
29. maijā Lubānas vidusskolas zālē pulcējās 54 skolēni, viņu vecāki un skolotāji, kas sagatavojuši skolēnus mācību olimpiādēm 
un pētniecisko darbu lasījumiem. Šis pasākums ir kļuvis par neatņemamu skolas daļu – par Vērtību. Ikviena pasākumā esošā skolēna 
darbs un sasniegtais rezultāts mums visiem ir Vērtība. Skolas direktore Iveta Peilāne skolēniem vēlēja vēlmi mācīties, skolotājiem – 
ļauties eksperimentēt, izzināt jauno ar apdomu un mācīties visgrūtāko dzīvē – atbildību, bet vecākiem – būt par atbalstu savu bērnu 
īstā „Es” meklējumos.

Dzīve ir kā dziesma! Dziesma ir kā dzīve! 
Vieniem dziesma ir prieks un emocijas, citiem 
tas ir dzīvesveids. Lubānas kultūras nama jauk-
tajam vokālajam ansamblim “Naktsputni” tas ir 
gan prieks, gan emocijas – pozitīvas, reizēm arī 
skumjas, gan arī dzīvesveids. 2. jūnijā ansamb-
lis svinēja savu 25 + 1 gada pastāvēšanas jubi-
leju. Jubilejas koncertā skanēja dziesmas dvē-
selei, kas dažubrīd ļāva sirdij sāpi izsāpēt un 
asaru izraudāt, gan smaidīt un priecāties – gluži 
kā dzīvē, kur skumju asaras mijas ar prieku un 
laimi. Ansamblim pirmās dziedāšanas gaitas 
(pirmsākumi) saistītas ar Lubānas luterāņu baz-
nīcu, arī jubilejas koncerts notiek baznīcā. Emo-
cionāli, ļoti pārdomāti, skaisti! Daudzie koncerta 
apmeklētāji, kas koncerta noslēgumā godināja 
ansambli ar skaļiem aplausiem un pieceļoties 
kājās, dziedātājiem novēl sasniegt vēl jaunus 
apvāršņus, jo “Naktsputniem” tas ir pa spē-
kam. Kas zina, cik daudz enerģijas, pārdomu, 
negulētu nakšu ir paņēmusi gatavošanās kon-
certam, lai ikvienu koncerta apmeklētāju pār-
steigtu? Šajā koncertā patīkams pārsteigums 
klausītājiem bija arī citu muzikāli radošu perso-
nību piesaistīšana koncerta programmmai.

Daudz laimes jubilejā, mīļie “Naktsputni”! Jūs esat mūsu novada kultūras pērles. Neiz-
sīkstošu enerģiju un radošumu arī turpmāk! Daudzo jūsu fanu vārdā – Ligita Pētersone
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Aktuālākais novadā
PAŠVALDĪBAS ZIŅAS

 13. jūnijā notika ārkārtas domes sēde, 
kurā tika izskatīts 1  jautājums – Par papil-
dus fi nanšu līdzekļu piešķiršanu katliekārtu 
nomaiņai Lubānas vidusskolas ēkā. 

 Tilta ielā 5 Lubānā pabeigti pagraba 
demontāžas darbi. Nu ir drošāka vide, la-
bāka pārskatāmība un atvieglota piekļuve 
ēkai. 

 Uz pagasta ceļa Sogārdi – Bļodāri no-
mainīta caurteka.

 Lubānas Jaunajos kapos izrakta aka 
(kapu jaunajā daļā). Pieņemta ekspluatācijā 
jaunā kapliča.

 Notiek aktīva gatavošanās Dziesmu 
un Deju svētkiem. Tiek slēgti līgumi par ēdi-
nāšanu, naktsmītņu un medicīnas personā-
la nodrošināšanu, notiek mēģinājumi.

 Vasaras periodā Lubānas novada 
jauniešu centrs joprojām turpina savu dar-
bību. Papildus ģitāras, bungu apmācības 
nodarbībām centrā ir iespēja uzspēlēt gal-
da spēles, novusu, organizēt un piedalīties 
pasākumos, radoši pavadīt savu brīvo laiku. 
Jūlijā un augustā, sakarā ar skolēnu darbu 
vasarā un darbinieku atvaļinājumu, iespēja-
mas darba laika izmaiņas. Sīkāka informā-
cija centrā vai pa tālruni 27860066. Laipni 
aicināti Lubānas novada jauniešu centrā!

 Saskaņā ar AS “Sadales tīkls” pa-
sūtījumu tiek veikta 0,4 kV elektropārva-
des līnijas pārbūve Parka ielā Lubānā pie 
transformatoru apakšstacijas TP-4350, L-3. 
Elektrolīnijas pārbūves laikā tiks veikta 0,4 
kV gaisvadu līnijas demontāža 369 m garu-
mā, jaunas  450 m garu kabeļīnijas izbūve, 
kā arī 9 sadalņu (sadales skapju) izbūves. 
Jaunā kabeļlīnija uzlabos elektroenerģi-
jas kvalitāti aptuveni 124 klientiem. Līnijas 
pārbūves laikā 2 vietās Parka ielā (posmā 
no Stacijas ielas līdz ēkai Parka ielā 7) tiks 
veikta asfaltbetona seguma zāģēšana, lai 
attiecīgajās vietās, izmantojot tranšejas me-
todi, varētu tikt ieguldīta jaunā kabeļu līnija, 
kur nepieciešams, tiks demontēts arī bruģis 
uz gājēju ietvēm. Pēc darbu pabeigšanas 
asfaltbetona klājums un bruģa segums bo-
jātajās vietās tiks atjaunots. 

Būvdarbu projektētājs ir sniedzis skaid-
rojumu, ka Parka ielā darbu veikšanas laikā 
netiks veikta beztranšeju metode (horizon-
tālā urbšana), jo, saskaņā ar spēkā eso-
šajiem būvniecības noteikumiem, ir jāveic 
kontrolrakumi, kas nozīmētu ceļa seguma 
zāģēšanu vairākās vietās, kā arī apgrūtinoši 
ir tas, ka zem Parka ielas atrodas inženier-
komunikācijas – sakaru kabelis, apgaismes 
kabelis, ūdensvads d110, kanalizācijas 
notekas. Papildus iepriekšminētajam, lai 
veiktu horizontālo urbšanu (caurvilkšanu), 
ir nepieciešams trases caurules izliekuma 
minimālais rādiuss ne mazāk kā  42 m ap-
mērā, minimālais attālums starp urbšanas 
būvbedrēm aptuveni 18 m, vieta urbšanas 
tehnikas novietnei vismaz 8 m platībā. 

Ņemot vērā iepriekšminētos būvniecī-

bas nosacījumus, horizontālā urbšana, kas 
nozīmētu izvairīšanos no Parka ielas asfalt-
betona seguma griešanas, nav iespējama. 
Papildus tam būvuzņēmējs ir apliecinājis, 
ka tuvākā mēneša laikā visi darbi, kas saistīti 
ar rakšanu, tiks pabeigti (t.sk. iedzīvotājiem 
nebūs būtisku satiksmes apgrūtinājumu 
svētku laikā), bet visi būvdarbi tiks pabeigti 
vasaras laikā. Papildus kabeļlīnijas izveides 
darbiem, pašvaldība nodrošinās 3 jaunu un 
mūsdienu tehniskajām prasībām atbilstošu 
apgaismes stabu montāžu Parka ielā. Būv-
nieks un Lubānas novada pašvaldība lūdz 
iedzīvotājus būt saprotošiem saistībā ar 
apgrūtinājumiem, kas radīsies elektropār-
vades līnijas pārbūves darbu laikā.

 Lubānas novada pašvaldība izsludi-
na pieteikšanos uz zemes gabalu īstermiņa 
nomu.

 Rezerves zemes fondā ieskaitītais ze-
mes gabals “Dzidrumi”, Indrānu pagastā, 
Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 
7058-019-0073, 0,09 ha platībā. Zemesga-
bala kadastrālā vērtība 387,- EUR, atļautais 
izmantošanas veids – lauksaimniecības 
zeme. Nosacītā nomas maksa – 19,35 eur/
gadā. Nomas līguma termiņš – 12 gadi, vai 
līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pa-
mata tiek mainīts zemesgabala statuss;

 Rezerves zemes fondā ieskaitītais ze-
mes gabals “Alīdas”, Indrānu pagastā, Lu-
bānas novadā, kadastra apzīmējums: 7058-
016-0227, 0,8661 ha platībā.  Zemesgabala 
kadastrālā vērtība 281,- EUR, atļautais iz-
mantošanas veids – lauksaimniecības 
zeme. Nosacītā nomas maksa – 14,05 eur/
gadā. Nomas līguma termiņš – 12 gadi, vai 
līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pa-
mata tiek mainīts zemesgabala statuss;

 Rezerves zemes fondā ieskaitītais ze-
mes gabals “Zīlītes-2”, Indrānu pagastā, 
Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 
7058-004-0176, 6,95 ha platībā.  Zemesga-
bala kadastrālā vērtība 5769,- EUR, atļau-
tais izmantošanas veids – lauksaimniecības 
zeme. Nosacītā nomas maksa – 288,45 eur/
gadā. Nomas līguma termiņš – 12 gadi, vai 
līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pa-
mata tiek mainīts zemesgabala statuss;

 Pretendentiem pieteikties līdz 2018.
gada 12.jūlijam, iesniedzot pieteikumu Lu-
bānas novada pašvaldībā: Tilta ielā 11, Lu-
bānā, Lubānas novadā, LV-4830 vai elektro-
niski e-pasts: pasts@lubana.lv. 

 14. jūnijā notika piemiņas pasākums 
pie akmens Aiviekstes krastā Lubānā. Pēc 
pasākuma politiski represētās personas 
un citi interesenti devās uz Likteņdārzu, lai 
aplūkotu, cik liela izaugusi Japānas lapegle 
(Nr. 1280), kura 2012. gadā Likteņdārzā tika 
iestādīta kā veltījums represijās cietušajiem 
novadniekiem.

 No pirmsskolas izglītības iestādes 
“Rūķīši” uz pirmo klasi dosies 15 audzēkņi. 
Vasarā bērnudārzā tiks nodarbinātas 2 gru-
piņas – 45 bērni, septembrī darbosies 4 gru-
piņas (74 bērni). Iestādes teritorijā uzstādīts 

No 18. – 22. jūnijam un no 2. – 6. jū-
lijam bāriņtiesā apmeklētāji tiks pieņem-
ti tikai pieņemšanas laikā:

 pirmdien no plkst. 10:00 līdz 18:00;

 trešdien no plkst. 14:00 līdz 17:30;

piektdien no plkst. 8:30 līdz 12:30.
Pārējā laikā lūgums zvanīt: 25623047 

(bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Mež-
sarga) vai 26597292 (priekšsēdētājas 
vietniece Anda Vaska).

Pirmsskolas 
vecuma bērnu 

vecākiem!
Ja esat nolēmuši, ka Jūsu bērns uzsāks 

pirmsskolas izglītības gaitas 2018. /2019. 
mācību gadā (01.09.2018. – 31.08.2019.) 
pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši” Lu-
bānā vai Meirānu Kalpaka pamatskolā Mei-
rānos, lūgums bērnu pirmsskolas izglītības 
iestādē reģistrēt līdz 2018. gada 1. septem-
brim pie iestādes vadītāja, neatkarīgi no tā, 
kurā mācību gada mēnesī uzsāks apmek-
lēt pirmsskolas izglītības iestādi. Tas nepie-
ciešams, lai prognozētu bērnu skaitu gru-
pās un pedagogu darba slodzi.

Uzziņai: 
 Lubānas PII  “Rūķīši” vadītāja Astrīda 

Soma, tālr. 26428836;
 Meirānu Kalpaka pamatskolas direk-

tore Lana Kunce, tālr. 29194785.

jauns objekts – tīkla piramīda. Līdz Jāņiem 
tiks uzstādīts vēl viens objekts – nojume.

 Ar pretputēšanas materiālu grants se-
gumam apstrādāta Latgales iela Lubānā, kā 
arī 3 atsevišķi posmi uz ceļiem pagasta te-
ritorijā (ceļu Meirānu tilts – Krūmiņi; Stacija 
– Meldri; Gundegas – Mantinieki posmos). 
Ielas un ceļi ar pretputēšanas materiālu ap-
strādāti posmos ar intensīvāku satiksmi, blī-
vāk apdzīvotās vietās.

 Gan pilsētā, gan lauku ceļos nomai-
nītas tehniski novecojušās un uzstādītas 
jaunas ceļazīmes. Esiet vērīgi!

 Sakarā ar to, ka tika izsludināts iepir-
kums Barkavas un Latgales ielas segumu 
remontam, arī tiltam, bet netika iesniegts 
neviens piedāvājums, šobrīd situācija ir 
tāda, ka minētās ielas netiks asfaltētas, arī 
ietves segums uz tilta pāri Aiviekstei pagai-
dām netiks atjaunots.

 Iestājoties ilgstošam karstajam lai-
kam, būsim uzmanīgi ar uguni – sargāsim 
mežus no ugunsgrēkiem, nepieļausim Āda-
žu poligonā notikušo. Visā valstī šajā kar-
stajā laika periodā noteikta paaugstināta 
ugunsbīstamība. 

Bāriņtiesā. 
     Aktuāli!
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Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Ru-
dīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, 
Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine, 
Tālis Salenieks. Sēdē nepiedalās deputāti: Mā-
ris Valers – slimības dēļ.

Pieņemtie lēmumi
► 1. Par izmaiņām Lubānas novada paš-

valdības Civilās aizsardzības komitejas sastā-
vā

Atbrīvot Jāni Grinfeldu no Lubānas nova-
da pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas 
locekļa amata pienākumu pildīšanas. Apstip-
rināt Dzintaru Stradiņu par Lubānas novada 
pašvaldības Civilās aizsardzības komitejas 
locekli.

► 2. Par izmaiņām Lubānas novada paš-
valdības Medību koordinācijas komitejas sa-
stāvā

Atbrīvot Daci Brosovu no Lubānas novada 
pašvaldības Medību koordinācijas komisijas 
locekļa amata pienākumu pildīšanas. Ap-
stiprināt Judīti Podnieci par Lubānas novada 
pašvaldības Medību koordinācijas komitejas 
locekli.

► 3. Par fi nanšu piešķiršanu stāvlaukuma 
Tilta ielā 11 Lubānā ierīkošanai

Piešķirt 1661,45 EUR fi nansējumu no Lu-
bānas novada pašvaldības budžeta nesadalī-
tajiem (brīvajiem) līdzekļiem stāvlaukuma Tilta 
ielā 11 Lubānā izbūvei, izdarot attiecīgus gro-
zījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.

► 4. Par fi nansējumu nodarbinātības pa-
sākumam vasaras brīvdienās

Piešķirt 1974 EUR fi nansējumu no Lubānas 
novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem 
(brīvajiem) līdzekļiem pasākuma “Nodarbinā-
tības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, 
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs”, nodarbinot 
sešus skolēnus, izdarot attiecīgus grozījumus 
2018.gada pašvaldības budžetā.

► 5. Par vides objekta “Simtgades pulks-
tenis” izveidi

Izveidot vides objektu “Simtgades pulks-
tenis” Krasta ielā 6 Lubānā. Piešķirt 950 EUR 
fi nansējumu no Lubānas novada pašvaldības 

budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem 
vides objekta “Simtgades pulkstenis” skiču 
projekta izgatavošanai, izdarot attiecīgus gro-
zījumus 2018. gada pašvaldības budžetā. Ga-
līgo lēmumu par fi nansējuma nodrošināšanu 
objekta izveidošanai pieņemt pēc tirgus izpē-
tes vai iepirkuma procedūras noslēguma.

► 6. Par Lubānas pilsētas Barkavas un 
Latgales ielu segumu uzlabošanu

Piešķirt 1875 EUR fi nansējumu no Lubā-
nas novada pašvaldības budžeta nesadalī-
tajiem (brīvajiem) līdzekļiem tehniskās doku-
mentācijas izstrādei objektiem:

1) Barkavas ielas asfalta atjaunošana ar 
bitumena un šķembu maisījumu;

2) Latgales ielas seguma uzlabošana ar 
dubultās virsmas apstrādes metodi;

3) Gājēju ietves seguma atjaunošana uz 
tilta pār Aivieksti, izdarot attiecīgus grozījumus 
2018. gada pašvaldības budžetā. Galīgo lēmu-
mu par fi nansējuma nodrošināšanu objektu 
būvniecībai pieņemt pēc iepirkuma procedū-
ras noslēguma.

► 7. Par fi nanšu līdzekļu piešķiršanu jum-
ta remontam pašvaldības ēkai “Tautas nams” 
Meirānos

Piešķirt 1975 EUR fi nansējumu no Lubā-
nas novada pašvaldības budžeta nesadalīta-
jiem (brīvajiem) līdzekļiem pašvaldības īpašu-
ma “Tautas nams” Meirānos Indrānu pagastā 
ventilācijas telpas jumta remontam, izdarot 
attiecīgus grozījumus 2018. gada pašvaldības 
budžetā.

► 8. Par ēdināšanas maksas pakalpoju-
ma biedrības “Saulains rīts” bērnu vasaras no-
metnei apstiprināšanu

Apstiprināt maksas pakalpojuma izmak-
sas par ēdināšanu Meirānu Kalpaka pamat-
skolā biedrības “Saulains rīts” organizētajai 
bērnu vasaras nometnei „Rokas darba ne-
bijās” laikā no 2018. gada 17. jūnija līdz 23. 
jūnijam – 4,80 EUR (četri euro 80 centi) dienā 
vienai personai.

► 9. Par saistošo noteikumu Nr. 7 “Grozī-
jumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 
30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 

Domes sēde 31.05.2018. pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprinā-
šanu

Veikt grozījumus pašvaldības 2018. gada 
budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.7 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 
2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu””.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākama-
jā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicēja-
mi pašvaldības mājaslapā internetā.

► 10. Par 2017. gada konsolidētā fi nanšu 
pārskata apstiprināšanu

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 
2017. gada konsolidēto fi nanšu pārskatu.

► 11. Par adreses piešķiršanu nekusta-
majam īpašumam “Bērzkalniņi” Indrānu pa-
gastā Lubānas novadā

Piešķirt adresi “Bērzkalniņi”, Indrānu pa-
gasts Lubānas novads, nekustamā īpašuma 
“Bērzkalniņi”, kadastra numurs: 7058 004 
0130, ēkām ar kadastra apzīmējumu: 7058 
004 0130 001 – kūts un 7058 004 0130 002 
– šķūnis, un  zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu: 7058 004 0130.

► 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

Atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma nau-
du par mājokli un mājoklim piekritīgo zemi 
Parka ielā 5-3, Lubānā, Lubānas nov., EUR 
17,29 (septiņpadsmit eiro un divdesmit deviņi 
centi), sakarā ar to, ka persona mirusi. 

► 13. Par uzņēmējdarbības uzsākšanas 
atbalsta projektu konkursa izsludināšanu

13.1. Izsludināt uzņēmējdarbības atbalsta 
projektu konkursu “Sāc Lubānā 2018”.

13.2. Apstiprināt konkursa nolikumu.
13.3. Projektu pieteikumu izvērtēšanu 

veikt Finanšu un attīstības komitejas locek-
ļiem, pieaicinot kā ekspertus – Madonas biz-
nesa inkubatora speciālistu, pašvaldības juris-
konsultu.

► 14. Par nekustamā īpašuma “Veckrievi-
ņi” Indrānu pagastā nodošanu atsavināšanai

Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu 
“Veckrieviņi” Indrānu pagastā Lubānas nova-
dā ar kadastra Nr. 70580080011, kas sastāv no 
vienas zemes vienības 8,0 ha platībā ar kadas-
tra apzīmējumu 70580080011.

Veikt nepieciešamās darbības nekustamā 
īpašuma “Veckrieviņi” Indrānu pagastā Lu-
bānas novadā ar kadastra Nr.70580080011, 
reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Lubānas no-
vada pašvaldības vārda un tirgus vērtības no-
teikšanai.

Informāciju sagatavoja 
Lita Žeiere

Biedrībā “Saulains 
rīts” jūnijā

► Biedrība “Saulains rīts”  A/S 
“Latvijas Valsts meži” un nodibinājuma 
“Fonds”, “Ziedot.lv” projekta “Stipru un 
veselu ģimeni katram bērnam!”  ietvaros  
no 17. – 23. jūnijam organizē nometni 
“Rokas darba nebijās”. Nometne notiks 
Meirānu Kalpaka pamatskolā. 

► Projekta ietvaros katru svētdienu 
Lubānas sporta zālē vai laukumā notiek 
vingrošanas nodarbības. Plkst. 9.00  uz 
nodarbībam tiek aicināti interesenti vin-
grošanai ar lielāku noslodzi, bet plkst. 
11.00 iesācēji. Nodarbības vada Māris 
Valainis.

 Projekta vadītāja Vēsma Masa 
(t. 20275661)

Audzēkņu 
pieteikšana 1. klasē

Turpinās audzēkņu pieteikšana mā-
cībām Lubānas vidusskolas 1. klasē  
2018./2019. mācību gadam.

Lubānas vidusskola piedāvā:
mājīgas klašu telpas; logopēda palīdzī-

bu; psihologa konsultācijas; angļu valodas 
apguvi no 1.klases; datorikas apguvi no 
1.klases; plašas pulciņu un ārpusklases no-
darbību iespējas (tautiskās dejas, koris, vo-
kālais ansamblis, futbols, vieglatlētika).

 Pieteikšanās skolas kancelejā pirmdien, 
otrdien, trešdien, ceturtdien 9.00-13.00 un 
15.00-17.00. Uzziņas pa tālruni 64860862. 
Piesakot jauno audzēkni jāiesniedz: vecāku 
iesniegums (tiks sagatavots skolā); bērna 
dzimšanas apliecība vai tās kopija. Lubānas 
vidusskolas administrācija (t. 20275661).
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Mācību gadam noslēdzoties, maija pēdē-
jā nedēļā PII “Rūķīši” piedalījās Latvijas Tau-
tas Sporta Asociācijas organizētajā Latvijas 
veselības nedēļā 2018. Katrs darba dienas 
rīts sākās ar kopīgu rīta rosmi dabā. Laiks 
mūs lutināja ar spožu sauli un  siltu vēju, gu-
vām pozitīvas emocijas, draudzīgi vingrojot 
kopā. Sporta nodarbībās cītīgi gatavojāmies 
nedēļas galvenajam notikumam – Lielajam 
skrējienam, kurš notika 31. maijā. Pirms skrē-
jiena bērnudārza sporta laukumā viesojās 

Lielais skrējiens PII “Rūķīši”

Lana un Kēta Juta Kunces ar saviem skolota-
jiem sanbernāriem – Vainglory Verde Alfa un 
Vainglory Verde Auruma. Drosmīgākajiem 
bērniem tika piedāvāta  iespēja piedalīties in-
teresantās atrakcijās kopā ar četrkājainajiem 
draugiem. Pēc aktīvas darbošanās kopā ar 
suņiem, tika dots starts Lielajam skrējienam, 
kurā piedalījās gan lieli, gan mazi. Draudzīgā 
solī ar lielu sparu ceļā devās Zīļuki, Saulstari-
ņi, Kāpēcīši, Taurenīši un paši mazākie – Īkstī-
ši. Vēlāk “lielos kilometrus” pievarēja arī aktī-

vākie bērnu vecāki un sportiskākie bērnudārza 
darbinieki. Aplausiem un gavilēm skanot, fi ni-
šēja pilnīgi visi skrējiena dalībnieki ar ganda-
rījumu sirdī un uzvaras prieku sejā. Noslēgu-
mā sportisti tika pie balvām – suvenīriem un 
medaļām, bet bonusā – mazie, laimīgie mirkļi. 
Liels PALDIES pasākuma dalībniekiem, palī-
giem un atbalstītājiem! Uz tikšanos sportiski 
aktīvā vasarā 2018, neaizmirstot par bērnu 
drošību!

PII “Rūķīši” sporta skolotāja Līga Padoma

Kamēr citi rosās pa pagalmu vai iz-
bauda vasarīgo laiku, tikmēr vairāki bērni 
un jaunieši apgūst mūzikas instrumentu 
spēli – ģitāru un bungas. Aktīvākie nācēji 
ir ļoti iemīļojuši gan pašus instrumentus, 
gan arī skolotājus.

Ģitārspēli māca Intars Zommers, kuram 
ir liela pieredze šajā jomā. Intars komponē 
dziesmas – sacer tekstu un melodijas. Viņš 
ģitārspēli ir apguvis pašmācības ceļā, bet 
saviem audzēkņiem to skaidro ļoti profesio-
nāli. Jaunieši, kuri ir izlēmuši, ka nopietni 
pievērsīsies mūzikai, ir iegādājušies savas 
ģitāras. Taču, ja vienkārši gribas pamēģināt 
un ir interese, kā tas notiek, tad jauniešu 
centrā instruments ir pieejams. Šajās no-
darbībās jaunieši un Intars muzicē kopā, 
tādējādi savienojot ģitārspēli un dziedāša-
nu. 

Bungu nodarbības vada skolotāja Elita 
Kellija, kura paralēli strādā bērnudārzā par 

audzinātāju. Šo instrumentu Elita ir apguvu-
si muzikālajā pulciņā, kam tālāk sekoja 
bundzinieces loma grupā. Šķiet, ka spēlēt 
bungas ir viegli, bet tas tā nav. Pirmajās no-
darbībās ir jāstrādā pie ritma izjūtas un pre-
cizitātes, protams, arī visu turpmāko mācī-
šanās laiku tas ir jātrenē. Kad rokas ir 
ievingrinātas, tikai tad var sēsties pie bungu 
komplekta. Vislabākais ir mirklis, kad var 
piespēlēt bungas klāt savai mīļākajai dzies-
mai, kas ir nodarbību mērķis.

Muzikālās aktivitātes sākās jau maijā un 
joprojām turpinās. Ja ir vēlme, var pievieno-
ties – kā mazs, tā liels. Tomēr ir vērts atcerē-
ties – ja pašam vai kādam citam pazīsta-
mam ir sava ģitāra vai bungu vālītes, tad 
noteikti paņem līdzi, jo noderēs! Vasara ir 
pats labākais un brīvākais laiks, lai iemācī-
tos ko jaunu un papildinātu sevi. Mēs Tevi 
gaidām jauniešu centrā! Apņemies un nāc! 

Una Ivanova

Aktivitātes jauniešu centrā
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Kur bija, kur ne – vasara klāt! 
Citam skolas gads vilcies bez gala, 

bet citam – aizskrējis vēja spārniem! Vasa-
ra aicina skriet, velties, smieties, satikties, 
atpūsties un darīt jautrības! Brīvajā laikā 
var sportot, darboties, strādāt, mācīties, 
lasīt, rakstīt un citādi lietderīgi izmantot. 
Cits rudenī uz skolu nāks ar vasarā izkai-
sītām gudrībām, bet cits – pa vienai vien 
būs pielasījis klāt. 
Ļoti svarīgi ir padomāt par drošību! 

Savu drošību, drauga drošību, visu savu 
līdzcilvēku drošību. Drošības noteikumu 
pārkāpumi maksā ļoti dārgi un ļoti sāpīgi. 
Dažreiz tie nav samaksājami… Ir ļoti sva-
rīgi, lai tu ne tikai domātu, bet arī rūpīgi 
un atbildīgi ievērotu drošības noteikumus, 
kurus skolotāji mācību gada beigās tev at-
gādināja. Jo neviens cits nevar nosargāt 
tavu veselību un dzīvību kā vien tu pats. 
Paša atbildība – tas ir kaut kas ļoti liels un 
ļoti nopietns! Cik gan, vasara, Tu esi va-
rena. Tu ļauj sajust dabas spēku un īstu, 
garšīgu cilvēka saiti ar zemi, pasauli, vēju 
un ūdeni. Ar dzīvi. Vai Tu zini, kā sevi pa-
sargāt pie ūdeņiem? Kā rīkosies, ja mežā 
esi apmaldījies vai piesūcas ērce? Kā uz-
vesties uz ielas ar velosipēdu? Cik tu spēj 
būt atbildīgs par savu rīcību, tik liels tu esi 
pats. 

Vai esi domājis, cik tava vasara solās 
būt lietderīga? Kādas grāmatas lasīsi, kā-
dos dārza darbos grasies piedalīties, kā-
dos pilsētas svētkos izpriecāties, ko satik-
si, kur aizbrauksi, kam veltīsi savu skaisto 
vasaras laiku? Laiku, tāpat kā santīmus, 
viegli notrallināt un izkaisīt, kā nekam ne-
vajadzīgus putekļus, bet laiks var būt zelta 
naudas vērts, ja tas, ko dari, nes labumu 
rītdienai. Kāds būs tavs brīvais laiks? 

Maija mēnesis skolā paskrējis ātri. 
Noskaidrotas Gada klases, sportiskākā 
klase, Gada skolēni Lubānas vidusskolā. 
Skolēni braukuši ekskursijā pa Latviju, 
piedalījušies ZZ čempionātā Ropažos, 
skrējuši un apmeklējuši kontrolpunktus 
Sporta dienā.

Spoži aizrautīgu, radoši darbīgu un ģi-
meniski mīļu Tavu vasaru! Tiekamies jau 
paaugušies vasaras nogalē – rudenī!

7. klases skolniece 
Elizabete Kalniņa

Mēs: Anete, Renārs, Jānis, Kitija, Rūdolfs, 
Līva, Miks, Igors, Loreta, Laine Kristīne, Re-
nārs, Iza-bella, Dita, Elīna un audzinātāja Ine-
se. Pēc horoskopa esam: auns – 1, dvīnis – 2, 
skorpions – 3; ūdensvīrs – 2, mežāzis – 2, vē-
zis – 1, lauva – 4.

Mūsu mīļākie mācību priekšmeti: sports, 
vizuālā māksla, mūzika un dažiem pat mate-
mātika, ķīmija un latviešu valoda. Mēs esam 
atraktīvi, saliedēti, jautri, reizēm draudzīgi, 
sportiski. Jāsaka, ka reizēm esam arī slinki, 
nepaklausīgi un spītīgi.

Zēni uzskata, ka klases meitenes ir gud-
ras, jautras, cimperlīgas. Saka arī, ka viņas ir 
kašķīgas un nesportiskas. Savukārt meitenes 
uzskata, ka zēnu labākā īpašība ir labs hu-
mors. Jāpiedomā, lai kļūtu galantāki attiecībā 
pret meitenēm. 

Mēs esam ļoti dažādi, tādēļ arī mūsu in-

9. klases absolventi

Sasniegts 
aizvadītajā 

mācību gadā

 „Sportiskākā klase” 
– 11.klase (audzinātāja 
Anita Tropa); 

 „Gada klase” 5.-8.
klašu grupā – 8.klase (au-
dzinātāja Ilva Markova)

 „Gada klase” 9.-12.
klašu grupā – 9.klase (au-
dzinātāja Inese Sondare).

„Gada skolniece” – Sabīne Stiprā,
„Gada skolnieks” – Matīss Matigars Ezeriņš.

 NOTIKUMU  VIRPULIS

tereses ir atšķirīgas – kādam patīk zīmēt, ci-
tam sportot, trešajam dziedāt. Patīk arī lasīt 
grāmatas, braukt ar velosipēdu, vai vienkārši 
“krist uz nerviem” citiem. Atmiņā paliks foršie 
klases vakari un daudzās ekskursijas. Intere-
santākais piedzīvojums: ekskursija uz Lietuvu, 
“tusiņi” Loretas pagalmā un “Dzērves kaklā”.

Nākotnē mēs vēlētos kļūt par: medmā-
sām, veterinārārstiem, farmaceitiem, bērnu-
dārza audzinātājām, grāmatvežiem, žurnālis-
tiem, celtniekiem, kinologiem robežsardzē, 
ceļu pārvaldniekiem.

Sakām paldies visiem skolotājiem, vecā-
kiem, kuri bija mums klāt un palīdzēja, mācīja 
un audzināja. Vēlam Jums skaistu, saules sta-
riem pielietu, veldzējoša lietutiņa nesošu, dro-
šu, jaukiem notikumiem piepildītu vasaru!!!

Lubānas vidusskolas 9.klase 
un audzinātāja Inese

2018. gada jūnijs2018. gada jūni2018. gada jūniLubānas vidusskolas skolēnu avīze ijsijs



“SALDSKĀBMAIZE”

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 15. jūnijs6

Sveika, 
Lubānas 

vidusskola! 
Šajos 12 gados Tu mums esi bijusi kā 

otrās mājas, skolotāji – otrie vecāki.  Sko-
lā esam ieguvuši ne tikai zināšanas, bet arī 
daudz draugu, pozitīvas emocijas, pieredzi. 
Esam piedzīvojuši labus un ļoti  labus brīžus, 
kā arī izdzīvojuši caur grūtībām, kas mūs ir 
stiprinājušas un palīdzējušas tiekties vēl 
augstāk uz savām virsotnēm. 

Vēlamies pateikt ikkatram skolotājam 
paldies par viņu dotajām zināšanām.

Pirmajai skolotājai Astrai Šķēlei, kura 
mūs aiz bailēs trīcošām rokām ieveda lielajā 
skolā un ielika pamatus skolas turpmākajai 
dzīvei.

Skolotājām Silvijai Bērziņai un Teresijai 
Pelšai, kuras palīdzēja izcīnīt ceļazīmi uz Lat-
vijas dzimšanas dienas svētku koncertu, kā 
arī ielika pamatus un zināšanas par mūziku.

Paldies sakām skolotājai Dacei Rudzītei 
par to, ka iemācīja pat ar trīcošu roku novilkt 
taisnu līniju.

Sakām lielu paldies mūsu sportiskajiem 
skolotājiem Kārlim Ārendam, Ansim Deksnim 
un mūsu mīļajai Aksanai Birziņai. Ceram, ka 
skolotājai paliksim atmiņā ar pēdējām sporta 
stundām, kurās bijām aktīvi un pozitīvi, kā arī 
ar Matīsa mazo koķetēšanu…

Gribam sirsnīgi pateikties dzimtās valo-
das skolotājām Mudītei Ločmelei, Aijai An-
dersonei, Sanitai Baranei, kuras savas zinā-
šanas devušas mums.

Milzīgu pateicību sakām svešvalodas 
skolotājām Anitai Tropai, Dacei Pauliņai, 
Guntai Cīrulei, Ilzei Stiprajai, Ērikai Līberei, 

par pasaules apvāršņu iz-
zināšanu.

H2O, strāva, anatomi-
ja, atlants.... Paldies par 
šīm zināšanām skolotājām 
Ilonai Kalniņai, Inesei Son-
darei, Marutai Losevai, Ilvai 
Markovai.

Par dzīves mācīšanu 
sakām paldies skolotājai 
Ilvai Markovai, kura meite-
nēm iemācīja adīt zeķes, 
gatavot ēst un šūt; Jānim 
Solzemniekam, kurš zē-
niem iemācīja iedzīt nag-
lu, noslīpēt dēli un uztaisīt 
putnu būrīti; Anitai Sluckai 
– par sevis un apkārtnes iz-
zināšanu un cienīšanu.

Vēsture ir zinātne par 
seniem notikumiem, kurus 
mums mācīja skolotāja 
Dace Kočāne. Ceram, ka 
skolotājai paliksim atmiņā   
un pēc gadiem skolotāja 
atcerēsies vēsturi par mums.

Paldies bibliotekārei Santai Solovjevai 
par grāmatu uzturēšanu kārtībā un to uzticē-
šanu mums. Paldies skolotājai Mārai Bērzi-
ņai par zināšanām datora un tā programmu 
lietošanā.

Tā jau ir – kad cilvēks jūtas labi un ir lai-
mīgs, tad laiks paskrien nemanot. Šis laiks, 
it īpaši vidusskolā, ir bijis pilns ar asarām un 
smiekliem, dzīves un skolas mācībām, pie-
dzīvojumiem un pārdzīvojumiem. Mēs bieži 
aizdomājāmies par vidusskolas laikā piedzī-
voto un pārdzīvoto, sapratām, ka LUBĀNAS 
VIDUSSKOLA vienmēr būs vieta, kurā gla-
bāsies daudz brīnišķīgu atmiņu, vieta, kurai 
vienmēr piederēs daļiņa no mūsu sirdīm. 
Paldies visiem – skolotājiem, tehniskajiem 
un virtuves darbiniekiem – par zināšanām un 

sniegto atbalstu, esot mums blakus visu sko-
las laiku! Jūs esat mūsu dārgums un zelts! 
Skolas direktorei Ivetai Peilānei vēlam: „Lai 
nepietrūkst spēka, ideju un izaicinājumu!”

Vislielāko paldies sakām mīļajai audzinā-
tājai Anitiņai, kura kopā ar mums ir bijusi 8 
gadus. Uzdodot jautājumu, kā viņa mūs ar vi-
sādām trakajām izdarībām varēja paciest šos 
gadus, skolotājai vēl šodien nav atbildes uz 
šo jautājumu. Vēlam skolotājai izturību, ve-
selību un labu garastāvokli, mācot nākamās 
paaudzes.

Skola un skolotāji mums vienmēr paliks 
atmiņā. Bez Jums mēs nebūtu tādi kā esam 
tagad! Paldies par zināšanām un dotajiem 
padomiem!

 12.klase un audzinātāja Anita Stāmere

ZZ čempionāta 
fi nālā

Lai nokļūtu līdz fi nālam, mums bija ne-
pilna mēneša laikā jāizpilda 6 uzdevumi: 
jāizveido klases karogs, jāizveido kopīgais 
apģērbs, jāattēlo Tele2 pārklājums, jāpār-
bauda savas zināšanas FizMix testā, radoši 
jāparāda Lion šokolādes lauva, jāizveido 
elektrodrošības pamācības dažādām si-
tuācijām, jāparāda savi līdzjutēji, tas, ar ko 
lepojamies skolā, kā pārsteigsim skolotāju 
svētkos, jāuztaisa eksperiments. Darba bija 
daudz, bet mēs to paveicām. Un atkal bija 
jāgaida rezultāti... Bija liela nepacietība. Bet 
tad 7.maija vakarā uzzinājām, ka esam iekļu-
vuši fi nālā, kurā sacentīsies 540 komandas 
no 5. – 12. klasei. Prieks bija neizmērāms....

7. klases skolēni un audzinātāja Mudī-
te Ločmele ar kopīgām pūlēm nokļuva līdz 
ZZ čempionāta fi nālam, kas notika 25.maijā 
sporta kompleksā  „333” Ropažos. 7.-9. kla-
šu grupā startēja 180 klašu komandas.

Ceļā uz Ropažiem devāmies jau sešos 

no rīta. Reģistrējāmies, pieda-
lījāmies ZZ čempionāta atklā-
šanā un tad jau devāmies uz 
startu. Aktīvā daļa sastāvēja 
no 8 aktivitāšu zonām, kuras 
komandām jāapmeklē pēc 
noteikta grafi ka. Kādi uzde-
vumi mums bija jāveic? Meža 
orientēšanās ar mobilo tele-
fonu aplikācijā Loquiz, Tele2 
tornis, SEB bankas uzdevums, 
Samsung uzdevums, Sadales 
tīkla uzdevums, ZZ SUP zona 
& uzdevums, AHHAA centra 
zona & uzdevums, ZZČ zona 
& uzdevums. Uzdevumi bija 
ļoti dažādi, aizraujoši un inte-
resanti. Klasei vislabāk patika 
ZZ SUP zonas uzdevums, jo tas notika uz 
ūdens. Diena bija karsta, bet ūdens bija 
mūsu glābiņš. Jebkurš uzdevums prasīja 
visas komandas erudīciju, zināšanas, spē-
ku rokās un kājās un loģikas iesaisti. Šis 
ZZ čempionāts paliks spilgtā atmiņā, jo tas 
mūs vairāk saliedēja un parādīja, ka esam 
spēcīgi, bet ir vēl lielas un neizmērojamas 
izaugsmes iespējas. Orientēšanās mežā te-

lefona aplikācijā priekš mums bija kas jauns 
un neredzēts. Dienas noslēgumā uzstājās 
grupa „Bermudu divstūris.”

Šis ZZ čempionāts ir jau aiz muguras, 
bet klusībā jau tiek kalti plāni par nākamo… 
Lielu paldies sakām Renātes Jakovļevas ģi-
menei, kas mūs atbalstīja fi nansiāli un „nos-
ponsorēja” mūsu ceļa izdevumus!

Elizabete Kalniņa
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KULTŪRA

Zem veiksmes zīmes pagājis ce-
turtais vidējās paaudzes sieviešu deju 
kopu festivāls „Spīganu dejas ezera at-
spulgā”, kas notika 2. un 3. jūnijā Gaiga-
lavā, Rēzeknes novadā.

Meirānu TN sieviešu deju kopa „Mago-
nes” festivālā piedalījās jau ceturto reizi un 
ne bez panākumiem. Jaunrades deju kon-
kurā dejotājas izpildīja divas Aivas Caunī-
tes veidotas dejas: „Div pļaviņas” un „Vel-
tījums”. Deja „Veltījums” žūrijas vērtējumā 
iekļuva piecu labāko horeogrāfi ju vidū 24 
deju konkurencē. Šī deja iekļauta nākamā 
gada festivāla repertuārā. Paldies Aivai! 

Paldies „Magonēm”: Dzirkstītei Aizsil-
niecei, Aivai Caunītei, Dzintrai Kamerādei, 
Dzintrai Pudulei, Irēnai Kozlovai, Jolantai 
Strazdiņai, Dacei Ūbelītei – Puškai, Andrai 
Pličai, Ilzei Solzemniecei, Gintai Petrovskai 
par atbildīgu attieksmi pret deju.

Festivāla organizatoru vārdā paldies 
par atbalstu z/s “Rozas” saimniekiem Ilzei 
un Jānim Solzemniekiem, kas ar lielu atbil-
dības sajūtu vēroja festivāla kopkoncertu, 
lai izraudzītu sev tīkamo sieviešu deju kopu 
un dāvinātu tai ekskursiju uz savu putnu 
saimniecību. Par „izredzētajiem” kļuva Val-
kas novada Lugažu muižas SN deju kopa 
„Oravakes” (vadītāja Skaidra Smeltere). 
Bonusā dejotājas saņēma arī strausa olu.  
„Oravakes” vadītāja Skaidra sūta svei-
cienus Solzemnieku ģimenei un saka, ka 
strausa olas omlete bijusi debešķīgi garda.

Paldies Meirānu TN vadītājai Ingai Aiz-
silniecei, kas šajās dienās domās bija kopā 
ar mums.

Festivāla sieviešu deju kopu 
koordinatore Ilze Purpļeviča

Paldies!

Festivāla kopkoncertā  Festivāla kopkoncertā  
“Izver deju caur saules staru”.“Izver deju caur saules staru”.

Pašvaldība izsludinājusi biznesa ideju 
konkursu. Jauno uzņēmēju biznesa ideju 
konkursa “SĀC LUBĀNĀ 2018” mērķis ir mo-
tivēt iedzīvotājus realizēt biznesa idejas jaunu 
produktu vai pakalpojumu radīšanai, sniegt 
pašvaldības atbalstu uzņēmumu un fi zisko 
personu projektu realizācijai, sekmēt jaunu 
uzņēmumu veidošanos un attīstīšanos Lubā-
nas novadā. Kopējais Pašvaldības piešķirtais 
fi nansējums projektu līdzfi nansēšanai ir EUR 
8000. Pašvaldības līdzfi nansējumu piešķir 
uzņēmumiem (Sabiedrība ar ierobežotu at-
bildību, Individuālais komersants, zemnieku 
saimniecība) un fi ziskām personām, kuras ir 
gatavas uzsākt komercdarbību, ja konkursa 
rezultātā iegūs fi nansējumu uzņēmējdarbī-
bas atbalstam.

► Konkursa ietvaros atbalstīto projek-
tu realizācijas termiņš ir līdz 2018.gada 
20.decembrim.

► Šā mērķa īstenošanai pašvaldība pie-
šķir līdzfi nansējumu uzņēmumu un fi zisko 
personu projektiem, kas paredz jaunu dar-
ba vietu radīšanu Lubānas novadā un jaunu 
produktu, pakalpojumu veidošanu.

► Konkursa ietvaros par attiecināmām 
izmaksām tiek noteiktas:

– tehnoloģisko iekārtu, palīgiekārtu iegā-
de (t.sk. iekārtu transportēšana, uzstādīšana, 
darbinieku apmācība u.c.);

– pieslēgumu (ceļa, elektrības, kanalizā-
cijas, komunikāciju u.c.) būvniecība, rekons-
trukcija, remonts;

– ražošanas ēku būvniecība, rekonstruk-
cija un remonts;

– informatīvo materiālu iespiešana un 
izplatīšana, mājas lapas izveide, mārketinga 
pasākumu izmaksas;

 – specifi ska rakstura datorprogrammu 
iegāde;

– īpašumā esošu, nomātu (noslēgts raks-
tisks telpu nomas līgums uz vismaz 2 gadiem 
no projekta izsludināšanas brīža) telpu re-
monta izmaksas; 

– citas pamatotas izmaksas (lēmumu par 
pamatotību pieņem vērtēšanas komisija bal-
sojot)

► Projekta ietvaros par neattiecināmām 
izmaksām tiek noteiktas:

– konkursa pieteikuma sagatavošanas 
izmaksas;

– darba alga;
– procentu maksājumi, maksa par fi nanšu 

transakcijām, valūtas maiņas komisijas mak-
sājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

– naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma 
procenti un ar tiesvedību saistīti izdevumi;

– tādu apakšlīgumu slēgšana, kas palie-
lina projekta izmaksas, bet nepievieno pro-
jektam vērtību un kuros samaksa ir noteikta 
procentos no kopējām projekta izmaksām;

– īpašuma vai kapitāldaļu iegāde;
– citas izmaksas, kuru segšana neveicina 

biznesa idejas ilgtermiņa attīstību.
► Līdzfi nansējumu nepiešķir projektiem, 

kuru biznesa idejas pamats ir starpnieciski 
darījumi, nekustamā īpašuma pirkšana un 
pārdošana.

Līdzfi nansējumu nepiešķir, ja no konkur-
sa pieteikuma izriet, ka iegādājamās vienības 
paredzēts izmantot personīgiem nolūkiem.

►Piedalīties Konkursā ir tiesības:
– komercsabiedrībai, kas reģistrēta Latvi-

jas Republikas Uzņēmumu reģistra komerc-
reģistrā, kuras juridiskā adrese ir Lubānas 
novadā un, kas nodibināta ne agrāk kā 12 
mēnešus pirms projektu konkursa izsludinā-
šanas dienas;

– fi ziskai personai, kura gatava reģistrēt 
saimniecisko darbību un attīstīt uzņēmējdar-
bību Lubānas novadā.

►Uz Pašvaldības līdzfi nansējumu nevar 
pretendēt:

– komercsabiedrība, kas tiek likvidēta, 
pasludināta par maksātnespējīgu, uzsākts 
tiesiskās aizsardzības process, tās saimnie-
ciskās darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai 
ir uzsākta tiesvedība par komercdarbības 
bankrotu;

– komercsabiedrība vai fi ziska persona, 
kas nav samaksājusi nodokļus un citus valsts 
vai pašvaldības noteiktos obligātos maksāju-
mus pilnā apmērā un noteiktajos termiņos;

– fi ziska persona, pret kuru uzsākts mak-
sātnespējas process vai pret kuru saistībā ar 
izdarītu smagu vai sevišķi smagu noziedzīgu 
nodarījumu vai noziedzīgu darbību tautsaim-
niecībā vai pret īpašumu tikuši piemēroti 
Krimināllikumā noteiktie piespiedu ietekmē-
šanas līdzekļi.

►Vienas komercsabiedrības vai fi ziskas 
personas vienam projektam maksimāli pie-
ļaujamais Pašvaldības līdzfi nansējuma ap-
mērs ir EUR 4000.

Viena komercsabiedrība vai fi ziska per-
sona konkursa kārtībā var saņemt pašvaldī-
bas līdzfi nansējumu vienam projektam vienā 
izsludinātajā konkursā.

►Projekta pieteikuma iesniegšana: 
– Elektroniski sagatavota un parakstīta 

uz e-pasta adresi pasts@lubana.lv.;
– personīgi, iesniedzot Lubānas novada 

pašvaldības administrācijā, adrese: Tilta iela 
11, Lubāna, Lubānas novads, aizlīmētā ap-
loksnē ar norādi „Konkursam –„SĀC LUBĀ-
NĀ”. Uz aploksnes jānorāda informācija par 
iesniedzēju un kontaktadrese;

– pa pastu- Lubānas novada pašvaldī-
bai, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, 
LV4830, ar norādi – „Konkursam –„SĀC LU-
BĀNĀ 2018” (datums uz pasta nosūtīšanas 
zīmoga nedrīkst būt vēlāks par Konkursa pie-
teikumu iesniegšanas termiņu).

►Projektu pieteikumu pieņemšana 
notiek no 2018.gada 4.jūnija līdz 2018.
gada 4.jūlijam.

►Kā sagatavot projekta pieteikumu, kādi 
pielikumi jāpievieno aizpildītajai projekta pie-
teikuma veidlapai, konkursa Nolikumu skatīt 
mājaslapā www.lubana.lv.

Biznesa ideju konkurss 
“Sāc Lubānā 2018”

PAŠVALDĪBĀ
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KULTŪRA

2. jūnijā visas dienas garu-
mā Lubānas novadā norisinā-
jās festivāla “Latvijas Goda 
aplis” pasākumi un aktivitā-
tes. Festivāls ir aicinājums 
svinēt Latvijas valsts simtga-
di gada garumā katru nedēļas 
nogali savā novadā. 53 nedē-
ļas, 50 Latvijas novadi, tostarp arī 
Lubānas novads. 

Latvijas Goda apli rīko biedrība “STA-
RO 100” sadarbībā ar novadu pašvaldī-
bām, kultūras centriem un namiem, nevals-
tiskajām organizācijām, novadu 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem, Kultūras mi-
nistrijas Latvijas valsts simtgades biroju. 
Lubānas novadā festivāla diena sākās ar 
Katrīnas Valaines veidotās izstādes “Amats 
– mūža pamats” apmeklēšanu. Izstāde 
vēsta par amatniecības tradīcijām un amat-
niekiem Lubānas novadā. Izstādē apskatā-
mi daudzi autentiski ar amatniecību saistīti 
eksponāti, un izstādes apmeklētājiem ir ie-
spējams piedalīties nelielā zināšanu pār-
baudē, kas dažam var izvērsties par atjautī-
bas uzdevumu – spēt atminēt kādreizējo 
amatniecības priekšmetu patieso pielieto-
jumu! Ja daži no eksponātiem ir skaidri un 
saprotami vairumam izstādes apmeklētāju, 
tad atsevišķu priekšmetu, kuri šodienas 
mājsaimniecībās nav atrodami, pielieto-
jums šķiet kā liela mīkla. Izstādi Lubānas 
novada tūrisma un kultūrvēsturiskā manto-
juma centrā varēs skatīt līdz 31.jūlijam.

Šajā dienā Lubānas novada iedzīvotā-
jiem un viesiem bija iespēja apmeklēt sest-
dienas tikšanos ar novadnieku “Dzimis Lu-
bānas pusē, audzis Latvijai!” cikla ietvaros. 
Šoreiz astotās tikšanās laikā varējām skatīt 
ārsta, publicista un rakstnieka Jāņa Liepiņa 
stāsta “Jubilejas vakariņas” lasījumu, kurā 
piedalījās Dailes teātra aktrise Lidija Pupu-
re un  Latvijas Universitātes folkloras an-
sambļa “Dandari” dalībnieki Māra un Lauris 
Neikeni (Lauris arī rakstnieka mazdēls). Ak-
trise Lidija Pupure, tikšanās apmeklētāju 
mudināta, lasīja arī otru, humoristisku stās-
tu “Speciāliste runas jautājumos”. Rakst-
nieks tikšanās laikā uzsver, ka sentimentāli 
uz lietām un vietām neskatās, vairāk piekrīt 
Kārļa Skalbes vārdiem: “Draugs, kur lai-
mīgs esi bijis, otrreiz neatgriezies vairs.” 
Uzsverot, ka nepieciešams dzīvot šeit un 
tagad, nevis pagātnē. Jānis Liepiņš uzska-
ta, ka viss par viņu pašu ir pateikts rakstīta-
jos literārajos darbos. 

Lubānas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Tālis Salenieks pateicās vie-
siem un īpaši Jānim Liepiņam par dalību 
pasākumā, uzsverot lubāniešu stiprās sak-
nes, kas ikreiz aicina iegriezties Lubānā ik-

vienu, kas nāk no šejienes. Tā kā 
pasākums tika organizēts sadarbī-

bā ar biedrību “Lubānas Puse”, 
arī biedrības pārstāve Anita Dze-
ne pateicās rakstniekam par at-
saukšanos aicinājumam vieso-

ties Lubānā, dāvinot piemiņai 
Katrīnas Valaines austo pirts zāļu 

paklāju kā sveicienu pirms Jāņu die-
nas no dzimtās puses. Pasākumā piedalī-
jās arī biedrības “STARO 100” pārstāve 
Māra Kalniņa, kas pasniedza Lubānas no-
vada pašvaldības domes priekšsēdētājam 
Tālim Saleniekam festivāla Goda saimnieka 
zīmi, bet rakstniekam – Goda viesa zīmi. 
Goda viesis patiesi iedvesmo: 87. dzīves 
gads, bet tik enerģijas pilns un mundrs līdz-
cilvēks, ass prāts, humora izjūta, īsa, bet 
kodolīga runa. Ikvienam no mums ir uz ko 
tiekties un vairāk sekot Jāņa Liepiņa kādā 
intervijā teiktajiem vārdiem: “Mazāk ēdiena, 
vairāk mūzikas – tad būs mundrs prāts!” 

Dienas vidū aktīvākajiem bija iespēja 
doties Lubānas novada pašvaldības sporta 
pasākumu organizatora Māra Valaiņa vadī-
tā Goda apļa skrējienā apkārt Lubānai 7 km 
garumā. Tajā devās visu paaudžu dalībnie-
ki, gan tie, kurus vecāki veda ratiņos, gan 
vieda vecuma dalībnieki. Varam apliecināt, 
ka fi nišu sekmīgi sasniedza ikviens! Visiem, 
aptuveni 60 dalībniekiem, tika piemiņas 
medaļas un gandarījums par pieveikto dis-
tanci. Paldies to māju saimniekiem, kuri 
šajā tveicīgajā dienā bija parūpējušies par 
iespēju skrējiena dalībniekiem padzerties 
ūdeni, īpašs pārsteigums mazākajiem da-
lībniekiem – saldās zemenes kādā no mā-
jām Aiviekstes krastā! Un arī šis skrējiens 
kā jauks kopābūšanas pasākums, jo gan 
tie, kas devās trasē, gan tie, kas trases 
malā uzmundrināja dalībniekus, sajutās 
vienoti un piederīgi šai norisei.

Novada iedzīvotājus un viesus līdz sirds 
dziļumiem aizkustināja Lubānas ev.lut. baz-
nīcā notikušais Lubānas kultūras nama 
jauktā vokālā ansambļa “Naktsputni” kon-
certs “Dziesma kā rasa sudrabot sāk”. 
Pirms koncerta uzrunu teica Lubānas ev.lut. 
draudzes mācītājs Reinis Bikše, aicinot ik-
vienu paļauties ne tikai uz saviem spēkiem, 
bet arī ļauties Dieva vadībai, līdzīgi kā ērglis 
savā lidojumā līdz ar savu spēku izmanto 
dažādās gaisa plūsmas. Par ansambļa di-
bināšanu un tā pastāvēšanu stāstīja tā va-
dītāja Rudīte Kolāte, pieminot, ka vēl aiz-
vien sapnis par ansambli nav izsapņots un 
atkal ir jaunas piepildāmas ieceres un mēr-
ķi, kurus kopā ar ansambļa dalībniekiem ir 
vēlme sasniegt. Ansamblis svinēja 25 + 1 
gada pastāvēšanas jubileju. Ar klusuma 
brīdi pieminējām pagājušo gadu mūžībā 

aizgājušo ansambļa dalībnieci Līgu Špuni. 
Todien baznīca kā lieliska koncertzāle šķita 
īpaši silta – vai tas bija saules pielieto logu 
nopelns vai koncerta dalībnieku radītais 
klausītāju dvēseliskais noskaņojums, vai 
varbūt laimes izjūta, kas burtiski staroja no 
ikviena ansambļa dalībnieka. Iedvesmojoši 
un skaisti – redzēt patiesu laimi ikviena 
dziedātāja sejā savām acīm. Pēc koncerta 
apsveikumi un ziedi kā izlaidumā, bet var-
būt tas kā mudinājums neapstāties, radīt 
ko jaunu, uzstāties ar šo koncertprogram-
mu tuvās un tālās vietās! Aiciniet, ansamb-
lis noteikti atsauksies. Paldies kolektīva va-
dītājai Rudītei Kolātei un ikvienam ansambļa 
dalībniekam, kā arī mūziķiem: Līgai Akaše-
vai (vijole), Guntim Stalbovam (ģitāra), Sil-
vijai Bērziņai (akordeons), Imantam Ozoli-
ņam (dūdas), Atim Novikam (sitamie 
instrumenti). Paldies skaņu un gaismas 
operatoriem Aigaram Šķēlam un Andrim 
Stoļeram par precīzo darbu apskaņošanā, 
kā arī iespēju kaut nedaudz pasapņot par 
to, kā kādreiz baznīcā saules gaismā staro-
ja daudzkrāsainās vitrāžas. Koncerta norisi 
bagātināja jauniešu deju kolektīva “Žuburi” 
dejotāji, atsevišķās dziesmās emocionālo 
vēstījumu bagātinot ar kustībām. Arī paši 
ansambļa dalībnieki jauca robežas un ste-
reotipus tam, kādai ir jābūt vokālā ansam-
bļa koncerta norisei. Paldies par drosmi! 
Koncertā visas dziesmas – gan melanholis-
kās, gan enerģiskās uzrunāja ikvienu kon-
certa dalībnieku, jo patiesi bija redzams, ka 
tās izpildītas no sirds uz sirdi.

Kā skaista dienas izskaņa – biedrības 
“STARO 100” nodrošinātā gaismas instalā-
cija “Aiviekstes upes pērles” skvērā pie Lu-
bānas pilsētas kluba. Te varējām vērot 
gaismas objektu – upes viļņu un pērļu gais-
mas – spēli mūzikas pavadījumā. Ekrānā 
varējām vērot video par Lubānu, klausīties 
2 pērļu sarunu par vēsturiskiem notiku-
miem šeit, par lielākajām Aiviekstes upes 
pērlēm – cilvēkiem mūsu novadā. 

Svētki izskanējuši, vēlreiz pierādot, ka 
arī paši sev varam radīt svētkus, ka Lubā-
nas novadā ir būtiska līdzcilvēku godināša-
na, pats svarīgākais – kopābūšana visda-
žādākajos pasākumos. Pateicība visiem 
vietējiem pasākuma norišu organizatoriem 
un Ilzei Krauklei par pasākuma koordinēša-
nu novadā. Un varbūt kāda pastkarte ar 
festivāla “Latvijas Goda aplis” simboliku, 
kuru varēja bez maksas nosūtīt adresātiem, 
atceļos no Lubānas tieši Tavā pastkastē, kā 
sveiciens un reizē aicinājums svinēt valsts 
simto dzimšanas dienu, apmeklējot ikvienu 
Latvijas novadu, arī Lubānas! 

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tija Žvagina 

Latvijas Goda aplis Lubānā: godinot novadniekus 
un svinot kopābūšanu
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Nodokļu reforma, kas stājusies spēkā 
no 2018. gada 1. janvāra, paredz vairākus 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) iegu-
vumus. Tostarp arī neapliekamā minimu-
ma palielināšanu pensijām.

Ja 2017. gadā pensijām piemērojamais 
gada neapliekamais minimums bija 2820 
eiro gadā jeb 235 eiro mēnesī, tad no šī 
gada 1. janvāra tas ir par 25 eiro lielāks, sa-
sniedzot 250 eiro mēnesī. Nākamgad neap-
liekamais minimums palielināsies vēl par 20 
eiro, bet 2020. gadā sasniegs jau 300 eiro 
mēnesī, kas dos taustāmu pienesumu pen-
sionāru maciņos. 

Daļai pensionāru jābūt vērīgiem
Strādājošajiem pensionāriem, kuri vien-

laicīgi saņem gan pensiju, gan arī darba algu, 
līdz ar jaunajām izmaiņām nepieciešams 
sekot līdzi kopējam ienākumu apmēram, jo 
īpaši, ja tie ir lielāki par 1667 eiro mēnesī jeb 
20 004 eiro gadā. Tā kā strādājošiem pen-
sionāriem gan pensijai, gan arī darba algai 
piemēro samazināto 20 % IIN likmi, gada 
beigās var rasties situācija, ka nodokļos sa-
maksāts mazāk nekā nepieciešams. 

Proti, tās personas, kuras saņem pensi-
ju un papildus ir arī algots darbinieks (algas 
nodokļu grāmatiņa ir iesniegta darba vietā), 
gada ienākumi ir vairāk nekā 20 004 eiro, 
var saskarties ar situāciju, ka gada beigās 

veidojas nodokļu starpība. Jaunā kārtība 
paredz, ka ienākumiem līdz 20 004 eiro ir 
jāpiemēro samazinātā 20 % IIN likme, bet 
virs šīs summas – 23 % IIN likme. Ja visa 
gada garumā darba devējs, aprēķinot algu, 
piemēro 20 % IIN likmi, bet kopējie ienā-
kumi (pensija + darba alga + iespējams 
arī citi ienākumi) pārsnieguši 20 004 eiro, 
cilvēkam valsts kasē var nākties piemaksāt 
to summu, par kuru nav samaksāti nodokļi. 
Piemēram, ja strādājošais pensionārs gadā 
būs nopelnījis 21 000 eiro un visu gadu viņš 
būs maksājis 20 % IIN likmi, tad par summu 
virs 20 004 eiro jeb 1996 eiro pensionāram 
var gada beigās nākties piemaksāta vēl 3 %, 
kas ir 59,88 eiro.

Nodokļu starpību var kompensēt, ie-
sniedzot čekus

Tomēr tas nenozīmē, ka uzreiz būs jāver 
vaļā maciņš. Vispirms pārbaudiet, vai esat 
iesniedzis visus attaisnotos izdevumus, pro-
ti, čekus par medicīnas, izglītības un citiem 
attaisnotajiem izdevumiem, par kuriem pie-
nākas naudas atmaksa no valsts. Tādējādi 
šo summu, kuru nepieciešams piemaksāt 
nodokļos, var samazināt vai pat nosegt.

Lai laikus novērstu nodokļa starpības 
rašanos, gadījumā, ja kopējie ienākumi ir 
lielāki un tie ik mēnesi pārsniedz 1667 eiro, 
ieteicams algas nodokļu grāmatiņā darba-

Pensionāri saņems vairāk

Ar šo gadu ir ieviesta iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa (turpmāk – IIN) progresīvā 
likme un Valsts ieņēmumu dienesta (turp-
māk - VID) prognozētais neapliekamais 
minimums. Tas ir nesis pozitīvas izmaiņas 
darba ņēmēju maciņos, kas ļauj saņemt lie-
lāku atalgojumu uzreiz, negaidot brīdi, kad 
tiek iesniegta gada ienākumu deklarācija, 
lai atgūtu nodokļos pārmaksāto naudu.  
Šīs izmaiņas, līdzīgi kā citās attīstītajās pa-
saules valstīs, darba ņēmējiem liek rūpīgāk 
sekot līdzi savām fi nansēm un to plānoša-
nai, lai potenciālie ieguvumi nepārvērstos 
liekās raizēs. 

Viena no grupām, kurām jābūt uzmanī-
gām, ir  personas, kas  gūst algota darba 
ienākumus un vienlaikus saņem pensijas 
vai autoratlīdzības. Proti, šīm personām ir 
jāseko līdzi, cik lieli ir viņu kopējie ikmēne-
ša ienākumi, jo īpaši, ja tie ir lielāki par 1667 
eiro mēnesī.

Piemēram, Anna strādā algotu darbu, 
kur viņa saņem algu 1667 eiro, un viņas 
algai tiek piemērota 20 % IIN likme  (ar no-
sacījumu, ka šī darba vieta algas nodokļu 
grāmatiņā  ir atzīmēta kā galvenā ienākumu 
gūšanas vieta). Anna papildus sniedz arī 
fotogrāfa pakalpojumus un par to saņem 
autoratlīdzības ienākumu 300 eiro mēnesī, 
kam arī tiek piemērota 20 % IIN likme.  Re-
zultātā gada beigās, saskaitot visus Annas 

ienākumus, kopā sanāk 23 604 eiro. Jaunā 
kārtība paredz, ka ienākumiem virs 20 004 
eiro ir jāpiemēro 23 % IIN likme, bet Annai 
visa gada garumā tiek piemērota samazinā-
tā 20 % IIN likme. Tas nozīmē, ka Annai IIN 
likmes dēļ valsts kasē ir jāpiemaksā iztrūks-
tošie 3 % no 3604 eiro, kas ir 108 eiro.

Līdzīga situācija, kad valsts kasē ir jā-
piemaksā nodokļu starpība, darbiniekam 
var rasties ar VID prognozētā neapliekamā 
minimuma piemērošanu. VID, pamatojoties 
uz tā rīcībā esošo informāciju par personas 
iepriekš saņemtajiem ienākumiem, divas 
reizes gadā prognozē katram individuāli 
turpmāk piemērojamo neapliekamā mini-
muma apmēru. Proti, algām līdz 440 eiro 
(pirms nodokļu nomaksas) VID prognozēto 
neapliekamo minimumu gada laikā piemē-
ro pilnā apmērā jeb 200 eiro mēnesī. Sa-
vukārt ienākumiem no 440 līdz 1000 eiro 
mēnesī neapliekamais minimums, pieau-
got algai, samazināsies, bet ienākumiem 
virs 1000 eiro mēnesī tas netiks piemērots. 
Jāņem vērā, ka tā ir prognoze un atseviš-
ķos gadījumos, ja ienākumi ir svārstīgi, var 
rasties situācija, ka VID prognozētais neap-
liekamais minimums ir noteikts lielāks. Tā-
dējādi, gadam noslēdzoties, personai var 
nākties piemaksāt trūkstošo IIN.

Kā no šīm situācijām izvairīties? 
Visos gadījumos, kad ieņēmumi pēdējā 

pusgada laikā ir palielinājušies, ieteicams 
konsultēties ar darba devēju. Viena no ie-
spējām ir piemērot ienākumiem nevis 20 % 
, bet gan 23 % IIN likmi vai arī lūgt darba 
devēju nepiemērot prognozēto neaplieka-
mo minimumu. Ja gada beigās izrādīsies, 
ka darba ņēmējs nodokļos ir samaksājis 
vairāk, iesniedzot gada ienākumu deklarā-
ciju, valsts šo naudu atmaksās. 

Atgādinām, ka savam nodokļa maksā-
tāja statusam un samaksātajiem nodok-
ļiem ikviens darba ņēmējs var sekot līdzi 
EDS (Elektroniskās deklarēšanas sistēmā) 
sadaļā “Pārskati”. Arī VID prognozēto ne-
apliekamo minimumu jebkura persona var 
redzēt, ielogojoties savā VID EDS kontā. 
Sākumlapā parādās sadaļa “Algas nodokļa 
grāmatiņa”. Atverot šo sadaļu, būs redzams 
ieraksts “Prognozētais mēneša neaplieka-
mais minimums”. Ja tur parādās “0”, VID 
prognozēto neapliekamo minimumu darba 
devējs nepiemēros, bet ja parādās kāda 
cita vērtība – tā arī būs personai piemēroja-
mais prognozētais mēneša neapliekamais 
minimums. 

Stratēģiskās vadības lietu un 
sabiedrisko attiecību pārvaldes

Sabiedrisko attiecību daļa
Tālr. 67122668, 26351438, 67122670, 

26558389   

vietu neatzīmēt kā galveno ienākumu gūša-
nas vietu. Tādējādi darba algai jau savlaicīgi 
tiks piemērota 23 % IIN likme un gadam 
noslēdzoties, personai nenāksies piemak-
sāt trūkstošo IIN. Ja gada beigās izrādīsies, 
ka nodokļos ir samaksāts vairāk, iesniedzot 
gada ienākumu deklarāciju, valsts šo naudu 
atmaksās.

Tāpat atgādinām – ja pensija ir mazāka 
par 235 eiro mēnesī, tad, iesniedzot gada 
ienākumu deklarāciju, pensijai nepiemēroto 
neapliekamā minimuma daļu var piemērot 
darba algai un saņemt nodokļa atmaksu.

Piemērs
Strādājošs pensionārs, kurš saņem 

algu 400 eiro un pensiju 200 eiro mēnesī, 
ja pensijai piemēro neapliekamo minimu-
mu 250 eiro. Līdz ar nodokļu izmaiņām, kas 
spēkā stājušās ar šo gadu, pensionārs uz 
rokas (pēc nodokļu nomaksas) saņems 
483,67 eiro, kas ir par 3,88 eiro vairāk nekā 
tas bija pagājušajā gadā. Turklāt, ja pensio-
nārs gada laikā katru mēnesi saņem šādus 
ienākumus, iesniedzot VID gada ienākumu 
deklarāciju, būs tiesīgs saņemt IIN atmaksu 
par neizmantoto pensionāra neapliekamo 
minimumu 120 eiro apmērā (250 eiro ne-
apliekamais minimums - 200 izmantotais 
neapliekamais minimums) x 20 % = 10 eiro 
x 12 mēneši.

Kas Tev jāzina, ja strādā vairākās darbavietās?
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 20. jūnijā plkst. 10.00
Amatnieku centrā
Amatnieku dienas

Lubānas novada amatnieki vadīs fi lcēšanas, 
aušanas ar dabas materiāliem, klūdziņu 
pīšanas meistarklases.

21. jūnijā plkst. 21.30
Pie Meirānu tautas nama 
Tradīciju kopa “Sietiņš” aicina uz 
vasaras saulgriežu 

ieskandināšanu, 
līdztekus aicinot būt kopā Baltu 
vienības dienā, kopīgi izdziedot latviešu 
tautasdziesmas pie ugunskura. 

 23. jūnijā plkst. 16.00  
Lubānas pilsētas estrādē 
“IELĪGOŠANA LUBĀNĀ” 
ar Lubānas novada pašdarbnieku 
piedalīšanos
Lubānas pilsētas estrādē  notiks dažādas 
Līgo dienai atbilstošas aktivitātes:

– Līgo dienas amatnieku tirdziņš, 
– siera siešana un degustēšana, 
– vainagu pīšana, 
– parka appušķošana un aplīgošana, 
– pirts slotu siešana, 
– rotaļas mazajiem Jāņiem un mazajām 
Līgām. 

Plkst. 18.00 
Lubānas novada pašdarbnieku kopīgi 
veidots 
koncerts “LĪGO, LĪGO, RALLALLĀ!”, 

kur daudzināsim Līgas un Jāņus, pušķosim 
un kursim Lielo Jāņu ugunskuru Aiviekstes 
krastā.
Šo Līgo dienu krāšņāku darīs mūsu 
pašdarbības kolektīvi:
Lubānas senioru koris “Noskaņa”, 
tautas deju ansamblis “Lubāna”, 
jauniešu deju kolektīva “Žuburi” B un C 
grupa, 
Lubānas vidusskolas deju kolektīvs “Raksti”, 
Lubānas vidusskolas bērnu deju kolektīvs 
“Raksti”, 
vecākās paaudzes deju kolektīvs “Meirāni”, 
Lubānas amatierteātris “Priekšspēle”, 
Meirānu tautas nama amatierteātris 
“Zeltrači”, 
jauktais vokālais ansamblis “Naktsputni”, 
folkloras kopa “Lubāna”, 
tradīciju kopa “Sietiņš”, 
lauku kapela “Meldiņš”, 
sieviešu deju grupa “Magones”.

 23. jūnijā plkst. 22.00 
Lubānas pilsētas estrādē
LĪGO NAKTS 

ZAĻUMBALLE

Kopā ar grupu “Ķirmji” līgosim līdz saules 
lēktam
Ieeja 3 EUR

 28. jūlijā
Kapusvētki 

Lubānas Vecajos kapos plkst. 13.00
Lubānas Jaunajos kapos plkst. 14.00

 28. jūlijā plkst. 20.00
Lubānas pilsētas estrādē
Piecu cēlienu Annas Brigaderes 
komēdija “Lielais loms”

Izrādē piedalās Latvijas teātru aktieri – Evija 
Skulte, Lelde Dreimane, Aīda Ozoliņa, Dace 
Makovska, Akvelīna Līvmane, Raimonds 
Celms, Artis Drozdovs, Juris Kalniņš, 
Voldemārs Šoriņš. Producente – Aīda 
Ozoliņa, režisors – Voldemārs Šoriņš, 
mākslinieks – Jānis Jansons, tautas mūzika.
Komēdiju “Lielais loms” Brigadere saraksta 
1925. gada vasarā un rudenī. 1926. gada 
20. janvārī to pirmoreiz izrāda Nacionālā 
teātra trupa. Tā patiesi ir „jautra spēle” par 
“pāriem, kas dabonas”. Lugā izmantoti 
autores dzimtās puses − Kalnamuižas − 
Bibliotēkas biedrības pašdarbības teātra 
veidošanās laika apstākļi un reāli notikumi. 
Par komēdijas „dzinējspēka” − inteliģentā 
un darbīgā Jāņa Rudža prototipu noderēja 
rakstnieces māsīcas “Pļavnieku” saimnieces 
Annas Zīvertes dēls Jānis. Lugā ir ļoti 
dabisks, nesamākslots konfl iktu risinājums, 
raita darbība, spriegi dialogi, īsti latviska 
valoda. Vislielāko lomu cilvēka personības 
tapšanā un visā viņa dzīvē A.Brigadere 
piešķir mīlestībai. Būdama laba psiholoģe, 
viņa zina, ka ne smags darbs, ne ciešanas, 
pat ne dabas skaistums pats par sevi nerada 
gaišu, harmonisku cilvēku. Harmonija 
meklējama savstarpējās attiecībās.

Ieeja uz izrādi – 3 EUR, 
pirmsskolas vecuma bērniem ieeja brīva.

 28. jūlijā plkst. 22.00
Lubānas pilsētas estrādē
Balle

Spēlēs grupa “Brālīši”
Ieeja – 3 EUR

Nākamais “Lubānas Ziņu” numurs 
iznāks 29. jūnijā. Informāciju iesniegt 

domē redaktorei līdz 22. jūnijam.

 4. augustā
Kapusvētki

Visagala kapsētā plkst. 12.00

 4. augustā plkst. 14.30
Meirānu tautas namā
amatierteātra “Zeltrači” izrāde
M.Horna 
“Brangais ķēriens”

Vad. Ilona Malahovska
Ieeja – bez maksas

 4. augustā no plkst. 22.00 
Meirānu tautas namā 
Kapusvētku balle

Ielūdz grupa “VELVES”
Ieejas maksa – 4 EUR

 Līdz 23. jūnijam 
Lubānas pilsētas bibliotēkā 
atrodas Tautas Saimes grāmata, 
ir iespējama grāmatas apskate un ierak-
stu veikšana.
Pašvaldība aicina ikvienu pārdomāt un 
dalīties ar savu vēstījumu un veltījumu 
Latvijai un nākamajām paaudzēm. To var 
veikt kā individuāli, tā arī organizāciju/uz-
ņēmumu vārdā. Visi 25 grāmatas sējumi, 
kas pašreiz ceļo no novada uz novadu, 
rudenī tiks nodoti Latvijas Nacionālajai 
bibliotēkai un tiek plānots, ka tie būs brīvi 
pieejami interesentu apskatei.

4 a g stā

Piedāvā darbu 
Valsts sociālās aprūpes centrs „Lat-

gale” (reģistrācijas Nr. 90000043329) stei-
dzami piedāvā darbu fi liālē „Lubāna”. 

Medicīnas māsa, vēlama (sertifi cēta) 
– 1 amata vieta.

Darba veids: Darba līgums uz neno-
teiktu laiku.

Izglītības līmenis: Vidējā profesionālā 
medicīniskā izglītība, ārstniecības perso-
nu reģistrs.

Alga bruto no 587 (EUR) līdz 712 
(EUR).

Darba režīms: Summētais darba 
laiks, darbs saskaņā ar darba grafi ku(12 
stundu darba grafi ks).

Darba vietas adrese: VSAC „Latgale” 
fi liāle „Lubāna”, “Vecumi”, Indrānu  pa-
gasts, Lubānas novads, LV-4830.

CV iesūtīt līdz 2018.gada 30.jūnijam 
sūtīt uz latgale@vsaclatgale.gov.lv.

Kontaktpersona: fi liāles vadītāja Dže-
nija Krama (tālr. 26160503) vai zvanot pa 
tālr. 64894681, jautājot Dženiju Kramu.

Ārstu konsultācijas 
bērniem

Trešdien, 8. AUGUSTĀ, Lubānas no-
vada Sociālais dienests organizē  Rīgas 
Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālis-
tu konsultācijas bērniem līdz 18 gadu ve-
cumam. Iespējams saņemt acu ārsta un 
neirologa konsultācijas (pie acu ārsta vēl 
palikušas 3 vietas). 

Pieteikties pie sociālās darbinieces 
Vēsmas Masas pa t. 20275661.
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