
Valdība izsludinājusi ārkārtējo situāci-
ju (no 2017. gada 29. augusta līdz 2017. 
gada 30. novembrim) 27 novados saistībā 
ar neseno lietavu un plūdu radītajiem zau-
dējumiem lauksaimniekiem, tostarp ir arī 
mūsu novads. Ārkārtas situācijas pasludi-
nāšana zemniekam atvieglos saistību kār-
tošanu ar Lauku atbalsta dienestu un da-
žādiem finansētājiem. Domājams, ka katra 
situācija tiks analizēta individuāli. 

Daba šogad nav bijusi labvēlīga laikaps-
tākļu ziņā daudziem mūsu novada lauksaim-
niekiem. SIA “Herefod Agro”, Inta Gaudinska: 
“Gads nav īpaši labvēlīgs lauksaimniekiem. 
Sienu vēl neesam paspējuši novākt pietieka-
mā daudzumā. Plānotā labība iesēta, bet tie 
graudaugi, kas jānovāc, vēl gaida uz lauka – 
tehnika smaga, grimst. Esam nopirkuši kalti, 
graudus varēsim kaltēt paši, bet jautājums ir, 
kad un vai varēsim tikt uz lauka. Ņemot vērā 
laikapstākļus, raža šogad nebūs liela.”

Z./s. “Bļodāri”, Aivars Ķeveris: “Ziemas 
kvieši nokulti, gaidām labu laiku, lai varētu 
tikt uz lauka un nokult vasaras kviešus, rapsi 
un miežus. Kombainam uzliktas dubultrie-
pas, gaida darba režīmā, ceru, ka varēs pa-
beigt darbus. Iepriekšējos gadus graudus 
nodevām pārtikai, šogad laikam derēs tikai 
lopbarībai – nebūs labas kvalitātes grau-
di. Kartupeļu raža solās būt laba, tikai atkal 
jautājums, kad varēs novākt un kā uzglabā-
sies.” Līdzīgi klājas arī citiem mūsu novada 
lauksaimniekiem.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 29. au-
gustā izsludināto ārkārtas stāvokli lauksaim-
niecības sektorā, Lauku atbalsta dienests 

(LAD) ir uzsācis izstrādāt moduli Elektronis-
kajā pieteikšanās sistēmā (EPS), kurā LAD 
klienti varēs iesniegt pieteikumus par faktiski 
nodarītajiem zaudējumiem atbilstoši 2017. 
gadā Lauku atbalsta dienestā deklarētajām 
platībām. Iesniegt pieteikumus EPS varēs 
līdz 2017. gada 2. oktobrim (sākot no 15. 
septembra, papīra fortmātā var iesniegt jau 
no 4. septembra). Par kompensāciju apjo-
mu, kas tiks piešķirts lauksaimniekiem, lems 
Zemkopības ministrija. 

Zemkopības ministrija (ZM) organizē lie-
tavās un plūdos pilnībā iznīcināto lauksaim-
niecības platību apsekošanu. Paredzēts, ka 
4. septembrī lauksaimniekiem, kuriem ir bojā 
gājuši lauksaimniecības kultūraugu sējumi 
un sagatavotais siens, būs iespēja pieteikties 
platību apsekošanai Latvijas Lauku konsultā-
ciju un izglītības centra (LLKC) un Lauku at-
balsta dienesta (LAD) reģionālajās iestādēs, 
iesniedzot papīra formā aizpildītu informāci-
jas veidlapu. Informācijas veidlapa no 4. sep-
tembra pieejama ZM, LLKC un LAD tīmekļa 
vietnēs, kā arī LLKC un LAD reģionālajās 
iestādēs. Lauksaimnieks lauku apsekošanu 
var pieteikt līdz 2. oktobrim. Pēc informācijas 
veidlapas saņemšanas, LLKC un LAD spe-
ciālisti 3 darba dienu laikā veiks individuālu 
platību apsekošanu, uzaicinot piedalīties 
saimniecības pārstāvi.

Novada lauksaimnieki noskaņoti skeptis-
ki, vai varēs saņemt kompensācijas par lie-
tavu nodarītajiem zaudējumiem, jo lauki nav 
applūduši, kā Latgalē, bet uz lauka tomēr 
nevar tikt, lai novāktu ražu.

Ligita Pētersone

Lauksaimnieku vasaraLauksaimnieku vasara

1. septembris 
izskanējis

Ar jautrām bērnu čalām, skaļiem 
smiekliem, rudens ziedu smaržu atkal 
mūsu novada skolās ir atnācis 1. septem-
bris. Skolēniem prieks par atkaltikšanos ar 
klasesbiedriem. Visnedrošāk šobrīd skolā 
jūtas mazie pirmklasnieki (15 Lubānas vi-
dusskolā, 3 Meirānu Kalpaka pamatskolā), 
viņu drošības saliņa – klašu audzinātājas 
Astrīda Līcīte un Vita Sniķere.

1. septembris – svētku diena gan skolo-
tājiem, gan audzēkņiem un viņu vecākiem. 
Lubānas vidusskolā pasākums notiek ļoti 
svinīgi, muzikālo sveicienu saviem skolas-
biedriem nes Lienītes Ozolnieces dejotāji 
(8. – 12.kl.), dzied Laura Ozoliņa, Nauris 
Stiprais un Tīna Kraukle. Jaukus novēlēju-
mus audzēkņiem teic skolotāji.

Sirsnīga atmosfēra šajā dienā veidojas 
Meirānu Kalpaka pamatskolā, kur 2 pirm-
klasnieču lomā iejūtas skolotājas Ilze Stiprā 
un Vineta Bormane, ļaujot ielūkoties: kas ir 
pirmklasnieka skolas somā... Notiek arī ci-
tas jautras aktivitātes, mazi pārbaudījumi, 
kuros tiek iesaistīti skolas audzēkņi un pat 
vecāki. Šādā rotaļīgā veidā klātesošie uz-
zina par aktivitātēm, kas sagaida skolēnus 
šajā mācību gadā. Bet par to visu kādā no 
nākamajiem “Lubānas Ziņu” numuriem, jo 
jaunumu (projektu) skolā būs daudz. 

Novada mājaslapā www.lubana.lv var ie-
pazīties ar fotoreportāžu no 1. septembra. 

Ligita Pētersone
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Izdod Lubānas novada pašvaldība  



Domes sēde 31.08.2017.
Sēdē piedalās deputāti: Tālis Salenieks,  

Lana Kunce,  Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, 
Inguna Kaņepone, Māris Valers, Sandra 
Valaine; nepiedalās deputāti:  Guntis Kli-
kučs – aizņemts pamatdarbā; Līga Špune 
– slimības dēļ.

Nolēma
►  Saskaņot Sociālā dienesta direkto-

res Ineses Līberes 23.08.2017. rīkojumu Nr. 
1.1.9/22V “Par Meirānu feldšeru-vecmāšu 
punkta slēgšanu”.

►Atzīt V.Z. par tiesīgu saņemt palīdzī-
bu dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā: 
pašvaldībai piederošās vai tās nomātās 
dzīvojamās platības izīrēšana; Iekļaut V.Z. 
palīdzības reģistrā Nr. 1. „Lubānas novada 
pašvaldībai piederošās vai tās nomātās 
dzīvojamās telpas izīrēšanai” 2. grupa – ci-
tas personas, kuras ar šo palīdzību nodro-
šināmas vispārējā kārtībā. Izīrēt dzīvokli 
Ozolu ielā 14-43, Lubānā. 

►Atzīt M.S. par tiesīgu saņemt palīdzī-
bu dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā: 
pašvaldībai piederošās vai tās nomātās 
dzīvojamās platības izīrēšana; Iekļaut M.S. 
palīdzības reģistrā Nr. 1. „Lubānas novada 
pašvaldībai piederošās vai tās nomātās 
dzīvojamās telpas izīrēšanai” 1. grupa – 
personas, kuras ar šo palīdzību nodrošinā-
mas pirmām kārtām. Izīrēt dzīvokli Stacijas 
ielā 14-1, Lubānā.

► Izslēgt noteikumu “Kārtība, kādā Lu-
bānas novada vispārizglītojošo mācību ies-
tāžu 1. un 10. klašu skolēnu vecāki saņem 
fi nansiālu atbalstu 2016./2017. mācību 
gada uzsākšanai” nosaukumā skaitļus 
“2016./ 2017”. Izslēgt Noteikumu 1. punktā 
skaitļus “2016. /2017”. Noteikumu 3. pun-
ktā skaitli “2016.” aizstāt ar vārdiem “kārtē-
jā mācību”.

►  2017./2018. mācību gadā Lubānas 
vidusskolā atvērt 12. klasi ar nepilnu skolē-
nu skaitu.

► Ieguldīt SIA „Lubānas KP”, vienotais 
reģistrācijas Nr. 45403005405, pamatkapi-
tālā 62525 EUR. 

►  Piešķirt 4320,33 EUR no līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas “Moroza” Indrānu pa-
gastā, jumta remontam. Piešķirt 10497,56 
EUR no budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) 
līdzekļiem vētrā kritušo koku savākšanai un 
transportēšanai uz krautuvi. Izdarīt attiecī-
gus grozījumus 2017. gada pašvaldības 
budžetā.

► Rīkot Miķeļdienas gadatirgu 2017.
gada 30. septembrī pilsētas centra lauku-
mā, Lubānā. 

►Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 
8 “Par kārtību, kādā Lubānas novada paš-
valdība sniedz fi nansiālu atbalstu kultūras 
pieminekļu saglabāšanai Lubānas nova-
dā”. 

►Nodot iznomāšanai nekustamā īpa-
šuma Oskara Kalpaka ielā 2, Lubānā, ka-
dastra apzīmējums 7013 002 0143 001 tel-
pas ar kopējo platību 55,4 m² un nomas 

maksas sākumcenu 0,58 EUR par 1 kvad-
rātmetru. Noteikt telpu izmantošanas veidu 
– tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana un 
izsoles veidu – mutiska izsole. Izsoli organi-
zēt pašvaldības izpilddirektoram. 

►Atbrīvot no Civilās aizsardzības ko-
misijas priekšsēdētāja vietnieka amata 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nesta virsleitnantu Andri Kelliju. Iecelt Civi-
lās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja 
vietnieka amatā Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta leitnantu Gati Gutānu. 

►Apstiprināt Lubānas novada pašval-
dības Civilas aizsardzības komisijas  noli-
kumu (skatīt pašvaldības mājaslapā www.
lubana.lv).

► Neatteikties no lietu tiesības –  ceļa 
servitūta 0,2 km garumā, nodibinātam par 
labu Indrānu pagasta pašvaldībai, kas ap-
grūtina nekustamo īpašumu “Mazkalniņi”, 
Indrānu pagasts, kadastra numurs 7058 
010 0003, reģistrēts Madonas rajona tiesas 
zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta 
zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 165. Atbil-
stoši Administratīvā procesa likuma 70. 
panta pirmajai daļai lēmums stājas spēkā 
ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Uz-
skatāms, ka administratīvais akts stājas 
spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas 
pastā. Šo lēmumu var pārsūdzēt Adminis-
tratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no 
tā spēkā stāšanās dienas. 

►  Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 
98 889 EUR uz 30 gadiem ar Valsts kases 
noteikto mainīgo  procentu likmi, ar pro-
centu likmes fi ksēšanu ik pēc viena gada, 
2017. gada pašvaldības prioritārā investīci-
ju projekta “Lubānas Jauno kapu kapličas 
jaunbūve” īstenošanai. Aizņēmuma pamat-
summu un procentu maksājumu atmaksu 
garantēt ar pašvaldības budžeta līdzekļiem 
atbilstoši pievienotajam aizņēmuma atmak-
sas grafi kam. 

►Veikt grozījumus pašvaldības 2017. 
gada budžetā un apstiprināt saistošos no-
teikumus Nr. 9 „Grozījumi Lubānas novada 
pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saisto-
šajos noteikumos Nr. 2 „Par pašvaldības 
2017. gada budžetu””. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pa-
rakstīšanas un tie publicējami pašvaldības 
mājaslapā internetā.

► Izveidot Lubānas novada vēlēšanu 
komisiju 10 locekļu sastāvā. Ievēlēt Lubā-

nas novada pašvaldības Vēlēšanu komisi-
jas sastāvā Guntu Ārendi, Līgu Birziņu, Val-
di Grozu, Janīnu Leici, Sandru Līcīti, Daini 
Pliču, Intu Torgāni, Kasparu Tropu, Sandru 
Vasiļevsku, Elgu Voļsku. 

► Apstiprināt Lubānas novada domes, 
pašvaldības administrācijas un iestāžu 
darbinieku amatu un amatalgu likmju SA-
RAKSTU. Lēmums stājas spēkā ar 2017. 
gada 1. septembri. 

► Sadalīt nekustamo īpašumu „Sel-
gas”, Indrānu pag., kadastra numurs īpa-
šumam: 7058-003-0012, divos atsevišķos 
īpašumos: jauna nekustamā īpašuma vei-
došanai atdalīt vienu zemes vienību, pla-
tība – 2,5 ha, piešķirt nekustamā īpašuma 
nosaukumu: „Aiviekstenes”, Indrānu pag., 
noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība; paliekošais nekustamais 
īpašums sastāv no vienas zemes vienības 
7058-003-0012, platība – 15,2 ha, noteikt 
zemes gabalu lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība; īpašumam saglabāt nosauku-
mu „Selgas”, Indrānu pag., Lubānas nov. 

► Mainīt nosaukumu un adresi ēkām 
un zemei ar kadastra apzīmējumiem: 7058-
019-0033, no „Birzmalas”, Indrānu pag., uz 
„Birzmales”, Indrānu pag., Lubānas nov., 
LV-4826. 

► Sadalīt nekustamo īpašumu „Nied-
rītes”, Indrānu pag., kadastra numurs īpa-
šumam: 7058-001-0056, divos atsevišķos 
īpašumos: jauna nekustamā īpašuma 
veidošanai atdalīt vienu zemes vienību, 
ar kadastra apzīmējumu: 7058-001-0056, 
platība – 3 ha, piešķirt nekustamā īpašuma 
nosaukumu: „Mazniedrītes”, Indrānu pag., 
noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība; paliekošais nekustamais 
īpašums sastāv no trīs zemes vienībām: 
1.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 
7058-001-0064, platība – 9,2 ha, 2.zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-003-
0030, platība – 29 ha, 3.zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu: 7058-003-0037, 
platība – 3,3 ha, noteikt zemes gabalu 
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; 
īpašumam saglabāt nosaukumu „Niedrī-
tes”, Indrānu pag.

Informāciju sagatavoja 
Mārīte Kotāne

PAŠVALDĪBĀ
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Sīkāku un plašāku 
informāciju par 
notiekošajām aktivitātēm 
meklēt nākamajā 
laikraksta “Lubānas 
Ziņas” numurā un novada 
mājaslapā www.lubana.lv.

Sporta pasākumu 
organizators 

Māris Valainis

1.  Olimpiskā sporta nedēļa 23. – 30. septembrim.

2.  Olimpiskā diena – 22. septembris – Lubānas vidusskola.

3.   Eiropas mobilitātes nedēļa – 18. – 23. septembris
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Lubānas novada pašvaldība, tāpat kā 
katru gadu, aicina pieteikt pretendentus 
pašvaldības apbalvojumam “Gada cilvēks 
2017”. Mērķi nemainīgi – apzināt un izvērtēt 
cilvēku ieguldīto darbu pašvaldības noliku-
mā izvirzītajās nominācijās; stimulēt ikvienu 
piedalīties novada tālākajā attīstībā; atbal-
stīt jaunu, progresīvu ideju realizēšanu; 
godināt labākos sava aroda, amata, radošā 
darba veicējus individuāli vai grupās; godi-
nāt novada attīstības un pozitīvā tēla veido-
tājus individuāli vai grupās. 

Pieteikt pretendentus sekojošās nomi-
nācijās:

 „Gada cilvēks” – par nozīmīgu iegul-
dījumu novada labā un tā atpazīstamības 
veicināšanā – 1 nominācija;

 „Gada cilvēks izglītībā” – par nozīmī-
gu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzi-
nāšanā – 1 nominācija; 

 „Gada cilvēks kultūrā” – par nozī-
mīgu ieguldījumu kultūrā un novada vārda 
popularizēšanā – 1 nominācija; 

 „Gada cilvēks sportā” – par nozīmīgu 
ieguldījumu sportā un novada vārda popu-
larizēšanā – 1 nominācija; 

 „Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” - par 
nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības at-
tīstībā novadā – 1 nominācija; 

 „Gada cilvēks labdarībā” - par ne-
savtīgu ieguldījumu novada labā – 1 nomi-
nācija;

 „Gada cilvēks valsts iestāžu un paš-
valdības darbā” – par nozīmīgu ieguldījumu 
novada labā – 1 nominācija; 

 „Gada cilvēks savā amatā” – par 
godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, 
savu novadu, sabiedrību; 

 „Gada jaunietis” – par aktīvu darbo-
šanos sabiedriskajās organizācijās, ama-
tiermākslas kolektīvos, neformālās izglītības 
pasākumos, par sasniegumiem mācībās, 
sportā, kultūrā un uzņēmējdarbībā, kas ar 
savu darbību rada pozitīvu piemēru citiem 
Lubānas novada jauniešiem un ir veicināju-
ši Lubānas novada atpazīstamību valsts un 

Laiks aizskrējis vēja spārniem. Liekas, 
nupat vēl notika kapličas Jaunajos kapos 
sabiedriskā apspriešana, un nu jau var 
teikt, ka kapličas būvdarbi sākušies. Kap-
liča kalpos Lubānas novada un tuvāko ap-
kārtnes pagastu dažādu konfesiju iedzīvo-
tāju vajadzībām. 

Noslēgts līgums ar būvnieku PS “A.A & 
būvkompānijas”. Lai arī vēl nav pamanāma 
liela rosība, var teikt – viss notiek, tiek iegā-
dāti būvmateriāli un kārtota ar būvniecību 
saistīta dokumentācija. 

Ar kapličas būvniecību saistītās kopīgās 
izmaksas – 103199 EUR. Ligita Pētersone

Jaunās kapličas būvdarbi 
sākušies

“Gada cilvēks 2017”
pasaules mērogā – 1 nominācija;

 „Mūža ieguldījums” – ilggadējs god-
prātīgs darbs un ieguldījums sava novada 
un tā iedzīvotāju labā;

 „Lauku sētas saimnieks” – par iegul-
dījumu lauku vides sakopšanā un lauku dzī-
ves veida popularizēšanā – 1 nominācija. 

Pretendentu pieteikšana 
Var pieteikt: 
– Lubānas novada domes deputāti (ne 

mazāk kā 5); 
– darba kolektīvi (ne mazāk kā 5 cilvē-

ki); 
– reģistrētas biedrības un nodibinājumi 

(ne mazāk kā 3 biedri); 
– iestādes vai uzņēmuma vadītājs par 

savas iestādes darbiniekiem; 
– iedzīvotāju grupas (ne mazāk kā 5 

cilvēki). 

Pieteikumā jānorāda: 
– pretendentu vārds, uzvārds, dzīves-

vietas adrese, ieņemamais amats vai no-
darbošanās; nominācija, kurā pretendents 
tiek pieteikts un pamatojums par panāku-
miem vai ieguldījumu novada labā kalen-
dārajā gadā, izņemot nomināciju ”Mūža ie-
guldījums”; pamatojuma apjoms nevar būt 
mazāks par 500 rakstu zīmēm; 

– pieteicējs: fi ziska persona – vārds, uz-
vārds, nodarbošanās, dzīvesvieta; juridiska 
persona – nosaukums, reģistrācijas nu-
murs, juridiskā adrese; pieteicēju paraksti 
– ar vārda un uzvārda atšifrējumu. 

Pieteikumu iesniegšana
Pieteikumus iesniedz Lubānas novada 

domes kancelejā līdz 10. oktobrim. (Pietei-
kuma veidlapa atrodama pašvaldības mā-
jaslapā www.lubana.lv, sadaļā Nolikumi 

Nominācijas tiks apbalvotas Latvijas 
Republikas proklamēšanas dienas svētku 
pasākumā.

Atkārtota pretendēšana
Personas, kurām apbalvojums jau pie-

šķirts, uz goda nosaukumu atkārtoti var 
pretendēt ne agrāk kā pēc 5 gadiem.

Informāciju sagatavoja 
Ligita Pētersone

Pārmaiņas 
siltumražošanas 

nozarē 
Ozolu ielas 
katlumājā

Katlumājā Lubānā, Ozolu ielā bija 
nepieciešams veikt investīcijas, jo katlu-
mājas siltumražošanas iekārta bija nolie-
tojusies un arī bija pieņemts lēmums, ka 
centrālajam siltumtīklam tiks pieslēgta 
dzīvojamā māja Ozolu ielā 14. Lai palie-
linātu katlumājas jaudu, lai atjaunotu ie-
kārtu, pašvaldībai bija ierobežoti līdzekļi, 
tāpēc tika pieņemts lēmums piesaistīt 
privātu investoru. 

Tika veikts iepirkums, kurā piedalījās 
2 pretendenti. Zemāko siltuma cenu pie-
dāvāja SIA “Granulu Mobilais Siltums”. 

Ir noslēgts līgums par siltuma ražo-
šanu un piegādi klientiem no katlumā-
jas Ozolu ielā. Nosauktā siltuma cena ir 
49,50 EUR par megavatstundu (MWh), 
kas ir ļoti tuva cenai, par kādu siltumu 
klientiem piegādāja SIA “Lubānas KP” 
(50,50 EUR/MWh). 

Pašvaldība cer, ka investors darbus 
paveiks laicīgi un jauno apkures sezonu 
varēs uzsākt oktobrī. Investors katlumā-
jā uzstādīs jaunas iekārtas. Vecās iekār-
tas netiks demontētas, paliks katlumājā, 
būs iespējams nepieciešamības gadīju-
mā tās izmantot. Vienīgais – paralēli to ir 
grūti izdarīt, tomēr iespējams tas ir. 

Kā veiksies jaunajam investoram, 
informācija sekos nākamajā “Lubānas 
Ziņu” numurā. 

Ligita Pētersone

Aktuāli
► PALDIES donoriem, kuri kār-

tējo reizi ziedoja asinis smagi sli-
majiem! Šī gada 24. augustā asinis 
ziedoja 35 cilvēki, 5 no tiem – pirmo 
reizi. Lai katrs donors apzinās, ka kā-
dam ir izglābis dzīvību!

► Ar 2017. gada 1. septembri 
tiek slēgts Meirānu feldšeru-vecmāšu 
punkts. Pacientiem darba laikā griez-
ties pie saviem ģimenes ārstiem, pēc 
darba laika akūtos gadījumos zvanīt 
Neatliekamajai medicīniskajai palīdzī-
bai – 113, konsultācijas pēc ģimenes 
ārsta darba laika var saņemt, zvanot 
uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 
66016001. 

Inese Lībere



Ir nodoms, ka Dzejas die-
na Lubānā katru gadu varētu 
būt Broņislavas Martuževas 
vārda dienā – Broņislavās, 26. 
augustā – kā simbols nova-
dam. Šogad tā bija otrā dzejas 
diena – veltījums Andrejam 
Eglītim. Broņislavai Martuževai 
(1924 – 2012) un Andrejam 
Eglītim (1912 – 2006) ir pie-
šķirts Triju Zvaigžņu ordenis – 
pirmajā šī ordeņa pasniegša-
nas reizē 1994. gadā. Ne tikai 
dzeja, bet arī Latvijas bezno-
sacījumu mīlestība vieno abus 
dzejniekus. Būdama nometnē 
Sibīrijā, Martuževa rakstīja: 
“Ak, dzimtene, tu man sirds 
dziļumā”; Eglītis Zviedrijas 
trimdā rakstīja: “Es vienmēr 
esmu gribējis būt mājās”. Mar-
tuževa – 6 gadus jaunāka par 
Latviju, Eglītis  – 6 gadus ve-
cāks, bet abi – piederīgi Brīvās 
Latvijas Paaudzei. Dzīvē sati-
kās vienu reizi 2005. gada 8. 
jūnijā. Pirms tam Broņislava, 
kura skaitīja Eglīša dzejas no 
galvas, aiz godbijības atteicās 
satikties, tāpēc mēs ar Zigur-
du Vidiņu, viņiem nezinot, sa-
vedām abus kopā pirms un 
pēc Z.Vidiņa fi lmas “Gaismas lāse” pirmiz-
rādes kinoteātrī “Rīga”, un izrādījās: godbi-
jība nav šķērslis, lai divas virsotnes ne tikai 
jauki parunātos, bet pat iemēģinātu, kā pa-
reizi jālieto  spieķis – Broņislava to mācīja 
Eglītim. Pasākumā varējām skatīties īsu vi-
deo ierakstu no šīs košās tikšanās. 

Visos trimdā pavadītajos gados Andrejs 
Eglītis Latviju kā lielāko dārgumu glabāja 
savā sirdsatmiņā. Pēc Volhovas purviem, 
Kurzemes cietokšņa kara pēdējā dienā – 
1945. gada 8. maijā – ar pēdējo laivu pa-
spēja pārkļūt pāri jūrai, bet dzeja it kā pār-
lūza: kad zudis vieglums, kad nav spožuma 
vairs dzimtenei, kad sapņos un nomodā, 
kad visvienalga uz kādu pasaules malu 
aizceļojot – jūrās un Jordānas ūdeņos, 
klintīs un tuksnešos – visur – nedzēšamas 
ilgas pēc tēvzemes un mīlestības pārpilna 
sirds…. Viss ir nīcība, tikai ne mīlestība… 
Ko vairāk vēl tev, tēvzeme, par sirdi varu 
dot? Pirmo reizi uz Latviju dzejnieks at-
brauca 1992. gadā: tik netaisīt, netaisīt acis 
vaļā… Uz dzīvi Latvijā pēc 53 trimdas ga-
diem pārcēlās 1998. gadā – 13. augustā 
Ministru prezidents Guntars Krasts pasnie-
dza dzīvokļa atslēgas. Kad ik pa laikam 
kāds centās izprovocēt dzejnieku un jautā-
ja, vai pēc pārcelšanās viņš nav vīlies, viņš 
nekad neteica, ka tā nav tā Latvija. Viņš tei-

ca: “Es esmu mājās. Punkts.” 1993. gada 
video ierakstā kopā ar Andreju Eglīti viņam 
tik mīļajā Ļaudonā izstaigājām tās vietas, 
kur īsāku vai ilgāku laiku viņš dzīvoja, jo 
māte bija kalpu sieva un Jurģos ceļoja no 
viena saimnieka pie cita. Dzejnieks bija ru-
nātīgs, emocionāls un tiešs. Prātā paliek 
viņa kodolīgās sentences, piemēram, ru-
nājot par palīdzības lūdzējiem, viņš teica, 
ka jāstrādā pašiem. Ja redzēs, ka paši 
dara, tad arī citi palīdzēs, jo “mironim kājas 
nesilda”. Citā video fragmentā fonā skanē-
ja Jāņa Sproģa emocionālais dziedājums 
“Ai, zemīte, tēvu zeme” no L.Garūtas un A.
Eglīša kantātes „Dievs, tava zeme deg”, uz 
ekrāna – dzejnieka mīļās Ļaudonas aina-
vas, un klausītāji piecēlās kājās…

Par sava mūža augstāko devumu 
Andrejs Eglītis uzskatīja “Dievs, Tava zeme 
deg!”, bet vaicāts, kura cita dziesma ar 
viņa vārdiem viņam vistuvākā, teica: tau-
tasdziesma Stāvēju, dziedāju augstajā kal-
nā. Vēl dažas dienas pirms aiziešanas Mū-
žībā viņš gribēja to dzirdēt. 

Šo tautasziesmu un dziesmas ar A.Eg-
līša vārdiem izjusti un skanīgi izpildīja jau-
nās paaudzes soprāns Evita Pehlaka, kuru 
iejūtīgi pavadīja profesors, Mūža balvas 
mūzikā goda laureāts, Latvijas Ordeņu 
brālības biedrs Ventis Zilberts, sniedzot arī 

Dzejas diena Broņislavās 
“Es vienmēr esmu gribējis būt mājās” 
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lietpratīgus muzikoloģiskus komen-
tārus.  Apbrīnojami pārliecinoši un J.
Ķepītim, J.Ivanovam un citiem mūzi-
kas profesionālajiem komponistiem 
līdzvērtīgi  izskanēja divas B. Martu-
ževas sacerētās dziesmas ar J.Aku-
ratera un P.Ērmaņa vārdiem. Jūlija 
Rozīša skola Rēzeknes Skolotāju 
institūtā!

Nacionālā teātra aktieris Egils 
Melbārdis lasīja Andreja Eglīša dze-
ju un vēlāk savā Facebook profi lā 
ierakstīja: “Kā saglabāt patriotismu 
bez lieka patosa? Šādi – pieskaro-
ties dižu latviešu dzīvesstāstiem un 
daiļradei.”

Priekštelpā bija skatāma izstāde 
“Broņislava Martuževa un Andrejs 
Eglītis Latvijas Ordeņu brālības 
biedra Pētera Korsaka fotomirkļos”.

Tāds bija Dzejas dienas noslē-
gums. Bet diena sākās rīta pusē, 
kad Broņislavas Martuževas fonda 
RAKSTĪTĀJA valde devāmies uz 
Ļaudonu un sagaidījām Latvijas Or-
deņu brālības (LOB) autobusu no 
Rīgas. Ļaudonas kapos kopā izstai-
gājām tēlnieka Induļa Rankas skulp-
turālo taku “Ceļš pie Andreja Eglī-
ša”, pieminējām dzejnieku un 
devāmies uz Lubānas Jaunajiem 
kapiem apciemot B.Martuževu. LOB 

Martuževas “Dārziņu” dārzā, godinot dzej-
nieci, topošās “Broņislavas Martuževas 
dzejas klēts” tuvumā iestādīja pīlādzi un 
kavējās sirsnīgās sarunās, pēc garās lietus 
nedēļas izbaudot burvīgi saulaino dienu. 
Savukārt LOB valde un Lubānas pašvaldī-
bas domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks  
kopā ar Ilzi Kraukli izvērtēja iespējas un 
vienojās, ka 2020. gada LOB gadskārtējais 
salidojums notiks Lubānas novadā, un tie-
ši Broņislavās – 26. augustā. 

Šogad sākotnēji bija paredzēts, ka pa-
sākumā muzikālo daļu aizpildīs Ingus Pē-
tersons, bet notika tā, ka tas nebija iespē-
jams. Taču viņš ir apsolījis, ka Martuževas 
dzimšanas dienā – 2018. gada 8. aprīlī 
kopā ar Venti Zilbertu Lubānā sniegs savu 
solo programmu. Protams, arī Martuževas 
sacerētās dziesmas tiks dziedātas. Savu-
kārt nākamgad 26. augustā varētu būt vel-
tījums Veronikai Strēlertei. Kāpēc tieši viņai 
– labosim šā gada kļūdu un plašāku infor-
māciju sagatavosim daudz savlaicīgāk 
nekā šogad.

 “Nav avots līdzi paņemams, / Pie avo-
ta ir jāatgriežas.” /B.Martuževa/  Uz tikša-
nos! 

Anna Egliena
Broņislavas Martuževas fonda 

RAKSTĪTĀJA valdes priekšsēdētāja
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Kad kļavas lapa plaukstās sāk zīmēt 
sārtus un dzeltenus rakstus, klāt ir rudens. 
Septembra rītos katrs zāles pudurītis un 
krūmiņš zirneklīšu tīmeklī auklē rasas pēr-
lītes. Tās noskatās, kā garām aiziet cilvēki. 
Katrs ar savām domām, priekiem un bē-
dām.  Sākas jauns mācību gads. Kāds tas 
būs, lielā mērā atkarīgs no mums katra.  

Dzīve ir notikumiem bagāta. Katru die-
nu notiek kas jauns. Kaut kas labs, kaut kas 
neparasts, kaut kas negaidīts. Vai mākam to 
ieraudzīt? Dažas lietas notiek un mums šķiet, 
ka visam tā jānotiek – pašam no sevis. Pa-
tiesībā katrs notikums ir likumsakarīgs citu 
notikumu iznākums.

Vēlies ieraudzīt neparasto? Atver sir-
di, plaši atver acis! Esi vērīgs! Vai redzi, kā 
gājputni pulcējas baros, lai dotos uz dienvi-
diem? Vai pamani, kā tie riņķo, tevi sveicinot? 
Vai redzi, kā koki pamazām rotājas košās ru-
dens krāsās? Vai pajautāji skolotājai, kāpēc 
tā notiek? Vai zini, ka cilvēka smadzenēs var 
ietilpt tūkstošiem reižu vairāk informācijas, 
nekā mēs tās izmantojam? Paskaties apkārt. 
It visur ir notikumi. Dzīve ir skaista!

Šeit – tavā skolā – mēs, skolotāji un sko-
las vadība, ikviens skolas darbinieks, ļoti 
cenšamies, lai tu, skolēn, būtu priecīgs! Mēs 
darām visu, kas mūsu spēkos, lai nodrošinā-
tu tev labāko izglītību, aizraujoši un lietderīgi 
izmantotu laiku, drošu vidi, garšīgu ēdienu 
un ērtu sadzīvi katru dienu. Un neskumsti par 
neveiksmēm! Vienkārši neatkāpies, nepa-
dodies, bet turpini darīt!  Mēs gribam, lai tev 
izdodas, gribam, lai tu vari, un palīdzēsim tev 
ikvienā cīņā pašam ar sevi!

Lai mums pietiek pacietības, iecietības, 
vēlmes un veiksmes labiem darbiem jaunajā 
mācību gadā!  

Līdz panākumiem nevar pacelties ar lif-
tu,- vienmēr ir jākāpj pa kāpnēm, pakāpienu 
pēc pakāpiena. Un kad mērķis ir sasniegts, 
gandarījums par padarīto ir garantēts. Jauna-
jā mācību gadā novēlam visiem darba prie-
ku, savstarpēju sapratni un cieņu. Lai mums 
izdodas viss iecerētais! „Saldskābmaizes” 
komanda  Jums dāvina atziņu no grāmatas 
„Slepenais spēks”: „Pārdzīvot to, kas ir at-
gadījies vakar, nav vērts, jo tas ir jau noticis. 
Pārdzīvot to, kas notiks rīt, – arī, jo tas var arī 
nenotikt. Bet tas, kas ir šodien, tik ātri pārvēr-
šas vakardienā, ka par to bēdā tikai muļķis.” 
Lai mums visiem ir gudrība priecāties par kat-
ru mirkli! Lai mums visiem izdodas! Lai Tev 
izdodas!

 „Saldskābmaizes” komanda

Katrs skolotājs savas mācību stun-
das vēlas padarīt interesantas, izmanto-
jot tehnoloģijas, mūsdienīgas metodes. 
Tāpēc mēs kopā ar skolotāju Daci Pauli-
ņu pieteicāmies un ieguvām iespēju pie-
dalīties eTwinning mācībās “Starppriekš-
metu saikne eTwinning projektos”, kas 
no 17. līdz 19. augustam notika Siguldā.

Mācību mērķis – veicināt skolotāju 
savstarpēju sadarbību skolēnu mācīša-
nās prasmju apguvē, kā arī pilnveidot 
skolotāju prasmes aktīva mācību proce-
sa organizēšanā skolā, izmantojot mūs-
dienīgas mācību metodes un modernās 
tehnoloģijas.

Nodarbību saturs tika apgūts, izman-
tojot aktīvās mācīšanās pieeju “mācies 
darot”. Kursos apguvām digitālo karšu 
veidošanu, 3D modelēšanu un vizuali-
zāciju, kā arī ērtu rīku apguve stundas 
darba dažādošanai (piemēram, Kahoot, 
Padlet, u.c.), ko ir iespējams izmantot 
mācību procesa dažādošanai un skolē-

Skolotāji Lubānas vidusskolā 
turpina izglītoties

nu mācību motivācijas paaugstināšanai. 
Kursos īpaši pievērsāmies projektu 

metodes apguvei. Iepazināmies ar eTwin-
ning projektu izstrādes pamatnostādnēm 
vietējā mērogā un starptautisku sadarbī-
bas projektu veidošanā un īstenošanā. 
Kopā ar Priekuļu vidusskolas skolotājām 
uzrakstījām un  reģistrējām projektu  “VA-
KAR – ŠODIEN – RĪT... (YESTERDAY – TO-
DAY – TOMORROW)”. Projekts ir domāts 
7. – 9. klašu skolēniem par karjeras veido-
šanu. Projekta uzdevums – attīstīt sadar-
bības prasmes, IT lietošanu, informācijas 
meklēšanu, atlasi, kritisko domāšanu. Pro-
jektā paredzēts izveidot digitālo karti, kura 
būs publiska. To varēs rediģēt, papildināt 
atbilstoši aktualitātēm. 

Tagad katram ir jābūt gatavam visu lai-
ku mācīties, attīstīt savas prasmes un arī 
apgūt ko jaunu.

Fizikas, matemātikas skolotāja 
Inese Sondare

Vasara ir aizritējusi pa ceriņu, jasmīnu 
un liepziedu taku. Pīlādzis savus sārtos 
vaigus mazgā Aiviekstes klusajos ūde-
ņos. Kastanis? Kastanis drīz atvērs savas 
brūnās acis. Bet mēs? Lubānas vidus-
skolas 1. klasē mācīsies 15 skolēni: Alise 
Bārbale, Gustavs Bērziņš, Kristers Garais, 
Emīls Ikaunieks, Guntis Lazda, Valērija 
Pekuna, Mārcis Priednieks, Romāns Teo 
Razgalis, Anna Reitere, Markuss Tauku-

lis, Markuss Valainis, Ieva Zviedre, Reinis 
Zviedris, Elīna Žeiere, Kate Rasa Žvagina.

Mums visiem sāksies nopietns darbs, 
tāpēc vēlos un novēlu skolēniem, lai izdo-
das veiksmīgs un labiem darbiem bagāts 
2017./2018. mācību gads! Priecīgu, rado-
šu, draudzīgu jauno mācību gadu! Vecā-
kiem – pacietību un vēlmi sadarboties!

1. klases audzinātāja 
Astrīda Līcīte

Draudzīgu jauno mācību gadu!
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Šogad atkal skolas avīzītē turpinā-
sim tēmu “Viņi mācījās Lubānas vidus-
skolā”. Uz sarunu aicinu Lubānas vidus-
skolas absolventi Laumu Sniķeri, kas nu 
jau pati ir kļuvusi par skolotāju. Būt par 
skolotāju nenoliedzami ir sūtība vai no-
lemtība, jo liktenis tik atbildīgu un grūtu 
darbu uztic garā stiprākajiem un dvēselē 
bagātākajiem cilvēkiem, kas spējīgi būt 
par iedvesmas un jaunrades avotu, kas 
ir aicināti saglabāt sevī un bērnos vēlmi 
palūkoties aiz apvāršņa maliņas.

Kurā gadā tu beidzi Lubānas vidus-
skolu?

– Lubānas vidusskolu pabeidzu 2013. 
gadā.

Kuru skolotāju tu visspilgtāk atce-
ries un kāpēc?

– Pirmās atmiņā ataust interesantās 
bioloģijas stundas pie skolotājas Marutas 
Losevas. Aija Andersone palikusi atmi-
ņā ar aizraujošām literatūras stundām un 
savu daudzpusīgo personību, kā arī sko-
lotājs Ansis Deksnis, kurš motivēja sportot 
ar prieku. 

Ko tev, kā skolēnam, deva Lubānas 
vidusskola?

– Vidusskolas laiku tagad atceros ar 
patīkamu nostaļģiju. Pieredzējuši un zi-
noši skolotāji labi sagatavoja tālākajām 
studijām, kā arī vidusskolas laikā rosināja 
un palīdzēja piedalīties konkursos, olim-
piādēs. Galvenais ieguvums ir piederības 
sajūta skolai, draugi un prasme mācīties.

Kur mācījies un studēji pēc Lubānas 
vidusskolas beigšanas?

– Pēc vidusskolas beigšanas studēju 
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiho-
loģijas un mākslas fakultātē, kur ieguvu 
sākumizglītības, kā arī pamatizglītības lat-
viešu valodas un literatūras skolotāja kva-
lifi kāciju un profesionālo bakalaura grādu 
izglītībā. 

Kāda bija tava bērnības sapņu pro-
fesija?

– Intereses nepārtraukti mainījās, tādēļ 
profesijas izvēle bija salīdzinoši grūts lē-
mums. Bērnībā gribēju kļūt par frizieri (kā 
vairums meiteņu sākumskolas klasēs ), tad 
pievērsos avīzes redaktora pienākumiem  
Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzē “Kak-
tuss”, vēlāk mūsu pašu “Saldskābmaizē”. 
Pieredze skolēnu avīzes veidošanā raisīja 
nopietnu interesi par žurnālista un laik-
rakstu redaktora profesijām, taču mediju 
pasaulē valdošā spriedze un uzsvars uz 
negatīvajiem, skandalozajiem notikumiem 
mazināja vēlmi darboties šajā lauciņā. Tie-
ši tādēļ man vienmēr interesanti šķiet iepa-
zīt reģionālajos laikrakstos un mājaslapās 
esošo informāciju, jo tur galvenais uzsvars 
ir uz pozitīvajiem notikumiem, attīstību, cil-
vēkiem – darītājiem.

Laikā, kad kārtoju 12. klases centralizē-
tos eksāmenus, vēl nebiju izlēmusi, kādā 
nozarē vēlos studēt. Interesēja valodas, li-

teratūra, bioloģija, ģeogrāfi ja, taču nevienā 
no tām sevi nākotnē neredzēju. Manā ģi-
menē ir vairāki skolotāji, tādēļ skolas dzīve 
un pedagoģiskā virtuve jeb tas, kas notiek 
aiz kadra, bija labi pazīstams. Ironiski, bet 
ilgus gadus teicu, ka par skolotāju noteikti 
nestrādāšu. Nekad nesaki nekad!

Vai tas, ko tu dari pašreiz, tev sagā-
dā prieku? Kādus mācību priekšmetus 
tu pasniedz skolā?

– Paralēli studijām 4. kursā sāku strā-
dāt par pagarinātās dienas grupas skolo-
tāju Rīgas Hanzas vidusskolā. Vadīju mā-
cību stundas arī citās sākumskolas klasēs. 
Mana darba diena galvenokārt aizrit darbā 
ar pirmklasniekiem, palīdzot viņiem veikt 
uzdotos mājasdarbus, strādājot ar skolē-
niem individuāli, kā arī organizējot brīvo 
laiku – dažādas fi ziskas aktivitātes, spēles 
un rotaļas gan klasē, gan ārā. Ikdienā sa-
nāk tikties ar skolēnu vecākiem, uzklausīt 
un risināt viņu raizes un problēmas, kas arī 
ir neatņemama skolotāja profesijas daļa. 

Darbs ar sākumskolas vecuma bēr-
niem ir interesants, atbildīgs, taču arī pa-
matīgs pārbaudījums pacietībai. Man ļoti 
patīk bērnu neviltotā zinātkāre par visda-
žādākajiem procesiem un notikumiem un 
ir liels gandarījums palīdzēt viņiem izzināt 
pasauli. Grūtāk ir mirkļos, kad 30 personī-
bas satiekas klasē, katra cīnoties par savu 
taisnību un visu skolotāja uzmanību cen-
šoties pieprasīt sev vienam, kā arī gadīju-
mos, kad bērnam viss mājās ir bijis atļauts 
un skolā vairs pēkšņi nevar lēkāt pa galdu 
vai visu dienu spēlēt spēles telefonā… 

Jaunais mācību gads arī man nesīs 
pārmaiņas, jo ar 1. septembri sākšu strā-
dāt par latviešu valodas un literatūras sko-

lotāju Rīgas 64. vidusskolā. 
Ja tu mazam bērnam varētu dot tikai 

vienu padomu, ko tu viņam teiktu?
– Seno patiesību “Nedari otram to, ko 

tu negribi, lai dara tev.” 
Kas ir tas, kas tev uzlabo garastā-

vokli?
– Tase smaržīgas kafi jas un šokolāde, 

bet galvenokārt sarunas ar draugiem un 
tuviniekiem. 

Kādi ir tavi nākotnes plāni?
– Šobrīd tie saistās ar darbu skolā, jo 

vēlos pilnveidot praktiskās zināšanas un 
gūt pieredzi latviešu valodas un literatūras 
skolotāja amatā. Augstskolā vairāk uzma-
nība tiek pievērsta teorētiskām atziņām, kā 
visam vajadzētu norisināties ideālajā vari-
antā, bet realitātē skolā viss mainās un ir 
neparedzams. Pie iesāktā neapstāšos un 
tuvākajos gados plānoju studēt arī maģis-
trantūrā, bet vai pedagoģijas nozarē – to 
rādīs laiks. 

Kas tavā izpratnē ir laime?
– Apziņa, ka esi īstajā laikā un vietā, 

dari to, kas patīk pašam un sniedz labumu 
arī apkārtējiem. 

Nosauc 2 cilvēkus, kurus tu apbrī-
no?

– Nesaukšu kādu konkrētu cilvēku, bet 
gan pašmāju grupu “Prāta vētra”. Vien-
mēr esmu apbrīnojusi grupas dalībnieku 
neizsīkstošo pozitīvismu, bet galvenokārt 
cilvēciskumu, kuru nav sabojājusi nauda 
un slava.  

Lielākais piedzīvojums, ko esi pie-
dzīvojusi, strādājot skolā mācību prak-
ses laikā?

– Par atgadījumiem praksē un darbā 
noteikti varētu uzrakstīt grāmatu, jo bēr-
nu izdomai blēņu un sistēmas apiešanas 
jautājumos nav robežu. Piemēram, kādā 
piektdienā pagarinātajā grupā darbojāmies 
ar dabas materiāliem. Pēc dažu eksperi-
mentētāju darbības pirmdien no izlietnes 
notekas bija izdīguši vairākus centimetrus 
gari zirņu asni. 

Rudens. Kas tev ar to saistās?
– Drēgnie rīti un sārtās kļavu lapas.
Raksturo sevi un savu ikdienu pāris 

vārdos?
– Pēc dienas ritmiem esmu izteikta 

pūce. Visas radošās idejas un darbi parasti 
top vēlās vakara stundās. Neciešu konfl ik-
tus, netaisnības, vienlīdz labi saprotos gan 
ar bērniem, gan pieaugušajiem. 

Ko tu novēlētu Lubānas vidusskolas 
skolēniem un skolotājiem?

– Skolēniem – lai ikvienā mācību pro-
cesa mirklī izdodas atrast ko sev noderīgu 
un interesantu, lai rītos nenāk miegs!  

Skolotājiem – nepagurt ikdienas dar-
bos, lai daudz ideju un radošu skolēnu, ar 
kuriem tās piepildīt!

Laumu iztaujāja 
bijusī klases audzinātāja 

Ilona Kalniņa

Nekad nesaki nekad



Interesanti. Aktuāli

Iepriekšējā laikraksta “Lu-
bānas Ziņas” numurā jūs, cie-
nījamie lasītāji, jau informējām 
par to, ka Lubānas jauniete 
Katrīna Valaine guvusi atzinību 
Vidzemes plānošanas reģiona 
aktivitātes “Vidzemes veiksmes 
stāsts” nominācijā Mājražotājs/
amatnieks. Jāpiebilst, ka mūsu 
mājražotāju radītie produkti iet 
roku rokā ar tūrisma industriju. 

Ja vēl atceramies, vārda tū-
risms pirmsākumi mūsu novadā 
meklējami Indrānu pagasta pa-
domes toreizējā priekšsēdētāja 
Viļņa Strautiņa personā. Daudzi 
ar skepsi uztvēra vārdus lauku 
tūrisms. Bet kaut kā nemanāmi, 
klusiņām, tūrisms ir iezadzies 
arī mūsu novadā... It kā tūrisms 
ir saistīts ar izklaides funkcijām 
– braucieni, skatīšanās, baudī-
šana, iepirkšanās, nakšņošana... 
bet šim jēdzienam ir arī citas 
funkcijas.

Katrīna Valaine nodarbojas ar pirts zāļu 
paklājiņu aušanu jau ceturto gadu. Nedaudz 
par pašu paklājiņu. Pirts zāļu paklāji tiek austi 
uz stellēm no vairāk nekā 20 dažādiem au-
giem (bērzs, paparde, kalme, vībotne, vīgrie-
ze, ugunspuķe, piparmētra, ozols, pīlādzis, 
nātre un daudzi citi). Paklājiņa pamatfunkcija 
ir – klāt to uz pirts lāvas, tomēr to var lietot 
arī kā dekoru gan iekštelpās, kas dod labu 
aromātu, gan uz piknika galda. Galvenie ie-
guvumi, ko sniedz šāds paklājs pirtī – labais 
aromāts, patīkama sēdēšana uz lāvas, ma-
sāžas un ārstnieciskais efekts. Pats grūtākais 
paklāja tapšanas procesā ir audekla savēr-
šana nītīs un augu savākšana, sagatavošana 
darbam. 

– Ko tu, Katrīna, domā par tūrisma 
lomu? 

– Tas ir veids, kā atnest naudu uz novadu. 
Piemēram, ja mēs braucam pirkt kaut ko uz 
citu novadu, tad savus līdzekļus atstājam tur. 
Tā ir ekonomika. Tomēr galvenokārt tūrisms 
svarīgs ar to, ka palīdz iepazīstināt viesus ar 
tām bagātībām, vai tie būtu cilvēki, vai kādas 
citas vērtības, kas pie mums ir. Tā mēs varam 
Lubānas vārdu iznest ārpus novada robe-
žām, radīt konkrētu tēlu, konkrētu slavu.

– Kā tev liekas, kādu sava novada tēlu 
mēs esam radījuši? 

– Mūsu novada tēls ir ļoti daudzpusīgs. 
Kaut kā nepareizs priekšstats cilvēkiem ra-
dies, ka dzīvojam pie Lubāna ezera. Es, kā 
amatniece, varu teikt, ka esam radījuši darbī-
gu cilvēku tēlu, piemēram, saimniecība “Ro-
zas”, “Lubānas vīnotava”, top “Martuževas 
dzejas klēts”, piedzīvojumi Māra Valaiņa da-
bas takā u.c. Tas parāda, ka mēs mēģinām 
kaut ko jaunu izdomāt. Rīgā viss jau ir – ej 
un baudi. Laukos mums pašiem ir jādomā, 
jārada no jauna kaut kādas iespējas. 

– Vai pirtszāļu paklājiņi, tavuprāt, arī 
pieder pie šī novada tēla?

– Domāju, ka jā. Četri gadi jau ir pietie-

kams laiks, lai Latvijā paklājiņus asociētu ar 
mūsu novada vārdu. Mēs, amatnieki, regu-
lāri braucam uz dažādiem tirdziņiem pa visu 
Latviju, vedam savu produkciju, rādām, stās-
tām. Cilvēki šajos tirdziņos interesējas, no 
kurienes nākusi produkcija.  

– Kā tu esi nonākusi līdz savam pirma-
jam lielākajam panākumam – Vidzemes 
veiksmes stāsts? 

– Nezinu, pamazām, ar lielu darbu, izpēti. 
Vidzemnieku dārza svētkos, kur saņēmu at-
zinību par savu darbu, teica šādus patiesus 
vārdus, ka vajadzētu paņemt nost to vārdu 
– veiksme. Visā procesā ir ļoti mazs procents 
veiksmes, pārsvarā ir ieguldītais darbs un 
uzņēmība, garas darba stundas, dusmas par 
neveiksmēm, arī asaras. Tas vienkārši ir Vi-
dzemes stāsts, kas nav iegūts mantojumā no 
mistiskiem veiksmīgiem radiem, viss ir pašu 
izdomāts, uzsākts un radīts.

– Vai tev arī ir bijušas dusmas un asa-
ras darba procesā?

– Protams, ir. Kad kaut kas neveicas. 
Esmu raudājusi pie nītīšanas, kad diegi trū-
kuši. Ik pa laikam gadās kādi pārdzīvojumi. 

– Kāds šis gads ir bijis augu vākšanā?
– Daba šogad galīgi nav lutinājusi ar da-

bas materiāliem. Domāju, ka maija pēdējā 
nedēļā jau varēšu sākt aust, taču varēja tikai 
jūnijā. Viss par 2 nedēļām aizkavējās. Daudzi 
ziedi ļoti ātri pārziedēja. Tirdziņos, uz kuriem 
regulāri braucam, bija ļoti liels pieprasījums 
pēc pirtszāļu paklājiņiem. Varu teikt, ka prece 
plauktos nestāv. 8., 9. septembrī mēs, nova-
da amatnieki, brauksim uz izstādi Rīga Food. 
Vedīsim fi lcējumus, pinumus, paklājiņus u.c 
austus izstrādājumus. Uzstāsimies ar nelielu 
priekšnesumu, stāstīsim, kas mēs, kā mums 
klānos veicas.  

– Ko vēl bez pirts paklājiņiem, tu dari – 
nākotnes plāni?

– Pabeigšu augstskolu (Vidzemes augst-
skola, tūrisms), domāšu, kā visu varu tālāk 
organizēt. Ir doma, ka paklājiņus varētu aust 

citi, es organizētu tirdziņus, va-
dītu procesus. Un vēl – es ļoti 
gribētu ceļot, tāpēc arī mācos 
tūrismu. Gribētu mesties visā-
dās avantūrās, aizbraukt uz kādu 
vietu un nezināt, kas mani tur 
sagaida. Parasti es dzīvē mēdzu 
visu ļoti rūpīgi plānot, bet ceļojot 
man gribētos dzīvot nedaudz brī-
vākā grafi kā. Ceļojumos cilvēki ir 
daudz bezrūpīgāki. Patīkami at-
rasties šādu cilvēku sabiedrībā. 
Šovasar biju pārgājienā Slovākijā  
Tatru kalnos kopā ar ceļotāju gru-
pu. Kalni man vispār liekas kaut 
kas nereāls, prātam neaptve-
rams. Tas bija 5 dienu pārgājiens 
ar mugursomām plecos (ar visu 
dzīvei nepieciešamo 5 dienām). 
Mugursomas svars bija pats tra-
kākais šajā pārgājienā. Bija fi ziski 
grūti, bet kalnu burvība visu at-
svēra.

– Kā tev šobrīd liekas, vai 
tavi nākotnes sapņi darba jomā būs saistī-
ti ar Lubānas novadu?

– Nezinu. Domāju, ka mani sapņi darba 
jomā pat nav īsti ar Latviju saistīti. Kamēr vēl 
esmu jauna un bez bērniem, liekas, ka vēl 
jāpaspēj daudz ko apskatīt, apceļot. Es do-
māju, ka tas būs gida darbs. Šobrīd mācos 4. 
kursā, 2. semestrī būs jāiziet prakse, meklēju 
prakses vietu. Visu pasauli gribētos redzēt. 
Sākšu ar Eiropas valstīm. Tas tā, ja izdosies 
viss, kā iecerēts. 2 gadus mācījos ķīniešu 
valodu, kaut kad arī uz Ķīnu būtu jāaizbrauc 
(pats grūtākais ir hieroglifi , nemāku rakstīt ķī-
niski). Esmu labi apguvusi angļu valodu, arī 
krieviski māku runāt. 

– Ko tu vislabprātāk vēlies apskatīt 
svešā zemē?

– Man ļoti interesē tradicionālā virtuve, 
neinteresē kūrorti, SPA vai lielu cilvēku masu 
apmeklēti tūrisma objekti. Vairāk piesaista  
īstā dzīve, lauku vide, cilvēki ar reālām dar-
bībām. Vēlētos satikt ceļojumā interesantus 
cilvēkus. Tā rodas saikne ar tautu, valsti, kurā 
atrodies. Būtība ir kultūrā, nevis tajā lielākajā 
debesskrāpī, kuru visi steidzas ieraudzīt.

– Runājot par veiksmi, varbūt ne jau ra-
dītais galaprodukts ir tas veiksmes stāsts, 
bet gan sastaptais interesantais cilvēks, 
kas spēj kaut ko īpašu radīt?

– Veiksme ir tad, ja ideja atnākusi pie 
cilvēka, kurš gatavs to realizēt. Piemēram, 
Mārim nezin no kurienes atnāca ideja un 
viņš to realizēja. Varbūt tā ir tā veiksme? Viss 
pārējais, kas sākas ar idejas realizāciju, jau 
vairāk nav veiksme, bet gan smags nopietns 
darbs. Mans paklājiņš gan varbūt ir veiksme, 
jo katrs darbiņš ir unikāls, neatkārtojams...

– Varbūt tiem pirts paklājiņiem veik-
sme esi tu?

– Domāju, ka mēs viens otram esam liela 
veiksme.

Ar Katrīnu Valaini sarunājās  
Ligita Pētersone

Svarīgākais – ieguldītais darbs un pacietība
NOVADĀ
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Latvieši laimīgajā zemē – Dānijā!

Varbūt skan mazliet smieklīgi “laimīgā 
zeme”, bet pirms brauciena, lasot internetā 
pieejamo informāciju par Dāniju, izlasīju vairā-
kus rakstus, kuros tas minēts. Dānija ir viena 
no augstāk attīstītajām valstīm pasaulē. Dāni-
jas valdība tiek uzskatīta par ļoti stabilu un sa-
kārtotu. Dānijā nepastāv korupcija, tāpēc tā ir 
viena no labākajām valstīm uzņēmējdarbībai. 
Ir viegli izveidot un attīstīt biznesu. Šajā valstī 
ir izcila bezmaksas veselības aprūpes sistēma. 
Vidējā alga Dānijā ir 3100 EUR (Latvijā 900 
EUR). Dāņi ir bagāti, smieklīgi, ar labu humo-
ra izjūtu, nestrādā tik daudz, prot atpūsties un 
baudīt dzīvi. Un ar to ir pilnīgi pietiekami, lai viņi 
būtu laimīgākie cilvēki pasaulē.

Laikā no 23. līdz 27. augustam tautas deju 
ansambļa (turpmāk TDA) “Lubāna” dejotājiem 
bija iespēja  izbaudīt dāņu viesmīlību, piedalo-
ties starptautiskajā Ballerup mūzikas festivālā. 
Divas dienas veltījām Kopenhāgenas apskatei, 
trīs dienas notika festivāls. Šis bija viens no re-
tajiem festivāliem, kurā varējām dejot bez ka-
pellas. Trijās dienās 9 koncerti, katrs pusstun-
du garš. Lai vidējās paaudzes dejotāji justos 
labi, līdzi braukt aicinājām Varakļānu dejotājus. 
40 minūšu programmā bija 13 dejas – sākot 
ar Latviešu pāru deju svītu un Rikavas kadriļu, 
beidzot ar Jāņa Ērgļa “Vai domāji, vai cerēji”. 

Mazliet par braucienu. Uz Kopenhāgenu 
lidojām no Kauņas lidostas. Lidojums ilga pus-
otru stundu. Tie, kas lidoja pirmo reizi, pat īsti 
nepaspēja nobīties! Festivāla pilsēta Ballerup 
atrodas kādus 20 kilometrus no lidostas. Šajā 
pilsētā dzīvo ap 48 000 iedzīvotāju. 

Dzīvošana mums bija nodrošināta Ballerup 
pašvaldībai piederošā aktivitāšu centra ēkā. 
Gulējām sporta zālē kempinga jeb ceļojuma 
gultās. Bija pieejamas basketbola bumbas un 
badmintona tīkls ar raketēm. Pārsteigums bija 
plašā virtuve ar traukiem un aprīkojumu, kuru 
mēs varējām izmantot. Centrā mūs laipni sa-
gaidīja gidi Sorens un Hanna – jauks pensio-
nāru pāris, kuri pirmo reizi iesaistījās festivāla 
darbībā. 

Tā kā ielidojām agri no rīta, tad iekārtojā-
mies un tajā pašā dienā ar vilcienu devāmies 

uz Kopenhāgenu. Izkāpuši Osterport pieturā, ar 
pilsētas karti rokās, dodamies uz Amēlijas pili 
(Dānijas karaļa rezidenci) skatīties teatralizētu 
pils sardzes maiņu. Paspējām laikā, sākums 
bija daudzsološs – sardzes vīri ar milzīgām ce-
purēm galvās iesoļoja laukumā, nostājās pretī 
esošajiem puišiem, un ... mēs īsti nesapratām, 
kas notiek, jo pusstundu 21 puisis stāvēja divās 
grupās viena otrai pretī kā sastinguši. Varbūt 
viņi spēlēja kādu acu mirkšķināšanas spēli? 
Kas to lai zina! Mēs bijām ļoti pacietīgi un gai-
dījām, kas vēl notiks. Pēc vairāk kā pusstundas 
parādījās vēl daži puiši un soļoja nomainīt pie 
pils durvīm stāvošos, bet mums uzmanība jau 
bija zudusi. Bijām vīlušies šajā pasākumā. 

Esot Kopenhāgenā, ir jāapciemo Mazā Nā-
riņa – Hansa Kristiana Andersena pasakas tēls 
ostā, kas ir arī pilsētas simbols. Pastaigājoties 
gar krastu un vērojot dažāda izmēra kuģus, 
jahtas, laivas un citus peldlīdzekļus, atrodam 
nelielo skulptūru. Vēl paspējam izbraukt ar 
kuģīti pa pilsētas kanāliem, apskatīt Dānijas 
karaļpāra kuģi. Ir skaidrs, ka laivām Kopenhā-
genā ir svarīga loma – tās ir gan pārvietošanās 
līdzeklis, gan atpūtas vieta, kur nesteidzīgi mal-
kot kafi ju.

Nākošā diena tika veltīta Ginesa rekordu 
muzejam un muzejam “Tici vai nē!” (Ripley`s 
Believe It or Not!) Ginesa rekordu muzejā var 
iepazītes ar vairāk nekā 500 Ginesa pasaules 
rekordiem, kas sasniegti visdažādākajās jo-
mās. Muzejs ir iekārtots visai atraktīvi. Tajā ir 
redzamas rekordistu fi gūras, piemēram, garā-
kais cilvēks pasaulē u.c., turklāt tās iedzīvinā-
tas atbilstošā interjerā. Muzejā ir skatāmas arī 
fi lmas par rekordu sasniegšanu. “Tici vai nē” 
muzejā savākti dažādi pasaules kuriozi. Šīs 
divas dienas pavadījām, nesteidzīgi izbaudot 
Dānijas galvaspilsētu.

Festivāla pirmā diena – četri koncerti, katrs 
30 minūtes. Pirmās divas uzstāšanās notika 
divos dažādos tirdzniecības centros, kur mēs 
kopā ar dejotājiem no Austrijas reklamējām 
festivālu. Festivāla atklāšanā bijām lepni par 
mūsu sarkanbaltsarkano karogu, kurš plīvoja 
uz festivāla galvenās skatuves blakus Dānijas, 
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Austrijas, Kanādas, Skotijas, Somijas, Vācijas 
un Čehijas karogiem. Ballerup pilsētas mērs 
mūs īpaši sveica, kā dalībniekus, kas pirmo rei-
zi piedalās festivālā. Latvijas pārstāvji šeit bija 
pirmo reizi! Pēc tam sekoja vēl divi koncerti uz 
deju skatuves. 

Festivāls notika Ballerup pilsētas centrā as-
toņās vietās: laukumā pie baznīcas – galvenā 
festivāla vieta, bibliotēkā, baznīcā, pie pulkste-
ņa, pie Baghus bāra, kur mūs ēdināja festivāla 
laikā, deju skatuvē Pedestriāna ielā, rātsnama 
laukumā un Pasta bārā.

Otrajā dienā notika pieņemšana pie pilsē-
tas mēra, uz kuru tika aicināti divi pārstāvji no 
katra kolektīva, kas piedalījās festivālā. Kopā 
Ballerup festivālā piedalījās 70 grupas – 3 tau-
tas deju kolektīvi (Latvija, Austrija, Dānija), līnij-
deju dejotāji, bērnu baleta grupa, orķestri, kori, 
dažādi ansambļi, bigbendi, solisti. Arī stili ļoti 
dažādi – no tautiskā līdz pankrokam, arī klasis-
kā mūzika, gospeļu koris un citi. Dānijā lielākā 
daļa iedzīvotāju runā angļu un vācu valodās, 
kas atviegloja komunikāciju. Arī pilsētas mērs 
neformālā sarunā ar mums runāja abās valo-
dās un slavēja latviešu augsto māksliniecisko 
sniegumu. Pēc tam sekoja uzstāšanās uz deju 
skatuves, galvenajā festivāla laukumā un bib-
liotēkā. 

Trešajā dienā pēdējās divas uzstāšanās – 
uz festivāla galvenās skatuves un uz deju ska-
tuves. Pēdējā festivāla diena sakrita ar mūsu 
Gata dzimšanas dienu. Pateicoties dejotājam 
Pēterim, tika gatavotas svētku vakariņas, uz 
kurām uzaicinājām arī mūsu gidus Hannu un 
Sorenu. Viņi redzēja visas mūsu 9 uzstāšanās 
un teicās apbrīnojam latviešus par skaisto un 
interesanto sniegumu, pateicās par īpašo va-
karu noslēgumā, par viesmīlību, vienkāršību. 
Viņi organizatoriem un draugiem stāstīšot, cik 
latvieši lieliski cilvēki. 

Jau pirmajā uzstāšanās dienā un visu fes-
tivāla laiku pie dejotājiem nāca klāt skatītāji un 
teica komplimentus par tērpiem, slavēja snie-
guma kvalitāti un patiesi priecājās par smai-
diem dejotāju sejās. Dāņi bija pārsteigti par to, 
ka ātras dejas mēs varam nodejot ar smaidu 
un prieku! Dānijā tautas dejām cilvēki sāk pie-
vērsties, tikai aizejot pensijā.

Pēc dejotāju teiktā, šis bija viens no labā-
kajiem festivāliem, kuros TDA “Lubāna” ir pie-
dalījies gan festivāla formas, gan dzīvošanas 
apstākļu, gan koncertprogrammas dēļ.

Esam sasmēlušies pozitīvas emocijas, uz-
krājuši dāņu laimes sajūtu, apzinājušies, ka de-
jot ir laime, tātad – gatavi jaunai deju sezonai.

Par šīm sajūtām sakām paldies ģimenēm 
par fi nansiālu un morālu atbalstu, paldies Lu-
bānas novada pašvaldībai un kultūras nama 
meitenēm par iespēju gatavoties festivālam sa-
koptās telpās, un brīnišķīgajiem tērpiem, deju 
draugiem no Varakļāniem paldies par kopā 
būšanu, paldies Anitai Tropai par iespēju sa-
prasties ar dāņiem. Paldies šoferim Jānim Kal-
niņam par mūsu nogādāšanu uz lidostu Kauņā 
un atvešanu mājās.

TDA “Lubāna” dejotāju piedalīšanos starp-
tautiskajā Ballerup mūzikas festivālā fi nansiāli 
atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds. 

Laila Ozoliņa



Interesanti. Aktuāli

26. augustā, sestdien, notika liels pasā-
kums – “Lubānas piedzīvojums 2017”, uz kuru 
visus aicināja Lubānas novada sporta pasā-
kumu organizators Māris Valainis. Kārtējo rei-
zi – interesants pasākums, īsts piedzīvojums. 
Sacensību distance sastāvēja no 3 disciplī-
nām: 30 km – velosipēds; 25 km – laivas; 7 km 
– skrējiens. 

Māris Valainis sociālajos tīklos pirms pasā-
kuma brīdināja: “Dārgie “Lubānas piedzīvoju-
ma” sacensību dalībnieki! Daba pēdējā laikā 
dara visu iespējamo, lai Jums piedzīvojums 
būtu tāds kārtīgs. Kājas sausas un drēbes tīras 
nebūs.” Bet dalībniekus šis brīdinājums neno-
baidīja – pasākums notika. Ko par Lubānas 
piedzīvojumu stāsta pasākuma dalībnieki?

Elīza Tropa: “Pasākums, pēc kura var sev 
uzsist pa plecu un teikt: “Es varu visu! (vai arī 
daudz vairāk, nekā domāju)”.

Pasākums, kurš pierāda, ka slapjas kājas 
visā to garumā nebūt nav kas traks, un peļķes 
meža takās pat iepriecina, jo vēsais ūdens ir 
šķietami veldzējoša terapija nogurušajām kā-
jām.

Pasākums, kurš attīsta komandas garu, 
liek domāt, sasniegt un pārvarēt savus limitus, 
un savstarpēji saliedē. Izkāpjot no laivas, teicu 
Elgai: “Es nejūtu kājas!” Viņa atbildēja: “Tas 
labi, skrien! (Domājot un uzmundrinot – galve-
nais, lai nesāp)”

Pasākums, kurš atspoguļo, kas ir “Māra 
Valaiņa stils” – tīrums, applūdusi vai aizaugu-
si pļava, aizsprostota upe – nekas no tā nav 
problēma – gluži pretēji – ikviens šķērslis taču 
padara dzīvi interesantāku, jo komforts esot 
sasniegumu ienaidnieks.

Pasākums, kurš iedvesmo atgriezties mā-
jās – Lubānā.”

Elga Šutko: “Pieteicāmies pasākumam 

Lubānas piedzīvojums 2017
diezgan spontāni – ieraudzījām, izdomājām un 
pierakstījāmies. Bailes bija pat nedaudz lielā-
kas, kā pirms Stipro skrējiena, jo distances bija 
garas un sagatavotības īsti nekādas. Trase bija 
interesanta, visos posmos bija jāpārvar šķērš-
ļi – riteņbraukšanā ļoti daudz meža celiņu un 
taciņu, pārplūdušas pļavas, purvainas taciņas, 
pupu lauks, kā arī Liedes upe. Ar laivām liels 
pārbaudījums bija pār Pededzi sakritušie koki – 
tā kā laivotājas neesam, laiciņš pagāja, kamēr 
sapratām, kā tikt dambjiem garām. Trases nos-
lēguma skrējiens nebija vieglāks par iepriekšē-
jiem posmiem – jāskrien bija caur mežu, nācās 
rāpties pāri nokritušajiem kokiem, brist caur 
ūdeņiem. Skrējiena beigās gandarījums bija 
neaprakstāms, jo fi nišējām un daudz ātrāk, kā 
bijām plānojušas. Paldies Mārim ar komandu 
par ieguldīto darbu! Pasākums tiešām bija iz-
devies!”
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AKTUĀLI. INTERESANTI
Visas komandas tika apbalvotas ar pateicī-

bām par piedalīšanos. Katras grupas pirmo 3 
vietu ieguvušās komandas tika apbalvotas ar 
medaļām un dažādām balvām.

Rezultāti:
Vīru komandas        Finiša laiks
1.v. Artis Ludboržs, Raitis Ludboržs – 4:20 
2.v. Aldis Zvejsalnieks, Ainārs Kāposts – 4:31
3.v. Deivo Mūkins, Kaspars Kozlovskis – 
4:31:02
4.v. Raivis Kecko, Pēteris Putniņš –  4:39
Jauktās komandas 
1.v. Anete Skraustiņa, Jurģis Juška – 4:28
2.v. Inese Feldmane, Jānis Lejiņš – 4:41
3.v. Judīte Ivanova, Aldis Sprinģis – 5:52
4.v. Kristīne Sproģe, Valdis Groza – 5:58
 Sievu komandas
1.v. Līga Miška, Laima Ķevere – 4:53
2.v. Elīna Reire, Iveta Kaverska – 5:08
4.v. Elga Šutko, Elīza Tropa – 5:34

Informāciju apkopoja Ligita Pētersone
Karlīnas Rudzītes foto

No 1. septembra uzturlīdzekļus no Uztur-
līdzekļu garantiju fonda iespējams saņemt 
arī pēc bērna pilngadības sasniegšanas, ja 
bērns turpina iegūt pamatizglītību, vidējo iz-
glītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Lat-
vijas Republikā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada 
vecumam.

Uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu ga-
rantiju fonda netiks veikta bērniem, kuri pēc 
pilngadības sasniegšanas turpina iegūt augstā-
ko izglītību.

Kā saņemt uzturlīdzekļus, ja uzturlīdzekļu 
izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda ir iz-
beigta, bērns ir sasniedzis pilngadību un turpina 
iegūt izglītību Latvijas Republikā?

Situācija: uzturlīdzekļu izmaksa no Uztur-
līdzekļu garantiju fonda ir izbeigta un tiesas 
nolēmumā par uzturlīdzekļu piedziņu noteikts 
piedzīt uzturlīdzekļus līdz bērna pilngadībai.

Lai saņemtu uzturlīdzekļus: bērnam, kurš 
sasniedzis pilngadību, jāiesniedz uzturlīdzekļu 
izmaksas iesniegums Uzturlīdzekļu garantiju 
fonda administrācijā.

Uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu ga-
rantiju fonda tiks veikta administratīvā procesa 

ietvaros (bez tiesas nolēmuma), noteiktajā mini-
mālajā apmērā un starp bērnu, kurš sasniedzis 
pilngadību, un vecāku nepastāv strīds par uztur-
līdzekļu maksāšanu.

Ja starp bērnu, kurš sasniedzis pilngadību, 
un vecāku pastāv strīds par uzturlīdzekļu mak-
sāšanu, bērns, kurš sasniedzis pilngadību, var 
vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par uztur-
līdzekļu piedziņu no vecāka.

Situācija: uzturlīdzekļu izmaksa no Uztur-
līdzekļu garantiju fonda ir izbeigta un tiesas 
nolēmumā par uzturlīdzekļu piedziņu noteikts 
piedzīt uzturlīdzekļus līdz bērns spēs pats sevi 
apgādāt.

Lai saņemtu uzturlīdzekļus: personai, kurai 
par labu ar tiesas nolēmumu piedzīti uzturlīdzek-
ļi, jāiesniedz uzturlīdzekļu izmaksas iesniegums 
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā.

Uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu ga-
rantiju fonda tiks veikta pamatojoties uz tiesas 
nolēmumu.

Svarīgi: lai saņemtu uzturlīdzekļus no Uztur-
līdzekļu garantiju fonda, no tiesas saņemtajam 
izpildu rakstam jābūt iesniegtam zvērinātam tie-
su izpildītājam un no zvērināta tiesu izpildītāja 

jābūt saņemtam paziņojumam, ka parādnieks 
tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu ne-
pilda.

Situācija: uzturlīdzekļu izmaksa no Uztur-
līdzekļu garantiju fonda ir izbeigta un tā tika 
veikta administratīvā procesa ietvaros (bez tie-
sas nolēmuma)

Lai saņemtu uzturlīdzekļus: bērnam, kurš 
sasniedzis pilngadību, jāiesniedz uzturlīdzekļu 
izmaksas iesniegums Uzturlīdzekļu garantiju 
fonda administrācijā.

Uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu ga-
rantiju fonda tiks veikta administratīvā procesa 
ietvaros (bez tiesas nolēmuma), noteiktajā 
minimālajā apmērā un starp bērnu, kurš 
sasniedzis pilngadību, un vecāku nepastāv 
strīds par uzturlīdzekļu maksāšanu.

Ja starp bērnu, kurš sasniedzis piln-
gadību, un vecāku pastāv strīds par uztur-
līdzekļu maksāšanu, bērns, kurš sasniedzis 
pilngadību, var vērsties tiesā ar prasības 
pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu no 
vecāka.

Uzturlīdzekļu fonda administrācija
Tālr.: 67830626; www.uzturlidzekli.lv

Par izmaiņām valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksā



 Pārdod granti, smiltis, šķembas 
u.c. ar piegādi.

 Sniedz automašīnas KAMAZ 
pašizgāzēja pakalpojumus.

Par cenām zvanīt – 26362618.
 Pārdod 3 m garu malku ar pie-

gādi Lubānā. Cena 20 EUR par kubik-
metru.

Z/S “VILCES”Z/S “VILCES”  Nākamais “Lubānas Ziņu” 
numurs iznāks 22. septembrī.

Informāciju iesniegt domē 
redaktorei līdz 15. septembrim.

Lubānas 
Jaunajos kapos
30. septembrī 
plkst. 16.00

Visagala kapos
7. oktobrī 
plkst. 18.00
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INFORMĀCIJA. SLUDINĀJUMI

Aktuāli

Cesvaines vidusskolas autoskola 
rīko “B” kategorijas autovadītāju kur-
sus Lubānas vidusskolā 12. septembrī 
plkst. 17.00. 

Iepriekšēja pteiekšanās uz “BE, C” 
kategorijām. 

Interesentiem uzziņas un 
pieteikšanās pa tālr. 29243758; 
e-pasts: janisgalejs@inbox.lv

Uzklausīšanas sanāksme
Lai uzklausītu Lubānas novada ūdens-

saimniecības pakalpojumu lietotāju viedokli 
par pašvaldības SIA ”Lubānas KP” iesniegto 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu pro-
jektu, Lubānas novada pašvaldība, piektdien, 
2017. gada 21. septembrī, plkst. 12.00 Lu-
bānas  pilsētas kluba lielajā zālē, Tilta ielā 14, 
Lubānā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi.

Jaunais ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu tarifu projekts paredz ūdensapgādes 
tarifu saglabāt esošajā līmenī 0,57 euro ap-
mērā par kubikmetru. Savukārt kanalizācijas 
pakalpojumu tarifs paredzēts 1,54 euro ap-
mērā par kubikmetru, tarifa sadārdzinājums 
0,32 euro. Tarifus plānots piemērot Lubānas 
novadā. Tarifu projektā nav iekļauts pievie-
notās vērtības nodoklis (PVN).

Sanāksmē, kurā aicināti piedalīties paš-
valdības SIA ”Lubānas KP” ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu lietotāji, pašvaldības SIA 
”Lubānas KP” pilnvarotais pārstāvis iepazīs-
tinās ar plānotā ūdenssaimniecības pakal-
pojumu tarifa projekta būtību un ekonomis-
ko pamatojumu. Ikvienam sanāksmes 
dalībniekam tiks dota iespēja uzdot jautāju-
mus un izteikt savus priekšlikumus, kā arī 
ieteikumus par iecerēto tarifu projektu.

Iepazīties ar pašvaldības SIA ”Lubānas 
KP” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu tarifu projekta kopsavilkumu var paš-
valdības mājaslapā www.lubana.lv, sadaļā / 
SIA “Lubānas KP”.

16. septembrī 
no plkst. 22.00

Lubānas pilsētas klubā

Par pozitīvu deju un ballīšu 
mūziku rūpēsies

Dj Reinis, DJ Kgee & Bechs, 
DJ Pixels

30. septembrī no plkst. 9.00
Lubānas pilsētas 
centra laukumā

Pateicība
Izsakām vislielāko pateicību 

visiem, kuri bija kopā ar mums sē-
rās par Jura Pupura aiziešanu. Īpašs 
paldies Veltai Igaunei, Ingunai Vīksnei 
un Irēnai Kozlovai par iejūtību un palī-
dzību viņa mūža pēdējās dienās. 

Jura Pupura tuvinieki

Šī var būt skaistākā 
no dienām,
Kas mūžā bijušas un būs.
Tā divas upes saplūst vienā
Un viena straume tālāk plūst!

Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļā 
noslēdza laulību

25. augustā
Sarmīte Aizupe un Intars Songailo

2. septembrī
Lāsma Mikucka un Guntars Miglāns

Apsveicam jaunās ģimenes!

Informācija 
vecākiem!

Piektdien, 3. novembrī   Lubānas 
novada Sociālais dienests organizē 
Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu 
speciālistu konsultācijas bērniem līdz 
18 gadu vecumam.

Iespējams saņemt acu ārsta un 
neirologa konsultācijas.

Pieteikties pie sociālās darbinie-
ces Vēsmas Masas pa t. 20275661.

V akance
Valsts sociālās aprūpes centrs „Latgale” piedāvā darbu
filiāles vadītājam filiālē „Lubāna” 

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku.
Pienākumi: plānot un organizēt fi liāles darbu, nodrošināt kvalitatīvu ilgstošas so-

ciālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un klientu tiesību 
ievērošanu fi liālē. Prasības: vismaz divu gadu darba pieredze darbā valsts pārvaldes 
institūcijā, ugunsdrošības kurss – 160 stundas, darba aizsardzība – 60 stundas, prasme 
strādāt ar datoru (Word, Excel un dažādām programmām).

Izglītības līmenis:  Augstākā izglītība – 2. līmeņa vai maģistrs (ekonomika, vadība, 
jurispudence vai sociālais darbs).

Valodas prasme: Latviešu – augstākā pakāpe.
Alga: sākot no EUR 1025 līdz EUR 1139. Darba vietas adrese: VSAC „Latgale” fi liāle 

„Lubāna”, “Vecumi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830.
Pieteikumus iesniegt atbilstoši atklātā konkursa nolikumam (skatīt: VSAC “Latga-

le” mājas lapā: www.vsaclatgale.gov.lv  sadaļā “Vakances”) līdz 2017.g. 15. septembra 
plkst. 10.00 VSAC “Latgale”, Lielmēmele-1, Mazzalves pagasts, Neretas novads, 2.stāva 
sekretariātā. Pasūtītāja darba laikā: no pirmdienas līdz piektdienai 8.00-16.30, pārtrau-
kums 12.00-12.30, vai nosūtot to uz šajā punktā minēto adresi pa pastu ierakstītā sūtīju-
mā. Kontaktpersona: direktore Mārīte Grigāne, tālr. 65175244.

Autovadītāju 
kursi

SVECĪŠU
VAKARS

NENOKAVĒ!

Ieeja 3 EUR


