
Kā gatavojamies 
Latvijas 

simtgades 
svinībām?

Viena no ierosmēm, kā Lubānas no-
vads iecerējis sagaidīt Latvijas simtgadi 
– īpašas “Lubānas grāmatas” izdošana.

Tā nebūs vēstures monogrāfi ja. Līdz 
Latvijas simtgadei nav atlicis daudz, vien 
pusotrs gads, un šis laiks nav pietiekams, 
lai sagatavotu sīki dokumentētu Lubānas 
novada vēsturi. Tai jātop jau tālākā nākot-
nē, un mēs zinām, ka pie tās jau daudz 
strādājuši skolotāja Karina Evalda, Lubā-
nas novada vēstures zinātāji Andris Dzenis 
un Vilnis Strautiņš, kā arī citi entuziasti.

Bet šī Latvijas simtgadei veltītā “Lubā-
nas grāmata” iecerēta kā Lubānas portrets, 
emocionāls stāsts par mūsu seno, skaisto 
un stipro novadu. Grāmatas pagaidu no-
saukums – “100 stāstu par Lubānu”. Doma 
ir sekojoša – 100 lubānieši (vai ar Lubānu 
saistīti cilvēki) katrs uzraksta savu nelielu 
stāstiņu par Lubānu un tās novadu. Tās var 
būt personīgas atmiņas par kādu cilvēku, 
par tautas tradīcijām, mums svarīgām no-
risēm un parādībām, par Lubānas vēsturi 
un šodienu. 

Mums ir ar ko lepoties. Dažas tēmas, 
kas uzreiz iekrīt prātā – karavadonis Oskars 
Kalpaks, Ministru prezidents Hugo Cel-
miņš, fotogrāfs Alfrēds Grāvers, dzejnieks 
Jānis Gavars, operdziedātājs Jānis Zābers, 
dzejniece Broņislava Martuževa, dziesmi-
nieks un ilggadīgs pašvaldības vadītājs 
Miķelis Gruzītis, gleznotājs Rūdolfs Pinnis – 
visus neuzskaitīt, vietējie uzņēmēji, novada 
dziedātāji, dejotāji un sportisti, zaļumbal-
les, Lubānas Vīnotava, baznīcas un skolas, 
skaistā Aiviekste un tās plūdi, apkārtnes 
meži, makšķerēšana, medības, sēņošana 
un ogošana, “muižas laiki”, pirmā neatkarī-
ba, pasaules kari, “sovhoza laiki”, Atmoda. 

Šī grāmata jāraksta mums visiem kopā. 
Katram no mums noteikti ir kāda tuva un 
dārga tēma, kāds īpašs notikums vai piedzī-
vojums. Pirmais, kas jāizdara – jānoskaidro  
tēmas, kas mums pašiem liekas svarīgā-
kās un interesantākās, kā arī iespējamie 
rakstītāji. Tāpēc aicinu sūtīt savas idejas 
un ierosinājumus uz adresi ilze.kraukle@
lubana.lv vai izstāstīt man, Lubānas nova-
da pašvaldības kultūras darba speciālistei 
Ilzei Krauklei, Lubānas novada tūrisma un 
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā.

4. maijā, kad visā Latvijā ir iedzīvināta tradīcija svinēt “Baltā galdauta svētkus”, 
arī mūsu novada iedzīvotājiem tika piedāvāts plašs pasākumu plāns. Diena Lubānā iedzī-
votājiem sākās ar pavasara gadatirgus apmeklējumu. Turpinājumā Lubānas pilsētas klubā 
“Baltā galdauta svētku” ietvaros pie tējas un kafi jas tases varēja nobaudīt mājās ceptas 
kūkas, cepumus, omulīgi pasēdēt, patērzēt un visi kopā noskatīties fi lmas “Ceplis” un “Sa-
vējie sapratīs 60-tie. Sākums”. Pasākuma apmeklējuma statistika rāda, ka lubānieši vairāk 
mīl kūkas, jo tās pazuda tik ātri, ka nepietika visiem kārumniekiem, bet veco fi lmu kinomīļu 
gan varēja būt vairāk. Pasākumu cikla noslēgumā “Baltā galdauta svētki” notika arī Meirā-
nu tautas namā,  kur varēja izbaudīt kopā sanākšanas prieku, atceroties savu mīļāko bēr-
nības spēli. Pasākumā Meirānos tikās jaunākās un vidējās paaudzes pārstāvji. Katrs dalīb-
nieks izstāstīja, kādas spēles bija (ir) populāras viņa bērnībā. Stundas spēlēs aizritēja 
nemanot. Un tad pie balti klāta galda visi kopā baudīja svētku kliņģeri. Ligita Pētersone

Baltā galdauta svētkus”,
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Pašvaldībā

Domes sēde 27.04.2017.
Piedalās deputāti: Tālis Salenieks, Līga  

Špune, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Guntis 
Klikučs, Ilgonis Losāns; nepiedalās: Aigars 
Noviks, Lana Kunce, Laila Ozoliņa – aizņemti 
pamatdarbā.

Pieņemtie lēmumi
1. Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrā-

des nosacījumus nekustamā īpašuma „Grāve-
ri”, Indrānu pag., īpašuma kadastra numurs: 
7058-016-0092, platība – 25,3 ha, sadalei.

2.1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izs-
trādi, atdalot no nekustamā īpašuma Dzērve-
nītes iela 3, Lubāna, kadastra Nr. 7058 011 
0099 Dzērvenītes ielas daļu 120 m2 platībā, 
platību precizējot pie robežu iemērīšanas.

2.2. Uzsākt zemes ierīcības projekta izs-
trādi, atdalot no nekustamā īpašuma Dzērve-
nītes iela 5, Lubāna, kadastra Nr. 7058 011 
0098 Dzērvenītes ielas daļu 416 m2 platībā, 
platību precizējot pie robežu iemērīšanas. 

2.3. Uzsākt zemes ierīcības projekta izs-
trādi, atdalot no nekustamā īpašuma Dzērve-
nītes iela 6, Lubāna, kadastra Nr. 7058 011 
0033 Dzērvenītes ielas daļu 132 m2 platībā, 
platību precizējot pie robežu iemērīšanas. 

2.4. Uzsākt zemes ierīcības projekta izs-
trādi, atdalot no nekustamā īpašuma Dzērve-
nītes iela 7, Lubāna, kadastra Nr. 7058 011 
0097 Dzērvenītes ielas daļu 120 m2 platībā, 
platību precizējot pie robežu iemērīšanas. 

2.5. Projektu grafi skās daļas izstrāde at-
tiecībā uz kartogrāfi skā materiāla pamatni ir 
veicama pēc brīvas izvēles. 

2.6. Zemes ierīcības projekta sadalījuma 
skici pirms zemes ierīcības projekta izstrādes 
saskaņot Lubānas novada pašvaldības Attīstī-
bas daļā un zemes ierīcības projektu iesniegt 
novada domē apstiprināšanai. 

2.7. Zemes ierīcības projekta izstrādi, ze-
mes robežu plānu izstrādi un īpašuma tiesī-
bu pārejas reģistrāciju uz pašvaldības vārda 
fi nansēt no Lubānas novada pašvaldības bu-
džeta līdzekļiem. 

2.8. Administratīvais akts stājas spēkā ar 
brīdi, kad tas paziņots adresātam un viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas to 
var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

3. Pieņemt zināšanai SIA “Lubānas KP”, 
reģ. Nr. 45403005405 (pašvaldības līdzdalība 
pamatkapitālā 100 procenti) 2016. gada pār-
skatu un paredzēt fi nansējumu ieguldījumam 
sabiedrības pamatkapitālā, veicot aizņēmumu 
no Valsts kases 2017. gadā 66775 EUR ap-
mērā siltumapgādes infrastruktūras attīstībai 
– siltumtrases izbūvei Lubānas pilsētā Ozolu 
ielas 11A katlumājas apkalpes rajonā. 

4. Pieņemt zināšanai kapitālsabiedrības 
SIA „AP Kaudzītes”, reģ. Nr. 44103026358 
(pašvaldības līdzdalība pamatkapitālā 8,06401 
procenti) 2016. gada pārskatu, neparedzot 
pašvaldības budžeta fi nansējumu turpmāka-
jiem trīs gadiem.

5. Apstiprināt Lubānas novada bāriņtiesas 
ētikas kodeksu. Lubānas novada bāriņtiesas 
ētikas kodekss stājas spēkā ar šī lēmuma pie-
ņemšanas brīdi (ar ētikas kodeksa tekstu var 
iepazīties novada mājaslapā www.lubana.lv). 

6. Ievēlēt Daci Mežsargu par Lubānas 
novada bāriņtiesas priekšsēdētāju ar 2017. 
gada 26. oktobri. Noteikt Lubānas novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāja pilnvaru termiņu 
no 2017. gada 26. oktobra līdz 2022. gada 25. 
oktobrim.

7. 2017.gada pašvaldības budžetā tika 
paredzēts 11200 EUR fi nansējums apgaismo-
juma izbūvei. Iepirkumā zemāko cenu nosolīja 
SIA “Elbra” – 13063,10 EUR ar PVN. Papildus 
nepieciešams fi nansējums 1863,10 EUR. Pa-
matojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15. 
panta 2. punktu un  21. panta pirmās daļas 2 
punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības ko-
mitejas 24.04.2017. (protokols Nr. 5.,6.§) atzi-
numu, nolēma piešķirt papildus 1863,10 EUR 
fi nansējumu no Lubānas novada pašvaldības 
budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem 
ielu apgaismojuma izbūvei Meirānu ciemā, 
izdarot attiecīgus grozījumus 2017. gada paš-
valdības budžetā.

8. Piešķirt 4235,00 EUR  fi nansējumu no 
Lubānas novada pašvaldības budžeta nesa-
dalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem ekspertīzes 
veikšanai būvprojekta būvkonstrukciju sa-
daļai “Tilta pār Liedes upi atjaunošana”, kas 
ietilpst būvprojektā “Autoceļa “Jaunie kapi – 
Birznieki – Dambīši” posma pārbūve”, izdarot 
attiecīgus grozījumus 2017. gada pašvaldības 
budžetā. 

9. Piešķirt fi nansējumu 2202,20 EUR lifta 
– pacēlāja remontam Sociālā dienesta ēkā 
Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā. Finansējumu 
piešķirt no budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem, izdarot attiecīgus grozījumus 
2017. gada pašvaldības budžetā. 

10. Piešķirt Iekšlietu ministrijas Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēša-
nas dalībnieku piemiņas zīmes saņēmējiem 
– Guntaram Stepānam, Mārim Valeram, Jā-
nim Garlo, Aldim Vasiļevskim (saņems sieva 
Sandra Vasiļevska, jo Aldis šobrīd neatrodas 
Latvijā), Gunāram Slavikam (miris, saņems 
sieva Ilona Slavika, Aivaram Mednim (miris, 
saņems meita Solvita Medne-Novika), naudas 
balvu 38,96 EUR (pirms nodokļu nomaksas). 
Finansējumu šim mērķim paredzēt no pašval-
dības 2017. gada budžeta brīvajiem nesada-
lītajiem līdzekļiem. Naudas balvu svinīgi pa-
sniegt 2017. gada 27. aprīlī Madonas pilsētas 
kultūras namā. 

11. Apstiprināt pašvaldības ceļu fonda vi-
dējā termiņa plānu 2017. – 2019. gadam.  

12. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 
4 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 
2017. gada 26. janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr. 2 „Par pašvaldības 2017. gada bu-
džetu””. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 
46. pantam: Saistošos noteikumus triju darba 
dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā 
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijai zināšanai; Saistošie 
noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldī-
bas mājaslapā internetā.

Informāciju sagatavoja 
Mārīte Kotāne

Lubānas novada 
pašvaldības ceļu fonda 
vidējā termiņa plāns 
2017. – 2019. gadam
►  1. Pašvaldības autoceļu un ielu uzturē-

šanai, tai skaitā ar uzturēšanas darbu veikšanu 
saistīto darbinieku atlīdzībai. Plānotie izdevumi 
2017. gadā – 56918; plānotie izdevumi 2018. 
gadā – 60000; plānotie izdevumi 2019. gadā – 
60000.

► 2. Pašvaldības autoceļu un ielu būvniecī-
bai, tai skaitā atjaunošanai, pārbūvei, nojaukša-
nai, projektēšanai, būvuzraudzībai un autoruz-
raudzībai, kā arī Eiropas Savienības fondu 
autoceļu un ielu projektu īstenošanai nepiecie-
šamajam pašvaldības līdzfi nansējumam un paš-
valdības autoceļu un ielu tīkla fi nansēšanai 
ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanai. 
Plānotie  izdevumi  2017. g. – 42610; plānotie 
izdevumi 2018. g. – 25000; plānotie izdevumi 
2019. g. – 25000.

► 3. Zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīs-
tītu pašvaldību autoceļus un ielas, kā arī bankas 
konta apkalpošanas izmaksu segšanai. Plānotie 
izdevumi 2017. gadā – 0; plānotie izdevumi 
2018. gadā – 0; plānotie izdevumi 2019. gadā – 
0.

►  Kopā: plānotie izdevumi 2017. g. 99528 
(ieskaitot līdzekļu atlikumu 16711 EUR uz 
01.01.2017.); plānotie izdevumi 2018. g. – 
85000; plānotie izdevumi 2019. g. – 85000.

Par kapličas 
būvniecību 

Jaunajos kapos
2. maijā plkst. 17.00 Lubānas pilsētas 

klubā notika jaunās kapličas būvniecības 
Lubānas Jaunajos kapos sabiedriskā ap-
spriešana. Uz apspriešanu ieradās (kopā 
ar administrācijas darbiniekiem) 10 cilvēki. 
Kapličas redzējumu prezentēja, uz klātesošo 
jautājumiem atbildēja projektētāja SIA “MA-
AJA skan” pārstāve Vita Škapare (lubānie-
te). Arhitekte izsmeļoši izstāstīja savu ieceri 
– radīt interesantu būvi, iekļaujot to skaistā 
ainavā, kas paveras caur stikla sienu, ļaujot 
iekštelpai saplūst ar ārtelpu, radot ilūziju, ka 
cilvēks, aizejot mūžībā, dodas uz pasakai-
nu vietu. Īpašo auru ēkai dos arī krusta ele-
ments, kas sākas grīdas segumā un, turpi-
noties jumtā, it kā savieno zemi ar debesīm. 
Tā kā apspriešanā tika izteikts viedoklis, ka 
būve vasarā varētu tikt pakļauta uzkaršanai, 
tad pašreiz tiek meklēti risinājumi ēkas uz-
karšanas mazināšanai. 

Jāsaka, ka šobrīd laikam atkal ir sanācis 
tā, ka katrs vārās savā sulā un savā kaktā, bet 
uz kopīga viedokļa izteikšanu ierodas vien 
daži cilvēki. Vai nebūs tā, ka uzbūvēs jauno 
kapliču un tad iedzīvotāji sāks apspriest: pa-
tīk vai nepatīk?

Jaunās kapličas skices vēlreiz var aplū-
kot novada mājaslapā www.lubana.lv.

Ligita Pētersone
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Pašvaldībā

Apstiprināts ar Lubānas novada pašval-
dības domes 2017. g. 27. aprīļa lēmumu 
(prot. Nr. 4, 5.§). Izdots saskaņā ar Bāriņtie-
su likuma 4. panta trešo daļu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt Lu-

bānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, 
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un 
bāriņtiesas locekļa (turpmāk tekstā Bāriņ-
tiesas darbinieks) profesionālās ētikas un 
uzvedības pamatprincipus, lai uzlabotu 
bāriņtiesu darba kultūru un vairotu sabied-
rības uzticību bāriņtiesām.

2. Ētikas kodeksā ir ietverti ētikas pa-
matprincipi Bāriņtiesas kopējo mērķu 
sasniegšanai un Bāriņtiesas darbinieku 
rīcībai, kā arī noteikta kārtība, kādā tiek iz-
skatīti jautājumi, kas saistīti ar ētikas normu 
pārkāpumiem.

3. Bāriņtiesas darbinieki savā darbībā 
ievēro ētikas kodeksā noteiktos pamat-
principus un normas, bet situācijās, kas 
nav minētas šajā ētikas kodeksā, rīkojas 
saskaņā ar vispārpieņemtajām uzvedības 
normām.

II. Bāriņtiesas darbinieku profesio-
nālās ētikas normas

4. Bāriņtiesas darbinieks, pildot profe-
sionālos pienākumus, ievēro šādas profe-
sionālās ētikas normas:

4.1. taisnīgums un objektivitāte:
4.1.1. rīkojas tikai un vienīgi saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesī-
bu principiem, pēc iespējas sekmējot bēr-
nu vai aizgādnībā esošu personu tiesību un 
tiesisko interešu aizsardzību;

4.1.2. lai sekmētu taisnīgu citu personu 
tiesību īstenošanu un tiesisko interešu aiz-
sardzību, profesionālos pienākumus veic 
bez jebkādas diskriminācijas, savā rīcībā 
norobežojoties no personīgajām interesēm 
un ārējās ietekmes, nerada nepamatotas 
priekšrocības kādai personai vai personu 
grupai;

4.1.3. balstās uz pārbaudītu un objek-
tīvu informāciju, pamatojas uz iegūtajiem 
faktiem un pierādījumiem, veic to godprā-
tīgu interpretāciju un argumentē savu vie-
dokli.

4.2. atbildīgums:
4.2.1. pienākumus veic ar augstu atbil-

dības sajūtu, uzņemas atbildību par pie-
ņemtajiem lēmumiem un savu rīcību;

4.2.2. pienākumus veic mērķtiecīgi, iz-
protot tos un ar ieinteresētību pienākumu 
teicamā izpildē;

4.2.3. pienākumus veic ar atbildības 
sajūtu, precīzi un godīgi, izmantojot labāko 
pieredzi un praksi.

4.3. profesionalitāte:
4.3.1. regulāri papildina savas profesio-

nālās zināšanas, izrāda iniciatīvu un izteic 
priekšlikumus darba pilnveidošanai;

4.3.2. ir paškritisks, atzīst un labo pie-
ļautās kļūdas;

4.3.3. pienākumu veikšanā lietderīgi un 
efektīvi izmanto savu darba laiku.

4.4. konfi dencialitāte: informāciju, kas 
kļuvusi zināma, pildot profesionālos pienā-
kumus, neizpauž prettiesiski un neizmanto 
to mērķiem, kas nav saistīti ar šo pienāku-
mu veikšanu, rūpējas par šīs informācijas 
aizsardzību, apzinās, ka viņa rīcībā esošā 
dienesta informācija paredzēta vienīgi Bā-
riņtiesas darba organizēšanai.

III. Darbinieku uzvedības pamat-
principi

5. Bāriņtiesas darbinieks saskarsmē ar 
kolēģiem un citiem sabiedrības locekļiem 
izturas ar cieņu un toleranci, respektējot 
ikviena likumiskās intereses. Neizrāda ne-
pamatotu labvēlību vai privilēģijas kādai no 
personām.

6. Bāriņtiesas darbinieks sadarbojas ar 
kolēģiem, sniedzot un saņemot nepiecie-
šamo palīdzību profesionālo pienākumu 
izpildē, un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu 
uzticēšanos. Bāriņtiesas darbinieks nav 
augstprātīgs un autoritārs pret kolēģiem 
un klientiem, ņem vērā citu viedokli un to 
profesionāli izvērtē. Bāriņtiesas darbinieks 
rūpējas par jauno darbinieku iesaistīšanu 
darba kolektīvā, daloties savās profesionā-
lās zināšanās un pieredzē.

7. Gan darba laikā, gan ārpus darba 
laika Bāriņtiesas darbinieks izvēlas tādu 
uzvedības stilu, kas atbilst vispārpieņem-
tajām uzvedības normām, lai neradītu šau-
bas par objektīvu un godīgu profesionālo 
pienākumu pildīšanu. Bāriņtiesas darbinie-
ka uzvedība un rīcība veido Bāriņtiesas tēlu 
sabiedrībā. Ievēro profesionālo etiķeti un 
darba kultūru. Ar korektu uzvedību, ārējo 
izskatu un stāju veicina sabiedrības uzticē-
šanos Bāriņtiesai.

8. Bāriņtiesas darbinieks ar savu iztu-
rēšanos pret citiem kolēģiem un personām 
nerada pamatu aizdomām par negodprā-
tīgu rīcību un ietekmējamu stāvokli, ir pie-
klājīgs un korekts attiecībās ar kolēģiem, 
Bāriņtiesas apmeklētājiem un sabiedrību 
kopumā.

Noteikumi Nr. 4 
Lubānas novada bāriņtiesas ētikas kodekss

9. Konfl ikta situācijās Bāriņtiesas dar-
binieks rīkojas objektīvi, spēj būt savaldīgs 
un iecietīgs, izvērtējot pušu argumentus, 
vienmēr mēģina rast konstruktīvu konfl ikta 
risinājumu, neaizskar kolēģu un citu perso-
nu godu un cieņu.

10. Bāriņtiesas darbinieks atturas pie-
ņemt dāvanas, labvēlības un pateicības 
izpausmes, kas pielīdzināmas dāvanām, 
ja tās saistītas ar profesionālo pienākumu 
pildīšanu.

11. Bāriņtiesas darbinieks izmanto dar-
ba laiku intensīvi, lietderīgi un racionāli.

12. Bāriņtiesas darbinieks lieto Bāriņtie-
sas īpašumu ekonomiski un racionāli.

IV. Interešu konflikta novēršana
13. Bāriņtiesas darbinieks atsakās no 

tādu darba pienākumu veikšanas, kas sais-
tīti ar viņa, radinieku vai darījuma partneru 
personiskām vai mantiskām interesēm.

14. Ja privātās attiecības var radīt inte-
rešu konfl ikta situāciju, bāriņtiesas priekš-
sēdētājs šā darba veikšanai izraugās citu 
darbinieku.

15. Bāriņtiesas darbinieks amata stā-
vokli un informāciju, kas iegūta, pildot 
amata pienākumus, izmanto tikai sabied-
rības labā. Nav pieļaujama amata stāvokļa 
un iestādes resursu izmantošana privātās 
interesēs. 

V. Ētikas kodeksa normu pārkāpu-
mu izskatīšana

16. Sūdzības par šajā kodeksā noteikto 
Bāriņtiesas darbinieka profesionālo ētikas 
normu, kā arī uzvedības pamatprincipu ne-
ievērošanu izskata Latvijas Bāriņtiesu dar-
binieku asociācijas ētikas komisijā, kura 
pieņem lēmumu ar ieteikuma raksturu, un 
nosūta to Lubānas novada domei.

Lubānas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs 

Tālis Salenieks

Pašvaldība 
vēlreiz aicina 
iedzīvotājus 

izteikt viedokli
Sakarā ar to, ka atbrīvojušās telpas 

Oskara Kalpaka ielā 2, Lubānā (bijušā 
grāmatu veikala telpas), platība – 55 m2, 
pašvaldība vēlas uzklausīt iedzīvotāju, 

uzņēmēju viedokli par to, 
kādu pielietojumu rast šīm telpām. 

Savus priekšlikumus vēl var iesūtīt, 
izteikt līdz 15. maijam.
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Pašvaldībā. Aktuāli

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija sadarbībā ar Latvijas nacionālo biblio-
tēku, pašvaldību publiskajām bibliotēkām, plā-
nošanas reģioniem un starpinstitucionālo aina-
vu ekspertu padomi organizē aktivitāti “Dāvana 
Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu krātuve 
“Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt””.

Ainavu dārgumi – vietas un teritorijas Latvi-
jas laukos, ciemos un pilsētās, kuras aktivitātes 
ietvaros dialogā ar sabiedrību tiek identifi cētas 
kā īpašas Latvijas un tās reģionu vērtības, neat-
karīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un 
saglabātības pakāpes. Ainavu dārgumi ir aina-
vas ar īpašu vēstījumu par Latvijas un tās reģio-
nu dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām 
paaudzēm.

Aktivitātes mērķis ir sekmēt daudzfunkcio-
nālu un kvalitatīvu ainavu saglabāšanu, kas visā 
Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina 
vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un 
atpazīstamību, kā arī nodrošina bioloģisko 
daudzveidību.

Lūdzu atsaucieties un iesakiet, kuras aina-
vas raksturo Lubānas novada “Ainavu dārgu-
mus”. Pirmais, kas man nāk prātā, ir Aiviekstes 
upe, Liedes ieteka Aiviekstē, Kapu ezers, Sel-
džu ozolu audze, Naudas ozols. Lūdzu sūtiet 
savus priekšlikumus uz e-pastu: ilze.kraukle@
lubana.lv, informējiet pa t. 26374962.

Lubānas novada pašvaldības kultūras 
darba speciāliste Ilze Kraukle

Gatavojoties 2017.gada 3.jūnija pašval-
dību vēlēšanām, Lubānas novada vēlēšanu 
komisijā 8. maijā notika vēlēšanu zīmju iz-
loze. Saskaņā ar Republikas pilsētas do-
mes un novada domes vēlēšanu likumu, ja 
domes vēlēšanām reģistrēti divi vai vairāk 
kandidātu saraksti, izlozējot nosaka secī-
bu, kādā sakārtojamas vēlēšanu zīmes iz-
sniegšanai vēlētājiem. Vēlēšanu zīmes tiek 
sakārtotas izlozes noteiktajā secībā, taču 
netiek numurētas.

Lubānas novada pašvaldības domes 
vēlēšanām ir iesniegti divi saraksti. Uz izlozi 
tika uzaicināti abu vēlētāju apvienību pār-
stāvji. Sarakstu “Mūsu mājas rītdienai” pār-
stāvēja Mārīte Kotāne, sarakstu Kopā varam 
vairāk – Dace Jakovļeva. Kārtas numuri  
tika lozēti tādā secībā, kādā bija reģistrēti 

Lubānas novada 
vēlēšanu komisija informē 

par vēlēšanu zīmju secības izlozi
deputātu kandidātu saraksti. Atbilstoši izlo-
zes rezultātiem, Lubānas novada pašvaldī-
bas domes vēlēšanās vēlēšanu zīmes tiks 
sakārtotas šādā secībā – vēlētāju apvienība 
Kopā varam vairāk un vēlētāju apvienība 
“Mūsu mājas rītdienai”.

Pašlaik notiek pieteikto kandidātu pār-
baude Sodu reģistrā, Totalitārisma seku 
dokumentēšanas centrā un Iedzīvotāju re-
ģistrā. Pēc minēto pārbaužu veikšanas, no-
vada domes vēlēšanām reģistrētie kandi-
dātu saraksti, kā arī priekšvēlēšanu 
programmas tiks publicēti laikrakstā “Lu-
bānas Ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.
lubana.lv, kā arī izlikti domes ēkā. 

Lubānas novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja Sandra Līcīte

27. aprīlī Madonas kultūras namā tika godināti Čer-
nobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki. 

Ar Iekšlietu ministrijas īpaši izveidoto Černobiļas AES 
avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmi tika 
apbalvoti mūsu novadnieki: 
Guntars Stepāns, Māris Valers, Jānis Garlo, Aldis Vasiļevs-
kis (apbalvojumu saņēma sieva Sandra Vasiļevska, jo Aldis 
Vasiļevskis pašlaik neatrodas Latvijā), Gunārs Slaviks (mi-
ris 04.09.1999, abalvojumu saņēma sieva Ilona Slavika), 
Aivars Mednis (miris 23.10.2016, apbalvojumu saņēma 
meita Solvita Medne-Novika). 

Ligita Pētersone

Černobiļas AES avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieku piemiņas 
zīmes saņem arī mūsu novadnieki

Lubānas novada 
domes vēlēšanām 

reģistrēti 2 deputātu 
kandidātu saraksti

Vēlētāju apvienības sarakstā “Mūsu mājas 
rītdienai” deputātu kandidāti ir: Tālis Salenieks, 
Juris Mitjakovs, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, 
Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Sandra Valaine, 
Līga Špune, Lana Kunce, Ilgonis Losāns. 

Vēlētāju apvienības sarakstā “Kopā varam 
vairāk” deputātu kandidāti ir: Inguna Kaņepo-
ne, Māris Valers, Juris Jakovļevs, Gatis Mičuls, 
Ainārs Spridzēns, Aigars Naglis, Kārlis Aumelis, 
Jānis Krēsliņš.

Augstākminēto informāciju varat skatīt Cen-
trālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.
lv. Šobrīd tiek veikta deputātu kandidātu datu 
pārbaude, tāpēc plaša informācija par kandidā-
tiem, abām vēlētāju apvienību programmām 
būs pieejama nākamajā laikraksta numurā. Se-
kojiet līdzi aktuālai informācijai novada mājasla-
pā www.lubana.lv, kur līdz “Lubānas Ziņu” iz-
nākšanai 26. maijā, varēsiet lasīt visu jūs 
interesējošo informāciju. Ligita Pētersone

Guntars Stepāns, Jānis Garlo, Māris ValersGuntars Stepāns, Jānis Garlo, Māris Valers
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Sveiks, lasītāj!
Joku mēnesis jau ir pagājis. Aprīlis bija 

pārsteigumiem pilns, vienas dienas laikā 
varējām pabūt visos četros gadalaikos. Ko 
tu izdarīji aprīlī? Gāji talkā vai arī vienkārši 
sakopi savas mājas pagalmu? Ceru, ka 
izdarīji vismaz vienu lietu no tām, lai mūsu 
zemīte būtu zaļāka un pozitīvāka!

26. aprīlis bija liela diena sākumskolas 
skolēniem. Kāpēc? Bija karnevāls! Karne-
vālā bija ieradušies gan ugunsdzēsēji, gan 
kaķīši un pelītes, gan arī lielāki dzīvnieki, 
piemēram, lauvas. Skolēniem bija intere-
santi iejusties dažādos pasaku tēlos. Zēni 
un meitenes kopā ar pašpārvaldes pavado-
ņiem veica nelielu maršrutu gan pie skolas, 
gan dabas takā, kurā spēlēja vairākas rota-
ļas, bet galu galā tika dzerta silta uz uguns-
kura vārīta tēja un ēstas ievārījuma maizes.

28. aprīlī notika Talantu šovs, kurā va-
rēja piedalīties ikviens talants un, protams, 
arī varējām baudīt citu veikumus. Ar nožēlu 
jāsaka, ka šogad talanti ir jāmeklē 1. – 4. 
klašu skolēnu vidū, kā arī 8. klasē un 11. 
klasē.

Mēs esam cilvēki. Mēs esam tie, kas iet 
un dara, domā un izgudro, cīnās un gūst pa-
nākumus. Ir svarīgi dzīvot tagad, jo pagātni 
atpakaļ neatgūsi, bet nākotni vēl nenoķer-
si. Cilvēks var apēst saldējumu, šokolādes 
kūku vai arī mammas gatavotās vakariņas, 
bet lieta tāda, ka arī mūs ēd. Noteikti rodas 
jautājums, kas tad mūs var ēst? Tas ir laiks. 
Bieži vien sūdzamies, ka nav laika, ka nepa-
spējam izdarīt to, ko bijām gribējuši. Bieži 
visu atliekam uz nākotni, bet drīz jau tā kļūst 
par pagātni, kas nemaz nav paspīdējusi 
tagadnē. Tāpēc es vēlos šo redaktora sleju 
beigt ar Šri Satja Sai Babas vārdiem:

Laiks aprij katru.
Tādēļ nezaudē laiku.
Pazaudēts laiks – pazaudēta dzīve.
Pagātni neatgriezīsi.
Kas būs nākotnē – grūti paredzēt.
Pašreizējais brīdis – lūk īstais laiks.
Nevilcinies, rīkojies pienācīgā kārtā! 
Nu jau ar drošu un priecīgu sirdi varam 

teikt, ka šī mācību gada lielākā daļa mums 
ir aiz muguras. Esam daudz ko paveikuši, 
daudz ko pieredzējuši, tiesa, arī daudz kas 
vēl ir priekšā.

Veiksmīgu un darbīgu maiju! Atceries, 
ka vasara tuvojas!

„Saldskābmaizes” redaktore 
Madara Zviedre

Lubānas vidusskolā turpinās Eras-
mus+ programmas projekts “Izglītī-
ba – rūpes par visiem”. Tā ietvaros no 
26.marta līdz 1.aprīlim mūsu skolas de-
legācija darba vizītē viesojās Grieķijā, 
Evosmos licejā Salonikos. Uz Grieķiju 
devās 10. klases skolēni Keita Klikuča, 
Una Ivanova, Viktors Serečenko, 11. kla-
ses skolniece Laila Anna Strode, skolo-
tājas Anita Tropa un Iveta Peilāne.

Projekta darba nodrošināšanai ir 
izveidojusies zināma sistēma – darbs 
mājās, kopīgais darbs internacionālās 
grupās satikšanās reizēs, galarezultātu 
prezentācija, izglītojošās lekcijas jeb la-
bās prakses piemēri skolotājiem.

Tā kā devāmies uz vietu, kur ir ievē-
rojamas vēsturiskās vietas, pasaules vēstures 
dārgumi un apskates objekti, tad vairāk vai 
mazāk visi mājas darbi bija saistīti ar kultūru, 
mākslu. Šoreiz skolēniem bija jānoskatās fi lma 
“Relikviju mednieki” un jāuzraksta eseja. Fil-
mas pamatā ir reāli notikumi – lielākās relikviju 
medības pasaules vēsturē. Otrā pasaules kara 
beigās, lai saglābtu mākslas šedevrus, kurus 
nacisti konfi scēja visā Eiropā, tiek izveidota in-
ternacionāla mākslas vēsturnieku un zinātnie-
ku komanda. Tajā pašā laikā vācu armija, kura 
ir tuvu savai sakāvei, saņem pavēli iznīcināt 
visus mākslas darbus, kuri atrodas viņu rokās. 
Skolēniem arī pašiem bija jāveido intervija par 
kādu savas pilsētas arhitektūras pieminekli. 
Mūsu skolēni intervēja Mākslas skolas direkto-
ri Rudīti Kolāti par Lubānas luterāņu baznīcu. 
Savu veikumu skolēni prezentēja pārējo sešu 
valstu dalībniekiem angļu valodā.

Atšķirībā no Spānijas, kur vairāku dienu 
garumā skolēni strādāja internacionālās gru-
pās, šoreiz šī aktivitāte izpalika. Tā vietā grieķi 
iepazīstināja ar savas pilsētas un valsts vēsturi, 
arhitektūru. Vēsturiskā mantojuma ziņā šī pil-
sēta neatpaliek no citiem Grieķijas reģioniem. 
Viens no galvenajiem Saloniki arhitektūras 
simboliem – jūras piekrastē stāvošais Baltais 
tornis. Tas ir asiņainais Osmaņu impērijas pie-
mineklis. Rekonstruētais Bizantijas laiku tornis 
Osmaņu okupācijas gados Saloniki tika pār-
vērsts baisā cietumā, kurā līdz nāvei nomocīti 
daudzi pilsētas iedzīvotāji. 1912. gadā grieķi 
atguva pilsētu, torni nobalināja un pārvērta 
par pilsētas simbolu, kurā mūsdienās ierīkots 
muzejs. Tajā var iepazīties ar Saloniki attīstību 
no antīkajiem Romas impērijas un Bizantijas 
laikiem līdz pat mūsdienām. Rokot ilgi gai-
dīto pilsētas metro sistēmu, tika atrasts liels 
arheoloģisko pieminekļu skaits. Šodien tie 
veiksmīgi iekļauti pilsētas modernajā apbūvē. 
Salonikos redzējām  neskaitāmās baznīcas, 

seno un romāņu laikmetu gruvešus, Bizantijas 
un Osmaņu impērijas mantojumu, kā arī citu 
tautu ietekmi pilsētā. Saloniki gadsimtiem ilgi 
dzīvojusi liela ebreju kopiena.

Pieņemšanā rātsnamā varējām salīdzināt 
mūsu mazpilsētas un Saloniki metropoles pār-
valdību (pilsētā dzīvo 1.5 miljoni iedzīvotāju). 
Mūsu pilsētiņu pārvalda 9 deputāti, Salonikus 
– 48 deputāti. Pilsētā atrodas Grieķijas  lielā-
kā augstskola – Aristoteļa augstskola, kurā 
studē 60 tūkstoši studentu. Tas arī ir viens no 
iemesliem, kāpēc uz ielām satikām ļoti daudz 
jauniešu.

Interesants bija brauciens uz Verginu. Šis ir 
20.gs. lielākais arheoloģiskais atklājums Grie-
ķijā. Mākslīgi veidotajā pilskalnā ietilpst trīs ma-
ķedoniešu kapenes: neskarts kaps Filipam II ar 
medību ainas fresco glezniecību. Neskarts ir 
arī tā sauktais kaps Prince, kas varētu piederēt 
kādam no karaliskās ģimenes locekļiem, kā arī 
sagrauta un izlaupīta maķedoniešu kapu vieta.  
Šī vieta iekļauta arī UNESCO kultūras manto-
jumā. Gan skolēniem, gan skolotājiem kapeņu 
apmeklējums lika aizdomāties par savas tautas 
vēsturisko sakņu izzināšanu un saglabāšanu. 
Visās vietās satikām ļoti daudz grieķu skolēnu 
dažādos vecumos. Grieķu skolēni labprāt dis-
kutēja par savas tautas vēsturi, pamatojot to ar 
faktiem. Šajā dienā pabijām arī Edesā – ūdens-
kritumu pilsētā.

Piecas dienas viesmīlīgajā Grieķijā pa-
skrēja nemanot un klāt jau sestdiena, kad 
laiks posties mājup. Iegūti jauni draugi, piln-
veidota komunikācijas prasme angļu valodā, 
iepazītas vēsturiskas vietas – galvenie ieguvu-
mi šīs tikšanās laikā. Vēl tikai aizkustinājuma 
asaras, ilgstoši apskāvieni, pēdējie skatieni uz 
Olimpa kalnu un mājupceļš var sākties. Savus 
jaunos draugus gaidīsim Lubānā septembra 
beigās. 

Anita Tropa

ERASMUS + projekta vizīte 
Grieķijā

Lubānas vidusskolas skolēnu avīze 

2017. gada maijs2017. gada maijs
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Lubānas vidusskolas skolēnu avīze

12. maijā devītajai 
klasei pirms lielajiem 
eksāmeniem ir zva-
niņa svētki. Šogad 
esam kuplā skaitā- – 
kopā 20. Mēs katrs 
esam ļoti atšķirīgi gan 
interesēs, gan rakstu-
ros, gan dzīves uzska-
tos. Pa šiem deviņiem 
gadiem visi kopā 
esam izgājuši cauri 
visam, kas, manuprāt, 
vien ir iespējams, bet, 
lūk, te nu mēs esam, 
uz sliekšņa, lai dabūtu 
savu pirmo nopietno 
dokumentu – apliecī-
bu par pamatizglītību. 

Jau no paša sākuma esam bijuši ļoti liela 
un grūti savaldāma klase. Esam izgājuši cauri 
visām vilšanām, dusmām, aizvainojumiem un 
vēlmei kādu nepieņemt klasē, bet galu galā 
tagad esam draudzīgāki un iecietīgāki viens 
pret otru. Protams, ir bijuši arī jauki notikumi. 
Piemēram, pagājušā gadā Latvijas dzimšanas 
dienai veltītais koncerts, kurā uzstājāmies gan-
drīz visi, iepriekšējos gadus to nebija tik viegli 
noorganizēt. Mums ir bijuši ļoti jauki un jautri 
klases vakari un ekskursijas, vēl ir bijuši pārgā-
jieni, kas beigušies ar jaukiem piknikiem. Ko-
pumā mēs esam ļoti aktīva un jautra klase.

Ar lepnumu varu atzīt, ka ļoti aktīvi pie-
dalāmies interešu izglītības pulciņos, kā arī 
izmantojam mākslas skolas un mūzikas sko-
las iespējas. Ir skolēni, kas piedalās vairākos 
pulciņos un paspēj visus savus skolas dar-
bus izpildīt. Mēs varam lepoties, ka no kla-
ses ļoti kuplā skaitā dejojam tautu dejās un 
sportojam, spēlējam basketbolu, volejbolu, 
kā arī aktīvi sportojam vieglatlētikas pulciņā. 
Šogad dziedāšana ir kļuvusi nepopulāra, tikai 
3 meitenes no klases dzied korī un ansamblī 
– Madara, Kristiāna, Ieva Merilija. Ir arī atras-

ti talanti teātra jomā, piemēram, Tabita Ance 
un Evelīna Elva jau vairākus gadus piedalās 
teātra pulciņā un ir progresējušas savā uzstā-
šanās mākslā.

Klases sportiskie gariņi ir Ieva Merilija, 
Āris, Kaspars, Niks, Laima, Selīna, Mārcis 
Andris, Nikola, Deniss un Tabita Ance. Tautas 
dejās aktīvi piedalās Ieva Merilija, Niola Letīci-
ja, Niks, Kaspars, Selīna, Mārcis Andris, Eve-
līna Elva, Deniss, Agate. No šī var secināt, ka 
mums ir ļoti sportiska klase un ir skolēni, kas 
izmanto skolas piedāvātās iespējas un sauc 
to par hobijiem.

Ieva Merilija, Laima, Niola Letīcija, Nikola, 
Mārcis Andris, Agate ir apguvuši zīmēšanas, 
gleznošanas, mākslas literatūras pamatus 
mākslas skolā. Toties, Kaspars, Mārtiņš, Mār-
cis Andris, Deniss ir mācījušies un pabeiguši, 
vai arī ir jau uz pabeigšanas sliekšņa, mūzikas 
skolu. Prieks, ka ir tik uzņēmīgi skolēni, kas at-
tīsta savu talantu! Ļoti daudzi piedalās mācību 
olimpiādēs un konkursos.

Ir arī skolēni, kam patīk lasīt grāmatas un 
cenšas citus pievērst tam. Vēl ir tādi, kas sa-
vas brīvdienas izvēlas pavadīt ar draugiem pie 

Mūsu pirmais lidojums dabas, dodoties izbraucienos ar velosipēdiem 
vai arī kaut kā savādāk. Ir tādi, kas aizraujas 
ar pilnīgi citiem ārpusskolas hobijiem, pie-

mēram, Alvim patīk makšķerēt, bet 
Niks aizraujas ar motokrosu. Mada-
ra piedalās gandrīz katrā literārajā 
konkursā un daudz lasa grāmatas. 
Linda piedalās mazpulku pulciņā un 
lasa grāmatas. 

Šajā pavasara laikā mums ikvie-
nam ir daudz darbu un pienākumu. 
Ikviens vēlas, lai tie būtu jau paveikti, 
taču reizēm aizmirstam, ka pats dar-
ba process ir piedzīvojums un ceļš, 
ko vēlāk, iespējams, atcerēsimies 
daudz spilgtāk un ar lielāku prieku, 
nekā sasniegto rezultātu. Apjaus-
ma, ka viss pabeigts un izdarīts, ir 
tikai neliels prieka vai atvieglojuma 
mirklis, jo tad jau nāks citi darbi, citi 
pienākumi...

Lai kā arī būtu, bieži mēs vienkārši sēžam 
un gaidām, lai nākotne nāk. Bet tā nenāks, ja 
pat pirkstiņu nepakustināsim vai nespersim 
soli tās virzienā. Iesim nākotnei pretī, negaidī-
sim, lai tā nāk pati, jo tikai tā varam to veidot 
un ietekmēt!

Novēlu saviem klasesbiedriem izturību, 
pacietību, motivāciju un galvenokārt veiksmi 
eksāmenos! Klases audzinātājai Mārai novēlu 
izturību, lai netrūktu padomu, ko sniegt mums 
visa maija garumā! 

“Saldskābmaizes” komanda devītajiem 
savu novēlējumu vēl ar Ineses Toras vārdiem:

Mēs cilvēki – putni
Dievs to mums ir devis –
Spēt zilās debesīs lidot
Un dzirdēt tos vārdus, kas pasauli pilda
Ar laimi un mīlestību
Tu – arī putns ar cilvēka sirdi,
Plet spārnus un veries uz augšu
Ļauj dvēselē ielīt tai debesu rasai
Ļauj savai dzīvei lidot!

9. klases skolniece Madara Zviedre
Foto no personīgā arhīva, aiz kadra Agate 

Začeste, Linda Kalniņa un Alvis Krēsliņš.

Paldies, mammīt!
Protams, protams, katram sava mammī-

te liekas vislabākā. Bet kuras tad ir tās īpa-
šības, kas viņu padara par lielisku mammu?  
Un kāda, tavuprāt, ir laba mamma?

Mātes diena pirmo reizi tika atzīmēta 1908.
gadā Amerikā, kad svētdienas skolas skolotāja 
Anna Džārvisa baznīcā sarīkoja dievkalpojumu, 
lai pieminētu savu mūžībā aizgājušo mammu. 
Drīz vien svētki ieguva plašāku popularitāti un 
jau 1914. gadā kļuva par ofi ciālu Amerikas svēt-
ku dienu. Latvijā Mātes dienu atzīmēja jau 1920.
gadā, bet par ofi ciāliem svētkiem tā kļuva tikai 
1989. gadā. Šos svētkus atzīmē visā pasaulē, 
taču nereti atšķirīgos datumos.

Labai mammai jāļauj savam bērnam dzī-
vot pašam. Mammām jāmāk panākt, lai bērni 
nejūtas vainīgi, ja dara pa savam, nevis tā, kā 
vecākiem gribētos. Jāļauj sīkajiem kāpt pašiem 
uz saviem grābekļiem un nevajag zāģēt par to. 

Nav mums bērni uz visu mūžu doti, jāmāk tos 
palaist pašus savā dzīvē, iedodot sajūtu, ka jeb-
kurā brīdī gaidām viņus mājās, ja vajadzīgs. Ve-
cākiem pašiem savu dzīvi jādzīvo, lai būtu inte-
resanti, tad būs arī vieglāk ar bērniem sadzīvot 
un negribēsies viņus bakstīt par katru nieku!

 Laba mamma cenšas izprast savu bērnu, 
nevis tikai uzspiež savu viedokli, laba mamma 
ne tikai dod, bet arī prasa, ar savu piemēru ie-
māca izvērtēt situācijas un caur tām izprast dzī-
ves pamatvērtības. 

Laba mamma mīl bezgalīgi, bet nenosma-
cē bērnu ar savu mīlestību. Nenovēršas nevie-
nā situācijā un palīdz, palīdz, palīdz, kā vien 
var, tomēr ļaujot bērnam rīkoties pašam. Laba 
mamma spēj sabalansēt mīlestību ar visatļautī-
bu un nogurumu ar pienākumu.

Tuvojoties Mātes dienai, „Saldskābmaizes” 
komanda visām mammām grib pateikt PAL-
DIES. Paldies, ka iemācīji – mīlēt ar visu sirdi 
un dvēseli. PALDIES, ka vienmēr esi līdzās un 

ka nekad  nepagriez muguru. PALDIES, ka esi  
gan draudzene, gan visnozīmīgākā persona 
dzīvē. PALDIES jums, mammas, mēs sakām ar 
Dinas Bitēnas Sirmās dzejoli:

 Māmulīt, teic man, pasaki, lūdzu,
 Kam man actiņas dotas?
 Lai ik rītu, saulītei lecot,
 Tu māmiņu uzlūkotu.
 Māmulīt, teic man, pasaki, lūdzu,
 Kam man rociņas dotas?
 Lai darbiņu darītu, māsiņu auklētu
 Un māmiņu apmīļotu.
 Māmulīt, teic man, pasaki, lūdzu,
 Kam man mutīte dota?
 Lai maizīti ēstu, dziesmiņu dziedātu,
 Ar māmiņu parunātu.
 Māmulīt, teic man, pasaki, lūdzu,
 Kam man sirsniņa dota?
 Lai it visus, kam sirsniņa sāp,
 Tu, bērniņ mans, pažēlotu.

Skolotāja Ilona Kalniņa
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29. aprīlī noslēdzās kārtējais Jāņa Zābe-
ra piemiņai veltītais zēnu vokālistu konkurss 
“Aiviekstes lakstīgalas 2017”. Šogad konkur-
sā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 41. 
Dziedošie zēni sabrauca uz mūsu mazajiem 
Meirāniem no Rīgas, Iecavas, Siguldas, Val-
mieras, Cēsīm, Lielvārdes, Jēkabpils, Krust-
pils novada, Rundāles novada, Tukuma, 
Dagdas, Balviem, Barkavas, Degumniekiem, 
Madonas, Viesītes, Pūres un Lubānas. Šogad 
konkursā dziedāja 2 mūsu novada zēni. Die-
nas pasākumu noslēgumā notika brīnišķīgs 
vīru kora “Ķekava” koncerts. Aizkustinošs 
brīdis bija, kad vienu dziesmu kopā dziedāja 
mazie un lielie vīri.

Konkursa rezultāti.
Konkursa Galveno balvu – uzstāties Si-

guldas Opermūzikas svētkos un lidojumu ar 
airBaltic uz Vīni kopā ar pedagogu, ieguva Sil-
vars Malcenieks no Valmieras mūzikas skolas, 
pedagogs – Laima Krumholce. 

1. grupa. 6 – 8 gadi
1. vieta – Valters Tomiņš, Barkavas pamat-

skola, pedagogs Sandra Solzemniece;
2. vieta – Ralfs Elvijs Kaulins, Lielvārdes 

novada mūzikas un mākslas skola, pedagogs 
Baiba Klepere;

3. vieta – Renārs Zondars, Degumnieku 
pamatskola, pedagogs lneta Strode.

2. grupa. 9 – 11 gadi
1. vieta – Juris Ķietis, A. Žilinska Jēkabpils 

mūzikas skola, pedagogs Agnese Levinska;
2. vieta – Edvards Rokens, Valmieras mū-

zikas skola, pedagogs Laima Krumholce;
3. vieta – Aleksis Aleksandrs Tuņķelis, 

Valmieras mūzikas skola, pedagogs Laima 
Krumholce.

3. grupa. 12 – 15 gadi
1. vieta — Toms Antons, Lielvārdes no-

vada mūzikas un mākslas skola, pedagogs 

Zēnu vokālistu konkurss 
beidzies

Mārīte Puriņa;
2. vieta – Daniels Kivlenieks, Viesītes mū-

zikas un mākslas skola, pedagogs Agnese 
Levinska;

3. vieta — Renārs Gabriels Kalniņš, Pores 
pamatskola, pedagogs Selga Švirble.

4. grupa. 16 – 18 gadi, pēc balss lūzu-
ma

1. vieta – Ardis Avotiņš, A. Žilinska Jēkab-
pils mūzikas skola, pedagogs Agnese Levins-
ka;

2. vieta – Pauls Rudašs, Edgara Kauliņa 
Lielvārdes vidusskola, pedagogs Baiba Kle-
pere;

3. vieta – Ralfs Bormanis, Degumnieku 
pamatskola, pedagogs Ineta Strode.

Speciālbalvas
Labākais koncertmeistars – Līga Īvāne, 

Valmieras mūzikas skola. 
Par latgaliešu tautasdziesmas izpildījumu 

balvu saņēma Aivars Eisaks, Dagdas mūzikas 
un mākslas skola, pedagogs Olga Šalajeva.

Par labāko latviešu tautasdziesmas izpil-
dījumu balvu saņēma Ralfs Puzāns, Jāņa Nor-
viļa Madonas mūzikas skola, pedagogs Dace 
Kalniņa.

Lubānas novada pašvaldības balvu saņē-
ma Markuss Mednis no Balvu mūzikas skolas, 
pedagogs Linda Vītola. Motivācijas balvas no 
Lubānas novada pašvaldības saņēma arī Er-
nests Ezeriņš un Nauris Stiprais no Lubānas 
vidusskolas.

Konkursa žūrija: Dainis Kalns, Ansis 
Sauka, Kārlis Miesnieks, Aleksandrs Zeimuļs-
Priževoits, Jānis Kļaviņš.  

Sponsori: AS Cēsu alus (limonāde), grā-
matu apgāds Jumava, izdevniecība Pētergai-
lis, Latvijas Nacionālā opera un balets, Latvi-
jas nacionālā lidsabiedrība Air Baltic, Siguldas 
opermūzikas svētku dvēsele Dainis Kalns, Lu-
bānas novada pašvaldība. Ligita Pētersone

Lubānas 
džunglis 2017
29. aprīlī, spītējot lietum, dubļiem un 

aukstumam, Māra Valaiņa vadībā tika at-
klāta velo un peldēšanas sezona. Savukārt 
1. maijā tika atklāta skrējiena un nūjošanas 
sezona “Lubānas džunglis”. 

Atsaucība 1. maija skrējienam “Lubānas 
džunglis” bija liela – 85 dalībnieki. To apmek-
lēja pat dalībnieki no citām pilsētām, vietām. 
Var tikai apbrīnot, ka cilvēkiem prieku šajā 
dienā sagādāja gan slapji apavi, gan apģērbs, 
citiem – savukārt mežā sagaidītie pārsteigumi 
– sulas glāze, kuru pasniedza vilku cepurēs 
tērpti Māra palīgi (veldzējošs brīdis skrējienā 
izslāpušām mutēm). Cilvēkiem prieku sagādā-
ja izraušanās no ikdienišķā (darbs birojā, mā-
cības skolā utt.) un ielekšana piedzīvojumā.

Lai visiem būtu jautri un interesanti, tad 
katrai vecuma grupai, sadalot vietas, izdomāti 
interesanti nosaukumi: 

Puikiņu grupa (1.v. Nauris Stiprais; 2.v. 
Niks Lieckalniņš; 3.v. Armands Dzenis).

Puiku grupa (1.v. Kristers Studers; 2.v. Dā-
vis Ende; 3.v. Edijs Semjonovs).

Sieviešu grupa, kuras zina, ko viņām 
vajag (1.v. Baiba Bardovska; 2.v. Solvita Bēr-
ziņa; 3.v. Iveta Kaverska).

Sieviešu grupa precību gados (1.v. Elīna 
Reire; 2.v. Krista Kupča; 3.v. Diāna Babjuka).

Dabas baudītājas (nūjotājas: 1.v. Anita 
Dzene; 2.v. Ilze Kraukle; 3.v. Elīna Vēkšēja).

Žiperīgās meitenes (1.v. Kristīne Fjodo-
rova; 2.v. Marta Valaine; 3.v. Nadīna Eimija 
Nagle).

Vīru grupa, kuri ne no kā vairs nebai-
dās (1.v. Andris Seipulis; 2.v. Ivo Roštoks; 3.v 
Gints Jubelis).

Puišu grupa ar savu mērķi (1.v. Kaspars 
Kaverskis; 2.v. Deivo Mūkins; 3.v. Kristaps 
Pērkons).

Vīru grupa, kas zina laimīgas dzīves no-
slēpumus (1.v. Jānis Lejiņš, 2.v. Valdis Gro-
za).

Puikas, vietējie (1.v. Matīss Matigars Eze-
riņš; 2.v. Kaspars Krauklis; 3.v. Āris Feldma-
nis).

Mārim Valainim lielajā skrējienā palīdzēja 
komanda: Līga Birziņa, Dace Kočāne, Rebeka 
Birziņa, Mārtiņš Valainis, Armands Karlsons, 
Andrejs Valainis, Dace Rudzīte, Ansis Deks-
nis, Juris Saliņš, Guntis Klikučs, Dace Valaine, 
Katrīna Valaine, Uģis Meiers, Oskars Žvagins, 
Marta Valaine, Inese Lībere, Kristīne Krēsliņa; 
sponsori – Lubānas novada pašvaldība, Lu-
bānas vīnotava, Z/S Vilces, b-ba “Aborieši”.

Sporta pasākumu organizators Māris Va-
lainis šobrīd ir ierauts tādā pasākumu virpulī, 
kur viens pasākums seko otram, spēj tikai aiz-
raut līdzi visus interesentus. Atkal svētdienās 
Lubānas vidusskolā var piedalīties vingroša-
nas nodarbībās (parastā nodarbība – sākums 
9.30, intensīvā nodarbība – sākums 11.00). 
Labu laikapstākļu gadījumā Māris plāno no-
darbību veikt āra apstākļos. 

1. maija skrējiena “Lubānas džunglis” fo-
tomomentus var apskatīt novada mājaslapā 
www.lubana.lv. Ligita Pētersone
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 Lubānas pilsētas kultūras nama jau-
niešu deju kolektīvs izveidojies 2005.
gadā.  „Žuburi” savu nosaukumu iegu-
vuši 2007. gadā, gatavojoties XXIV Vis-
pārējiem latviešu Dziesmu un XIV Deju 
svētkiem (2008.). 

Kas ir Žuburi? Tie ir jaunieši, kas grib 
un var radīt ko skaistu. Jaunieši, kas lepojas 
ar tautas deju, latviskumu un ir gatavi braukt 
200 km uz Lubānu, lai brīvo laiku pavadītu 
kopā, dejojot. Koka žuburi vai brieža ragi? 
“Žuburi” kopā veido vienu lielu, varenu, spē-
cīgu koku, bet katrs atsevišķi ir ragaini, spu-
raini, ar kuriem dažkārt nav viegli. Katrs dejo-
tājs – personība. Deju kolektīva vadītāja Laila 
Ozoliņa saka, ka “Žuburi” ir viņas ceturtais 
bērns. Deju kolektīvam ir 2 grupas, vecākā 
grupa B (vidējais vecums 24 gadi, amplitūdā 
no 20 līdz 28 gadiem), jaunākā grupa C (vi-
dējais vecums 19 gadi, 15 – 20 g.). Kolektīvā 
dejo gandrīz pussimts jauniešu.

5. maijā “Žuburi” svinēja savu 10 gadu 
jubileju ar lielu koncertu (3 stundu garumā). 
Tā kā visus kolektīva dejotājus sastapt vie-
nuviet un vienulaik ir ļoti grūti, aicinu vecā-
kās grupas dejotājus uz e-interviju. Lūk, kas 
mums no tā visa ir sanācis…

Uzrunātais Mārtiņš Petrovs, kurš ko-
lektīvā dejo visus 10 gadus, izpalīdz arī TDA 
“Lubāna”, kad kāds dejotājs netiek uz kon-
certu darba vai kāda cita iemesla dēļ, stāsta: 
– Man visa dzīve saistīta ar deju. Dejoja gan 
mamma, gan tētis un māsa, arī mani nevaja-
dzēja pierunāt dejot, kā tas jādara ar citiem 
puišiem. Izvēlējos dejot brīvprātīgi. Man tas 
patīk.

Protams, ir arī reizes, kad liekas – pie-
tiks... Tas viss tāpēc, ka jābraukā no Rīgas 
uz Lubānu. Sanāk tikai divas dienas padzī-
vot mājās, gribas tās pavadīt savādāk, bet ir 
dejas – no rītiem agri jāceļas, kas tieši man 
sagādā lielas problēmas, jo lielākā vēlme 
brīvdienās ir izgulēties. 

TDA “Lubāna” sastāvā pēdējā laikā nav 
sanācis dejot, jo mēģinājumi ir darbdienās, 
bet tad es neesmu mājās. Bet gan jau vēl 
pagūšu arī kopā ar TDA uzdejot. 

Kas ir “Žuburi”? Tā ir viena liela ģimene. 
Visi viens pret otru ir draudzīgi – ne tikai lielie 
“Žuburi”, bet arī mazie. Starp mazajiem un 
mums, lielajiem jeb vecajiem “Žuburiem”,  
pastāv draudzība. Mēs palīdzam viņiem, viņi 
palīdz mums. Esam viens vesels Žuburs. 
Protams, neiztikt arī bez pakaitināšanas, pa-
kacināšanas. Bet tas piederas pie dejas, joki 
ir vajadzīgi. Un visi tos saprot.

Uz skatuves laikam nesanāk nervozēt, 
ir tāds iekšējais patīkamais satraukums, kas 
dejošanai tikai palīdz. Izbaudu deju, ko dejo-
ju. Nesanāk izbaudīt tikai tad, ja esmu ielikts 
dejā iepriekšējā vakarā pirms koncerta, tad 
domāju par vietu, soļiem, un tas vairs nav tik 
labi. Ja deju zinu perfekti, tad tās laikā īpaši 
nedomāju, vienkārši dejoju, lai būtu labi.

“Žuburiem” ir ne tikai deja, bet arī kopīgi 
piedzīvojumi, pārdzīvojumi, kuriozi. Laikam 

tāds interesantākais kuriozs bija pēdējā 
braucienā Itālijā. Pats pirmais koncerts tur 
un īpaši karsta diena. Pirms ģērbšanās pā-
rējiem teicu, ka nevilkšu apakšveļu, jo ir ļoti 
karsts. Pirmajā koncerta dejā “Padareju olu” 
man jau pirmajā solī biksēm pārplīsa stakle, 
nu tā riktīgi, bet es dejoju tālāk. To ieraudzīja 
deju partnere, smaidīja vien, sāka smieties 
arī pārējie dejotāji, kas bija malā. Visi skatī-
jās uz mani, ir vai nav tā apakšveļa uzvilkta. 
Protams, ka es nedejoju bez apakšveļas, 
viss tajā ziņā bija kārtībā. Arī skatītājus tas 
kārtīgi sasmīdināja, bija jautri. Drosma cen-
tās sašūt bikses nākamajā mazajā pauzītē 
pirms dejas, bet nepaspēja līdz galam un jau 
nākamajā dejā atkal bikses pārplīsa, beigās 

bikses tika saspraustas ar saspraužamajām 
adatām. Koncerts tika nodejots godam. Vi-
sus nākamos koncertus dejoju zeķubiksēs, 
lai vēlreiz nepieliptu bikses pie kājām un ne-
saplīstu. Tad tiešām bija karsti!

Mūsu kolektīva vadītājai novēlu izturību, 
tādu pašu kā līdz šim. Zinu, ka nav vieg-
li ar mūsu raksturiem tikt galā. Paldies par 
izbraucieniem gan ārpus Latvijas robežām, 
gan tepat Latvijā. Viņa mums ir labākā deju 
pasniedzēja.

Renāte Ozoliņa arī Žuburos nodejojusi 
visus 10 gadus (savas mammas vadībā). Tas 
ir grūti vai viegli? – Es nezinu, vai grūti būtu 
īstais vārds, bet tas, ka mamma ir vadītāja, 
noteikti jūtams. Citreiz dejotāji domā, ka es 

JDK “Žuburi” 10 gadu jubileja
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zinu visus viņus interesējošos un neskaid-
ros jautājumus par mēģinājumu laikiem, 
pasākumiem, tautas tērpiem utt. To, pro-
tams, es vienmēr nezinu. Mēdz būt, ka pēc 
slikta mēģinājuma vai, kad esam mammu 
nokaitinājuši, tad slikto omu izjūt tieši mā-
jinieki.  Bet vispār jau dejas ir labs iemesls, 
lai satiktu aizņemto mammu.

Kas tevi piesaista dejā? – Deja ir aktī-
va un dzīva kustība, kas ir kā izaicinājums 
iemācīties jaunus soļus, kombinācijas, 
zīmējumus un sadejoties ar partneri. Jau 
mēģinājumu darbs man patīk, īpaši tad, ja 
visi kopā radām ko skaistu un ieguldītais 
darbiņš ir pilnvērtīgs. Pēc tam, uzejot uz 
skatuves, ir jaunas sajūtas – uztraukums, 
kas mijas ar saviļņojumu. Dejojot tiek ra-
dītas emocijas ne tikai sev, bet arī skatītā-
jiem, kas ir vēl viens iemesls dejotpriekam. 
Dejot ir laime!

Cik ārzemju braucienos esat piedalī-
jušies? Kādu jauku piedzīvojumu no tiem 
vari izstāstīt, kas var notikt tikai un vienī-
gi ar Žuburiem? – Abas “Žuburu” grupas 
kopā ir bijušas piecos ārzemju braucienos 
– Beļģijā, Francijā, Čehijā, Itālijā un Vāci-
jā. Beļģija bija mūsu pirmais brauciens un 
tas ir īpašs ar to, ka dzīvojām ģimenēs. Tur 
bijām Lieldienās, bija interesanti iepazīt ci-
tas valsts tradīcijas. Atceros, ka Lieldienu 
rītā man tika uzticēts uzdevums baznīcā 
ienest jēriņu. Jēriņš gan nebija mazs un 
pūkains, kā tika gaidīts un man iepriekš 
stāstīts, bet liels nodīrāts jērs, ko kopā 
nesa 4 cilvēki.  

Itālijas braucienā pastaigā pa pilsētu, 
kurā dzīvojām, atradām akmeņainu alu. 
Bijām priecīgi, jo tur bija arī ūdens, kurā 
atvēsināties. Mazliet likās jocīgi, ka tie pā-
ris cilvēki, kurus tur redzējām, bija ķiverēs, 
īpašos pārgājiena apavos un aprīkoti ar al-
pīnistu ekipējumu, bet mēs peldkostīmos, 
basām kājām rāpāmies pa akmeņaino alu 
un veldzējāmies alas upītē. Pēc tam uz-
zinājām, ka tas esot bīstami un labāk tā 
nevajadzētu darīt. Katrs brauciens ir īpašs 
– jaunas vietas un cilvēki. Braucam piedzī-
vojumā, nezinot, ko sagaidīt. 

Ko tev personīgi nozīmē deja? – Man 
deja ir pašsaprotama, neatņemama ikdie-
nas daļa. Deja ir ģimene. Nevienā mirklī 
man dejošana nav bijusi spiesta un obli-
gāta lieta, tikai tāpēc, ka mamma liek. Mēs 
ģimenē dejojam visi, tāpēc pasākumu un 
koncertu dienas mūsu mājās ir diezgan 
trakas – liela rosība, sagatavošanās, uz-
traukums, steiga. Bet tas viss rada tādu 
dzīvību un iekrāso ikdienu. Deja ir izpaus-
mes veids, tu zini, ka esi piederīgs kaut 
kam lielākam. Tu esi daļa, no grupas, kurā 
viens ar otru rēķinās, paļaujas un palīdz. 

Paula Feldmane atgriezusies kolektī-
vā pēc kāda laika prombūtnes. Kas viņai 
patīk “Žuburu” dejotājos? Ko Paula visvai-
rāk mīl: deju, kolektīva garu, piedzīvoju-
mus kopā ar dejotāju draugiem? – Dejoju 
jau kopš bērnības. Mācoties Lubānas vi-
dusskolā, dejoju C grupā, bet, kad absol-

vēju skolu 2013. gadā, nevarēju savienot 
deju mēģinājumus darba dienās ar studi-
jām RMK1 Rīgā, tieši tāpēc izlaidu divus 
gadus. 2015. gadā ar Edgaru izdomājām, 
ka vēlamies dejot kopā, sākām dejot “Žu-
buru” B grupā. 

Pašlaik arī ir ļoti grūti apvienot dejas ar 
studijām LU Medicīnas fakultātē Rīgā un 
darbu NMPD Lubānā, tieši tāpēc sanāk 
kavēt mēģinājumus. Dejas ir izcila atpūta 
starp noslogoto ikdienu.

Kolektīvā mani priecē visas emocijas, 
kuras rodas dejojot, jo tās ir patiesas. 
Pozitīvās enerģijas gaisotne padara dejo-
tājus atvērtus un gatavus pieņemt jaunus 
izaicinājumus, lai sajūsminātu skatītājus. 

Esmu piedalījusies Vispārējos latvie-
šu Dziesmu un Deju svētkos 2005, 2010, 
2013. Tas ir viens liels piedzīvojums nedē-
ļas garumā.  Lai to saprastu, tas katram 
pašam jāpiedzīvo. Mani aizrauj piedzīvoju-
mi ar dejotāju draugiem, jo tie veido kolek-
tīva garu un mīlestību pret deju.

Lūk, arī citu “Žuburu” dejotāju viedok-
lis…

Artis Vīksne: Deja mani piesaista ar 
sajūtām, kuras iegūstu dejojot. “Žubu-
riem” esmu uzticīgs, jo tā ir iespēja pabūt 
kopā ar draugiem un biežāk būt Lubānā. 
Mēs esam tāds kolektīvs, kurā ir prieks 
dejot!

Ieva Kalniņa: Dejojot “Žuburos” vis-
lielāko gandarījumu sagādā kolektīva 
kopīgais spēks, jo tikai visi kopā spējam 
iepriecināt ar deju ne tikai sevi, bet arī ska-
tītājus. Man ir prieks, ka spējam saņemties 
brīžos, kad vadītāja jau ir atmetusi cerības. 
Dažreiz garie vakaru mēģinājumi un agrie 
svētdienas rītu mēģinājumi pirms pasāku-
miem ļoti nogurdina, bet pēc labi nodejota 
koncerta vai skatē iegūtiem labiem rezul-
tātiem, tas viss aizmirstas. Dejai ir liela no-
zīme manā dzīvē. Dejoju jau no bērnības, 
mīlestība pret deju droši vien ir pārmantota 
no tēta. “Žuburi” ir kā otrā ģimene, jo kopā 
pavadām daudz laika – gan mēģinājumos, 
gan dažādos pasākumos. Visspilgtāk prā-
tā palikuši ārzemju deju festivāli, visvairāk 
brauciens uz Franciju. 

Elga Šutko: “Žuburiem” piemīt dzīves-
prieks un spēja saņemties pirms lieliem 
notikumiem. Kolektīva dvēsele, kas mūs 
vieno, noteikti ir Laila.

Jānis Taukulis: Dejot sāku agri – no 
divu gadu vecuma. Mani nevajadzēja pie-
runāt dejot, kā citus puišus. “Žuburos” 
dejoju, jo tas ir ceļš uz mājām. Lai būtu 
kolektīvs, jābūt draudzībai, tad seko mī-
lestība pret deju un tam visam pa virsu ir 
piedzīvojumi un jautrība, tāpēc mani sais-
ta visi šie minētie punkti.

Ildze Markova: Mūsu kolektīvā vien-
mēr valda draudzīga atmosfēra, ar “Žu-
buriem” vienmēr ir jautri, tā ir kā vēl viena 
ģimene. Domāju, ka viens no iemesliem, 
kāpēc kolektīvs turpina pastāvēt, neskato-
ties uz tālo ceļu no Rīgas (kur lielākā daļa 

dzīvo) un vēlajiem mēģinājumiem, ir tas, 
ka dejojuši ir mūsu vecāki un lielākā daļa 
no mums dejo jau no bērnības. Domāju 
ka tautiskums, kustība un kopā būšanas 
prieks mums ir liela vērtība jau no bērnī-
bas.

No citiem kolektīviem atšķiramies ar 
to, ka mums ir izteikti stalti puiši. Vienmēr 
valda jautrība, vērojot kolektīva dejotājus, 
var redzēt: mēs mīlam deju. Par to stāsta 
mūsu acis un smaidi.

Lūk, arī skats no malas (Facebook), 
ko raksta Kārtīgs latvietis (Sandis Prāt-
nieks, Jelgava): – “Žuburiem” 10 gadi, 
jeb bagātīgi klāts galds dvēselei. Piedzī-
votās emocijas kā skatītājam vēl joprojām 
šaudās pa galvu, un viena doma cenšas 
pārbļaut otru. Sākotnēji, ieejot mazajā 
zālē, ar vēl mazāku dejojamo skatuvi, šķi-
ta amizanti, jo man kā dejotājam pašam 
ir nācies dejot uz lielākām skatuvēm. Re-
dzētais “Žuburu” koncertā mani patīkami 
pārsteidza. Atmosfēra zālē bija nepie-
spiesta, nesamākslota, sirsnīga, kas man 
ir pietrūcis jau labu laiku. Jau ar pirmo 
koncerta deju varēja noprast, ka priekš-
nesumi būs baudāmi. Tā arī bija – dejotāji 
ar savu smaidu ienesa zālē tik pozitīvas 
emocijas, ka man bija tāda sajūta – mana 
dvēsele ir pamodusies no ilgstošas snau-
das. Gluži kā tikko no miega pamodies 
mazulis, mana dvēsele izberzēja acis un 
centās aprast ar notiekošo. Tā bija kā svai-
ga dvesma piesmakušā telpā, neredzētas 
dejas, skaisti soļi, smaidoši dejotāji, kuri 
ar savu siltumu spētu piesildīt veselu pil-
sētu. Es šajos dejotājos redzēju to azartu, 
to uguni un to prieku, kurš ir pāri sārtajām 
sejām un sviedru jūrai. Pārguruši, viņi ne-
beidza smaidīt. Laikam tādos brīžos, kad 
tu, sniedzot pozitīvas emocijas, saņem 
tās atpakaļ – tas arī ir tas milzīgais neiz-
sīkstošās enerģijas avots. Uz skatītāju vai-
rāk kārtīgo biss, dejotāji smaidoši iznāca 
vēlreiz un gluži kā ar svaigiem spēkiem 
lieliski izdejoja katru piņķerīgo soli. Bija arī 
gana daudz izaicinājumu citam pret citu, 
daudz improvizācijas, kuras atdzīvināja un 
ienesa to odziņu priekšnesumos. Man ļoti 
patika koncerts, jo tas bija dzīvs un sirsnī-
bas pilns, gluži kā paši “Žuburi”.

Lai arī nepazīstu šo Kārtīgo latvieti 
personīgi, var saprast, ka arī viņa dvē-
sele pieder dejai. Vēl koncertā skatītājus 
priecēja JDK “Žuburi” draugi: DK “Rūdis”, 
TDA “Lubāna”, JDK “Cielaviņa”, TDA “Vi-
dzeme”.

Novēlēsim deju kolektīvam žuburot tā-
lāk, sasniegt labus rezultātus skatēs tāpat 
kā līdz šim, ar tiem pašiem brīnišķīgajiem 
smaidiem, vai kurpe berž, bikses saplīsu-
šas vai kreklam pogas iztrūkušas, sniegt 
prieku sev un skatītājiem! Tuvojas mātes 
diena, tāpēc novēlēsim visām mūsu mam-
mām skaistu šo svētku dienu! Lai arī tie 
žuburi ir asi un spuraini, tomēr mīļi un 
vienmēr gaidīti mājās! 
Notikumiem līdzi sekoja  Ligita Pētersone



Maijā
Cik jauki sagaidīt laiku,

Atkal kā pirmoreiz;
Satiekot rītausmu svaigu,

Kad dziesmotais pavasars sveic.

Tu jūti, pie durvīm kā klauvē:
Un rokās tam sniegpulkstenīts.

Kā aicinot pasmaidīt saulei,
Kad skaistāks kļūst katrs rīts.

Tavs skatiens atveras priekam –
Pa pakalniem pienenes skrien.

Šķiet saule vairs nepazīst rieta –
Dārzs tulpēs un narcisēs zied.

(Evalds Leons)

/”Lubānas Ziņas” 2017. gada 12. maijs/10

Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...
Sirds tevim apklususi,

Dusi nu, dusi!

Ina Sautiņa (82 g.) Lubāna
25.09.1934. – 05.05.2017.

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo, 
Un siltums, ko izstaro sirds,

Tas nezūd. Tas paliek.
Un mirdz.

Skumstam kopā ar 
Lailu Strodi un viņas mīļajiem, 

vecmāmiņu mūžības ceļā pavadot. 

TDA “Lubāna” dejotāji un vadītāja Laila

Nākamais “Lubānas Ziņu” 
numurs iznāks 26. maijā.
Informāciju iesniegt domē 

redaktorei līdz 19. maijam.

Meirānu tautas namā
14. maijā plkst. 15.00

Ginta, Guntis un Juris
ielūdz uz

Mātes un Ģimenes dienai veltītu 

koncertu

Ieeja bez maksas

Kaut nekad vairs neatnāksi
Savā sētā ciemoties,

Tiem, kas tevi mīlējuši,
Tava gaisma līdzi ies.

(Z. Purvs)

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Jānim Strodam un tuviniekiem, 

māti smiltājā pavadot. 

Biruta, Kalniņu un Šķēlu ģimenes

Mēs klusējot paliekam atmiņu krastā,
Vēji šalko un mierina mūs,

Bet Tava vieta šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr Tava būs.

Skumju brīdī esam kopā ar 
Ināru, Daigu un viņu ģimenēm, 
māti, vecmāmiņu aizsaulē vadot. 

Rudzīšu ģimene

Ievu ziedi nobirst klusi,
Māmulīte aizmigusi,–
Baltā smilšu palagā
Savu dzīvi satinusi.

(N. Dzirkale)

Skumju brīdī esam kopā ar jums, 
Ināra un Daiga,

no māmiņas un vecmāmiņas 
uz mūžu atvadoties.

SIA “Klāni A” kolektīvs

14. maijā plkst. 17.00
Lubānā 

Akcija uz ūdens
“Šūpojies, mana dziesma, 

Aiviekstiņas vilnīšos” 

26. maijā plkst. 18.00 
Lubānas pilsētas klubā 

Piedzīvojumu komēdija  

“Ātrie igauņu puiši” 
Režisors Jāks Kilmi

Ieejas maksa EUR 2
Tas ir stāsts par trim igauņu puišiem, 

kas 80.gados aizbēg no Padomju laiku 
Igaunijas uz Zviedriju. Tur viņus uzņem kā 
īstus varoņus, kas izlauzušies no Dzelzs 
priekškara. Kolīdz mediju uzmanība no-
plok, disidenti atklāj, ka viņi priekš rietu-
miem nav nekas vairāk kā apnicīgi imig-
ranti. Viņi atskārš, ka, lai sevi nodrošinātu, 
viņiem nāksies darīt kaut ko neiedomāja-
mu – strādāt! Puiši izdomā neprātīgu plā-
nu, kam jāgarantē panākumus Rietumu 
pasaulē! Taču tad lietas saiet galīgā ķīselī!

DONORU 
DIENA 

Donoru diena Lubānā 25. maijā no 
plkst 9.00 līdz 12.00 Lubānas novada so-
ciālā dienesta telpās – Oskara Kalpaka ielā 
12  (3. stāva zālē).

Laipni aicināti!
Līdzi ņemt identifi kācijas dokumentus 

un bankas rekvizītus.
Inese Lībere

Iespēja vakcinēt 
un čipēt 

mājdzīvniekus
17. maijā Lubānā pie ugunsdzēsēju 

depo būs iespēja vakcinēt un čipēt sa-
vus mājdzīvniekus laikā no plkst. 16.00 – 
18.00.

Parastā pote pret trakumsērgu – 7 
EUR; kompleksā pote – 15 EUR, čips – 15 
EUR. 

T. uzziņām 29124504 (Lita un Kaspars 
Udrasi).

Meža 
ugunsnedrošā 

laikposma 
sākums

Valsts meža dienests atgādina, ka, sā-
kot ar 1. maiju, noteikts meža ugunsnedro-
šā laikposma sākums visā valsts teritorijā.

20. maijā plkst. 15.00
Meirānu tautas namā

Koncerts

Piedalās

Nagļu TN vokālais ansamblis 
“Trio Rondo” (vad. A.Mičule)

Gaigalavas KN deju grupa 
“Raffaello” (vad. I.Reine)

Barkavas KN sieviešu deju kopa 
“Zīles” (vad. I.Purpļeviča)

Meirānu TN sieviešu deju kopa 
“Magones” (vad. I.Purpļeviča)

Ieeja – bez maksas

Lubānas kultūras nama 
lauku kapela “MELDIŅŠ”
piedziedās upi 
no estrādes 
līdz Ružāniem

Ieņemiet 
labākās vietas 

uz tilta!

 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”  


