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vēstis

Degumnieku pamatskolas 
delegācija saulainajā Grieķijā

Degumnieku pamatskolas delegāci-
ja (projekta vadītāja D. Rubene, projekta 
koordinatore I. Kiukucāne, projekta in-
formātikas tehniķe I. Strode, 7. kl. skol-
nieces M. Rauza un V. Strode), projek-
ta „Lets Play My Ancestors Childhood 
Game” („Spēlēsim mūsu senču bērnības 
rotaļas”) ietvaros laikā no 11.03.14. līdz 
17.03.14. viesojās Grieķijā.

Grieķija atrodas Eiropas dienvidaus-
trumos (Balkānu salas dienvidu galā, 
Egejas, Vidusjūras un Jonijas jūras sa-
las). Austrumos Grieķiju apskalo Egejas 
jūra, dienvidos – Vidusjūra, bet rietumos 

– Jonijas jūra. Augstākā vieta – Olimps.
Grieķija ģeogrāfiskā ziņā ir ļoti 

daudzveidīga. No vienas puses – augsti 
kalni un kalnu grēdas, tādas kā Olimps 
(augstākā virsotne Grieķijā – Panteons – 
2917m), Maķedonijas un Frakijas kalni, 
kurus pārtrauc nelieli līdzenumi un no 

turpinājums 2. lpp.

Mūsu delegācija pie  Meteoras klosteriem.

OŠUPES PAGASTA PĀRVALDES 
INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
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afiša
Kultūras 

18. aprīlī plkst.15:00 Degumnieku 
tautas namā Lieldienu pasākums 
„ Lieldienu rītiņā velns ar zaķiem 
jokus taisa”
Jaunie Ošupes pagasta aktieri 
piedāvā jautru Lieldienu ludziņu 
bērniem „Velnēna pārvērtības”
Lomās: Elīna Ločmele, Keita Kruglova, 
Elfa un Ralfs Bormaņi, Linda Kalniņa, 
Megija un Jānis Litkes, Iveta Šķēle un 
Ilze Melngaile. Ieeja par ziedojumiem.
Pēc izrādes – aktivitātes gan lieliem, 
gan maziem. Neaizmirstiet paņemt 
līdzi pūpolus, izplaukušus zariņus, 
dzīparus šūpoļu rotāšanai un krāsotas 
olas.

19. aprīlī plkst. 10:00 Degumnieku 
pamatskolas sporta zālē LIELDIENU 
CEĻOJOŠAIS KAUSS VOLEJBOLĀ

19. aprīlī plkst. 18:00 Degumnieku 
tautas namā Dagdas tautas nama 
vokālās šovgrupas  „SOLVERSIJA”
Koncertprogramma divu stundu 
garumā.
Vadītāja Solvita Plivča
Ieeja bez maksas
Plkst. 22:00 BALLE. 
Muzicēs grupa „Tev”  
Ieeja: EUR 3,-. Darbosies bufete

27. aprīlī plkst. 15:00 Baltinavas 
dramatiskā kolektīva „Palādas” 
izrādes „Ontans i Anne” 5. daļa 
„Ontans i plāšnīki (ekstrasensi)”
Ieeja: pieaugušajiem EUR 3,-
skolēniem EUR 1,50

Jau piekto reizi šajā gadā tiek rīkots 
šlāgermūzikas festivāls „Ielūdz 
„Kreisais pagrieziens””
2. maijā Degumnieku tautas namā 
muzicēs grupas „Velves” (Smiltene), 
„VilX” (Gulbene), „Rolise” (Gulbene), 
„Bukmeikeri” (Smiltene) un arī 
„Kreisais pagrieziens”
Sīkāka informācija sekos

Informāciju sagatavoja kultūras 
darba organizatore Ilze Melngaile

Ceļš uz mājām. Artūra Dolgā foto
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turpinājums no 1. lpp.

kuriem iztek dažas upītes, no 
otras puses – robotā krastu 
līnija Vidusjūras daļā, kura 
piedod Grieķijai tās neatkār-
tojamo šarmu.

Pilsēta, kurā mēs dzī-
vojām, bija Thessolaniki. Šī 
pilsēta atrodas Vidusjūras 
krastā, piekalnē. Dabas ai-
nava – iespaidīga. Laiks bija 
ļoti silts un saulains. Mēs ar 
Megiju dzīvojām atsevišķās 
ģimenēs. Ģimenes bija ļoti 
komunikablas un bērni – 
draudzīgi. Mana grieķu ģimene ļoti labi 
sarunājās krievu valodā, bet Megijas – 
angliski. Skolā visi skolēni bija atraktīvi 
un nekautrējās iepazīties. Mēs sarunā-
jāmies angļu valodā. Pirmajā dienā ie-
radāmies Grieķijā un devāmies pie ģi-
menēm. Otrajā dienā braucām uz skolu, 
kur mūs svinīgi sagaidīja skolēni un sko-
lotāji, kuri dziedāja un spēlēja projekta 
dziesmu. Klausījāmies skolas direktores 
uzrunu. Pēc sagaidīšanas mums izrādīja 
skolas telpas. Katrā klasē ar pašdarinā-
tām lietām, dziesmām un sarunām tika 
pagodināta kāda no projekta partner-
valstīm. Mums šķita, ka par Latviju bija 
padomāts visvairāk. 

Dīvaini, ka dažas klašu telpas at-
gādināja nelielus vagoniņus. Kad bijām 
izstaigājuši skolas telpas, gājām skolas 
pagalmā, kur varējām aplūkot dažādas 
spēles, ko mums demonstrēja grieķu 
bērni. Pēc tam baudījām koncertu, ie-
pazinām grieķu tautas dejas, grieķu 
kultūru. Pēcpusdienā bija kopīga maltīte 
gan skolotājiem, gan skolēniem. Trešajā 
dienā kultūras namā tikāmies ar pilsētas 
mēru un citām amatpersonām, skatījā-
mies prezentāciju par izglītības sistēmu 
Grieķijā. Uzzinājām, ka visa izglītība Grie-
ķijā ir bezmaksas. Pēc šīs prezentācijas 

bērni rādīja grieķu spēles no sendienām 
līdz mūsdienām. Tas bija ļoti aizraujošs 
priekšnesums. Skolotājs un viņa au-
dzēkņi bija ļoti centušies, spēles ne tikai 
tika demonstrētas, bet bija arī iztulkotas 
visās projekta dalībvalstu valodās. 

Dienas otrajā daļā mēs apmeklē-
jām Grieķijas vēstures muzeju. Pēc tam 
braucām apskatīt pilsētu no kalna virsot-
nes. Ceturtajā dienā ceļojām uz pilsētu 
Meteora, kas ir viena no skaistākajām 
vietām pasaulē. Ceļā pavadījām četras 
stundas. Meteorā aplūkojām divus klos-
terus, kuri ir uzbūvēti uz dabiskā smilš-
akmens klinšu pīlāriem. Tie bija neap-
rakstāmi iespaidi. 

Diena bija ļoti gara, viesģimenēs 
nonācām pašā vakarā. Piektās dienas 
pusdienlaikā teicām „atā” Grieķijai. Pār-
nakšņojām Turcijā un turpinājām ceļu 
mājup. Ielidojot Latvijā, mūs sagaidīja 
balta ziema. Atlidojām no pavasara uz 
ziemu.

Paldies skolotājām par mums doto 
iespēju aizceļot uz Grieķiju! Tā bija lielis-
ka dzīves skola ikvienam.

Vendija Strode,
7. klases skolniece 

Degumnieku 
pamatskola 

aicina nākamos 
pirmklasniekus

2014./2015. m.g. 

Skola piedāvā:
angļu valodas apguvi no 1. kl.;•	
veselīga dzīvesveida izkopša-•	
nai – nodarbības sporta zālē un 
peldbaseinā;
aktīvu darbošanos vides •	
izglītībā, iesaistoties LVM 
projektā Mammadaba;
pulciņu un ārpusklases •	
nodarbību iespējas:

tautiskās dejas;o 
ansamblis;o 
vizuālās mākslas pulciņš;o 
prāta asināšanai – dambrete;o 
sporta pulciņa ietvaros o 
ārstnieciskā fizkultūra;
futbols;o 
jaunsargi;o 
mūzikas studija u.c.o 

mācību ekskursijas;•	
izglītojošus un radošus •	
ārpusstundu pasākumus;
veselīgas un dāsnas pusdienas;•	
gaišas un plašas skolas telpas;•	
logopēda pakalpojumus;•	
psihologa pakalpojumus;•	
skolā darbojas e-klase.•	

Skola nodrošina:
dienasgrāmatas; •	
skolēnu nokļūšanu uz skolu un •	
uz mājām (transporta izmaksas 
tiek segtas);
bezmaksas ēdināšanu no •	
1. kl. līdz 9. kl., saskaņā ar 
Degumnieku pamatskolas 
iekšējās kārtības noteikumiem.
Pieteikšanās skolā no 10.00 līdz • 
15.00 katru dienu.

Jāiesniedz:
vecāku iesniegums (jāraksta •	
skolā);
bērna dzimšanas apliecība vai •	
tās kopija;
ģimenes ārsta izziņa.•	

Skolas administrācija 
T.: 26439822, 64829617

Skolas administrācija

Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus 
avansa maksājumus izmaksās ātrāk

Lai rastu iespēju atbalstīt Latvijas 
lauksaimniekus šopavasar, kad ziema ir 
nodarījusi lielus postījumus un lauksaim-
niekiem – ziemāju audzētājiem ir nepie-
ciešami finanšu līdzekļi sējumu pārsēša-
nai, ir pieņemts konceptuāls lēmums par 
risinājumu.

 Lauku atbalsta dienests (LAD) strā-
dās tā, lai šogad varētu izmaksāt pārejas 
posma valsts atbalsta (atdalītais PPVA 
par platībām (APL) un atdalītais PPVA par 
laukaugu platībām (ALA)) avansu ātrāk, 
nekā tas ir citus gadus. Parasti izmaksas 
tiek veiktas jūlijā, bet šogad – maija mē-
nesī līdz 1. jūnijam.

Lai saņemtu minēto avansa izmaksu 
jau maijā, lauksaimniekiem, kuri vēlas 
saņemt šo avansu, līdz šā gada 1. mai-

jam ir jāiesniedz platību maksājumu pie-
teikums. Pieteikumus šajā gadījumā var 
iesniegt tikai LAD Elektroniskajā pieteik-
šanās sistēmā (EPS), lai LAD tos varētu 
ātri izskatīt un uzsākt avansu izmaksas. 
Nekāda papildus informācija vai iesnie-
gums klientiem nav jāsniedz.

Pārējiem klientiem avansu izmaksas 
tiks uzsāktas jūnijā.

Avansa apmērs tiek plānots 50% ap-
mērā.

Gan LAD klientu apkalpošanas spe-
ciālisti, gan Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centra konsultanti palīdzēs 
aizpildīt pieteikumus EPS.

LAD Klientu daļa
Tālrunis: 67095000, 67027693

Latvijas klase.
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Pavasaris – vīrusu laiksZiņas no 
feldšerpunkta

Ģimenes ārsts R. Rudzāts De-
gumnieku feldšerpunktā apmeklētā-
jus pieņems š.g. 23. aprīlī no plkst. 
13.00 līdz 15.00.

Svarīgi iepriekš pieteikties pa 
tālruni 22023737, lai saskaņotu pa-
cienta pieņemšanas laiku un dakteris 
paņemtu slimnieka kartiņu līdzi no 
prakses vietas.

Atgādinu, ka pie ģimenes ārsta 
par vizīti jāmaksā 1,42 euro.

Sarmīte Saulīte

Pacientu pieņemšanas 
laiki Degumnieku 
feldšerpunktā
Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, 
piektdiena – 8.30 līdz 13.00
Ceturtdiena – 13.00 līdz 18.00
Sestdiena, svētdiena – brīvs

Ārpus darba laika pēc medicīnis-
kās palīdzības griezties NMP, zvanot 
pa tālruni 113 vai uz ģimenes ārstu 
konsultatīvo tālruni 66016001.

Feldšerpunktā ir nodrošināta 
pieejamība personām ar funkcionā-
lajiem traucējumiem.

Madonas novada Sociālā dienesta
Sociālais darbinieks

Irina Zaiceva
Ošupes pagastā 

apmeklētājus pieņem:
Pirmdienās no 8.00 līdz 17.00
Trešdienās no 8.00 līdz 12.00

Tālrunis: 64829591

Ir atnācis pavasaris un pēc ziemas 
tumšā laika mūsu organismi ir kļuvuši 
uzņēmīgāki pret slimībām. Šajā sezonā 
īstā gripa mūsu pusi nebija skārusi. Šo-
brīd aktīvi cirkulē paragripas vīruss, kas 
arī rada saaukstēšanās slimības. Cilvēki 
saka – es saaukstējos, jo man bija ļoti 
auksti, tomēr saaukstēšanās slimības 
kā tādas bez vīrusiem vai baktērijām, 
kas tās ierosina, nemēdz būt. Šo vīrusu 
simptomi : sāp un kņudinās kakls, grūti 
norīt barību, parādās sauss, kairinošs, 
reizēm pat rejošs klepus, kurš pēc tam 
kļūst atklepojams ar krēpām, var būt 
acu asarošana, acu gļotādas iekaisumu, 
iesnas, temperatūra var paaugstināties 
līdz pat 38 grādiem, pamazām aizsmok 
balss, tā var pazust pat pilnībā.

Īpaši vērīgiem jābūt vecākiem, ja 
bērnam parādās balss piesmakums, 
sauss, rejošs klepus, – īpaši grūti paliek 

naktī, jo bērnam balsenes iekaisuma 
dēļ ir grūtības ievilkt elpu. Bērns raud, ir 
nemierīgs, var sākties smakšana. Tādos 
gadījumos nekavējoties jāsauc NMP un 
bērns jāstacionē.

Arī pret šiem paragripas vīrusiem 
specifisku zāļu nav. Jālieto daudz šķid-
rums: aveņu un liepziedu tējas, negāzēts 
ūdens (līdz 2 litriem dienā). Nevajadzētu 
lietot sintētiskos „burbuļūdeņus”, limonā-
des. Slimam bērnam šķidrums jāpiedāvā 
pa drusciņai visas dienas garumā. Ja ir 
klepus, var taisīt kumelīšu ziedu, eikaliptu 
inhalācijas. Pēc vajadzības lietot tempe-
ratūru pazeminošus līdzekļus – paraceta-
molu, ibumetīnu. Pie mokoša klepus no 
tautas līdzekļiem iesaka dzert karstu pie-
nu kopā ar fenheļa tēju. Ja ir ļoti stipras 
iesnas, iesaka katras divas stundas ap-
ēst ēdamkaroti sīpolu, sajauktu ar medu. 
Palīdz arī melnais rutks, kuru jāsagriež 
šķēlītēs, jāsasmērē ar medu, liek kārtām. 
Pēc 30 min. izdalīsies šķidrums un ik pēc 
stundas jāapēd 3 – 4 ēdamkarotes šī 
šķidruma. 

Slimošanas laikā iesaku rast iespēju 
palikt mājās un arī saslimušos bērnus 
nevest uz bērnudārzu vai skolu. Atcerie-
ties – infekcijas avots ir tikai slims cilvēks 
un tāds viņš ir tik ilgi, kamēr pats slimo. 
Paragripas saslimšanas gadījumā slimo-
šana var ilgt pat divas nedēļas.

Sarmīte Saulīte

2014. gada 24. maijā Latvijā notiks 
kārtējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas, 
kurās Latvijas pārstāvībai Eiropas Parla-
mentā jāievēl astoņi deputāti. Šajās vē-
lēšanās Latvija būs viens vēlēšanu apga-
bals.

 
Vēlētāju reģistrs
Eiropas Parlamenta vēlēšanās vē-

lētāju uzskaitei lieto vēlētāju reģistru, un 
balsošana notiek, izmantojot vēlētāju sa-
rakstus. Katrs vēlētājs vēlēšanām ir reģis-
trēts noteiktā vēlēšanu iecirknī atbilstoši 
reģistrētajai dzīvesvietai.

Pilsonības un migrācijas lietu pārval-
de katram vēlētājam uz deklarētās dzīves-
vietas adresi Latvijā pa pastu ir izsūtījusi 
paziņojumu par to, kura iecirkņa sarakstā 
vēlētājs iekļauts.

Ja paziņojums kādu iemeslu dēļ nav 
saņemts, noskaidrot, kurā vēlēšanu iecir-
knī jābalso, iespējams tiešsaistē, Pilsonī-
bas un migrācijas lietu pārvaldes mājas-
lapā vai pa tālruni 67049999.

Līdz 29.aprīlim vēlētāji sākotnēji 
reģistrēto vēlēšanu iecirkni var mainīt, 
izvēloties jebkuru citu vēlēšanu iecirkni 
Latvijā. 

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties Eiropas Parla-

menta vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Lat-
vijas pilsoņiem, kā arī citu Eiropas Savie-
nības dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas 
Latvijā (ziņas par kuriem ir iekļautas Lat-
vijas Iedzīvotāju reģistrā). Balsstiesības 
Latvijā ir no 18 gadu vecuma.

 
Balsošanas kārtība
Eiropas Parlamenta vēlēšanu die-

nā, 24. maijā, vēlēšanu iecirkņi Latvijā (arī 
vēlēšanu iecirknis Nr. 672 – Degumnieku 
tautas nams, Skolas ielā 4, Degumniekos) 
būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.

No 21. līdz 23. maijam vēlēšanu 
iecirkņos dažas stundas dienā notiks ie-
priekšējā balsošana:

- trešdien, 21. maijā – no pulksten 
17.00 līdz 20.00,

- ceturtdien, 22. maijā – no pulksten 
9.00 līdz 12.00,

- piektdien, 23. maijā – no pulksten 
10.00 līdz 16.00.

Balsošanas dokuments Eiropas Par-
lamenta vēlēšanās ir pase vai personas 
apliecība jeb identifikācijas karte.

No 19. maija vēlēšanu iecirkņos va-
rēs iepazīties ar kandidātu sarakstiem, zi-
ņām par kandidātiem un priekšvēlēšanu 
programmām.

No 19. maija vēlēšanu iecirkņos 
varēs pieteikt balsošanu atrašanās vietā 
tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa 
dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī. 

Balsošana tiks organizēta arī vēlētā-
jiem ieslodzījuma vietās.

Papildu informācija par balsošanas 
kārtību pa tālruni 67049999 (no plkst. 
8.00 līdz 20.00) un interneta vietnē www.
cvk.lv.

Uzziņas no vēlētāju reģistra pieeja-
mas arī tiešsaitē interneta vietnē www.
pmlp.gov.lv

Atgādinājums
Atgādinām, ka š.g. 4. oktobrī notiks 

Saeimas vēlēšanas. Lai tajā piedalītos, 
obligāti nepieciešama derīga Latvijas 
pilsoņa pase.

Lūdzam savlaicīgi par to parūpēties.
Piedalīties Saeimas vēlēšanās, uz-

rādot personas apliecību, nebūs iespē-
jams.

Centrālā vēlēšanu komisija

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2014
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„Sauleszaķēnos” un „Cālēnos” pavasaris!
Saulīte aiz loga silda un 

priecē visus arvien vairāk un 
vairāk. Arī mēs esam rosīgi 
un čakli darbiņos. Veidojām 
no sāls mīklas burtu siluetus. 
Sējām  salātus un puķītes, lai 
iepriecinātu sirsniņas. Stā-
dījām sīpolus, ķiplokus, lai 
būtu moži un enerģiski. Bijām 
talkot pie vecās skolas, vēro-
jām pārmaiņas dabā. Priecā-
jāmies par uzziedējušajiem 
sniegpulkstenīšiem. Ienesām 
pavasari arī grupas telpā, 
darinot lietus mākoņus ar 
saulīti, izveidojot paši savu 
sniegpulkstenīšu dārzu pie 
loga rūtīm. 

Ir atgriezušies gājput-
ni un modušies no ziemas 
miega visi kukainīši un 
dzīvnieki. Bet tas nenotiek 
tāpat vien. Lai aizbaidītu 
ziemu un nāktu pavasaris, 
ir jāsauc talkā Metenis. Visi 
kopā gan „Sauleszaķēni”, 
gan „Cālēni” devāmies uz 
skolas sporta zāli. Rībināda-
mi, brīkšķinādami modinā-

Lielie pavasara darbi – 
sējam un stādam.

Frizūru karaļvalstī
2./4. klases skolēni kopā ar skolo-

tāju Mudīti organizēja skolas pasākumu 
1. – 5. klasei „Frizūru karaļvalstī”. Pa-
sākuma mērķis bija iepazīt matu kop-
šanas paradumus. Katram skolēnam 
pasākuma gaitā tika dota iespēja pareizi 
iemācīties kopt matus, veidot skaistas 
frizūras skolas ikdienai un izveidot iz-
stādi par matu kopšanas līdzekļiem un 
piederumiem. Skolēni ne tikai darbojās 
praktiski, bet parādīja savu erudīciju un 
zināšanas dažādos sadzīves jautājumos 
par matu veselību.

Atziņas, ko izteica skolēni par pa-
sākumu skanēja tā: es iemācījos frizūru 
veidošanas mākslu; iemācījos draugiem 
saveidot matus; iemācījos kārtīgi ķem-
mēt matus; es iemācījos tik daudz par 
matiem; es daudz ko iemācījos par matu 
tipiem un to kopšanu; pārsteidza matu 
sprādžu un rotājumu izstāde; patika dar-
boties ar matu veidošanas aparātiem.

Ko es iemācīšu saviem draugiem? 
– kā pareizi mazgāt matus, mammai da-
žas idejas no šī pasākuma, lai viņa kād-
reiz izveido man neparastu frizūru, tētim 
izveidot frizūru, cik ilgi galvā dzīvo utis, 
ar draugiem spēlēšu frizierus, draugiem 
mācīšu visu, ko dzirdēju un redzēju.

Paldies organizētājiem, jo uzzināju 
daudz ko jaunu, man patika konkurss, 
paldies, ka esat tik gudri un izdomājāt 
tik interesantu pasākumu!

4. klases kolektīvs

jām zvērus, kukaiņus, 
rāpuļus no lielā ziemas 
miega. Tā kā daudzus 
bērnus bija piemeklē-
jis Vīruss, tad spēlējām 
pat Vīrusu aizbaidīša-
nas spēli. Uzturā lieto-
jām Jēkaba mammas 
sarūpētos burkānu vi-
tamīnus, Renāra mam-
mas sieto sieru, Marka 
vecāku sarūpētos pī-
rāgus. Kopā ar Meteni 
aktīvi sportojām, skrē-
jām, lēkājām, metām 
ar bumbām un pūtām 
prom sniega spalvas. 
Baudiet pavasari dabā 
un kopā ar saviem mī-
ļajiem!

 Skolotāja Vineta 
un skolotājas palīgs 

Iveta
 

Re, kāds cimds no sāls mīklas…                 

Keita veido burtiņus.           

Pavasaris ir ienācis vizuālās mākslas 
pulciņa skolēnu sirdīs. Plauktus rotā 
dekoratīvie māla trauki. Katrs gatavots 
ar sirds siltumu un pašu rokām.

Tādējādi tiem piemīt īpaša aura. 
Tuvojoties pavasara Saulgriežiem, tie 
noderēs kā dekoratīvs trauks, kurā 
ielikt krāsotas olas vai smaržīgos 
pīrāgus.

Lai priecīgas, 
radošas un krāsainas 
Lieldienas!
Vizuālās mākslas pulciņa skolēni un skolotāja Una
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Skolas ziņas sagatavoja un ma-
teriālus apkopoja: skolēnu līdzpārval-
de, skolas avīzes „Kabata” komanda, 
skolas administrācija, skolotāja Vineta 
Bormane

Mūsu skolā 4. aprīlī notika Popiela. 
Pasākumu organizēja 6. un 7. klase un 
skolotāja Zita. Šovu vadīja Beāte, Rober-
ta, Megija un Vendija, toties zēni pārstā-
vēja savu klasi ar aizraujošu priekšnesu-
mu vācu stilā. Tika aicināti piedalīties visu 
klašu kolektīvi, pirmsskolas vecākā gru-
pa, draugi no kaimiņu un sadraudzības 
skolām – Lubānas, Barkavas, Stāķiem. 
Varam lepoties ar mūsu skolas aktu zāli, 
ka visiem pietika vietas. Dziesmu un klipu 
atveidotāju šovu krāsainu radīja gaismas 
specefekti. Jutāmies kā īstā koncertā, kur 
uzstājas iemīļotie pašmāju un cittautu 
mākslinieki. Interesanti bija vērot klašu 
sagatavotos priekšnesumus: 

PIG „Sauleszaķēni” uzstājās ar 
dziesmu „Paldies latiņam”, atveidojot 
grupu „Aarzemnieki” (sag. sk. Vineta un 
sk. p. Iveta);

1. un 3. klase uzstājās ar dziesmu 
„Trakā klase” no „Dzeguzēnu” repertuāra 
(sag. sk. Ineta);

2. un 4. klase uzstājās ar dziesmu 
„Dzīvo brīvi”, ko izpilda Sabīne un Rassel 
(sag. sk. Mudīte);

5. klase pārsteidza ar „Gangnam 
Style” un grupu Psy (sag. sk. Edīte);

6. un 7. klases zēnu sniegums „Eins, 
zwei Polizei…” un grupu Modo (sag. sk. 
Zita);

8. klase uzstājās ar  LMFAO  „Party 
Rock Anthem” (sag. sk. Ināra);

Satikšanās muzikālajā pasākumā „Popiela”!

9. klase iejutās un atveidoja dziesmi-
ņu par „DJ RuslaN @ Burunduki mix…” 
(sag. sk. Dace).

Arī viesi bija sarūpējuši jaukus priekš-
nesumus – grupas „Rednex” izpildījumā. 
No modernās mūzikas uz tautisko deju 
ritmiem mūs aicināja Barkavas pamat-
skolas  5. – 9. klašu tautisko deju kolek-
tīvs, Stāķu pamatskolas 5. – 9. kl. tautisko 
deju kolektīvs, Lubānas KN tautisko deju 
kolektīvs.

Tika izveidota žūrija 8 cilvēku sa-
stāvā, kuri vērtēja Popielas dziesmu un 
atveidotāju sagatavotos priekšnesumus. 
Žūrijas priekšsēdētāja Sarmīte Rauza at-
zina, ka bijis ļoti grūti izvēlēties, kurš tad 

ir labākais sniegums, jo visi esot bijuši ar 
savu „rozīnīti”. Ļoti interesanti, pārdomā-
ti, aizraujoši. Bet kā jau katrā konkursā, 
žūrijai saskaitot punktus, kopvērtēju-
mā 1. vietu ieguva 5. klases kolektīvs ar 
dziesmu „Gangnam Style”, 2. vieta 1. un 
3. klases kolektīvam „Trakā klase”, 3. vie-
ta 8. klases sniegumam „Party Rock Ant-
hem”. Skatītāju simpātiju ieguva 6. un 7. 
kl. priekšnesums „Eins, zwei Polizei”, sa-
vukārt pārējie tika pie godalgotām nomi-
nācijām. Pēc pasākuma visi satikās skolas 
disenītē, lai izdejotu disko ritmus, iepazītu 
jaunus draugus vai vienkārši atpūstos un 
krātu spēkus jauniem darbiem.

PANĀKUMI
Mūsu skolas 2 skolēni Keita 

Kruglova (2. kl.) un Linards Jansiņš 
(6. kl.) devās uz runātāju konkur-
su „Zvirbulis 2014”. Bija jāsagatavo 
dzejolis un prozas fragments.

Keita runāja L. Apšenieces 
dzejoli „Ciemos pie kamenes”, un 
R. Ļoviņas pasaku „Vai mēness ir 
siera šķēle?”, ieguva 2. vietu (saga-
tavoja sk. Mudīte),

Linards skaitīja J. Baltvilka dze-
joli  un runāja fragmentu no  „Kroko 
un Dils”, ieguva 2. vietu (sagatavoja 
sk. Dace )

Madonas novada vides izziņas 
spēļu konkursā „Iepazīsti vidi” mūsu 
skolas veidotā spēle E.N.E.R.Ģ.I.J.A. 
ieguva 3. vietu.

Apsveicam!

Degumnieku pamatskolas skolēnu 
piedalīšanās novada olimpiādēs
Mācību priekšmets Klase Skolēns Skolotājs
Angļu valoda 6.klase R. Bormanis I. Kiukucāne
Skatuves runas konkurss 6. klase L. Jansiņš D. Koļesņikova

2. klase K. Kruglova M. Bodža
Informātika – animācijas filmu 
konkurss

5. klase M. E. Litke I. Strode

J. Litke I. Strode
7. klase V. Strode I. Strode

Dambrete 2. klase J. Radziņa S. Solovjova
4. klase Dž. Broka S. Solovjova

Matemātika 5. klase M. E. Litke D. Rubene
J. Litke D. Rubene

6. klase R. Bormanis Z. Juste
Vizuālās māksla 4. klase I. Stepaņenko U. Salmane

5. klase Jānis Toms Litke U. Salmane
8. klase A.  Upeniece U. Salmane

H. K.  Nagle U. Salmane
Ģeogrāfija 8. klase J. Šķēls A. Ostrovska
Mājturības un tehnoloģijas 8. klase H. K. Nagle Dz. Grumoviča

7. klase V. Strode Dz. Grumoviča
Sociālās zinības „Viss par eiro” 8. klase H. K. Nagle E. Zaube

Olimpiādes vēl turpinās un visus rezultātus apkoposim nākamajā avīzes 
izdevumā.
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Izglītojoši informatīvais pasākums „UZMINI NU!’’

28. februāra pēcpusdienā skolā norisinājās pasākums „Uzminu nu!’’, kuru or-
ganizēja un vadīja 1. un 3. klase kopā ar audzinātāju Inetu Strodi. 1. klases sko-

lēniem tā bija pirmā pieredze organizēt 
un vadīt pasākumu, kurā piedalījās visu 
klašu skolēni un komandā bija apvieno-
jušās arī atraktīvās mammas. Pasākums 
sastāvēja no 7 kārtām: mīklas atšifrē-
šana un minēšana, mūzikas fragmentu 
minēšana, fi lmu fragmentu atpazīšana, 
garšvielu atpazīšana, skolas darbinieku 
balsu atminēšana, slavenību atpazīšana 
un vārdu minēšana no pusvārda. Atrak-
tīvā, spraigā, jautrā un azartiskā gaisot-
nē noskaidrojām ka 1. vietu kopvērtē-
jumā ieguva vecāku komanda, 2. vietu 
6./7.klases komanda, 3. vietu 8. klases 
komanda. Paldies Sintijas Šķēles mam-
mai par atbalstu!

1./3. klases skolēni un 
audzinātāja Ineta

Lai gan aprīlī pa-
vasaris tā vien vilina 
izbaudīt spirgtā za-
ļuma svaigumu, arī 
grāmatas un lasīša-
na par sevi atgādina 
it sparīgi. 23. aprīlī ir 
Pasaules grāmatu un 
autortiesību diena, vi-
siem grāmatmīļiem tā 
noteikti jāatzīmē vai 
nu ar kārotu pirkumu, 
vai vismaz parunājo-
ties ar draugiem par 
izlasīto.  Un iespēja 

paņemt no bibliotēkas kādu jaunu un sev 
interesējošu grāmatu.

Dzīve un mūzika kā spēle – šis motīvs 
caurvij Daigas Mazvērsītes grāmatu par 
latviešu pianistes un komponistes Elgas 
Igenbergas mūža gājumu. Elga Igenber-
ga. Dzīves riču-raču.

Zoodārzs manā pagalmā ir Ingmā-
ra Līdakas stāstījums ne tikai par dzīvnie-
kiem viņa dzimto māju „Skaru” pagalmā. 
Par kurioziem atgadījumiem no paša un 
tuvinieku dzīves, gan vērtīgu informatīvu 
bagāžu. Līdaka raksta raitā un humor-
pilnā stilā, kurā ietverts smaids gan par 
dzīvnieku, gan par cilvēku.

Mēnesis pie jūras ir Daces Judinas 
jaunais detektīvromāns, kur izmeklēšanu 

turpina Anna Elizabete kopā ar saviem 
uzticamajiem draugiem.

Mantinieki ir Šarlotes Linkas triloģi-
jas trešā, noslēdzošā grāmata par Feliciju 
un viņas kuplās ģimenes dzīvi 20. gad-
simta Austrumprūsijā. Galvenā varone 
ir Felicijas mazmeita Aleksandra. Viņa ir 
mantojusi no vecāsmātes savas fascinē-
jošās pelēkās acis, alkas pēc brīvības un 
spēju pragmatiski rīkoties. Aleksandra 
liek uz spēles visu – un zaudē…

Viljama Bērtona Makormika ro-
māns Ļeņina harēms ir aizraujošs vēs-
tījums par trauksmainajiem 20. gadsimta 
notikumiem, latviešu nācijas veidošanos, 
sarkanajiem strēlniekiem. Liktenim patīk 
jokot: pret paša gribu jaunais aristokrāts 
Viktors tiek iesaukts Krievijas armijā, viņš 
piedalās Pirmajā pasaules karā un boļše-
viku revolūcijā, nonāk Ļeņina harēmā jeb 
sarkano strēlnieku pulkā. 

Lietuviešu rakstnieka Vitauta Sirijos 
Gira romāna Sarkankoka paradīze gal-
venais varonis Karolis jau bērnībā sliecas 
uz bagātu dzīvi. Viņš piedzīvo skaistu un 

romantisku laiku, sastop sava mūža sie-
vietes un tiek ierauts pretrunīgos pirms-
kara notikumos. 

Dafne Šeldrika ir pirmais cilvēks 
pasaulē, kas spējis veiksmīgi uzaudzi-
nāt jaundzimušu zilonēnu. Par to un par 
neparasto draudzību ar Āfrikas savvaļas 
dzīvniekiem, gan par savu ģimeni - vīru 
un bērniem viņa stāsta grāmatā Āfrikas 
mīlasstāsts.   

Lai pavasara plānos atrodas vieta arī 
kādai literārai dēkai! 

Bibliotēku nedēļa Degumnieku 
bibliotēkā

22. – 26. aprīlis

23.04. plkst. 15.00 – 777 aforismi 
latvieša dvēselei – tikšanās ar psiholoģi 
Agitu Jurkovsku.

24.04. – Neparastās grāmatas. Pirm-
skolas iestādes bērniem būs iespēja ie-
pazīties ar dažādām interesantām un ne-
parastām grāmatām.

22.04 – 30.04 – Multiplikāciju varoņi 
grāmatās. Grāmatu izstāde.

22.04. – 30.04 – INGA TROPA – ne 
tikai Ieviņa no UgunsGrēka. Literatūras 
izstāde.

28.04 – tikšanās ar JRT aktrisi un 
mūsu novadnieci Ingu Tropu. (Par tikša-
nās laiku skatīties afi šā)

Bibliotēkas ziņas sagatavoja 
Ināra Kokare

Bibliotēka ziņo Ar š.g. 1. aprīli Degumnieku 
bibliotēka apmeklētājiem būs atvērta 
arī trešdienās no plkst. 10.00 līdz 
18.00. Savukārt ārējās apkalpošanas 
punkts Ošupē strādās tikai 
otrdienās.
Katra mēneša otrā trešdiena – 
semināru diena. 

Latvija ir pietiekami liela, lai mums 
visiem pietiktu vietas, kur dzīvot un kur 
augt nākamajām paaudzēm. Latvija ir 
pietiekami maza, lai mēs visi kopā spētu 
tai atdot agrāko tīras un sakoptas valsts 
godu. 

Tāpēc 2014. gada 26. aprīlī visā 
Latvijas teritorijā atkal notiks vides sa-
kopšanas akcija „Lielā Talka”, kur pieda-
līties aicināts ikviens, kam nav vienaldzī-

Lielā Talka 2014
ga mūsu zeme, tās šodiena un nākotne.

Lielās Talkas galvenā ideja ir balstīta 
uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakop-
šanā, radot saliedētību, pozitīvismu un 
labi padarīta darba sajūtu. Lielās Talkas 
idejas autore ir rakstniece Annas Žīgu-
re, bet pati ideja aizgūta no igauņiem, 
kas vides sakopšanu visas valsts mēro-
gā pirmoreiz rīkoja 2008. gada 3. mai-
jā. Lielās Talkas 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.

Vairāk par Lielo Talku un iespēju pie-
dalīties Latvijas sakopšanā var uzzināt 
mājas lapā http://www.talkas.lv/
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Dambretes spēles cienītāji tiekas 
Degumniekos

22. martā, jau otro 
gadu pēc kārtas, Degum-
nieku tautas namā pulcējās 
dambretisti no Cēsīm, Ma-
donas, Dzelzavas, Gulbe-
nes, Rēzeknes, lai cīnītos 
par Ošupes pagasta atklā-
tā čempionāta medaļām. 

Dalībnieki bija pozitī-
vu emociju pārņemti, val-
dīja draudzīga atmosfēra. 
Piedalījās 26 dambretes 
spēles entuziasti – 6 bērni, 
7 dāmas, 13 kungi. Prieks 
bija redzēt Kozuļu ģimeni, 
kā arī jaunas dalībnieces 
sieviešu grupā. Sportā uz-
var stiprākais. Sieviešu grupā 1. vietā Vija 
Ritiņa (Rēzekne) – 5,5 punkti no 6 iespēja-
miem. Ar vienādu punktu skaitu – 4,5, bet 
iegūstot lielāku koeficientu, 2. vietā Aina 
Ivanova (Madona), 3. vietā Līga Skudra 
(Dzelzava), aiz sevis atstājot Maritu Mo-
zais (3 p.), Kristīni Bulati (2,5 p), Zigrīdu 
Zvejnieci (1 p.), Ilzi Pavļukeviču.

Vīru konkurencē 1. vietā Edvīns 
Eglīte (Gulbene) – 7 punkti no 8, 2. vie-
tā Valdis Mass (Meirāni) – 6 punkti, 
3. vietā Gunārs Meisters (Cēsis) – 5,5 p. 
Bērnu un jauniešu grupā: 1. vietā 12 ga-
dīgais Roberts Ritiņš (Rēzekne) – 9 p. no 
10, 2. vietā 14 gadīgais Guntis Skudra 
(Dzelzava) – 7,5 p., 3. vietā 8 gadīgais 
Kaspars Skudra (Dzelzava) – 6 p.

Vislielāko uzslavu ir pelnījis Alekss 
Kozulis, kurš pirmoreiz piedalījās sacen-
sībās un ieguva 4. vietu ar izcīnītiem 4 
punktiem. Viņam ir tikai 6 gadi, apmek-
lē pirmsskolas iestādi. Tiešām malacis, 
braši turējās spēlējot pret tik pieredzēju-
šiem dambretistiem kā R. Ritiņu, kuram 
ir 2. sporta klase un G. Skudru, kuram ir 
3. sporta klase. Abi zēni ne reizi vien ir 

spēlējuši pieaugušo konkurencē. Alekss 
aiz sevis atstāja 5. v. Laumu Ritiņu – 13 
gadi (Rēzekne) – 2,5 p., 6. vietā Viesturu 
Priednieku – 9 gadi (Kusa) – 0,5 p.

Sacensību galvenais tiesnesis – Jā-
zeps Juhņevičs. Pirmo trīs vietu ieguvēji 
tika apbalvoti ar diplomiem un medaļām, 
bet pirmo vietu ieguvēji saņēma arī piemi-
ņas vimpelīšus.

Gribējās redzēt vairāk vietējo dam-
bretistu. Varbūt nākošajās sacensībās 
tiksimies ar otru brālīti Akselu Kozuli un 
mammu Lauru kā dalībniekiem? 

2013. gadā Jāzepa Juhņeviča jubi-
lejas turnīrā aizsāktā tradīcija turpināsies 
un uz Degumnieku ceļojošā kausa izcīņu 
dambretisti tiek aicināti septembra otrajā 
sestdienā. Kauss atceļos no Jēkabpils, 
ko uzvarot sacensībās, aizveda Valerians 
Vizulis.

Uz tikšanos Degumniekos! Novēlu 
visiem dalībniekiem gūt panākumus, celt 
personīgās meistarības izaugsmi, izcīnīt 
jaunas uzvaras!

Marita Mozais
Valda Masa foto

Lubāna ezers – 
putnu pārceļošanas 
atpūtas vieta

Lubāns – Latvijas lielākais ezers. 
Lubāna ezers ar tam pieguļošajiem 
purviem, pļavām – kādreizējiem klā-
niem un dīķiem, kas ir nozīmīga putnu 
atpūtas un ligzdošanas vieta, ir Eiro-
pas nozīmes mitrājs. Tajā ietilps bijušie 
dabas liegumi – Īdiņu purvs, Īdeņas un 
Kvāpānu dīķi, Lubānas un Sūļagala 
purvs, Pārbaine, Salas purvs, Teirum-
nīku (Tīrumnieku) purvs, Salenieku 
purvs, Lubānas ieplakas u.c. Lubāns 
un zivju dīķi ir viena no svarīgākajām 
caurceļojošo ūdensputnu atpūtas un 
barošanās vietām valstī, kā arī viena 
no piecām labākajām ligzdošanas 
vietām 48 Eiropas apdraudētajām 
putnu sugām. 4 putnu sugas – jūras 
ērglis, vidējais ērglis, ķikuts un grieze 
ir iekļautas pasaulē apdraudēto putnu 
sugu sarakstā.

Šogad filiāles „Lubāna” klienti de-
vās ekskursijā uz Lubāna ezeru un tā 
apkārtni, pavērot putnus brīvā dabā, 
kas pulcējas pirms aizlidošanas uz 
ligzdošanas vietām ziemeļos. 5. ap-
rīļa diena bija bez vēja un saulaina, 
un tā vien vilināja cilvēkus brīvā dabā, 
lai baudītu pavasara spirgto gaisu un 
klausītos putnu treļļus augstu gaisā. 
Tuvojoties Lubāna ezeram gaisā var 
vērot putnu barus, kas lēnā lidoju-
mā nolaižas tuvējās ezera pļavās un 
veido mirgojošu, kustošu segu – tās 
ir sējas zosis un dzērves. Stārķi kā 
saimnieki pārbauda tuvējos grāvjus 
un ūdens lāmas pļavās. Lubāna ezers 
ar saulē vizuļojošo ūdens klaju mūs 
draudzīgi sagaida. No ceļa var redzēt 
pīles, kas jautri plunčājas pie pagā-
jušā gada niedrēm un nepievērš ne-
kādu uzmanību garāmbraucošajiem 
transporta līdzekļiem. Toties gulbji kā 
tādi lieli, balti dūnu spilveni ir piepel-
dējuši tuvu ezera malai un cienīgi ņe-
mas pa to, un tramīgi vēro apkārtni vai 
netuvojas cilvēki. Mašīnu troksnis tos 
nebiedē. Rēzeknes upe mūs ieprieci-
na ar jūras kraukļiem, kas sastinguši 
kā mietiņi sēž upē un uzmanīgi vēro 
ūdens klaju. Šeit mēs varējām vērot 
pīles, gulbjus, baltos zivju gārņus, 
kaijas. Atpakaļceļā klienti apskatīja 
slūžas, kas savieno ezeru ar Aivieksti, 
un dzirdēja ūdens dobjo, vareno balsi 
plūstot cauri slūžām. Aiviekstes iztecē 
pavērojām makšķerniekus, kas pacie-
tīgi gaidīja izvilkt kādu lomu no upes. 
Apmierināti un priecīgi par redzēto 
klienti atgriezās filiālē.

Livija Grīnvalde,
VSAC „Latgale” filiāle „Lubāna” 

kultūras pasākumu organizatore

Starptautiskajā teātra dienā – 
pirmizrāde

27. martā, Starptautiskās teātra 
dienas ietvaros, amatierteātra „Cits 
modelis” radošais kolektīvs skatītā-
jiem piedāvāja pirmizrādi „Sarkan-
galvītes ģimene jeb Zāģis 2”. Lugas 
autors Valdis Benne radījis katram 
aktierim raksturīgu tēlu ar savu ska-
tījumu uz sadzīviskām ikdienas lie-
tām un notikumiem. 

Ar šo izrādi aktieru kolektīvs 
piedalījās arī amatierteātru skatē 
Madonā. Ar lugas autoru Valdi Ben-
ni tiksimies kādā no nākamajiem 
„Klānu Vēstis” numuriem.

Ilze Purpļeviča Mirklis no izrādes.



2014. gada APRĪLIS8

LĪDZCILVĒKS

Pavārīte – Skaidrīte
Vīrieši mēdz teikt, ka tā lielākā mī-

lestība ejot caur vēderu. Uzskatu, ka arī 
mums, sievietēm, patīk labi pagatavoti, 
garšīgi ēdieni. Katram sava māksla, sava 
„rozīnīte” un savas receptes, kā ieprie-
cināt vēderu gan sev, gan citiem. Šajā 
sakarā devos ciemos pie mūsu skolas 
pavārītes Skaidrītes Trokšas, lai apru-
nātos par ēst gatavošanu un ne tikai.

Pastāsti, kur esi skolojusies?
Esmu dzimusi un augusi Rupsalas 

skolā. Pēc tam pārcēlāmies uz dzīvi Lā-
čudruvā. Ģimenē bijām sešas māsas un 
brālis. Tagad esam palikuši pieci.

Mācījos Ošupes pamatskolā, tad 
sāku strādāt kolhozā dažādus lauku 
darbus. Mamma teica, ja nestrādāsi, 
nekur nevarēsi mācīties. Smagi strā-
dāju no agra rīta līdz vēlam vakaram. 
Neviens darbs mani nebaidīja. Kad biju 
sapelnījusi nedaudz naudiņas, aizbrau-
cu mācīties uz Apes PTS. Izmācījos par 
lopkopības brigadieri un laboranti. Sāku 
strādāt padomju saimniecībā „Aiviekste” 
par brigadieri. Tomēr šis darbs man ne-
gāja pie sirds, laikam nebija mans aici-
nājums. Arī tajos laikos bija grūti atrast 
kārtīgus cilvēkus, kas strādātu fermās. 
Katrs bija burtiski jālūdzās uz darbu.

Tad kādu dienu man tas viss apni-
ka. Saņēmos un aizbraucu uz Lubānas 
ēdnīcu, kur pieteicos darbā par virtuves 
strādnieci. Diendienā mazgāju traukus, 
grīdas, mizoju kartupeļus, darīju visu, ko 
lika. Bet mani ieinteresēja ēst gatavoša-
na. Vēroju kā to dara pavāri, daudz ko 
iemācījos. Tā nostrādāju vairākus gadus. 
Priekšniecība ievēroja, ka man padevās 
arī gatavošana, tāpēc nosūtīja mani uz 
Kuldīgas kulinārijas skolu. Tur ieguvu 
4. kategoriju un biju pilntiesīga pavāre. 
Gribēja, lai palieku turpat Kuldīgā, taču 
es vēlējos atpakaļ un dzimto pusi. At-
griezos darbā Lubānā. Bija brīdis, kad 
nebija pavāra Ošupes skolā, pastrādāju 
arī tur kādu laiku. Vēlāk sāku strādāt De-
gumnieku skolā. Bija jāgatavo pusdie-
nas gan skolēniem, gan strādniekiem. 
Darba bija daudz, bet gandarījumu deva 
tas, ka  manis gatavotais ēdiens garšoja. 
Vecajā skolas ēdnīcā nostrādāju tik ilgi, 
kamēr  uzcēla jauno skolu. Tā no pašiem 
pirmsākumiem līdz šai dienai esmu pa-
vāre.

Vai ir kāda atšķirība bērnos, ja sa-
līdzina agrāk un tagad?

Jā, liela. Pirmkārt, tagad bērniem 
ir blakus veikali, kur var nopirkt dažā-
dus našķus. Agrāk bērniem bija laba 
apetīte, pusdienās šķīvji bija tukši iz-
ēsti. Tagad ir citādi. Žēl noskatīties, ka 
ēdiens paliek pusēsts. Atceros vecajā 
skolā bērni darīja dažādus darbus, lai 
tikai dabūtu kādu papildporciju saldē-
diena, kam bija liela piekrišana, tagad 

veselīgo ēdienu, ko gatavoju, bērni bie-
ži vien izbrāķē. Viņi labprāt ēstu čipšus 
un dzertu kolu.

Tu esi gājusi par saimnieci arī da-
žādos godos.

Jā, esmu bijusi saimniece gan bē-
rēs, gan kāzās, gan citās svinībās. Tagad 
jau retāk kāzas rīko. Kāzas, tā ir jautrība 
ar dažādiem kurioziem, kur saimnieces 
vienmēr tiek celtas godā.

Vai ir gadījušies kādi kuriozi, ka 
ēdiens piedeg vai zupa pārsālīta?

Protams, ka ir (smejas) un kā vēl, 
bet, ja esi pavārs, tad visu var novērst un 
izdarīt tā, lai neviens nemanītu.

Atceros vienu kuriozu, kad pēkšņi 
nodzisa elektrība, bet pusdienas man jā-
sagatavo līdz galam. Salasīju akmeņus, 
sataisīju tā, lai var uzlikt katlu, dabūju 
malku. Un kā šodien atceros, ka garšoja 
labi.

Kāds ēdiens tev pašai garšo?
Ēdienus nešķiroju, bet garšo citu 

gatavotais, pie sava jau esmu pieradusi.
Ko tu dari brīvajā laikā, tavs ho-

bijs?
Maz jau tā brīvā laika ir. Vakaros ļoti 

daudz lasu dažādus žurnālus „Privātā 
dzīve”, „Ieva”, „Ievas Stāsti” un citus. 
Man nav televizora, tāpēc arī lasu. Esmu 
apguvusi datorprasmes. Internetā ska-
tos filmas, lasu jaunākās ziņas.

Man ļoti patīk braukt ekskursijās, 
protams, to daru vasarā. Man patīk 
daba.

Apmeklēju kultūras pasākumus te-
pat mūsu tautas namā un braucu arī uz 
teātra izrādēm un koncertiem uz citiem 
pagastiem un pilsētām.

Mans hobijs ir organizēt braucienus 
uz teātra izrādēm. Žēl, ka no mūsu pa-
gasta ir tik maz braucēju, tad meklēju 
kaimiņpagastos Barkavā, Lubānā, Mei-
rānos un pat Madonā. Svarīgi, lai auto-
busā būtu aizņemtas visas vietas, līdz ar 
to lētāki ceļa izdevumi. Esam bijuši gan 
Valmieras teātrī, Daugavpilī, Rēzeknē, 
Preiļos.

Kas tevi priecē un kas apbēdi-
na?

Priecē, ja par padarīto darbu sa-
ņemu paldies no sirds. Kas apbēdina? 
Cilvēku skaudība, tā latviešiem ir ļoti rak-
sturīga. Nepatīk divkoši un sliņķi.

Ja tu būtu pagasta pārvaldes va-
dītājs, ko tu darītu?

(Smejas). Es nekad nevarētu būt pa-
gasta pārvaldes vadītājs. Bet varu teikt 
tikai to, ka cilvēkam, kas ieņem šādu 
amatu, jābūt godīgam, saprotošam un 
sirsnīgam cilvēkam. Un mūsu Aigaram 
piemīt visas šīs īpašības.

Kā ar politiku? Vai nosargāsim 
Latviju?

Ar politiku esmu uz „jūs”. Bet Latviju 
nosargāsim, ja visi būsim īsteni latvieši 
„no matu galiņiem līdz papēžiem”.

Skaidrīti uzklausīja 
Ināra Baltā
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Drīz būšot Degumnieku skolas ab-
solventu salidojums. Jauki. Iešāvās prā-
tā – kāpēc netiek organizēti profesiju 
salidojumi? To varbūt zina vien sociālfilo-
zofijas nozaru darbinieki. Tā kā Degum-
niekos esmu vadījis gana ilgu mūža strē-
ķi, zinu, ka lieti vietā (t.i. izdevies) būtu 
šoferu salidojums. Nav šaubu arī visu 
citu, jo jebkurš darbs, jebkurā sistēmā ir 
godājams. Par šoferiem, viņu izteikumos 
– „mēs, eļļas tārpiņi”, šajā savā dvēseles 
noskaņojumā esmu vairāk piedomājies, 
vairāk „iedarbinājis” atmiņas skritulīšus.

Kaut gan līdz šim brīdim nesaprotu, 
kāpēc viss, kas saistīts ar transportu, ta-
gad top vizitēts ar loģistiku. Tas gan nav 
svarīgi. Šoreiz. Jo Degumnieku šoferu 
salidojums ir noticis. Nesen viņi pulcējās 
Lubānā, apaļā jubilejā apsveicot savu ko-
lēģi Raimondu Tomiņu. Vēl „dzīva” Iecel-
niekos ir viņa dzimtas māja. Ar iepriekšēju 
atvainošanos, lai man atļauts pakavēties 
atmiņās par sociālistiskās lauksaimniecī-
bas loģistikas darbiniekiem Degumnieku 
pusē, sākot ar kolhoziem un beidzot ar p/s 
(sovhoziem). Tā kā tas viss ir zem birkas 

Viņu nogalināja kolhozs
Šie vārdi stāv piemineklī uz kādas 

latviešu kundzes mūžīgās atdusas vietas 
Krīvbirzes veckapu (centrālo) kalniņā. Tas 
ir ļoti zīmīgi un simboliski, jo krievu sociā-
listiskā lauksaimniecība Latvijā iznīcināja 
ne tikai cilvēku mūžus, bet arī kādreiz Ei-
ropā vienu no visaugstāk attīstītajām zem-
kopības valstīm.

Tas bija manā bērnībā, un to atceros 
kā pa miglu – šo to. Sapūšanai atstātos 
āboliņa laukus, ziemas salā iesalušus kar-
tupeļu un cukurbiešu tīrumus. Kukurūzas 
un gumijas (kaučuka) ārprātu. Lopkopju 
brīvdienas, ar ko mājdzīvnieki (cūkas) ne-
bija mierā, un kvieca kilometriem tālā dzir-
damībā. Atceros, kā vectēva jaunzirgs, 
tikko iemācīts strādāt, tika nacionalizēts 
uz kolhozu Zvidzienas pusē. Tur Vanadzi-
ņu nobendējuši pāris gados.

Kāpēc par to šodien jārunā, jo pēdē-
jās desmitgadēs pirms PSRS sabrukuma 

taču dzīve bija ciešama. Dažiem algas 
pat ļoti labas, bet lauku labumiem labs 
tirgus. „Atbrīvotājvalsti” Krieviju piebarot 
nevarēja vien spēt, tāpat kā pieliet cauru 
mucu. Tas nekas, ja pašiem desas „karā-
jās kokā”, un tās bija jāpērk Lietuvā.

Bet latvieši nedrīkstēja slikti dzīvot 
(pret Rietumiem tā tomēr bija trūcība), jo 
viņi ar Latvijai piedienīga darba tikumu 
rāvās gan fermās, gan tīrumos. Garā un 
prātos vēl bija dzīvs senču gēns – strā-
dāt! Bet jo biezāka tapa sarkanā migla, jo 
sāka iet zudībā latviskās dzīvesziņas tiku-
mi. Tradicionālas kļuva tukšo lauku māju 
apzagšanas un demolēšanas parādības, 
aku un ābeļdārzu noindēšana ar pārpa-
likušu ķimikāliju izgāšanu. Meliorācijas 
vārdā netika taupīti ne ozoli, ne bērzu bir-
zes, ne akmens mūra ēkas, kuras apraka. 
Un to darījām mēs paši – latvieši. Kāpēc? 
Tāpēc, ka mūžībā aizgāja vecā paaudze, 

bet toreiz vēl jaunā „cēla” komunismu un 
tai bija svešs vārds un jēdziens „privāt-
īpašums”. Tāpēc nav jēgas aprakstīt tās 
daudzās nejēdzības, kas notiek arī De-
gumnieku apkaimē.

Antiņ, pūt stabulīti! Prātiņ, nāc mājās! 
To es saku tiem, kuri tic, ka pastāvot PSRS, 
dzīve bagāti tecētu uz priekšu. Jājautā – ja 
jau bija labi, kāpēc PSRS izjuka? Materiāli 
labi bija Latvijai – Baltijai, kuras zemnieki 
(lauksaimnieki) STRĀDĀJA! Un saņēma 
krievu rubļus. Bet ar saviem tautiešiem 
Gorbačovam nelaimējās arī 20. gadsimta 
norietā. Tās tautas darba tikums jau bija 
uz bada svariem. Bet ASV, kura bija par 
mūsu brīvību, Krieviju finansiāli piespie-
da pārtraukt mūsu okupāciju. Izrādās, 
ka šī ļaunuma impērija nevar dzīvot bez 
citu valstu brīvības nogalināšanas. Var-
būt beidzot Eiropai un ASV tas apniks un 
laupītājs apdedzinās zagļa pirkstus jau 
Krimā. Bet tas atkal cits temats.

Loģistika sarkanās impērijas ceļos
„reiz bija”, vienā strīpītē atminēšu arī tos 
vīrus, kuri jau Dieva gaismā un kambaros.

Tātad, Raimonds. Tas nu gan bija 
viens riktīgs latvietis. Ir jau arī tagad, fakts. 
Kā jau liels un spēcīgs vīrs būdams, viņš 
bija mierīgs un gudrs, ar savdabīgu humo-
ru apveltīts.

Bet būtu jāsāk ar pašiem pirmajiem. 
Tos neatceros, bet nepretendējot uz vēstu-
risku patiesību uzzināju, ka pirmais šoferis 
pirmajā kolhozā „Gaisma” varētu būt bijis 
Juris Broks, tad vēl kāds ebreju jauneklis. 
Tas nozīmē, ka visās nācijās ir čakli cilvēki. 
Reiz viņš iedevis stūri kādam puikam, tas 
iebraucis pļavā. Šoferis tad nu bāries – Po 
pļavem nav nekāda braukšan! 

Viens no pirmajiem šoferiem bijis arī 
Staņislavs Ziemelis, drusku atceros sko-
lotāju Veipu, kuru viņš apprecēja. Toties 
labi atceros šoferi no mana Krīvbirzes 
ciema Rihardu Tropu. Viņš bija mana kla-
ses biedra Jura Tropa māsas Līvijas vīrs. 
Arī liels un mierīgs vīrietis. Zīmīgi viņam 
bija tas, no kā varētu mācīties mūsdienu 
šoferi. Protams, tas mūsdienu superjau-
dīgajiem spēkratiem galīgi neder. Proti, 

tais retajās reizēs, kad Rihardam gadījās 
jautrs prāts, viņa mašīna kustējās tik lēni, 
ka mēs, mazi puikas, to noskrējām. Tikai 
stiprs cilvēks nezaudē prātu alkohola ie-
tekmē. No Raimonda Iecelnieku ciema 
bija arī Andris Kančs.

Hruščova un Brežņeva laiku atceros 
daudz labāk. Arnolds Strazdiņš bija Rī-
gas zēns, var teikt  – filozofs un ar viņu 
bija interesanti runāt par „augstām lie-
tām”. Tagad dzīvo Rīgā, bauda pensijas 
atpūtu. Mans rads Kārlis Puiše. Paldies 
saku viņam, ka iemācīja braukt ar sma-
go automašīnu. Viņa brālis Jānis bija ļoti 
muzikāls un sirsnīgs cilvēks. Enerģisks 
bija Juris Krams, prātā interesanti brau-
cieni uz Rīgu. Par šoferi strādāja arī viņa 
brālis, taču to neatceros. Vesela virkne 
manu vienaudžu – Juris Pauliņš, arī kla-
sesbiedru – Jānis Bērziņš (Točs) un Pēte-
ris Tropiņš. Atceros interesantas sarunas 
ar Edvīnu Uzulnieku. Mūžīgi būs prātā 
šofera – veterāna Leimaņa kunga atbildē-
jums kāda pateicībai par pavizināšanu, 
proti, – lūdz Dievu! 

Varu kļūdīties, bet Degumniekos par 
šoferiem iespējams, ka strādāja arī Jānis 

Runa šoreiz būs par pagājušā gadu 
simta 50-tajiem gadiem. Biju bērns un, 
protams, nekā nesapratu no tā, kādā bez-
tiesiskā un totalitārā režīmā dzīvojam. Ar 
visām no tā izrietošām preteklībām, kurās 
pret savu gribu piedalījās arī bērni.

Degumnieku skolā 7. novembrī, kad 
bija boļševiku apvērsuma (ka tā nebija 
sociālistiskā revolūcija, tagad atzīst arī 
daudzi Krievijas vēsturnieki – J.A. Trops) 
gadadiena, gatavoja mielastu. Bija dejas. 
Tās mums lieliski mācīja fizkultūras sko-

Tāda bija dzīve… lotājs Jānis Kozulis. Bērniem tiešām bija 
svētki, jo lietas būtību taču mēs nezinā-
jām. Bet vienu šādu svinēšanu atceros ar 
kaunu. Un lūdzu tiem bērniem (vismaz ta-
gad) piedošanu. To preteklību izpratu jau 
tikai pieaudzis. Bija tā.

No Sibīrijas izsūtījuma bija atgriezu-
sies Miglu ģimene. Nacionālie partizāni. 
Dzīvoja Jaunkamolu (bija balta ēka) mā-
jās, tagad palikusi egle un citi koki. Skolā 
gāja Miglu zēni. Kā “bandīti” viņi mielastā 
netika pielaisti, un gāja mājās. Bet mēs, 
citi, apmētājām viņus ar sasalušām zemes 
pikām, bļaudami – bandīti!

Kas mūs uz tādām preteklībām sa-

mācīja? Vecāki tie nebija. Tātad skolā ak-
tīvi pildīja komunistu ideoloģijas prasības. 
Izņemot skolotāju – manu māti. Nesaku, 
ka to darīja darīja vairums citu pedago-
gu. Pietika jau vienam no viņiem bērnu 
smadzenēs „iedot” kaut ko tādu. Tā, lūk, 
notika latviešu bērnu smadzeņu skalošana 
veselu pusgadsimtu, un visi mēs cietām 
no šis bezdievīgās zombēšanas par „pa-
radīzi” (komunismu) zemes virsū. 

Ne visi esam izveseļojušies. Tāpēc 
jau arī bieži notiek krievpadomju laiku sla-
vināšana. Kas to dara, protams, alojas, to 
es varu argumentēti pierādīt, bet par to 
citreiz.

turpinājums 10. lpp.
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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” tipogrāfi jā
Tel. 64860983, 65230116

Tirāža 500 eks.

LĪDZJŪTĪBAS

Virs galvas priede
Teic vārdus dziesmai.
Iesāktai un nepabeigtai,
Teic ardievas dzīvei – aizejošai.
 /A. Skujiņa/

MIRUŠI: 
Aleksandrs Broks

(10.04.1930. – 12.02. 2014.)
Ilze Tropiņa

(16.12.1935. – 12.02.2014.)
Antoņina Vanaga

(26.02.1947. – 23.02.2014.)
Velta Šķēle

(09.09.1936. – 01.03.2014.)
Elza Tauriņa

(02.03.1928. – 25.03.2014.)
Juris Broks

(25.06.1975. – 04.04.2014.)

Reiz pienāk diena – nelūgta un skarba,
Kad sirdī dziļi smeldz un sāp...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Mārim, 
māti smilšu kalniņā pavadot.

Degumnieku pamatskolas kolektīvs 
un arodbiedrība

Ielu bedrēs uzzied 
atraitnītes

aprīlī vairāku Latvijas pilsē-1. 
tu ielu bedres pārvērtās par ziedošām 
„puķu dobēm”.

Vislatvijas atraitnīšu stādīšanas ak-
cija norisinās jau trešo gadu. Optikas sa-
lonu Metropole kolektīvs izmantojis vai-
rāk nekā 800 atraitnīšu stādu, ap 1600 
litru kūdras, tādējādi aizdarot apmēram 
100 bedres.

Akcijas rīkotājus priecējot tas, ka 
autovadītāji bedres ar ziedošajām atrait-
nītēm pamana un cenšas apbraukt, lai 
nekaitētu ziediem. Savukārt, ielu uzturē-
tāji, ierodoties bedres labot, rūpīgi izce-
ļot stādus, ļaujot tos paņemt garāmgājē-
jiem iestādīšanai piemājas puķu dobēs.

www.db.lv

Būs atkal pavasars. Plauks ķirši
Un zālē ņudzēs pienenes.
Bet puķu vaļsirdīgās sejās
Vairs neskatīsies, vecmāmuļ!

/Ā. Elksne/
Patiesa līdzjūtība 

Mārtiņam Vanagam, vecmāmiņu 
smilšu kalniņā pavadot.

Bijušie klasesbiedri, audzinātājas un 
vecāki Degumnieku pamatskolā

Vai, zemīte tev pietrūka
Smilšu gultā gulētāju,
Ka tu mani arī sauci
Zem savām velēnām.

Izsakām līdzjūtību 
Normundam Melngailim ar ģimeni, 

brāli JURI BROKU 
guldot smiltājā.

VSAC „Latgale” fi liāle „Lubāna” 
kolektīvs

Nez no kurienes uzradies tas  
Klēpī ievēlies kamolīts mazs. 
Saulē sārti vaidziņi tvīkst, 
Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst!

5. februārī 
Lāsmas un Didža 
Pommeru ģimenē 
piedzimis dēliņš 
Sandijs.

11. februārī 
Lienes Skrastiņas 
un Jāņa Baltā ģime-
nē piedzimusi meitiņa Baiba.

10. martā Elīnas Ivanānes un Uģa 
Stankas ģimenē piedzimusi meitiņa 
Amanda.

31. martā Gunitas Mežītes un 
Arņa Sidorova ģimenē piedzimis dē-
liņš Mikus.

APSVEICAM!
Ošupes pagasta pārvalde

Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst!

Lai mums pieder vēl ilgi
tavas gādīgās rokas un vārdi,
Ko tu padomam saki
dzīves raizes, kad māc.
Lai vēl ilgi mēs tevi
šajās mājās sajūtam blakus,
Lai tu zaļo kā liepa,
gadi, ko nenomāc.

Sirsnīgi sveicu Janīnu Tropu 
skaistajā dzīves jubilejā!

Novēlu: Dod, Dieviņi, siltu sauli,
Ilgu mūžu dzīvojot!
Draudzene Albīne

Krams un Ilmārs Dreika. Gandrīz izskrēja 
no prāta sekretāres Margaritas kundzes 
vīrs Konstantīns Skangalis, rūpīgs šoferis 
un mūžīgi darbos aizņemtais vārda brā-
lis Jūlijs Broks. Ļoti strādīgs bija arī Jānis 
Trops.

Vairāk mana atmiņa neizdod „eļļas 
tārpiņu” vārdus, un tad jau es aizgāju ci-
tos Latvijas laukos, bet Degumnieku šofe-
ru saimi papildināja vēl jaunāka paaudze, 
kurai bija lemts, vai kurai bija tas gods pa-
beigt reisus komunistiskās lauksaimniecī-
bas ceļos. Degumnieku šoferos bija dzīvs 
latviskais gars, daudzus uz pārrunām uz-
aicināja Madonas čeka. Lai arī zinu, kas 
un kā, taču šo tematu necilāšu. Muļķim 
pat skaidrs, ka bērniem nav jāatbild par 
senču grēkiem.

Bet atmiņas par šoferu laikiem ir pa-
tīkami pārcilāt pie mana kaimiņa Lielmež-
niekos, arī šofera ar 40 gadu stāžu – Jāņa 
Bārbaļa.

Bet, ja kas ir aizmirsts (nejauši), tad 
taču „Klānu Vēstīm” varētu pastāstīt paši 
šoferi. Tas būtu vēl interesantāk!

Pārdomu lappusi sagatavoja 
Jūlijs Augusts Trops

Redaktores piezīme: par rakstu 
saturu atbild autors

Pagātne ir koks,
Ko nevar aizsniegt.
Nākotne ir asns,
Kas tiko dīgst.
Tagadne ir ābele
Tev līdzīga.
Rūpējies, lai zari
Augļos līkst!

 /Dzidra Rinkule-Zemzare/

Š.g. 14. jūnijā plkst. 19.00 
tiekat mīļi aicināti uz 
9. klases izlaidumu 

Degumnieku pamatskolā!

9. klases absolventi un audzinātāja

Tas, kas pasmejas tā vietā, lai 
plosītos, vienmēr ir stiprākais. (japāņu 
gudrība) 

Cilvēks maldās nevis tādēļ, ka ne-
zina, bet gan tādēļ, ka iedomājas sevi 
zinošu. (M. Montens) 


