
Kas šodien ir 
varonība?

Aizvadīti pulkveža Oskara Kalpaka pie-
miņas pasākumi un noslēdzies ikgadējais 
skolēniem veltītais pasākumu cikls “Kalpaka 
kauss  2019”. Noslēguma pasākuma laikā 
svinīgās uzrunas, Nacionālo bruņoto spēku 
pūtēju orķestra koncerts. Daudz runāts un 
dzirdēts par pulkveža Kalpaka varonību, 
bezbailību, gribasspēku, viņa vērtībām, 
kuras varam tikai nojaust, zinot pulkveža 
dzīvesgājumu. Bijība par O.Kalpaka un viņa 
līdzgaitnieku drosmi doties brīvprātīgi karot 
un atdot dzīvību brīvas Latvijas labā.

Kā O.Kalpaka piemiņas noslēguma pa-
sākuma uzrunā, citējot dzejnieka Imanta 
Ziedoņa dzeju, skolēniem teica Zemessar-
dzes 2. Vidzemes brigādes komandieris 
pulkvedis Mareks Ozoliņš: “Uzvelciet baltu 
kreklu, kamēr jūs esat jauni. Un rociet zemi. 
Rociet zemi, kā neviens pirms jums to nav 
racis.” Citāts kā skaidrs un tiešs mudinā-
jums jaunajai paaudzei jau tagad atrast pa-
tiesi būtiskās savas dzīves vērtības un darīt 
lietas Latvijas labā, darīt no sirds.

Esot pulkveža O.Kalpaka piemiņas pa-
sākumos, neviļus nākas aizdomāties, ka 
mūsu spēkos nav pilnībā izprast trauksmai-
no Latvijas valsts dibināšanas laiku, nav ie-
spējams izzināt arī visus apstākļus, sajūtas 
domas un vērtības, kas bija tā laika dzinēj-
spēks, kas Kalpaku un pārējos viņa cīņu 
biedrus dzina brīvprātīgā cīņā. Vai tiešām 
cilvēki bija kļuvuši bezbailīgi un personis-
kajam mieram un drošībai nebija vērtības, 
vai brīvās Latvijas sapnis bija kļuvis lielāks 
par dzīvi?

Ir pienācis 2019. gads – 100 gadu laika 
posms šķir Latvijas armijas dibināšanas lai-
ku un O.Kalpaka nāves dienu no šodienas. 
Ko tagad saprotam ar varonību? Varbūt 
miera apstākļos mums tā ir zudusi uz ne-
atgriešanos? Nav šaubu, ka par mūsdienu 
varoņiem uzskatām profesionālās armijas 
karavīrus, zemessargus un glābējus. Bet, 
analizējot dzīves apstākļus Lubānas novadā, 
šķiet, ka dzīvošana Latvijas lauku reģionos, 
katru dienu braucot pa nelabotiem ceļiem, 
kopjot un uzturot lauku teritorijas, mazdār-
ziņus labā kārtībā, skolojot šeit bērnus, ne-

braucot prom, vai tieši pretēji braucot prom, 
lai nopelnītu naudu savas dzīves attīstīšanai 
laukos, ir šodienas varonība. Vai varbūt va-
ronība ir iet ārpus mājas, lai klātienē tiktos ar 
cilvēkiem, lai izteiktu savu viedokli skaļi, jo 
ir tik ērti un pierasti visu informāciju uztvert 
no televīzijas, radio, viedierīcēm, faktiski 
zaudējot savu viedokli. Cilvēks kļuvis viegli 

ietekmējams, ar mūsu prātu var viegli ma-
nipulēt, plānoti un pareizi izplatot informā-
ciju, viegli pieņemt ikvienu svešu viedokli, 
teicienu, dalīties ar to. Padomā par to, kas ir 
Tavs paša viedoklis, kas to pamato, kāpēc. 
Lai spēks atrast savu varonību, kas izkaisīta 
1000 nebūtiskās ikdienas lietās visapkārt!

Tija Žvagina 

Attēlā Lubānas 
vidusskolas  

audzēkņi – pulkveža 
Oskara Kalpaka 

piemiņas pasākumu 
cikla uzvarētāji grupu 

un individuālajā 
vērtējumā.

25. marts – 
Komunistiskā 

genocīda upuru 
piemiņas diena

Plkst. 13.30 
Aiviekstes krastā pie piemiņas akmens 

ATCERES BRĪDIS 
 Plkst. 14.30 
Lubānas pilsētas klubā

DOKUMENTĀLĀ FILMA 
“Simts gadi esības vējos”
Filmas varoņi ir 16 Latvijas valsts vienaudži. Viņu aktīvā 
sabiedriskā dzīve, dzīvesprieks un zinātkāre ļauj iekļauties 
21.gs. tehnoloģiju laikmetā. Filmas varoņi stāstīs un dalīsies 
atmiņās par pārdzīvoto laikmeta griežos gadsimta nogrieznī. 
Tiks dokumentēti šo cilvēku dzīves stāsti, papildinot tos ar 
unikāliem vēsturiskiem arhīva materiāliem, 
tā spilgtinot Latvijas valsts pirmo simts gadu vēsturi. 
Filmas lielākā vērtība – saruna ar Latvijas valsts tapšanas 
aculieciniekiem, Latvijas vienaudžiem. 

Ieeja uz seansu – bez maksas.
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Piemiņas vieta atklāta 1989. gada 
25. martā. Akmens ir atvests no Ol-
gasīļiem un nav apstrādāts vai citādi 
pārveidots, taču tam 1989. gada 14. 
jūnijā ir piestiprināts bronzā atliets ba-
reljefs, ko tajā laikā veidoja Mākslas 
akadēmijas studenti Āris Smildzers 
un Aivars Vīlipsons.

2011. gadā ar Lubānas novada 
pašvaldības un Madonas novada fon-
da atbalstu piemiņas vieta tika labie-
kārtota. Katru gadu 25. martā un 14. 
jūnijā Aiviekstes krastā pie piemiņas 
akmens pulcējas Lubānas novada ie-
dzīvotāji, lai visi kopā atcerētos 1941. 
un 1949. gada deportācijas. 

Šogad aprit 70 gadu kopš 1949. 
gada deportācijām un 30 gadu kopš 
politiski represētajām personām uz-
stādīts piemiņas akmens Aiviekstes 
krastā.

 Lubānas novada pašvaldības 
kultūras darba speciāliste 

Ilze Kraukle

Piemiņas akmens komunistiskā terora upuriem

1989.g. 25. marts.1989.g. 25. marts.
Piemiņas vietas adrese: Krasta iela 3 B, Lubāna, Lubānas novads.Piemiņas vietas adrese: Krasta iela 3 B, Lubāna, Lubānas novads.

Jauniešu sasniegumi sportā. Futbols

Laikraksts
Izdod Lubānas novada pašvaldība

Redaktore Ligita Pētersone

Tālr. 64820919; m.t. 28331185
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Iespiests SIA "Erante" tipogrāfi jā
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Apvienotā Lubānas-Madonas bērnu un jauniešu sporta skolas 
komanda ZA reģionā čempionātā telpu futbolā izcīnījusi 3. vietu 
(2005.g. dzim. grupā). Komandā spēlēja (attēlā no kreisās uz labo 
pusi, 1. rindā) Renārs Laškovs, Ralfs Kristiāns Briezis, Krists Garkalns; 
(otrajā rindā) Kristaps Vilks, Alekss Purbērziņš, Elizabete Pelse.

Lubānas komanda čempionātā telpu futbolā Ziemeļaustrumu 
reģionā izcīnījusi 3. vietu (2006.g. dzimušo grupā). Komandā 
spēlēja: Niks Liedskalniņš, Nauris Stiprais, Alekss Purbērziņš, 
Artis Meiers, Ernests Šminiņš, Ralfs Kristiāns Briezis.

Vidzemes reģionā 
čempionātā telpu 
futbolā apvienotā 
Lubānas-Madonas 
BJSS komanda (2004.g. 
dzimušo grupā) izcīnījusi 
3. vietu. Attēlā: Uģis 
Meiers (treneris), Renārs 
Laškovs, Krists Garkalns, 
Ronalds Ščuckis, 
Elizabete Pelse, Ralfs 
Kristiāns Briezis, Haralds 
Meiers, Ludvigs Kuncis, 
Kristaps Konstunkevičs.
Visām komandām 
treneris Uģis Meiers.
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Virtuālā realitāte – sajūtu kopuma radīšana 
ar tehnoloģiju palīdzību

14. martā Lubānas vidusskolā tikšanās 
ar bijušo Lubānas vidusskolas absolventu 
Ediju Žvagiņu, kurš Latvijas Lauksaimnie-
cības universitātes Informācijas tehnolo-
ģiju (IT) fakultātē nu ir apguvis inženiera 
programmētāja profesiju. Pēc IT fakultātes 
absolvēšanas un bakalaura grāda nopel-
nīšanas, nolēmis iegūt maģistra diplomu. 
Pašlaik Edijs Žvagiņš ir LLU IT fakultātes 
maģistrants – 1. kursa students. Līdz kāro-
tajam diplomam priekšā vēl viens mācību 
gads. Runājam par dzīvi un mācībām Lubā-
nā un Jelgavā. Lubānā Edijs prezentē no-
pietnu tēmu – virtuālā realitāte. 

Edijs par sevi: Pēc vidusskolas absolvē-
šanas vēl nevarēju īsti izvēlēties, kur gribētu 
mācīties. Gribēju iesniegt dokumentus Vidze-
mes Augstskolā un arī Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitātē. Abās skolās varēja mācīties 
par informācijas tehnoloģijām, kas mani ļoti 
interesēja. Vienlaicīgi biju iesniedzis dokumen-
tus Ventspils Augstskolā un arī Rīgas Tehnis-
kajā universitātē. Skatījos, kurā skolā vairāk 
budžeta vietu, kur lielākas izredzes iestāties. 
Mani uzņēma LLU budžeta grupā. Ja runājam 
par sekmēm, tad, mācoties vidusskolā, man 
nebija tās spīdošākās atzīmes. Man bija sava 
niša, kurai vairāk pievērsos – informātika, an-
gļu valoda. Pārējos priekšmetos gāja visādi. 
Mācoties universitātē, nemaz tik sliktas atzī-
mes nav (sliktākā vidēji svērtā atzīme – 6). Sa-
līdzinājumā ar skolu – vienmēr ir kāds, kas at-
gādina, ka jāmācās, velk, kā saka, aiz rociņas. 
Augstskolā – pašam jādomā. Ar to jauniešiem, 
kas vēlas studēt, jārēķinās – viss pašu rokās.

Vidusskolā biju diezgan intraverts. Studē-
jot pamazām atvēros, kļuvu ekstraverts. Lubā-
nā īpaši neiesaistījos nekādos pasākumos. 
Augstskolā 1. kursā iestājos studentu pašpār-
valdē. 1. kursā vēl bieži braucu uz mājām, 2. 
kursā jau retāk, jo tiku uzņemts studentu kor-
porācijā “Ventonia”, kas paņēma daudz brīvā 
laika. Tad uzsāku darba gaitas vienā IT uzņē-
mumā. 3. kursā mani pieņēma darbā LLU IT 
fakultātē, kur joprojām strādāju. Brīvā laika 
kļuva aizvien mazāk, lai brauktu uz mājām.

Kad sāku mācības augstskolā, domāju, ka 
varētu dejās iestāties, jo biju jau dejojis skolo-
tājas Lienītes kolektīvā, bet tur dejotājus pār-
bauda, visus neuzņem. Pārdomāju. Tā es aktī-
vi iesaistījos pašpārvaldes darbā. Neiesaistos 
tādos pasākumos, kur es būtu redzams, pie-
mēram, uz skatuves. Labāk pa aizskatuvi dar-
bojos ar tehniku. Uz Lubānu braucu, ja uzaici-
na, kad vajag manu palīdzību kādā 
pasākumā. 

Kad atbraucu uz mājām, pārsvarā vienmēr 
kaut ko daru, palīdzu dažādos darbos. Vasarā 
– malkas sagādāšana ziemai. Ziemā – sniega 
tīrīšana. Lauki – tā ir atslodze no pilsētas dzī-
ves. Darbs laukos – sava veida atpūta. Jelgavā 
ikdiena paiet vairāk pie datora darbojoties. Lu-
bānas pusē sanāk atpūsties no datora. Lau-
kos, ja ir māja, ir ļoti daudz ko darīt. 

Savu mašīnu vēl neesmu iegādājies, tā-
pēc dažreiz braukšana uz mājām ar autobusu 
ir diezgan nogurdinoša. Pēdējo reizi, kad brau-
cu, 4 stundas bija jāstāv kājās. 

Uz Lubānu pastāstīt par virtuālo realitāti 
mani uzaicināja. Arī mamma mudināja un jau-
niešu centra aktīvisti bija ieinteresēti mani pa-
klausīties. Vienīgais, ar ko nebiju rēķinājies, ka 
šī bija skolēnu brīvdienu nedēļa un ar to ap-
meklētību tā bija kā bija, varēja būt vairāk. 

Kas, Edij, ir virtuālā realitāte? – Tā ir da-
torizēti veidota grafi skā vide jeb vienkāršāk iz-
sakoties – izdomāta pasaule, kurā vari ieiet 
iekšā un mācīties vai arī izklaidēties. Es stāstīju 
lubāniešiem par to, kādi nākotnē varētu būt 
mācīšanās veidi. Citās valstīs mācībās jau ie-
saista virtuālo realitāti. Stāstīju par jomām, ku-
rās varētu izmantot virtuālo realitāti mūsu sko-
lās. Parādīju aplikācijas, kas ir jau gatavas, lai 
iegūtu virtuālo pieredzi. Tas vairāk bija tādā iz-
klaides variantā. Bija viena aplikācija, kur mū-
zikas ritmā pareizos virzienos jāpāršauj kubi. 
Tas uztrenē gan muzikālo dzirdi, gan tevi pašu 
piespiež pakustēties aktīvāk. 

Tie ir patīkamie momenti. Vai ir arī mīnu-
si virtuālajai realitātei? – Jā, par to arī runā-
jām. Ja tā ir spēle, var izveidoties atkarība. Ja 
ilgi ar to nodarbojas, tad var sākt grauzt acis, 
jo tie ir 2 ekrāni 3 cm attālumā no tavām acīm. 
Mazliet smieklīgi: visi atceramies, kā agrāk ve-
cāki mūs dzina tālāk no televizoru ekrāniem, 
bet te es atbraucu ar ierīci, kas no acīm ir tikai 
3 cm attālumā. Var palikt arī slikta dūša vai pa-
zust orientācija telpā. 

Kādēļ tad vajag šo virtuālo realitāti, kas 
dažiem, to lietojot, liek justies slikti? – Mīnu-
sus vienmēr un jebkam var atrast, tomēr tam 
visam ir arī savs labums. Parāda jaunus vei-
dus, kā var mācīties. Var izveidot interesantas 
anatomijas stundas, kurās notiek cilvēka ķer-
meņa pētīšana. Grāmatās var redzēt 2D attēlu, 
piemēram, sirdi. Virtuālajā realitātē, sirdi vari 

skatīt no visām pusēm. Pie tam, dzirdi, kā sirds 
pukst, redzi, kā asinis cirkulē pa asinsvadiem, 
vari apskatīt, kā viss strādā slimības laikā. 
Daudziem patīk ielūkoties smadzenēs, redzēt, 
kā pārvietojas nervu impulsi. 

Ļoti interesanti var veidot ģeogrāfi jas stun-
das, ceļot pa valstīm. Vari sēdēt mājās un stai-
gāt pa Āfrikas zemi (3D formātā). Ir aplikācijas 
par kosmosa izpēti, piemēram, Apollo 11 no-
laišanās. Virtuālajā realitātē tu vari atrasties 
tajā vietā, par kuru tiek runāts un it kā vari ska-
tīt to savām acīm. Nākotnē to, ko vari redzēt, 
varēs arī izbaudīt ar tausti, pieskarties. 

Kā tu domā, kad virtuālā realitāte mācī-
bu procesā būs iespējama Latvijas skolās, 
arī Lubānā? – Tas būs iespējams tad, kad va-
rēsim iegādāties atbilstošas tehnoloģijas, kas 
ir samērā dārgas. Domāju, ka 5 gadu laikā va-
rētu parādīties lielākajās Latvijas pilsētās sko-
lās, bet mazākajās – pēc gadiem 10 – 15. 

Nākotnes plāni... Es labprāt atgrieztos 
laukos, strādātu, jo man šeit patīk, bet galvenā 
problēma ir atalgojums. Es vēl neko neplānoju 
tālākam laikam. Laiks rādīs. Pagaidām nekas 
nerit pēc plāna. Dažubrīd plāni mainās nevis 
pa dienām, bet pa stundām no manis neatka-
rīgu apstākļu dēļ. 

Esmu multifunkcionāls cilvēks. Kad mums 
augstskolā parādās kāda jauna tehnika, esmu 
viens no pirmajiem, kas to apgūst, tad to, ko 
esmu apguvis, parādu, iemācu arī citiem pa-
sniedzējiem. Man ļoti patīk darbs ar dažādām 
jaunām tehnoloģijām.

Pasaki kaut ko ļoti svarīgu, lai Lubānas 
jaunieši nebaidītos un arī gribētu kļūt par IT 
inženieri – programmētāju. – Galvenais ir 
kaut ko gribēt sasniegt. Ja nepamēģināsi, ne-
zināsi, vai sanāks. Zinu, ka nāk pie mums mā-
cīties tādi studenti, kas agrāk informāciju teh-
noloģiju pasaulē neko nav pratuši, sākuši visu 
no nulles. Iemācīties var visu. Programmēšana 
nav viegls process. Domāju, ka daudzi apgūt 
šo profesiju vēlas lielo algu dēļ. 

Kā tu kļuvi par bakalauru? – Ļoti centos, 
negribēju mammu apbēdināt (smejas). 

Tev ir daudz ko stāstīt par virtuālo reali-
tāti. Kad kļuvi par tādu oratoru? Skolas lai-
kā Lubānā tu biji ievērojami klusāks un no-
slēgtāks. – Par savu tematu es tik tiešām varu 
runāt un stāstīt daudz. 3. kursā pamanīju, ka 
man dažreiz patīk uzstāties noteiktos pasāku-
mos. Un vēl man ir izveidojusies ļoti skaļa 
balss, kuru var izmantot kā megafonu, kad 
kāds neklausās. Mācoties universitātē sapra-
tu, ka mani tur neviens nepazīst, ka varu parā-
dīt sevi no citas puses. Es kļuvu atvērtāks, ak-
tīvāks. Lubānā esmu piezemētāks.

Paldies Edijam par atklātību! Prieks par 
vēl vienu Lubānas jaunieti, kurš ir atradis 
savu nišu (vietu) dzīvē un vēlas iedrošināt 
arī citus jauniešus pamēģināt piepildīt sa-
vus sapņus. Kā Edijs saka: ja nepamēģinā-
si, nezināsi, vai izdosies. 

Ligita Pētersone
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17. marta zoles turnīrā piedalījās 
14 dalībnieki. Rezultāti:
1. vieta Atis Verebs;
2. vieta Anatols Voļskis;
3. vieta Ēriks Kočāns;

Zoles turnīrsZoles turnīrs

4. vieta Gatis Kalniņš;
5. vieta Dairis Kalniņš;
1. zole Jānis Kalve.
Sveicam uzvarētājus!

Velga Puzule

Par Lubānas VPVKAC 
darbību no 01.02. – 15.03.

Klientu apkalpošanas centrs – 
konsultācijas: 101
Valsts ieņēmumu dienests: 83
Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra: 21
Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra (e-asistents): 0. 
Pavisam kopā: 205

Norādītajā laika periodā Lubānas novada vienotajā klien-
tu apkalpošanas centrā (Pakalpojumu centrā) visbiežāk tiek 
sniegti Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumi – gada ienāku-
mu deklarācijas iesniegšana. Liela iedzīvotāju interese bijusi 
par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras iesniegumiem 
slimības pabalsta piešķiršanai un valsts pabalstiem bērna pie-
dzimšanas gadījumā, tāpat saņemti arī iesniegumi apbedīša-
nas pabalsta piešķiršanai.

Jāpiebilst, ka daļa klientu konsultācijās ir saņēmusi arī 
praktisku palīdzību darbā ar VID Elektronisko deklarēšanas 
sistēmu, tāpat intensīvi tiek sniegtas konsultācijas par VSAA 
e-pakalpojumiem (slimības pabalsts u.c.), NVA pakalpojumi 
(bezdarbnieka statusa iegūšana u.c.).

Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas 
centros ir pieejams jauns pakalpojuma sniegšanas kanāls – 
pilnvarotais e-pakalpojums, kas ir e-pakalpojums, kuru fi ziskas 
personas vārdā, pamatojoties uz pilnvarojumu, piesaka pakal-
pojumu centra darbinieks, ja fi ziskai personai nav pieejami 
personas elektroniskās identifi kācijas līdzekļi. Šobrīd pilnvaro-
tā e-pakalpojuma tehniskais risinājums paredz iespēju visos 
pakalpojumu centros iedzīvotājiem pieteikt Valsts sociālās 
apdrošināšanās aģentūras e-pakalpojumus. Laika gaitā šāda 
iespēja tiks ieviesta arī citiem e-pakalpojumiem.

Svarīgi atcerēties, ka, dodoties uz Pakalpojumu centru pa-
kalpojumu saņemšanai, personai līdz jāņem derīgs personu 
apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (eID). 
Pakalpojumu centrs var kalpot kā pirmā konsultācija dažādu ar 
valsts iestādēm saistītu jautājumu risināšanai, kuru iespējams 

saņemt iespējami 
tuvu iedzīvotājiem. 

Izmantojiet to! 

Kristīna Tropa

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsāk-
šanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai 
tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilsto-
šas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas 
apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat, atgādinām, ka par Valsts 
tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs sa-
maksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

 Tālrunis 29284538, 29185417, e-pasts: madona@vtua.gov.lv vai www.
vtua.gov.lv

Meirāni – 12.aprīlī plkst. 15.00, pie bijušām meh. darbn. (Berlīne)
Lubāna – 10.maijā plkst. 10.00; 1.jūlijā plkst. 11:00, meh. darbn. 

(KS “Lubāna”)
Mājaslapā www.lubana.lv var apskatīt arī 2019.gada traktortehnikas 

un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laikus un vietas Ces-
vaines, Ērgļu, Madonas un Varakļānu novados.

Valsts tehniskās apskates laiki 
un vietas Lubānas novadā

Mārtiņa Brauna veltījums Broņislavai Martuževai
95. dzimšanas dienā

“Deg mūžīgā, deg uguntiņa”
6. aprīlī plkst. 15.00

Lubānas pilsētas klubā
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”

Ieeja brīva

Pēc pasākuma aicinām pievienoties 
grupai “Sokrata brīvdienas” 

uz balli no plkst. 22.00 līdz 2.00

Plkst. 22.15 
Lubānas jauniešu pašizceptā 

izrāde “Mēģinājums” 

T

23. martā 
plkst. 19.00

Lubānas pilsētas klubā

Muzikāls koncerts

Pēc pasākuma aicinām pievienoties

Muzikāls koncerts
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 Krievu valodas starp-
novadu olimpiādē 3.vietu 
ieguva 8.klases skolnieks 
Artūrs Pelšs.

 3.klašu starpnovadu olimpiādē latvie-
šu valodā 3.vietu ieguva Viktorija Medvec-
ka.

 3.klašu starpnovadu olimpiādē mate-
mātikā 2.vietu ieguva Adrians Nete.

 Ģeogrāfi jā komandu olimpiādē atzinī-
bu izcīnīja 8.klases skolēni Renāte Jakovļe-
va, Kēta Juta Kunce, Kristofers Šmits.

 Matemātikas valsts 69.olimpiādes 
2.posmā Rīgā piedalījās 11.klases skolēns 
Mārcis Andris Mihelsons.

 Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konferencē Valmierā pie-
dalījās 11.klases skolnieki Mārtiņš Krēsliņš 
ar darbu „Laikapstākļu novērošana Lubānā 
2016.-2018. un datu apstrāde”, Kaspars Kr-
auklis ar darbu „Latviešu tautas dejas pār-
mantojamība Kaspara Kraukļa dzimtā” un 
Mārcis Andris Mihelsons ar darbu „Koku 
īpašības un tā lokanības pētījums”. Skolēni 
ieguva III pakāpi.

 Ir noslēdzies pasākumu cikls KAL-
PAKA KAUSS 2019. Divu mēnešu garumā 

Sveiki, martā!
Marts… Ar ko gan tas saistās? Protams, ar 

pavasara plaukstošo noskaņu, dabas atmošanos 
no ziemas miega, gaišiem rītiem un vakariem. 
Ziema, lai arī negribīgi, tomēr iet uz galu, un gan 
daba, gan cilvēki gaida sauli un pavasari. Šajā 
mēnesī mēs pārejam uz vasaras laiku, pulksteņa 
rādītājus pagriežot par stundu uz priekšu. Iepriekš-
minētais norāda uz to, ka arvien straujāk tuvojas 
otrā semestra noslēgums. Laiks skrien ātri, jo pēc 
tam jau tikai viens mirklis līdz vasarai.

Viens to uztvers kā kārtējā posma pārvarēša-
nu, otrs – kā drīzumā saņemtās liecības salduma 
vai rūgtuma garšu (tas viss atkarīgs no centie-
niem visa mācību gada laikā). Bet divpadsmita-
jiem marts nozīmē tikai vienu – brīdi pirms skolas 
beigšanas notikumu sprinta. Par to vairāk lasiet 
rakstā „Žetonu vakars – atelpas brīdis pirms ek-
sāmenu drudža” un citos šī pasākuma veltījumos 
par satraukumu, dejām un atmiņām. Lai arī kādi 
svarīgi pasākumi divpadsmitajiem vēl priekšā, 
tie paies ātri, tāpēc svarīgi pievērst uzmanību tā-
diem rakstiem kā „Katram savs šokolādes ceļš” 
un „Sporto visa klase”. Ceru, ka vismaz kādam 
tas dos priekšstatu vai palīdzēs pārvarēt šaubas. 
„TASTE CAPS” īpašniece, uzņēmēja Ilze Garanča 
savā meistarklasē uzsvēra, ka galvenais ir neļau-
ties nogurumam un nevairīties no akmeņainām 
takām, lai sasniegtu mirdzošās virsotnes. Svarīgi 
ir saprast, ka skola – tā jau ir dzīve. Skolas misija 
ir mācīties darot. 

Patiesībā pasaule katram ir cita. Lai gan it kā 
dzīvojam visi tepat līdzās, katrs saskata kaut ko 
atšķirīgu. Ir tik daudz lietu, ko redzēt! Katrs sa-
skata to, ko vēlas. Viens, ejot pa ielu, redz nebei-
dzamu asfaltu – ceļu, kurš turpinās, otrs vēro un 
skaita, cik daudz mašīnu pabrauc garām, pamana 
to atšķirības. Kāds iedziļinās dabas norisēs, ievē-
ro laika zīmes, zāli, ziedus, sniega segas biezumu 
un saules ceļu, bet cits, turpat blakus, interesējas 
par cilvēkiem, kā viņi izskatās, kā runā. Daži pat 
spēj saprast, kā apkārtējie cilvēki jūtas... Paska-
tījies debesīs – acīs iespīdēja saule un noreiba 
galva. Blakus iesmējās draugs, tev arī sanāca 
smiekli. Smejies! Dziedi! Ielīksmo pavasari! Ielīks-
mo sevi! Atrodi savu laimi, to savējo īpašo prieku, 
īpašās sajūtas, kas iespējamas tikai pavasarī. No-
ķer savu pavasari! Laimīgam cilvēkam viss labāk 
sokas!  Tāpēc nenolaidiet rokas, nenokariet degu-
nus un neslēpiet galvu smiltīs – neveicas šodien, 
veiksies rīt! Gūstiet iedvesmu marta „SALDSKĀB-
MAIZES” numurā un paturiet prātā latīņu gudrību: 
„Labor improbus omnia vincit”(Ar neatlaidīgu 
darbu var pārvarēt visus šķēršļus)!

8.klases skolniece Elizabete Kalniņa

skolēni piedalījās dažādās 
sacensībās un konkursos. 
Kopvērtējumā 1.–4.klašu gru-
pā iegūta 1.vieta, 5.–6.klašu 

grupā – 3.vieta, 7.–9.klašu grupā – 2.vieta, 
10.–12.klašu grupā – 1.vieta! Pasākumā 
tika apbalvoti arī zīmējumu konkursa uzva-
rētāji. 1.–4.klašu grupā 3.vietu ieguva Elza 
Marta Žvagina, 5.–6.klašu grupā Marta Va-
laine ieguva 2.vietu, bet Elīna Reire 10.–12.
klašu grupā ieguva 1.vietu.

 6.martā Gulbenē notika reģionālais 
skatuves runas konkurss. Konkursā pie-
dalījās 3 mūsu skolas skolēni – 1.klases 
skolniece Baiba Dzene, 2.klases skolnieks 
Emīls Ikaunieks un 4.klases skolniece Mar-
ta Grigule. Visi trīs skolēni ieguva I pakāpes 
diplomus.

 2.martā Ērgļos ar vērienu noslēdzās 
Latvijas Skolu ziemas Olimpiskais festivāls. 
Jau trešo gadu festivālā piedalās arī mūsu 
skolas komanda.

 3.vietu ziemas orientēšanās sacensī-
bās ieguva Armands Dzenis.

 3.vietu ieguva arī disku golfa koman-
da – Džesika Kaļinovska, Aleksandrs Ozo-
liņš, Kristers Studers, Edijs Gutāns.

Programma “Sporto visa klase” četru gadu laikā ir ļoti strauji attīstījusies – uzsākot 
piekto sezonu, programmā piedalās un piecas reizes nedēļā sporta stundas aizvada nu 
jau gandrīz 8000 bērnu no visiem Latvijas reģioniem.

Jau otro gadu pēc kārtas šajā projektā piedalās 4. klase. Tā ietvaros ir jāsacenšas un 
jāgūst labākais rezultāts vairākās nodarbēs: SEKMES, STAFETES, LABAIS DARBS. 

27. februārī 4. klase cīnījās stafetēs Gulbenē, sporta centrā. Bērni sacentās ar vēl četru 
skolu komandām. Kopumā skolēni parādīja labus rezultātus piecās stafetēs un tikai 0,05 
sekundes, soda punkti, šķīra no 2. vietas. Tāpēc piecu skolu konkurencē tika gūta 3. 
vieta. 

Skolēni paši secināja, ka sportiskā gara un fi ziskā spēka ir gana, vien jāstrādā pie 
precizitātes, jāsadzird savs skolotājs un jācenšas trenēties sporta stundās ar vislielāko 
atdevi. Klasei jābūt vienotai un ir jāsaprot, ka ikviena ieguldījums ir solis tuvāk uzvarai!

4. klases audzinātāja Vita Paeglīte

Projekts “Sporto visa klase”Projekts “Sporto visa klase”

2019. gada marts2019. gada marts
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LUBĀNAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNU AVĪZE “SALDSKĀBMAIZE”

25. un 26. februārī skolā viesojās Lubā-
nas vidusskolas absolvente, uzņēmēja, “TAS-
TE CAPS” īpašniece Ilze Garanča. Pasākums 
notika projekta NR. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” ietvaros. Uzņēmēja meistarklases 
novadīja Meirānu Kalpaka pamatskolas un Lu-
bānas vidusskolas skolēniem. 

Uzņēmējas vadītajās meistarklasēs skolēni 
tika iepazīstināti ar šokolādes ceļu. Šokolādes 
ceļš sākas Āfrikā kafi jas kokos. Tropu plantā-
cijās koptais kakao koks augļus sāk dot tikai 
astoņu gadu vecumā. Pēc novākšanas lielos 
augļus pāršķeļ ar mačetēm, atver un, pārklātus 
ar kakao lapām, atstāj saulē, lai tie “izsvīst”. 

Katram savs šokolādes ceļš
Tad no katra augļa izņem tur esošās 30 līdz 
50 pupiņas, ko plānā kārtā izliek kaltēties. Ik 
pa brīdim tās rūpīgi apmaisa, lai labāk izžūtu. 
Kad kaltēšanas process ir galā, kakao pupiņas 
tiek sapakotas maisos un transportētas uz šo-
kolādes fabrikām, no kurām lielākā daļa atro-
das Eiropā un Ziemeļamerikā. Lai iegūtu vienu 
kilogramu šokolādes, nepieciešamas apmēram 
450 kakao pupiņas. Pēc tam kakao pupiņas tīra 
un šķiro. Tāpat kā kafi jas pupiņas, arī kakao 
pupiņas tiek grauzdētas, jo tieši šajā procesā 
rodas to neatkārtojamais aromāts. Kakao pupi-
ņas samaļot, iegūst tumšu, biezu pastu – kakao 
masu. Kakao masa presēšanas laikā tiek sada-
līta kakao sviestā un kakao pulverī. Vecāko kla-

Mums katram ir sava laika mašīna.
Atpakaļ mūs ved atmiņas, bet uz priekšu – 
sapņi. /Herberts Velss/
2019. gada 2. martā skolā notika 12. kla-

ses “Žetonu vakars”. Vārds “žetons” cēlies no 
franču valodas vārda “jeton” un reizē ar skanī-
go līdzskani “ž” ieskandina svētku un neviltotu 
piederības sajūtu, jo tieši tāds ir tā uzdevums 
– atzīmēt nozīmīgu notikumu un norādīt uz tā 
nēsātāja piederību kam sevišķam, šajā gadīju-
mā – Lubānas vidusskolai.

Angļu rakstnieka Herberta Velsa vārdi par 
laika mašīnu, ar kuru varam gan atgriezties 
pagātnē, gan ceļot nākotnē, tieši sasaucas ar 
mūsu skolas “Žetonu vakara” ideju „Klases 
salidojums pēc 20 gadiem – 2039.” Šis ir gai-
dītākais skolas pasākums. Žetonu vakars un tā 
sagatavošana vienmēr pierāda mūsu jauniešu 
varēšanu, prasmi saliedēties un vienoties ko-
pīgam mērķim. Pulkstenis puspieci, meitenes,  
mirdzēdamas spožāk nekā jebkad, ieradās 
skolā, un puišu skatieni nespēja atrauties no 
viņām, jo savas klasesbiedrenes tie vēl nekad 
tādas nebija redzējuši. Puiši saposušies uzval-
kos, solīdi, eleganti. Un beidzot gaidītais noti-
kums varēja sākties. Tas ir pasākums, kura laikā 
12.klašu skolēniem par piemiņu no skolas tiek 
pasniegti žetoni vai gredzeni, kas simbolizē gan 
skolēnu gatavību eksāmeniem, gan kopā pava-
dītos gadus, gan mūžīgo virzību uz priekšu, kas 
nekad nebeidzas tāpat kā gredzens. Dzīve ir kā 
mozaīka, kurā ievītas daudzveidīgas krāsas, ko 
caurauž ilgas un sapņi. Katrs no mums ir viena 
šīs mozaīkas daļa – īpaša, vienreizēja, unikāla, 
iederīga un ļoti vērtīga. 

Ikdienā neaizdomājamies par skolas nozīmi 
mūsu dzīvē, līdz pienāk laiks, kad jāsāk domāt 
par došanos prom. Žetonu vakars tiek organizēts 
februāra beigās, marta sākumā, kad līdz skolas 
beigšanai palicis ap 100 dienu, un pēc šī vaka-
ra skolēni pārtop par abiturientiem jeb projām 

ejošajiem un, kā saka mūsu skolotāji, kļūst par 
jaunākajiem kolēģiem, jo, tikai kopā strādājot, 
var sasniegt mērķi. Kopā strādāšana ir nepiecie-
šama arī iestudējuma tapšanā, un tiek ziedots 
laiks, enerģija, miega stundas, lai taptu izrāde, 
par kuru būtu prieks ne tikai skatītājiem, skolas 
biedriem un skolotājiem, bet jo īpaši pašiem div-
padsmitajiem. Esam pārliecinājušies, ka “Žetonu 
vakara” projekta rezultātā iemācāmies īsā laikā 
ļoti daudz tādu prasmju, kuras nepieciešamas 
dzīvē, – prasme sadarboties, uzņemties atbildī-
bu, pieņemt citādo, pārtapt par to, kas neesi, 
plānot laiku, organizēt sevi un citus. Protams, 
pateicība Žetonvakarā izskanēja arī vistuvāka-
jiem: „Mīļie vecāki, vai atceraties sajūtu, pirmo 
reizi turot mūs rokās? Redzot pirmo pasperto 
soli, dzirdot pirmos izteiktos vārdus? Jau toreiz 
jums bijām paši labākie, gudrākie un mīļākie. 
Bet pēc gadiem lielais satraukums, palaižot mūs 
skolā un klusi sev jautājot – vai manam bērnam 
viss izdosies? Tagad droši atbildam – jā, viss 
ir izdevies! Viss ir tik labi, cik paši to esam vē-
lējušies.” Paldies mūsu skolotājiem, kas snie-
guši mums ļoti daudz vērtīgu atziņu, padomu 
un zināšanu turpmākajai dzīvei, pacietību, rūpes 
un mīlestību, audzinot drosmi, mērķtiecību un 
inteliģenci. Saņemot žetonu, audzinātāja katram 
pateica mīļus vārdus, kuri ļoti precīzi raksturoja 
katru no divpadsmitajiem.

Visas piedzīvotās emocijas un kopā pava-
dītais laiks mēģinājumos ļoti saliedējis klases 
kolektīvu: jaunieši ļoti novērtē  klases audzinā-
tājas darbu, kā arī ikviena klasesbiedra ieguldī-
jumu izrādes tapšanā, izjūtot gandarījumu un 
lepnumu par padarīto! Tāpat viņi atzīst, ka tieši 
dalība izrādē viņiem sniegusi milzīgu pieredzi un 
līdz šim nepieredzētas emocijas, ļaujot iepazīt 
un parādīt sevi no citas puses, tas ir, ļaujot būt 
pavisam citādākiem nekā skolā ikdienā.

Divpadsmitā klase sevi salīdzina ar dzīvnie-
ku „sliņķi,” bet, ja vajadzēs, tad arī izkustēsies. 

Reizēm esam trauslas leduspuķes, tiklīdz kāds 
pienāk tuvāk, tā izkūstam. Par mīļāko teicienu 
klasē uzskata: „Kāpēc? Prikola pēc!” Par vēr-
tīgākajām īpašībām skolēnos uzskata labu hu-
mora izjūtu, atvērtību un oriģinalitāti. Vienpad-
smitajai klasei mēs novēlam: „Izbaudiet skolas 
laiku, ķeriet mirkli. Tik bezrūpīga dzīve Jums 
nebūs nekad!” Paši sev mēs vēlam: „Atrodi 
savu nišu. To, cik liels vai mazs būs mūsu dzī-
ves rāmis un tas, ar kādiem mirkļiem piepildīts, 
atkarīgs tikai no katra paša. Otra līdzīga rāmīša 
nebūs, jo neviens nevar atņemt cilvēkam domas 
un dvēseles spēku.”  

Skola mums ir draugu “fabrika”. Tā nav 
tikai ēka, bet arī vesela smieklu, asaru, pārdzī-
vojumu, prieka, patīkamu un reizēm arī ne tik 
patīkamu atmiņu piepildīta pasaule. Tu piedzīvo 
kritienus un iemācies piecelties, iet uz priekšu. 
Tu ieliec pamatus savai nākotnei, tu mācies 
pieņemt pareizos lēmumus un atrast vidusceļu. 
Skola – tā ir daļa no mums!

Savu klases audzinātāju Anitu Tropu mēs 
raksturojam kā starojošu, sievišķīgu, dzīves-
priecīgu un neatkārtojamu. Mūsu otrā mammī-
te, kura neskopojas ar padomiem, ja tāds tiks 
lūgts, kura vienmēr centīsies izpestīt no ķibeles, 
ja vien pats nebūsi „draņķis”. Nebaidās no izai-
cinājumiem un rosina uz aktīvu, radošu darbī-
bu. Prot pajokot brīžos, kad tas nepieciešams. 
Dzīvi padara krāsaināku un visam vienmuļajam 
piešķir odziņu! Labākā un foršākā – vienmēr 
„savējā”.

Svētki beigušies – piederība skolai aplieci-
nāta. Priekšā pārbaudījumi: eksāmeni, svarīgā 
dzīves ceļa izvēle un pats ceļš. Bet cerība, ka 
gredzenā iekaltais simbols atgādinās un kādreiz 
liks uz brīdi atgriezties Lubānas vidusskolā, pa-
liek. „Saldskābmaizes” komanda Jums novēl 
bites čaklumu, ēzeļa spītību, kamieļa izturību un 
lauvas neatlaidību!

Elīna Reire un Una Ivanova, 12. kl.

Žetonu vakars – atelpas brīdis pirms eksāmenu drudža

šu skolēniem Ilze atklāja savu grūti sasniegto, 
iedvesmojošo dzīves stāstu. Skolēniem ļāva iz-
zināt, iepazīt savas uzņēmējdarbības veiksmes 
formulu, lai arī mūsdienu jaunieši nebaidītos 
realizēt savas idejas.

Pasākuma otrajā daļā katrs skolēns paga-
tavoja savu šokolādi ar savu stāstu, izmantojot 
dabiskās izejvielas (dzērvenes, ķirbju sēklas, ra-
barberus, upenes, riekstus). Šokolādi iesaiņoja, 
uzlīmēja savas fi rmas “TASTE CAPS” logo, un 
pirmais saldais kārums bija gatavs!

Ilze, paldies par satikšanos! Mēs ļoti jutām 
to, ka tu mīli savu darbu un tajā spēji dalīties 
ar mums! 

8.klases skolniece Elizabete Kalniņa
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AKTUĀLI

Vardarbība ģimenē Latvijā ir viens no biežā-
kajiem vardarbības veidiem, tomēr ofi ciāli par to 
tiek ziņots visretāk. Pērn valstī reģistrēti vairāk 
nekā astoņi tūkstoši konfl iktu, savukārt šogad 
līdz 28. februārim – jau vairāk nekā 1,2 tūkstoši, 
liecina Valsts policijas dati. Lai veicinātu bīstamu 
attiecību savlaicīgu atpazīšanu, tiek uzsākta infor-
matīva akcija jauniešu izglītošanai un līdzcilvēku 
iesaistei #NoņemRozāBrilles.

“Valsts policijā reģistrētie konfl ikti ir tikai ais-
berga redzamā daļa no situācijas valstī kopumā, 
jo visbiežāk, ja tiek ziņots policijai, tad situācija 
ir jau pavisam kritiska. Diemžēl joprojām valda 
uzskats, ka vardarbība starp sievieti un vīrieti, ku-
rus saista partnerattiecības, ir privāta lieta, kurā 
sabiedrībai nav jāiejaucas. Tomēr, šādi domājot, 
mēs ignorējam faktu, ka vardarbība ir nozie-
gums,” skaidro Valsts policijas Galvenās kārtības 
policijas pārvaldes Prevencijas vadības nodaļas 
priekšnieks Andis Rinkevics, uzsverot, ka vardar-
bība var atstāt graujošas sekas uz cilvēka fi zisko 
un psihisko veselību, tāpēc svarīgi to atpazīt jau 
agrīni.

Eiropas Savienības pētījumi liecina, ka, salī-
dzinot ar vidējiem rādītājiem Eiropā, Latvijā var-
darbības līmenis pret sievietēm ģimenēs ir augsts 
– ik dienu cieš vairāk nekā simt sieviešu. Vardar-
bībai nav tikai fi ziska izpausme, varmāka ietekmēt 
var arī psiholoģiski, seksuāli un ekonomiski. Var-
darbība ietver tieksmi kontrolēt, dominēt un pa-
zemot, tā nav īslaicīga nejaušība. Turklāt tā ir no-
vērojama dažādos sabiedrības sociālajos slāņos 
neatkarīgi no partnera izglītības līmeņa, materiālā 
stāvokļa vai vecuma un tautības. 

“Parasti viss sākas pavisam nevainīgi. Attie-
cību sākumā potenciālais varmāka var slēpt savu 
patieso būtību vai iemīlēšanās karstumā daļēji ap-
slapēt savu dabu, izskatoties pievilcīgs, jauks un 
uzmanīgs. Viņš var radīt iespaidu, ka dara visu, 
lai otrs justos novērtēts un mīlēts, vienlaikus ne-
manot pārņemt kontroli pār otra dzīvi, līdz ir jau 
par vēlu. Tāpēc svarīgs ir attiecību sākumposms, 
lai identifi cētu iespējamos draudus. “Rozā briļļu 
periodā”, kad viss tiek uztverts ar lielām cerībām 
un gaidām, svarīgi ir saglabāt modrību, lai laikus 
pamanītu agrīnos brīdinājuma signālus, tādējā-

di pasargājot sevi,” uzsver kognitīvi biheiviorālā 
psihoterapeite Marija Ābeltiņa, uzskatot, ka brīdi-
nājuma signālu apguve ir jāsāk agrā vecumā, jo, 
iekļūstot vardarbīgo attiecību apburtajā lokā, no 
tā izkļūt ir grūti.

Informatīvajā akcijā #NoņemRozāBrilles 
Valsts policija un psihoterapeite Marija Ābeltiņa 
aicina jauniešus būt modriem, neļaut sev darīt 
pāri un iemācīties savlaicīgi atpazīt iespējamo 
varmāku, savukārt līdzcilvēkiem – nebūt vienal-
dzīgiem. Par upuri var kļūt gan sieviete, gan arī 
vīrietis. Lūk, septiņas agrīnas brīdinājuma pazī-
mes, par kurām der atcerēties, iepazīstoties un 
novērtējot partneri!

• Uzraudzīšana – seko līdzi katram tavam 
solim un grib par visu atskaiti. “Es tev nosūtīju 
jau piecas īsziņas, tu neatbildēji 20 minūtes! Kur 
tu biji?”

• Īpašnieciskums – greizsirdība pat uz ta-
viem ģimenes locekļiem un labākajiem draugiem, 
ko attaisno ar rūpēm un mīlestību. “Tu taču zini, 
cik tu man esi svarīga/-s! Man šķiet, ka tu pārāk 
daudz laika pavadi ar māsu, viņai ir slikta ietekme 
uz tevi!”

• Sasteigšana – vēlme sasteigt attiecības, 
ignorējot tavas personiskās robežas. “Es tevi šo-
dien ieraudzīju un sapratu – tas ir uz mūžu! Mums 
noteikti jāprecas!”

• Sīkumainība – ātri aizsvilstas par visma-
zākajiem sīkumiem. “Kā var nepareizi turēt rokās 
dakšiņu?! Tas ir nepieņemami!”

• Pārākums – uzskata, ka viņam/-ai vienmēr 
pienākas īpaša uzmanība un attieksme. “Es nesa-
protu, ko nozīmē, ka esi nogurusi/-is?! Es esmu 
ieplānojis/-usi randiņu, mums ir jātiekas! Vai tad 
es par velti plānoju?”

• Aizvainojums – vienmēr uzskata, ka apkār-
tējie izturas pret viņu netaisnīgi. “Mani neviens 
nekad nesaprot!”

• Vainošana – savās negatīvajās emocijās 
vaino tikai citus. “Visas manas bijušās bija bries-
mīgas, neatsaucīgas, nesievišķīgas un izlaistas. 
Tu gan esi eņģelītis!”

Elīna Sprudzāne, mob. tālr. 29600629
Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vecākā speciāliste

 

Savlaicīgi atpazīt iespējamo varmāku; 
uzsāk informatīvu akciju jauniešu 
izglītošanai #NoņemRozāBrilles

Akcija “Es izvēlos 
runāt!”

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekci-
jas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 
116111 no 18. līdz 24. martam rīko informatī-
vo akciju “Es izvēlos runāt!”, lai sniegtu atbal-
stu cīņā pret jebkura veida neiecietību jeb 
mobingu un palīdzētu tās atpazīšanā un seku 
mazināšanā. Akcijas laikā zvanītājiem tiks 
sniegta psiholoģiskā palīdzība un atbalsts, kā 
arī nepieciešamā informācija.

Akcijas laikā tiek gaidīti zvani no bērniem, 
kas saskārušies ar neiecietību un mobingu vai 
bijuši klātesoši citu vienaudžu pazemošanā un 
izsmiešanā. Lai varētu labāk izprast savus bēr-
nus, kuri saskārušies ar mobingu, un spētu palī-
dzēt viņiem, tiek aicināti zvanīt arī bērnu vecāki.

Par mobingu tiek dēvēts psiholoģiskā terora 
veids, kad viens vai vairāki cilvēki sistemātiski 
naidīgā un neētiskā veidā vēršas pret citu cilvē-
ku. Nereti ar mobingu bērni saskaras tieši izglītī-
bas iestādēs. Vienaudžu neiecietība un mobings 
var raisīt bērnos dusmas, bezspēcību, skumjas, 
naidu, kā arī citas spēcīgas negatīvas emocijas. 
Bērni, kas ilgstoši ir mobinga upuri, var izjust iz-
misumu, jo apkārtējie neievēro bērna ciešanas 
un nepalīdz risināt radušos situāciju. Reizēm 
bērnus bailes un bezspēcība pārņem tik spēcīgā 
līmenī, ka rodas suicidālas domas.

Mobings var izpausties gan kā fi ziska un 
emocionāla vardarbība, gan kā vienaudža ilgsto-
ša ignorēšana un apzināta izstumšana no, pie-
mēram, klases kolektīva. Nereti ilgstošas nesa-
skaņas sākas ar konfl iktu, tādēļ pieaugušajiem 
īpaši būtiski sekot līdzi konfl ikta gaitai un nepie-
ciešamības gadījumā palīdzēt bērniem tā risinā-
šanā, neļaujot konfl iktam ieilgt un kļūt par sāku-
mu mobingam pret kādu bērnu. Prevencijai un 
pieaugušo iesaistei ir būtiska loma, lai izglītības 
iestādē nodrošinātu bērniem drošu un pieņemo-
šu vidi, laicīgi ievērojot vienaudžu nesaskaņas 
un palīdzot tās risināt.

Akcijas laikā ikvienam ir iespēja zvanīt uz 
Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111 un 
ziņot par vardarbības gadījumiem, saņemt profe-
sionālas psiholoģiskās konsultācijas un atbalstu, 
kā arī nepieciešamo informāciju.

Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas tāl-
ruņa līnija, kas ir anonīma un darbojas visu dien-
nakti.

27. aprīlī plkst. 11.00 Meirānu 
Kalpaka pamatskolā notiks operdzie-
dātājam Jānim Zāberam veltītais ikgadē-
jais zēnu vokālistu konkurss “Aiviekstes 
lakstīgalas 2019”, kas pulcina Meirānos 
jaunos dziedātājus no visas Latvijas.

Konkursantu repertuārs sastāv no 3 

Ikgadējais zēnu vokālistu konkurss 
“Aiviekstes lakstīgalas 2019”

AKTUĀLI

dziesmām. Vienai jābūt latviešu tautas dziesmai bez pavadījuma (A cap-
pella); otrai – latviešu autora vai jaunrades dziesmai ar vai bez pavadījuma; 
vienāda vērtējuma gadījumā žūrija var pieprasīt trešās dziesmas izpildīšanu 

(pēc brīvas izvēles).
Šīs pašas dienas pēcpusdienā plkst. 18.00 Meirānu tautas namā notiks šī 

gada konkursa laureātu apbalvošana un tiks piedāvāta iespēja apmeklēt Rēzeknes 
vīru kora “Graidi” (diriģents Jānis Mežinskis) koncertu.

Interesenti ar konkursa nolikumu var iepazīties novada mājaslapā www.lubana.lv. Kon-
kurss norisināsies sekojošās vecuma grupās: 6-8, 9-11, 12-15, 16-18 gadi. 
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Jau vairāk nekā pusei Latvijas ir uzstādīti viedie 
elektroenerģijas skaitītāji un 69% mājsaimniecību 
atzīst, ka viena no vērtīgākajām viedā elektrības 
skaitītāja priekšrocībām ir attālināta skaitītāju rādīju-
mu nolasīšana. Klienti viedā skaitītāja iespējas iz-
manto sava elektrības rēķina samazināšanai, jo 
skaitītājs ir izcils palīgs, lai analizētu elektrības patē-
riņu un pievērstu uzmanību elektroiekārtām, kuras 
visvairāk to patērē. Ar viedā elektrības skaitītāja pa-
līdzību klienti var mainīt savus elektrības lietošanas 
paradumus un samazināt maksājumus. Savu elek-
trības patēriņu diennakts griezumā klienti var ērti 
jebkurā laikā apskatīt klientu portālā e-st.lv.

AS “Sadales tīkls” darbinieki ik minūti uzstāda 
divus viedos elektrības skaitītājus un visā Latvijā tie 
ir ieviesti jau vairāk nekā 550 000 pieslēgumos. Lu-
bānas novadā no visiem elektroenerģijas skaitītā-
jiem 62% ir viedie skaitītāji un plānots, ka visos 
klientu objektos viedos skaitītājus AS “Sadales 
tīkls” uzstādīs līdz 2022.gadam.

Lai gan pastāv mīts, ka rēķinu par elektrību ne-
var ietekmēt, tomēr mūsu klientu pieredze apliecina, 
ka, izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas, novēr-
tējot un mainot savus elektrības lietošanas paradu-
mus, ir iespējams samazināt elektrības rēķinu. 
SKDS veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti  rāda ka, 
lai samazinātu elektrības patēriņu, 61% aptaujāto 
iedzīvotāju izslēdz elektroierīces, kad tās netiek lie-
totas, un 59% respondentu ir nomainījuši vecas 
elektroierīces ar lielu elektroenerģijas patēriņu pret 
jaunām – energoefektīvākām. Izcils palīgs elektrī-
bas patēriņa analīzei ir viedais elektroenerģijas skai-
tītājs. AS “Sadales tīkls” aicina izmantot viedā skai-
tītāja priekšrocības un saimniekot gudri, jo tā ir 
iespēja samazināt maksājumus par elektrību. 

Viena no vērtīgākajām viedā elektroenerģijas 
skaitītāja priekšrocībām, kuru pozitīvi novērtē 69% 
no aptaujas dalībnieku, ir attālināta rādījumu nolasī-
šana. Līdz ar šo priekšrocību klientiem katru mēne-
si vairs nav jāsatraucas par savlaicīgu skaitītāja rā-
dījuma nodošanu. Skaitītājs katra mēneša pēdējā 
datumā, pusnaktī, fi ksē elektrības patēriņu un nosū-
ta to klienta elektroenerģijas tirgotājam. Šo priekš-
rocību novērtē arī Rucavas novada zemnieku saim-
niecības “Timbras” īpašniece Aija Dejus, jo īpašumā 
viens no diviem skaitītājiem ir viedais elektroenerģi-
jas skaitītājs: “Es ar nepacietību gaidu, kad AS “Sa-
dales tīkls” mums uzliks arī otru viedo skaitītāju, lai 
man tur katra mēneša beigās nav jāiet nolasīt rādī-
jumus. Tur gan patēriņš ir minimāls, taču tik un tā 
tos rādījumus ik mēnesi ir jānolasa un jānodod. Ne-
kādas īpašas pūles jau tas neprasa, bet tāpat tas 
aizņem laiku, un savā ziņā tas rada neērtības – jā-
ņem papīrs un pildspalva līdzi, brilles, jāiet aptuveni 
kilometru līdz tam skaitītājam. Un tā jau arī notiek – 
cilvēki ļoti ātri pierod pie ērtībām, ar viedo skaitītāju 
pašam vairs nekas nav ne jāskatās, ne kaut kur jā-
ziņo”.

Ja īpašumā ir uzstādīts viedais elektroenerģijas 
skaitītājs, klienti var sekot līdzi sava mājokļa elektrī-
bas patēriņam katrā diennakts stundā. Datus ātri un 

ērti var apskatīt sava tirgotāja vai AS “Sadales tīkls” 
klientu portālā www.e-st.lv. Viedais skaitītājs ir labs 
palīgs gadījumos, kad krasi pieaudzis patēriņš. No-
vērtējot un analizējot patēriņa datus, var viegli izse-
cināt, kuru elektroiekārtu darbināšanai nepiecie-
šams visvairāk elektroenerģijas, cik daudz elektrības 
elektroiekārtas patērē jūsu prombūtnes laikā vai ku-
ras elektroiekārtas ir bojātas. Piemēram, aizkaļķo-
jies ūdens sildītājs (boileris) vai ar 1 cm biezu ledus 
kārtu pārklājies ledusskapja dzesēšanas elements 
patērē vismaz par 10% vairāk elektroenerģijas. 

Viedais elektroenerģijas skaitītājs veic elektrī-
bas patēriņa uzskaiti no brīža, kad tas ir uzstādīts, 
tomēr klientiem jāņem vērā, ka attālinātajai datu no-
lasīšanas sistēmai AS “Sadales tīkls” tos pieslēdz 
pakāpeniski, kas var aizņemt vairākus mēnešus. 
Brīdī, kad visas viedā skaitītāja sniegtās priekšrocī-
bas stāsies spēkā, klienti saņems informāciju no 
AS “Sadales tīkls” vai sava elektroenerģijas tirgotā-
ja – SMS, e-pastu vai pasta vēstuli. Bet kamēr šo 
informāciju klients nav saņēmis, skaitītāju rādījumi 
jānodod ierastajā kārtībā. 

Uzstādot viedos elektroenerģijas skaitītājus, AS 
“Sadales tīkls” savus pakalpojumus klientiem var 
sniegt daudz ātrāk, piemēram, kad nepieciešams 
klienta īpašumā atjaunot vai pārtraukt elektroapgā-
di. Ja līdz viedā skaitītāja uzstādīšanai klientam pa-
kalpojums bija jāgaida līdz pat piecām darba die-
nām, tad pēc viedā skaitītāja uzstādīšanas klientiem 
vairs nav jāgaida, kad fi ziski ieradīsies uzņēmuma 
darbinieks, bet elektroapgādes pārtraukšanu un at-
jaunošanu AS “Sadales tīkls” darbinieks veic attāli-
nāti – ar vienu datorpeles pogas klikšķi.

Atzinīgi novērtējot viedā skaitītāja priekšrocī-
bas, klientu interese pēc viedā elektroenerģijas 
skaitītāja ir ļoti augsta. Tādēļ, salīdzinot ar iepriekšē-
jiem gadiem, AS “Sadales tīkls” šogad uzstādīs lie-
lāko viedo elektroenerģijas skaitītāju apjomu gadā 
– 150 tūkstošus. Ja klientam rodas interese – vai 
viedais skaitītājs viņa īpašumā tiks uzstādīts šogad 
– to ērti var uzzināt, autorizējoties klientu portālā 
www.e-st.lv. Viedos elektroenerģijas skaitītājus AS 
“Sadales tīkls” uzstāda saskaņā ar iepriekš izstrā-
dātu plānu vienas transformatora apakšstacijas ie-
tvaros. Tas nozīmē, ka viedie skaitītāji netiek uzstā-
dīti atsevišķiem objektiem vai pēc klienta 
pieprasījuma.

Novērtējot, cik liela nozīme mūsdienās ir sav-
laicīgai un operatīvai komunikācijai, informāciju par 
plānoto viedā skaitītāja uzstādīšanu klienti saņems 
SMS vai e-pasta veidā, vai AS “Sadales tīkls” darbi-
nieks ar klientu sazināsies pa tālruni. Savukārt pēc 
skaitītāja nomaiņas klients saņems informāciju par 
noņemtā un uzstādītā skaitītāja rādījumiem. Lai 
klienti vienmēr būtu informēti par visiem ar elektro-
apgādi saistītiem jautājumiem savā īpašumā, AS 
“Sadales tīkls” aicina nepieciešamības gadījumā 
klientu portālā www.e-st.lv atjaunot savu kontaktin-
formāciju.

Tatjana Smirnova,
AS „Sadales tīkls” preses sekretāre

69% iedzīvotāju novērtē viedā 
elektroenerģijas skaitītāja 

priekšrocības un saimnieko gudri

Lubānas vidusskola
aicina nākamos 
pirmklasniekus

2019./2020. māc. g.
Skola piedāvā:
• mājīgas klašu telpas,
• logopēda palīdzību,
• psihologa konsultācijas,
• angļu valodas apguvi no 1. klases,
• datoriku no 1. klases,
• plašas pulciņu un ārpusklases nodarbību 
iespējas:

o tautiskās dejas,
o koris,
o vokālais ansamblis, 
o futbols,
o vieglatlētika.

Pieteikšanās no 2019. gada 1. aprīļa sko-
las kancelejā pirmdien, otrdien, trešdien, ce-
turtdien no 9.00 – 13.00 un no15.00 – 17.00.

Jāiesniedz:
• vecāku iesniegums (jāraksta skolā),
• bērna dzimšanas apliecība vai tās kopija.
Bērnus skolai pieteikt līdz 20. jūnijam. 

Uzziņas pa tālruni 64860862.
Skolas administrācija

Īsziņas
 Atbilstoši izsludinātā iepirkuma rezultā-

tiem, pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA 
“8 CBR” par asfalta seguma atjaunošanu 
Barkavas ielā, Lubānā. Uzņēmēja piedāvātā 
līgumcena ir EUR 39 766,63, darbu izpildes 
termiņš 31.07.2018.

 Sākot ar 12.martu noteikti satiksmes ie-
robežojumi transporta līdzekļiem ar pilno 
masu virs 7,5 t uz šādiem Lubānas novada 
ceļiem:

– ceļa posmā Gundegas-Mantinieki visā 
garumā; – ceļa posmā Kastaiņi-Moroza visā 
garumā; – ceļa posmā Tūjas-Nagliņas (Ērga-
la) posmā no 0,75 km līdz 5,49 km; – ceļa 
posmā Indrāni-Liedeskrogs visā garumā.

Informācija par ierobežojumu izbeigšanās 
laiku un izmaiņām ierobežojumos tiks publi-
cēta mājaslapā www.lubana.lv. un citos sazi-
ņas kanālos.

 20. martā plkst. 16.00 Krišjāņa Barona 
muzejs aicināja pie sevis konkursa “Tautas-
dziesmu Memes” uzvarētājus uz noslēguma 
pasākumu. Konkursam tika iesūtītas 94 tau-
tasdziesmu Memes, bet no tām 20 nonāca 
ceļojošā izstādē, kura būs apskatāma no sā-
kuma Krišjāņa Barona muzejā, bet vēlāk arī 
Lubānā. Uzvarētāju TOP 20 vidū ir arī Meirā-
nu Kalpaka pamatskolas trīs skolēni: Matīss 
Dailīdens (7.kl.), Edgars Solovjovs un Reinis 
Novakšanovs (9.kl.) un Degumnieku pamat-
skolas (6.kl.) skolniece Elfa Bormane.

 Līdz 29. martam vēl turpinās biznesa 
ideju pieņemšana konkursam “Sāc Lubānā 
2019”.

PAŠVALDĪBĀ
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NOVADĀ
Paldies donoriem!

Liels PALDIES visiem asins dono-
riem, kuri asinis ziedoja šī gada 28. feb-
ruārī. Šajā reizē asinis nodot bija ieradu-
šies 50 cilvēki, no tiem, pirmreizēji – 9 
cilvēki, 3 cilvēkiem bija jāatsaka pieņemt 
asinis sakarā ar veselības stāvokli. 

Īpaši sveicam pirmreizējos donorus! 
Jūsu ieguldījums ir nenovērtējams, jo, ie-
saistoties asinsdonoru kustībā, Jums ir ie-
spēja palīdzēt nelaimē nonākušajiem un 
smagi slimajiem. Viena nodotā deva spēj 
glābt dzīvības 3 cilvēkiem. Pēc Pasaules 
Veselības organizācijas datiem regulārie 
asins donori dzīvo vidēji par pieciem ga-
diem ilgāk, jo viņiem notiek asinsrades sis-
tēmas aktivizēšanās un uzlabojas imunitā-
te. LAI VISIEM STIPRA VESELĪBA!

Lubānas novada Sociālā dienesta 
direktore  Inese Lībere

1. Mērķis 
Rast iespēju Lubānas novada un tuvā-

kās apkaimes galda tenisa spēles entuzi-
astiem pārbaudīt spēkus sacensību režī-
mā. Veicināt galda tenisa popularitāti un tā 
attīstību novadā. Sekmēt fi ziski aktīva un 
veselīga dzīvesveida popularizēšanu, ie-
saistoties pastāvīgās sportiskās nodarbī-
bās. 

2. Vieta un laiks 
Turnīrs notiek 2019. gada 30. martā 

plkst. 11.00 Krasta ielā 6, Lubānā, Lubā-
nas novadā (Lubānas vidusskolas sporta 
zālē). 

3. Dalībnieki 
Sacensību dalībnieku sastāvs nav reg-

lamentēts. Var piedalīties visi galda tenisa 
spēles priekā ieinteresētie, neatkarīgi no 
vecuma, dzīves, darba vai mācību vietas. 
Pieteikties var gan iepriekš pa zemāk mi-
nēto telefonu vai e-pasta adresi, gan sa-
censību dienā līdz plkst. 10.30.

4. Vadība 
Sacensības organizē un vada Lubā-

nas novada pašvaldība, sadarbībā ar Lu-
bānas galda tenisa spēles entuziastu gru-
pu. 

5. Vērtēšana 
Sacensība notiek pēc jaunākajiem 

starptautiskajiem galda tenisa spēles no-
teikumiem. Turnīra izspēles sistēma tiks 

noteikta uz vietas sacensību dienā atkarī-
bā no dalībnieku skaita. 

Savstarpējo spēli uzvar spēlētājs, 
kurš pirmais uzvar 2 vai 3 setus (atkarībā 
no dalībnieku skaita un par ko vienojas 
dalībnieki pirms turnīra sākuma). Par  seta 
uzvaru saņem 1 punktu, par zaudējumu 
0. Turnīrā uzvar spēlētājs ar lielāko pun-
ktu summu. Vienādu punktu skaita gadī-
jumā augstāko vietu nosaka: 

1) starp diviem dalībniekiem: pēc sav-
starpējās spēles rezultāta (augstāku vietu 
iegūst savstarpējās spēles uzvarētājs) 

2) starp trim un vairāk dalībniekiem: 
a) pēc savstarpējās spēlēs iegūto 

punktu skaita, 
b) pēc savstarpējo spēļu uzvarēto un 

zaudēto setu attiecības, 
c) pēc uzvarēto un zaudēto setu attie-

cības spēlēs ar pārējiem dalībniekiem. 
Turnīra pamatsacensības notiek vien-

spēļu formātā. Atkarībā no dalībnieku 
skaita iespējamas sacensības arī kādā no 
citiem galda tenisa spēles formātiem (du-
bultspēles). 

6. Apbalvošana 
1.– 3. vietas ieguvēji saņem medaļas. 

Pieteikšanās e-pastā: maris.valainis@
lubana.lv, mob.t. 26649344 

Sacensību galvenais tiesnesis                        
Māris Valainis

Lubānas novada 
“Galda tenisa turnīrs 2019”

NOLIKUMS 

Projekts “Slimibu profi lakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profi laksei pašvaldibās” (identifi kācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/106).

27. martā
17.00 – 19.00

Lubānas novada tūrisma un 
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
Lubānas novada sievietes tiek aicinātas 

uz izglītojošu pasākumu “Starp mums, sie-
vietēm, runājot!” 27.martā plkst.17.00. Mā-
jīgā un brīvā atmosfērā būs iespēja pārru-
nāt sev interesējošos jautājumus par 
sieviešu reproduktīvo veselību kopā ar gi-
nekoloģi Katrīnu Elksni un psihoterapeiti 
Ainu Poišu. 

Pasākums tiks veidots tā, lai pēc ap-
meklējuma sieviete justos uzklausīta un 
droša, lai rastu vēlmi kaut ko mainīt savā 
dzīvē un viņai būtu skaidras un saprotamas 
iespējas, ko var darīt, lai uzlabotu savu fi -
zisko un emocionālo veselību.

Pieteikšanās nodarbībām, sazinoties ar 
Tiju Žvaginu pa t. 28389333.

Bērnu un jauniešu foto kolāžu un stāstu 
ceļojošā izstāde “Mantojuma stāsts – mans 
stāsts, tavs stāsts” savu ceļu pie skatītāja uz-
sāka 2018. gada sākumā, un nu tā ir atceļojusi 
pie mums uz Lubānu. Šos foto stāstus, ko vei-
dojuši bērni un jaunieši no visas Latvijas, at-
saucoties UNESCO Latvijas Nacionālās komi-
sijas aicinājumam, varēs skatīt izstādē Lubānas 
vidusskolā (2.stāva gaitenī) no 18.03. – 5.04.  
Viens no izstādes dalībniekiem ir arī Lubānas 
vidusskolas absolvents Dāvis Caunītis.

Šī izstāde ir veidota ar mērķi godināt  Eiro-
pas kultūras bagātību un daudzveidību, veidot 
izpratni par vēsturi un vērtībām, stiprināt pie-
derības sajūtu kopīgai Eiropas telpai, kā arī 
pievērst uzmanību kultūras mantojuma sagla-
bāšanas aktuālajiem jautājumiem.

Izveidotie darbi stāsta par nesatricināmo 
Rīgas Svētā Pētera baznīcu, aicina uz Oskara 
Kalpaka un mākslinieka Marka Rotko piemi-
ņas saglabāšanu, atklāj neparasto skatījumu 
uz Dullā Daukas ceļojumu pretī apvārsnim. 
Par ko vēl? Nāc un ielūkojies! 

Visi laipni aicināti! 

Lubānas vidusskolas vizuālās  
mākslas skolotāja Iveta Skaba

Ceļojošā  izstāde 
“Mantojuma stāsts” Lubānā

Informācija vecākiem!
Trešdien, 22. maijā, Lubānas novada 

Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu 
klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu konsul-
tācijas bērniem līdz 18 gadu vecumam.    
Iespējams saņemt acu ārsta 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 so-
ciālās darbinieces Vēsmas Masas pa tālr. 
20275661. 
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Ej pa ziedošām debesīm, 
Aizmirsti pasaulei sevi.

Ķiršu koks – līdzās eņģelim –
Sveicina, sveicina tevi.

(K. Zāle)

Izsakām līdzjūtību 
Sandai Ķēniņai-Ārendei, 

vecmammu mūžībā pavadot.

Kristīna, Agrita, Žaneta, Dace, Marika

29. martā plkst. 18.00 
Lubānas pilsētas klubā

Filmu studijas “Animācijas Brigāde” 
jaunāko fi lmu programma 

“ACĪMREDZAMAIS un 
NETICAMAIS!”

Filmu garums: 65 minūtes
Ieejas maksa – 1,50 EUR

30. martā plkst. 19.00
Meirānu tautas namā

Amatierteātris “Zeltrači”
ielūdz uz 

AMATIERTEĀTRU 
SALIDOJUMU   

“Dzīvojam priekam”
Ar humora devu prieku radīs  amatier-

teātru kolektīvi no Meirāniem, Lubānas, 
Saikavas, Mētrienas un Gaigalavas.

Ieejas maksa – 1,50 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

Kā dziju kamols mūžs ir saritināts,
Kur dzīpari visdažādākie mirdz.

Ja spētu kāds tos atkal atšķetināt,
Tad vidū būtu vecmāmuļas sirds.

(L. Vāczemnieks)

Izsakām līdzjūtību 
Alīdai, Patrikam un viņu ģimenei, 

no vecvecmāmiņas atvadoties.

Kāpēcīšu grupiņas bērni, skolotājas, 
skolotāju palīgs un vecāki

Noriet saule vakarā
Sidrabiņu sijādama;

Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā. 

Izsakām līdzjūtību 
Andim Ķēniņam,  

no vecmāmiņas atvadoties.

Lubānas MRS mednieku 
kluba biedri

Tuvs cilvēks neaiziet –
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.

Viņš paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.

(S. Kaldupe)

Skumju brīdī esam kopā ar 
Sandas Ķēniņas-Ārendes ģimeni, 
vecmāmiņu mūžības ceļā pavadot.

Iveta, Lidija, Sandra

Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļās mātes balss,

Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc tevis sauks.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
mūsu klases audzinātājai 

Mārai Bērziņai,
no mammas uz mūžu atvadoties

Lubānas vidusskolas 11. klases 
audzēkņi un viņu vecāki

Tāds dīvains klusums šodien priedēs,
Tur dzenis serdei laukā sāpi kaļ…

Bet brūci sirdī putnēns nesadziedēs,
Nav spēka dzīvību griezt atpakaļ.

 (A. Vējāns)

Vissirsnīgākā līdzjūtība mūsu kolēģei 
Mārai Bērziņai un visiem tuviniekiem, 

no mātes uz mūžu atvadoties.

Lubānas vidusskolas kolektīvs

Dziļš klusums visapkārt,
Tik vējš

Kailos zarus noguris loka,
Un zvaigznes kā asaras krīt.

Skumstam kopā ar Vilni Ķēniņu, 
mammu, 

un Andi Ķēniņu, 
vecmammu kapu kalniņā pavadot.

ZS “Vilces”

Un veras laika grāmata
Ar tūkstoš baltām zīmēm pilna,

Kas aiznes mūžībā.
(T. Skrīna)

Skumstam kopā ar audzinātāju 
Māru Bērziņu, 

mammu kapu kalniņā guldot.

2012.g. absolventi

Līdzjūtības

Viss satīts nu kamolā ciešā,
Tur katrai dienai mezgls siets.

Tā pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts.

(M. Jansone)

Skumju brīdī izsakām līdzjūtību 
Andim Ķēniņam un ģimenei,

vecmāmiņu mūžības ceļos pavadot.

Kaimiņi Parka ielā 11

Paver plaukstas – sūrā mūža stāstu,
Ļauj, lai piespiežu un noskūpstu es tās,

Ļauj, lai es tās silti, silti glāstu,
Kā tās mani kādreiz bērnībā.

(A. Imermanis)

Izsakām līdzjūtību Andim Ķēniņam,
vecmammu kapu kalniņā guldot.

Lita un Jānis Žeieri

Vairs tikšanās gaišuma nebūs,
Ir atdots un paņemts viss...

(Ā. Elksne)

Mūsu līdzjūtība audzinātājai 
Mārai Bērziņai, 

māmiņu guldot zemes klēpī. 

1991. gada absolventi

Noriet saule vakarā,
Sidrabiņu sijādama:

Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.

Izsakām līdzjūtību 
Vilnim Ķēniņam un piederīgajiem.

Kaimiņi “Pārupēs”

Nākamais laikraksta
“Lubānas Ziņas” numurs 

iznāks 5. aprīlī.

Informāciju iesniegt domē redaktorei 
līdz 29. martam.

Ko darbam devi, 
tas simtkārt zels,
Un darbs vien Tevi 
uz augšu cels.
 (Rainis)

Sveicu Vispasaules 
sociālā darba 
svētku dienā! 

Lai šī misija, ko ikdienā pildāt, 
atnes jums gandarījumu un 

apkārtējo mīlestību!

Lubānas novada 
Sociālā dienesta direktore 

Inese Lībere


