
 Biznesa ideju konkursam “Sāc Lubānā 2019” 
pieteiktas 3 biznesa idejas. Sekojiet turpmākai 
informācijai par biznesa ideju izvērtēšanu.

  11. aprīlī plkst. 14.00 Latvijas valsts simt-
gades informācijas centrā Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā notiks pieredzes un ideju seminārs 
“Pilsētu, pagastu, novadu, grāmatas – laikmetu 
liecība”. Tiks noklausīti pieredzes stāsti: grāmatu 
“Liezēre”, “Simts stāstu par Lubānu” un “Ces-
vaines grāmata” tapšana. Par Lubānas grāmatas 
tapšanu dalīsies pieredzē mūsu novada 
pašvaldības kultūras darba speciāliste Ilze 
Kraukle. 

 12. aprīlī plkst. 15.00 Meirānos notiks trak-
tortehnikas valsts tehniskā apskate. Apskate no-
tiks pie bijušajām mehāniskajām darbnīcām.

 Lubānas novada Sociālais dienests sadarbī-
bā ar Latvijas Sarkanā Krusta Lubānas nodaļu 11. 
aprīlī plkst. 10.00 organizē talku dabas takā Lubā-
nā. Paredzēts palīdzēt sagatavot dabas taku 1. 
maija skrējienam. Līdzi jāņem grābekļi. Pulcēša-
nās uz talku Krasta ielas galā pie peldētavas. Tal-
kot aicināti visi, kas izmanto sociālā dienesta un 
Latvijas Sarkanā Krusta pakalpojumus (saņem 
GMI, medikamentu un apkures pabalstus, pārti-
kas un higiēnas pakas).

 Lielā talka šogad notiks 27. aprīlī. Lielās tal-
kas organizatori aicina ne tikai vākt atkritumus, 
bet iet vienu soli tālāk – tos vācot – šķirot. Šķiro-
šana, vācot atkritumus, šogad ieviesta, lai veici-
nātu izpratni par plastmasas piesārņojumu, tās 
kaitīgo ietekmi uz vidi un izpratni par plastmasu 
kā videi bīstamu atkritumu, kas rada augsnes pie-
sārņojumu un siltuma akumulāciju augsnē un 
ūdeņos. 

Savukārt mūsu novada vides dizaina speciā-
liste Tamāra Tiltiņa informē, ka zilie maisi domāti 
plastmasai, baltie – pārējiem atkritumiem. Pērnās 
lapas un nokaltušie zari savācami vienuviet kau-
dzēs promvešanai. Tāpat Tamāra Tiltiņa aicina 
sākt talkot jau ātrāk, sagaidot labvēlīgus laikaps-
tākļus. T. saziņai – 26352423 (Tamāra). 

Novada iedzīvotāji tiek aicināti pieteikt talkoša-
nas vietas novadā Lielās talkas mājaslapā www.
talkas.lv. Sekojiet arī informācijai par talkošanu 
mūsu novada mājaslapā www.lubana.lv

 NVA sākusies darba devēju pieteikšanās 
skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumam. 
Mūsu novadā nodarbinātībai pašvaldības iestādēs 
pieteiktas 8 vietas. Skolēnu pieteikšanās dalībai 
pasākumā sāksies maijā. Aicinājums sekot 
informācijai www.nva.gov.lv.

 Aiviekstes svētki šogad notiks 6. jūlijā. 

 Pašvaldība piedalījās konkursā “Gada labākā būve Latvijā 2018” ar jaunbūvi “Atvadu nams” 
(atrodas Lubānas Jaunajos kapos). Ēka tika labi novērtēta – izdevās iekļūt fi nālā. Kopā fi nālā 
izvirzītas 5 publiskās jaunbūves. Atvadu nams ieguvis Atzinību nominācijā “Publiskā jaunbūve”. 
Ņemot vērā daudzo pieteikumu skaitu un to, ka Atvadu nams bija vienā kategorijā ar daudzām 
funkcionāli sarežģītām un lielapjoma ēkām, mūsu pašvaldības jaunbūvei tas ir lielisks novērtē-
jums. 28. martā pašvaldības pārstāvji tika aicināti piedalīties noslēguma pasākumā Rīgā. Pro-
jekta autors: SIA “MAAJA skan” (projektētāja-konstruktore Vita Škapare); galvenais būvuzņē-
mējs: PS “A.A. & Būvkompānijas”; būvuzraugs: Gints Stērninieks. Foto: Annija Jace.

Izstāde par Vidzemes inovatīvajiem uzņēmumiem Lubānā
Laikā no 25. februāra līdz 3. martam Vidzemes plānošanas reģions organizēja Vidzemes inovāciju 

nedēļu, kuras laikā notika dažādi semināri, izglītojoši pasākumi. Lubānas novadā šajā laikā tika izsludināts 
biznesa ideju konkurss “Sāc Lubānā 2019”. Vidzemes inovāciju nedēļas ietvaros Vidzemes plānošanas 
reģions izveidoja izstādi par Vidzemes inovatīvajiem uzņēmumiem, šo uzņēmumu vidū iekļauta arī VAS 
“Latvijas valsts meži” kokaudzētava “Podiņi”. Vidzemes plānošanas reģiona rīkotās Inovāciju izstādes 
mērķis ir iepazīstināt plašāku sabiedrību ar Vidzemē radītām inovācijām un inovatīviem uzņēmumiem, un 
iedvesmot inovāciju radīšanai arī citus. Izstādē apskatāmas 24 inovācijas 24 uzņēmumos 17 Vidzemes 
pašvaldībās. Izstāde tapusi ar pašvaldību, tajā skaitā Lubānas novada pašvaldības, fi nansiālu atbalstu.

 Nu izstāde atceļojusi uz Lubānu, kā pirmo pilsētu pēc Valmieras, kurā tā tika atklāta! Izstāde izvietota 
Lubānas pilsētas kluba foajē līdz 23.aprīlim, ņemot vērā izstādes 9 stendu lielo formātu un citu pašvaldī-
bas telpu ietilpību un pašreizējo noslodzi. Lubānas pilsētas klubs inovāciju izstādes apskatei būs atvērts 
laikā, kad tajā norisināsies publiskie pasākumi, kā arī 3 trešdienas: 3., 10. un 17.aprīlī no plkst. 9.00 līdz 
18.00. Interesentus, kam norādītie izstādes apskates laiki nav piemēroti, lūdzam sazināties ar Lubānas 
kultūras nama direktori Velgu Puzuli (tālrunis 26594314), lai vienotos par citu laiku.

Aicinām izmantot izdevību un apskatīt Vidzemes inovatīvos uzņēmumus, priecāties par mūsu novada 
pārstāvi – kokaudzētavu “Podiņi” un visiem pārējiem, arī Madonas novada uzņēmumiem. Varbūt atklāsiet 
kādu jaunu un pārsteidzošu pakalpojumu vai produktu, ko ražo tepat Vidzemē!

Lubānas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Tija Žvagina
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Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilā-
ne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, 
Sandra Valaine, Guntis Klikučs. Sēdē ne-
piedalās deputāti: Laila Ozoliņa – aizņemta 
pamatdarbā; Tālis Salenieks – komandēju-
mā, Rudīte Kolāte – aizņemta pamatdarbā; 
Lana Kunce – aizņemta pamatdarbā.

Par Lubānas novada bāriņtiesas 
2018.gada darba pārskatu. Akceptēt Lu-
bānas novada bāriņtiesas 2018. gada dar-
ba pārskatu.

Par Lubānas novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr. 4 „Par sociāla-
jiem pakalpojumiem Lubānas novadā” 
apstiprināšanu. Pieņemt Lubānas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 4 
„Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas 
novadā”. 

Saistošos noteikumus triju darba die-
nu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā 
veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijai. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas 
saistošos noteikumus publicēt informatīva-
jā izdevumā “Lubānas Ziņas”.

Par grozījumiem Lubānas novada 
pašvaldības iestādes “Meirānu biblio-
tēka” nolikumā. Izdarīt Lubānas novada 
pašvaldības iestādes “Meirānu bibliotēka” 
nolikumā šādus grozījumus:

1. Izteikt sadaļu “Vispārīgie noteikumi” 
šādā redakcijā:

“Meirānu  bibliotēka (turpmāk- Biblio-
tēka) ir Lubānas novada pašvaldības iz-
glītojoša, informatīva un kultūras iestāde, 
kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā re-
ģistrēta Latvijas Republikas Kultūras minis-
trijā un veic pasaules kultūras mantojuma 
– iespieddarbu, elektronisko izdevumu, 
rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, 
sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bib-
liografēšanu un saglabāšanu, kā arī no-
drošina tajā esošās informācijas publisku 
pieejamību un tās izmantošanu. Tās juri-
diskā adrese ir „Meirānu stacija”, Meirāni, 
Indrānu pagasts, Lubānas novads, Latvija, 
LV-4826. Bibliotēkai ir sava veidlapa. Biblio-
tēkas darbību fi nansē no Lubānas novada 
pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lēmumu 
par Bibliotēkas izveidošanu, reorganizāci-
ju un likvidāciju pieņem Lubānas novada 
pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku 
padomes atzinumu.” 

2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Veidot Bibliotēkas katalogus, kar-

totēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfi sko 
uzziņu un informācijas darbu, sadarboties 
ar reģiona galveno bibliotēku elektroniskā 
kopkataloga un datubāzu veidošanā.”

3. Nolikuma tekstā aizstāt vārdus “Ma-
donas rajona bibliotēka” ar vārdiem “reģio-
na galvenā bibliotēka” (attiecīgā locījumā).

Par Lubānas novada pašvaldības 

2019. gada 31. janvāra saistošo noteiku-
mu Nr. 2 „ Par dzīvokļa pabalstu bērnam 
bārenim un bērnam, kurš palicis bez 
vecāku gādības” precizēšanu. Precizēt 
Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 
31. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2 
„Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un 
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” 
(protokols Nr. 1., 8.§):

1.1. saistošo noteikumu izdošanas 
tiesiskajā pamatojumā svītrot vārdus “pir-
mo un”;

1.2. izteikt saistošo noteikumu 
3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

 „3.2. izdevumiem par pakalpojumiem, 
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, 
ja tie nav ietverti īres maksā vai nepiecieša-
majos izdevumos par obligāti veicamajām 
pārvaldīšanas darbībām, šādā apmērā:

3.2.1. siltumenerģija karstā ūdens no-
drošināšanai ne vairāk kā 1 m3 mēnesī;

3.2.2.  siltumenerģija apkures nodroši-
nāšanai 2 EUR par 1 m2, nepārsniedz dzī-
vokļa kompensējamo platību, mēnesī par 
laika periodu no 1.oktobra līdz 30.aprīlim;

3.2.3. kurināmā iegādei (ja mājoklim ir 
individuālā apkure) –  līdz 40 EUR mēnesī 
vienam mājoklim laika periodā no 1.oktobra 
līdz 30. aprīlim, ja nesaņem kompensāciju 
par 3.2.2. apakšpunktā paredzētajiem pa-
kalpojumiem;

3.2.4.  ūdens un kanalizācijas pakalpo-
jumiem ne vairāk kā 2 m3 mēnesī;

3.2.5.  asenizācijas pakalpojumiem – 
līdz 0,5 m3 gadā (māja bez ūdensvada), 
līdz 1 m3 gadā (mājā ar ūdensvadu), aprē-
ķinā iekļaujot kopējo sadalījumu par gada 
divpadsmit mēnešiem);

3.2.6.  sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanai – ne vairāk kā 2 EUR mēnesī;

3.2.7. elektroenerģijai atbilstoši skaitītā-
ja rādījumiem, bet ne vairāk kā 100 kWh 
mēnesī vienai mājsaimniecībai;

3.2.8. gāzei, atbilstoši skaitītāju rādīju-
miem, bet ne vairāk kā 2 EUR mēnesī vie-
nai personai;

3.2.9.  mājoklī ar gāzes balonu – ne vai-
rāk kā 2 EUR mēnesī vienai personai”;

1.3. aizstāt noteikumu 5. punktā vārdus 
„īpašuma tiesības” ar vārdiem „tiesības uz 
īpašumu”; 

1.4. svītrot 14.punktu;
1.5. svītrot 15.punktu.
Saistošos  noteikumus triju darba die-

nu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā 
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijai. Precizētos sais-
tošos noteikumus publicēt informatīvajā 
izdevumā “Lubānas Ziņas”.

Par grozījumiem 2015. gada 26. feb-
ruāra nolikumā Nr. 2 “Nolikums par dar-
ba samaksas kārtību un sociālajām ga-
rantijām Lubānas novada pašvaldībā”. 
Izdarīt Lubānas novada pašvaldības noli-
kuma Nr. 2 “Nolikums par darba samaksas 
kārtību un sociālajām garantijām Lubānas 
novada pašvaldībā”, apstiprināts ar 2015.
gada 26.februāra Lubānas novada paš-
valdības domes lēmumu (protokols Nr.2 
18.§), sekojošu grozījumu: punktā 3.4. un 

4.3. skaitli 30 % aizstājot ar skaitli 40 %.
Par finansējuma piešķiršanu Lu-

bānas Romas katoļu draudzei. Piešķirt 
Lubānas Romas katoļu draudzei, reģis-
trācijas Nr. 90000458120 fi nanšu līdzekļus 
2500 EUR apmērā no budžeta brīvajiem 
(nesadalītajiem) līdzekļiem, izdarot attie-
cīgus grozījumus 2019. gada pašvaldības 
budžetā draudzes realizētā pasākuma 
– baznīcas ēkas Brīvības ielā 7, Lubānā, 
Lubānas novadā grīdas atjaunošanas līdz-
fi nansēšanai.

Par zemes ierīcības projekta izstrā-
des nosacījumu izsniegšanu nekustamā 
īpašuma „Akmentiņi 1”, Indrānu pag., 
Lubānas nov., sadalei. Izsniegt zemes 
ierīcības projekta izstrādes nosacījumus 
nekustamā īpašuma „Akmentiņi 1”, Indrā-
nu pagasts, Lubānas novads, īpašuma 
kadastra numurs: 7058 009 0003, platība 
– 60,1 ha, sadalei.

Par zemes ierīcības projekta izstrā-
des nosacījumu izsniegšanu nekustamā 
īpašuma „Lielzemnieki”, Indrānu pag., 
Lubānas nov., sadalei. Izsniegt zemes 
ierīcības projekta izstrādes nosacījumus 
nekustamā īpašuma „Lielzemnieki”, In-
drānu pagasts, Lubānas novads, īpašuma 
kadastra numurs: 7058 005 0011, platība 
– 56,7 ha, sadalei.

Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu robežu pārkārtošanai starp 
nekustamo īpašumu zemes vienībām 
Rugāju iela 10A, Lubāna, Lubānas nov., 
un “Upenes”, Indrānu pagasts, Lubānas 
novads. 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projek-
tu par zemes vienības Rugāju ielā 10A, 
Lubānā, kadastra apzīmējums 7013 005 
0161, kopējā platība 0,4418 ha un zemes 
vienības “Upenes”, Indrānu pagastā Lu-
bānas novadā, kadastra apzīmējums 7058 
011 0053, kopējā platība 0,8189 ha robe-
žu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības 
daļu no īpašuma Rugāju ielā 10A, 0,0377 
ha platībā un pievienojot to zemes vienībai 
“Upenes”, Indrānu pagastā un atdalot ze-
mes vienības daļu no īpašuma “Upenes”, 
0,0230 ha platībā un pievienojot to zemes 
vienībai Rugāju iela 10A, Indrānu pagastā.

2. Noteikt, ka zemes vienības Rugāju 
ielā 10A, Lubānā, platība pēc zemes vienī-
bas daļas robežu pārkārtošanas ir 0,4271 
ha.

3. Noteikt, ka zemes vienībai Rugā-
ju ielā 10A, Lubānā, nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo 
māju apbūve.

4. Noteikt, ka zemes vienības “Upe-
nes”, Indrānu pagastā, platība pēc zemes 
vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 
0,8336 ha.

5. Noteikt, ka zemes vienībai “Upenes”  
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 
Administratīvajā rajona tiesā.

Domes sēde 
28.03.2019.
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INTERESANTI
Par saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozī-

jumi Lubānas novada pašvaldības 2019.
gada 31. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budže-
tu”” apstiprināšanu. Veikt grozījumus paš-
valdības 2019. gada budžetā un apstiprināt 
saistošos noteikumus Nr. 5 „Grozījumi Lu-
bānas novada pašvaldības 2019. gada 31. 
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par 
pašvaldības 2019. gada budžetu. 

Saistošos noteikumus triju darba dienu 
laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā vei-
dā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai zināšanai; saistošie no-
teikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
parakstīšanas un tie publicējami pašvaldī-
bas mājaslapā internetā.

Par dienesta transportlīdzekļa nodo-
šanu domes priekšsēdētājam individuālā 
lietošanā.

1. Nodot pašvaldības īpašumā esošo 
automašīnu VOLVO XC70 (2012.g.), valsts 
reģistrācijas Nr. LT 6368, domes priekšsē-
dētāja Tāļa Salenieka individuālā lietošanā. 

2. Apstiprināt transporta līdzekļa deg-
vielas patēriņa normu –  8,16 l/100 km.

3. Noteikt transporta līdzekļa stāvvietu 
ārpus pašvaldības noteiktā darba laika – 
Sporta iela 4, Lubāna, Lubānas novads.

Par pašvaldības kustamās mantas at-
savināšanu. 

1. Atsavināt Lubānas novada pašvaldī-
bai piederošu kustamo mantu 2006. izlai-
duma gada vieglo pasažieru automašīnu 
ŠKODA, Reģ. Nr. FZ1463.

2. Atsavināt lēmuma 1.punktā minēto 
kustamo mantu,  pārdodot  to  atklātā  iz-
solē  ar augšupejošu soli ar izsoles sākuma 
cenu 1500.00 EUR.

3. Izpilddirektoram Ivaram Bodžam or-
ganizēt kustamās mantas atsavināšanu, 
iesniedzot domei lēmuma projektu par iz-
soles rezultātu apstiprināšanu.

Informāciju sagatavoja Sandra Līcīte

Laikraksts
Izdod Lubānas novada pašvaldība

Redaktore Ligita Pētersone

Tālr. 64820919; m.t. 28331185

e-pasts: ligita.petersone@lubana.lv 

Iespiests SIA "Erante" tipogrāfi jā
Tālr./fakss 64860983. Metiens – 500 eks.

Mājaslapas adrese: www.lubana.lv

Pagājis nedaudz ilgāk par gadu, kopš Lubānas 
novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciā-
lista pienākumus pilda Tija Žvagina. 5.aprīlī Tijai 
pašvaldībā būs pēdējā darba diena, jo pieņemts 
lēmums vairāk laika veltīt ģimenes uzņēmumam, 
bērniem un jauniem izaicinājumiem. Par to, kā pa-
gājis šis gads un kādēļ pieņemts lēmums atstāt 
speciālista amatu, lasām šeit.

Vai Tev ir mainījies priekšstats par pašvaldī-
bā notiekošajiem procesiem,  darbībām, kad Tev 
bija iespēja visam būt klāt? – Daļēji, jo vienmēr 
atceros teicienu, ka katrai medaļai ir divas puses, 
tā arī ir šoreiz. Ir skaidrs, ka no malas viss izska-
tās vienkāršāk un šķiet, ka lietas notiek pārāk lēnu, 
bet tam mēdz būt arī objektīvi iemesli. Pašvaldība, 
protams, rīkojas savu iespēju robežās, varbūt kād-
reiz ir bailes riskēt un lēkt nezināmajā, jo jāriskē 
jau ar visu iedzīvotāju naudu. Man arī ir bail, bet 
nereti mani lēmumi var būt spontāni, protams, ka 
tas ne vienmēr atmaksājas. Ir arī jāklūp, bet cik 
lieliska sajūta ir, kad risks atmaksājas – reāls solis 
uz priekšu! 

Esmu negatīvi pārsteigta par to, kādos ap-
jomos pieaug birokrātiskās prasības valstī, tajā 
skaitā par pašvaldības darbu. Valdošā papīru un 
atrakstīšanās politika vienkārši pārsteidz, un tas, 
ka mazā pašvaldībā esam spiesti trenkāt vienu 
pildspalvu vai koku parkā, kad Rīgas Satiksme 
kārtējo reizi prasa miljonus tās glābšanai, izbrīna 
valsts uzraugošo iestāžu jautājumi par pārdesmit 
eiro ziedojumu lietderību nevalstiskajām organi-
zācijām, vai korupcijas risku saskatīšana nelielos 
ziedojumos pašvaldībai. 

Visos veicamajos darbos varēja just Tavu 
uzticību novadam, vēlmi informēt sabiedrību 
par pašvaldībā notiekošajiem procesiem dažā-
dos saziņas līdzekļos. Vai tev, aizejot privātajā 
biznesā, nepietrūks sabiedriskās domas plašā 
spektra? – Jā, tas tiešām pietrūks. Man patīk būt 
informētai par notiekošo gan novadā, gan valstī. 
Vienmēr esmu lasījusi domes sēžu protokolus ga-
rajā versijā: tā ir mana iespēja zināt, kas novadā 
notiek. Otra lieta, vienmēr esmu jautājusi, nu jau 
kolēģiem, kāpēc tiek pieņemti tieši šādi lēmumi. 
Man nav kauns prasīt un noskaidrot no pirmavo-
ta, jo tas ir daudz ērtāk un ātrāk, nevis nelietderīgi 
spriedelēt un veidot savas versijas par notiekošo. 
Tādēļ man ir un būs svarīgi, vai norises un pasā-
kumi tiks atspoguļoti mājas lapā, sociālajā kontā, 
pat uz afi šu dēļa, vai par tiem runās un skaidros 
iestāžu darbinieki. Mēs dzīvojam vienā mazā no-
vadā, nav tādu jēdzienu kā mēs un jūs, pašvaldī-
bas nauda un iedzīvotāju nauda.

Kas šajā darbā visvairāk patika? – Par pār-
steigumu man pašai, šķiet, ka ar darba pienāku-
miem tiku galā gana veiksmīgi, lai arī mācījusies 
sabiedrisko attiecību gudrības neesmu. Principā, 
turpinot strādāt būtu pat vieglāk, jo ir labāk iepazīti 
gan cilvēki, gan novada norises. Ir vēlreiz pierā-
dījies, ka sev tīkamas lietas protam darīt. Faktiski 
esmu praktiskās kompetenču izglītības paraugs 
– man noderēja daudzveidīgie padziļinātie kursi 
skolā, iepriekšējās augstskolas, darba pieredze un 
manas privātās intereses. Un patiesi kompeten-
ces jeb lietpratība ir aktuāla skolā, jo es neticu, ka 
maniem bērniem būs iespējams nemainīgi strādāt 

vienu un to pašu darbu vairākus gadu desmitus no 
vietas. Ja jautātu, kas man nebija mīļākie darbi, 
tad tā ir fotografēšana, jo pašai šķiet, ka cilvēki 
ir ieradušies pasākumos tos baudīt, bet es ar fo-
tokameru esmu lieka un traucēju privātumu, bet 
tas, protams, raugoties no mana personīgā skatu 
punkta. Objektīvi gan saprotu, ka novada dzīves 
foto dokumentēšana ir svarīga, to novērtēsim tikai 
pēc ilgāka laika posma, tāpat kā izdevumu “Lubā-
nas Ziņas”, kas ir sava veida Indriķa hronika par 
Lubānas pusi.

Varbūt vari izdomāt kādu trāpīgu teicienu vai 
kādu četrrindi atcerēties, kas raksturotu Lubā-
nas novadu un paustu Tavu attieksmi pret to? 
– No četrrindēm nekas nenāk prātā, bet laikā, kad 
veidoju lubanaspuse.lv mājas lapu, nejauši atradu 
Aiviekstes pārcēlāja dziesmu (mūzikas autors Rai-
monds Pauls, vārdu autors nezināms), ko izpilda 
Edgars Zveja, tajā ir vārdi: “…nav labi, ja dzīve tik 
rāmi kā Aiviekstes ūdeņi plūst”. Un novadā darītā-
ju, kas dara vairāk nekā no viņiem sagaida, mācās 
ko jaunu, ir daudz. Un tas ir piemērs, kad zūd rā-
mums, ir uzdrīkstēšanās. Arī mana izvēle šobrīd ir 
tas pats, jo, iespējams, ir joma, kur mana darbo-
šanās būs vēl jēgpilnāka, man pašai un novadam 
noderīgāka. 

Par Lubānas vīnotavas plāniem baidos jau-
tāt… Varbūt kaut ko var arī no šīs tēmas, ja tā 
tagad būs Tava ikdiena? – Jauniem plāniem ir jā-
būt, vajag interesi par dzīvi un man jaunas lietas un 
notikumi šo interesi rada. Šovasar ar vīru Oskaru 
ceram iedzīvināt Lubānas vīnotavas Degustāciju 
zāli, iekopt klēts apkārtni. Vēlamies uzņemt vairāk 
ciemiņus Lubānā, kāpināt tūrisma eksportu, ja tā 
var izteikties. Ir man arī savi vēl lielāki sapņi par tū-
risma un pakalpojumu jomu Lubānā, bet par tiem 
vēl tomēr pāragri runāt. Ceru, ka izdosies atrast 
iedvesmu, spēku un fi nansējumu. Kā teica mans 
attāls radinieks Alfreds Kargans: “Dzīve ir skaista, 
tikai pašiem tā jāveido!“

Paldies kolēģītei par atklāsmes brīdi, patīkamo 
komunikāciju darba ikdienas līkločos! Lai izdodas 
veicināt Lubānas vārda atpazīstamību vēl ne vienā 
vien jomā! Ligita Pētersone

Kad zūd rāmums, ir uzdrīkstēšanās

Mednieku kluba “Lubānas MRS”
mednieki sveic kluba biedru

PĒTERI IKAUNIEKU
ar Mednieku savienības balvas

“PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU”
piešķiršanu un novēl 

vēl ilgus gadus
staigāt medību takās.
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INTERESANTI
Mārtiņa Brauna veltījums Broņislavai 
Martuževai 95. dzimšanas dienā

2019. gada 8. aprīlī dzejniecei un dziesmi-
niecei Broņislavai Martuževai (1924 – 2012) 
aprit 95. gadskārta. Martuževa – laikmeta leģen-
da, Latvijas tīrradnis, iekšējās brīvības un gara 
spēka simbols, Nacionālās Pretošanās kustības 
dalībniece, represēta un izsūtīta un Sibīriju, ap-
balvota ar Triju Zvaigžņu ordeni. Publicējusi 10 
dzejoļu krājumus. Viņu visu mūžu ir pavadījusi 
dziesma. “Kur nav gaismas un mūzikas, tur sā-
kas trūdēšana. Gaisma un mūzika. Kad mēs šķi-
tām sev visnelaimīgākie pasaulē, mēs raudājām, 
sacerējām dziesmas un skatījāmies debesīs. Uz-
ņēmām sirdī ik rīta un vakara staru, ik baltu vai 
rožainu rudzupuķi. Un kļuvām bagāti” – tā savā 
dienasgrāmatā rakstījusi Broņislava Martuževa. 

6. aprīlī Lubānas pilsētas klubā notiks pasā-
kums / koncerts “DEG MŪŽĪGĀ, DEG UGUNTI-
ŅA. Mārtiņa Brauna veltījums Broņislavai Martu-
ževai 95.dzimšanas dienā.” Pasākumā muzicēs 
Mārtiņš Brauns, Lubānas jauktais vokālais an-
samblis “Naktsputni” (vadītāja Rudīte Kolāte) un 
soliste Zane Gudrā.

Komponists, savu skaņdarbu izpildītājs 
Mārtiņš Brauns bija pazīstams ar dzejnieci B.
Martuževu, ciemojās pie viņas Lubānas “Dārzi-
ņos”, viņi sazinājās pa telefonu, atbalstīja un ie-
dvesmoja viens otru. Ir sarakstījis muzikālo no-
formējumu Zigurda Vidiņa dokumentālajai fi lmai 
par B.Martuževu “Gaismas lāse” (2005.), ir bijis 
viens no četriem komponistiem, kurus Sigvards 

Kļava bija iesaistījis ar Radio kori veidotajā kon-
certuzvedumā “Rakstītāja”, kas bija veltīts dzej-
nieces 90.dzimšanas dienai 2014.gadā un tika 
atskaņots Lubānā, Latgales vēstniecībā “Gors”, 
mūzikas namā “Daile” Rīgā un Cēsu koncertzā-
lē. M.Brauna radošais process, savos muzikāla-
jos darbos izmantojot B.Martuževas dzeju, turpi-
nās. Pasākumā Mārtiņš Brauns būs pie klavierēm 
un ne tikai spēlēs, bet arī dziedās – gan kopā ar 
ansambli, gan solo.

Lubānas kultūras nama jauktais vokālais an-
samblis “Naktsputni” kopā dzied jau 27. sezonu. 
Pa šiem gadiem iestudējuši dažādas koncert-
programmas. Repertuāru dziedātāji cenšas pēc 
iespējas dažādot, tāpēc dzied, sākot no garīgā 
repertuāra līdz džezam, no Jāņiem līdz Ziemas-
svētkiem, bet nemainīgi augsta tiek saglabāta 
kvalitāte. Kolektīvā dzied 15 dziedātāji. Šajā 
programmā kopā ar M.Braunu izpildīs 9 M.Brau-
na dziesmas ar B.Martuževas vārdiem.

Zane Gudrā (1983.) kā profesionāla pianiste 
guvusi panākumus daudzos starptautiskos kon-
kursos, muzicē ansambļos, kopā ar ģitārspēles 
vecmeistaru Aivaru Gudro ir izdots disks “Sau-
cēja balss” (2018.), veido aktīvu dziedātājas 
karjeru, muzicējot kopā ar profesionāli prasīgo 
Mārtiņu Braunu.

Lubānas novada pašvaldība sadarbībā ar 
Broņislavas Martuževas fondu RAKSTĪTĀJA, 
kurš dibināts 2016.gadā ar mērķi atbalstīt un vei-

cināt dzejnieces Broņislavas Martuževas,  viņas 
dzimtas un likteņa līdzbiedru pamatvērtību uztu-
rēšanu dzīvā kultūrapritē, katru gadu organizē 
dzejnieces dzimšanas dienai veltītu pasākumu. 
2018.gadā dzejnieces pēdējā mājvietā Lubānas 
novada “Dārziņos” ir atklāta piemiņas vieta 
“Broņislavas Martuževas dzejas klēts”.

Vērtējot pasākuma ieceri, diriģents Sigvards 
Kļava ir rakstījis: “B.Martuževas dzīves stāsta un 
radošā darba daudzināšana ir šī brīža aktualitāte, 
kuru pārvērtēt nav iespējams. Tā ir mana vislie-
lākā pārliecība. Vēl jo vairāk, kopš Martuževas 
90.dzimšanas dienai veltītā uzveduma RAKSTĪ-
TĀJA veidošanas, mani nepamet sajūta, ka esam 
lielum lielu pateicību viņai parādā. Vēl joprojām 
redzu – katrs ar Martuževas vārdu veidotais pa-
sākums pārkāpj “regulārā” pasākuma robežas, 
nes sevī jaudīgus impulsus nākošām idejām un 
ikdienas darbiem. Sevišķi Nerīgas kultūrtelpai. 
Vēl jo vairāk, ka pasākuma centrālā ass būs 
saistīta ar Mārtiņu Braunu, viņa mūzikas klātbūt-
ni. Komponistu, kas Martuževas dzejai ir atdevis 
būtisku savas radošās dzīves etapu.”

Uz tikšanos Lubānā laipni aicināts ikviens!
Pasākumu atbalsta VKKF.
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
Papildu informācija pa tālruni (+371) 

29337282 vai e-pastu anna.egliena@gmail.
com.

Šī gada 23. martā Lubānas pil-
sētas klubu pieskandināja un ar 
popkorna smaržu piepildīja nu jau 
par ikgadēju tradīciju kļuvušais mu-
zikālais pasākums “Zelta Pop-
korns”. Šoreiz tas uzjundīja Kannu 
kinofestivāla sajūtas. Visu ausis un 
acis priecēja mūziķi gan no Lubā-
nas, gan citām Latvijas malām. 

Kā jau kinofestivālā pienākas, 
katram māksliniekam tika pasnieg-
tas arī balvas – Zelta Popkorns, 
taču ne bez iemesla. Dalībnieki, iz-
turot sīvu konkurenci starp citām 
Latvijā zināmām grupām, ieguva 
sekojošas nominācijas: ”Gada sal-
dākais popkorns” – Elīza Rozentā-
le; ”Gada saraudātākais kabatas 
lakatiņš” – Nadīna Stirniniece; 
”Gada svaigumiņš” – Karaliskā 
Sviestmaizīte; ”Gada sparīgākā drāma” – Signe Kaparkalēja; ”Gada mierīgākā komēdija” – Loreta un Sintija un ”Gada kraukšķīgākais 
trilleris” – The Out Of Town Strange. Pēc satricinošā koncerta iemīļotās grupas ”Sokrata brīvdienas” pavadībā deju pilno nakti iesāka Lu-
bānas novada jauniešu pašizceptās izrādes ”Mēģinājums” debija. 

Liels paldies visiem, kuri palīdzēja pasākuma tapšanā! Tiekamies nākamgad! Ance Stafecka

Pasākuma norises vieta – Lubānas pilsētas klubs. 
Piedalās: komponists, savu skaņdarbu izpildītājs Mārtiņš Brauns, 
Lubānas jauktais vokālais ansamblis “Naktsputni” (vadītāja Rudīte Kolāte); Soliste Zane Gudrā. 
Pasākumu organizē Lubānas kultūras nams sadarbībā ar Broņislavas Martuževas fondu “RAKSTĪTĀJA”.
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 NOTIKUMU  VIRPULIS

Ir sācies aprīlis! Putni atgriežas no silta-
jām zemēm un pulksteņa rādītāji pagriezti 
par vienu stundu uz priekšu. Laiks kļūst 
arvien siltāks, bet uz to nevar paļauties, jo 
pavasaris, kā jau zināms, ir ļoti mānīgs. 

Aprīlis ir ļoti darbīgs mēnesis. Jau 
vairākus gadus Latvijā norisinās Lielā tal-
ka, kuras ietvaros mēs sakopsim skolas 
apkārtni. Aprīļa beigās (27. aprīlī) skolu 
pieskandinās zēnu vokālistu konkursa 
„Aiviekstes lakstīgalas” dalībnieki no visas 
Latvijas.

Drīz būs klāt arī Lieldienas.  Dažiem tās 
ir vienkāršas brīvdienas, citam olu krāsoša-
nas svētki, bet kādam tie ir tie svētki, kad 
augšāmcēlās Dieva bērns Jēzus Kristus. 
Svētku dienas, kad krāsojam olas, ripinām 
tās, kā arī cīnāmies ar olām. Lieldienas ir 
pavasara sākšanās svētki. Latviešiem ir 
daudz ticējumu par Lieldienām. Piemē-
ram, kurš pirmais Lieldienu rītā piecelsies, 
tas visu gadu būs čakls; Lieldienās daudz 
jāšūpojas, lai mākoņi izklīstu un nebūtu lie-
taina vasara.

Skolēni! Priecājoties par silto laiku un 
iespēju vairāk laika pavadīt ārā, neaizmirs-
tam arī par mācībām. Mācību gada beigas 
pienāks nemanot. Lai jums visiem rosīgs 
pavasaris!

Raibu mešu, raibu aužu; 
Lielās dienas gaidīdama; 
Kad atnāca Liela diena,
Raibu vilku mugurā.

Redaktore Agnese Ērgle

Pateicoties sportiska dzī-
vesveida veicinātājam Mārim 
Valainim, ar  Lubānas novada 
pašvaldības un hokeja kluba 
“Kurbads” atbalstu, 25. mar-
tā 9. klasei bija iespēja vērot 
“Optibet” Hokeja līgas fi nālsē-
rijas spēli starp hokeja klubiem 
“Kurbads” un “Mogo”.  

Arī mūsu skolā ir kāds cil-
vēks, kurš par hokeju var runāt 
stundām ilgi – 9. klases skol-
nieks Edgars Solovjovs.

Edgar! Skolā esam no-
vērojuši, ka Tu esi liels sporta fans un 
zini daudz vairāk par to nekā jebkurš 
no mums. Kad Tu sāki interesēties par 
sportu? 

– Tad, kad lielie puiši uz dīķa sāka spēlēt 
hokeju. Tas bija 1. klasē. Mana pirmā nūja 
bija paštaisīta.

Kur Tu uzzini ko jaunu, kur meklē in-
formāciju? 

– Es informāciju speciāli nemeklēju, to 
visu es atceros. Senākus notikumus es at-
ceros no komentētāju stāstītā.

Kāpēc Tev patīk sports? – Tās ir emoci-
jas pēc uzvaras un adrenalīns.

Kāds ir Tavs mīļākais sporta veids, kā-
pēc? 

– Futbols, hokejs un fl orbols, tomēr vis-
mīļākais ir hokejs.

Tavs mīļākais sportists? 
– Poļu futbolists Roberts Levandovskis.
Par kuru sporta veidu Tu zini pastāstīt 

visvairāk? 
– Es visvairāk varētu pastāstīt par futbo-

Sapnis – futbols
lu, zinu noteikumus visos sī-
kumos, sportistus, komandas, 
tā vēsturi, spēles.

Ar kādu sporta veidu Tu 
nodarbojies pats? 

– Es visvairāk nodarbojos ar 
futbolu, to var spēlēt gandrīz 
visu gadu.

Vai Tevi interesē visi spor-
ta veidi? 

– Man neinteresē volejbols.
Pastāsti mums kādu inte-

resantu faktu, kas Tev pašam 
patīk, “iz sporta dzīves”? 

– Interesanti, ka handbols ir radies no fut-
bola, samainot kāju uz roku.

Kāds ir Tavs viedoklis par hokeju un 
par redzēto spēli? 

– Bija laba spēle, ar kautiņiem un spēka 
paņēmieniem. Un labi, ka “Kurbads” uzva-
rēja.

Kādas vēl ir Tavas intereses, bez spor-
ta? 

– Manas intereses, bez sporta ir makšķe-
rēšana, tas ir ārā – kā sporta veids.

Kā ar nākotnes plāniem? Varbūt Tu 
gribētu kļūt par sporta komentētāju vai 
reportieri? 

– Es par to neesmu domājis, bet gribē-
tu.

Kāds ir Tavs “sporta sapnis”? 
– Spēlēt fl orbolu vai futbolu komandā.

Paldies par interviju! Nezaudē savu 
“sportisko garu”!

Edgaru intervēja 
Sabīne Novakšanova un Ilze Stiprā

 Pirmsskolas grupiņa “Kāpēcīši” pie-
dalās radošajā konkursā “No sēklas līdz 
galdam”. Mērķis – veidot izpratni, kā no 
sēkliņas izaug augs, kādas rūpes tas prasa. 
Konkurss norisinās no marta līdz maijam.

 18.-23.marts. Nordplus Jauniešu 
Mobilitāšu projekta Nr. NPJP-2018/10344 
„Creative activities leading to the best choi-
ce in future” („Darbosimies šodien, node-
rēs rīt!”) dalībnieku vizīte Lietuvā.

 20.marts. Kr. Barona muzejā notika 
konkursa “Tautasdziesmu memes” noslē-
gums, kurā piedalījās Reinis Novakšanovs, 
Edgars Solovjovs un sk. Vineta Bormane. 
Šie skolēni, kā arī Matīss Dailīdens, bija 

labāko 20 darbu autoru vidū, kuri saņēma 
pateicības rakstus un piemiņas balvas.

 25.marts. 9.klases skolēni un audzi-
nātāja Ilze Stiprā apmeklēja Nozīmīgu ho-
kejā spēli Rīgā. Paldies Mārim Valainim par 
šo iespēju!

 28.marts. Noslēdzies makulatūras 
vākšanas konkurss, aizvesti aptuveni 600 
kg makulatūras. Esam izglābuši 11 kokus.

 3.aprīlis. Starpnovadu angļu valodas 
olimpiāde, kurā piedalījās Rivo Vidvuds Pli-
čš (sk. I.Stiprā).

 4.aprīlis – starpnovadu  4.klases lat-
viešu valodas olimpiādi pārstāvēja Andris 
Dailīdens (sk. D.Krēsliņa).

 1.aprīlis. Par karjeras iespējām stās-
tīja ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Kar-
jeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” koordinatore – Lubānas 
vidusskolas skolotāja Ilona Kalniņa.

  11.aprīlis. Sporta olimpiāde 1.-6.kl. 
skolēniem (sk. L.Kāposte).

 16.aprīlis. Sporta olimpiāde 7.-9.kl. 
skolēniem (sk. L.Kāposte).

 18.aprīlis. Grupiņā “Kāpēcīši” darbīgs 
rīts – “Zaķu medības” kopā ar vecākiem.

 25.aprīlis. Talkojam pie skolas. “Kā-
pēcīšu” mazās un lielās rokas sadosies 
kopā, lai piedalītos “Lielajā talkā”, kuras lai-
kā plānojam sakopt rotaļlaukumu un papil-
dināt ozolu aleju ar pašu izaudzētiem ozolu 
stādiņiem.

Interesanti. Aktu li

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2019. gada aprīlis
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MEIRĀNU KALPAKA PAMATSKOLAS AVĪZĪTE “KAKTUSS”

No 17. līdz 23. martam mūsu skolas ko-
manda viesojās Lietuvā, Kelmē Nordplus 
projekta “Darbosimies  šodien, noderēs 
rīt” ietvaros. Šajā projektā piedalās pa vie-
nai skolai no Latvijas, Lietuvas un Dānijas. 
Projekta tēma saistīta ar interesantām ak-
tivitātēm, kuras var noderēt nākotnē. Sko-
lēniem ir iespēja uzzināt ko jaunu par ār-
valstīm, uzlabot komunicēšanās prasmes 
citās valodās, atrast iedvesmu nākotnes 
darbam un iegūt jaunus draugus. Šoreiz 
ceļojums līdz Rīgai ar jaunu pieredzi – tika 
izmantots sabiedriskais transports. Paldies 
mūsu vecākiem par atbalstu ar transportu! 
Galvaspilsētā kopā ar partnerskolu koman-
dām apskatījāmies Vecrīgas ievērojamākās 
vietas, tad devāmies uz Kelmi.

Kelme atrodas Lietuvas rietumos, 45 
km attālumā no Šauļiem. Tur  dzīvo 8206 
iedzīvotāji. Kelmē atrodas Sv. Jaunavas 
Marijas debessbraukšanas baznīca, Ķel-
mes evaņģēliski luteriskā baznīca, kultūras 
nams, Kelmes muižas pils (arhitektūras un 
vēstures piemineklis) un novada muzejs, 
rajona slimnīca. Pilsētai cauri tek Kražan-
tes upe, par godu kurai nosaukta arī mūsu 
partneru skola – Kražantes proģimnāzija, 
kurā mācās nedaudz vairāk kā 400 skolē-
nu.

Katru rītu pirmā nodarbība skolā bija 
„Rīta vingrošana”, ko vadījām paši.

Nedēļas garumā veidojām mini projek-
tiņu „Skats pa logu”. Bija jāuzņem fotogrā-
fi jas caur logu, kas jāapkopo un jāprezen-
tē, paužot savas sajūtas. Vēl katras skolas 
komandai bija arī jāuztaisa prezentācija „5 
smieklīgi vietvārdi” par savu valsti. 

Mājasdarbā katrai grupai (valstij) bija 
jāsagatavo dažādu žanru trīs priekšnesu-
mi. Mēs dejojām dažādas dejas: “Lollipop” 
ceļgalu deju, “Cimdu polku” un “Es skrie-
nu”, kuru lietuvieši dziedāja mums līdzi.

Piedalījāmies mācību stundās – lietu-
viešu valodas un zinību stacijās par Lietu-
vu. 

Mums bija iespēja izmēģināt zīmēt da-
torprogrammā ArtRage kaut ko abstraktu, 
ne konkrētu. Sākām darbu pie sava datora, 
mums bija dotas 10 minūtes un tad mums 
vajadzēja iet pie nākamā datora un turpi-
nāt iesākto darbu, kuru bija iesācis kāds 
cits. Tā mēs gājām pa apli līdz nonācām 
pie sava sākuma darba. Nodarbību vadīja 
Lietuvā pazīstams skolotājs- mākslinieks 
Valdas Kančauskas. Viņa vadībā bērni ar 
mācīšanās grūtībām gūst labus panāku-
mus mākslā un pat pārdod savas gleznas.

Tikāmies ar jaunsargiem, kas pastāstīja 
par savu darbu un aktivitātēm. Īpaši inte-
resanti tas šķita dāņiem, jo viņiem līdzīgas 
kustības nav. 

Skolā mums bija divas ballītes. Viena – 
karaoke, kur visi, kas vēlējās dziedāt, gāja 
uz skatuves un dziedāja dažādas populā-

ras dziesmas. Protams, dziedājām arī mēs. 
Ballītes beigās visi kopīgi nodziedājām di-
vas dziesmas par draudzību. Otrā ballītē 
izskanēja dažādas dziesmas, bija apžilbi-
nošas gaismas un dūmi – tas bija efektīvi. 
Skatījāmies arī iepriekšējā vakarā iesākto 
šausmu fi lmu “Birdbox” un ikvienam bija 
dota iespēja dejot “just dance” ritmos. 

Devāmies  uz  jauniešu centru biblio-
tēkas pagrabstāvā, kur darbojas arī robo-
tikas pulciņš. Viens no mūsu grupas pui-
šiem aktīvi darbojas šajā pulciņā, gatavo 
robotus (arī čūskas), programmē, veido 
3D printera izstrādājumus. Viena grupa tai-
sīja robotus, bet otra dejoja Xbox ritmos. 
Citā jauniešu centrā varēja darīt, ko grib: 
spēlēt datorspēles, biljardu, galda tenisu, 
galda hokeju, UNO. Jauniešu centra vadī-
tāja mums iemācīja foršu spēli. Noteikumi  
bija  šādi: kamēr skan mūzika, savs knaģis 
jācenšas piekabināt citam. Uzvar tas, ku-
ram nav knaģu.

Ineresants pasākums bija arī boulinga 
spēlēšana – prieks par “straiku”, vilšanās 
par bumbu, kas noripo gar malu, satrau-
kums, kurš uzvarēs.

Kelmes kultūras centrā izdejojām tra-
dicionālos lietuviešu deju soļus, kas līdzi-
nās arī mūsējiem, un gatavojām pavasara 
dekorus – krāsainas olas, kā arī vērojām 
vietējā teātra izrādi “Jūrā”. Lai gan tā bija 
lietuviešu valodā, dekorācijas, atribūti, ska-
ņu efekti un skatuves mākslinieku meistarī-
ba ļoti labi ļāva atklāt vēstījuma būtību un 
kalpoja kā piemērs mūsu jaunajiem aktie-
riem.

Mēs orientējāmies pa pilsētu, meklējām 
vietas un ēkas, izmantojot QR kodus un 
atkodēšanas programmu telefonā. Otrreiz 
meklējām pēc kartes 30 nelielas akmens 
skulptūras pa visu pilsētu. 

Apmeklējām Saules pilsētu – Šauļus. 
Redzējām pieminekli “Zelta puisēns”, kas 
ir uzcelts par godu Saules kaujām, kas no-
tika netālu no Šauļiem. Uz laukuma zem 
pieminekļa ir izveidots pulkstenis, bez rādī-
tājiem un tikai ar trīs cipariem – 12, 3, 6, kas 
apzīmē gadu, kurā notika Saules kaujas – 
1236. Redzējām arī skulptūru “Dzelzs Lap-
sa”, kas ir lielākā skulptūra dzīvnieka formā 
Lietuvā. Tā tika uzcelta par godu Lietuvas 
tūkstošgadei un tās iekšpusē ir iekapsu-
lēti iedzīvotāju sarakstītie novēlējumi. Daži 
drosminieki pat uzkāpa uz šīs skulptūras 
lai “iemūžinātos”. Šauļos mēs bijām nelielā 
mākslas galerijā. Tur bija kādas ārstes inte-
resanta foto-izstāde par Papua-Jaungvine-
ju. Lai tur tiktu, viņai nācās doties pa ļoti ne-
ierastiem un tūristiem nezināmiem ceļiem. 
Lai cilts viņu ielaistu iekšā, viņai bija jādāvi-
na cigaretes. Cilts dzīve un tās tradīcijas ir 
interesantas. Ja cilts ģimenē nomirst kāds 
vīrietis (tēvs, vīrs, brālis), tad sievietēm ir jā-
amputē viens rokas pirksts. Ja tu neturi vai 

tev nav cūkas, tad tev nav lielas teikšanas 
ciltī, jo vairāk cūku, jo bagātāks esi. Pret 
sievietēm neizturas tāpat kā pret vīriešiem. 
Vakariņās vispirms paēdot vīrieši un bērni, 
tad dzīvnieki un tikai pēc tam sievietes.

Redzējām Krusta kalnu, kas ir Lietu-
vas katoļu svētvieta agrākā pilskalna vie-
tā, atrodas 12 km attālumā no Šauļiem. 
Interesanti, ka to ar buldozeriem vairākas 
reizes padomju laikā mēģināja nojaukt, bet 
ar šiem cilvēkiem notika nelaimes, un tur 
ir viesojies arī Romas Pāvests Jānis Pāvils 
II. Sajūtas bija dažādas, ejot pa mazajām 
taciņām, kur visapkārt atrodas krusti.

Netālu no Kelmes atrodas neliels cie-
matiņš Tītuvēni, kurā līdz mūsu dienām 
saglabājies pirms 400 gadiem celts ber-
nardiešu baroka stila klosteris, kas atjau-
nots pēc pirms desmit gadiem notikušā 
ugunsgrēka, kurā iespējams gan klausīties 
klasiskās mūzikas koncertus pasaulslave-
nu mākslinieku izpildījumā, gan apmeklēt 
krāšņo baznīciņu, gan apskatīt bijušās 
klostera telpas. Ciemojāmies arī turpat 
netālu esošajā Dabas muzejā un pētījām 
dzērves, bebrus, Lietuvas purvus.

 “Katrs bērns dzīvoja pie kādas ģime-
nes un skolotājas dzīvoja arodskolas kop-
mītnēs. Daudzi no mums dzīvoja pa divi. 
Ģimenes bija labas. Man ļoti patika ģime-
ne, pie kuras es dzīvoju. Viņi bija ļoti laip-
ni, man tur nekā netrūka. Dzīvojot Lietuvā, 
katra diena bija interesanta un jautra, pilna 
ar ļoti jaukām atmiņām”, saka Sabīne un 
Agnese.

Fotomirkļus no tikšanās var apskatīties 
mūsu skolas mājas lapā www.meiranukal-
pakpsk.lv sadaļā projekti.

Skolas komandas pārstāvji: Agnese, 
Sabīne, Jēkabs, Kaspars, Andris, 

Matīss, skolotāja Ilze Stiprā

Aktīvs pavasara sākums ar Nordplus 
jauniešu mobilitāšu projekta tikšanos Lietuvā

Veselīga uztura 
olimpiādes novada 
3.–4. kl. skolēniem

10. aprīlī no plkst. 9.00 Meirānu Kal-
paka pamatskolā un plkst. 10.30 Lubānas 
vidusskolā 3.-4.klases skolēniem norisinā-
sies divas veselīga uztura pamatprincipu 
olimpiādes. 

Pasākums notiek Eiropas Sociālā fonda 
projekta „Slimību profi lakses un kontroles 
centra organizēti vietēja mēroga pasākumi 
sabiedrības veselības veicināšanai un sli-
mību profi laksei pašvaldībās” ietvaros. No-
darbības vadīs sertifi cēta uztura speciāliste 
Tatjana Tepo.
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Noslēdzies konkurss 

“Tautasdziesmu 
MEMES”

Krišjāņa Barona muzejā ar svinīgu da-
lībnieku apbalvošanu un izstādes atklāša-
nu 2019.gada 20.martā noslēdzies kon-
kurss “Tautasdziesmu MEMES”. Šī gada 
februārī jauniešiem, vecumā no 13 – 25 ga-
diem, bija iespēja piedalīties konkursā un 
parādīt savu radošumu, kā arī attīstīt savas 
zināšanas par kultūrvēsturisko mantojumu. 
Lai piedalītos konkursā, jaunietim bija jāiz-
veido MEME, kurā radošā veidā ir iekļauta 
latviešu un citu tautu tautasdziesma. Ko-
pumā konkursā tika iesniegti 118 darbi no 
vairāk kā 25 dažādām Latvijas pilsētām un 
novadiem.

Uzvarētāju TOP 20 vidū ir arī Meirānu 
Kalpaka pamatskolas trīs skolēni: Matīss 
Dailīdens (7.klase), Edgars Solovjovs un 
Reinis Novakšanovs (9.klase) un Degum-
nieku pamatskolas 6.klases skolniece Elfa 
Bormane. 

Konkursu “Tautasdziesmu MEMES un 
tā aktivitātes organizēja Memoriālo muze-
ju apvienība, Krišjāņa Barona muzejs, Lu-
bānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrs sadarbībā ar Lubānas 
novada jauniešu centru, nodibinājuma 
“Baltijas Reģionālais fonds” jauniešu stu-
dija “BaMbuss”, biedrība “Jaunieši Mado-
nai”. Konkurss tika īstenots sadarbībā ar 
biedrību “Sadarbības platforma” un British 
Council pārstāvniecības Latvijā fi nansiālo 
atbalstu.

Dita Barona
baronamuzejs@gmail.com

Madonas bērnu un jauniešu 
sporta skola (BJSS) izveidojusi 
reģionālu izlases komandu 
futbolā – U12 vecuma grupā. 

Pirmssezonas  sagatavošanas 
posmā izlases komanda piedalījās 
3 dienu turnīrā “Olaines CUP 
2019”. Madonas, Varakļānu un 
Lubānas puiši (U12) pārbaudīja sa-
vus spēkus, cīnoties ar gadu 
vecākiem puišiem (U13). Šoreiz 
bez uzvarām, bet, parādot spor-
tisku garu, spēja panākt neizšķirtu 
rezultātu, kā arī pierādīja, ka spēj 
līdzvērtīgi cīnīties un gūt vārtus. Ko-
mandu trenē Uģis Meiers un Jānis 
Rukmanis. 

No Lubānas puses tiesības 
spēlēt izlases komandā ieguvuši 4 
sportisti – Nauris Stiprais, Markuss 
Salenieks, Artis Meiers, Miks Jānis 
Petrovskis, kas liecina, ka mūsu 
novada sportisti tiek augsti vērtēti.

Lai veicas jaunajiem sportisti-
em un izdodas sasniegt augstus 
rezultātus!

Ligita Pētersone

FUTBOLSFUTBOLS

Informācija pirms-
skolas vecuma 
bērnu vecākiem
Ja esat nolēmuši, ka Jūsu bērns uzsāks 

pirmsskolas izglītības gaitas 2019./2020.
mācību gadā (01.09.2019. – 31.08.2020.) 
Lubānas pirmsskolas izglītības iestādē “Rū-
ķīši”, lūgums bērnu pirmsskolas izglītības 
iestādē reģistrēt līdz 2019.g. 21. augustam 
pie iestādes vadītāja, neatkarīgi no tā, kurā 
mācību gada mēnesī uzsāks apmeklēt 
pirmsskolas izglītības iestādi.

Tas nepieciešams, lai prognozētu bērnu 
skaitu grupās un pedagogu darba slodzi.

Uzziņas: Lubānas PII Rūķīši vadītāja 
Astrīda Soma, tālr. 64807532, 26428836.

Paldies visiem mazo rūķīšu vecākiem, 
vecvecākiem, kas atbalstīja un piedalījās 
ar saviem darbiem izstādē “Spēles un ro-
taļas”.

Astrīda Soma

Galda tenisa 
turnīrs 2019

Divu gadu laikā šis bija jau trešais galda 
tenisa turnīrs. Esmu patīkami pārsteigts un 
priecīgs, vērojot, kā notiek izaugsme un attīs-
tība šajā sporta veidā mūsu novadā. 

Ļoti liels prieks man ir par jaunajiem cen-
soņiem, kuri pa šiem gadiem ir nonākuši tur-
nīra tabulas augšgalā (Raivo Krusts,  Rūdolfs 
Galss). Raivo pat pamanījās gāzt no troņa Lu-
bānas galda tenisa karali Dairi Kalniņu (skatīt 
attēlā no kreisās: Rūdolfs Galss – 3. vieta, Rai-
vo Krusts – 1.vieta, Dairis Kalniņš – 2. vieta). 

Pēc dalībnieku iniciatīvas šoreiz vērtē-
jām arī komandu rezultātus un kopvērtējumā 
1.vietu ieguva komanda ZS “Vilces”, 2.vieta 
komandai “Sportā uz mūžu”, 3. vieta – “SAC 
Latgale”.

Paldies Lubānas vidusskolai par atvēlē-
tajām telpām un inventāru, ZS “Vilces” par 
aizlienēto galdu un visiem dalībniekiem par 
atsaucību! Nākamais turnīrs paredzēts rude-
nī, turpinām trenēties!

Sporta pasākumu organizators 
Māris Valainis

Valsts policija atgādina, ka par kūlas 
dedzināšanu uzliek naudas sodu fi ziska-
jām personām no 280 līdz 700 EUR. To 
nosaka Administratīvo pārkāpumu ko-
deksa 179.pants “Ugunsdrošības prasī-
bu pārkāpšana”.

Iedzīvotājiem ir iespēja ziņot par ceļu 
satiksmes pārkāpumiem, zvanot uz tālru-
ņa numuru 110.

Valsts policija 
informē



Paziņojums 
par kustamās 
mantas izsoli

Lubānas novada pašvaldība mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli pārdod kusta-
mo mantu – automašīnu ŠKODA, reģis-
trācijas Nr. FZ-1463, 1. reģistrācijas da-
tums 19.05.2006., nosacītā cena – EUR 
1500.00, nodrošinājums EUR 150.00, iz-
soles solis – EUR 50.00. Nodrošinājums 
jāiemaksā kredītiestādē Lubānas nova-
da pašvaldības kontā: A/S SWEDBANK, 
bankas kods HABALV22, konts LV64HA-
BA0551033331460, ar norādi par kon-
krētā objekta izsoli. Izsole notiks 2019. 
gada 24. aprīlī plkst. 14.00 Lubānas no-
vada pašvaldības 14. kabinetā, Tilta iela 
11, Lubānā, Lubānas novadā. Ar izsoles 
noteikumiem var iepazīties pašvaldības 
mājaslapā www.lubana.lv.

Informācija pa tālr. 26165144 vai 
26482016. Automašīnu var apskatīt, ie-
priekš sazvanot pašvaldību. Pieteikumus 
pieņems  Lubānas novada pašvaldības 
kancelejā vai klientu apkalpošanas cen-
trā Tilta ielā 11, Lubānā līdz 2019. gada 
23. aprīļa plkst. 17.00. Piedāvātā augstā-
kā summa jāsamaksā piecu darba dienu 
laikā no izsoles dienas. Iemaksātā no-
drošinājuma summa tiek ieskaitīta pirku-
ma summā.
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Parādnieks pazudis, saimnieks neno-
rēķinās par remontdarbiem, nomnieks ne-
maksā jau mēnešiem – kā aizstāvēt savas 
intereses bez tiesāšanās...

Aizdevuma līgums, pakalpojuma līgums, 
piemēram, par mājokļa remontdarbiem, teh-
nikas, aprīkojuma vai tml. nomas līgums, vie-
nošanās par uzturlīdzekļu maksājumiem 
u.tml. – visneaizsargātākie darījumi, ja tos no-
slēdz mājas kārtībā ar pašu sagatavotiem lī-
gumiem vai, iespējams, tikai mutiski vienojo-
ties.

Biežākā kļūda, ko pieļauj cilvēki, vienojo-
ties par darījumu, ir nefi ksēt to rakstiski. Nā-
kamā kļūda ir līguma sagatavošana pašu 
spēkiem bez zvērināta notāra iesaistes. Tajā 
pašā laikā to, ka viņu juridiskās zināšanas ir 
vājas un viduvējas, Latvijas Zvērinātu notāru 
padomes (LZNP) un SKDS veiktā aptaujā at-
zina 79,6% Latvijas iedzīvotāju. “Pirmkārt, 
pašrocīgi rakstītiem dokumentiem ir augsts 
viltošanas risks. Otrkārt, tie saturiski var būt 
pretrunā ar kādas darījumā iesaistītās puses 
interesēm. Visbeidzot – strīda gadījumā vai 
gadījumā, ja, piemēram, parādnieks naudu 
neatdod tādā kārtībā, par kādu puses vieno-
jušās, aizdevējam šāds mājās sagatavots un 
glabāts līgums arī tiesā var nenodrošināt ne-
pieciešamo aizsardzību,” uzsver LZNP priekš-
sēdētājs Jānis Skrastiņš, uzsverot, ka Latvijā 
kopumā cilvēki, lai aizstāvētu savas tiesības 
un intereses, pārāk daudz spiesti iesaistīties 
tiesvedības procesos. Saskaņā ar Tiesu ad-
ministrācijas statistiku par 2017. gadu Latvi-
jas tiesās un zemesgrāmatu nodaļās kopā 
izskatītas 75 542 civillietas. Tas nozīmē, ka 
aptuveni 4% jeb 135 000 Latvijas iedzīvotāju ir 
iesaistīti civilā strīdā un meklē taisnību tiesā.

Risinājums tam ir – notariālā akta formā 
slēgts darījums, kam ir augstākais pierādīju-
ma spēks, tā saturu nevar apgāzt nedz ar lie-
cinieku liecībām, ne ar mājas kārtībā sastādī-
tiem dokumentiem, un tas ir saistošs arī tiesai. 
Savukārt privātā darījumā viens no līdzējiem 
var noliegt savu parakstu, un tad otram tiesā 
jāpierāda darījuma noslēgšanas fakts un no-
teikumi. Tiesu prakse rāda, ka tas parasti ir 
ļoti sarežģīti un laikietilpīgi. Savukārt ar nota-
riālo izpildu aktu ir iespējams aizstāvēt un īs-
tenot savas tiesības arī bez smagnēja, ilgsto-
ša un dārga tiesāšanās procesa. Ja šāda 
līguma saistības netiek pildītas, puse, kuras 
tiesības aizskartas, var nevērsties tiesā, bet 
gan doties pie zvērināta notāra. Notārs tad 
taisa izpildu aktu, kas tālāk tiek nodots zvēri-
nātam tiesu izpildītājam līguma saistību pie-
spiedu izpildei. Respektīvi, ja pie zvērināta 
notāra tiek taisīts līgums ar speciālu klauzulu 
jeb nosacījumu, tad, lai izpildītu tajā paredzē-
tās saistības, nav jāvēršas tiesā. Tiek ietaupīti 
vairāki gadi un tiesvedības izdevumi.

“Piemēram, situācija, kad viena persona 
otrai aizdod naudu, bet aizņēmējs to neat-
griež norunātajā laikā un kārtībā. Notariāta li-
kumā ir paredzēta vienkāršota un efektīva 
parāda bezstrīdus piespiedu piedzīšanas kār-
tība, ja līgums ir notariālā akta formā. Kredito-
ram, kurš ar parādnieku līgumu slēdzis pie 
notāra, nav jāvēršas tiesā, lai saņemtu izpild-
dokumentu, kas dotu iespēju uzsākt piedzi-
ņu. Izpilddokumentu jeb notariālo izpildu aktu 
izdos tas pats notārs, kurš apliecinājis pie-
spiedu izpildei nododamo līgumu. Pēc saistī-
bu termiņa izpildes iestāšanās dažu dienu 
laikā iespējams uzsākt piespiedu izpildi,” 
stāsta Jānis Skrastiņš.

Kā notariālo aktu var slēgt līgumu dažā-
dās dzīves situācijās. Viena no tām saistīta ar 
naudas samaksu, piemēram, aizdevuma lī-
gums, pirkuma līgums, īres līgums, vienoša-
nās par vienreizējiem vai periodiskiem uztur-
līdzekļu maksājumiem. Šādu līgumu var slēgt 
par dokumentu atdošanu, piemēram, par pie-
nākumu atdot grāmatvedības dokumentus, 
vērtspapīrus, bankas izdotu akreditīvu, vek-
seli vai akcijas. Visbeidzot arī darījumu par 
nekustamā īpašuma atstāšanu un nodošanu 
pie notāra var noformēt kā izpildu aktu, pie-
mēram, nomas līgumu vai patapinājuma līgu-
mu, kas paredz nomnieka vai patapinājuma 
ņēmēja pienākumu termiņa notecējuma dēļ 
atstāt vai nodot nomāto vai patapināto nekus-
tamo īpašumu.

Izmaksas par notariālā akta formā taisītu 
līgumu atkarīgas no aizdevuma summas. Pie-
mēram, ja summa, kas tiek aizdota, ir 5000 
EUR, par notāra darbu būs jāsamaksā 47,83 
EUR. Ja parādnieks aizdevumu neatdod un 
aizdevējam jāuzsāk piedziņas process, saņe-
mot notariālo izpildu aktu no zvērināta notāra, 
kopējie viņa izdevumi būs nepilni 150 EUR. 
Salīdzinājumam: ja aizdevums būs jāpiedzen 
tiesas ceļā, valsts nodeva, kas jāsamaksā par 
prasības pieteikumu tiesā, pie minētās sum-
mas būtu 434,74 EUR. Papildus tam jārēķi-
nās, ka tiesvedībā parasti ir nepieciešami arī 
jurista pakalpojumi. Turklāt notariālo izpildu 
aktu var saņemt trīs dienu laikā, bet tiesas iz-
pildu raksta saņemšanai parasti nepieciešami 
pat vairāki gadi. 

Darījumus pie zvērinātiem notāriem Latvi-
jā tagad var taisīt ne tikai līdzējiem esot klātie-
nē, bet arī tiešsaistē www.latvijasnotars.lv 
portālā. Darījuma noslēgšanas laikā katrs lī-
dzējs var atrasties kaut vai dažādās pasaules 
malās. Turklāt iesniegumu par saistības no-
došanu piespiedu izpildei var parakstīt ar de-
rīgu drošu elektronisko parakstu un iesniegt 
attālināti.

Latvijas Zvērinātu notāru padomes
komunikācijas vadītāja Liene Krīvena

Kā aizstāvēt savas intereses bez 
tiesāšanās?

REDZES 
PĀRBAUDE!

11. aprīlī Lubānas novada Sociālā 
dienesta telpās Oskara Kalpaka ielā 12, 
103.kabinetā (ginekologa), pēc iepriek-
šēja pieraksta redzes pārbaudi veiks 
optometrists  Mg.phys. Sergejs Petruče-
ņa. 

Maksa par konsultāciju – 7.00 €, pa-
sūtot brilles – 3.50 €.

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni: 
26340887. 

Ir iespējams arī: 
• Pasūtīt brilles;
• Pasūtīt kontaktlēcas;
• Iegādāties briļļu futlārus, salvetes, 

kontaktlēcu kopšanas līdzekļus;
•Nodot remontā brilles.

LAD platību maksājumu pieteikumu iesniegšana EPS sistēmā sākas ar 10. aprīli.
Neskaidrību gadījumā zvanīt – 28395276 (Astrīda Ikauniece).
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AKTUĀLI

Ārstu 
speciālistu 

konsultācijas
Trešdien, 22. maijā, Lubānas nova-

da Sociālais dienests organizē Rīgas 
Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciā-
listu konsultācijas bērniem līdz 18 gadu 
vecumam.    Iespējams saņemt acu ārs-
ta un neirologa     konsultācijas. 

Uz acu ārsta konsultācijām 22. maijā 
vietu vairs nav, var pierakstīties uz 7. au-
gustu, kad tiks organizētas acu ārsta un 
alergologa konsultācijas. 

Pieteikties pie sociālās darbinieces 
Vēsmas Masas pa tālr. 20275661. 

2. maijā plkst. 17:30 – 19:30 
Lubānas novada Sociālais dienests 

Lubānas novada tūrisma un kultūrvēstu-
riskā mantojuma centrā piedāvā vecākiem 
apmeklēt semināru “Kā mācīt bērnam pa-
šam risināt problēmas?”

Ikdienā bērni saskaras ar ļoti daudzām 
problēmām (reizēm gan pieaugušie kļū-
daini mēģina viņus pārliecināt, ka tās ne-
maz nav problēmas). 

Problēmu risināšanas prasmes noder 
visu dzīvi, un šīs prasmes varam mācīties 
ar bērniem kopā, pilnveidoties kopā un 
stiprināt viens otru kopā. 

Seminārā daudz tiks piedāvāts darbo-
ties praktiski, jo nekas nenostiprina prob-
lēmu risināšanas prasmes kā pozitīva mo-
delēšana. Un daudz jautrības, viegluma 
un spēlēšanās. 

Paredzēts apskatīt šādas tēmas:
 Kā kopīgi izrunāt, kas ir problēma?
 Kā novērtēt problēmas lielumu un iz-

vēlēties reakcijas spēku?
 Kā mācīties paredzēt problēmas?
 Kā mācīties attīstīt dažādus risināju-

mus vienai problēmai un izvērtēt tos? 
 Kā pieņemt lēmumu? Kā pilnveidot 

patstāvību?
 Un citas saistītas tēmas.

Semināru vadīs lektore Līga Bērziņa 
(uzvediba.lv un Latvijas autisma apvienī-
bas vadītāja)

Kā mācīt 
bērnam pašam 

risināt 
problēmas?

Metodiskā diena Lubānas vidusskolā un 
pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši”

Madonas, Cesvaines, Varakļānu, Rugāju un Lubānas novadu pedagogiem

“Mēs darām tā!” 02.05.2019.
8:30 – 9:00 Lubānas pilsētas klubā, Tilta ielā 14. Ierašanās, reģistrācija (iespējams samaksāt 

par pusdienām), rīta kafi ja.
9:00 – 9:40 – Lubānas novada domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka un Izglītības darba speciālistes 

Daces Mežsargas uzrunas.
9:50 – 13:10 Mācību stundu, nodarbību un meistarklašu pedagogiem apmeklēšana PII “Rūķīši” un 

Lubānas vidusskolā.

Nodarbības PII “Rūķīši”
Virstēma: Kas notiek pavasarī?
10:00 – 10:40 “Saulstariņu” grupa, 4 – 6 gadi. Rīta aplis. Dalīšanās pa centriem un darbu sākums. 

Dinamiskā pauze kopā ar logopēdu.
10:45 – 11:00 “Zīļuku” grupa, 1,5 – 3 gadi. Nodarbības turpinājums kopā ar mūzikas skolotāju.
11:05 – 11:30 “Taurenīšu” grupa 3 – 4 gadi. Darbošanās turpinājums nodarbībā, piedaloties spor-

ta skolotājai.
11:35 – 12:00 “Kāpēcīšu” grupā 3,4 – 5 gadi. Atgriezeniskā saite (ko bērni ieguvuši dienas gaitā, 

nedēļā utt.).
12:05 – 12:30 Zālē. Meistarklase “Kanisterapija – atbalsts mācību procesam jeb mācāmies kopā ar 

suni”, kanisterapeite Lana Kunce ar saviem palīgiem.
12:30 – 13:00. Zālē. Radošā darbnīca, sarunas ar kolēģiem.

Mācību stundu un meistarklašu pedagogiem apmeklējums Lubānas vidusskolā
9:50 – 10:30 Latviešu valoda 2. klasē “Teikums”, sk. Astrīda Līcīte, 3.stāvs, 26.kab.
Latviešu valoda 5. klasē “Vielas nostiprināšana. Lietvārds”, sk. Mudīte Ločmele, 2. stāvs, 14. kab.
Meistarklase “Caurviju prasmes un attīstoša atgriezeniskā saite”. Ķīmijas skolotāja Ilona Kalniņa ar 

savu radošo pieeju pavērs durvis uz caurviju prasmēm un atgriezenisko saiti. Kas 21. gadsimtā ir jāmā-
ca skolēniem? Kādā veidā mācīt skolēniem šodien nepieciešamās prasmes? Kā skolotājam mācīties 
strādāt gudrāk un efektīvāk? Konferenču zāle, 3. stāvs.

10:40 – 11:20 Ģeogrāfi ja 9. klasē “Saimniecības nozares Latvijā un Lubānā”, sk. Ilva Markova, 3. 
stāvs, 28. kab.

Sociālās zinības 3. klasē “Veselīgs uzturs”, sk. Anita Petrovska, 3. stāvs, 25. kab.
Meistarklase “Eseja un konspekts – veids, kā kompleksi attīstīt caurviju prasmes latviešu valodā un 

vēsturē”. Vēstures un ekonomikas skolotāja Dace Kočāne un latviešu valodas un literatūras skolotāja 
Sanita Barane modelēs situācijas starpdisciplinārā mācību stundā latviešu valodā un vēsturē, kurā tiks 
akcentēta skolēnu pašvadīta mācīšanās – sākot no teorētiskā pamatojuma meklējumiem līdz jauniegūto 
zināšanu pielietojumam. 3. stāvs, 27. kab.

11: 30 – 12:10 Ekonomika 11. klasē “Starptautiskās ekonomiskās attiecības”, zināšanu un prasmju 
nostiprināšana, sk. Dace Kočāne, 2. stāvs, 13. kab.

Fizika 8. klasē “Kurināmais un sadegšana”, sk. Inese Sondare, 1. stāvs, 5. kab.
Meistarklase “Rodi prieku darot!” Sākumskolas skolotājas Vita Paeglīte un Astra Šķēle – IT izman-

tošana mācību procesā un mācīšanās motivācijas celšanā. 3.stāvs, 22. kab.
12:30 – 13:10 Angļu valoda 4. klasē “Pasaules bīstamākie dzīvnieki”, sk. Anita Tropa. 2. stāvs, 9. 

kab.
Angļu valoda 10. klasē “Dzīves situācijas un padomi dzīvei”, sk. Dace Pauliņa. 2. stāvs, 11. kab.
Meistarklase “Ceļojums grāmatu pasaulē”. Latviešu valodas un literatūras skolotājas Anita Slucka 

un Mudīte Ločmele. Ārpusstundu lasīšana kā metode skolēnu lasīšanas un rakstīšanas kompetences 
attīstīšanai 5. – 12. klasē. Konferenču zālē, 3. stāvā.

Meistarklase “Starpdisciplinārā un pētnieciskā darbība mācību vielas apguvē”. Fizikas un matemā-
tikas skolotāja Inese Sondare piedāvās fi zikas nodaļas “Skaņa” materiālus starpdisciplinārai apguvei. 
Pētnieciskie darbi fi zikā kā mācību metode. ZPD organizēšana un vērtēšana skolā. 1. stāvā, 5. kab.

14:00 – 16:30 Metodiskās dienas noslēgums – darbnīca “Kā izprast dusmu un agresijas mehānis-
mus pirmsskolā un skolā?” (tiks izsniegti apliecinājumi par dalību darbnīcā) Lubānas pilsētas klubā 
Tilta ielā 14. Pedagogiem, skolu atbalsta personālam, kuri ikdienā saskaras un risina uzvedības problē-
mu jautājumus bērniem ar komunikācijas un uzvedības traucējumiem. Iespējamas individuālas konsul-
tācijas. Lektore Līga Bērziņa (uzvediba.lv, Latvijas Autisma apvienības vadītāja).

Pieteikties metodiskajai dienai un mācību stundu, nodarbību un meistarklašu pedagogiem apmeklē-
jumam līdz 18. aprīlim saitē: https://forms.gle/pwy9rTpuksia51SU7.

Jautājumu gadījumā sazināties izglitiba@lubana.lv vai pa tālruni 25623047 ar Izglītības darba spe-
ciālisti Daci Mežsargu. Uz tikšanos! 

Dace Mežsarga

Ja vēlies uzlabot augsnes struktūru 
ar kūtsmēsliem, 

zvani – 26659380.
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Nākamais laikraksta
“Lubānas Ziņas” numurs 

iznāks 26. aprīlī.
Informāciju iesniegt domē redaktorei 

līdz 18. aprīlim.

6. aprīlī plkst. 10.00

ZĀBERA OZOLA 
APKĀRTNES 

SAKOPŠANAS TALKA
Pērnajā gadā iznākušajā Gunta Eni-

ņa grāmatā “Koki mājas nepamet” at-
rodams arī Zābera Ozols (http://news.
lv/…/2018/01/25/piecdesmit-ipasi-dizko-
ki-latvija). Tā kā šim kokam nepieciešama 
brīvība – palīdzēsim! Aicinām pulcēties 
uz sakopšanas talku pie operdziedātāja 
J.Zābera muzeja “Vecais Ceplis”. Galve-
nais talkas uzdevums šoreiz – izkopt terito-
riju ap ozolu 10 m rādiusā! Pēc talkas pul-
cēsimies pie karstas zupas, priecāsimies 
par padarīto un baudīsim dabas mieru! 

26862047 (Lauma); 29355123 (Gunta).

12. aprīlī plkst. 19.00
Meirānu tautas namā

Barkavas amatierteātris
ielūdz uz Z.Pamšes

IZRĀDI „VĪRIETIS”
Ieejas maksa – 2 EUR, 

skolēniem – 1 EUR

13. aprīlī plkst. 15.00
Meirānu tautas namā 

Sieviešu deju kopa “Magones”
aicina uz 

KONCERTU
“AK, PAVASAR, AK, PAVASAR!”

Ieeja – bez maksas

14. aprīlī plkst. 10.00 
Lubānas pilsētas klubā

ZOLES TURNĪRS  
Pieteikšanās no plkst. 09.30

20. aprīlī plkst. 23.00
Lubānas pilsētas klubā

LIELDIENU BALLE
Spēlēs grupa “Rolise”

Ieeja – 3 EUR

SPORTS. VOLEJBOLS
Lubānas volejbola entuziasti tiek aici-

nāti uz Andreja Eglīša Ļaudonas vidussko-
las sporta zāli, kur 13. aprīlī plkst. 10.00 
norisināsies atklātais volejbola turnīrs MIX 
komandām (4 vīrieši, 2 sievietes) “Lieldie-
nu zaķa kauss 2019”.

Komandu iepriekšēja pieteikšanās pie 
Anitas Kidalas līdz 11.aprīļa plkst. 19.00, 
sūtot SMS uz tālruni 22425960 vai epas-
tu anitakidala@inbox.lv. Dalības maksa 
komandai – EUR 6. Pieteikumi sacensību 
dienā tiek pieņemti līdz plkst. 9.30, maksa 
– EUR 10.

VALDA KĻAVIŅA 
FOTOIZSTĀDE

Sākot no 3. aprīļa aicinām uz Val-
da Kļaviņa fotoizstādi “Pie Aiviekstes 
Ļaudonā”. Izstāde Lubānas novada 
tūrisma un kultūrvēsturiskā mantoju-
ma centrā atradīsies līdz 29. jūnijam. 

13. aprīlī plkst. 11.00 aicinām uz 
tikšanos ar izstādes autoru Lubānas 
novada tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrā. Visi laipni aicināti!

Lubānas novada pašvaldības 
kultūras darba speciāliste 

Ilze Kraukle

21. aprīlī plkst. 13.00
Meirānu tautas namā

Tradīciju kopa “Sietiņš”
aicina uz 

LIELDIENU PASĀKUMU
“SPĪDI NU, SAULĪTE, 
LIELDIENAS RĪTĀ!”

 Notiks arī 
JAUTRAIS 

LIELDIENU JAMPADRACIS,
kurā savu veiklību un attapību varēs 

ikviens pierādīt
dažādās rotaļās, atrakcijās, olu 

meklēšanas un ripināšanas sacensībās,
kā arī citās aktivitātēs.

 Līdzi ņemam 
KRĀSOTU LIELDIENU OLU 
un pavasarīgu noskaņojumu!

Lubānas hokeja entuziasti ir saņēmuši ekipējumu hokeja attīstībai Lubānā!
Pagājušā gada decembrī HK “Kurbads” sadarbībā ar “Pafbet” organizēja lielisku akciju. Tās ietvaros tika izveidota labo nodomu kaste, kuras uzdevums bija 

uzkrāt saziedoto hokeja inventāru cēlam mērķim. Saziedotais inventārs tiks bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, kas vēlas sākt spēlēt hokeju, taču apstākļi 
liedz iegādāties pilnu hokeja ekipējumu. Esam priecīgi un patīkami pārsteigti, ka šai akcijai tikām pieteikti tieši mēs – Lubānas hokeja entuziastu grupa. Liels 
nopelns tam, ka izvēlējās tieši lubāniešus, bija HK “Kurbads” mentoram Raimondam Dombrovskim un komandas uzbrucējam Jānim Straupem! 25.martā mēs 
saņēmām ielūgumus uz vienu no LČ fi nālsērijas spēlēm – HK “Kurbads” pret HK “Mogo”, spēle notika jaunajā “Kurbads” ledus hallē, kuras laikā saņēmām 
arī saziedoto inventāru. Pateicoties Lubānas novada pašvaldībai, tika piešķir ti līdzekļi autobusam un uz spēli mēs devāmies kuplā pulkā – aptuveni 30 lieli un 
mazi hokeja draugi. Šī jau bija trešā spēle un mums par patīkamu pārsteigumu “Kurbads” izcīnīja savu pirmo uzvaru – 3:1 fi nālsērijas trešajā spēlē. Spēle bija 
spraiga un interesanta, vienā no epizodēm ripa lidoja ārpus laukuma un trāpīja vienam Lubānas mazajam līdzjutējam tieši pa lūpu, kuru pēc šī atsitiena veiksmīgi 
tvēra R.Birziņš. Lieliska trofeja ar stāstu no lieliskās spēles un autogrāfu no HK “Kurbads” uzbrucēja Jāņa Sprukta. Hokejisti Lubānā! Ar savu entuziasmu un 
patriotisko degsmi mēs, lubānieši, esam paveikuši daudz paši saviem spēkiem, taču pēdējā gada notikumi liecina par to, ka esam novērtēti un atbalsts nāk no 
visām malu malām. Paldies visiem, kas mūs atbalsta un saprot, ka Latvija nebeidzas tikai aiz Rīgas robežām, šādā veidā mazinot plaisu starp lielpilsētām un 
lauku teritorijām! Tiekamies nākamajā sezonā uz ledus! Sporta pasākumu organizators Māris Valainis

6 aprīlī plkst 10 00 21 aprīlī plklklklklkllkkklklllllkkkkklklkst 13 0021. aprīlī Lubānā 
RAIBĀS LIELDIENAS

 Visu dienu ŠŪPOŠANĀS 
Bērnu rotaļu laukumā

 No plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00 
Skvērā pie bērnu rotaļu laukuma
uz VIZINĀŠANOS ar zirgu un poniju 
aicina ZS “Volframs un pakavi”

 No plkst. 15.00 
Pie pilsētas kluba
RADOŠĀS DARBNĪCAS un
 VEIKLĪBAS SPĒLES 
mazajiem Lieldienu svinētājiem 

 No plkst. 15.00 
Laukumā pie kluba
OLU RIPINĀŠANA 

 Visu pasākuma laiku 
Amatnieku centrā aktīvi darbosies 
AMATNIEKU TIRDZIŅŠ 

 Plkst. 15.30 
OLU MEŠANAS un 
ĶERŠANAS SACENSĪBAS

 Plkst. 16.00  
Lubānas pilsētas klubā 
Lailas Ozoliņas jubilejas 
KONCERTS “AP SEVI DEJĀ”
NĀCIET! GAIDĪSIM! 
KOPĀ VIENMĒR JAUTRĀK!


