
10. jūnijā no plkst. 22.00
Lubānas pilsētas klubā

Jums spēlēs grupa “MĀLI”
Ieeja: 3 EUR

Meirānu tautas namā
22. jūnijā plkst. 20.00

amatierteātra “Zeltrači” iestudējumā
PIRMIZRĀDE

A. Niedzviedzis 

“Dūdene zin”
Lugas darbība notiek kādā pagastā,

kur attēlotas dzīves ainiņas 
pirmsvēlēšanu gaisotnē.

Lugas galvenā varone ir visu zinoša, 
bet izrādās, ka ne vienmēr 

viņa visu zin, līdz ar to 
rodas dažādi sadzīviski  pārpratumi...

Lomās darbojas:
Ilona Malahovska,
Jautrīte Aizsilniece,
Dzintars Aizsilnieks

Aiva Caunīte,
Jānis Solzemnieks,
Linda Dubrovska,

Gunta Brieze,
Didzis Pomers.

Vadītāja Gunta Brieze

Ieejas maksa: 1,50 EUR,
skolēniem 1 EUR

Meirānu tautas namā 
22. jūnijā no plkst. 22.30

Par lustīgu ielīgošanu rūpēsies 
Arnis Graps
Ieeja: bez maksas

Lubānas pilsētas estrādē 
21. jūnijā plkst. 18.00 

Baltinavas dramatiskā kolektīva 
„Palādas”  izpildījumā izrāde 

 
Režisore: Danskovīte

Ieeja uz izrādi: 3 EUR, 
skolēniem 2 EUR, 
pirmsskolas vecuma bērniem ieeja brīva

Lubānas pilsētas estrādē
23. jūnijā no plkst. 23.00

Pie lustīgas nots un ugunīgiem ritmiem 
palīdzēs noturēties 

Pateicoties Lubānas novada pašvaldības 
fi nansiālajam atbalstam, ieeja uz balli brīva

30. maijā Lubānas vidusskolā notika Pateicības pasākums mācību olimpiāžu dalībniekiem un skolēniem, kas piedalījušies pētniecisko darbu lasīju-
mos un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, kā arī bērnu vecākiem un skolotājiem, kas skolēnus sagatavojuši. Šajā mācību gadā uz Pateicības 
pasākumu bija aicināti 50 Lubānas vidusskolas skolēni. Skolas direktore Iveta Peilāne savā uzrunā uzsvēra: „Zināšanas ir atslēga, kas atver arvien 
jaunas durvis. Zināšanas ir bagātība. Zināšanas ir tās, ko neviens Jums nevar atņemt.” Mūsu zināšanas, prasmes un talanti ir atslēga uz panāku-
miem. Pasākumā paldies tika teikts gan skolēniem, gan vecākiem, gan arī skolotājiem. 6. klases skolniece Elizabete Kalniņa. Foto Iveta Peilāne

Pateicības pasākumsPateicības pasākums

Vēl mirkli esam kopā visi, saulaini un cerību pilni,
Vēl nezinām, ko pasaule mums nesīs, vēl nezinām, kas tajā sagaidīs...
Novada skolu absolven  em – izdarīt pareizo izvēli turpmākajai dzīvei!

14. jūnijā plkst. 17.00
Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienai veltīts 

 
Aiviekstes krastā pie piemiņas akmens

Izlaidumu 
laiks 

sācies
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Domes sēde 31.05.2017
Sēdē piedalās deputāti: Tālis Salenieks,    

Līga  Špune, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne  
Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Laila Ozoli-
ņa, Lana Kunce; nepiedalās deputāts Aigars 
Noviks – aizņemts pamatdarbā. 

Pieņemtie lēmumi
 1. Piešķirt projektam “Kas pagātni 

pētī, nākotni svētī!”  līdzfi nansējumu 180, - 
EUR apmērā no 2017.gada budžetā plāno-
tajiem brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem.

Lubānas novada pašvaldība 2017. gada 
8. maijā saņēma SIA “Apvārsnis” iesniegumu 
par “Novadpētnieku mācību” projektu, kura 
ietvaros paredzēts 2017.g. II pusē dažādās 
Vidzemes pilsētās un pagastos  sarīkot no 
vairākiem semināriem un lauka prakses sa-
stāvošu teorētiski–praktiski apmācību ciklu, 
kura ietvaros tiks popularizēta novadpēt-
niecība, iesaistīti un apmācīti jauni novad-
pētnieki Vidzemē, celta jau esošo darbinie-
ku  kvalifikācija, paplašinot viņu zināšanas, 
prasmes un izpratni par kultūras mantojumu 
un kultūrvēsturisko ainavu, to dokumentēša-
nu un popularizēšanu, savāktā un apkopotā 
materiāla publicēšanu, sadarbību ar valsts, 
reģionālajām un lokālajām atmiņas institūci-
jām, kultūras iestādēm. Mācību noslēgumā 
dalībnieki saņems sertifikātu, būs bez mak-
sas pieejami dažādi novadpētniecībā izman-
tojami metodiskie materiāli, palīglīdzekļi.

 2. Apstiprināt Lubānas novada paš-
valdības 2016. gada konsolidēto fi nanšu 
pārskatu (skatīt mājaslapā www.lubana.lv).

 3. Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 5 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldī-
bas 2017. gada 26. janvāra saistošajos no-
teikumos Nr. 2 „Par pašvaldības 2017. gada 
budžetu””. 

 4. Meirānu Kalpaka pamatskolā 
2017./2018. mācību gadā atvērt šādus kla-
šu piepildījumus:

1. un 3. klase (apvienotā) – 5 izglītoja-
mie;

2. un 4. klase (apvienotā) – 8 izglītoja-
mie;

5. un 6. klase (apvienotā) – 7 izglītoja-
mie;

7. klase – 5 izglītojamie;
8. un 9. klase (apvienotā) – 7 izglītoja-

mie;
Speciālā klase – 6 izglītojamie;

Pirmsskolas izglītības grupa – 6 izglīto-
jamie.

Balsojumā  nepiedalās deputāte, Mei-
rānu Kalpaka pamatskolas direktore Lana 
Kunce kā izskatāmajā jautājumā ieinteresē-
tā persona.  

 5. Atzīt, ka T.M. nav tiesīgs saņemt Lu-
bānas novada pašvaldības palīdzību dzīvo-
jamo telpu jautājumu risināšanā - pašvaldī-
bai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās 
telpas izīrēšana. 

 6. Mainīt nosaukumu/adresi adresā-
cijas objektam – viensētai “Akmeņtači”, In-
drānu pag., Lubānas nov., uz nosaukumu/
adresi “Meža Akmeņtači” Indrānu pag., Lu-
bānas nov., adresācijas objekta kods adre-
šu klasifi katorā – 105469510. 

 7. Sagatavot atsavināšanai Lubānas 
novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Meirānu Kalpaka pamatskola”, Meirāni, 
Indrānu pag., zemes vienību 0,65 ha platī-
bā ar kadastra apzīmējumu 7058-016-0229. 
Veicot pašvaldības mantas atsavināšanas 
procedūru, ņemt vērā šādus nekustamā 
īpašuma novērtēšanas kritērijus: 

– neatkarīga vērtētāja noteiktā tirgus 
vērtība; 

– kadastrālā vērtība; 
– bilances vērtība; 
– ar mantas atsavināšanu saistītie izde-

vumi. 

 8. Apstiprināt nosaukumu nekustama-
jam īpašumam “Zīles” Indrānu pag., Lubā-
nas nov., kadastra numuru: 7058-010-0083. 

 9. Apstiprināt 2017. gada 19. maija 
Lubānas novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma – dzīvokļa īpašuma Parka ielā 7-17, 
Lubānā, Lubānas novadā (kadastra Nr. 
70139000282) un kopīpašuma 733/12575 
domājamās daļas no būves un izsoles re-
zultātus. Noslēgt nomaksas pirkuma līgumu 
par Lubānas novada pašvaldības nekusta-
mā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Parka ielā 
7-17, Lubānā, Lubānas novadā (kadastra Nr. 
70139000282) un kopīpašuma 733/12575 
domājamās daļas no būves un zemes ie-
gādi par pirkuma cenu 3060.00 euro ar no-
maksas termiņu trīs gadi. 

Mārīte Kotāne

Izdod Lubānas novada pašvaldība
Reģ. apl. Nr. 000701679

Redaktore Ligita Pētersone
Redakcijas tālr. 64820919; m.t. 28331185

e-pasts: ligita.petersone@lubana.lv 

Iespiests SIA "Erante" tipogrāfi jā
Tālr./fakss 64860983. Metiens 600 eks.

Mājaslapas adrese: www.lubana.lv

PAŠVALDĪBU 
VĒLĒŠANAS 2017

Lubānas novadā 2017. gada pašvaldību vē-
lēšanām bija reģistrēta 2081 balsstiesīga per-
sona, kopā vēlēšanās balsošanā piedalījušies 
1014 vēlētāji jeb 48,73%. Tajā skaitā iepriek-
šējās balsošanas dienās nobalsoja 273 vēlē-
tāji jeb 13,12%, savā atrašanās vietā nobalsoja 
61 vēlētājs jeb 2,93%, vēlēšanu dienā iecirknī 
nobalsoja 680 vēlētāji (32,68%). Salīdzināju-
mam – 2013. gada pašvaldību vēlēšanām bija 
reģistrētas 2326 balsstiesīgas personas, kopā 
vēlēšanās balsošanā piedalījās 1077 vēlētāji 
jeb 46,28%, iepriekšējās balsošanas dienās 
nobalsoja 251 vēlētājs jeb 10,79%, savā atra-
šanās vietā nobalsoja 97 vēlētāji jeb 4,17%. 

Atverot vēlēšanu kastes iecirkņa komisija 
konstatēja 20 vēlēšanu aploksnes bez derīgām 
vēlēšanu zīmēm, tai skaitā – 19 aploksnes ar 
vairākām vēlēšanu zīmēm, 1 tukšu aploksni un 
1 aploksne vēlēšanu kastē nebija iemesta.

Par kandidātu sarakstu Kopā varam vairāk  
tika saņemtas 183 balsošanas zīmes, 33 no 
tām nebija grozītas, 150 – grozītas,  par kan-
didātu sarakstu „Mūsu mājas rītdienai” – 810 
balsošanas zīmes,  198 no tām nebija grozītas, 
612 – grozītas. Par grozītu uzskata vēlēšanu 
zīmi, kurā vēlētājs izdarījis kaut vienu derīgu 
atzīmi.

Kandidātu saraksts Kopā varam vairāk ie-
guva 2 deputātu vietas, „Mūsu mājas rītdie-
nai”- 7 deputātu vietas.

Atbilstoši Republikas pilsētas domes un 
novada domes vēlēšanu likuma 44.pantam, 
Lubānas novada vēlēšanu komisija nolēma, 
apstiprināt 2017. gada 3. jūnija vēlēšanu rezul-
tātus un noteikt, ka Lubānas novada domē ir 
ievēlēti (alfabēta secībā): 

1. Inguna Kaņepone – Kopā varam vairāk;
2. Guntis Klikučs – „Mūsu mājas rītdienai”;
3. Rudīte Kolāte – „Mūsu mājas rītdienai”;
4. Lana Kunce – „Mūsu mājas rītdienai”;
5. Iveta Peilāne – „Mūsu mājas rītdienai”;
6. Tālis Salenieks – „Mūsu mājas rītdienai”;
7. Līga Špune – „Mūsu mājas rītdienai”;
8. Sandra Valaine – “Mūsu mājas rītdie-

nai”;
9. Māris Valers – Kopā varam vairāk.
Liels paldies vēlēšanu komisijas sekretā-

rei Līgai Birziņai, komisijas locekļiem Guntai 
Ārendei, Valdim Grozam, Janīnai Leicei, Dai-
nim Pličam, Intai Torgānei, Kasparam Tropam, 
Sandrai Vasiļevskai, Elgai Voļskai par izturību, 
atbalstu un precīzo darbu pašvaldību vēlēša-
nu organizēšanā un norisē. 

Vēlēšanu iecirkņa noformēšanā tika izman-
toti Lubānas Mākslas skolas audzēkņu darbi, 
paldies viņiem un pedagogiem Sandrai Valai-
nei un Dacei Rudzītei, 

Paldies vēlētājiem par sapratni un iecietību 
brīžos, kad bija ilgāk jāpagaida, lai nobalsotu.

Sīkāka informācija par vēlēšanu rezultātiem 
Lubānas novadā Centrālās vēlēšanu komisijas 
mājas lapā www.cvk.lv 

Lubānas novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja Sandra Līcīte

Paldies vēlētājiem!
Pateicamies saviem vēlētājiem 

par uzticību, ko mums izrādījāt, kas 
nozīmē ne tikai jau padarītā darba no-
vērtējumu, bet arī jaunu sabiedrības 
doto uzdevumu un ticību, ka spēsim 
to godam pildīt. Mēs apsolām strādāt 
pēc labākās sirdsapziņas un censties 
nepievilt uz mums liktās cerības.

Vēlētāju apvienība 
„Mūsu mājas rītdienai” 
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2013. g. 

► Vēsturisko liecību izstāžu zāles atklāšana. 
Uzsākts LAD projekts „Atklāj mūziku”.
► Lubānas pilsētas bibliotēkā tiek realizēts 

projekts “Satiec savu autoru”.
► Tika uzsākta ES Kohēzijas fonda projekta 

“Lubānas ūdenssaimniecības attīstības I kār-
ta”.
► Tiek apstiprināta Lubānas novada ilgtspē-

jīgas attīstības stratēģija 2013. – 2030. gadam. 
Stratēģijā defi nēta Lubānas novada attīstības 
vīzija ir “daudzpusīga dabas vērtību un cilvēku 
iespēju zeme, ekoloģiskās vides un saimnie-
ciskās darbības paraugs Latvijai un pasaulei”
► 14. vietā nominācijā “Labākās mazās lau-

ku skolas” nominēta Lubānas vidusskola. 
► Skolēniem pašvaldība sedz izdevumus 

par “B” kategorijas autovadītāju apmācības 
kursiem.
► Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Lubā-

nā Vidzemes, Madonas un Dārzu ielās. 
► Apkures sistēmas vienkāršotā renovācija 

Lubānas novada sociālā dienesta ēkā, Oskara 
Kalpaka ielā 12.
► Lubānas novada pašdarbnieki piedalās 

XXV Dziesmu un XV Deju svētkos.
► Jauniešu centrs uzsāk projekta “Lubānas 

novada jauniešu centra iekārtošana, informāci-
jas punkta izveide un aprīkojuma iegāde brīvā 
laika  aktivitātēm Lubānas novada jauniešiem”.

2014. g. 

 Tiek veikta siltumtrašu nomaiņa Skolas 
ielas katlumājā, tiek turpināti atjaunot gājēju 
celiņi, ierīkota ventilācija vidusskolas sporta 
zālē. 

 Par 65% palielinās fi nansējums dažādiem 
atbalsta pasākumiem mazturīgajiem iedzīvotā-
jiem. 

 Asfalta seguma atjaunošana Vidzemes – 
Stacijas ielu posmā. 

 Muzikālā uzveduma „Rakstītāja” koncert-
darbības nodrošināšana Lubānā un Latgales 
vēstniecībā GORS.

 Novadgrāvju tīrīšana Lubānas pilsētā.
 Lubānas estrādes labiekārtošanas darbi. 
 Lubānas novada sociālais dienests no-

drošina ar dažādu ārstu speciālistu (piemēram, 
acu ārsts, neirologs) konsultācijām Lubānas 
novada bērnus (turpmāk katru gadu).

 Lubānas novada vārds tiek popularizēts, 
uzņemot viesus no visas Latvijas, organizē-
jot Lubānas novada čempionātu svaru stieņa 
spiešanā guļus bez ekipējuma.

 Tiek realizēts projekts “Kāpņu izveide uz 
pieminekli Oskaram Kalpakam Visagala ka-
pos”. 

 Lubānas VSAC ēkas jumta nomaiņa.
 Lai nodrošinātu piekļuves iespējas inter-

netam pēc iespējas plašākām sabiedrības gru-
pām, tiek īstenots projekts – izveidoti 2 jauni un 
pilnveidoti 3 esošie publiskie interneta pieejas 
punkti: Meirānu tautas namā un Meirānu bib-
liotēkā, Lubānas bibliotēkā, sociālā dienesta 
ēkā O. Kalpaka ielā 12 un pašvaldības ēkā Lu-
bānā.  

2015. g.

► Asfalta seguma un gājēju celiņu izbūve 
un atjaunošana Oskara Kalpaka ielā, Parka ielā 
un Stacijas ielā.
► Grāvja gultnes tīrīšana Madonas un Mei-

rānu ielā Lubānā. 
► Iekšējo kanalizācijas tīklu renovācija Lu-

bānas sociālās aprūpes centrā.
► Siltumtīklu rekonstrukcija Skolas un Brīvī-

bas ielās, Oskara Kalpaka 25, 23, 12 namiem.
► Tiek uzsākts iedzīvotāju iniciatīvas projek-

tu konkurss teritorijas labiekārtošanai.
► Lubānas novada Jauniešu centra projekts 

“Lubānā droši”. 
► Pašvaldība iesaistās projektā “Siltumnī-

cefektu gāzu emisiju samazināšana Lubānas 
novada publisko teritoriju apgaismojuma infra-
struktūrā” (Tilta, Baložu, Aiviekstes ielā, Meirā-
nu, Dzelceļa Zābera, Klānu ielu un bērnudārza 
teritorijā nomainīti gaismas ķermeņi).
► Pabeigts ES Kohēzijas fonda projekts 

“Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija 
Lubānas pilsētā un katlumājas rekonstrukcija”.
► “Lubānas un Varakļānu dejotāju dalība 

tautas mūzikas pasākumā „Schwaigen-Reigen 
Festival der Almhūtten am Wechsel”Austrijā!”
► Tiek veikta kanalizācijas tīkla paplašinā-

šana Klānu, Celtnieku, Latgales, Jaunā, Meža, 
Skolas, Lubānas un Barkavas ielās. Tiek dota 
pieslēguma iespēja vairāk nekā 250 Lubānas 
iedzīvotājiem. 
► Notiek Jauno kapu teritorijas paplašinā-

šana un sagatavošana apbedījumu veikšanai, 
teritorija tiek attīrīta no celmiem, akmeņiem utt.
► Meirānos tiek realizēts projekts “Ūdens 

ieguves vietas atjaunošana un ūdens sagata-
vošanas stacijas izbūve”. Ūdensapgādes sis-
tēmas atjaunošana Meirānu ciemā.
► Tika pabeigts ES Kohēzijas fonda pro-

jekts “Lubānas ūdenssaimniecības attīstības 
II kārta”.
► Lietota mikroautobusa iegāde Lubānas 

vidusskolai.
► Atjaunotas autobusu maršrutu pieturas 

Lubānā un Meirānos.
► Lubānā izveidots Vienotais klientu apkal-

pošanas centrs.

2016. g.

 Darbību Lubānā pārtrauc Meridian Trade 
Bank banka.

 Tiek iedibināta jauna tradīcija – svinēt Bal-
tā galdauta svētkus.

 Saimniecības ēkas – malkas šķūņa izbū-
ve Meirānu tautas namam.

Paveiktais iepriekšējā sasaukuma laikā
 Ielu apgaismojuma uzlabošana Lubānā.
 Atbalsta ar līdzfi nansējumu Broņislavas 

Martuževas fonda “Rakstītāja” investīciju pro-
jektu “Broņislavas Martuževas” dzejas klēts” 
Indrānu pagasta “Dārziņos”.

 SIA Lattelecom elektronisko sakaru tīkla 
pieslēgumu ierīkošana Lubānā, kas ļaus nākot-
nē izmantot ātrāku internetu un iespēju skatī-
ties interaktīvo televīziju.

 Atbalstīts projekts “Lubānas ev. lut. drau-
dzes baznīcas jumta seguma maiņa”.

 Pabeigti Oskara Kalpaka pieminekļa res-
taurācijas darbi Visagala kapsētā.

 Pašvaldības un sabiedrības spēkiem 
panākta autoceļa posma Lubāna – Švāns uz-
turēšanas klases (no C uz B) maiņa ziemas 
periodā.

 Veiksmīgi realizēts dzīvē KKF atbalstītais 
projekts “Profesionālās mākslas pieejamība 
Lubānas un Cesvaines novados” (leļļu teātra 
izrāde “Jūlijonkuliņa Ziemassvētki”, koncerts 
“Visskaistākie gadalaiki”, klasiskās mūzikas 
koncerts “Latvijas simtgadi gaidot”).

 Pie Lubānas vidusskolas tapis stacionā-
rais hokeja laukums.

 Vecās pienotavas nojaukšana Lubānā.
 Brīvības ielas posma asfaltēšana.
 Visi skolēni novada skolās saņem brīv-

pusdienas.

2017. g. 

► Noslēdzies ELFLA projekts “Multifunkcio-
nālas zāles izveide Lubānas pilsētas klubā”.
► Atbalstīts projekts “Tautas tērpu iegāde 

Lubānas novada amatiermākslas kolektīviem”
► Darbā tiek pieņemts sporta pasākumu or-

ganizators. Sporta dzīve novadā kūsāt kūsā.
► Šovasar tiks būvēta siltumtrase no Ozolu 

ielas 11 līdz Ozolu ielai 14. 
► Pašvaldība izsludina biznesa ideju kon-

kursu “Sāc Lubānā”.
► Notiek kapličas būvniecības Lubānas 

Jaunajos kapos sabiedriskā apspriešana. Kap-
ličas būvniecība varēs sākties.
► Ielu apgaismojuma izbūve Meirānu ciemā.
► Pašvaldību vēlēšanas.
Pašvaldībai ir izveidojusies sekmīga sadar-

bība ar novada nevalstiskajām organizācijām 
dažādu projektu īstenošanā. Pašvaldība saka 
paldies biedrībām “Meirānieši”, “Aborieši”, 
“Aiviekstes ozoli”, “Saulains rīts”, “Lubānas 
novada amatnieks”, pensionāru biedrībai “Ce-
rība”, vecāku un pedagogu biedrībai “No sirds 
uz sirdi”, biedrībai “Vecais Ceplis”, kā arī Bro-
ņislavas Martuževas fondam “Rakstītāja” par 
iesāktiem un arī veiksmīgi realizētiem projek-
tiem. Čakli projektus raksta un tos realizē dzīvē 
jaunatnes lietu speciāliste Linda Irbe, Lubānas 
pilsētas bibliotēka, kultūras darba speciāliste 
Ilze Kraukle. Meirānu Kalpaka pamatskola un 
Lubānas vidusskola iesaistās Starptautiskos 
projektos, kurus līdzfi nansē Eiropas Savienī-
ba (Nordplus, Erasmus+ u.c.). Ir, protams, arī 
nepaveiktie darbi, jo visu padarīt nekad nav 
iespējams. Novēlēsim jaunā sasaukuma de-
putātiem realizēt dzīvē nospraustos mērķus, 
turpināt uzlabot dzīves kvalitāti novadā. 

Ligita Pētersone

2017. gada pašvaldību vēlēšanas 
notikušas. Lubānas novada pašval-
dībā ievēlēts jauns deputātu sastāvs. 
Teiksim deputātiem, kas šajās pašval-
dību vēlēšanās netika iebalsoti – pal-
dies par viņu devumu 4 gadu laikā. 
Šajā  laika periodā bijis daudz labu 
nodomu, notikumu un realizētu dar-
bu. Lielākā daļa darbu jau piemirsu-
šies. Ar kādiem darbiem paliks atmiņā 
iepriekšējais deputātu sasaukums?
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Novadā

Apsveicam Mākslas skolas 
absolventes!

 Paula Stradiņa, 7. kl., starpnovadu 
posmā ZPD konkurss (sk. Anita Stāmere) – 
2. vieta; 

 Agate Aizpurve, 7. kl., starpnovadu 
posmā sports (sk. Aksana Birziņa) – 2. vieta;

 Renārs Akmens, 8. kl., starpnovadu 
posmā sports (sk. Jānis Lejiņš) – 2. vieta; 

 Līva Kalniņa, 8.kl., starpnovadu pos-
mā ZPD konkurss (sk. Maruta Loseva) – 1. 
vieta;

 Dita Stērniniece, 8. kl., reģionā ZPD 
konkurss (sk. Maruta Loseva) – 1. vieta;

 Elīna Stoļere, 8. kl., reģionā ZPD kon-
kurss (sk. Anita Tropa) – 2. vieta;

 Renārs Ozoliņš, 8. kl., reģionā ZPD 
konkurss (sk. Maruta Loseva) – 3. vieta;

 Mārtiņš Krēsliņš, 9. kl., reģionā angļu 
valoda (sk. Dace Pauliņa) – 3. vieta;

 Ieva Merilija Akmentiņa, 9.kl., starpno-
vadu posmā sports (sk. Aksana Birziņa) – 2. 
vieta; 

 Tabita Ance Strode, 9. kl. starpnovadu 
posmā sports (sk. Aksana Birziņa) – 2. vie-
ta;

 Mārcis Andris Mihelsons, 9. kl., starp-
novadu  matemātika (sk. Māra Bērziņa) – 1. 

Svinīgā pieņemšana pie domes priekšsēdētāja
2. jūnijā Lubānas novada domes priekš-

sēdētājs Tālis Salenieks aicināja uz ikgadējo 
svinīgo pieņemšanu mācību priekšmetu 
olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējus un viņu 
pedagogus – pateicībā par Lubānas novada 
vārda popularizēšanu un ieguldīto darbu. Pa-
sākums notika Lubānas novada tūrisma un 
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā. Koncertu 
sniedza Degumnieku pamatskolas skolēni 
skolotājas Inetas Strodes vadībā. 

Skolēnu sasniegtie rezultāti olimpiādēs:
 Marta Grigule, 2. kl., starpnovadu pos-

mā glītrakstīšanas konkurss (sk. Vita Paeglī-
te) – 3. vieta; 

 Evelīna Cakule, 4. kl., starpnovadu 
posmā latviešu valoda (sk. Astrīda Līcīte) – 
2. vieta; 

 Samanta Zviedre, 4 .kl., starpnovadu 
posmā vācu valoda (sk. Anita Tropa) – 3. vie-
ta;

 Artūrs Pelšs, 6. kl., starpnovadu pos-
mā vācu valoda (sk. Anita Tropa) – 3. vieta; 
starpnovadu posmā angļu valoda (sk. Dace 
Pauliņa) – 3. vieta; 

 Elizabete Kalniņa, 6. kl., ZPD konkurss 
reģionā (sk. Mudīte Ločmele) – 2. vieta;

vieta; starpnovadu fi zika (sk. Ineses Sonda-
re) – 3. vieta; starpnovadu sports (sk. Jānis 
Lejiņš) – 2. vieta; 

 Āris Feldmanis, 9. kl., starpnovadu 
posmā sports (sk. Jānis Lejiņš) – 2. vieta;

 Emīlija Solovjeva, 10. kl., starpnovadu 
posmā vācu valoda (sk. Anita Tropa) – 2. vie-
ta; 

 Elīna Reire, 10. kl., starpnovadu pos-
mā sports (sk. Jānis Lejiņš) – 2. vieta;

 Matīss Matigars Ezeriņš, 10.kl., starp-
novadu posmā sports (sk. Jānis Lejiņš) – 2. 
vieta; 

 Viktors Serečenko, 10. kl., starpnovadu 
posmā sports (sk. Jānis Lejiņš) – 2. vieta; 

 Sabīne Stiprā, 10. kl., starpnovadu 
sports (sk. Jānis Lejiņš) – 2. vieta; 

 Amanda Gerševica, 10. kl., starpnova-
du posmā sports (sk. Jānis Lejiņš) – 2. vieta;

 Dāvis Caunītis, 11. kl., starpnovadu 
posmā sports (sk. Jānis Lejiņš) – 2. vieta.

Skolēni saņēma naudas balvas, peda-
gogi – dāvanu kartes grāmatu apgādā Zvaig-
znes ABC.

Ligita Pētersone

Elīnas Stoļeres 
diplomdarbs

Loretas Māliņas 
diplomdarbs

Luīzes Klikučas
diplomdarbs

Marinas Puškas
diplomdarbs

Betijas Klikučas
diplomdarbs

Ievas Merilijas 
Akmentiņas 
diplomdarbs

Ditas Stērninieces 
diplomdarbs

Elizabetes Kalniņas 
diplomdarbs

Ances Mūriņas
diplomdarbs

Paulas Stradiņas
diplomdarbs

Anetes Bāliņas 
diplomdarbs

Kitijas Bārbales
diplomdarbs
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„Saldskābmaizes” komanda: 
Redaktore: Madara Zviedre
Skolotāja – konsultante: 
Ilona Kalniņa
Korespondenti: Elizabete Kalniņa, 
Evelīna Elva Sirmā, Elīna Reire, 
Una Ivanova, Emīlija Solovjeva
Fotokorespondente: 
Loreta Māliņa

2017. gada jūnijs

Sveiks, vasarā!
Vai esi jau nopeldējies kādā ezerā vai 

upē? Vai esi jau ieguvis pirmo neveiklo iede-
gumu? Ja esi, tad es tevi apsveicu, jo vasarai 
uz tevi ir lieli plāni! Beidzot ir sācies ilgi gaidī-
tais laiks, kad saule spīd vēl spožāk, debesis 
ir zilākas un smaidi ir laimīgāki, jo nav jāiet uz 
skolu. Limonādes, kuru glāzēs iemesti ledus 
gabaliņi, saldējumi, basas kājas un vēl daudz 
kas cits. Ir forši atkal to visu no jauna piedzī-
vot. Vai tad ne?

No 25. – 27. maijam skolā viesojās sko-
lēni no Igaunijas. Pagājušogad mūsu deju 
kolektīvs un ansambļa meitenes viesojās pie 
viņiem, tagad viņi pie mums. Mums bija ie-
spēja baudīt koncertu, kurā vēl piedalījās arī 
mūsu pašu dejotāji. 

30. maijā skolā notika Sporta diena, kurā 
visas klases izsportojās un lieliski pavadīja 
laiku ar savu klasi, 9. klasei šī diena bija jā-
pavada, rakstot matemātikas eksāmenu. Vēl 
šīs dienas pēcpusdienā notika Pateicības 
pasākums gan skolēniem un vecākiem, gan 
skolotājiem. Ielūgti tika visi, kas piedalījās 
mācību olimpiādēs, pētniecisko un zinātniski 
pētniecisko darbu lasījumos.

2. jūnijā visiem tiem, kas ieguva vietas 
mācību olimpiādēs, pētniecisko un zinātnis-
ki pētniecisko darbu lasījumos, bija iespēja 
tikties ar Lubānas novada domes priekšsē-
dētāju Tāli Salenieku.

Neskatoties uz to, ka ir sākusies vasara, 
9. klasei viss beigsies 10. jūnijā, kad ir izlai-
dums. Ļoti ceru, ka vairākums paliks mācīties 
un pilnveidot sevi tepat Lubānas vidusskolā!

Visas “Saldskābmaizes” komandas vār-
dā novēlu saulainu, priecīgu, iedeguma pilnu 
un radošu vasaru! Ja visu vasaru strādāsiet, 
tad noteikti atrodiet laiku, kad pilnvērtīgi at-
pūsties, lai nākošais mācību gads iesāktos 
uz pozitīvas nots! Uz tikšanos!

„Saldskābmaizes” redaktore 
Madara Zviedre

Kā apgalvo numerologi, 
vārds, kas dots cilvēkam pie-
dzimstot, ietekmē visu dzīvi. 
Tas parāda mūsu lielāko dzī-
ves mērķi, dvēseles misiju, ie-
spēju gūt veiksmi un vēlamā 
dzīves ceļa izvēli. Skolotājas 
Vitas Paeglītes likteņa vārda 
skaitlis ir „1.” Vita tiek galā ar 
visu. Ir talantīga un sievišķīgi 
krāsaina. Vitai diezgan ilgi jā-
gaida, līdz sit viņas zvaigžņu 
stunda. Viņas iespēju sfēra 
– jebkura, kurā var iemācīties 
patstāvīgu izlēmību, darbību 
un individuālu pieeju. Skolotāja ir dzimusi, lai 
būtu līderis. Esi tāda un māci citiem būt tādiem!

Kāpēc Tu izvēlējies skolotājas profesiju? 
– Interese kļūt par skolotāju tapa vidusskolā, 
kad iepazinu savu krievu valodas skolotāju Aiju 
Šmeisu. Visus trīs vidusskolas gadus ar apbrī-
nu un sajūsmu vēroju viņu un tad arī izlēmu, ka 
būšu skolotāja.

Cik ilgi jau strādā par skolotāju? – Lubā-
nas vidusskolā strādāju kopš 1986. gada. Tad 
sanāk, ka strādāju par skolotāju jau 31 gadu.

Vai bērnībā domāji, ka kļūsi par skolo-
tāju? – Protams, nē! Sākumā gribēju kļūt par 
balerīnu. Vēlāk – par frizieri. Un godīgi sakot, ja 
man vēlreiz būtu iespēja izvēlēties – tomēr būtu 
friziere. Tas man ir tāds nepiepildīts sapnis.

Vai Tev patīk strādāt Lubānas vidussko-
lā? – Patīk. Šeit ir tāda latviska gaisotne, jau-
ki kolēģi, ar degsmi iet laikam līdzi. Man ir 16 
otrklasnieki – palaidņi, bet traki mīļi! Ir jauki un 
atsaucīgi bērnu vecāki.

Vai par skolotāju strādāt ir viegli? – Nav 
gan! Darbs ir visur – skolā, mājās, No tā nevar 
atslēgties. Pat sapņos bieži esmu skolā. Vien-
mēr urda kāda doma, ko neesmu izdarījusi. 
Bet tas viss pazūd, kad kāds pasaka vienkārši 
– PALDIES, skolotāj!

Kāds mājdzīvnieks Tevi vakaros sagaida 
no darba mājās? – Man ir divi suņu bērni,  Dina 
un Fredis. Un viņi tiešām pavada mani katru rītu 
un gaida atgriežamies. Nevaru iedomāties māju 
bez viņiem.

Par ko šai dzīvē visvairāk esi pateicīga? 
– Domāju, ka man ir paveicies – bija mīloši ve-
cāki, pie kuriem es biju lolota un ļoti mīlēta. Man 
ir laba ģimene, mīļa un gādīga māsa, darbavie-
ta, mīļi kolēģi, atsaucīgi, jauki kaimiņi. Vai tad 
tas ir maz?

Tava mīļākā bērnības atmiņa? Kas pa-
dara to īpašu? – Tā ir mana māja un vecāki. 
Dzīvoju pašā kalna galā pie Krustkalnu rezer-
vāta. Visa daba manu bērnību padarīja īpašu. 
Agrāk domāju, ja dzīve aizvedīs uz citu vietu, un 
tā arī notika, savu bērnības vietu kā tādu kūkas 
gabaliņu izgriezīšu un ņemšu līdzi. Līdzi esmu 

paņēmusi, tikai sirdī!
Vita, kas Tu būtu, ja ne-

būtu cilvēks? – Sapņos bieži 
redzu un fi ziski izjūtu sevi lido-
jam. Tad jau, iespējams, būtu 
kāds putns. Noteikti gan no-
metnieks, jo mīlu dzīvot mājās, 
nepatīk ceļot.

Kas ir tas, kas uzlabo 
garastāvokli? – Ja kāds pa-
saka – paldies, skolotāj! Tad 
es zinu, ka esmu vajadzīga, ka 
tas, ko daru, ir novērtēts. Es 
ļoti bieži e-klasē saņemu labus 
vārdus gan no pieaugušajiem, 

gan mazajiem. Paldies viņiem! Tas dod spēku 
un prieku!

Nosauc 3 vērtīgākās īpašības, kādas 
nepieciešamas kā audzinātājam, tā skolotā-
jam? – Manā uztverē tā ir sapratne, neatlaidība 
un ieinteresētība.

Kuri mācību priekšmeti skolā Tev visla-
bāk patika? – Krievu valoda un matemātika.

Kādi ir Tavi sievišķīgie sapņi šai vasarai? 
– Mani sapņi nemainās: rušināšanās dārzā, ap 
māju. Jā, tas man sagādā gandarījumu, un es 
jūtos labi. Man nepatīk ceļot, man nepatīk kaut 
kur braukt. Mājas – tā ir mana miera osta. Ne 
katru vasaru tas izdodas, bet ceru, ka šajā va-
sarā sapni spēšu piepildīt!

Kas Tavā izpratnē ir laime? – Esmu laimī-
ga tad, kad ir laimīgi mani mīļie. Tāpēc domāju, 
ka laime ir spēja, vara darīt laimīgus citus.

Nosauc cilvēku, kuru Tu apbrīno vai 
uzskati par varoni? – Tas ir TĒTIS. Viņš tik 
daudz piedzīvoja savā mūžā: leģionāra gaitas, 
padomju vara, izsūtīšana. Vienmēr cieta klusu. 
Tikai tad, kad kļuva skumji no atmiņām, aizgāja 
uz malkas šķūnīti klusībā paraudāt. Es ar viņu 
ļoti lepojos un katrs 16. marts man ir ļoti svarīga 
diena!

Kas ir tā pievienotā vērtība, ko ar savu 
darbu nes skolotājs? – Tas ir gala rezultāts, 
panākumi, izaugsme. Ar gandarījumu skatos uz 
bērnu panākumiem, viņu dzīves gaitu, zinu, ka 
tas ir „manējais”, tajā esmu ielikusi savu artavu.

Ko novēlētu visiem Lubānas iedzīvotā-
jiem? – Priecāties, ka dzīvojam tik skaistā latvis-
kā vietā. Novērtēt to, kas ir sasniegts. Priecāties 
par savu un citu bērnu sasniegumiem. Mums, 
te, Lubānā, ir tik daudz ar ko lepoties!

„Saldskābmaizes” komanda skolotājai 
Vitai apaļajā dzimšanas dienā novēl: Ik mir-
kli saglabāt spēju  saprast un mīlēt, lai bērni 
kopā ar Jums nebaidās sasniegt augstākās 
virsotnes! Jūsu darbs palīdz mainīt pasauli, 
vedot skolēnus uz zināšanu virsotnēm. Tas 
nav vienkārši darbs. Būt skolotājam ir misi-
ja. Daudz laimes dzimšanas dienā!

Kolēģi iztaujāja Ilona Kalniņa

Novērtē to, kas ir sasniegts

2017. gada jū2017. gada jū

Lubānas vidusskolas skolēnu avīze 



/”Lubānas Ziņas” 2017. gada 9. jūnijs/6

Lubānas vidusskolas skolēnu avīzīte “Saldskābmaize”

23. – 24. maijā Lubānas vidusskolas 
5.klase, 6.klase un 8.klase devās ekskur-
sijā uz kūrortpilsētu Palangu. Mūsu pirmā 
pieturvieta bija Krusta kalns. Krusta kalns ir 
Lietuvas katoļu svētvieta agrākā pilskalna 
vietā, atrodas 12 km attālumā no Šauļiem. 
Apmēram 300 metrus aiz Krusta  kalna pa-
ceļas franciskāņu klosteris. Interesantākais 
mums likās tas, ka klosterim par altāri kal-
po pats Krusta kalns, ko var redzēt pa sie-
nā iebūvētu lielu logu. Nākamā pieturvieta 
bija Kretingas ziemas dārzs. Kretingas pilī 
atrodas viens no vecākajiem ziemas dār-
ziem Baltijas valstīs, kuru grāfs Tiškevičs 
izveidoja savai sievai. Dārzā apskatāma 
liela bagātīga eksotisko augu kolekcija. To 
visu var baudīt kafejnīcā, no kuras paveras 
lielisks skats uz baseinu ar ūdenskritumu 
un tajā dzīvojošām zivīm un bruņurupu-
čiem. 

Dinozauri ir izmiruši? Diez vai tam pie-
kritīs Radaiļu muižas saimnieki, kur devā-
mies izbaudīt parkā piedāvātās atrakcijas. 
Parkā var apskatīt vairāk kā 40 dinozaurus. 
Parkā izbaudījām arī 5D kinoteātri, kur va-
rēja sastapt dusmīgo Tiranozauru, un grei-
zo spoguļu labirints, kas lika  justies, kā 
notvertiem burvju pasaulē.

Nokļūstot kūrortpilsētā Palangā, izstai-
gājām gājēju ielu, ko dēvē arī par „bešen-
naja uļica”, jo vasaras sezonas laikā tā ir 
pilna ar tūristiem. Interesanti ir tas, ka šī 
iela beidzas ar molu, kas ieved Baltijas 
jūrā. Nelielu veldzi mums sniedza pilsētas 
muzikālā strūklaka.

Apmeklējām arī Kuršu kāpas – smil-
šu kāpu strēli, kas atdala Kuršu jomu no 
Baltijas jūras. Strēles garums ir ap 98 km, 
platums 0,4 — 3,8 km. Faktiski tā ir pus-

2016. gadā no 4. līdz 6. maijam deju 
kolektīvs „Žuburiņi” un 6. – 10. klašu mei-
teņu ansamblis viesojās Igaunijā Kuusalu 
vidusskolā. Savukārt igauņu bērni atbildes 
vizītē Lubānas vidusskolā bija 2017. gadā 
no 25. – 27. maijam. Igauņu bērni – dejotāji 
no 5. klases un 10. klases iepazina mūsu 
mazpilsētu. Skolēni vizītes laikā apmeklēja 
Gunāra Igauņa veco mūzikas instrumentu 
ekspozīciju Gaigalavā. Iepazinās ar mūzi-
kas instrumentiem, to izgatavošanas pro-
cesu un muzicēšanu. Skolēnu un skolotāju 
domas pēc muzeja apmeklējuma: „Brīniš-
ķīgs muzejs un izcils muzeja saimnieks, 
enerģisks, atraktīvs stāstījums par un ap 
mūzikas instrumentiem. Ļoti patika tas, 
ka paši varējām spēlēt dažādus mūzikas 
instrumentus.” Ļoti daudzi bērni muzejā ie-
gādājās svilpītes. Skolēniem tika piedāvāta 
iespēja apmeklēt arī kokaudzētavu „Podi-
ņi.” Šobrīd tā ir viena no modernākajām 
Baltijā un viena no trim Latvijas lielākajām 
kokaudzētavām. Skolēni tika ievesti saldē-

tavā, kur viņi varēja izmēģināt savu balsi un 
izjust atbalss varenību. Kokaudzētavā bēr-
nus pārsteidza, ka te tiek izaudzēts tik liels 
daudzums koku. 

11. klases skolniece, gidu pulciņa da-
lībniece Laila Strode iepazīstināja viesus ar 
Lubānas luterāņu baznīcu. „Žuburiņu” de-
jotāji  savus 5. klases deju draugus aicinā-
ja uz draudzības vakaru pilsētas klubā, kur 
izspēlēja dažādas rotaļas un spēles, savu-
kārt, Lubānas vidusskolas 10. klase savus 
vienaudžus veda ekskursijā pa Lubānu ar 
velosipēdiem.

Skolēniem no Igaunijas ļoti patika da-
bas takā AIVIEKSTES OZOLI, kur varēja 
paviesoties akmens laikmeta apmetnē, pa-
staigāties pa taku, kas ved gar Aiviekstes 
upi un izbaudīt dažādas aktivitātes, piemē-
ram, loka šaušanu un šķēpa mešanu.

26. maija rītā skolēni no Igaunijas snie-
dza koncertu Lubānas vidusskolā kopā 
ar „Žuburiņu” dejotājiem un 1. – 2. klases 
dziedātājiem.

Lubānas vidusskolā viesojas draugi no Igaunijas

Ekskursija uz Palangu

sala, jo pie Klaipēdas atrodas šaurums, 
kurā Kuršu joma savienojas ar Baltijas 
jūru. Kuršu kāpas ir aizsargājama dabas 
teritorija. Tajā izveidots nacionālais parks. 
Kuršu kāpās atrodas Eiropā lielākās ceļo-
jošās smilšu kāpas. To vidējais augstums 
ir 35 m, lai gan lielākas kāpas sasniedz 60 
m augstumu.

Visiem skolēniem visvairāk patika del-
fīnu izrāde Klaipēdas delfi nārijā. Senie 
grieķi uzskatīja delfīnus par dievu pava-
doņiem, jūrniekiem delfīni bija veiksmes 
zīme.  Programmā – jaunas un aizraujošas 
delfīnu atraktīvās izrādes – gudrie dzīvnie-

ki dejoja valsi, gleznoja Lietuvas karogu, 
dziedāja, spēlēja bumbu, sagādājot lielu 
prieku gan pieaugušajiem, gan bērniem! 
Izbaudījām arī jūras lauvu izrādi. Skolēni 
saka paldies, skolotājām Ilonai Kalniņai, 
Mudītei Ločmelei un Inesei Sondarei, kas 
mūs aizveda tik burvīgā ceļojumā. Eks-
kursija lika aizmirst ikdienas neveiksmes. 
Paldies, Jums! Paldies arī burvīgajam šo-
ferītim no fi rmas „Ripo” Jāzepam Naglim 
un gidei Annai Zeimulei!

Ekskursijas baudītāji 
no 5., 6. un 8.klases

27. maija rītā viesi no Igaunijas devās 
uz Cēsīm kopā ar „Žuburiņu ” dejotājiem, 
lai piedalītos deju festivāla „Latvju bērni 
danci veda” ielu koncertā. Pēcpusdienā 
saposušies, dejotāji pulcējās svētku gājie-
nam, kurā kā krāsaina, burbuļojoša upe, 
plūda aptuveni 5400 dejotāju no 268 deju 
kolektīviem, nesot rokās krāsainus “lidojo-
šos šķīvīšus”. Gājienā dejotāji izpildīja da-
žādus uzdevumus: gan dejoja polku, ga-
lopu, palēcienus, gan sita plaukstas, leca 
uz vienas kājas utt. Gājienā piedalījās arī 
mūsu draugi no Igaunijas. Viesus pārstei-
dza lielais skolēnu daudzums un mīlestība 
uz deju jau no maza ķipara vecuma.

Viesi no Igaunijas mājup devās pie-
kusuši, bet laimīgi. Viņi labprāt uz savām 
mājām ņemtu līdzi Lubānas vidusskolas 
pavārīti Ingu, jo ļoti garšoja viņiem piedā-
vātās pusdienas, vakariņas un brokastis, 
kā arī harizmātisko sava novada patriotu 
Māri Valaini.

Skolotāja Anita Tropa
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Klāt jaunā makulatūras vākšanas akci-
ja! Tāpēc aicinām ikvienu vest uz Lubānas 
pilsētas bibliotēku jebkāda veida nevaja-
dzīgus papīra izstrādājumus – grāmatas, 
žurnālus, avīzes, bukletus un cita veida 
papīru. Iepriekšējā akcijā mūsu bibliotēka 
ieguva 1. vietu, nododot 6732 kg makulatū-
ras. Liels paldies lubāniešiem un apkārtnes 
iedzīvotājiem par atbalstu! Bez jums tas ne-
būtu izdevies!

Ja atvedat makulatūru pēc bibliotēkas 
darba laika, varat to atstāt pie bibliotēkas 
durvīm!

Inguna Kaņepone

EP Informācijas 
biroja Latvijā 

organizēts projekts 
“Garšīgie likumi” 

Kas kopīgs Eiropas Parlamentam ar Lu-
bānu, restorānu “Kaļķu vārti”, strausa olām, 
tika noskaidrota atbilde iepriekšējā laik-
raksta “Lubānas Ziņas” numurā. Un ir vēl 
viena svarīga sastāvdaļa, kas šo projektu 
saista ar Lubānu – tā ir Lubānas vidussko-
las skolotāja Ilva Markova, kas šajā projektā 
iesaistīja 9. un 10. klašu skolēnus un ļāva 
11. maijā – projekta noslēguma pasākumā 
Lubānas novada sasabiedrības pārstāvjiem 
un pašiem skolēniem izbaudīt pāris bez-
rūpīgas stundas, baudot garšīgas lietas, 
kuras varbūt otrreiz nekad nesanāks nogar-
šot. Runājot par garšīgām lietām, dažiem 
radies jautājums, kas ir pupermiķeļa dru-
pačas. Izrādās, ka precīzs ēdiena nosau-
kums ir pumperniķeļa drupačas. Vārdnīcā 
noskaidroju, ka pumperniķelis ir salds, ciets 
cepums ar rozīnēm un riekstiem. // Rupja ru-
dzu maize. novec.     Ligita Pētersone

Tiekamies 
festivālā!

Saulgriežu laikā no 17. līdz 18. jūnijam 
notiks kārtējais, šovasar jau trešais, sieviešu 
deju kopu festivāls “Spīganu dejas ezera at-
spulgā”.

Festivālā šogad dalību pieteikušas sievie-
šu deju kopas no Mazsalacas, Birzgales, Zo-
sēniem, Lēdmanes, Ciblas, Meirāniem, Barka-
vas, Degumniekiem, Sauleskalna, Vestienas.

Meirānu TN sieviešu deju kopa “Magones” 
festivālā piedalīsies jau trešo gadu. “Magones” 
ir brīnišķīgs kolektīvs – apzinīgas, saliedētas, 
ar augstu pienākuma sajūtu. Neatlaidīga dar-
ba rezultātā dejotājas apguvušas festivāla deju 
repertuāru un sagatavojušās Jaunrades deju 
koncertam. Šo pasākumu “Magones” gaida kā 
lielu, aizraujošu notikumu, jo atkal tiks satiktas 
dejotājas, kas iepazītas iepriekšējos festivālos 
un kopīgos koncertos visdažādākajās Latvijas 
vietās, kā arī satiktas pilnīgi jaunas deju ko-
pas. Kopā sievietes ļausies Dejas prieka vili-
nājumam, kas izpaudīsies deju rakstos, tērpu 
dažādībā, saugriežu laika maģiskajā burvībā, 
kad sieviete spēj pieburt sev un saviem tuva-
jiem cilvēkiem veselību, veiksmi, gūstot ener-
ģiju, spēku no dabas un dejas.

Priecē, ka ir sabiedrības daļa, kas atbalsta 
šos “mazos deju svētkus” gan ar vārdiem, gan 
darbiem. Tāpat ir tik patīkami redzēt daudz 
smaidošu seju – gan deju laukumā, gan ska-
tītāju rindās. Tas liecina par to, ka šādi svētki 
ir vajadzīgi. 

Festivālu rīko un atbalsta: Gaigalavas KN, 
Gaigalavas pagasta pārvalde, Degumnieku 
TN, Latvijas Senioru deju apvienība (LSDA), 
ūdenstūrisma attīstības centrs “Bāka” pie Lu-
bāna ezera.

Programmā: 
17. jūnijā 

 Plkst. 11.00 festivāla atklāšana ūdens-
tūrisma attīstības centrā „Bāka”

 Plkst. 20.00 koncerts laukumā pie Gai-
galavas kultūras nama

Koncertu kuplinās Rugāju pagasta dāmu 
vokālais ansamblis (vad. S.Anckina) un Bērz-
gales pagasta folkloras kopa (vad. A. Adijā-
ne)

Pēc koncerta – Danču vakars. Par jautru 
mūziku gādās Dricānu KN lauku kapela (vad. 
J.Trūps)

No plkst. 18.00 laukumā pie Gaigalavas 
kultūras nama darbosies Amatnieku un māj-
ražotāju tirdziņš. Visus pārdotgribētājus aici-
nām pieteikties pa tālruni 29498655 (Valentī-
na) līdz 16. jūnijam.

18. jūnijā
 Plkst. 12.00 sieviešu deju kopu kon-

certs Gaigalavas kultūras namā „Nākat, sie-
vas, sētiņā jautru danci uzdejot!”. Ieeja uz 
pasākumiem – bez maksas. 

Visi laipni aicināti!

Festivāla sieviešu deju kopu koordinatore
Ilze Purpļeviča 

Vēl var iesniegt 
gada ienākumu 
deklarāciju par 

2013. gadu
Fiziskās personas, kuras neveic nekā-

da veida saimniecisko darbību, var brīvprā-
tīgi iesniegt gada ienākuma deklarāciju, lai 
saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju 
ienākuma nodokli par attaisnotajiem izde-
vumiem (izglītību, medicīnu, zobārstnie-
cību, iemaksām pensiju fondos u.c.) par 
2013.  gadu tikai līdz 2017. gada 16. jūni-
ja plkst. 24.00.

Diāna Krieva

JūnijāJūnijā
Tu izvēlies nākotnei sevi,
Kad ābeles, ceriņi zied.
Tu sapņo, ilgojies, ceri –

Lai gavilē vasarīgs prieks...

Drīz vecākus ziediem sveiksi
Un sirsnīgi – skolotājus,
Tad skolai ardievas teiksi

Un neparasts svinīgums būs...

Būs jādodas dzīves ceļā
Drīz zinību veldzi smelt;

Pret gaismu tā paceļot seju –
Laiks – ceriņiem, ābelēm zelt!

(Ēvalds Leons)
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Pasākumi sabiedrības 
veselības veicināšanai 
un slimību profi laksei 
Ir uzsākta Eiropas Sociālā fonda 9.2.4.2. 

pasākuma projekta “Slimību profilakses un 
kontroles centra organizēti vietēja mēroga 
pasākumi sabiedrības veselības veicināša-
nai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” 
īstenošana. 

Projektu īsteno Slimību profi lakses un kon-
troles centrs 14 pašvaldībās: Babītes novada, 
Durbes novada, Ērgļu novada, Garkalnes 
novada, Ikšķiles novada, Inčukalna novada, 
Līgatnes novada, Lubānas novada, Mērsraga 
novada, Pārgaujas novada, Priekuļu novada, 
Tērvetes novada, Vaiņodes novada un Viļānu 
novada pašvaldībās.

Projekta mērķis ir:
1. Nodrošināt veselības veicināšanas un 

slimību profi lakses pasākumu pieejamību 
pašvaldību iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, 
nabadzības un sociālas atstumtības riskam 
pakļautajiem;

2. Organizējot un īstenojot pasākumus 
veselīga uztura, fi zisko aktivitāšu, atkarību 
mazināšanas, garīgās veselības, seksuālas un 
reproduktīvās veselības jomā, sekmēt iedzīvo-
tāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu.

Saskaņā ar Sabiedrības veselības pamat-
nostādnēm 2014. – 2020. gadam galvenās 
sabiedrības veselības problēmas Latvijā ir 
augstie saslimstības un mirstības rādītāji sirds 
un asinsvadu, onkoloģijas, kā arī garīgās ve-
selības jomās. Arī reproduktīvā veselība tiek 
uzsvērta kā viens no būtiskiem sabiedrības 
veselību raksturojošajiem indikatīvajiem rādī-
tājiem, kuram būtu jāvērš īpaša uzmanība, pa-
augstinot informētību. Sabiedrības informētī-
bas uzlabošana, personīgo iemaņu attīstīšana 
un uzvedības maiņas veicināšana ir vienkārši 
un efektīvi pasākumi, kas veicina sabiedrības 
veselības uzlabošanos un ļauj samazināt sa-
slimstības un mirstības rādītājus.

Pašvaldībās, iespējami tuvu iedzīvotāju 
dzīves vietai, projekta ietvaros paredzēts īs-
tenot izglītojošus sabiedrības veselības vei-
cināšanas un slimību profi lakses pasākumus 
katrā no prioritārajām jomām, kuri vērsti uz 
zināšanu par savu veselību un to ietekmējo-
šiem faktoriem uzlabošanu, kā arī skaidrotu 
iespējas novērst veselības riskus. Lai sekmētu 
sociāli – ekonomisko atšķirību izlīdzināšanu, 
projekta ietvaros īpaši tiks uzrunāti novadu ie-
dzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar 
iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz 
kv.km, trūcīgie un maznodrošinātie, bezdarb-
nieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas 
vecāki par 54 gadiem, kā arī bērni.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. 
gada aprīlis – 2019. gada decembris. Pro-
jekta kopējais fi nansējums: 429 757,00 
EUR, t.sk.: Eiropas Sociālā fonda fi nansē-
jums: 365 293,45 EUR; valsts budžeta fi nan-
sējums: 64 463,55 EUR.

Nacionālais veselības dienests atgādina, 
ka iedzīvotājiem no valsts budžeta līdzekļiem 
tiek apmaksātas noteiktas profi laktiskās ve-
selības pārbaudes un vakcinācija, kas sniedz 
iespēju uzraudzīt savu veselību, savlaicīgi pa-
manīt izmaiņas veselības stāvoklī un pasargāt 
sevi no saslimšanām.

Iedzīvotāji, kuri gada laikā nav vērsušies 
pie sava ģimenes ārsta saistībā ar kādu sa-
slimšanu, var doties pie ārsta uz bezmaksas 
profi laktisko apskati. Apskates laikā ģimenes 
ārsts iztaujā pacientu, izvērtē vispārējo vese-
lības stāvokli un nepieciešamības gadījumā 
veic asinsspiediena un pulsa noteikšanu, 
sirdsdarbības un plaušu izklausīšanu, vēdera 
iztaustīšanu, limfmezglu apskati un iztaustī-
šanu, vairogdziedzera stāvokļa novērtēšanu, 
krūšu dziedzeru apskati un iztaustīšanu u. c. 
pārbaudes. 

Diemžēl vairāk nekā 80% ģimenes ārstu 
praksēs reģistrēto pieaugušo, kuri gadu un il-
gāk nav vērsušies pie sava ģimenes ārsta sais-
tībā ar saslimšanu, nav izmantojuši šo iespēju 
un pārbaudījušies pie ārsta profi laktiski. 

Ģimenes ārsta praksē var interesēties arī 
par iespējām veikt valsts apmaksāto profi lak-
tisko krūšu, dzemdes kakla un zarnu (kolorek-
tālo) pārbaudi, lai noskaidrotu, vai nav pamata 
aizdomām par ļaundabīgām slimībām. Gan 
vēža profi laktiskās pārbaudes, gan pēcpār-
baužu izmeklējumi un ārstēšana tiek nodroši-
nāti ārpus kopējās rindas un ārstniecības ies-
tādei noteiktā valsts fi nansējuma (kvotām).

Krūšu un dzemdes kakla pārbaudes veik-
šanai sievietēm noteiktos vecumos tiek nosū-
tītas uzaicinājuma vēstules, kuras nozaudē-
šanas gadījumā var atjaunot, vēršoties sava 
ģimenes ārsta praksē. Uzaicinājumi krūšu 

Iedzīvotājus aicina veikt bezmaksas 
profi laktiskās veselības pārbaudes

pārbaudei tiek nosūtīti sievietēm 50 – 69 gadu 
vecumā (reizi divos gados), bet dzemdes kak-
la pārbaudei 25 – 70 gadu vecumā (reizi trijos 
gados). Zarnu profi laktisko pārbaudi var veikt 
sievietes un vīrieši 50 – 74 gadu vecumā (reizi 
gadā), saņemot ģimenes ārsta praksē skrī-
ningtestu vai nosūtījumu uz laboratoriju.

Noteiktos vecumos bez maksas veicama 
arī vakcinācija. Pieaugušajiem ik 10 gadus 
jāveic kombinētā vakcīna pret difteriju un 
stinguma krampjiem, kas tiek veikta ģimenes 
ārsta praksē vai ģimenes ārstam izsniedzot 
nosūtījumu uz vakcinācijas kabinetu. Savukārt 
bērnu vakcinācijas kalendārs ir pieejams Sli-
mību profi lakses un kontroles centra mājasla-
pas www.spkc.gov.lv sadaļā “Tavai veselībai” 
– “Vakcinācija”.

Profi laktisko veselības pārbaužu veikšana 
un praksē reģistrēto pacientu vakcinācijas ap-
tvere ir daļa no ikgadējās ģimenes ārstu darbī-
bas novērtēšanas, kas sniedz iespēju ārstam 
īstenot maksimāli efektīvu prakses pacientu 
veselības profi laksi un tādējādi saņemt pie-
maksu papildus prakses darbības nodrošinā-
šanai paredzētajam valsts fi nansējumam.

Veicot ģimenes ārstu ikgadējo novērtēša-
nu, tiek vērtēta ne tikai profi lakses īstenošana, 
bet arī bērnu aprūpe, hronisko pacientu aprū-
pe, ģimenes ārsta veikto manipulāciju daudz-
veidība un Neatliekamās medicīniskās palīdzī-
bas dienesta izsaukumu skaits pie ģimenes 
ārsta pacientiem, ja izsaukuma rezultātā pa-
cients nav ticis ievietots slimnīcā.

Informāciju sagatavoja: 
Evija Štālberga, 

Nacionālā veselības dienesta 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr.: 67045007, 28383970

Jau no 13. maija sākusies Latvijas čem-
pionāta Ziemeļaustrumu reģiona 2. līga. 
Futbola komanda Lubāna/Degumnieki ir 
aizvadījusi jau divas spēles, kurās gūtas 
pārliecinošas uzvaras. Pirmajā spēlē pār-
spēti pagājušās sezonas čempioni Balvu 
Sporta centrs ar rezultātu 5:3. Otrajā spē-
lē Lubāna/Degumnieki bija spēcīgāki par 
Ludzas NSS, spēles rezultāts 4:1. Koman-
das uzvaru kaldināja un vārtus guva Jānis 
Šķēls, Ivars Lizdiks un Andris Kellijs.

Turnīra tabula uz 05.06. 
1.v. Lubāna/Degumnieki – 6 p. 
2.v. BSC Balvi – 6 p.
3.v. Ludzas NSS – 0 p.
4.v. Kvarcs/Madona BJSS – 0 p.
5. v. FB Gulbene – 0 p.

Pašlaik rezultatīvāko spēlētāju TOP 5 
1. vietā Rihards Ščogols – BSC Balvi – 3 

vārti;
2. vietā Jānis Šķēls – Lubāna/Degum-

nieki – 3 vārti;
3. vietā Andris Kellijs – Lubāna/Degum-

nieki – 2 vārti;
4. vietā Atis Noviks – Lubāna/Degum-

nieki – 2 vārti;
5. vietā Kārlis Vanags – BSC Balvi – 2 

vārti.

Nākamā spēle notiks 2.jūlijā plkst. 14.00 
Degumnieku pamatskolas stadionā. Tieka-
mies laukumā!

Ziemeļaustrumu futbola centra 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Elīna Zujāne

Futbola komanda Lubāna/Degumnieki 
Latvijas futbola 2. līgas čempionātu 

iesāk ar 2 uzvarām
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Tuvojoties vasaras brīvlaikam Valsts 
policija aicina vecākus pastiprināti pievērst 
uzmanību bērnu drošībai, kā arī pārrunāt 
jautājumus par drošu un pareizu rīcību ik-
dienas situācijās. Vasarā, kad skolas gaitas 
beigušās un arī pulciņi vairs nav jāapmek-
lē, bērni daudz laika pavada ārpus telpām, 
braucot ar velosipēdiem, skrituļojot, peldo-
ties vai atpūšoties līdz spēku izsīkumam. 
Vasara nozīmē arī to, ka vairs nav ierobe-
žots brīvais laiks, līdz ar to bieži piemirstas 
drošības pasākumi, kuru neievērošana 
veicina bīstamas un pat traumatiskas situā-
cijas. 

Piemēram, der atcerēties, ka braucot 
ar velosipēdu, skūteri u.t.t. ir jāievēro ne ti-
kai sava personiskā drošība, bet arī citu, ar 
savu rīcību neapdraudot pārējos satiksmes 
dalībniekus. Uzsākot aktīvu velo sezonu, 
velosipēdam ir jāveic apkope. Regulāri 
jāpārbauda bremzes, riepu nodilums.  Ķi-
veres, elkoņu/ceļu sargiem nav jāglabājas 
mājās plauktiņā, bet ir jābūt uzvilktiem, lai 
locītavas būtu sveikas un veselas!

Kājāmgājējiem, pirms pāriet ielu, jā-
apstājas un jāpārliecinās, paskatoties pa 

kreisi un pēc tam pa labi. Neder atruna – 
luksoforā dega zaļā gaisma vai devos pāri 
ielai pie apzīmētas gājēju pārejas. Jebku-
ram, piedaloties ceļu satiksmē, ir jāpārlieci-
nās vai ir droši uzsākt vai turpināt uzsākto 
kustību.

Dažs labs no rīta pieceļas, ātri nomazgā 
muti, vēl ātrāk paķer no galda kādu kārumu 
un dodas ārā pa durvīm ar domu, ka iela vai 
pagalms mani jau gaida. Dodoties prom no 
savas dzīvesvietas, vienmēr jāinformē ve-
cāki vai likumiskie aizbildņi par savu atra-
šanos! Būtiski arī tas, ka Bērnu tiesību aiz-
sardzības likuma 59.pants paredz, ka bērni 
līdz 16 gadu vecumam nedrīkst uzturēties 
sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, 
audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes 
vadītāja vai viņu pilnvarotas pilngadīgas 
personas klātbūtnes nakts laikā. Par nakts 
laiku uzskatam laiku no pulksten 22:00 līdz 
pulksten 06:00. 

Atgādinām arī, ka vasaras laikā pastāv 
vislielākais risks uguns nedrošībai! Ar sēr-
kociņiem, šķiltavām vai svecēm mežos vai 
sprādzien bīstamās vietās nespēlēsimies! 
VUGD pagājušā gada statistika vēsta, ka 

Par drošu vasaru – drošības līgums bērniem
2016.gadā tieši vasaras mēnešos vairāki 
desmiti bērnu un pieaugušo nokļuva da-
žādos negadījumos, cieta un arī gāja bojā. 
Pagājušajā gadā ugunsgrēkos gāja bojā 95 
cilvēki, no kuriem četri bija bērni, cieta 302 
cilvēki, no kuriem 20 bija bērni, bet izglābts 
tika 291 cilvēks, kuru skaitā 26 bija bērni! 

Arī ūdens tilpnēs aicinām uzturēties ti-
kai pieaugušo uzraudzībā, kā arī mežos ne-
klaiņot! Skumja statistika liecina, ka pagā-
jušo vasaru peldēšanās traģiski beidzās 44 
cilvēkiem, no kuriem noslīka arī divi bērni. 

Lai bērni patiešām apzinātos un ap-
ņemtos ievērot drošības noteikumus, Valsts 
policija ir izstrādājusi „Drošības līgumu”, 
kurš paredz bērna apņemšanos pildīt visus 
„līgumā” minētos punktus!

Drošu, mierpilnu un saulainu vasaru vēl 
Valsts policija!

Informāciju sagatavoja:
Liene Kaužēna

Valsts policija 
Vidzemes reģiona pārvalde

Kārtības policijas biroja 
Prevencijas grupas vecākā inspektore

Tālrunis 67014047, mob.t. 29186812

Šaušanas sacensības medību sportā

27. maijā notika šaušanas sacensības medību sportā pa kustīgu mērķi 
(skrejošu mežacūku un lidojošiem šķīvīšiem).

Kopvērtējumā 
1. v. Mednieku kluba “Lubānas MRS” komandai, 
2.v. Mednieku kluba “Aiviekste” komandai, 
3.v. Mednieku kluba “Meirāni” komandai.

Individuālajā vērtējumā – pa skrejošu mežacūku:
1. v. Dāvis Zaube;
2.v. Artis Almanis;
3.v. Guntis Zembergs.

Senioru grupā – pa skrejošu mežacūku:
1.v. Pēteris Ikaunieks;
2.v. Imants Zembergs;
3.v. Juris Ķeveris.

Individuālajā vērtējumā – 
pa lidojošo šķīvīti

1.v. Guntis Zembergs;
2.v. Aivars Zaube;
3.v. Artis Almanis.

Informāciju apkopoja 
Imants Zembergs
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Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Mums paliek atmiņas. Tās turam svētas.

Ilgonis Ozoliņš  (61 g.) Indrānu pag.
28.08.1955 – 27.05.2017

Jānis Bečs (81 g.) Lubāna
21.02.1936 – 01.06.2017

Juris Stiprais (77 g.) Lubāna
26.09.1939 – 01.06.2017

Nākamais “Lubānas Ziņu” 
numurs iznāks 30. jūnijā.
Informāciju iesniegt domē 

redaktorei līdz 22. jūnijam.

Laika pulkstenis stundas sit,
Laika pulkstenis stundas skaita.

Laika upe uz priekšu rit.
Mūžībai pretī rit cilvēka gaita.

(M. Bārbale)

Līdzjūtība Rasmai Ozoliņai, 
vīru Ilgoni mūžībā pavadot.

Lubānas novada pašvaldība

Protams, tev joprojām paliks tavs 
darbs, draugi,

tavas intereses, pasaule 
ap tevi.

Tieši tāpat, kā tas bijis 
vienmēr. Tikai  tagad kaut
kas vienmēr stāvēs tam 
pāri. Apziņā būs kāds 

kaktiņš,
ko pastāvīgi nodarbinās cita doma. 

Dzīves saturs ir mainījies.
Tas dus tavās rokās.

(Pema Brauna) 

26. maijā
Agneses un Vitauta Kavieru 
ģimenē piedzimis dēliņš

Mairis
Apsveicam vecākus!

Klusums,
Tevis vairs nav
tikai atmiņas,

kas aizkustina dvēsli,
vārdi, kas nepateikti, – skan.    

(A. Gļauda)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju 
brīdī esam kopā ar Evu Mitjakovu, 

tēvu mūžībā aizvadot.

              PII “Rūķīši” kolektīvs

Skaudrā liesma neapdzisīs,
Degs un degs un naktis gaismos,

Un nav tādas aizmirstības,
Kura spētu Tevi aiznest.

E.Vēveris)
Izsakām līdzjūtību Evai Mitjakovai, 

ģimenei un tuviniekiem,
 atvadoties no tēva.

Lubānas vidusskolas kolektīvs

Dusi saldi, mīļo tētiņ,
Mūža miegs lai tev salds.

Auklēs tevi rasas rīti,
Ziedi klās un sniedziņš balts

(A. Krūklis)

Izsakām līdzjūtību 
Evai Mitjakovai un tuviniekiem,

tēvu mūžības ceļā pavadot.

Mājas kaimiņi Ozolu ielā 5

Darba 
piedāvājums

Lubānas pirmsskolas izglītības iestā-
de “Rūķīši” ar  2017. gada 1. septembri 
aicina darbā 2 pirmsskolas skolotājas 
uz noteiktu laiku un pilnu slodzi (katram 
pedagogam)

Prasības:
– augstākā izglītība pedagoģijā un 

pirmsskolas skolotāja kvalifi kācija,
– sākumizglītības skolotāja kvalifi kā-

cija un B programma pirmsskolas saturā 
un didaktikā vismaz 72 stundu apjomā.

Pieteikumu, CV un motivācijas vēs-
tuli sūtīt uz e-pastu: rukisi@lubana.lv, in-
formācija pa tālr. 64807532, 26428836

Pieteikšanās līdz 16.06.2017.

Tu, lielais Dievs, ļauj sirdi klusināt 
šai brīdī, kad tā dziļās bēdās skumst. 

Ar labiem vārdiem vari mierināt, 
kad gaišai dzīves dienai vakars tumst.

(Ivars Gaide)

Izsakām līdzjūtību 
Stipro un Mitjakovu ģimenēm, 

Juri Stipro mūžībā pavadot.

Lubānas ev. lut. draudze

Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,

Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē
Ir, bija un vienmēr būs.

Visdziļākā līdzjūtība 
Līgai Grāverei, 

māmiņu smilšu kalniņā pavadot.

Bijušie klasesbiedri, audzinātāja

Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Dodiet man līdz, kad šī saule riet,
Nevajag nopūtu, nevajag asaru!

Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied!

Kad mūžības vēji atnesuši tumšo dienu, 
izsakām līdzjūtību Vincentai ar ģimeni. 

Kaimiņi Parka ielā 11

Naktī, kad zvaigžņu lietus līs,
Veries debesīs,

Sameklē mani starp tiem,
Mākoņos paslēptiem eņģeļiem.

(M. Freimanis)

Skumju brīdī esam kopā ar Nauri Stipro, 
vectētiņu mūžībā pavadot.

Klasesbiedri, audzinātāja, vecāki

Tavs maigums, māt,
man dzīvē spēku devis.

Tu mīlestībā prati
katru darbu veikt.
Šai brīdī skarbajā,
kad pietrūkst tevis,
Ļauj man par visu
klusi paldies teikt.

Skumju brīdī mūsu līdzjūtība 
Velgai, Līgai ar ģimenēm, 

māmiņu, vecmāmiņu, vecvecmāmiņu 
kapu kalniņā pavadot.

Balto, Bondaru ģimenes

Vēlos iegādāties meža zemi 
Lubānas apkārtnē līdz 10 ha. 

Var piedāvāt nekoptas jaunaudzes, 
briestaudzes, izcirtumus. 

Pērk privātpersona. T. 29284895

 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”  


