
Bez tiesas 
notiesātie

Aizvadīts 25. marts, kad visā Latvijā 
tiek pieminēti 1949. gada marta depor-
tāciju upuri. Minēto deportāciju laikā Pa-
domju Savienības okupācijas iestādes 
bez tiesas arestēja “sabiedriski bīstamos 
elementus”, “tiesājamo personu ģime-
nes locekļus” un veica masveida Baltijas 
valstu iedzīvotāju izsūtīšanu uz attāliem 
PSRS reģioniem. Kopumā no savām dzī-
vesvietām tika izsūtīti vairāk kā 90000 
Baltijas valstu iedzīvotāji, bet no tiem ap-
tuveni 42 tūkstoši bija no Latvijas vien. 
Represijas skāra arī Lubānas pusi.

Pagājušajā gadā Lubānas novadā dzī-
vojošie represijās cietušie līdzcilvēki un 
novada vadība vienojās, ka, sākot ar 2018. 
gadu, tiks mainīta Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienu pasākumu forma un 
to atzīmēšanas veids, atzīstot, ka deportāci-
ju piemiņas dienas – 25. marts un 14. jūnijs 
– faktiski būtu apvienojamas. Tādējādi šo-
gad, 25. martā pie piemiņas akmens notika 
tikai ziedu nolikšana, savukārt, 14. jūnijā 
represētajiem būs iespēja kopīgi doties uz 
ainavu arhitektūras ansambli “Likteņdārzs”, 
lai pieminētu padomju varas represijās 
cietušos un apraudzītu tur novadnieku ie-
stādīto koku. Pieteikties šim braucienam 
represētie vēl aizvien tiek aicināti Lubānas 
kultūras namā līdz 5. jūnijam. Var uzskatīt, 
ka Lubānas novads atbalsta dzejnieka un 
notiesātā cilvēka par pretpadomju aģitāciju, 
kurš 7 gadus pavadījis stingrā režīma koloni-
jā, Knuta Skujenieka viedokli, kas pausts in-
tervijā laikrakstam “Neatkarīgā” 2015. gada 
martā: “Mans viedoklis šajā jautājumā [par 
sēru dienām] ir paskarbs. Domāju, ka sēru 
dienu mums ir pārāk daudz un tās vajadzē-
tu apvienot. Vismaz 1941. gada 14. jūnija 
un 1949. gada 25. marta izsūtīšanu atceres 
dienas, jo tā ir viena un tā pati netaisnība. 
Šajās dienās jāpiemin tie, kuri neatgriezās. 
Tiem, kuri ir atgriezušies, nevajadzētu asa-
ras liet. Viņiem būtu jāiet ar paceltu galvu, jo 
viņi ir spējuši, lai arī ar grūtībām, atgriezties 
savā dzimtajā zemē un izturējuši. … To ne-
taisnību, kas cilvēkiem ir nodarīta, nekādā 
veidā nevar izlīdzināt.”

Padomju represiju pieminēšana ir dziļi 
individuāls un personīgs notikums, un bieži 
vien šīs sāpes netiek paustas publisku pa-
sākumu laikā, kā to valstī diktē noteiktais 
atceres dienu kalendārs. Kādā ģimenē būs 

pieņemts gremdēties atmiņās, kādā vērot 
dokumentālo vai mākslas kino ar atbilstošu 
tematiku, vēl kāds izvēlēsies lasīt dzeju vai 
daiļliteratūras darbus, cits izvēlēsies nonākt 
konkrētā pasākumā vai galamērķī. Diemžēl 
līdzcilvēku, kas paši piedzīvojuši izsūtīša-
nas represijas, paliek aizvien mazāk, un 
mūsdienās ir tik daudz skumju notikumu ne 
tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē, jaunatnei 
un bērniem pavisam cita dzīve, jaunas in-
tereses. Lai cik smagi to būtu atzīt, neviens 
no mums, kas pats nav pieredzējis izsūtī-
šanas šausmas, nekad nevarēs tās pilnībā 
izprast, nevienu šodienas jaunieti un bērnu 
nevar piespiest pārdzīvot šos baisos noti-
kumus ar līdzvērtīgām izjūtām.  

Lai arī šis gads nes pārmaiņas 25. mar-
ta un 14. jūnija piemiņas dienu norisē, kas 
sākotnēji šķiet ar negatīvu nokrāsu, tomēr 
jāpiemin cienījama tradīcija, kas veidojusies 
un tiek turpināta Lubānas novadā padom-
ju represiju piemiņas dienu laikā. Ik gadu 

deportāciju piemiņas pasākumos piedalās 
Zemessardzes 25. kājnieku bataljona ze-
messargi un veterānu apvienības pārstāvji. 
Šogad, 25. martā, ziedu nolikšanas laikā 
pie piemiņas akmens goda sardzi nodroši-
nāja Zemessardzes 25. kājnieku bataljona 
veterānu apvienības pārstāvji. Zemessargu 
klātbūtne pasākumos garā stiprina visus, 
kas ierodas pieminēt savus tuviniekus un 
līdzcilvēkus. Paldies viņiem par to!

Ko varam darīt turpmāk? Atcerēties par 
1941. gada un 1949. gada deportācijām un 
ar to saistītajiem  notikumiem, stāstīt par to 
saviem bērniem un mazbērniem, kā arī iz-
prast, cik viegli ir jebkuru līdzcilvēku tiesāt 
domās, vārdos, darbos, nezinot un neana-
lizējot visus apstākļus. Tādējādi aicinājums 
mums visiem ikdienā necensties bez tiesas 
kādu nosodīt, bet gan palīdzēt celties.

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tija Žvagina

Dziesmu un Deju svētku zīmē šogad novadā izskanējušas Lieldienas. 1. aprīlī Meirā-
nu tautas namā skatītāju uzmanībai tika piedāvāts koncerts “Saule kāpa augstu kalnu”, 
kur par Lieldienu noskaņu rūpējās tradīciju kopa “Sietiņš”, senioru TDK “Meirāni” un sie-
viešu deju kopa “Magones”. Par sirsnīgo atmosfēru pasākumā rūpējās nama saimniece 
Inga Aizsilniece, gādājot par tradicionālo olu ēšanas, ripināšanas  rituālu un izšūpoša-
nos. Vairāk iespaidu fotomirkļos novada mājaslapā www.lubana.lv. Par citām Lieldienu 
aktualitātēm lasiet informāciju 7. lpp., bet par sasniegumiem deju skatē – 10. lpp.  

Ligita Pētersone
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Sēdē piedalās deputāti:  Tālis Salenieks, 
Iveta Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, In-
guna Kaņepone. Nepiedalās deputāti: Guntis 
Klikučs – aizņemts pamatdarbā; Māris Valers – 
aizņemts pamatdarbā; Laila Ozoliņa – aizņem-
ta pamatdarbā; Sandra Valaine – slima.

Pieņemtie lēmumi
 1. Akceptēt Lubānas novada bāriņtiesas 

2017. gada darba pārskatu.
 2. Sadalīt nekustamo īpašumu „Jaun-

bļodāri”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra 
numurs īpašumam: 7058-0016-0096, divos at-
sevišķos īpašumos;

– Jauna nekustamā īpašuma veidošanai at-
dalīt vienu zemes vienību, ar kadastra apzīmē-
jumu: 7058-001-0146, platība – 5,2 ha, piešķirt 
nekustamā īpašuma nosaukumu: „Sniedzes”, 
Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lie-
tošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība;

– Paliekošais nekustamais īpašums sastāv 
no vienas zemes vienības: ar kadastra apzīmē-
jumu: 7058-016-0096, platība – 39,8 ha, noteikt 
zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 
īpašumam saglabāt nosaukumu „Jaunbļodā-
ri”, Indrānu pag., Lubānas novads.

 3. Apstiprināt Lubānas novada pašval-
dības nekustamā īpašuma – neapbūvētas ze-
mes vienības “Palienas”, Meirānos, Indrānu 
pagastā, Lubānas novadā (kadastra apzīmē-
jums 78580160229), 2017. gada 22. decem-
bra izsoles rezultātus un īpašuma pārdošanas 
cenu 1953,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti 
piecdesmit trīs euro un 00 centi). Noslēgt pir-
kuma līgumu ar izsoles uzvarētāju. Ar šo spēku 
zaudē Lubānas novada pašvaldības domes lē-
mums “Par nekustamā īpašuma – neapbūvētas 
zemes vienības “Palienas”, Meirānos, Indrānu 
pagastā, Lubānas novadā izsoles rezultātu ap-
stiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu” 
(30.01.2018. sēdes protokols Nr.1, 3.§).

 4. Piešķirt jaunbūvēm ar plānoto kadas-
tra apzīmējumu 7058-011-0053-007 un 7058-
011-0053-006, kas atrodas uz zemes īpašuma 
”Upenes”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, 
kadastra apzīmējums 7058-011-0053,  plānoto 
adresi: „Upenes”, Indrānu pagasts, Lubānas 
novads.

 5. Veikt grozījumus pašvaldības 2018. 
gada budžetā un apstiprināt saistošos notei-
kumus Nr. 5 „Grozījumi Lubānas novada paš-
valdības 2018. gada 30. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2018. gada 
budžetu””.

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 
46.pantam: Saistošos noteikumus triju darba 
dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā 
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai zināšanai; Saistošie no-
teikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības 
mājaslapā internetā.

Informāciju sagatavoja 
Lita Žeiere

Sestdien, 7. aprī-
lī izskanējis par godu 
dzejnieces Broņislavas 
Martuževas 94. dzim-
šanas dienai veltītais 
pasākums “Daudz laba 
nevajaga, draugs!”, ko 
organizēja Lubānas 
kultūras nams sadarbī-
bā ar Broņislavas Mar-
tuževas fondu “Rakstī-
tāja”. 

Pasākumā dzejnieces 
dzeju runāja Lubānas no-
vada bērni un jaunieši Ilzes 
Kraukles izveidotā montāžā 
“Gadalaiki”. Tā vien šķita, ka 
ikviens dzejolis piemērots tā 
runātājam. Katrs dzejolis, lai 
arī īss un kodolīgs, uzbūra 
veselu pasauli, radīja attie-
cīgā gadalaika noskaņas. 
Dzejas runātāji no Broņis-
lavas Martuževas fonda “Rakstītāja” ieguva 
pateicību un apliecinājumu, ka ir kļuvuši par 
dzejnieces Broņislavas Martuževas vērtību 
vēstnešiem Lubānā un pasaulē. Tik pārdo-
māti un skaisti tiek sēta dzejnieces dzejas 
mīlestība Lubānas novada jaunajā paaudzē! 
Paldies par dalību pasākuma veidošanā Mar-
tai Grigulei, Mārtiņam Zvirgzdiņam, Nikam 
Liedskalniņam, Elzai Žvaginai, Tīnai Krauklei, 
Beātei Aizpurvei, Montai Mālniecei, Arman-
dam Dzenim,  Evelīnai Cakulei, Elīnai Garajai, 
Kristiānai Fjodorovai, Agatei Aizpurvei, Uldim 
Puķītim, Ancei Strodei, Kasparam Krauklim, 
Ievai Merilijai Akmentiņai, Unai Ivanovai, Vi-
netai Džigurei, Lailai Strodei, Agnesei Ērglei, 
Inesei Krēsliņai, Sabīnei Novakšanovai, Beā-
tei Ozoliņai, Ancei Stafeckai.

Pasākuma muzikālajā daļā uzstājās te-
nors Ingus Pētersons kopā ar koncertmeis-
taru Venti Zilbertu, izpildot latviešu klasikas 
un mūsdienu autoru solo dziesmas, kā arī 
dziesmas ar Broņislavas Martuževas vār-
diem. Broņislavas Martuževas fonda “Raks-
tītāja” vadītāja Anna Egliena zināja stāstīt, 
ka Ingus Pētersons kopā ar Inesi Galanti, 

“Daudz laba nevajaga, draugs!”
uzsākot darbu Latvijas Na-
cionālajā Operā un Baletā, 
bijuši dzejnieces favorīti! 
Un var teikt, ka piepildījies 
kāds dzejnieces sapnis 
– Ingus Pētersons dzied 

Lubānā, un, šoreiz tieši par godu Broņislavai 
Martuževai. Ingus Pētersons, piesakot dzies-
mas, dalās savās skarbajās pārdomās par 
šodienas Latviju, mūsdienu Latvijas iedzīvo-
tāju ierobežoto spēju būt līdzvērtīgiem tādam 
gara spēkam, kas dzīvē vadīja  Broņislavu 
Martuževu, uzsver, ka vienmēr jābūt gata-
viem visskarbākajiem pavērsieniem dzīvē, 
esot blakus neprognozējamai kaimiņvalstij. 
Kā dzejnieces sveicienu sev min to, ka pirms 
izbraukšanas no Rīgas sastapis savā ceļā 
divus jaunsargus, kas formas tērpos devu-
šies savās gaitās. Kā jauks un īpaši sirsnīgs 
sveiciens dzejnieces dzimšanas dienā, kas 
ir dienu pēc pasākuma, izskan koncerta pē-
dējā dziesma ar Jāņa Lūsēna mūziku un Viļa 
Plūdoņa vārdiem “Mazu brīdi pirms”. 

Paldies visiem, kam šajā sestdienā bija 
iespēja piedalīties pasākumā! Esam mazu 
brīdi pirms Dzejas klēts pabeigšanas dzej-
nieces mājās “Dārziņos” un mazu brīdi pirms 
zaļā pavasara iestāšanās… 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tija Žvagina

Tikšanās ar 
Rolandu Greiziņu

Biedrība „Lubā-
nas Puse” sadarbībā 
ar Lubānas novada 
tūrisma un kultūr-
vēsturiskā mantoju-
ma centru 21. aprīlī 
plkst. 11.00 aicina 
uz sesto tikšanos – 
“Dzimis Lubānas pusē, audzis Lat-
vijai”, kad Lubānā viesosies Rolands 
Greiziņš – bijušais ilggadējais Rīgas 
Nacionālā zooloģiskā dārza vadītājs, 
brīvajā laikā aktīvs makšķernieks un 
ceļotājs. Uz tikšanos! 

1. maijā “Lubānas 1. maijā “Lubānas 
džunglis – 2018”džunglis – 2018”
1. maijā visi interesenti tiek aicināti piedalī-

ties skriešanas un nūjošanas sacensībās “Lubānas 
džunglis – 2018”. Sacensības organizē Lubānas no-
vada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Aborieši” un 
LVM atpūtas bāzi “Ezernieki”. 

Šogad sacensības norisināsies LVM atpūtas bā-
zes “Ezernieki” tuvumā. Ar sacensību nolikumu var 
iepazīties pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv, 
reģistrēties sacensībām iespējams līdz 28.aprīlim, 
rakstot e-pastu uz sacensibas@lubana.lv vai izman-
tojot elektronisko pieteikšanās formu www.lubana.
lv (atrodama Sporta sadaļā). Dalības maksa par 
piedalīšanos – netiek piemērota. Uzsāc jauno spor-
tošanas sezonu brīvā dabā aktīvi!

ATPŪTA
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Šodien lasām laikraksta “Lubānas Ziņas” 
500. numuru. Pirmais laikraksta numurs nodru-
kāts un nodots lasītāju vērtējumam 1995. gadā. 
Kas tad ir “Lubānas Ziņas”? Galvenokārt tā ir 
Lubānas novada vēsture. Lai arī dzīvojam in-
formācijas pārbagātības laikmetā, vietējais laik-
raksts palīdz sistematizēt un apkopot tieši šeit 
notiekošo, ļauj dokumentēt šīs puses cilvēkus, 
viņu intereses, veikumu, novadam būtiskus 
notikumus. Tas viss nebūtu iespējams bez laik-
raksta redaktora. Pirmās laikraksta redaktores 
bija Daiga Saulīte un Gunta Lubkina, pie avīzes 
veidošanas darbojās arī nu jau aizsaulē aizgā-
jusī Elga Stepāne, kopš 1996. gada laikraksta 
redaktores pienākumus pilda Ligita Pētersone. 
Interviju un rakstu veidošana ir viņas ikdienas 
darba pienākums, bet šoreiz desmit jautājumi 
laikraksta “Lubānas Ziņas” redaktorei Ligitai 
Pētersonei 500. laikraksta numura iznākšanas 
priekšvakarā.

Kas bija noteicošais faktors, ka piekriti 
būt par laikraksta “Lubānas Ziņas” redak-
tori? – Es pati pieteicos darbā, jo zināju, ka 
iepriekšējās redaktorītes iet prom. Toreiz man 
dzīvē bija kritiska situācija – atvadījos no tuva 
cilvēka, bērniem 1,5 un 3 gadi, gribējās darbu 
tuvāk mājām, jo pirms dekrēta atvaļinājuma 
strādāju Rupsalas pamatskolā par krievu va-
lodas un literatūras skolotāju. Man neatteica. 
Kad jautāju, kad varu sākt strādāt, saņēmu at-
bildi: Rīt! Bija satraukums un liels izaicinājums 
– rakstīt par cilvēkiem, notikumiem, pašvaldī-
bas aktualitātēm, bažas, kā turpināt iepriekšējo 
redaktoru Guntas un Daigas labi iesākto darbu. 
Cilvēki sveši, kurus uzrunāt, kurus nē. 

Kas ir bijis Tavs darba moto, esot redak-
torei? – Šobrīd liekas, ka ir bijuši vairāki moto. 
Pa dzīvi – ar smaidu. Lai kādus dubļus dzīvē 
nāktos brist, centies sirdī saglabāt laipnību. 
Simboliskais: ja pa durvīm izmet ārā, lien iekšā 
atpakaļ pa logu (ar to domāju neatlaidību mērķa 
sasniegšanā, nevis pazemošanos kāda priek-
šā). Ir darba dzīvē bijuši pāris gadījumi (cilvēki), 
kurus nu nekādi nevarēja pierunāt piekrist in-
tervijai. Dažkārt nācies arī saņemt pa pārmetu-
mam par interviju, kāpēc neesmu pateikusi par 
cilvēku to un to (slikto). Intervijai ir tā īpatnība, 
ka cilvēks pats atklāj sevi līdz viņam pieļaujamai 
robežai. Cenšos ikvienā cilvēkā saskatīt labo un 
to arī parādīt, sliktā jau tā dzīvē pietiek. 

Kas Tevi redaktores ikdienas darba pie-
nākumos “ceļ spārnos”, bet kas “velk pie ze-
mes”? – Protams, kā ikvienu cilvēku, spārnos 
ceļ tava darba novērtējums, ja kāds draudzīgi 
uzsit uz pleca un saka: kāda jauka tev intervija 

sanākusi ar to cilvēku, labi, ka ieliki šo informā-
ciju… Jauki, ja kāds pamana tavus labos centie-
nus un pasaka vismaz vienu labu vārdu. Šādā 
ziņā man ļoti patīk Lubānas aptiekas kolektīvs, 
viņu saņemtais uzmundrinošais piektdienas 
sauciens: – Avīzīte! Cik jauki, būs šodien, ko 
palasīt! Kas velk pie zemes? Šobrīd – nedrīkst 
vairs rakstīt par lietām, kas vietējiem cilvēkiem 
patīk, interesē, dvēselei, jā, arī sveikt jubilārus, 
dzimušos, laulājušos, vietējos komercsludinā-
jumus utt. Valdības līmenī tiek runāts, lemts par 
to, ka varēs publicēt tikai pašvaldību pieņemtos 
normatīvos aktus un to skaidrojumus, tikai in-
formāciju par pašvaldības funkciju izpildi un ka, 
iespējams, pašvaldību avīzes varēs iznākt tikai 
reizi mēnesī. Velk pie zemes neziņa, kā turpmāk 
veidosim novada avīzīti, jo mums gribas rakstīt 
par visu novadā notiekošo.

Vai kāds no atspoguļotajiem rakstiem, 
intervijām ir tāds, ko gribas izcelt un piemi-
nēt arī šodien? – Kā ikvienam, kurš cenšas 
savu darbu padarīt no sirds, ikviens bērns lie-
kas mīļš. Īpaši patīk intervijas ar cilvēkiem. Lai 
arī tā droši vien nav, ikvienu savu intervējamo 
uztveru par draugu, kurš ļāvis brītiņu ielūkoties 
apslēptākos dvēseles stūrīšos, kurus ikdienā 
neredzam. Man liekas, ka ofi ciālās pašvaldī-
bas informācijas plūsmā, labi iederas dvēseles 
stāsts par kādu mūsu novada cilvēku. 

Tavs viedoklis par leģendāro teicienu, ka 
ar avīzi var nosist mušu un valdību? – Droši 
vien, ka tā ir. Manā interpretējumā: ar avīzi var 
nosist mušu un cilvēku. Nekad dzīvē neaizmir-
sīšu, kā kļuvu par krustmāti vidusskolas direk-
torei Vilhelmīnei Ivuškānei. Pirms daudziem 
gadiem redakcijā rakstus iesniedza rokrakstā. 
Tāpēc dažkārt, pārrakstot tekstu, gadījās pa 
nepiedodamai kļūdai. Toreiz vēl cilvēkus tik labi 
nepazinu, izlasīju un pierakstīju skolotājas uz-
vārdu nepareizi. Nevienam nepārjautāju, jo biju 
pārliecināta, ka esmu izlasījusi un pierakstījusi 
pareizi. Pēc avīzes iznākšanas direktore ienāca 
pie manis redakcijā iepazīties, stādījās priekšā 
kā krustmeita. Tas bija smagi! Arī šobrīd pārdzī-
voju par ikvienu kļūdu, gan ko pati esmu radīju-
si, gan citi autori, un es to neesmu pamanījusi. 

Nosauc pāris lietas vai vietas, kas Lubā-
nas novadā Tevi iedvesmo jauniem darbiem? 
– Ir tikai viena lieta, kas iedvesmo ikvienu cilvē-
ku – mājas sajūta un ģimene. Ja ģimenē viss 
kārtībā, visi veseli, cilvēks ar prieku dodas uz 
darbu un var gāzt lielu vezumu. Lubānā esmu 
atradusi mājas, cienu lubāniešus, mīlu novada 
dabu. Iedvesmo darbīgi cilvēki, gribas par vi-
ņiem pastāstīt.

Vai ir izdevies piepildīt savus bērnības 
sapņus? Vai tas nācies grūti? – Tādu īstu sap-
ņu pa lielam nav bijis. Vienmēr ar lielu patiku 
noraudzījos dejotājos, es arī tā gribēju. Tāpēc 
paldies “Varavīksnes” dejotājām un Lienītei par 
uzņemšanu savā pulciņā. Iedzimtais biklums 
liedzis iesaistīties daudzās aktivitātēs, pēc ku-
rām alkusi dvēsele. Un nu jau ir par vēlu. Dvē-
sele dzied, spēlē teātri, brīvi sarunājas vairākās 
valodās, spēlē dažādus mūzikas instrumentus, 
glezno, apceļo pasauli, ar mugursomu plecos 
kāpj kalnos, skrien maratonu utt.  

Grāmata, filma vai dziesma, kas vispre-
cīzāk raksturo Ligitas Pētersones būtību? – 
Man ir dāvana – dziesma 40. dzimšanas dienā. 
Jā, šīs dziesmas vārdos ir daudz patiesības par 
mani. Dziesma saucas “Atmiņu zvans”, izpilda 
kapela “Jūlijs”.

Lubāna vai Līvāni? – Lubāna. Līvāni ir 
manu vecāku mājas. Ir vēl viens aspekts: mājas 
ir tur, kur atrodas viss tev svarīgais. Stārķi un 
dzērves arī atgriežas tur, kur viņu mājas.

Kādu jaunu rubriku vai tematiku vēlētos 
izveidot “Lubānas Ziņās”? – Kaimiņi. Par la-
bām attiecībām, saticību. Ja nolems, ka pašval-
dību avīzītes vēl varēs pastāvēt kā avīzes nevis 
tikai kā ofi ciāli novada vēstneši, kurā tiks ievie-
tota informācija par nolikumiem, noteikumiem, 
domes sēdēm utt. un ja būs cilvēku atsaucība, 
tad varētu pamēģināt.

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tija Žvagina

Iznācis laikraksta 500. numurs

Vēl tikai līdz 14. aprīlim Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā 
aicinām visus interesentus apskatīt Sandras Žvaginas izstādi “Lubānas kods”. Nākamo izstā-
di “Amats – mūža pamats”, kas vēstīs par amatniecības tradīcijām un amatniekiem Lubānas 
novadā, veido Vidzemes augstskolas 4.kursa studente Katrīna Valaine. Katrīna izstādes ideju 
izstrādāja kā savu augstskolas kursa darbu. Izstādes autore un viņas ģimene ir aktīvi amat-
nieki, un tas veidojis viņas interesi par šo nozari. Izstādes tapšanā piedalās arī vairāki citi 
mūsu novadnieki, kas palīdzējuši gan ar informācijas, gan eksponātu vākšanu. Izstādē varēs 
ieraudzīt, cik daudz Lubānas puses ļaudis ir pratuši un prot darīt!

Lubānas novada pašvaldības kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle

Amats – mūža pamats
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(Protokols Nr.2, 2.§) Izdoti saskaņā ar Iz-
glītības likuma 46. panta piekto daļu un 47. 
panta trešo daļu. 

I.     VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
 1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtī-

bu, kādā Lubānas novada pašvaldība īsteno 
Latvijas Republikas Izglītības likuma 46.pan-
ta un 47.pantā noteikto pašvaldības kompe-
tenci – izsniegt licences juridiskām un fi zis-
kām personām (izņemot valsts un pašvaldības 
izglītības iestādes) interešu izglītības un pie-
augušo neformālās izglītības programmu īs-
tenošanai.

2. Šie saistošie noteikumi nosaka juridis-
ko un fi zisko personu iesniegto izglītības 
programmu licencēšanas dokumentu izvēr-
tēšanas un lēmuma par licences izsniegša-
nu, izsniegšanas atteikumu vai licences anu-
lēšanas, kā arī citu šajos noteikumos minēto 
darbību veikšanas kārtību.

3. Jautājumus, kas saistīti ar šo noteiku-
mu 1., 2.punktos minēto kompetenci, izskata 
Lubānas novada pašvaldības interešu izglītī-
bas un pieaugušo neformālās izglītības prog-
rammu licencēšanas komisija (turpmāk tek-
stā – Komisija), kuras sastāvs un nolikums 
tiek apstiprināts ar Lubānas novada domes 
lēmumu.

 II. LICENCES PIEPRASĪJUMA IE-
SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 4. Lai saņemtu pašvaldības licenci, inte-
rešu izglītības un pieaugušo neformālās izglī-
tības programmas apjomam ir jābūt līdz 160 
akadēmiskajām stundām.

5. Licenci izsniedz uz laiku līdz 2 (diviem) 
gadiem.

6. Licences saņemšanai – juridiskajai 
personai – Lubānas novada pašvaldībā jāie-
sniedz šādi dokumenti:

6.1. iesniegums licences saņemšanai, 
kurā jānorāda licences pieprasītāja nosau-
kums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, 
tālruņa numurs, e-pasta adrese, kontakta 
personas vārds un uzvārds, licencējamās 
programmas nosaukums, programmas īste-
nošanas vietas adrese (1. pielikums);

6.2. licencējamās programmas apraksts 
datorrakstā, kas ietver programmas nosau-
kumu, programmas apjomu (stundu skaits), 
programmas mērķi un uzdevumus, program-
mas saturu, programmas mērķauditoriju, do-
kumenta (apliecības vai sertifi kāta) paraugu, 
kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas 
apguves;

6.3. programmas īstenošanai nepiecie-
šamā personāla izglītību apliecinošo doku-
mentu kopijas. Šī prasība neattiecas uz pie-
augušo neformālo izglītību.

6.4. izziņu no Soda reģistra saskaņā ar 
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta 
piektajā daļā noteikto personām, kuras īste-
nos interešu izglītības programmas. Izziņa 
nav jāiesniedz pieaugušo neformālās izglītī-

bas programmas licencēšanai.
7. Licences saņemšanai – fiziskajai per-

sonai – Lubānas novada pašvaldībā jāie-
sniedz šādi dokumenti:

7.1. iesniegums licences saņemšanai, 
kurā jānorāda licences pieprasītāja vārds, 
uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvie-
tas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, 
licencējamās programmas nosaukums, 
programmas īstenošanas vietas adrese (1.
pielikums);

7.2. licencējamās programmas apraksts 
datorrakstā, kas ietver programmas nosau-
kumu, programmas apjomu (stundu skaits), 
programmas mērķi un uzdevumus, program-
mas saturu, programmas mērķauditoriju, do-
kumenta (apliecības vai sertifi kāta) paraugu, 
kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas 
apguves;

7.3. programmas īstenošanai nepiecie-
šamā personāla izglītību apliecinošo doku-
mentu kopijas.

7.4. izziņu no Soda reģistra saskaņā ar 
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta 
piektajā daļā noteikto personām, kuras īste-
nos interešu izglītības programmas. Izziņa 
nav jāiesniedz pieaugušo neformālās izglītī-
bas programmas licencēšanai.

8. Interešu izglītības un pieaugušo nefor-
mālās izglītības programmas licences iz-
sniegšana ir bez maksas.

 III. LĒMUMA PIEŅEMŠANAS UN AP-
STRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

 9. Komisija izskata saņemtos iesniegu-
mus un tiem pievienotos dokumentus, pār-
bauda iesniegto dokumentu atbilstību Latvi-
jas Republikas spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem un pieņem lēmumu 
par:

9.1. licences izsniegšanu,
9.2. atteikumu izsniegt licenci,
9.3. papildus informācijas pieprasīšanu,
9.4. izsniegtās licences anulēšanu,
9.5. izsniegtās licences pārreģistrāciju 

un/vai pagarināšanu.
10. Komisija izskata iesniegumus un tiem 

pievienotos dokumentus 30 (trīsdesmit) die-
nu laikā pēc iesnieguma saņemšanas un pie-
ņem vienu no 9.punktā minētajiem lēmu-
miem.

11. Ja tiek pieņemts 9.1.punktā minētais 
lēmums, Komisija noformē un izsniedz licen-
ci (2. un 3. pielikums), ko paraksta licencēša-
nas komisijas priekšsēdētājs.

12. Licenci izsniedz licences pieprasītā-
jam vai tā pilnvarotai personai pret parakstu. 

13. Komisija apkopo informāciju par inte-
rešu izglītības un pieaugušo neformālās izglī-
tības programmu īstenošanu pašvaldības te-
ritorijā.

14. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu 
par atteikumu izsniegt licenci, ja:

14.1. iesniegtie dokumenti vai tajā norā-

dītās ziņas neatbilst normatīvo aktu vai šo 
noteikumu prasībām;

14.2. licences pieteicējs ir sniedzis ne-
patiesas vai maldinošas ziņas;

14.3. licencējamā programma neatbilst 
interešu izglītības vai pieaugušo neformālās 
izglītības kritērijiem.

15. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu 
par agrāk izsniegtas licences anulēšanu, ja:

15.1. licences saņēmējs gada laikā pēc 
tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencē-
to interešu vai pieaugušo neformālās izglītī-
bas programmu;

15.2. licencētās interešu un pieaugušo 
neformālās izglītības programmas īstenoša-
nā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

15.3. nav nodrošināta kvalitatīva prog-
rammas īstenošana;

15.4. juridiskā persona tiek likvidēta;
15.5. licences īpašnieks, saņemot licen-

ci, ir sniedzis nepatiesas vai maldinošas zi-
ņas.

16. Par licences anulēšanu juridiskā vai 
fi ziskā persona tiek informēta rakstiski ne vē-
lāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecī-
gā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

17. Ja licences saņemšanai iesniegtajos 
dokumentos nav pietiekama informācija, ko-
misijai ir tiesības pieprasīt papildu informāci-
ju. Šajā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā 
pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas, licences 
pieteicējam nosūta paziņojumu, kurā tiek no-
rādīta papildus iesniedzamā nepieciešamā 
informācija vai dokumenti. Licences pieteicē-
jam jāiesniedz pieprasīto papildu informācija 
vai dokumenti 15 (piecpadsmit) darba dienu 
laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja 
noteiktajā termiņā pieprasītā informācija vai 
dokumenti netiek iesniegti, Komisijai ir tiesī-
bas paziņot, ka iesniegums par licences sa-
ņemšanu tiek atstāts bez izskatīšanas.

18. Komisija jebkurā laikā ir tiesīga pār-
baudīt programmas īstenošanu.

19. Informācija par interešu izglītības vai 
pieaugušo neformālās izglītības licences 
anulēšanu tiek publicēta pašvaldības mājas 
lapā www.lubana.lv ne vēlāk kā 10 (desmit) 
dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma 
pieņemšanas un par to tiek informētas iestā-
des, kuras veic kontroles funkcijas.

20. Komisijas pieņemto lēmumu var ap-
strīdēt Lubānas novada domē viena mēneša 
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
 21. Licences, kuras licences pieprasītā-

jam izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu 
spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās 
norādītā derīguma termiņa beigām.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Saistošo noteikumu 1., 2. un 3. PIELIKU-
MU skatīt 5.lpp.

Saistošie noteikumi Nr. 2
„Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanas kārtība”
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1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Pastā-
vošais tiesiskais regulējums: Izglītības likuma 17.panta 
trešās daļas 16.punkts un 47.panta trešā daļa paredz, 
ka pašvaldība izsniedz licences interešu izglītības prog-
rammu īstenošanai, savukārt minētā likuma 46.panta 
piektā daļa paredz, ka pašvaldība izsniedz licences pie-
augušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, 
taču normatīvie akti neregulē kārtību, kādā pašvaldības 
izsniedz licences interešu izglītības programmu īsteno-
šanai un licences pieaugušo neformālās izglītības prog-
rammu īstenošanai. Ar saistošo noteikumu izdošanu 
tiks noteikta kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība 
īsteno Izglītības likuma46.pantā un 47.pantā noteikto 
pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām 
un fi ziskām personām (kuras nav reģistrētas Izglītības 
iestāžu reģistrā) interešu un pieaugušo neformālās izglī-
tības programmu īstenošanai.

2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteiku-
mi nosaka kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība 
īsteno Izglītības likuma 46.pantā un 47.pantā noteikto 
pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām 
un fi ziskām personām (kuras nav reģistrētas Izglītības 
iestāžu reģistrā) interešu un pieaugušo neformālās izglī-
tības programmu īstenošanai, kā arī juridisko un fi zisko 
personu iesniegto izglītības programmu licencēšanas 
dokumentu izvērtēšanas kārtību, lēmuma par licences 
izsniegšanas, izsniegšanas atteikuma vai par licences 
anulēšanu pieņemšanas kārtību, licences termiņu un 
citu šajos noteikumos minēto darbību veikšanas kār-
tību.

3. Informācija par projekta ietekmi uz pašvaldī-

PASKAIDROJUMA RAKSTS
2018. gada 28. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2 “Interešu izglītī-
bas un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 

bas budžetu. Tiešas ietekmes nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Sa-
biedrības mērķgrupa, uz kurām attiecināms saistošo 
noteikumu tiesiskais regulējums, ir fi ziskas un juridis-
kas personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu 
reģistrā un pašvaldības administratīvajā teritorijā un 
vēlas īstenot interešu un pieaugušo neformālās iz-
glītības programmas. Saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, jo tiks no-
teikta publiska, vienota un vienlīdzīga kārtība, kādā 
personas varēs pašvaldībā saņemt licences intere-
šu un pieaugušo neformālās izglītības programmu 
īstenošanai. Saistošo noteikumu īstenošanai tiek 
prognozēta pozitīva ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
Lubānas novada administratīvajā teritorijā, sekmējot 
saimniecisko darbību, izglītības iegūšanu un veicinot 
nodarbinātību.

5. Informācija par administratīvajām procedū-
rām. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Lubānas 
novada pašvaldība. Saistošie noteikumi tiks nosūtīti 
informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijai, tiks publicēti laikrakstā “Lubānas Zi-
ņas”, kā arī Lubānas novada pašvaldības mājaslapā 
www.lubana.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātper-
sonām. Nav notikušas.

7. Paskaidrojuma raksta gatavotājs. Lubānas 
novada pašvaldības Izglītības darba speciāliste Dace 
Mežsarga.

Saistošie noteikumi Nr. 4
Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 

28.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par 
Lubānas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei”

(Protokols Nr.2, 7.§)  Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  43. panta trešo daļu, Ministru 
kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu. 
Izdarīt Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Lu-
bānas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei” šādu grozījumu: Izteikt noteikumu 3. punktu šādā 
redakcijā: „3. Pabalsts bērna uzturam katram bērnam audžuģimenē mēnesī tiek noteikts divkāršā Minis-
tru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā bērnam”. Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

1. Īss projekta satura izklāsts. Saistošo notei-
kumu projekts paredz Lubānas novada pašvaldības 
pabalsta bērna uzturam audžuģimenē palielinājumu no 
EUR 150 mēnesī uz Ministru kabineta 2006. gada 19. 
decembra noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes notei-
kumi” 43. punktā noteiktajam minimālajam pabalsta 
apmēram – divkāršam Ministru kabineta noteikto mi-
nimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam: 

1) bērniem līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai 50% 
apmērā no minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam 
(EUR 215),

2)  bērniem no 7 gadu sasniegšanas līdz 18 gadu  
vecuma  sasniegšanai 60% apmērā no minimālo uztur-
līdzekļu apmēru bērnam (EUR 258).

2. Projekta nepieciešamības pamatojums. Grozī-
jumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra notei-
kumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43.punktā.

3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu projekta 

īstenošana būtiski neietekmē pašvaldības budže-
tu, ņemot vērā, ka grozītās MK normas izpildei tiek 
paredzēta 50% valsts mērķdotācija no paredzētā pa-
balsta palielinājuma, kas ir – par bērnu līdz 6 gadu 
vecumam (ieskaitot) 1,77 euro dienā, savukārt par 
bērniem no 7 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) – 
2,12 euro dienā.

4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Būtiski 
neskar uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par administratīvajām proce-
dūrām. Saistošo noteikumu projekts neparedz admi-
nistratīvo procedūru palielināšanu. 

6.I nformācija par konsultācijām ar privāt-
personām. Konsultācijas nav notikušas. Saistošo 
noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidroju-
ma raksts publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē www.
lubana.lv.

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

1.PIELIKUMS 
28.02.2018. Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2 “Par interešu 

izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”

Interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai

      
(licences pieprasītāja vārds, uzvārds / nosaukums)

       
(personas kods / reģistrācijas numurs)

     ________  
(deklarētā adrese / juridiska adrese)

       
( tālruņa numurs, e-pasta adrese) 

IESNIEGUMS 

Lūdzu izsniegt licenci interešu / pieaugušo neformālas izglītības 
programmas realizēšanai. 
  
Programmas nosaukums: 
 ______________________________________________ 

Programmas īstenošanas vietas adrese: 

______________________________________________________ 

    
     
(datums)          

       
(vārds, uzvārds, paraksts)

2. PIELIKUMS  
28.02.2018. Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2 “Par 
interešu izglītības un pieaugušo neformālās  izglītības programmu licencēšanas 
kārtību”

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, 

Lubānas novads, LV - 4830
Tālrunis: 64894434, e-pasts: pasts@lubana.lv

INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS 

LICENCE Nr. ................ 

Lubānā
_____________________________________________ 

(juridiskās personas pilns nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese)
_______________________________________________________________________________________________________ 

ir tiesības īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu

_____________________________________________________________________ 
(interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums, stundu 

skaits) 

Lēmums par licences izsniegšanu pieņemts 20 ____. gada 
____.___________ Lubānas novada domes Interešu un pieaugušo 
neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sēdē Nr.____.

Licence izsniegta uz laiku līdz _______________________. 

Licences izsniegšanas datums ________________________.

Licencēšanas komisijas 
priekšsēdētājs______________________________________________  

(vārds, uzvārds, paraksts)

3. PIELIKUMS  
28.02.2018. Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2 “Par interešu 

izglītības un pieaugušo neformālās  izglītības programmu licencēšanas kārtību”

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, 

Lubānas novads, LV - 4830
Tālrunis: 64894434, e-pasts: pasts@lubana.lv

INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS 

LICENCE Nr. ................ 

Lubānā

_________________________________ 
(vārds, uzvārds)

_____________________________________________________________ 

(personas kods)

ir tiesības īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu

___________________________________________________________________________ 
(interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums, stundu skaits)

Lēmums par licences izsniegšanu pieņemts 20 ____. gada ____.___________ 
Lubānas novada domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu 
licencēšanas komisijas sēdē Nr.____.

Licence izsniegta uz laiku līdz _______________________.
Licences izsniegšanas datums ________________________.

Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs 
__________________________________________     

                                         (vārds, uzvārds, paraksts)
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Šogad daba atmostas lēni. Pavasaris  
centīgi izmanto katru sētas spraudziņu, lai 
iepūstu savu silto elpu, bet Ziema – ak tu, 
negantniece, negrib noņemt savu sniego-
to ķepu no Pavasara vārtiem. Tomēr mēs 
zinām – Pavasaris uzvarēs. Ziema būs 
spiesta atkāpties, ielīst savā migā un ga-
tavoties jaunam, spožam uznācienam tad, 
kad atkal pienāks viņas laiks. 

Laiks ir tik mānīgs, te tas šķiet velka-
mies, te nevaldāmi auļo, pielikdams soli 
tieši tad, kad vēlamies to apturēt. Pavasaris 
ir tas mirklis, kad viss uzziedēs reibinošā 
priekā, un mēs gribēsim – kaut krāšņums 
turpinātos mūžīgi. Ai, mirkli, apstājies! 

Tāpat ar bērniem, kuriem pašiem gan 
laiks šķiet velkamies lēni jo lēni – tik ļoti 
gribas par lieliem sevi dēvēt, par gudriem 
un viszinošiem saukt. Tomēr šis gods ar 
darbu darāms, ar cītību nopelnāms. Taču 
jau gudrība pašam jāsalasa – pa kripatai 
vien, pa drusciņai, pa cītībiņai, pa čaklu-
miņam. Kā visi to lasījuši gadu tūkstošiem 
pirms tevis. 

Lai saņemtu dienišķo sviestmaizi, kaut 
kas jāpadara. Lai darbiņu dabūtu, uzreiz 
jārāda, ko zini, ko māki, ko proti, kāds esi? 
Ak, neko… Nu, tad – staigā laimīgs! Tu 
čīksti – vēders kurkst, ēst gribas, zābaciņi 
ūdeni cauri laiž… Ne jau tikai  zināšanas 
iegūstam skolā, bet bieži arī daudzveidī-
gas emocijas, interesantas attiecības ar 
klasesbiedriem un skolotājiem un sprai-
gus notikumus. Jo arī šajā – tik nozīmīgajā 
dzīves daļā – skolā mūs sagaida gan ik-
diena, gan notikumi, kurus aizmirst nebūs 
iespējams nekad. Tūlīt viss saplauks un 
noziedēs, tas paies kā viens mirklis. Tūlīt 
beigsies vēl viens mācību gads, kurā tu 
vari saņemt visu, kas tev vēlāk būs vaja-
dzīgs. Cik laika vēl atlicis līdz kļūsi liels? 

Tik – tak, tik – tak, tik – tak. Laiks rit 
bez apstājas. 

Itin viss, ko piedzīvojam, veido mūs par 
tiem, kas mēs esam. Tāpēc tagad – atver 
sirdi un piedzīvo skaistu pavasari! Neda-
ri kaunu skaistajam maijam un, pirmkārt, 
SEV. Samazini laiku spēlītēm, Facebook 
un WhatsApp! Izvēdini galvu ārā, pavasa-
rī, uzkrāj enerģiju! Lai Tavs pavasaris dara 
tevi varošu!

7. klases skolniece 
Elizabete Kalniņa

Lasīšana prātam ir tas pats, 
kas treniņš ķermenim

(Angļu sakāmvārds)
Valodu nedēļas ietvaros organizētās ko-

pīgās angļu valodas stundas pēc skolotāju 
Anitas Tropas un Daces Pauliņas iniciatīvas  
izvērtās par aizraujošu pasākumu. Stundu 
mērķis bija attīstīt skaļās lasīšanas un izru-
nas prasmes. Sadarbība starp vecāko un 
jaunāko klašu skolēniem izrādījās veiksmī-
gāka un patīkamāka, kā sākotnēji varējām 
paredzēt. 1. klases skolēnu skolotāji bija 
septītklasnieki. 2. klases – vienpadsmitie, 
trešajiem – desmitie, 4. un 5. klasi mācīja 
astotklasnieki. Arī 6. klase izbaudīja 10. kla-
ses strikto skolotāju apmācības stilu.

Jaunāko klašu skolēni 1 minūti ska-
ļi lasīja sev piemērotas grūtības pakāpes 
tekstu. Vecāko klašu skolēni sekoja, atzī-
mēja neprecīzi izrunātos vārdus, saskaitīja 
pareizi izrunātos, mācīja mazajiem drau-
giem pareizi izrunāt neveiksmīgi izrunātos, 
izskaidroja nesaprotamo vārdiņu nozīmi. 
Turpmākajā stundas gaitā jaunie skolotāji 
demonstrēja saviem skolēniem savu lasīt-
prasmi, savukārt lasot sev piemērotas grū-
tības pakāpes tekstu. Mazie skolēni atzina, 
ka lielie lasīja: ātri, skaisti, labi, izteiksmīgi. 

Savukārt skolotāju atzinumi ir sekojoši: 
• Es uzzināju, kā lasa bērni mazajās 

klasēs. Kā viņi saprot vārdus un kā viņi tos 
izrunā.

• Bija interesanti, jo sapratu, ka arī es 
kādreiz nemācēju lasīt un rakstīt angliski un 
domāju, ka iemācīju kādam kaut ko jaunu 
un noderīgu. Ļoti noderīgi tiem, kuri grib 

kļūt par skolotājiem.
• Bija ļoti interesanti un bija prieks mā-

cīt. Ieguvām pieredzi. Domāju, ka varētu 
veidot vēl šāda veida pasākumus.

• Man ļoti patika stunda. Sapazinos ar 
mazo, kuram angļu valodas līmenis ir la-
bāks nekā daudziem vidusskolā.

• Bija ļoti jauki. Patīkami bija redzēt, cik 
viņi ir apķērīgi un viņu progresu. Pašam arī 
liels gandarījums par padarīto. Labprāt at-
kārtotu! Forša pieredze. 

• Lai gan nebiju stundā, tik un tā domā-
ju, ka šī varētu kļūt par labu tradīciju, kuru 
būtu nepieciešams ieviest skolā, lai bēr-
ni sāktu lasīt grāmatas un pilnveidot sevi. 
Domāju, ka bērniem un jauniešiem patika 
šāda veida stundas! 

• Bija interesanti strādāt kopā ar 2. kla-
ses skolēniem. Es jutos kā skolotāja, kad 
mācīju pareizi lasīt un izrunāt vārdus. Ma-
nuprāt, kādreiz vajadzētu vēl noorganizēt 
šādu stundu. 

• Man nepatīk strādāt ar bērniem, bet 
nu nebija tik traki. 

• Yooo! Nebija slikti. Vismaz nevaja-
dzēja mums mācīties.

Kad bija čakli pastrādāts un stundas 
noslēgumā atlika laiks, veroties ekrānā,  
visi kopīgi palasījām audiopasaku vai au-
diogrāmatu. Paldies visiem pasākumā ie-
saistītajiem par pozitīvo sadarbību.

Angļu valodas skolotāja 
Dace Pauliņa

27. martā 3. klases skolēni ar sporta skolotāju Aksanu 
Birziņu un audzinātāju Vitu Paeglīti brauca uz Daugavpili, lai 
piedalītos Latvijas Olimpiskās komitejas projekta „Sporto visa 
klase” ceļojošā kausa izcīņas disciplīnā – STAFETĒS.  Pro-
jekts „Sporto visa klase” ir Latvijas Olimpiskās komitejas pro-
jekts, kura galvenais mērķis ir palielināt projektā iesaistīto iz-
glītības iestāžu, klašu un audzēkņu skaitu, uzlabojot iesaistīto 
skolēnu fi zisko sagatavotību, veselību, stāju un mudināt audzēk-
ņus nodarboties ar sportiskām aktivitātēm. Projekts paredz papildus trīs fakultatīvās spor-
ta nodarbības nedēļā- vispārēja sagatavotība, futbola iemaņu apguve un peldēšana vai 
sporta nodarbības svaigā gaisā. Komandā startēja 12 skolēni: 6 zēni un 6 meitenes. Kopā 
bija jāsacenšas 5 stafetēs. Visgrūtāk mums veicās stafetē “futbols”. Pasākumā sacentās 
18 trešklasnieku komandas no Latvijas. Mūsējie startēja varonīgi un iekļuva olimpiskajā 
sešiniekā, iegūstot  6. vietu. Svarīgākais stafešu sacensībās ir komandas darbs, ātrums, 
veiklība, fi ziskā sagatavotība, kā arī uzmanība un spēja koncentrēties, ko pierādīja ikkatrs 
sacensību dalībnieks. Sacensības bija svarīgas sportiskās pieredzes gūšanai un komuni-
kācijai. Katrs dalībnieks saņēma suvenīru un diplomu. Jauki un sportiski pavadīta diena!

Klases audzinātāja Vita Paeglīte

Sporto visa klase

2018. gada aprīlis2018. gada aprīl2018. gada aprīlLubānas vidusskolas skolēnu avīze 

t t
īlisīlis
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22. martā Lubānas vidusskolas 
7. – 11. klašu skolēni pulcējās konfe-
renču zālē, lai valodu nedēļas ietvaros 
piedalītos krievu valodas viktorīnā. 
11. klases audzēkņi bija sagatavojuši 
un vadīja viktorīnu krievu valodā, bet 
7. – 10. klašu komandām vajadzēja 
veikt uzdevumus.

Pirmais uzdevums – uz ekrāna parā-
dās jautājums, bet komandas dalībnie-
kam, kurš zina atbildi, jāpaspēj pirma-
jam pacelt roku ar signālkartīti. Var teikt, 
ka te izveidojās sacensība starp Ņikitu 
Ļipstov (7. klase) un Norbertu Voišnarai-
ti (8. klase), jo abi ļoti veikli cēla rokas, 
taču vairumā gadījumu Norberts bija 
ātrāks un pārliecinoši izvirzīja savu ko-
mandu uzvarētājos.

Otrais uzdevums bija jāveic rakstiski 
– jāuzraksta, kādā jomā darbojusies  vai 
darbojas minētā personība. Šajā uzde-
vumā labākais rezultāts 10. klasei.

Trešajā uzdevumā uz ekrāna parā-
dījās sakāmvārdi ar iztrūkstošiem vār-
diem, kuri bija novietoti atsevišķi jauktā 
kārtībā. Skolēniem lapās bija jāieraksta 
pareizais vārds sakāmvārdā. Šajā uzde-
vumā labākie, kas visu ierakstīja pareizi, 
bija Ņikita Ļipstov un Artūrs Pelšs (7. kla-
se) un Igors Markovs (9. klase).

Ceturtais uzdevums bija līdzīgs pir-
majam, un atkal punktus savā starpā 
dalīja 7. un 8. klases komandas.

Piektajā uzdevumā uz ekrāna varēja 
vērot multiplikācijas fi lmu fragmentus un 
uz lapiņām vajadzēja uzrakstīt to nosau-
kumus. Visvairāk pareizo atbilžu sniedza 
7. klase. Sestais uzdevums – lasīšana. 
Komandas saņēma vienādus teksta frag-
mentus, kurā vienam no dalībniekiem jā-
lasa skaļi 1 minūti 11. klases skolēnam 
– vērtētājam. Uzvarēja Ņikita Lipstov no 
7. klases, kas minūtes laikā izlasīja 143 
vārdus, otrais – Norberts Voišnaraitis no 
8. klases(113 vārdi), trešais – Kristaps 
Začests no 10. klases (103 vārdi).

Septītajā uzdevumā jāklausās un 
jāieraksta lapiņās dziesmu nosaukumi. 
Visas dziesmiņas neuzminēja neviena 
komanda. Apkopojot rezultātus, pirmā 
vieta 8. klases komandai – Norberts 
Voišnaraitis, Paula Stradiņa, Una Kalni-
ņa un Helēna Gerševica. Otrā vieta 7. 
klases komandai, trešā vieta 9. klases 
komandai.

Paldies 11. klases skolēniem par 
viktorīnas sagatavošanu (Unai Ivanovai 
un Emīlijai Solovjevai), vadīšanu un vēr-
tēšanu.

Krievu valodas skolotāja 
Gunta Cīrule

Viktorīna 
krievu valodā

Talantīgā meitene Marta

Ķerot vēju
Zaķēns mani lūdz uz deju,
Es – atsaku.
Labāk noķert vēju skreju!
Bet vai vēju noķert var?
Vai šis darbiņš nebūs par grūtu man?
Vējš tik ātri, ātri skrien,
Visās mājās, visās alās lien!
Vai es to izdarīt varu? 
Varbūt labāk nodziedu dziesmu savu?
Un smejot saku –
Labāk paklausies suņa rejas!
Es zaķēnu palīgā saucu,
Viņš negrib.
Nu gan es pieri raucu.
Vējš atkal gardi smejas –
Labāk nodejo savas dejas!
Es atkal zaķēnu saucu,
Bet viņš saka, ka es deju soļus jaucu.
Es atkal vējam pakaļ skreju,
Kaut mamma saka, lai mājās eju.
Kad noķeršu es vēju, tad neļaušu 
Viņam vairs skriet,
Bet mierīgi blakus man iet.

(3. klases skolniece Marta Grigule)

Ko vispār var uzskatīt par talantu? 
Bērnībā parasti sapņojam par visu pēc 
kārtas, mēs ticam, ka mūsu sapņi agri, 
vai vēlu piepildīsies. Tad mēs kļūstam 
lieli un pārstājam sapņot, bet dažreiz 
pat dzenam prom uzmācīgos bērnības 
sapņus.

Talants – tā ir Dabas dāvana, kas ir 
jāreizina ar jūsu darbu. Talants var būt at-
klāts tikai tad, kad mēs jau pie tā strādā-
jam. Un nekad nav par vēlu, lai atklātu un 
attīstītu savu talantu.

Mūsu audzināšana iedod robežas – 
gan tās, kas palīdz dzīvot un sadzīvot ar 
citiem, gan tās, kas mums tos spārnus 
apgriež.  Par dažām aktivitātēm un mēģi-
nājumiem esam saņēmuši vārdus – „tev 
nesanāk”, „to nedrīkst”, „tur neej”, „to ne-
dari”, savukārt par citām mums ir izteikti 
iedrošinājumi un apsveikumi. 

Marta Grigule ir talantīga 3. klases 
skolniece, kam padodas viss. Laba mate-
mātikas uzdevumu risinātāja, skaisti zīmē, 
glīta rokraksta īpašniece, labi zina latvie-
šu valodu, pati sacer dzejoļus, izteiksmīgi 
runā dzeju un prozu, apmeklē mūzikas 
skolu un mākslas skolu, patīk program-
mēt, dziedāt, spēlēt mūzikas instrumen-
tus, šobrīd klavieres. Mūzikas instrumenta 
spēlēšana iemāca sadalīt uzmanību uzreiz 
trīs laikos: pagātnē – mēģinot atcerēties 
notis, tagadnē – mēģinot izspēlēt notis, 
un nākotnē – klausoties, kāda skaņa tiek 
izspēlēta. 

Stiprās puses ir talanta sastāvdaļa. Bet 
vienas pašas stiprās puses ir kā pagales 
bez uguns – tās ir jāattīsta. Marta atklāj, ka 
daudz lasa, dodot priekšroku grāmatām 
un žurnāliem, kas paredzēti vecākiem bēr-
niem, nekā viņa pati. Viņa nepieņem lie-
tas kā pašas par sevi saprotamas, meklē 
atbildes uz “kā” un “kāpēc”. Tiek galā ar 
uzdevumiem labi organizētā, mērķtiecīgā 
un efektīvā veidā.  Izrāda iekšēju motivāci-
ju mācīties, uzzināt, izpētīt. Viņa jau tagad 
man droši atbildēja, ka dzīvē grib kļūt par 
programmētāju vai grafi kas dizaineri. 

Marta atklāja, ka ļoti gribētu iemācīties 
dejot arī sarīkojuma dejas. Mīļākie gada-
laiki ir vasara un rudens, bet no ziediem 
patīk hiacintes un jasmīnu reibinošā smar-
ža. 

Meitene  ir izcīnījusi 1. vietu starpnova-
du olimpiādē matemātikā un I pakāpi Vi-
dzemes novada skatuves runas konkursā. 
Vēlam veiksmi, jo 6. aprīlī viņa startēs Vi-
dzemes novada matemātikas olimpiādē! 

Marta visiem Lubānas vidusskolas 
skolēniem un darbiniekiem novēl: „Mēģi-
niet piepildīt savus sapņus. Ja Jums būs 
liels gribasspēks, tie arī piepildīsies. Dariet 
visus darbus no sirds!”

Martu iztaujāja skolotāja 
Ilona Kalniņa
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Aicinām 
piedalīties novada 

attīstības 
programmas 

izveidē!
2018. gada 28. februārī Lubānas novada 

domes sēdē ir pieņemts lēmums ”Par Lubā-
nas novada attīstības programmas 2019.-
2026. gadam izstrādes uzsākšanu”. Lubānas 
novada pašvaldība paredz izstrādāt vidēja ter-
miņa attīstības plānošanas dokumentu turp-
mākajiem 7 gadiem, kurā tiks noteiktas vidēja 
termiņa prioritātes un pasākumi Lubānas no-
vada attīstībai. Attīstības programma tiks iz-
strādāta saskaņā ar Lubānas novada Ilgtspējī-
gas attīstības stratēģiju 2013.-2030. gadam, 
izvērtējot nacionālos, reģionālos un kaimiņu 
pašvaldību plānošanas dokumentus. Lubānas 
novada attīstības programma ietvers esošās 
situācijas analīzi, stratēģisko daļu, rīcības un 
investīciju plānu, kā arī attīstības programmas 
īstenošanas un uzraudzības kārtību. Attīstības 
programmu sadarbībā ar Lubānas novada 
pašvaldību izstrādā SIA “Baltkonsults”.

Attīstības plānošanas dokumenta izstrāde 
ilgs līdz 2018. gada decembrim. Aicinām Lu-
bānas novada iedzīvotājus un uzņēmējus aktī-
vi iesaistīties turpmākajā teritorijas attīstības 
plānošanā, jo ilgtspējīga Lubānas novada nā-
kotne nav iespējama bez visu mūsu līdzdalī-
bas. Attīstības programmas izstrādes laikā 
paredzēts veikt dažādus sabiedrības iesaistī-
šanas pasākumus, tajā skaitā organizēt iedzī-
votāju, uzņēmumu, valsts institūciju pārstāvju 
un citu interesentu dalību tematiskajās darba 
grupās, anketēšanu un sanāksmju organizē-
šanu. Aicinājums sekot līdzi aktuālajai informā-
cijai Lubānas novada mājaslapā www.lubana.
lv un laikrakstā “Lubānas Ziņas”.

Priekšlikumi attīstības programmas papil-
dināšanai adresējami – Lubānas novada paš-
valdībai, Tilta ielā 11, Lubānā, tālrunis: 
64894434, e-pasts: pasts@lubana.lv. Fiziskās 
personas, iesniedzot priekšlikumus, lūdzam 
norādīt savu vārdu, uzvārdu un adresi, juridis-
kās personas – nosaukumu, reģistrācijas nu-
muru un juridisko adresi. Priekšlikumu izteicē-
ji, kas būs sevi identifi cējuši, plānošanas 
dokumenta izstrādes laikā varēs tikt iesaistīti 
tematiskajās darba grupās. 

Šobrīd aktuālā ziņa – lūgums visiem ie-
dzīvotājiem un uzņēmumu pārstāvjiem aiz-
pildīt aptaujas anketas, kas elektroniskā vei-
dā pieejamas pašvaldības mājaslapā www.
lubana.lv (saites atrodamas sākumlapā un an-
ketu aizpildīšana elektroniski nodrošinātu ātrā-
ku un efektīvāku to apstrādi) un papīra formā 
(pieejamas Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā Tilta ielā 11, Lu-
bānā un novada bibliotēkās). Esiet aktīvi, da-
lieties ar idejām un izsakiet savus priekšliku-
mus kā anketās, tā arī atsevišķu priekšlikumu 
veidā! 

Lubānas novada pašvaldības 
attīstības daļas vadītājs Egils  Rēvelis

31. martā notika kārtējā emocionālā sest-
dienas tikšanās “Dzimis Lubānas pusē – audzis 
Latvijai”. Pasākumu apmeklēja daudzi cilvēki,  
kurus ikdienā neredzēsi Lubānā. Rinalds Sluc-
kis – ļoti interesanta un daudzpusīga personība. 
Dibinājis un attīstījis vairākus uzņēmumus digi-
tālo tehnoloģiju jomā un ir atdevis velnam (spor-
tam) mazo pirkstiņu, kurš paņēmis visu viņa 
roku –  kaislīgs triatlona sportists, Latvijas rekor-
dists Ironman triatlona distancē, daudzu starp-
tautisku triatlona sacensību uzvarētājs. Reportā-
žu par pasākumu ļoti gribas izteikt paša Rinalda 
vārdiem, jo tik interesanti un kaislīgi par sportu 
un daudzām citām lietām var stāstīt tikai viņš 
pats. 

Un tā – Rinalda vēstījums... “– Esmu patīka-
mi saviļņots par to, ka tik daudzi cilvēki ir atnā-
kuši, lai mani satiktu. Dažus neesmu gadus 20 
redzējis, saticis. Ja runājam par Lubānu, tad 
spilgtākās atmiņas no bērnudārza laikiem: mēs, 
puikas, dabūjām brāzienu par to, ka aukstā lai-
kā nevilkām zeķubikses kājās. Jau bērnudārzā 
sākās dumpošanās, apziņa, ka zeķubikses ir 
domātas tikai meitenēm...

Mums katram droši vien ir vairākas cepures 
– lomas dzīvē, kas veido mūsu identitāti. Es 
esmu vīrs un partneris Kristīnei;  dēls un brālis 
savai ģimenei; uzņēmējs un tehnoloģiju ek-
sperts savā profesionālajā nodarbē, bet vislielā-
ko dzīvesprieku paralēli darba lietām sagādā 
hobijs. Lielā aizraušanās jau no 1. klases – 
sports. Sportā skolas laikā nebija nekā tāda, ko 
nedarījām. Hokejs, basketbols, volejbols, iz-
braukāta visa Latvija kopā ar skolotāju Jāni un 
Ansi. Pēdējos 10 gadus esmu aizrāvies ar triat-
lonu. Reizē grūts un aizraujošs sporta veids: 
peldēšana, riteņbraukšana un skriešana. 

Kā izskatās viena sacensību diena triatlo-
nā? Havaju salās katra gada oktobra sākumā 
notiek pasaules čempionāts. Leģenda vēsta, ka 
pagājušā gadsimta 70-gadu sākumā Havaju sa-
lās radās Ironman triatlons, kas ir atpazīstamā-
kās triatlona sacensības pasaulē – 3,8 km pel-
dēšana, 180 km velobrauciens, 42 km maratona 
skriešana. No rīta sāc un vakarā pabeidz. Man 
šķiet, ka triatlons ir ļoti izteikts sporta veids, kas 
trenē gan raksturu un gribu, gan mērķtiecību un 
uzņēmību. Mērķtiecība – cilvēks pabeidz kaut 
ko, ko sācis, neskatoties uz to, cik grūti tajā ceļā 
klājas; cik grūti ir pa vidu, starp kaut kādas lietas 
uzsākšanu un pabeigšanu. Ir sanācis sacensī-
bās sēdēt ceļmalā, nesaprotot, kā tālāk tikt. Kad 
esi skriešanas distancē, kad tev uz viena pleca 
kāds iedomātais dēmons saka: – Stājies ārā, 
pietiks, cik sevi var mocīt, bet uz otra pleca kāds 
cits saka: Nē, turpini, pabeidz. Tā ir nepārtraukta 
cīņa ar sevi, izaugsme. Uz priekšu ved tādas lie-
tas, kas ir ārpus mūsu komforta zonas. 

Ironman sacensībās piedalās vīrieši, sievie-
tes, jauni, veci. Vecākā kategorija ir 85+. Ļoti 
saviļņojošs brīdis, kad uz skatuves uzkāpj 3 vīri 
85+un apmēram 2 tūkstoši cilvēku, kas tur ir, 
pieceļas kājās un aplaudē vairāk nekā uzvarētā-
jiem. Ļoti demokrātisks sporta veids, kad ama-
tieri var būt kopā ar profesionāliem sportistiem 
vienā trasē. Havajās distanci var pabeigt apmē-
ram 17 stundās. 

Pateicoties triatlonam, esmu daudz ceļojis. 

Sports – tā ir laime!

Apceļoju Eiropu. Tālākā un eksotiskākā vieta ir 
bijusi Meksika, Apvienotie Arābu Emirāti. Sa-
censības parasti notiek tur, kur ir vasara, karsts. 
Tas ir sporta veids, kur + 30 grādi, kad jāskrien 
maratons, ir normāla situācija. Tas ir papildus 
slogs, stress ķermenim, izturības pārbaude. 
Pluss visam ir, ka sacensības notiek vietās, ku-
ras tu gribi redzēt. Kā tūristam paceļot ir intere-
santi, bet bez iemesla būt triatlonā un bez ie-
mesla piedalīties sacensībās, diez vai saņemtos. 
Lidojumos uz Havaju salām vien jau pavadi pāri 
par diennakti. Havaju salas ir Klusā okeāna, ne-
kurienes vidū, kur ir 5 stundu lidojums līdz Ame-
rikai un 5 stundu lidojums līdz Japānai. Dārgo 
izmaksu un lidojumu sarežģītības dēļ uz turieni 
droši vien nelidotu no laba prāta. Sacensības ir 
virsmērķis un papildus stimuls apmeklēt šo vie-
tu. Ķīna, Japāna, Austrālija u.c. vietas. Man ceļo-
šana – pievienotā vērtība caur sportu.”

Rinalds savā stāstījumā pieskaras arī darba 
tēmai. Stāsts ir par uzņēmumu “Digital Mind”, 
kura galvenā būtība – kā pielietot modernas teh-
noloģijas, lai dažāda veida uzņēmumiem, ban-
kām utt. palīdzētu automatizēt, elektronizēt iek-
šējos procesus, citiem vārdiem sakot – mašīnas 
un datori izdara darbus cilvēku vietā. Uzņēmu-
mam ir ofi si ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Igau-
nijā, Ukrainā. Ikdienā, Rinaldam kārtojot darba 
lietas, pārvietojoties no vienas lidostas uz otru, 
lai neieslīgtu rutīnā, nesāktos izdegšana, daudz 
palīdz piedalīšanās triatlona sacensībās, jaunu 
iespaidu gūšana, ceļojot, uzsverot, ka sports 
dara laimīgu. Šobrīd Rinalds ir meties jaunā izai-
cinājumā, darbojas kā konsultants uzņēmumā 
“Food Union”, ieviešot jaunas tehnoloģijas. Pa-
sākuma noslēgumā Rinalds pateicas par labiem 
gēniem (vecākiem), ar ieaudzinātu attieksmi 
pret lietām – uzsākto novest līdz galam. 

Var tikai apbrīnot cilvēka uzņēmību, lai vien-
laicīgi kopā ar citiem 2500 cilvēkiem mestos ne-
zināmos ūdeņos (okeānā), kur garām, iespē-
jams, peld haizivis, pēc tam vairākas stundas 
sēdētu uz velosipēda un vēl pāris stundas skrie-
tu, lai, ieraugot  fi niša līniju, izbaudītu 5 minūtes 
laimes, tā vietā, lai mierīgi vadītu savu uzņēmu-
mu, kur tev ir nodrošināts komforts, kuru pats 
sev esi radījis. Apbrīnojami un iedvesmojoši! Ne 
katrs to spēj. Ligita Pētersone
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Lieldienu kauss basketbolā
31. martā Lubānas vidusskolas spor-

ta zālē norisinājās Lieldienu basketbola 
MIX turnīrs. Lūk, turnīra rezultāti!

1.v. “BK Lubāna”. Komandā spēlēja: 
Lelde Pērkone, Hārdija Kristiāna Nagle, 
Jānis Sēbriņš, Deivo Mūkins, Kristaps Pēr-
kons, Mareks Mass.

2.v. “Lubāna-Rīga”: Ginta Kalniņa, Il-
vita Ķevere, Reinis Zābers, Māris Stoļers, 
Uldis Šilovs, Māris Valainis.

3v. “Lubānas veterāni 1”: Inese Ābo-
liņa, Ilze Garanča, Iluta Sausiņa, Oskars 
Sausiņš, Raivis Sausiņš, Edmunds Dzilna.

4.v. “Lubānas veterāni 2”: Sandra 
Mūriņa, Daiga Strode, Dairis Kalniņš, An-

dis Ķēniņš, Artis Almanis, Lauris Pried-
nieks, Kārlis Liberts.

5.v. “Lubānas jaunieši”: Sabīne Stip-
rā, Vineta Džigure, Matīss Matigars Ezeriņš, 
Daniels Saliņš, Āris Feldmanis, Kaspars 
Krauklis.

Trīspunktu metienu konkurss koman-
du kapteiņiem – uzvarētājs Reinis Zābers. 
Skatītāju konkurss soda metienos – uzva-
rētāja Līva Špune.

Paldies tiesnešiem Magnusam Mūki-
nam, Ģirtam Žeieram un visiem labajiem 
cilvēkiem, kas palīdzēja organizēt turnīru!

Sporta pasākumu organizators 
Māris Valainis

Lieldienas mūs nelutināja ar jauku 
laiku, bet, neskatoties uz to, viss notika. 
No rīta visi interesenti  varēja piedalīties 
dažādās Lieldienu norisēs. 

Paldies Gunitai, Ivetai, Aijai, Gintai, Ilgai 
un Ansim par spēļu organizēšanu.

Visizturīgākie, kas nebaidījās no laika 
apstākļu pārsteigumiem, varēja piedalīties 
olu un zaķu krāsošanā, olu zvejošanā un,  
protams, varēja uzspēlēt lielo spēli Cirks.

Plkst. 11.00 visi tika aicināti uz Lieldienu 

koncertu “Solis tuvāk Māras zemei”, kurā 
piedalījās TDA “Lubāna”, JDK “Žuburi”, 
mazie “Žuburiņi” un folkloras kopa  “Lubā-
na” – kopā 81 dalībnieks svinēja Lieldienas, 
dejojot un rādot pašu labāko, kas ir katra 
kolektīva pūrā. 

Lubānieši un viesi varēja novērtēt jau-
nos, krāšņos latviešu tautas tērpus un raito 
dejas soli. Koncerta noslēgumā Deju kolek-
tīvu vadītāja Laila Ozoliņa novēlēja visiem 
dejotājiem labus rezultātus deju skatē Ma-

donā. Lai izdodas!
Lieldienu jautrību noslēdza olu meša-

nas un ķeršanas sacensības. Sacensībās 
piedalījās rekordliels skaits dalībnieku – 36. 
Sacensībās uzvarēja Mareks Krēsliņš un 
Alvis Krauklis. Jaunākie dalībnieki – Anast-
asija Suhovilova un Druvis Strods.

Precīzākais acumērs izrādījās Mārtiņam 
Birziņam. Māriņa prognoze – 20,5 metri. 
Uzvarētāju rezultāts – 20,28 metri. 

Velga Puzule

Raibās Lieldienas

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 
Lubānas novada pašvaldība uzsākusi dalību ES fondu pieaugušo izglītības projektā  “Nodarbināto personu profesionālās kom-

petences pilnveide”. Šobrīd ikviens strādājošais un pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem vēl līdz 16. aprīlim var pieteikties 
mācībām. Pieteikšanās mācībām un konsultācijas par turpmākajām projekta aktivitātēm iespējamas Lubānas novada pašvaldības 
administrācijā, Tilta ielā 11, Lubānā pie pieaugušo izglītības koordinatora: Daces Mežsargas, e-pasts: dace.mezsarga@lubana.lv, 
tālrunis 64820920; 25623047. Vairāk informācijas  www.macibaspieaugusajiem.lv un arī novada mājaslapā www.lubana.lv.
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31. martā, Lieldienu priekšvakarā 
Lubānas novada tūrisma un kultūrvēs-
turiskā mantojuma centrā varēja satikt 
vēl līdz š.g. 14. aprīlim apskatāmās iz-
stādes “Lubānas kods” autori Sandru 
Žvaginu. Ventspilnieci. Latvijas Māks-
las akadēmijas absolventi. Starptautis-
kā Informācijas dizaina konkursa (IIID 
Award 2017) studentu kategorijas zelta 
godalgas ieguvēju. Tikpat kā savējo. Jo 
kā gan svešam cilvēkam varētu rasties 
vēlēšanās tik sīki izpētīt to, kas Lubānai 
ir raksturīgs jau no seniem laikiem un 
ko mēs paši vairums neesam pamanīju-
ši un novērtējuši. Izstāde ir noslēgums 
ļoti garam ceļam. Kā tas sākās?

Sandra 2010. gadā absolvēja Ventspils 
1. ģimnāziju, papildus apgūstot mākslas 
pamatus Ventspils Mākslas skolā (2002-
2007) un Mārītes Klušas Ventspils Jaunra-
des nama Tēlotājas mākslas studijā (2008-
2010), pēc tam Latvijas Mākslas akadēmijā 
2014. gadā tika iegūts bakalaura diploms 
Vides mākslā. Izstādes “Lubānas kods” 
sagatavošana ir viņas maģistra darbs, 
beidzot Funkcionālā dizaina nodaļu 2016. 
gadā. Nu jau trešo gadu viņa rada dizainu 
“Stenders” zīmola produkcijai.

Ideju autors gan bakalaura, gan maģis-
tra darbam ir Sandras brālis Oskars, kurš 
uz izpētes darbu skatās praktiski un kurš 
atbalstīja māsas vēlmi izstrādāt nevis fan-
tāziju projektus, bet gan tādus, kurus var 
pēc tam reāli pielietot. Bakalaura darba re-
zultātu šobrīd varam novērtēt, iegādājoties 
“Lubānas vīnotavas” produkciju, gaumīgu 
un vizuāli baudāmu etiķešu formā. Iepa-
kojums ir Sandras radīts, mērcējot papīru 
vīnā radās neatkārtojamas un brīnišķīgas 
ainavas, ko tālāk sagatavoja digitālā for-
mā.

Kad vajadzēja ķerties pie maģistra dar-
ba rakstīšanas, atkal tika zvanīts brālim, 
kurš tobrīd savās nākotnes vīzijās redzē-
ja izveidotu vīna degustāciju telpu. Bija 
ierosinājums radīt viesmīlības dizainu Lu-
bānas tūrisma tēlam. Izpētīt, kāda ir mūsu 
pilsēta svešām acīm. Kā varētu iebraucēju 
piesaistīt, kas būtu tas, kas viņu “ievelk” 
un liek atbraukt vēl un atvest savus radus, 
draugus un paziņas. Sandra pētīja cil-
vēkus, kas šeit mīt un kuriem ir dažādas 
prasmes. Kā būtu, ja vietējie meistari sarī-
kotu svētkus? Kas būtu tas, ar ko lubānieši 
varētu lepoties? Kā varētu notikt amatnie-
ku sadarbība? Ko katrs meistars varētu 
pastāstīt iebraucējiem? Bija mēģinājums 
radīt lokāli autentisku suvenīru, taču pašai 
likās, ka īsti praktiska pielietojuma šim ra-
dītajam priekšmetam nebūs. Taču izpēte 
bija iesākta, Lubāna ventspilnieci bija “no-
šarmējusi” un satiktie cilvēki jau bija pada-
lījušies ar vēsturiskām liecībām par mūsu 
novada kultūras mantojumu. 

Savāktie materiāli rosināja meklēt 

un sistematizēt, līdz izkristalizējās darba 
pētījuma virziens un dzima nosaukums 
“Lubānas kods” – Lubānas identitātes at-
spoguļojums. Materiāli tika vākti ne tikai 
novadā, bet arī ārpus tā. Ne visu varēja 
nofotografēt, nokopēt, bija gadījumi, kad 
muzeju fondu glabāšanas noteikumi atļauj 
tikai pārzīmēt un pārrakstīt informāciju. Un 
kādā veidā iegūto sistematizēt? 

Izstādē ieraudzījām Lubānas identi-
tātes atspoguļojumu gan laika izteiksmē 
(arheoloģiskais, latviskais, muižas, kolho-
za laikmets), gan no pielietojuma viedokļa 
(kolorīts jeb visvairāk pielietotā krāsu gam-
ma, ornamenti, mēbeles, priekšmeti), gan 
kā vietu, kas piedāvā paēst, atpūsties, iz-
mitināt, gan arī, kur var pārdot vai nopirkt. 
Šejienieši tiek aicināti paskatīties uz savu 
novadu ar svešām acīm: kas ir tās lietas, 
ko mēs varbūt uzskatām par mazvērtīgām 
vai nederīgām, bet mākslinieka vai senlie-
tu cienītāja acīs tā ir bagātība. Paši varam 
radīt pievienoto vērtību šķūnī glabātām un 
apputējušām lietām. Mazliet iztēles, ne-
daudz inovāciju, un no veca rodas jauns 
un visu apbrīnots interjera priekšmets. Kur 
esam iekārtojuši muižā kolhozu un otrādi. 
Kas ir tas, ko ikdienā paši darām un par 
ko mirdz acis, un ar ko varam padalīties 
ar citiem. Nevar būt, ka tikai svešais redz 
Lubānā ko īpašu. Ieskaties arī Tu!

Anita Dzene

Kas ir Lubānas kods?

Lubānas novada deju kolektīvi 8. aprīlī 
piedalījās deju skatē. Madonas deju apriņ-
ķa deju kolektīvu skate nesusi labus rezul-
tātus Lubānas novada dejotājiem!

Visi Lubānas novada deju kolektīvi ir iz-
cīnījuši tiesības piedalīties XXVI Vispārējos 
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos. Un, 
lūk, rezultāti:

Lubānas vidusskolas jauniešu deju 
kolektīvs “Raksti” (C grupa) – 47,1 punkti, 
augstākā pakāpe, vadītāja Lienīte Ozolnie-
ce;

Jauniešu deju kolektīvs “Žuburi” (C 
grupa) – 46,2 punkti, augstākā pakāpe, va-
dītāja Laila Ozoliņa;

Jauniešu deju kolektīvs “Žuburi” (B 
grupa) – 55,5 punkti, augstākā pakāpe, va-
dītāja Laila Ozoliņa;

Tautas deju ansamblis “Lubāna” (D 
grupa) – 53,6 punkti, pirmā pakāpe, vadī-
tāja Laila Ozoliņa;

Senioru deju kolektīvs “Meirāni” (F gru-
pa) – 43,8 punkti, pirmā pakāpe, vadītājs 
Zigfrīds Gora.

Prieks par dejotāju sasniegtajiem rezul-
tātiem! Paldies dejotājiem un kolektīvu va-
dītājiem: Lienītei Ozolniecei, Lailai Ozoliņai 
un Zigfrīdam Goram par ieguldīto darbu. 
Uz Dziesmu un deju svētkiem dosies arī 
lauku kapela “Meldiņš”. Sieviešu senioru 
koris “Noskaņa” 15. aprīlī dosies uz skati 
Madonā. Ceram, ka arī koris iegūs tiesības 
piedalīties svētkos.

Tija Žvagina

Augsti 
sasniegumi 
deju skatē

Sasniegumi 
mākslas jomā

Visu 103 Latvijas Mākslas skolu au-
dzēkņi pulcējās Valsts konkursa fi nālā, 
lai veidotu dzejoļu grāmatiņas. Konkur-
sā Lubānas Mākslas skolas audzēknis 
Jānis Elijāss ieguva III vietu. 

I Starptautiskajā Vizuālās mākslas 
konkursā “Mākslinieka Ģederta Eliasa 
mīklu minot” par tēmu “Lauku ainava” 
I vietu ieguvusi Inese Krēsliņa. 

Apsveicam jaunos māksliniekus!



”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 13. aprīlis 11

AKTUĀLI
LĪDZJŪTĪBAS

Tu arvien būsi šai pasaulē,
Tai gaismā, ko atstāji mums,

Kaut arī sirds tava klusē,
Mums paliek šis mantojums.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
tev, Ligita, 

un pārējiem tuviniekiem, 
Jūliju kapu kalnā pavadot.

Iedzīvotāji Parka ielā 20

Tavs mūžs kā ābeļu dārzs
Palicis tiem, kas tālāk iet.

Izsakām līdzjūtību
Stepānu ģimenei,

Gunāru smiltājā pavadot.

Skrauču ģimene

Es būšu tai dziesmā, ko pavasaris 
atsauc dzērvju kāsī, kas mājup pošas.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Ligitai un piederīgajiem, 

tuvu cilvēku Jūliju 
kapu kalnā pavadot.

Zenta Š., Zenta V.

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.

Paliek vien dvēseles gaisma...

Izsakām līdzjūtību Ligitai, 
Jūliju mūžībā pavadot.

Mājas iedzīvotāji Ozolu ielā 14A

Kāda negaidīta, tumša diena aust,
Nav neviens no mums to gaidījis.

Atmiņā vēl vēju padebeši viz,
Jāšķiras, kaut izrunāts nebūt nav viss.

Izsakām līdzjūtību mūsu 
kolektīva dalībniekam Ivo Pētersonam, 

vectēvu Jūliju Stikutu 
mūžības ceļā pavadot.  

Lauku kapela “Meldiņš”

Noriet saule vakarā
Sidrabiņu sijādama;

Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.

Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī 
esam kopā ar 

Valentīnu Kalvāni 
un viņas ģimeni, 

mammu zemes klēpī guldot.

PII “Rūķīši” kolektīvs

Ir sāpes,
Ko nevar dalīt uz pusēm.

Nav tādu vārdu,
Kas mierināt spētu...

Izsakām līdzjūtību 
Rudītei Miezonei, 

māsu mūžībā pavadot. 

Teātra mīļi no Madonas, 
Barkavas, Degumniekiem, Meirāniem, 

Lubānas un Skaidrīte

Pateicība
Izsakām pateicību radiem, drau-

giem, kaimiņiem un visiem, kas bija 
mums līdzās, pavadot tuvu cilvē-
ku kapu kalniņā. Paldies izvadītājai 
I.Kaņeponei, mūziķei I.Straumei, 
kapu pārzinei L.Kaļvai, Lubānas PB 
ēdnīcas meitenēm un izvadīšanas bi-
rojam “Oziriss”. Liels paldies dakterei 
V.Igaunei un ārsta palīdzei I.Vīksnei 
par regulāru Gunāra ārstēšanu dau-
dzu gadu garumā. 

Sieva, meitas, dēls 

Pāri jumtiem gāju putni skries
Un uz pavasara dzīrēm trauksies.

Jautri tie pēc tevis sauksies,
Bet tu klusēsi un neatsauksies.

/F.Bārda/
Mūsu vissirsnīgākā līdzjūtība 
Anitai Petrovskai ar ģimeni, 

skarbajās dienās, kad jāaprod ar 
tēta zaudējumu.

Lubānas vidusskolas kolektīvs

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,

Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.

Izsakām līdzjūtību 
Rasmai un pārējiem tuviniekiem, 
aizsaulē vadot mūsu bijušo kaimiņu 

Gunāru Stepānu.

Pērkoni, Rudzīši, V.Puzule, 
Čudarkini, Kellijs, M.Ikauniece

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu
Nav nākotnes, ir tikai vēja balss,

Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.

/N.Dzirkale/
Izsakām līdzjūtību Rudītei Miezonei, 

māsu mūžības ceļā pavadot.

VSAC “Latgale” 
fi liāle “Lubāna” kolektīvs

Tukša paliek māja, sēta,
Vēl klusāka istabiņa.
Apklusuši tēva soļi,

Nav vairs tēva padomiņa.

Izsakām līdzjūtību
audzinātājai Anitai Petrovskai 

un tuviniekiem, 
tēti smilšu kalniņā pavadot.

Lubānas vidusskolas
2. klases bērni un vecāki 

Dzīvē ir brīži, kad pēkšņi mums liekas,
Garām kāds saplosīts mākonis slīd. 

Brālīt, mīļais, ar tevi vairs tikšos
Vien atmiņu takās, kas tālumā vīd.

Lai klusa un patiesa līdzjūtība palīdz 
pārvarēt sāpju smagumu

Aldim Baumanim, 
brāli mūžības ceļā pavadot.

Anita, Kārlis, Iveta, Jānis

Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Turam svētas atmiņas.

Gunārs Stepāns (84 g.) Indrānu pag.
Miris 21.03.2018

Jevgenija Vagule (89 g.) Indrānu pag.
Mirusi 06.04. 2018

Biedrība “Saulains rīts” ir saņēmusi  
A/S “Latvijas Valsts meži” un nodibinā-
juma “Fonds”, “Ziedot.lv” atbalstu pro-
jekta  “Stipru un veselu ģimeni katram 
bērnam!” realizēšanai par kopējo sum-
mu – EUR 4998,27. Projekts tiks realizēts 
laika posmā no 2018. gada 9. aprīļa līdz 
31. oktobrim. 

Projekta ietvaros tiks organizētas  teo-
rētiskas nodarbības bērnu audzināšanas 
jautājumos un praktiskas nodarbības:  
orientēšanās, ģimenes pārgājiena, svēt-
ku organizēšanā un galda klāšanā, putnu 
būru, koka rotaļlietu gatavošanā. Projekta 
ietvaros paredzēts seminārs vecākiem, 
kuru vadīs Latvijā pazīstama psihotera-
peite. Ievērojamu cilvēku dzīvesstāsti, pie-
redze, padomi bieži vien liek saņemties, 
mainīt savas domas, ikdienas pieradumus, 
izprast, iepazīt sevi un apkārtējos. Projek-
tā paredzētas ārstnieciskās vingrošanas 
grupu nodarbības. 7 dienu darba nomet-
nē “Rokas darba nebijās” laika posmā no 
11. – 17. jūnijam Meirānu Oskara Kalpaka 
pamatskolā tiks iesaistīti bērni vecumā no 
9 – 14 gadiem. 
Ģimene ir viena no mūsu sabiedrības 

pamatvērtībām. Stipra ģimene, kurā bērni 
tiek audzināti mīlestībā un sapratnē, kur ve-
cāki bērniem velta savu laiku, kopīgi darbo-
joties, runājoties, mācoties, ir vissvarīgākā 
lieta, kas katram var piederēt, ja šo vērtību 
paceļ pāri visam. 

Pirmā praktiskā nodarbība, veltīta 
“Putnu dienām”, tiks organizēta Indrānu 
pagasta piemājas saimniecībā “Rozas” 
sestdien, 14. aprīlī plkst. 11.00. Tās ie-
tvaros paredzēta darbošanās vecākiem 
kopā ar bērniem putnu būru gatavoša-
nā. Aicinātas piedalīties ģimenes ar bēr-
niem. Tuvāka informācija pie projekta 
vadītājas – t. 20275661.

Projekta vadītāja 
Vēsma Masa

Jaunumi 
biedrībā 

“Saulains rīts”  
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AKTUĀLA INFORMĀCIJA

Nākamais “Lubānas Ziņu” 
numurs iznāks 27. aprīlī.

Informāciju iesniegt domē 
redaktorei līdz 20. aprīlim.

Meirānu Kalpaka pamatskolā
notiks

Jānim Zāberam veltīts 
zēnu vokālistu konkurss

Meirānu Kalpaka pam

Laipni aicināti visi novada iedzīvotāji! 

Pēc koncerta 
konkursa “Aiviekstes lakstīgalas” 

laureātu apbalvošana

11:00  

18:00  Latvijas Meža darbinieku 
vīru kora 

“Silvicola” koncerts

Sveiciens pavasarī un mūsu 
visu lielajā gadā – simtgadē!  
Tas, cik ļoti šis notikums mums 
katram ir īpašs vai tieši pretēji 
– neatstāj nekādu iespaidu, ir 
atkarīgs no katra paša. Bet kaut 
kādā ziņā to var uztvert kā atskai-
tes punktu, lai paskatītos atpakaļ un 
arī nākotnē – kas ir mainījies, kas var uz-
laboties un kas ir palicis nemainīgs gadu 
no gada. 

Ir lietas, kas nemainās katru gadu – tie ir 
atkritumi dabā, jaunas kopjamas teritorijas 
un, protams, Lielā Talka. Tā šogad notiks 
28.aprīlī un jau 10. gadu pēc kārtas. 

Tāpēc gribu uzrunāt Jūs, Lubānas no-
vada iedzīvotāji, lai iedrošinātu izmantot 
šo iespēju – apliecināt piederību šai valstij, 
šim novadam un pilsētai, savam pagalmam 
un kopīgi 28. aprīlī izdarīt labu darbu – sa-
kopt vidi sev blakus un apkārt, satikties ar 
kaimiņiem un lietderīgi pavadīt pavasara 
dienu! Jo šī diena nav paredzēta kā “atkri-
tumu vākšana pēc mūsu nelabvēļiem “, ar 

šo dienu gribam palikt tikai la-
bāki un saprotošāki pret mūsu 
zemi. Un cerība mirst pēdējā 
– cerība, ka šie atkritumi grāvju 
malās, mežos, ielās vairs nera-

dīsies no jauna…
 Atgādinu, ka katrs no jums 

var kļūt par talkas vietas organizē-
tāju! Vēlme, ideja, pieteikšanās – http://tal-
kas.lv/pieteikt-talku/

 Ja ir vēlme pievienoties talkotājiem, 
bet nezini, kur būsi noderīgs, piesakies pie 
Elīnas – 26352423.

Publiski pieejamās talkas vietas tiks 
paziņotas uz afi šām un novada mājaslapā 
www.lubana.lv.

Talkas maisi atkritumiem pieejami ikvie-
nam, iepriekš sazinoties ar mani. 

Tiekamies 28. aprīlī!
Lielās talkas koordinatore 

Lubānas novadā 
Elīna Ravinska, 26352423 

elina.ravinska@lubana.lv

Lielā talka tuvojas!

“Ja tu gribi 
saņemt prieku, 
dāvā to citiem, 
ja gribi būt mī-
lēts, iemācies 
mīlēt citus, ja 
tu vēlies, lai tevi 
ievērotu un novērtētu, iemācies pamanīt un 
novērtēt citus, ja tu gribi, lai tu dzīvotu pārti-
cībā, palīdzi citiem tikt pie pārticības. Ja tu 
vēlies būt svētīts ar visu labo, ko dzīve var 
piedāvāt, iemācies klusām apveltīt citus ar 
šīm veltēm…” (D. Čopra)

Ģimene nenoliedzami ir viena no dzīves 
lielākajām vērtībām, tomēr ne visiem bērniem 
Latvijā, arī mūsu novadā, ir iespēja baudīt tās 
siltumu un vecāku rūpes. Ir dažādi iemesli, 
kāpēc bērni nonāk bērnunamos. Tie var būt 
sociāli ekonomiski apstākļi, vecāku zaudē-
jums, pārtrauktas aizgādības tiesības u.c. 
Reizēm vecāki maina savu dzīvesveidu, un 
bērni atgriežas savās ģimenēs, bet visbiežāk 
tomēr viņi par saviem bērniem aizmirst…

Bet varbūt Tu esi gatavs atvērt savas mā-
jas durvis un dāvināt sirds siltumu bērniem, 
kuri palikuši bez vecāku rūpēm un mīlestī-
bas? Varbūt arī Tavas ģimenes roku vadīts 
kāds mazulis var mācīties staigāt, runāt, 
rūpēties par sevi un apjaust, ka šinī pasau-
lē kādam ir svarīgs un vajadzīgs? Laikā, ko 
bērns pavada ģimenē, nevis bērnu namā, 
viņš mācās ģimenes dzīvi un savstarpējās 
attiecības, iepazīstas ar sadzīvi un ikdienas 
pienākumiem, apjauš, ka mamma un tētis 
mīl un rūpējas par bērniem.

Lubānas novada bāriņtiesa 2018. gada 
3. maijā, tuvojoties dienai, kad katrs bērns 
vēlas savu māmiņu apmīļot visvairāk, ai-
cina Jūs uz tikšanos “Ģimeni katram bēr-
nam”, lai uzzinātu visu par audžuģimeni, 
aizbildnību un viesģimeni, kā par tādu 
kļūt, lai iepazītos ar kādas audžuģimenes 
pieredzi plkst. 17.00 Lubānas novada tū-
risma un kultūrvēsturiskā mantojuma cen-
trā Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā.

Nāc uz Bāriņtiesu arī jebkurā citā laikā 
un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies vai 
neko nezini par iespēju dot kādam bērnam 
jaunu iespēju iepazīt ģimeni, vai Tevi vienkār-
ši urda ziņkāre! 

Lēmums savā ģimenē pieņemt bērniņu 
– audzināt to, lolot un mīlēt, ir ļoti atbildīgs, 
drosmīgs un cienījams solis. 

Vairāk informācijas par tikšanos pa tālru-
ni 25623047 (Dace Mežsarga).

Lubānas novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāja 

Dace Mežsarga 

Ģimeni katram 
bērnam

Aktualitāte 
lauksaimniekiem!

Pieteikšanās platību maksājumiem 2018. gadā notiks tikai elektroniskajā pie-
teikšanās sistēmā. EPS sāks darboties 11. aprīlī, pēdējā pieteikšanās diena – 22. 
maijs. Pirms nospiežat IESNIEGT, pārbaudiet visus savus atzīmētos atbalstu vei-
dus. Iepazīstieties ar šī gada izmaiņām.

Neskaidrību gadījumā zvaniet uz LAD konsultatīvo telefonu 67095000.

Ar 16. aprīli ir iespēja LAD pieteikumu aizpildīt pie Lubānas novada lauku kon-
sultantes Astrīdas Ikaunieces (maksas pakalpojums). 

Pieteikuma aizpildīšanas laiku precizēt pa tel. 28395276.

Kā teica Silmačos: – Ko nu par ēšanu 
šovakar, ka tik alus un siers!

20. aprīlī plkst. 19.00
Meirānu tautas namā
Mētrienas tautas nama amatierteātra 
R.Missūne

“Tikai alus un siers”
Ieejas maksa – 2 EUR, skolēniem – 1 EUR

21. aprīlī plkst. 19.00
Lubānas pilsētas klubā

Lubānas KN 
amatierteātra “Priekšspēle” izpildījumā

A. Čehovs

“Trīspadsmit stāsti”

IZRĀDES


