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pasākumi

 Domes sēdes lēmumi 28.02.2018.

 Iepazīsimies ar jauno pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciālisti.

 Lubānas vidusskolas aktualitātes 
skolēnu avīzītē “Saldskābmaize”.

 Stāsts par 15 darba gadu jubileju 
dejas jomā.

 Novada ģimenēs ir cilvēki, kuri pie-
der kategorijai – jaunais speciālists. Ak-
tuāla informācija jaunajiem speciālistiem 
par valsts garantiju mājokļa iegādei. 

 Pulkveža Oskara Kalpaka atceres 
pasākumi novadā.

 Lubānas vidusskolā un Meirānu 
Kalpaka pamatskolā būs pieejamas 
bezmaksas nodarbības bērniem fi ziskās 
sagatavotības stiprināšanai un pareizas 
elpošanas tehnikas apguvei.

 Lubānas Mākslas skolas audzēk-
ņu sasniegumi.

 Pēdējās atvadas no ilggadējās Lu-
bānas vidusskolas direktores Vilhelmī-
nes Ivuškānes.

 Kultūras dzīves aktualitātes: jaunā-
kās fi lmas, teātra izrādes, koncerti.

 Tuvojas nekustamā īpašuma no-
dokļa nomaksas termiņš – 3. aprīlis. 

 Ikvienam ir iespēja pieteikt kandi-
dātu nominācijām “Dabai draudzīga dzī-
vesveida vēstnieks” un “Dabai draudzī-
ga dzīvesveida vēstnieks sabiedrībā”.

 25. martā neaizmirsīsim pagriezt 
savu pulksteņu rādītājus 1 stundu uz 
priekšu. 

 Līdz 3. aprīlim vēl var iesniegt 
valsts amatpersonas deklarāciju.

Lubānas kultūras nama lauku 
kapela “Meldiņš” piedalījās XXVI 
Vispārējos latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētku tautas mūzikas ansam-
bļu un kapelu skatē un ieguva 1.pakāpi. 
Skate notika 17. februārī Viļānu kultūras 
namā. Priecājamies un lepojamies par 
iegūto augsto novērtējumu!

Latvijas skolu ziemas olimpiskais festivāls 
2. martā četri Lubānas vidusskolas skolēni devās 

uz Ērgļiem, lai piedalītos lielākajā ziemas pasākumā, 
kas paredzēts Latvijas skolēniem. Šogad olimpiskajā 
festivālā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 1418 
no 146 skolām. Pasākuma gaisotne bija fantastiska. 
Viss notika kā īstajā Olimpiādē. Pēc atklāšanas Lubā-
nas komandas sportisti (Marta Valaine, Evelīna Galeja, 
Nauris Stiprais, Armands Dzenis) devās uz Viešurkal-
nu, kur piedalījās disciplīnā – ziemas orientēšanās uz 
slēpēm.  

Nauris Stiprais savā vecuma grupā izcīnīja 3. vie-
tu, Marta Valaine – 4. vietu, atpaliekot no trešās vietas 
tikai par 7 sekundēm, Armands Dzenis – 6. vietu, bet 
Evelīna Galeja – 20. vietu. 

Mēs lepojamies ar saviem sportistiem!
Sporta pasākumu organizators Māris Valainis

Plkst. 17.00
Lubānā

Aiviekstes krastā 
pie represēto akmens

Piemiņas brīdis, 
ziedu nolikšana
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PAŠVALDĪBĀ 

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 9. marts2

Sēdē piedalās deputāti: Tālis Salenieks;  
Iveta Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, 
Guntis Klikučs, Inguna Kaņepone, Laila 
Ozoliņa. Nepiedalās deputāti: Māris Valers 
– aizņemts pamatdarbā, Sandra Valaine – 
slimības dēļ.

 1. Par Lubānas novada attīstības 
programmas 2019. – 2026. gadam izstrā-
des uzsākšanu

Nolēma
1. Uzsākt Lubānas novada attīstības 

programmas 2019. – 2026. gadam izstrādi.
2. Nozīmēt atbildīgo par novada attīs-

tības programmas izstrādi – Lubānas no-
vada pašvaldības attīstības daļas vadītāju 
Egilu Rēveli.

3. Izveidot novada attīstības program-
mas izstrādes vadības grupu sekojošā sa-
stāvā: novada pašvaldības domes priekšsē-
dētājs Tālis Salenieks; novada pašvaldības 
izpilddirektors Ivars Bodžs; novada pašval-
dības attīstības daļas vadītājs Egils Rēvelis.

4. Apstiprināt novada attīstības prog-
rammas izstrādes darba uzdevumu un izpil-
des termiņus saskaņā ar pielikumu.

5. Paziņojumu par novada attīstības 
programmas izstrādes uzsākšanu publi-
cēt pašvaldības mājas lapā www.lubana.
lv, laikrakstā „Lubānas Ziņas” un Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmā 
(TAPIS).

6. Lēmumu par Novada attīstības prog-
rammas izstrādes uzsākšanu nosūtīt plāno-
šanas reģionam. 

 2. Par saistošo noteikumu Nr. 2 “In-
terešu izglītības un pieaugušo neformā-
las izglītības programmu licencēšanas 
kārtība” pieņemšanu

Nolēma apstiprināt  saistošos noteiku-
mus Nr. 2 “Interešu izglītības un pieaugušo 
neformālās izglītības programmu licencē-
šanas kārtība”.

 3. Par Interešu izglītības un pieau-
gušo neformālās izglītības programmu 
licencēšanas komisijas nolikuma apstip-
rināšanu

Nolēma apstiprināt Interešu izglītības 
un pieaugušo neformālās izglītības prog-
rammu licencēšanas komisijas nolikumu.

 4. Par Interešu izglītības un pieau-
gušo neformālās izglītības programmu 
licencēšanas komisijas izveidi

Nolēma izveidot Interešu izglītības un 
pieaugušo neformālās izglītības program-
mu licencēšanas komisiju šādā sastāvā: 
komisijas priekšsēdētāja – Lubānas nova-
da pašvaldības Izglītības darba speciāliste 
Dace Mežsarga, komisijas priekšsēdētāja 
vietniece – Lubānas vidusskolas direktore 
Iveta Peilāne, komisijas locekļi – Meirānu 
Kalpaka pamatskolas direktore Lana Kun-
ce, Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes 
“Rūķīši” vadītāja Astrīda Soma.

 5. Par XXVI Vispārējos latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētku rezervēto 

biļešu iespējamo sadalījumu
Nolēma piešķirt 1120 EUR no budže-

tā nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem 32 
pašvaldībai rezervēto biļešu uz XXVI Vispā-
rējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku 
koncertiem iegādei un dāvināt iegādātās bi-
ļetes novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem 
par ieguldījumu novada attīstībā un atbalstu 
kultūras dzīves organizēšanā.

 6. Par novada Integrētās attīstības 
programmas 2012. – 2018. gadam Inves-
tīciju plāna aktualizēšanu

Nolēma apstiprināt aktualizēto Lubānas 
novada integrētās attīstības programmas 
2012. – 2018. gadam Investīciju plānu. 

 7. Par saistošo noteikumu Nr. 4 
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldī-
bas 2013. gada 28. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 3 „Par Lubānas novada 
pašvaldības palīdzību audžuģimenei”” 
apstiprināšanu

Nolēma
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 4 

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 
2013. gada 28. februāra saistošajos notei-
kumos Nr. 3 „Par Lubānas novada pašval-
dības palīdzību audžuģimenei”. Saistošos 
noteikumus triju darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt 
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai. Pēc Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijas atzinuma saņemšanas un, ja tajā nav 
izteikti iebildumi par pieņemto saistošo no-
teikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā 
noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, 
saistošos noteikumus publicēt laikrakstā 
“Lubānas Ziņas”.

 8. Par rezerves zemes fondā ie-
skaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību 
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu 
nomas nosacījumiem

Nolēma
1. Noteikt rezerves zemes fondā ieskai-

tīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjau-
nošanai neizmantoto zemes gabalu nomas 
līguma termiņu – 12 gadi.

2. Noteikt papildus nosacījumus, kas 
iekļaujami zemes nomas līgumā:

2.1. zemes izmantošana atbilstoši labas 
lauksaimniecības prakses principiem, t.sk. 
meliorācijas sistēmu atjaunošanu un uztu-
rēšanu pienācīgā kārtībā;

2.2. apauguma novākšanu no aizaugu-
šas lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
un atbildības noteikšanu par šo nosacījumu 
neievērošanu;

2.3. zeme tiek piešķirta nomas lietošanā 
bez apbūves tiesībām.

3. Noteikt, ka nomnieki, ar kuriem ze-
mes nomas līgumi ir noslēgti līdz šī lēmu-
ma spēkā stāšanās dienai, iegūst zemes 
nomas līguma pagarinājuma pirmtiesību 
atbilstoši šī lēmuma nosacījumiem.

 9. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu 

Domes sēde 28.02.2018.
Nolēma
1. Atzīt pieteikušos personu par tiesīgu 

saņemt palīdzību dzīvojamo telpu jautāju-
mu risināšanā: pašvaldībai piederošās vai 
tās nomātās dzīvojamās platības izīrēšana; 

2. Iekļaut personu palīdzības reģistrā 
Nr. 1. „Lubānas novada pašvaldībai piede-
rošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas 
izīrēšanai” 2.grupa – citas personas, kuras 
ar šo palīdzību nodrošināmas vispārējā kār-
tībā;

3. Izīrēt dzīvokli „Meirānu Stacija” – 5, 
Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads. 

 10. Par telpu nomas izsoles rezultā-
tu apstiprināšanu „Meirānu Stacija” Mei-
rāni, Indrānu pagasts

Nolēma
1. Apstiprināt pašvaldības nomas objek-

ta – nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 
18,8 m2  nekustamā īpašumā “Meirānu Sta-
cija”, Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas 
novadā (telpu grupas Nr. 603 pēc būves ka-
dastrālās uzmērīšanas lietas, ēkas kadastra 
apzīmējums 7058 016 0165 001), mutiskās 
izsoles rezultātus.

2. Slēgt nomas līgumu par lēmuma 1. 
punktā norādīto nomas objektu ar P.Č. par 
nomas maksu 8,00  euro mēnesī.

3. Publicēt pašvaldības mājaslapā inter-
netā www.lubana.lv lēmuma 1. un 2. punktā 
minēto informāciju divu darbdienu laikā pēc 
izsoles rezultātu apstiprināšanas. 

 11. Par uzturēšanās izmaksām Lu-
bānas novada pašvaldības izglītības ies-
tādēs 2018. gadā

Nolēma apstiprināt šādas uzturēšanas 
izmaksas Lubānas novada pašvaldības iz-
glītības iestādēs no 2018. gada 1. janvāra:

EUR mēnesī uz vienu izglītojamo
1. Lubānas vidusskolā: 113,08
2. Meirānu Kalpaka pamatskolā: 
– bērnu no piecu gadu vecuma izglīto-

šanai 250,67
– pārējās pirmsskolas vecuma grupās 

245,92
– pamatskolas klasēs 214,04 
3. Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķī-

ši”:   
– bērnu no piecu gadu vecuma izglīto-

šanai 167,84  
– pārējās pirmsskolas vecuma grupās 

294,09 
 12. Par saistošo noteikumu Nr. 3 

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 
2018. gada 30. janvāra saistošajos notei-
kumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2018. gada 
budžetu”” apstiprināšanu

Nolēma
Veikt grozījumus pašvaldības 2018. 

gada budžetā un apstiprināt saistošos no-
teikumus Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada 
pašvaldības 2018. gada 30. janvāra sais-
tošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 
2018. gada budžetu””. Saistošos noteiku-
mus Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada paš-
valdības 2018. gada 30. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2018.
gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc 
to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai zināšanai; Saistošie noteikumi 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pa-

Redaktore atvainojas par pieļauto kļūdu uzvārdā iepriekšējā laikraksta numurā (Nr. 4 
(496), 23. februāris, 2. lpp.) rakstā “Tikšanās ar viesnīcas “Avalon Hotel” šefpavāru. TV rai-
dījumā “La Dolce Vita. Ar Roberto” nepiedalījās Egils Feldmanis, bet gan Egils Grinfelds. 
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kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu 
Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritori-
ju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” 8. nodaļas prasības un tās ir – 
teritorijā aizliegts:

4.1. veikt darbības, kuru dēļ tiek bojāts 
vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazinā-
ta tā dabiskā estētiskā, ekoloģiskā un kultūr-
vēsturiskā vērtība;

4.2. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot 
pazemes ūdens ieguvi personiskām vaja-
dzībām;

4.3. mainīt zemes lietošanas kategoriju, 
izņemot zemes lietošanas kategorijas maiņu 
aizsargājamos dendroloģiskajos stādījumos 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par parku 
ierīkošanu un apsaimniekošanu

4.4. kurināt ugunskurus ārpus speciāli 
ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns 
tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus 
pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku 
sadedzināšanai atbilstoši meža apsaimnie-
košanu regulējošajiem normatīvajiem ak-
tiem;

4.5. bez Dabas aizsardzības pārvaldes 
rakstiskas atļaujas saņemšanas dabas pie-
minekļa teritorijā aizliegts veikt darbības, 
kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu 
un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, ierīkot 
publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas 
infrastruktūras objektus (piemēram, takas, 
skatu torņus, telšu vietas, stāvlaukumus, ap-
meklētāju centrus un informācijas centrus);

4.6. alejas koku atļauts nocirst (novākt), 
ja koks kļuvis bīstams, apdraud ceļu satik-
smes vai cilvēku drošību un nav citu iespēju 
novērst bīstamu situāciju (piemēram, apzā-
ģēt zarus, izveidot atbalstus, izvietot noro-
bežojošās barjeras un braukšanas ātrumu 
ierobežojošas zīmes). Koku nocērt (novāc) 
pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstis-
kas atļaujas saņemšanas.

Ņemot vērā to, ka zinātniskais pama-
tojums nesniedz pārliecību, ka bez statusa 
piešķiršanas aizsargājamās bezmugur-
kaulnieku sugas tiktu apdraudētas,  palie-
lināsies administratīvo procedūru slogs, 
veicot dažādus, ar ceļa uzturēšanas dar-
biem saistītus pasākumus (piemēram ielu 
apgaismojuma izbūve, caurteku nomaiņa, 
koku novākšana), pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības 
komitejas pozitīvu atzinumu (26.02.2018., 
protokols Nr. 2, 12.§), nolēma sniegt nega-
tīvu atzinumu par Lubānas – Meirānu aizsar-
gājamās alejas izveidošanu. 

Informāciju sagatavoja 
Sandra Līcīte

rakstīšanas un tie publicējami pašvaldības 
mājas lapā internetā.

 13. Par adreses piešķiršanu jaun-
būvei Lubānas meža kapos, Indrānu 
pag., Lubānas nov.

Nolēma piešķirt jaunbūvei, kas atrodas 
uz zemes vienības „Lubānas meža kapi”, 
Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra ap-
zīmējumu 7058-011-0073,  plānoto adresi: 
„Atvadu nams”, Indrānu pagasts, Lubānas 
novads.

 14. Par nedzīvojamās telpas izno-
māšanu īpašumā Tilta iela 5, Lubānā

Nolēma iznomāt SIA “Madonas trau-
matoloģijas un ortopēdijas klīnika” reģistrā-
cijas numurs 40103293481 nedzīvojamās 
telpas Nr. 13 (saskaņā ar būves tehniskās 
inventarizācijas lietu) 14,2 m2 platībā ēkā 
Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā, ka-
dastra apzīmējums 7013 001 004 002 no-
sakot:

1) nomas līguma termiņu līdz 2030.
gada 31. decembrim;

2) nomas maksu mēnesī – 40,75 EUR; 
3) telpu izmantošanas mērķi – veselī-

bas aprūpes funkciju nodrošināšana.
 15. Par atzinumu Lubānas – Meirā-

nu aizsargājamās alejas izveidošanai 
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas vēstuli (reģistrēta paš-
valdībā 22.02.2018. Nr. LUB/2.08/18/149) 
par Lubānas – Meirānu aleju un klāt pievie-
noto zinātnisko pamatojumu tiek konstatēts:

1. Alejā sastopamas trīs īpaši aizsargā-
jamas bezmugurkaulnieku sugas – spožā 
skudra, marmora rožvabole un lapkoku 
praulgrauzis.

2. Uz vairākiem kokiem alejas posmā 
Gundegas-Vēverāji konstatētas sūnu dabis-
ko meža biotopu indikatorsugas Homalia tri-
chomanoides un Anomodon longifolius.

3. Ņemot vērā augstāk minēto, aizsargā-
jamo bezmugurkaulnieku sugu saglabāša-
nas kontekstā, kā arī no īpaši aizsargājamās 
ķērpju sugas Sclerophora pallida saglabā-
šanas viedokļa ir nepieciešams nodrošināt 
Lubānas-Meirānu alejas aizsardzību, iekļau-
jot šo aleju īpaši aizsargājamo aleju saraks-
tā. Pēc kokkopja atzinuma Lubānas Meirā-
nu alejas visi posmi ir vērtīgi dendroloģiskie 
eksemplāri, kuriem būtu nosakāms valsts 
aizsardzības režīms. 

4. Pēc aizsardzības statusa noteikša-
nas uz minēto teritoriju attieksies Ministru 

Sākot ar 5. martu Lubānas novada 
pašvaldības administratīvajai koman-
dai pievienojies jauns darbinieks – sa-
biedrisko attiecību speciāliste – Tija 
Žvagina.

Ar sevi iepazīstina pati Tija: “Mana 
dzimtā vieta ir Lubāna. Pēc Lubānas vi-
dusskolas 9. klases beigšanas, mācību 
un darba gaitas bija aizvedušas līdz Rī-
gai. Taču nu jau vairākus gadus ar ģime-
ni esmu atgriezusies Lubānas pusē uz 
pastāvīgu dzīvi. Tā kā darba gaitas gal-
vaspilsētā bija pārtrauktas, iepriekš gūtā 
pieredze un iemaņas bija pietiekamas, 
lai pildītu novada sabiedrisko attiecību 
speciālista pienākumus, pieteicos va-
kantajam Lubānas novada sabiedrisko 
attiecību speciālista amatam.

Šis man būs patiesi jauns izaicinā-
jums, jo visa izglītība un profesionālā 
darbība līdz šim ir bijusi saistīta tikai ar 
jurista darbu, bet tagad saku: “būšu sa-
biedrisko attiecību speciāliste ar hobiju 
– jurisprudence”. Darba pienākumu 
veikšanai lieti noderēs pieredze, darbo-
joties biedrībā “Lubānas Puse”.  Mani 
galvenie mērķi jaunajā darbā ir vēlme 
uzlabot informācijas apmaiņu starp no-
vada administrāciju un novada iedzīvo-
tājiem un uzņēmējiem, kā arī pozicionēt 
un nostiprināt viedokli, ka Lubānas no-
vads ir lieliska dzīvesvieta un  atpūtas 
vieta novadniekiem un viesiem. Manos 
ikdienas pienākumos ietilps darbs pie 
novada mājas lapas aktualizēšanas un 
uzlabošanas, informācijas sagatavoša-
nas un sniegšanas par novadu. Saziņa 
un tikšanās ar mani iespējama darba lai-
kā Lubānas novada pašvaldības admi-
nistrācijas telpās, kā arī elektroniski sū-
tot e-pastu uz adresi tija.zvagina@
lubana.lv. Ceru uz kopīgu sadarbību gan 
ar pašvaldības administrācijas un tās 
iestāžu darbiniekiem, gan novada iedzī-
votājiem un uzņēmējiem!”

Iepazīsimies!

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tija Žvagina

e-pasts: admin@lubana.lv

tija.zvagina@lubana.lv

T. 64894026
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Pasaules Dabas 
Fonds meklē 

klimata vēstnieku
Kā ik katru gadu, arī šogad Pasaules Da-

bas Fonds (PDF) aicina svinēt Zemes stun-
du. Tās laikā pasaules iedzīvotāji, uzņēmumi, 
organizācijas un institūcijas tiek mudinātas 
simboliski uz vienu stundu izslēgt elektrību, 
tā paužot savu atbalstu vides problēmu risi-
nāšanai. Elektrības izslēgšana ir simbolisks 
žests, lai saliedētu sabiedrību un iniciētu pla-
šākas pārmaiņas un, līdzīgi kā Jaunais gads, 
Zemes stunda tiek svinēta ikvienā pasaules 
daļā, sekojot laika zonu plānojumam.

Gatavojoties Zemes stundai, PDF un “Tet-
ra Pak” aicina  ikvienu cilvēku, pašvaldības 
un uzņēmumus pievienoties Zemes stundas 
idejai, izvirzot kandidātus konkursam “Klima-
ta vēstnieks”. Konkursā ir divas nominācijas, 
kurām var gan pieteikties pats, gan nominēt 
kādu līdzcilvēku. Nominācijai “Dabai drau-
dzīga dzīvesveida vēstnieks” aicinām pieteikt 
personu, kura piekopj videi draudzīgu dzī-
vesveidu, savukārt otrai nominācijai – “Dabai 
draudzīga dzīvesveida vēstnieks sabiedrībā”, 
personu, kura ir guvusi būtiskus panākumus 
videi draudzīgu iniciatīvu īstenošanā, iesais-
tot sabiedrību. Katras nominācijas uzvarētājs 
iegūs dāvanu karti 500 eiro vērtībā aktīvās at-
pūtas inventāra veikalā “Ceļotājs”. Konkursa 
uzvarētāji tiks godināti Zemes stundai veltītā 
koncertā 24. martā K.K. fon Stricka villā Rīgā. 
Ar nolikumu iespējams iepazīties PDF mājas 
lapā www.pdf.lv. Pieteikšanās līdz 1. martam, 
sūtot pieteikumu elektroniski uz  zemesstun-
da@pdf.lv.

Arī šogad Zemes stunda Latvijā notiek ar 
“Tetra Pak” atbalstu. Tās norisi Latvijā organi-
zē PDF, bet globāli akciju organizē pasaulē 
vadošā vides organizācija – World Wildlife 
Fund (WWF).

Sarmīte Kolāte, tālr.: 26528198
Pasaules Dabas Fonda komunikācijas 

vadītāja 

Videi veltītā akcija Zemes stunda nori-
sināsies 24.03. no 20.30 līdz 21.30. Akcijas 
mērķis ir vienoties ar visu pasauli rūpēs par 
klimata pārmaiņām un atbalstīt videi draudzī-
gas izvēles... 

6. martā Visagala kapsētā notika pulkveža 
Oskara Kalpaka piemiņas pasākums. Tajā pie-
dalījās Aizsardzības ministrijas Valsts sekretāra 
vietnieks Jānis Karlsbergs, Latvijas NBS pārstā-
vis – Zemessardzes komandieris, brigādes ģe-
nerālis Ainārs Ozoliņš, NBS orķestris un diri-
ģents Dainis Vuškāns, ZS 25.Kājnieku bataljona 
karavīri un zemessargi, Latviešu virsnieku apvie-
nības un Oskara Kalpaka piemiņas fonda pār-
stāvji, Lubānas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Tālis Salenieks, Madonas nova-
da pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 
Zigfrīds Gora,  jaunsargi no Madonas, Lubānas, 
Meirāniem, Degumniekiem, Varakļāniem, Viļā-
niem, Rēzeknes, skolēni. Piemiņas pasākumu 
vadīja NBS kapelāns Raimonds Krasinskis.

Kapelāns savā uzrunā uzsvēra ticības lielo 
spēku: “Ja tava ticība, kaut maza, bet stipra kā 
sinepju grauds, tu vari pat kalnus gāzt. Šo var 
teikt arī par pulkvedi Oskaru Kalpaku.” Kapelāns 
uzsvēra, ka Oskaram Kalpakam piemita svarīga 
īpašība – neatlaidība, kas palīdzēja pārvarēt ne 
vienu vien krīzi. Kalpaks, kā komandieris, vien-
mēr rādīja savu personīgo piemēru, bija autori-
tāte savu padoto vidū. Pulkveža autoritāti no-
stiprināja bezkompromisa cīņas gars, ticība 
uzvarai. Kalpaks teica šādus īpašus vārdus pir-
majam LR Apsardzības ministram Zālītim:  “Pa-
gaidu valdību mēs aizstāvēsim līdz pēdējai asins 
lāsei”. Kalpaks saprata savu karavīra aicināju-
mu. Viņš ar savu uzticību Latvijai un lielo ticību 
tās nākotnei, veicināja ticību par Latvijas valsts 
ideju... Lielas personības un varoņi nemirst. Viņi 
turpina dzīvot tautas piemiņā. 

Zemessardzes komandieris, brigādes ģe-
nerālis Ainārs Ozoliņš arī uzsver pulkveža Oska-
ra Kalpaka nozīmīgumu visu mūsu dzīvē: “Kal-
paks bija izcila personība, izcils vadonis, 
virsnieks, kurš bija spējīgs pacelt karavīra garu. 
Viņš ticēja nākotnei, ka Latvija būs brīva un ie-
dvesmoja mūsu karavīriem šo ticību cīnīties pret 
pārsvaru, labāk apbruņotu un spēcīgāku ienaid-
nieku. Savelkot paralēles ar šodienu, mums šā-
dai ticībai arī ir jābūt. Mēs gribam, lai Latvija vēl 
100 gadus būtu stipra, varena, ar gaišu nākotni. 
Lai mums izdodas!”

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 
valsts sekretāra vietnieks Jānis Karlsbergs savā 
uzrunā saka paldies Oskara Kalpaka piemiņas 
fondam un Lubānas novada pašvaldībai par ie-
guldījumu vēsturiskās atmiņas saglabāšanā – 
Oskara Kalpaka godināšanā. Šogad, svinot 
mūsu valsts simts gadu jubileju, ir īpašs pienā-
kums novērtēt Kalpaka ieguldījumu brīvas Latvi-
jas valsts dibināšanā. Jānis Karlsbergs, mums 
visiem atgādinot, ka šodien Ukrainā joprojām 
mirst karavīri par savu tēviju, aicina atcerēties 
mūsu vectēvu un vecvectēvu devumu – dzīvības 
ziedojumu, aizstāvot savu valsti.

Oskara Kalpaka piemiņas fonda valdes lo-
cekle Edīte Zaube vēršas pie skolu jaunatnes ar 
šādiem vārdiem: “Lai cik tālu jūs dotos pasaules 
plašumos, atcerieties, ka jāatgriežas, jo ir skais-
ta zeme Latvija un Latvijas sarkanbaltsarkanais 
karogs, par kuru ir cīnījušies vīri un sievas. Ikvie-
nam  Latvijā dzīvojošam cilvēkam ir svarīgi četri 
vārdi: Dievs, Latvija, zemnieks, karavīrs. Nepār-
rausim saites ar pagātni. Cienīsim cilvēkus, kas 
ir dzīvojuši un strādājuši pirms mums.” 

Pasākuma dalībniekiem un viesiem Lubā-
nas pilsētas kluba telpās apskatāmi zīmējumu 
konkursa darbi, apgāda “Jumava” grāmatu 
galds un Zemessardzes bruņojuma apskate pie 
Lubānas pilsētas kluba. Pirmā latviešu bruņoto 
vienību komandiera pulkveža Oskara Kalpaka 
2018. gada piemiņas pasākumi noslēdzās ar 
piemiņas pasākumu skolēnu sacensību laureā-
tu apbalvošanu un Nacionālo bruņoto spēku 
orķestra koncertu.

Atklājot noslēguma pasākumu, ievadvārdus 
teica Oskara Kalpaka piemiņas fonda valdes lo-
cekle Edīte Zaube. Tālāk sekoja Lubānas nova-
da pašvaldības domes priekšsēdētāja Tāļa Sale-
nieka uzruna, kurā domes priekšsēdētājs 
uzsvēra mūsu visu atbildību par šodienas Latvi-
ju Oskara Kalpaka un Latvijas brīvības cīņās ik-
viena dzīvību atdevušā karavīra priekšā. Mado-
nas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
vietnieks Zigfrīds Gora, uzrunājot klātesošos, 
atgādināja, ka cīņām par brīvu Latviju trūka cil-
vēku, ekonomisko, politisko resursu, bet visa 
pamatā bija ticība saviem spēkiem un Latvijai, 
bet tautas spēks bija būtiskākais valsts virzītāj-
spēks. Zemessardzes komandieris, brigādes 
ģenerālis Ainārs Ozoliņš savukārt aicināja turpi-
nāt un nepārtraukt Oskara Kalpaka piemiņas 
pasākumu norisi arī nākotnē, iesaistot tajā bēr-
nus un jauniešus, jo ir svarīgi caur šo pasākumu 
ciklu godināt karavīrus, tā kā karavīriem līdzcil-
vēku atbalsts un klātbūtne ir ļoti svarīga, tādējā-
di apliecinot karavīra veikuma noderību.

Apbalvotie sacensību laureāti, pirmo trīs 
vietu ieguvēji attiecīgo klašu grupās saņēma 
diplomus, kausus, kā arī citas Kalpaka piemiņas 
pasākumu rīkotāju un atbalstītāju dāvanas. Ik-
viena komanda pēc apbalvojuma saņemšanas 
apliecināja savu pateicību ar vārdiem: „Augsim 
Latvijai!”. Tika godināti visi šajā pasākumu ciklā 
iesaistītie: gan tagadējie, gan vēsturiskie pasā-
kuma organizatori, gan iesaistītās mācību iestā-
des, kā arī pasākuma atbalstītāji. 

Pasākumu muzikāli bagātināja Jāņa Norviļa 
Madonas mūzikas skolas 7.vijoļspēles klases 
audzēkne Valērija Dimitrijeva, jo, kā zinām, vijo-
le bija arī pulkveža iemīļots un bieži spēlēts mū-
zikas instruments. Atceres pasākumu noslēdza 
koncerts, ko sniedza Nacionālo bruņoto spēku 
orķestris tā galvenā diriģenta pulkvežleitnanta 
Daiņa Vuškāna vadībā. Koncertā tika atskaņoti 
marši no jaunā, par godu Latvijas simtgadei iz-
dotā albuma „Latvijas kara orķestru marši”. Iz-
pildītie marši pieskandināja visu Lubānas pilsē-
tas klubu, sniedzot patiesi augstvērtīgu muzikālo 
baudījumu. Cītīgākie klausītāji, kas spēja atpazīt 
pazīstamas melodijas atskaņotajā skaņdarbā, 
ieguva dāvanā jau pieminēto mūzikas albūmu. 

Šogad noslēdzies kārtējais pulkveža Oska-
ra Kalpaka piemiņas pasākumu cikls, un, domā-
jot, kam šie pasākumi ir vissvarīgākie un vērtīgā-
kie, šķiet, ka tie ir bērni un jaunieši, kas caur 
konkursiem, militārām un sporta sacensībām, 
erudīcijas pārbaudēm ieguvuši zināšanas, pie-
redzi, stiprinājuši komandas garu un veidojuši 
savu patriotisma izjūtu pret valsti, kurā dzīvo. Un 
ne tikai bērniem un jauniešiem, bet ikvienam 
Latvijas iedzīvotājam noderēs laureātu skandē-
tais uzsaukums: „Augsim Latvijai!” 

Pasākumu fotoreportāžu skatīt pašvaldības 
mājaslapā www.lubana.lv. 

Informāciju sagatavoja 
Ligita Pētersone un Tija Žvagina

Augsim Latvijai!
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Arvien straujāks temps, arvien strau-
jāks dzīves ritms, šķiet, tās ir galvenās 
šā laika iezīmes. Ne tikai diena un nedē-
ļa, bet nu jau arī mēnesis un gads ir par 
īsu, lai visu iecerēto varētu bez steigas 
pagūt. Reizēm vēl sals iekniebj degunā, 
kāja nejauši paslīd sniega kupenā, taču 
saulīte dienas vidū silda, kā īstā pava-
sarī. Zemi klāj balta sniega kārta, bet 
par spīti salam, gaisā jaušama pavasara 
elpa un smarža. Mākoņi ieguvuši zilā-
kus toņus, debesis kļuvušas augstākas. 
Ko domā zīlītes kailajos ābeļu zaros? Un 
raibsvārcis dzenis, kurš tik bieži viesojas 
dārzā? Pavasarī jāmazgā seja avotiņā. 
Pavasarī mostas kukaiņi. Un, kā savulaik 
rakstīja Kārlis Skalbe: ”Meža māte jau 
rīkojas pa mežu. Uz pleciem viņai zaļš 
skuju lakats ar garām, smalkām bērza 
pumpuru bārkstīm. Ar vieglām, mīkstām 
sūnu kurpēm viņa staigā, ne zariņš ne-
ieskanas zem viņas soļiem. Tā atmauc 
no acīm zilās cepurītes pirmajiem zie-
diem, kas bailīgi lien ārā no pērnajām 
lapām. Meža bitei tā palīdz izlīdzināt 
spārnus un palaiž gaisā pirmo, dzelteno 
tauriņu...”. Vai esi jau Meža māti redzējis 
un sastapis? Vēl ne? Nekas, visam savs 
laiks – tu noteikti viņu satiksi! Tikai maz-
liet vēl jāpagaida. 

Februāris skolas dzīvē paskrējis Ēnu 
dienas zīmē un darbos pie projektiem. 
Šis laiks ir bijis rosīgs skolēniem, jo pie-
dalās gan konkursos, gan mācību olim-
piādēs. Pavasaris tūlīt būs klāt! Par to 
liecina ne vien lēnās norises dabā, bet 
arī skolēnu pavasara brīvdienas tuvojas, 
kad varēs atvilkt elpu pēc garā mācību 
cēliena. Kad no rītiem nebūs jāsteidzas 
uz skolu, kad mājas darbu burtnīcas at-
viegloti nopūtīsies plauktā, skolas soma 
vientuļa un pamesta gulēs zem raks-
tāmgalda. Divpadsmitajai klasei šajā lai-
kā notiks angļu valodas eksāmens. 

“Saldskābmaizes” komanda novēl: 
“Paspēj noķert, paspēj pamanīt. Tas, 
kas ir šodien, rīt būs jau mainījies. Va-
kardiena vairs nekad nepienāks. Iemā-
cies saskatīt skaisto! Šodien! Tagad!”

11. klases skolniece Elīna Reire

Lubānas vidusskolā no 19. februāra 
līdz 23. februārim notika projektu 
nedēļa.

Daudzus gadus atpakaļ skolotājiem 
bija daudz jautājumu: Kas ir projekts? Kas 
jādara skolotājiem? Ko šajā nedēļā iegūs 
skolēni? Šo gadu laikā skola meklējusi 
dažādus ceļus, kā projektu nedēļas vērst 
interesantākas un noderīgākas skolēniem. 
Vairums no skolotājiem atzīst, ka projektu 
nedēļā skolēni iegūst prasmi sadarboties, 
iziet ārpus ierastajiem rāmjiem. 
Sākumskolas klasēs projektu nedēļā 
visbiežāk visi klases skolēni izstrādā vienu 
tēmu.

1. klases tēma bija “Ābols – skolas 
auglis”. Projektu nedēļas ietvaros skolēni 
noskaidroja, ko jau zina par āboliem. 
Meklēja kopā ar audzinātāju, kur ir ābola 
vieta uztura piramīdā. Nedēļas ietvaros 
skolēni pievērsās arī folklorai – ābols 
tautasdziesmās, ticējumos un mīklās, bet 
pasaku par ābolu sacerēja paši. Skolā 
noskatījās multiplikācijas fi lmu “Ābolu 
maiss.” Apmeklēja Lubānas pilsētas bērnu 
bibliotēku, kur noskatījās fi lmu “Kad āboli 
ripo.” Skolēni pievērsās arī pētījumiem, cik 
garu ābola mizu var nomizot, cik sēkliņas 
satur ābols. Rokdarbos veidoja faktūras 
ābola formā.

2. klases tēma bija “Piena ceļš”. 
Skolēni kopā ar skolotāju pētīja piena 
vēsturi, noskaidroja, kas ir piens, kāpēc 
jādzer piens, kādus vitamīnus tas satur. 
Rakstīja reklāmu pienam, minēja mīklas par 
piena produktiem, apmeklēja veterināro 
aptieku. Apmeklēja veikalu un pētīja piena 
produktu cenas.

3. klases tēma bija “Piens”. Skolēni 
kopā ar skolotāju veica eksperimentus ar 
pienu un mazgāšanas līdzekli, ar pienu un 

colu. Noskaidroja, ar ko mammas piens ir 
tik īpašs mazulim. Apmeklēja veikalu un 
veica piena produktu izpēti, bet vislabāk 
skolēniem patika katram veidot savu 
cepumu mājiņu ar biezpiena pildījumu un 
praktiski iegūt no piena biezpienu.

4. klases tēma bija “Mans 
mājdzīvnieks”. Skolēni veidoja aprakstu 
par savu mājdzīvnieku. Veica gan teorētisko, 
gan praktisko pētījumu. Interesējās 
par dzīvnieka izskatu, dzīvesveidu, 
ieradumiem, veica anketēšanu pie 1.– 4. 
klašu skolēniem, bet bija arī skolēns, kas 
veica interviju ar vetārstu.

6. klases tēma bija “Smēķēšana, tās 
kaitīgums”. Tā kā skolēni šo tēmu apgūst 
sociālajās zinībās, tad projektu nedēļas 
ietvaros pievērsās pamatīgai šīs tēmas 
izpētei.

5., 7., 8. klases skolēni bija 
izvēlējušies visdažādākās tēmas. 
Skolēni interesi izrāda gan par Aiviekstes 
upes ekoloģisko stāvokli, gan par ūdens 
līmeni Aiviekstē, gan par suņu izstādēm un 
skolēnu brīvā laika pavadīšanas iespējām, 
gan par elektroenerģijas taupīšanu.

10. un 11. klases skolēni kopā ar 
skolotājiem konsultantiem veltīja laiku 
zinātniski pētniecisko darbu izstrādei, 
prezentāciju veidošanai.

23. februārī 5. – 8. un 10. – 11. klašu 
skolēni savus darbus aizstāvēja. Lai 
labāko darbu autoriem izdodas aizstāvēt 
savus darbus zinātniski pētniecisko 
darbu lasījumos Vidzemes novadā un 
starpnovadā Madonā.

Paldies visiem nedēļas organizatoriem 
un dalībniekiem par saturīgi un mērķtiecīgi 
pavadītu nedēļu!

7. klases skolniece 
Elizabete Kalniņa

Projektu nedēļa skolā

Skolēni aktīvi piedalījušies starpnovadu olimpiādēs. Iegūtie rezultāti:
Una Ivanova – 3. vieta krievu valodas olimpiādē.
Mārcis Andris Mihelsons – 1. vieta matemātikas olimpiādē un 1. vieta fi zikas olimpiādē.
Marta Grigule – 1. vieta 3. klašu matemātikas olimpi-

ādē.
Loreta Šmite – 3. vieta 3. klašu latviešu valodas olimpi-

ādē.
Novēlam veiksmi Martai Grigulei, kas aprīlī dosies uz 

matemātikas olimpiādi Valmierā, pārstāvot skolu Vidze-
mes novadā!

Lai veicas arī Mārcim Andrim Mihelsonam, kas ir uzaici-
nāts piedalīties matemātikas valsts 68. olimpiādes 3. pos-
mā  Rīgā 8. un 9. martā!

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu!

Panākumi olimpiādēs

2018. gada marts2018. gada mar2018. gada marLubānas vidusskolas skolēnu avīze rtsrts
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Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un at-
zīta Junior Achievement karjeras izglītības 
programma 1. – 12. klašu skolēniem, kuras 
laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un 4 – 
6 stundu garumā vēro interesējošās profesi-
jas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena 
ir biznesa izglītības biedrības Junior Achieve-
ment – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvi-
ja) reģistrēta preču zīme. Ēnu dienas mērķis 
ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju 
un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem 
izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavo-
tos darba tirgum. Šī ir programma, kas jau 
daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības pro-
cesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus 
plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot 
sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba 
vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju 
sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Ēnu dienā skolēni visā Latvijā ēnoja gan 
amatpersonas, gan dažādu nozaru un profe-
siju pārstāvjus, piedaloties viņu ikdienas gai-
tās. Šogad Ēnu dienā skolēnu vidū populārā-
kās profesijas bija programmētājs, ārsts un 
radio diktors, informēja izglītības organizācijā 

“Junior Achievement Latvija”. Aktīvākas ēno-
tājas Latvijā ir meitenes – 65 % no Ēnu die-
nas dalībniekiem. 2018. gada 14. februārī 32 
Lubānas vidusskolas skolēni piedalījās Ēnu 
dienās. Mūsu skolēni ēnoja pirmsskolas izglī-
tības skolotājus, farmaceitu, frizierus, frizie-
rus stilistus, fi nanšu konsultantu AS Citadele 
bankā, skolotāja palīgu bērnudārzā, perso-
nāldaļas vadītāju, vetārstu, Lubānas novada 
kultūras darba speciālistu, laboratorijas ārsta 
palīgu, fi zikālās terapijas medmāsu, pasta 
nodaļas vadītāju, bibliotekārus, ugunsdzēsē-
jus glābējus, Madonas novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciālistu. 11.klases 
skolniece Emīlija Solovjeva iepazinās ar 
Amerikas vēstniecības darba ikdienu. Ļoti 
interesantu profesiju vēroja 6. klases skolēns 
Renārs Minkevičs. Viņš apmeklēja back-end 
programmētāja profesiju portālā inbox.lv. 
Skolēniem tā bija pozitīva pieredze. Daudzi 
skolēni tika raksturoti kā gudri, perspektīvi, ar 
plašām zināšanām, kas uzdeva pārdomātus 
jautājumus. Skolēni guvuši interesantu un 
turpmākajai dzīvei vērtīgu pieredzi. Aktīvākie 
ēnotāji mūsu skolā bija 5. klase (6 skolēni), 

Ēnu diena
6. klase (7 skolēni), 8. klase (7 skolēni), 10. 
klase (4 skolēni), 9. klase (3 skolēni), 11. kla-
se (1 skolēns). Vislielākais prieks par sākum-
skolas skolēniem Elzu Martu Žvaginu, Tīnu 
Kraukli, Anci Ameriku un Montu Mālnieci, kas 
apguva pirmās prasmes “ēnošanā”.

Šogad ēnotājus ar dažādām profesijām 
iepazīstināja 1542 ēnu devēji no visas Latvi-
jas, kas ir par 17 % vairāk nekā 2017. gadā, 
kopumā piedāvājot 8044 vakances. Šogad 
pieprasītākās profesijas skolēnu vidū ir prog-
rammētājs (294 pieteikumi), ārsts (274), ra-
dio diktors (255), gaisa kuģa stjuarts (204), 
fi zioterapeits (177), sabiedrisko attiecību 
speciālists (153), ugunsdzēsējs (146), arhi-
tekts (132), jurists (130), neatliekamās medi-
cīnas palīdzības ārsta palīgs (125).

Pēdējos gados vērojama pozitīva tenden-
ce ēnot profesiju pārstāvjus – speciālistus, ne 
tik daudz vadītājus, atpazīstamas personības 
vai politiķus. Tāpat ministra ēna vairs nav 
jauniešu pieprasītāko vakanču vidū. Skolēni 
aptaujās izsaka vēlmi Ēnu dienā redzēt īsto 
profesijas ikdienu, ne darba devēja sarīkotu 
“teātri” – uzņēmuma reklāmas pasākumu. 
Tiksimies Ēnu dienās pēc gada!

Pedagogs karjeras konsultants 
Ilona Kalniņa

Laikā no 18. – 25. februārim Lubānas vi-
dusskolas Erasmus + projekta „EDU CARE 
FULLY” komanda viesojās Vācijas pilsētā 
Boholtā . Šīs tikšanās temats bija „Ekonomi-
ka, rūpniecība un mārketings.” Uz Vāciju de-
vās Āris Feldmanis, Matīss Matigars Ezeriņš, 
Kristaps Bērziņš, Daniels Stafeckis projekta 
koordinatore Laila Ozoliņa, Lubānas vidus-
skolas direktore Iveta Peilāne un angļu valo-
das skolotāja Anita Tropa.

Gatavojoties šai tikšanās reizei, skolēni 
intervēja kokaudzētavas „Podiņi” vadītāju 
Jāni Siksalieti un izveidoja video fi lmu par 
šo tikšanos. Otrais uzdevums bija rakstīt 
eseju par fi lmu „Soul kitchen” un trešajā uz-
devumā skolēni, viņu vecāki un vecvecāki 
aizpildīja aptaujas par dažādu laika posmu 
reklāmām.

Boholtā tikšanās notika Marienģimnāzi-
jā, kura mūsu skolai ir partnerskola jau vai-
rākus gadus. Mūsu skolas skolēni šajā skolā 
viesojās Comenius projekta īstenošanas 
laikā. Kristaps Bērziņš un Beāte Ozoliņa pie-
dalījās Marienģimnāzijas 150 gadu jubilejas 
svinībās. 

Dienas bija ļoti piepildītas. Skolēni dar-
bojās starptautiskajās grupās, apkopoja mā-
jas darbu rezultātus, prezentēja tos. Skolotā-
jiem notika semināri par bilingvālo mācīšanu, 
par karjeras izglītību, par sociālā pedagoga 
lomu skolā  un citi. Tikšanās laikā skolēni 
darbojās radošajās darbnīcās tekstilmuzejā 
Boholtā un vienā no pasaules lielākajiem da-
tormuzejiem Padebornā.  Neparasts bija ari 
Mākslas muzejs Diseldorfā, kur varēja vērot 
dažāda stila modernās mākslas darbus.

Prieks bija par atvadu vakarā saņemta-
jiem komplimentiem par mūsu skolēniem. 
Pieklājīgi, darbīgi, atvērti. Ko domā skolēni?

Daniels Stafeckis darbojās grupā, kura 
apkopoja skolu esejas par fi lmu. Danielam 
patika, ka varēja iepazīties ar citu valstu sko-
lēniem: – Bija ļoti interesanti uzzināt, kādos 
apstākļos dzīvo vācieši. Sazināties angļu va-
lodā nebija viegli, bet galā ar to tiku. Ieguvu 
daudz jaunu draugu. Darboties grupās bija 
forši, vienīgā problēma bija mana angļu va-
loda, bet to var uzlabot, tāda tagad ir mana 
apņemšanās. 

Āris Feldmanis uzsver, ka projekts bija 
ļoti interesants un aizraujošs: – Ļoti patika, 
ka varēja iegūt jaunus draugus un sadarbo-
ties kopā daudzās nodarbībās. Nav tādas 
lietas, kas man Vācijā nepatika, ja nu vienīgi 
tas, ka bija jābrauc prom. Darbs grupās ļoti 
patika, jo nebija pārāk grūts. Ar angļu valodu 
projekta laikā no „jūs” pārgāju uz „tu”, tāpēc 
šis projekts man devis ir daudz.

Matīss Matigars Ezeriņš strādāja grupā, 
kas apkopoja aptauju rezultātus: – Viss bija 

ļoti labi. Nav par ko sūdzēties. Ieguvu daudz 
jaunu draugu, ar kuriem nākotnē uzturēšu 
kontaktus, kā arī paplašināju savu redzes-
loku un angļu valodas zināšanas. Ceru vēl 
atgriezties Boholtas pilsētā, lai satiktu drau-
gus.

Kristaps Bērziņš atzīst, ka Vācijā patika 
viss, nebija nekas, kas tur lika justies neērti, 
pat ne valodas barjera: – Atmosfēra vienmēr 
bija patīkama, cilvēki jautri un saprotoši. Jaut-
ri bija arī tad, kad bija jāstrādā. Vērtīgākais, 
ko ieguvu projektā, ir jauni draugi no citām 
valstīm. Latvijā tādus cilvēkus atrast ir grūti. 
Šī pieredze bija patiešām vienreizēja un ļoti 
patīkama. Darbojos grupā, kas noskatījās 
citu valstu videofi lmas un izveidoja kopsavil-
kumu. Darboties grupās bija interesanti, jo 
bija dažādu valstu pārstāvji un katram savs 
domu gājiens. Angļu valoda man problēmas 
nesagādāja pat ne mazākajā mērā.

Skolotāja Anita Tropa

Brauciens uz Vāciju Līdzfi nansē
Eiropas Savienības
Erasmus+ programma
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Vārds Lienīte man nezin kāpēc vien-
mēr saistījies ar spilgtu TV personību Lieni 
Lūsi (mana paaudze pazīst kā krustmāti 
Lienīti), kura mācīja maziem bērniem 
skaisti dziedāt un to visu varējām vērot TV 
ekrānos daudzus gadus atpakaļ raidījumā 
“Ar dziesmiņu ciemos eju”. Skaisti, sirsnī-
gi koncerti bērniem, kurus ar patiku skatī-
jās arī pieaugušie. Krustmāte Lienīte – 
vienmēr smaidīga, laipna un mīļa. Tāpēc 
gribas visas Lienītes viņai pielīdzināt. Arī 
mums ir sava Lienīte, kura māca skaisti 
dejot ne tikai maziem bērniem, jauniešiem, 
bet arī gados vecākām dāmām – citiem 
īsāku periodu, citiem garāku, bet pavisam 
kopā māca dejas jau 15 gadus. 

10. martā Lubānas pilsētas klubā plkst. 
17.00 notiks ikgadējais deju kolektīvu sadan-
cis “Draugu pulkā dejotprieks”, kurā Lienītes 
dejotāji – BDK un JDK “Raksti” kopā ar drau-
gu deju kolektīviem JDK “Enku-drenku” 
(Alūksne), JDK “Pastalnieki” (Jēkabpils), JDK 
“Dzīpars” (Rīga), JDK “Dzīpariņš” (Rīga), JDK 
“Jumītis” (Liepāja), JDK “Randiņš” (Cēsis), 
Praulienas pagasta Saikavas tautas nama 
JDK izdejos 15 darba gadus uz skatuves. 
Lienīte nevēlas skaļas jubilejas svinības ar 
dāvanām, lielām sumināšanām, bet vēlas pa-
vadīt dienu kopā ar draugiem, kam arī tuva ir 
deja.

Bija laiks, kad Lienīte pati dejoja. Viņa 
bija pamanāma starp dejotājiem, jo visu darī-
ja ļoti centīgi, nopietni, graciozi, ar aizrautību 
un spīdumiņu acīs. To viņa cenšas nodot tā-
lāk arī saviem dejotājiem. Lienīte atceras, kā 
jutās pirmajā deju nodarbībā, kad pretī rau-
dzījās 16 acu pāri: “Gāju uz mēģinājumu pār-
bijusies, satrauktu sirdi, domāju, kā uzves-
ties, kā mani sagaidīs, vai uztvers nopietni. 
Biju vairāk satraukta par tiem dejotājiem, kas 
mani zālē sagaidīja. Tā manā dzīvē bija jauna 
pieredze. Un sākums patiešām nebija tik 
vienkāršs un viegls. Šodien to visu jau varu 
atcerēties ar smaidu.

Uzsākot darbu Lubānas vidusskolā, Lie-
nītei jau bija nodoms mācīties augstskolā 
dejas jomā, jo uzskatīja, ka katram sevi cie-
nošam darbiniekam jāiegūst atbilstoša izglītī-
ba, lai veiktu izvēlēto darbu. 

Jāsaka, ka Lienīti uz priekšu virza tiek-
sme paveikt darbu labi: ja vadi deju kolektīvu, 
tad tam jābūt labi sagatavotam. Kvalitāte ir 
viņas darbības rādītājs. Citādi nemaz nevar 
būt. Par to liecina arī labie sasniegumi deju 
skatēs, kur gandrīz vienmēr ir bijis vērtējums 
– 1. pakāpe, augstākā pakāpe. 

Kuri ir tie cilvēki, kas Lienīti iedvesmojuši, 
mācījuši dejas mākslai un kuriem viņa vēlas 
teikt paldies? Laimdotai Andersonei – pirma-
jai deju skolotājai, kura ielikusi ļoti nopietnus 
pamatus dejas mākslā un arī pedantisku at-
tieksmi pret darāmo darbu, pret tautu tērpu, 
skatuves kultūru. Andrim Ezeriņam – skolotā-
jam, kurš varbūt kādreiz bijis skarbs, bet ļoti 
tiešs. Zigfrīdam Goram, kuram arī ir bijusi zi-

nāma loma Lienītes izaugsmē. Ritai Spalvai 
– spējusi iedvesmot, norādīt uz kļūdām, apzi-
nāt tās un labot. Lienīte lepojas, ka mācīju-
sies arī pie vadošajiem Latvijas pedagogiem 
– Jāņa Ērgļa, Jāņa Purviņa, Artas Melnalksnes, 
Ilzes Mažānes, Ingrīdas Saulītes. 

Kad bijis grūti, gribējies visu pamest, Lie-
nītei vienmēr prātā nācis, ka viņa neredz sevi 
bez dejas. Deja ir tas lauciņš, kurā redz savu 
būtību, sūtību. Vai gan citādi viņa ar prieku 
dotos uz deju mēģinājumiem pēc nogurdino-
šās, garās darba dienas aptiekā? Deju skolo-
tājai  prieks, kad viņas audzēkņi apguvuši 
kādu jaunu deju rakstu. Varbūt arī tāpēc pa-
gājušajā mācību gadā deju kolektīvs ticis pie 
nosaukuma “Raksti”. Kāpēc tieši “Raksti”? 
“Tāpēc, ka katrā latviešu tautas tērpā ir latvju 
raksti, katrā dejā ir raksti, ko veidojam dzies-
mu un deju svētkos uz laukuma Daugavas 
stadionā vai dejojot uz savas skatuves. Arī 
horeogrāfam deju raksti tiek likti uz papīra. 
Mēs, lubānieši, katrs lepojamies ar savu raks-
tītāju Broņislavu Martuževu, kura, tāpat kā es, 
vienmēr bijusi nedaudz skarba, ļoti tieša, to-
mēr patiesa. Viņa savu skarbumu, tiešumu 
izlikusi dzejā, es – dejā”. 

Deju kolektīva “Raksti” jaunieši uzskata, 
ka Lienīte savos 15 darba gados iemācījusi 
viņiem daudz – ne tikai kā skaisti nostiept kā-
jas purngalu, bet arī kā piedienīgi uzvesties, 
smaidīt, uzstāties. Tas noderējis ļoti daudzās 
dzīves jomās. 

Jauniešiem šķiet, ka Lienīte ir apķērīgs, 
zinošs, smaidīgs un labsirdīgs cilvēks, kurš 
cenšas no dejojošajiem jauniešiem izdabūt 
ārā to pašu labāko un maksimālo. Viņa ir tā, 
kas iemācījusi mīlēt tautas dejas un tās iz-
kopt. Lienīti var saukt ne tikai par kolektīva 
vadītāju, bet arī par labu draugu, kurš izpalī-
dzēs, kad vien tas nepieciešams. Ir pretimnā-
koša, atsaucīga. Var vienkārši aprunāties par 
dzīvi arī ārpus dejām.  

Divpadsmit gadus dejojot tautas dejas 
Lienītes vadībā, nekad nepameta sajūta, ka 
viņai rūp savi audzēkņi. Tik tiešām RŪP gan 

Dejojam rakstos, mīlam rakstos, 
dzīvojam rakstos...

esošie, gan bijušie dejotāji. Varbūt tas ir ie-
mesls, kāpēc, satiekot Lienīti, redzu smaidu 
viņas sejā un saņemu kādu siltu un patiesu 
jautājumu par manām gaitām un sekmēm.

Kāds cits dejotājs atklāj: – Lienīte un ko-
lektīvs vienmēr ir bijusi kā otrā ģimene, atbal-
stījusi pat tad, kad esmu bijis tālu prom. Vien-
mēr apjautājusies, kā iet un kad būšu atpakaļ. 
Vislielākais prieks man bija, ka Lienīte atļāva 
piedalīties koncertā, kad atbraucu atvaļināju-
mā no Lielbritānijas. Tā bija iespēja atkal būt 
kopā ar savējiem uz skatuves!

Jaunieši stāsta, ka ārpus deju mēģināju-
miem ir notikuši ļoti jauki pasākumi, vienmēr 
ar jautriem piedzīvojumiem, kurus atcerēsies 
visu mūžu. Kolektīva vadītājai  vienmēr ir kas 
jauks padomā, un viņa prot priecāties kopā 
ar saviem dejotājiem. Viņas skaļie smiekli 
spēj aizraut. Lai gan smiekli skan arī deju mē-
ģinājumos, tiem līdzi nāk nopietns darbs. 

Lienīte Ozolniece kā vislielāko vērtību 
dzīvē uzskata savu ģimeni, vecākus, kas mā-
cījuši vienmēr būt godīgai, atbildīgai, labam 
cilvēkam. Un to viņa caur deju cenšas mācīt 
arī saviem audzēkņiem.

Ligita Pētersone

Skatuves runas 
konkurss novadā

13. novembrī Lubānas pilsētas 
klubā notika novada izglītības iestāžu 
“Skatuves runas konkursa” 1. kārta, 
kurā piedalījās 13 novada skolēni. Kon-
kursantus vērtēja žūrija: Aija Andersone, 
Anita Pauliņa un Vēsma Masa.  

1. klašu grupā piedalījās 1 dalīb-
niece – Anna Reitere (37,33 punkti) – II 
pakāpe.

2.– 3. klašu grupā startēja 5 dalīb-
nieki. Vislielāko punktu skaitu šajā gru-
pā ieguva Marta Grigule (49 p.) – I pa-
kāpe; I pakāpe arī Adrianam Netem (44 
p.) un Mārtiņam Zvirgzdiņam (41,66 p.). 
II pakāpe Ildzei Bodniecei (37,66 p.) un 
Esterei Upeniecei (38 p.)

4. – 6. klašu grupā I pakāpe Beātei 
Aizpurvei (43 p.) un Montai Mālniecei 
(45,33 p.), II pakāpe Samantai Apšai (39 
p.).

7. – 9 klašu grupā cīņa notika starp 
3 dalībniecēm – Almu Elīzi Ezeriņu (49 
p.), Agnesi Ērgli (47 p.) un Inesi Krēsliņu 
(48,66 p.). Visām 3 dalībniecēm I pakā-
pe. 

Uz skatuves runas konkursa II kārtu, 
kas 7. martā notika Madonā, tika izvirzī-
tas dalībnieces ar lielāko punktu skaitu 
– Alma Elīze Ezeriņa un Marta Grigule. 
Gaidām rezultātus! 

Ligita Pētersone
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No šā gada 1. marta tiks paplašināts 
mājokļu garantiju programmas saņēmēju 
loks – valsts atbalstu mājokļa iegādei varēs 
saņemt arī jaunie speciālisti vecumā līdz 
35 gadiem, kuriem apgādībā nav bērnu, un 
ģimenes ar bērniem līdz 23 gadu vecumam 
(ieskaitot).

Ministru kabineta 20. februāra sēdē plā-
nots apstiprināt MK noteikumu projektu “No-
teikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas 
iegādei vai būvniecībai” un grozījumus Minis-
tru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteiku-
mos Nr.1250 “Noteikumi par valsts nodevu par 
īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu 
zemesgrāmatā”, kas noteiks atbalsta sniegša-
nas nosacījumus visām programmas mērķa 
grupām. Attīstības fi nanšu institūcija Altum 
jaunās garantijas izsniegs sākot ar šā gada 
1.martu, pēc līgumu noslēgšanas ar sadarbī-
bas komercbankām.  

“Līdz ar mājokļu garantiju programmas 
paplašināšanu veicināsim mājokļu pieejamību 
gan ģimenēm ar bērniem, gan personām ar 
augstāko vai profesionālo izglītību, līdz ar to 
motivēsim augstas kvalifi kācijas speciālistus 
palikt uz dzīvi Latvijā. Vienlaikus tiks uzlabo-
ta Latvijas uzņēmējdarbības vide un sekmēta 
jaunu saimnieciskās darbības veicēju un pri-
vātpersonu piesaiste reālai saimnieciskai dar-
bībai un rezidencei Latvijā, stimulēts kreditē-
šanas tempa pieaugums un pozitīvi ietekmēts 
investīciju apjoms. Mājokļu garantiju program-
mas īstenošanai atbalsta sniegšanai ģimenēm 
ar bērniem šogad paredzēti 6,6 miljoni eiro, 
savukārt atbalsts jaunajiem speciālistiem tiks 
sniegts uz tirgus nosacījumiem,” uzsver Mi-
nistru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs 
Arvils Ašeradens.

Valsts atbalsta programmas mērķis ir vei-
cināt mājokļu pieejamību ģimenēm ar bērniem 
un jaunajiem speciālistiem – personām vecu-
mā līdz 35 gadiem ar iegūtu augstāko vai pro-
fesionālo izglītību.  ALTUM garantija ļauj sama-
zināt  hipotekārā aizdevuma pirmās iemaksas 
apjomu komercbankā, tādējādi palīdzot tikt 
pie sava mājokļa situācijās, kad ir stabili ienā-
kumi, kas ļauj uzņemties kredītsaistības, bet 
nepietiek uzkrājumu pirmajai iemaksai.

Reinis Bērziņš, Altum valdes priekšsē-
dētājs: “Programmas līdzšinējā norise aplie-
cina, ka tā labi palīdz risināt aktuālo pirmās 
iemaksas uzkrāšanas problēmu. Ņemot vērā 
iedzīvotāju interesi un konsultācijas ar ko-
mercbankām, prognozējam, ka garantijas 
būs pieprasītas arī jauno speciālistu vidū un 
tuvāko trīs gadu laikā piešķirsim garantijas ap-
tuveni 3300 jaunajiem speciālistiem ar kopējo 
garantiju apjomu 23 miljoni eiro. Programmas 
darbības mehānisms ir saņēmējiem maksimāli 
ērts, jo valsts atbalstu faktiski var saņemt dažu 
dienu laikā savā bankā. Personām, kas vēlas 
iegādāties mājokli, jādodas uz banku, banka 
izvērtē pēc hipotekārā aizdevuma pieteikumu 
un, ja nepieciešams, vēršas Altum pēc galvo-
juma.”

Garantijas ģimenēm ar bērniem līdz 23 
gadu vecumam (ieskaitot) tiks izsniegtas uz 
līdzšinējiem nosacījumiem. Persona, kuras 
apgādībā ir viens bērns, var saņemt ALTUM 
garantiju 10% apmērā no aizdevuma sum-
mas (maksimālais apmērs 10 tūkstoši eiro), 
ar diviem bērniem – 15% apmērā (līdz 15 tūk-
stošiem eiro), ar trīs vai vairāk bērniem – 20% 
apmērā (līdz 20 tūkstošiem eiro)Par garantiju 
ir noteikta vienreizēja maksa 2,5% apmērā no 
garantijas summas.

Savukārt jaunie speciālisti varēs saņemt 
garantiju mājokļa iegādei 20% apmērā no 
aizdevuma summas, garantijas maksimālais 
apjoms ir 50 tūkstoši eiro. Šai mērķa grupai 
garantijas tiks izsniegtas uz tirgus nosacīju-
miem, attiecīgi – bez valsts budžeta fi nansē-
juma. Garantija tiks izsniegta uz 10 gadiem. 
Komisijas maksa par garantiju būs ikgadēja 
un būs 4,8% apmērā no garantijas atlikuma, 
attiecīgi maksa par garantijas izmantošanu ik 
gadu samazināsies. 

Piemēram, jaunais speciālists vēlas ie-
gādāties mājokli par 70 000 eiro un bankas 
prasītā pirmā iemaksa ir 15% jeb 10 500 eiro. 
Izmantojot Altum garantiju 10% apmērā (7000 
eiro), jaunais speciālists mājokli var iegādāties 
ar 5% pirmo iemaksu (3500 eiro), ko ir ievē-
rojami vieglāk uzkrāt. Pirmajā gadā komisijas 
maksa būs 360 eiro gadā (4,8% no garantijas 
summas), savukārt turpmākajos gados, sama-

zinoties garantijas atlikuma, samazināsies arī 
ikgadējā maksa par garantiju. 

 Pērn tika secināts, ka lielākais īpatsvars 
personu, kurām nepieciešams atbalsts mā-
jokļa iegādei, vidū ir personas līdz 35 gadiem, 
kuru rīcībā ir nelieli fi nanšu uzkrājumi, kas var 
būt nepietiekami, lai iegūtu savā īpašumā va-
jadzībām un fi nanšu līdzekļiem atbilstošu mā-
jokli. Programmas paplašināšana ar šo mērķa 
grupu veicinās kvalifi cēta darbaspēka izaugs-
mi un piesaisti reģioniem, tādā veidā uzlabojot 
Latvijas uzņēmējdarbības vidi.

Kā zināms, mājokļu garantiju program-
mu Altum īsteno kopš 2015. gada. Šajā laikā 
iedzīvotāju interese par programmu ir tikai 
augusi, jo iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem, jau-
nām ģimenēm un ģimenēm ar bērniem, trūkst 
fi nanšu līdzekļu kredīta pirmajai iemaksai, lai 
iegādātos nekustamo īpašumu.

Līdz šā gada 1. janvārim valsts atbalstu 
mājokļa iegādei saņēmušas vairāk nekā 7300 
ģimenes, kurās ir 10 500 bērni vecumā līdz 
18 gadiem. Piešķirto garantiju kopējā sum-
ma ir 50 miljoni eiro un kopējais ar garantijām 
piesaistīto hipotekāro aizdevumu apjoms ko-
mercbankās ir 445  miljoni eiro. Šajā laikā no 
galvojumu kopējā skaita lielākā daļa – 62% no 
visiem galvojumiem piešķirti ģimenēm ar vie-
nu bērnu, 32% ģimenēm ar diviem bērniem, 
savukārt 6% ir piešķirti mājokļa iegādei ģime-
nēm ar trīs vai vairāk bērniem.

Atbalstu izmantojušas ģimenes visā Lat-
vijā. Proporcionāli lielākais galvojumu skaits 
ir Rīgā un Pierīgā – 67% garantiju. No kopējā 
garantiju skaita 14% garantiju izmantojušas 
ģimenes Vidzemes reģionā, Kurzemē – 9%, 
Zemgalē – 7%, savukārt Latgalē – 3%.  

Valsts atbalstu ģimenes pamatā izmanto 
vidēja izmēra dzīvokļu iegādei – aizdevuma 
summa, ko ar ALTUM garantiju palīdzību aiz-
ņemas bankā, vidēji ir 61 tūkstotis eiro. Tie lie-
lākoties ir mājokļi iepriekšējos gados būvētos 
daudzdzīvokļu namos. Ģimeņu pirmā izvēle ir 
gatava  mājokļa iegāde, tikai 4% ģimeņu aiz-
ņemas būvniecībai.

Evita Urpena, tālr: 67013193
Ekonomikas ministrijas 

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Valsts garantijas mājokļa iegādei turpmāk 
pieejamas arī jaunajiem speciālistiem  

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, 
ka līdz 2018. gada 3. aprīlim ieskaitot valsts 
amatpersonām ir jāiesniedz kārtējā gada valsts 
amatpersonas deklarācija par 2017. gadu. Dek-
larācijas jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID 
Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). 

VID ir konstatējis, ka daļā no iesniegtajām 
deklarācijām atkārtojas vairākas līdzīgas kļū-
das, t.i.: 

Netiek norādīti papildus valsts amatperso-
nas amatam ieņemtie amati un/vai noslēgtie 
uzņēmuma līgumi (2.punkts)

netiek norādīts lietošanā esošs nekusta-
mais īpašums (3.p.)

gadījumā, ja 2017. gadā valsts amatper-
sona ir sākusi lietot jaunu automobili (iegādā-
jusies, iznomājusi vai tml.), deklarācijā netiek 
norādīts, kas noticis ar iepriekšējo automobili 
(5.p.)

nenorāda automobiļa vai arī cita kustama 
vai nekustama īpašuma pārdošanas rezultātā 
gūtos ienākumus (7.p.)

gadījumā, ja valsts amatpersonai 2017.
gadā ir izveidojušās parādsaistības, t.i., ņemts 
aizdevums,  taču deklarācijā šis darījums ne-
tiek norādīts (8.p.)

netiek pieprasīta informācija no valsts re-
ģistra par amatpersonas radiniekiem (12.p.).  

Aicinām visas tās valsts amatpersonas, ku-
ras vēl tikai gatavojas iesniegt deklarāciju, pie-
vērst īpašu uzmanību šiem deklarācijas punk-
tiem un neskaidrību gadījumā konsultēties ar 
VID valsts amatpersonu datu administrēšanas 
speciālistiem, lai izvairītos no šādām vai jebku-
rām citām kļūdām. Jautājumu vai neskaidrību 
gadījumā aicinām valsts amatpersonas konsul-
tēties klātienē pie VID valsts amatpersonu datu 
administrēšanas speciālistiem vai arī zvanīt uz 
VID Konsultatīvo tālruni 67120000.

Evita Teice-Mamaja
VID Sabiedrisko attiecību daļa

Tālr. 67122668, 26351438, 67122670

Līdz 3. aprīlim jāiesniedz valsts amatpersonas deklarācija par 2017. gadu
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AKTUĀLI

2018. gada 26. februārī 
trūka pēdējie pavedieni, kas 
saistīja ar dzīvi ilggadējo Lu-
bānas vidusskolas direktori 
– skolotāju Vilhelmīni Ivuš-
kāni, kura aizsaukta mūžībā 
84 gadu vecumā. Skolotāja 
dzimusi 1933. gada 3. jūlijā, 
1947. gadā beigusi Rikavas 
septiņgadīgo skolu, 1951. 
gadā – Rēzeknes pedago-
ģisko skolu, bet 1958. gadā 
– Rīgas Pedagoģisko institū-
tu. Meitene bija apveltīta ar 
matemātiķes talantu un lo-
ģisko domāšanu, tāpēc lab-
prāt būtu studējusi eksaktos 
priekšmetus, bet dzīve viņu 
virzīja uz humanitāro zinātņu 
pusi. Latvijas simtgadē īpaši 
tiek godāta latviešu valoda, 
un arī skolotāja Ivuškāne 
visu mūžu bijusi latviešu valodas skolotāja, kura tik daudz darba un 
pūļu veltījusi tam, lai saviem skolēniem sniegtu dziļas un pamatīgas 
zināšanas mūsu senajā un skaistajā valodā. Skolotāja nav slēpusi, 
ka viņai vairāk patikušas tieši latviešu valodas stundas, bet literatūras 
stundās viņa ļoti centās radīt skolēnos vēlmi lasīt grāmatas un prie-
cājās, ja tas izdevās. Kādā intervijā skolotāja ir teikusi: „Visu mūžu 
esmu vēlējusies atmodināt savos skolēnos sirds siltumu. Un, ja tas 
izdevās, biju gandarīta.”

V. Ivuškāne bija Ojāra Vācieša un Imanta Ziedoņa viengadniece 
– tā bija paaudze, kuras „bērnība bij karā kritusi”, bet jaunība pagāja 
posta un trūkuma pilnajā pēckara laikā. Un tā bija trauksminieku pa-
audze, kam „nav laika ar līkumu iet”.

1979. gada augustā V. Ivuškāne kļuva par Lubānas vidusskolas 
direktori un bija šajā amatā līdz 1990. gada septembrim (ilgāk par 
viņu skolu vadījis tikai Tālis Salenieks). 1980. gadā Lubānas vidus-
skolā mācījās 498 skolēni, un V. Ivuškāne bija skolas nama saimnie-
ce un pārvaldniece, jo viņas pārziņā bija ne tikai skolēni un skolotāji, 
bet arī viss tehniskais personāls. Direktore bija stingra, mērķtiecīga, 
prasīga un precīza, bet arī saprotoša un iecietīga pret mūsu trūku-
miem un vājībām. Viņa ticēja cilvēkiem, ticēja saviem darbiniekiem, 
prata novērtēt viņu talantu. V. Ivuškāne augstu vērtēja kārtību un pra-
sīja to arī no saviem padotajiem. Skolas ēkai 1979. gadā palika 14 
gadu, un bija vajadzīgs pamatīgs kosmētiskais remonts. Direktore 
ļoti priecājās par to, ka mūsu vidusskola 1982. gada rudenī skolu 
sagatavošanā jaunajam mācību gadam ieguva otro vietu Madonas 
rajonā. 

Direktori raksturoja laba humora izjūta un dzīvesprieks. Daudz 
mīlestības un sirds siltuma viņa veltījusi saviem bērniem – Norai un 
Mārim -, kā arī mazdēlam Tomam. V. Ivuškānei bija zelta rokas: sa-
vus tuvos cilvēkus viņa iepriecināja ar skaistiem pašas darinātiem 
rokdarbiem, audzēja ziedus, labprāt strādāja dārzā un uzskatīja 
par pienākumu savā dzimšanas dienā ciemiņus mielot ar jaunajiem 
kartupeļiem, kuri audzēti pašas dārzā. Viņas dzīvi darīja krāšņāku 
dziesma – direktore dziedāja Lubānas korī. V. Ivuškāne bija atsau-
cīga visam jaunajam: ar sajūsmu apguva datorprasmes un mācījās 
strādāt internetā.

No savas direktores atvadās Lubānas vidusskolas 
bijušie un esošie skolēni, darbinieki un pedagogi

Mūžībā aizgājusi 
ilggadējā Lubānas 

vidusskolas direktore 
Vilhelmīne Ivuškāne

Plkst. 12.00 – 13.00 Meirānu Kalpaka pamatskolā
Vietu skaits – 30

Plkst. 13.30 – 14.30 Lubānas vidusskolā
Vietu skaits 30

Nodarbības vadīs sertifi cēta fi zioterapeite Annija Vēvere.
Pasākumu kopums bērniem fi ziskās sagatavotības stiprināša-
nai un pareizas elpošanas tehnikas apguvei notiks Eiropas So-
ciālā fonda 9.2.4.2. projekta  „Slimību profi lakses un kontroles 
centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselī-
bas veicināšanai un slimību profi laksei pašvaldībās” ietvaros. 

Lubānas 
Mākslas skolā

Šajā mācību gadā visi Latvijas Mākslas skolu audzēkņi Valsts 
konkursa ietvaros ilustrē kādu bērnu dzejoli un veido grāmatiņu. 
Noslēgusies konkursa I kārta, kuru izvērtēt Lubānas un Pļaviņu 
Mākslas skolu skolotāji devās uz Ērgļu Mākslas skolu. Žūrija, ku-
ras sastāvā bija katras skolas 2 pedagogi, apskatīja un novērtēja 
visu trīs skolu audzēkņu izveidotās grāmatiņas. Uz Valsts konkur-
sa II kārtu, kas norisināsies 23. martā Rēzeknes Mākslas un di-
zaina vidusskolā, no Lubānas Mākslas skolas tika izvirzīti: Andris 
Dailīdens, Armands Dzenis, Matīss Dailīdens, Marta Valaine, Jānis 
Elijāss un Elīna Serečenko. Audzēkņi uz Rēzekni vedīs jau savas 
pašgatavotās grāmatiņas un uz vietas ilustrēs kādu no bērnu dze-
joļiem. Vēlēsim viņiem veiksmi Valsts konkursā!

Noslēdzies Latvijas mākslas skolu audzēkņu grafi kas kon-
kurss “100 grāmatzīmes Latvijai”.

100 bērnu darbi ir izvirzīti šo darbu izstādei Nacionālajā bib-
liotēkā. No mūsu skolas ar linogriezumā izveidotām grafi kām 
konkursā piedalījās Dita Kalniņa, Reinis Novakšanovs un Marta 
Valaine. Reiņa veidotais Meirānu Kalpaka pamatskolas ex libris 
konkursā ieguvis atzinību un būs skatāms Nacionālās bibliotēkas 
izstādē. Apsveicam!

Lubānas Mākslas skolas direktore 
Rudīte Kolāte

Šai pasaulē, kur daudz kas zūd,
Man palaimēsies zālei būt,
Šai pasaulē, kur daudz kas zūd,
Es… palikšu… varbūt…
 (Līvija Liepdruviete)
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AKTUĀLA INFORMĀCIJA
Nākamais “Lubānas Ziņu” 
numurs iznāks 23. martā.

Informāciju iesniegt domē 
redaktorei līdz 16. martam.

Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Turam svētas atmiņas.

Vilhelmīne Ivuškāne (84 g.) Lubāna
Mirusi 26.02.2018

Pēteris Zaļkalns (69 g.) Indrānu pag.
Miris 03.03.2018

No tevis tik daudz bija ko gūt,
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,

Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt.
(K. Apškrūma)

Gaišā piemiņā paturot 
mūsu ilggadējo direktori un skolotāju 

Vilhelmīni Ivuškāni, 
līdzjūtībā esam kopā ar 
ģimeni un piederīgajiem. 

Lubānas vidusskolas kolektīvs

Meirānu Kalpaka pamatskolā
notiks

Jānim Zāberam veltīts 
zēnu vokālistu konkurss

Vairāk informācijas lasīt www.lubana.lv

Meirānu Kalpaka pam

Un pēkšņi manā skanošā dārzā
Kādu rītu ir ienācis klusums,
Tik negaidīts un tik spalgs...

(B. Saulītis) 

Izsakām līdzjūtību 
Guntim, Sandijam, Uldim, 

no vecmāmiņas uz mūžu atvadoties.

Z./s. “Vilces” kolektīvs

Un tavs vārds
Nu atpeld kā mākonis sārts...

Ne vairs prasa mums ko,
ne vairs lūdz.
(O. Lisovska)

Lai mūsu līdzjūtība 
palīdz pārvarēt sāpju smagumu 

Dainai un tuviniekiem, 
mammu mūžībā pavadot.

Tavi draugi angļu valodas pulciņā

Klusiem soļiem māmuliņa
Mūžam durvis aizvērusi,

Ne vārdiņa nebildusi,
Skumjas sirdī atstājusi.

Izsakām līdzjūtību Mārim Ivuškānam, 
māmiņu aizsaules ceļos aizvadot.

Iedzīvotāji Parka ielā – 7

Neviens laiku nevar apturēt...

Izsakām līdzjūtību 
Imantam Zembergam, 
brālim aizejot mūžībā. 

Lubānas MRS kluba mednieki

24. martā plkst. 19.00
Meirānu tautas namā

amatierteātru 
SALIDOJUMS

“Smiekli – labākās zāles”
Piedalās

amatierteātru kolektīvi  no 
Degumniekiem, Murmastienes, 

Gaigalavas, Meirāniem u.c. vietām

Ieejas maksa: 1,50 EUR,  
skolēniem 1 EUR

Nekustamā īpašuma 
nodokļa 

maksātāju ievērībai
Nekustamā īpašuma nodokļa 

maksāšanas termiņi Lubānas nova-
da pašvaldībā: 3. aprīlis, 15. maijs, 
15. augusts, 15. novembris.

18. martā  plkst. 10.00 
Lubānas pilsētas klubā

ZOLES TURNĪRS 
Pieteikšanās no plkst. 9.30

23. martā plkst. 18.00 
Lubānas pilsētas klubā

Spēlfi lma 
“PARADĪZE 89” 
Režisore Madara Dišlere, 
fi lmas garums 1 h 29 min. 

Žanrs – sirsnīga 
fi lma visai ģimenei. 

Filmas sižets: Ir 1989. gada vasara. 
Rīdzinieces Paula un Laurēns vasa-
ras brīvlaiku pavada mazpilsētā pie 

māsīcām Maijas un Lindas. Savā vaļā 
atstātā četru meiteņu komanda bauda 

brīvību, iztēlojas pieaugušo dzīvi un 
iekuļas satraucošos piedzīvojumos. 

Uz patiesiem notikumiem balstīts de-
viņgadīgās Paulas pieaugšanas stāsts 
laikā, kad Latvija spēra savus pirmos 

soļus pretī neatkarībai.
Ieeja 2 Eur

Lubānas pilsētas bibliotēkā 
tikšanās ar dārzkopības 

entuziastu kluba 

“TOMĀTS”  
pārstāvi Sarmu Žarčinsku.  

Šoreiz runāsim par ķirbju audzēšanu. 

Būs iespēja iegādāties ķirbju un citu augu 
sēklas, kā arī Bražūnu audzētās 

tomātu sēklas.

10. martā plkst. 14.00
Meirānu tautas namā 

Starptautiskajai Sieviešu dienai
veltīts koncerts

Ielūdz 
RIKARDIONS (Rihards Millers)

un Kristīne Šomase 
Ieejas maksa – 3 EUR

skolēniem – 1 EUR

9. martā plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā

Mākslas filma 
“Nameja gredzens” 

Ieeja – 3 Eur


