
PĒDAS Mālupes 

mežsarga 

stāsti



Ābeļdārzi ceļmalā
Mālupes pagastā, braucot pa ceļu uz Tarvām, 
kreisajā ceļa pusē plešas līdzens lauks. 
Piecdesmito gadu sākumā, kad jau piespiedu 
kārtā bija nodibināti pirmie kolhozi, šajā laukā 
notikušais satriec ar savu absurdumu, 
bezjēdzīgumu.                                                                 
Tolaik laikrakstos bija publicēti partijas 
uzsaukumi lauku darbaļaudīm piedalīties mežu 
un dārzu dienās. Bija jāapstāda visas brīvākās 
vietas pie skolām, kantoriem, ceļmalām. Katrā 
kolhozā bija jābūt plašam ābeļdārzam.                                                                        
Laukā pretī bijušajai Mālupes pareizticīgo 
draudzes skolas ēkai stādīja jau lielas , ar 
traktoriem no zemes izrautas, ābeles. Tās bija 
izplēstas no izsūtīto zemnieku dārziem. Tas bija 
satriecošs skats.                                                                                  
Ilgs mūžs gan šādam dārzam nebija, varmācīgi 
izrautie koki nespēja ieaugt. Šādas ābeļu 
stādīšanas kampaņas turpinājās arī vēlākos 
gados un tāpēc vēl tagad daudzās ceļmalās 
pavasaros zied vecas ābeles kā atmiņa par 
sarežģīto laiku Latvijas laukos.  



1951.gada 21.aprīlis                                     Mālupes ciema DDP izpildkomitejas lēmums    



Doktorāts*) 
Valsts drošības ministra Alfona Novika apstiprināta atļauja
par citu dzīvokļu ierādīšanu virsniekiem.                                                                           *)sakaru nodaļa   

1948.gada 4.marts                                                               Mālupes pagasta IK lēm. 1950.gada 14.jūnijs

•



1949.gada 15.marts                                                                                                       1948.gada 21.maijs



Akts par nacionālo partizānu uzbrukumu Mālupes izpildkomitejai 1945.gada 12.jūnijā



Nacionālo partizānu aktivitātes Mālupes pagastā



Pļaviņa pie Mālupes pagastmājas: 

*) zem ozola gulēja nogalinātais Jānis Bitāns                                     *) blakus pļaviņā bija izliktas izsūtītajiem konfiscētās mantas, bet
saimniecību zemi pievienoja kolhozu zemei



*) Apkārtraksts  par aizdomīgām personām                                                   *)  No tautas sapulces protokola Mālupē 
1945.gada 23.aprīlī                                                                                           1945.gada 13.jūnijā



Mālupes ( Randu) priedes

Mālupes pagasta bijušajā tirgus laukumā šalc diži ozoli. 
Gadatirgus dienās to pavēnī notika aktīva rosība. Tagad 
laukums tukšs un kluss, bet pretī pāri ceļam šalc Mālupes 
priedes.                                                                                                         
Tās glabā septiņdesmit gadus vecus notikumus. Kolhozi 
būvēja fermas, bija vajadzīga grants. Traktoristi bieži uzraka 
cilvēku kaulus. Neviens jau toreiz necentās noskaidrot, kam 
tie pieder un kaulus noraka atsevišķā bedrē, iespējams, 
valnī pie Mālupes kapsētas.                                                                           
Pēc mālupiešu atmiņām tur varētu būt aprakti pēckara
sadursmēs kritušie nacionālie partizāni.                                 
Pašlaik Mālupes priedēs granti vairs nerok, bedres ir 
aizaugušas, paslēpjot seno dienu notikumus.                                  



Grantsbedres tagad….



Jāņa Bitāna kapavietu meklējot….Foto: Gunārs Saksis



1950.gadi                                                           2021.gada 26.augusts



Skats uz Spēka kalnu ( «Bērzukalna» mājām)

«Par Bitānu Jāņa pēdējo miera vietu kādā vēstulē no 
Latvijas raksta: Olgas brālis ir aprakts pretī Spēka kalnam  
ceļa otrā pusē tais brikšņos. Vai viņa kauliņi tur vairs ir vai 
ne, nezinu, jo tur tagad saraktas visādas bedres. Tomēr 
vienmēr pa ceļu garām braucot, Jāni sveicinu, jo bijām tak 
klases biedri.»

Valentīns Pelēcis 1995.gada 1.martā «Treji Vārti»



Jāņa Bitāna vecāki    Otto un Emma Bitāni 80.gadu jubilejā 
1967.gadā ASV, Minesotā 

«Ceru, ka arī mans Jānis vēl dzīvs un cīnās, lai arī es ar 
Emmu vēl ierastos savos Miškos.»



«Mišku» saimniecības vieta                                                                   Pie liepas «Miškos»



Rakstnieka Valentīna Pelēča mājas vieta «Ciršņi»



Bijušais Mālupes- Ciršņu ceļš                     Valentīns Pelēcis rakstīja…»uz pasauli izbraucamais Cieršņu ceļš»   «Malēnieša pasaule»



Notikumi  uz Mālupes- Ciršņu ceļa



Mežā ap «Daumantu»  mājām  -V. Pelēcis  «Malēnieša pasaule»

Pēc vietējo iedzīvotāju atmiņām 1944.gada vasarā šķūnī 
bijusi  vācu armijas lazarete. Mirušie apbedīti attālāk no 
šķūņa. Bijušas redzamas kapu rindas ar koka krustiem. 
Šķūnis stāvējis vēl 1970- tajos gados.



Latvijas karte  1942.gads



«Daumantu»  māju vietā                                                               1953.gada karte



Mežā  pie «Daumantu» māju vietas- bija dzīvojamā ēka, kūts, labības šķūnis, pagrabs, smēde



Mālupes pareizticīgo baznīcas vietā                                                           Mālupes bijušās pareizticīgo draudzes skolas ēka



Mālupes pareizticīgo draudzes
baznīcas metriskā grāmata 1875.gads:  
dzimuši 2 zēni, 4 meitenes, laulāti 2 pāri, miruši 2 vīrieši, 0 sievietes                                   1876.gads        





Mālupes pareizticīgo draudzes kapi





Pareizticīgo baznīca Liepnā

Pēc Mālupes iedzīvotāja Jura Briediņa atmiņām Mālupes 
baznīca ir nojaukta un pārvietota uz Liepnu ap 1956-
1957.gadu.                                                                               
Draudze Liepnā no jauna reģistrēta 1965.gadā.



Mālupes dzelzceļa stacija, 1930.gadu beigas                                          Līnija Pakalnieši- Kūdupe



Ceļš bijušā dzelzceļa Pakalnieši- Kūdupe līnijas vietā 

(atzars līnijai Gulbene- Abrene, likvidēts 1944.gadā)
Ceļš mežā  - « Mironova» līnija



Kartes:                               1938.gads

līnija Pakalnieši- Mālupe (st.Salenieki)                                                       līnija Mālupe- Kūdupe ( st.Salenieki)



Nacionālo partizānu bunkuru vieta netālu no Salenieku stacijas krautuves.
Iedzīvotāji dzirdējuši šāvienus.
Šo vietu zinājis mežsargs Elmārs Lakstīgala.



«Mežbriednieki»  - mežsargu māja

Netālu no mājām atradies nacionālo partizānu bunkurs. 
Partizāni sevi saukuši par «zaļo armiju». Bunkurā 
1950.gada vasarā  dzīvojuši 4 cilvēki.

No LVA materiāliem.



20121.gada 24.novembris                                                                                      «Mežbriednieki»



«Kromuļi»

1948.gada vasarā pēc sadursmes ar iekšlietu karaspēku 
Bitāna grupa pārgājusi uz laiku dzīvot mežā netālu no 
«Kromuļiem». Partizānu vasaras bāze mežā bija trīs teltis, 
pārklātas ar zariem. Partizānu ieroči- rokas ložmetējs, 
revolveri, kapseles spridzināšanai.

No LVA materiāliem.



2021.gada 24.novembris                                                      «Kromuļi»



Vilma Augstkalne (1907- 1965)  Legalizējās 1953.gada 14.septembrī. Sods -10 gadi labošanas darbos. Skats pāri laukam uz pēdējo 
Vilmas bunkura atrašanās vietu.



Valnis pie Mālupes kapsētas



Valnis pie Mālupes kapsētas

Šajā valnī , iespējams, ir aprakti Randu priedēs un 
citur atrasto apšaudēs kritušo cīnītāju kauli.



«Skaistaissils»

1946.gada 31.augustā šajās mājās norisinājās traģiski 
notikumi. Partizāni nošāva Zīvertu Ernestu un viņa 
ģimeni. E.Zīverts bija legalizējies sarkanās armijas 
dezertieris un čekas specgrupas aģents «Voldis», kurš 
izsekoja partizānus. Partizāni atstāja zīmīti ar 
paziņojumu. Sieva Paulīne smagi ievainota, bet palikusi 
dzīva.



2021.gada 24.novembris                                                                                             «Skaistaissils»



Mālupes kapsētā:
nacionālā partizāne Vilma Augstkalne(1908- 1965)                                                         Mežsarga Elmāra Lakstīgalas kapavieta
partizānu atbalstītāja Velta Stilve (1918- 2002)



Bijušo Latvijas armijas karavīru Artūra Skadiņa un Staņislava Žukovska kapavieta. Nošauti 1941.gada 21.augustā.



Izmantoti materiāli no:

*) Latvijas Valsts arhīva

*) Alūksnes zonālā valsts arhīva

*) Mālupes pareizticīgo draudzes arhīva

*) Andreja Stilves personīgā arhīva

*) wikipedia.org



Paldies!

Mālupes pagasta takas izstaigāt palīdzēja

mežzinis   Andrejs STILVE

2021.

A.Ievedniece


