebija visai laba satikšana. Mūsu skolotājs P. Dedzis bija uzaudzējis melnu bārdu, tāpēc mūsu kaprālis
viņu dēvēja par Rasputinu. Šim kaprālim
bija draudzene latviete, no kuras viņš bija
iemācījies drusku latviski. Kādā dienā
mums tika izsniegti diezgan mazvērtīgi
ādas cimdi. Daži bija palikuši bešā, starp
tiem arī kāds no mūsu „moskviteriem”, kas
tanī lietā vainodams mūsu kaprāli, to nodēvējis par mērkaķi. To bija sadzirdējusi kaprāļa draudzene. Sekas neizpalika. Visai
mūsu istabai par sodu otrā dienā bija jāiet
ierindas mācībā bez cimdiem, bez tam par
katru sīkāko neveiksmi, kā mēs teicām, „ielika hinlegen”. Tas nozīmēja gulties, celties,
skriet u.t.t. Nebija visai patīkami, ja pavēle
„gulties” atskanēja tieši tad, kad priekšā bija
dubļu peļķe. Tā, kā laiks bija diezgan drēgns, kaprālis stāvēdams un komandēdams,
īsā laikā bija galīgi nosalis un šī procedūra
ātri vien beidzās.
Starp mūsu skolotājiem bija komponists Norvilis, kas šad tad mācīja mums
latviešu dziesmas. Savukārt mūsu „unteri”
mācīja mums soļošanai piemērotas vācu
tautas dziesmas, piemēram, „Westerwald”,
„Edelweiss”, „Ein Heller und ein Batzen”.
Dažām citām vienībām mācīja vācu jūrnieku dziesmu ar šādu jauku piedziedājumu:
„Caramba, carajo, ein Wisky. Caramba
carajo ein Gin, Verflucht, Sacramento Dolores, und alles geht wieder hin”. Mums to
nemācīja un par to bija drusku „cemme”.
Gaisa trauksmes gadījumā, kas parasti notika dienā, vienkārši devāmies ārā
no nometnes. Kārtīgas gaisa patvertnes
tika būvētas kādā kalna nogāzē, bet tur
es biju tikai vienu reizi, laikam jau visiem
tur nepietika vietas. Reiz trauksmes laikā
ar pāris draugiem novirzījāmies no ceļa un
gājām pa kolrābju lauku, cerēdami atrast
kādu nepamanītu kolrābi. Mūs ieraudzīja
leitnants Kažociņš un patrieca atpakaļ uz
ceļa. Tikai tad ienāca prātā, cik muļķīgi
mums varēja iznākt – ja būtu atraduši un
pacēluši kādu kolrābi un to novērojis kāds
dullāks vācietis. Mūs varēja apsūdzēt par
zagšanu trauksmes laikā, un sods par to
bija paredzēts ļoti bargs.
(turpinājums sekos)
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MŪSU JUBILĀRI

Atnāk dienas, aiziet dienas – gadi vijas
gredzenā
Katram cilvēkam gadā ir viena īpaša
diena – dzimšanas diena. Katrs šo dienu
piemin, atceras vai atzīmē citādāk.
Ciemojoties pie gaviļniekiem esmu
novērojusi, ka sarunas sākumā daudziem
ir grūti atraisīties un stāstīt par sevi plašākai auditorijai, bet sarunas gaitā dzīves
kamols sāk šķetināties pats no sevis un
kad intervija publicēta, arī jubilārs šķiet ar
rezultātu ir apmierināts.
Novembrī dzimšanas dienu svin
daudzi pagasta iedzīvotāji, arī es pabiju pie vienas no jubilārēm – Elgas
Židovas.. Viņai novembrī skaista dzīves jubileja svinama, tāpēc aicinājumu sniegt interviju, Elga labprāt pieņēma.
Pastāsti īsumā par sevi.
Pamatskolas izglītību ieguvu
tepat Degumnieku pamatskolā.
Pēc tam absolvēju Lubānas
vidusskolu. Esmu mācījusies
dažādos kursos un bez lielīšanās varu teikt, ka esmu
daudz ko iemācījusies.
Pirmā dabavieta man
bija Meirānu tautas nams.
Par kluba vadītāju nostrādāju nepilnus 1,3 gadus. Tas bija
interesants laiks – darbs ar cilvēkiem, pasākumu organizēšana
un vadīšana.
No 1976. gada septiņus gadus
strādāju Madonas Tiesā par tiesu izpildītāju. Smags, emocionāls darbs. Cilvēki,
kas bija notiesāti, savas emocijas izrādīja tieši tad, kad bija jāsaņem Tiesas lēmums. Visgrūtāk bija tad, kad vecākiem
tika atņemtas vecāku tiesības. Kurš gan
atzina savu vainu, parasti vainīgi bija citi.
Neskatoties uz visām negācijām, man šis
darbs patika un centos to darīt precīzi un
taisnīgi.
Tad nāca jauns pavērsiens manā
dzīvē. Apprecējos un pārcēlos dzīvot uz
Cēsu rajonu. Piedzima divas meitas. Dzīvē kā jau dzīvē, radās dažādi sarežģījumi
un atnācu dzīvot uz Degumniekiem.
1984. gadā sāku strādāt par bibliotekāri Degumnieku bibliotēkā. Astoņi gadi
pagāja nemanot, nāca jauna ēra un notika štatu samazināšana.
Nācās strādāt savā piemājas saimniecībā, jo ar vīru biju šķīrusies un bija
vajadzīga nauda, lai varētu skolot meitas. Savā saimniecībā esmu nodarbojusies ar dažādiem darbiem. Kādu laiku
man pat bija “siera bizness”. Tagad kopju
trušus. Laukos darba ir tik daudz, ka tie
nekad nav paveicami. Un, ja vēl veselība
patraucē, tad tā ir, kā ir.
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Manām meitām sava dzīve. Ir darbs
un tagad viņas palīdz man. Es, protams,
arī cenšos dot savu artavu ar lauku labumiem. Man ir mazmeitiņa, kuru ļoti mīlu.
Savu dzīvi dzīvoju kā protu un kā varu.
Tavas domas par mūsu Latviju un
tās politiku.
Grūti laiki mūsu zemītei. Politikā tā
vārās, ka grūti izsekot līdzi. Jāpaiet daudziem gadiem, lai kaut kas nostabilizētos
un mainītos. Vienkāršs lauku cilvēks tam
visam nespēj tikt līdzi. Tur valdībā viņi
nezina patieso dzīvi, kāda valda laukos.
Viņi tikai cīnās par krēsliem un makiem.
Domāju, ka patreizējais prezidents būs
citādāks. Pozitīvi ir tas, ka viņš atteicies
no šikās Jūrmalas rezidences, no apsardzes. Viņš cenšas naudiņu neizšķiest
lietās, kas nav vajadzīgas. Dzīvosim redzēsim, kā būs.
Ja pie tevis ciemos atbrauktu prezidents, ko tu viņam teiktu?
Lai iedziļinās parasto cilvēku sirdīs
un dzīvē, pieņem pareizos lēmumus.
Cenšas kaut minimāli līdzsvarot nesamērīgās algas un ienākumus, kādas ir vie-

nam otram ierēdnim. Tāpat man gribētos,
lai prezidents nav lepns, vairāk brauc uz
laukiem pie vienkāršiem cilvēkiem. Bet
pats galvenais, lai cilvēkiem būtu darbs.
Tavas domas par mūsu pagastu.
Ļoti patīk. Mēs dzīvojam. Skaista skola, kubam jauna cepure. Būs
atjaunota ūdens un kanalizācijas
sistēma.
Kultūras dzīve, manuprāt, augstā līmenī – ar izdomu un daudzveidību. Esmu lepna.
Kas tevi priecē un kas kaitina?
Priecē mani tuvie – meitas, kas mani
atbalsta grūtā brīdī un mazmeitiņa ar saviem darbiņiem un nedarbiņiem.
Atceros, ka biju slimnīcā tieši savā
vārda dienā. Saņēmu tik daudz īsziņu
telefona zvanu ar laba vēlējumiem.
Vai nav prieks, ka esi pamanīts un
par tevi domā arī līdzcilvēki. Prieks,
ka man ir labi kaimiņi.
Cenšos īpaši nedusmoties,
bet mani kaitina netaisnība, vai
pareizāk sakot, nepatiesība. Nepatīk divkosīgi cilvēki.
Ko tu nekad nedarītu?
Nekad nedarītu pāri saviem tuvajiem. Lai gan saka –
nekad nesaki nekad, bet es to
tiešām nekad nedarītu. Un vēl
es nekad nepiedalītos šovos, kur
dzenas pakaļ miljoniem. Šausmas,
kas tik tur nav jādara! Tad jau labāk būt
nabagam.
Kāds ir tavs hobijs?
Ļoti daudz lasu dažāda satura grāmatas. Patīk minēt krustvārdu mīklas.
Tāpat labprāt vadu vai vizinos ar auto.
Tavi mīļākie svētki.
Līgo vakars un Ziemassvētki. Tie ir
neatkārtojami un katru gadu citādāki.
Kā tu atzīmē savu dzimšanas dienu?
Kas attiecas uz dāvanām – tās es
negaidu. Patīk, ja kāds atceras mani un
atnāk ciemos. Kaut vai tāpat vien, lai parunātos pie kafijas tases. Mani mīļākie
ziedi, protams, ir rozes un kur nu jubilejā
bez kūkām. Tās man garšo.
Ko tu novēli sev dzimšanas dienā?
Pats galvenais veselību, otrajā vietā
– prieku. Ja ir prieks, tad ir veselība un
vieglāk dzīvot.
Ko novēli novembra jubilāriem?
Labu veselību. Gaišu šo tumšo laiku.
Būt pozitīviem optimistiem!
Paldies Elgai par interviju. Lai piepildās cerības. Lai gaišas domas un
prieks!
Ināra Baltā
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Spicā Spalva jau vienpadsmito reizi

Septembra nogalē Lubānas novada tūrisma un atpūtas centrā „Ezernieki” notika pašvaldību informatīvo
izdevumu veidotāju tikšanās,
ko organizēja „Lubānas Ziņu”
radošā komanda.
Vienpadsmit gadu garumā ilgušais konkurss „Spicā
Spalva” turpmāk vairs nebūs
kā sacensība par labāko
pašvaldības avīzīti, bet gan
tradicionāla ikgadēja avīžu
veidotāju tikšanās – tā lēma
Klātesošie Māras Laizānes vadībā nodod svinīgo solījumu.
sabraukušie avīžnieki.
Arī šogad lubānieši konkursu vairs nerī- nists Arnis Graps no Balviem un Māra Laikoja, jo avīžu pagastos palicis mazāk un to zāne no Lubānas.
Uz pasākumu bija ieradusies arī Zaplīiznākšanas biežums un tirāža atšķirīgs.
Avīžnieku svētkos piedalījās Sarkaņu, ze no „Klānu Vēstīm”. Avīžu veidotāji vienBērzaunes, Mētrienas, Vestienas, Ošupes, balsīgi lēma, ka nākamgad „Spicā Spalva”
Ļaudonas pagasta un Cesvaines, Lubānas jārīko pie mums.
Paldies par atbalstu Ilzei Melngailei un
novada avīžu veidotāji, kā arī SIA „Erante”
Aigaram Šķēlam.
un SIA „Madonas poligrāfists” pārstāvji.
Pasākumu vadīja Aija Andersone, emoTeksts un foto – Ilze Purpļeviča
cionālus priekšnesumus sniedza saksofo-

Lauku atbalsta dienests informē par
platību maksājumiem novembrī un decembrī

Lauku atbalsta dienests (LAD) šā gada
novembrī uzsāks platību maksājumu avansu izmaksu lauksaimniekiem, kuri ir izpildījuši atbalsta saņemšanas nosacījumus.
Vienotā platību maksājuma (VPM) provizoriskā likme 2011. gadā ir LVL 53,50 par
ha. No 1. novembra sāks izmaksāt VPM
avansu līdz 50%.
Pasākumā „Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem
teritorijās, kas nav kalnu teritorijas” (MLA)
noteiktas šādas atbalsta likmes: LVL 17,73
par MLA 1. kategorijas 1 hektāru, LVL 28,37
par MLA 2. kategorijas 1 hektāru un LVL
41,14 par MLA 3. kategorijas 1 hektāru. Novembrī sāks maksāt MLA avansu līdz 50%.
Decembrī tiks maksāts avanss līdz 50%
bioloģiskās lauksaimniecības attīstības atbalstam, kura likmes atkarībā no kultūras ir
robežās no LVL 76,60 par ha līdz LVL 297.20

par ha.
Decembrī tiks uzsākta arī 90% avansa izmaksa Īpašajam atbalstam par pienu.
Atbalsta likme ir LVL 8,51 par tonnu piena,
ja lauksaimnieks 2010./2011. kvotas gadā ir
realizējis 80 vai vairāk tonnu piena. LVL 7,66
par tonnu piena izmaksās, ja lauksaimnieks
ir realizējis 30 vai vairāk tonnu piena, bet
mazāk par 80 tonnām.
Atlikušās atdalīto papildu valsts tiešo
maksājumu (PVTM) summas 30% apmērā
lauksaimniekiem pārskaitīs decembrī. Tiks
izmaksāti atdalītie PVTM par laukaugu platībām (ALA), atdalītie PVTM par platībām
(APL), atdalītie PVTM par liellopiem (ALM)
un atdalītie PVTM par pienu (APKV).
Agrovides un ražošanas maksājumu daļa
Tālrunis: 67027880
Klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67027684, 67027803

SKOLĒNU
KULTŪRASVASARA
PASĀKUMI KAIMIŅOS
12. novembrī no plkst. 22.00
Lubānas pilsētas klubā
GLOBAL WEEKEND
Pozitīvās deju mūzikas ballīte
DISKOTĒKA no Jēkabpils
Dj Kaspar, Dj Hunter,
B2B Lauriic,
Greenwood, Dj. Daiciha
Ieeja: Ls 2
pēc plkst. 24.00: Ls 2,50

Lubānas pašdarbnieku
KONCERTS. Ieeja brīva

18. novembrī plkst. 17.00
Lubānas pilsētas klubā
Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai veltīts

18. novembrī plkst. 19.00
Meirānu tautas namā
Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai

18. novembrī
no plkst. 22.00
Lubānas pilsētas klubā
SVĒTKU BALLE
Jums spēlēs grupa
„THE KUTUS”
Ieeja brīva

veltīts koncerts
„Mana šūpuļdziesma
Latvijai”
Pēc koncerta no plkst. 22.00
SVĒTKU BALLE
kopā ar grupu „No jauna”
Ieeja brīva
24. novembrī, plkst. 19.00
Meirānu tautas namā
„Putnu balle” un „PeR”
vienosies Mārtiņa Freimaņa
dziesmu koncertā.
Biļetes būs iegādājamas
Meirānu tautas namā.

Šuj, māmiņa, man krekliņu
Deviņām vīlītēm.
Devītā vīlītē
Liec man gudru padomiņu.
/L.t.dz./
5. oktobrī Sandras Seržānes un Jāņa
Mālnieka ģimenē piedzimis dēls
Mārtiņš.
APSVEICAM!
Ošupes pagasta pārvalde

LĪDZJŪTĪBAS
Nekad no rudens mākoņiem
Nav tik daudz tumšu skumju lijis,
Nekad vēl vējš zem debesīm
Tik nežēlīgs un ass nav bijis.
/F. Bārda/

MIRUŠI:
Erika Strazde
(26.06.1921. – 07.10.2011.)
Artūrs Trops
(08.01.1972. – 14.10.2011.)
Normunds Lūsis
(10.06.1982. – 18.10.2011.)
Kā putni aiziet dusēt gar vakara meža
malu,
Tā mūsu mīļie aiziet uz kluso mūžības salu.
Paliek vien dvēseles gaisma.
/K. Skalbe/
Izsakām patiesu līdzjūtību Aivaram
Bukovskim, tēvu zaudējot.
Degumnieku pamatskolas darbinieki
Tā jau katra gaita –
Vienreiz kaut kur stājas.
Zaļas, smagas velēnas pāri klājas…
Arī tās ir mājas – mūža mājas.
/M. Čaklais/
Skumstam kopā ar Ivo, tēti
kapu kalniņā pavadot.

„Saules zaķēni” un audzinātājas
Veļu māte neatļāva
Tavam ceļam tālāk iet.
Un tu aizmigi, kad saule
Tikko rīta pusē zied.
Klusa un patiesa līdzjūtība
Tropu ģimenītei, dēlu Artūru pavadot
mūžībā.
Bilinsku ģimenes

Atgādinājums
Sākoties gada tumšākajam laikam,
neaizmirsīsim lietot atstarotājus, jo
nekas nevar būt svarīgāks par cilvēka
dzīvību.

