
11. martā plkst. 17.00
Lubānas pilsētas klubā 
Aicinām 
dejas mīļotājus uz 
ikgadējo jauniešu 
deju kolektīvu koncertu

Nākamais “Lubānas Ziņu” 
numurs iznāks 10. martā. 
Informāciju iesniegt domē 
redaktorei līdz 3. martam.

Esi jauniešu koncerta dalībnieks – piesakies!
Ja esi Lubānas novada jaunietis un vēlies tapt ieraudzīts, piesakies un piedalies 

jauniešiem organizētā koncertā, kas notiks 17. martā plkst. 19.00. Piesakies līdz 8. 
martam Lubānas novada jauniešu centrā pie Lindas (27007914). Lai pasaule ierauga 
tevi ar mūziku vai deju, dzismu vai triku – esi koncerta dalībnieks! 

Iesvētes mācības
Latvijas ev. lut. Lubānas draudzē ar 25. 

februāri tiks uzsākts iesvētes mācības kurss. 
Tā ir iespēja 10 nodarbībās iepazīst kristīgo 
ticību un tās mācību un apliecināt savu ticību 
tai un kļūt par pilntiesīgu draudzes locekli. 
Nodarbības vadīs draudzes palīgmācītājs 
Reinis Bikše un tās notiks Lubānas mācītāj-
muižā, Lubānā, Mācītājmuižas ielā 3. Pieteik-
šanās iesvētes mācību kursam pie draudzes 
palīgmācītāja Reiņa Bikšes. 

Kontakti: Reinis Bikše, t. 26899309; 
e-pasts: bikse.reinis@gmail.com

Tēma: Finansējuma piesaistes ie-
spējas lauku iedzīvotājiem. Apakštēma: 
Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, 
lauksaimniecībai, lauku attīstībai un 
meža īpašniekiem  2017. gadā. Atbalsta 
apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Li-
kumdošanas izmaiņas. 

Seminārs notiks Lubānas pilsētas klubā 
8. martā. Sākums plkst. 10.00.

 SIA LLKC darbības virzieni. Zināšanu 
pārneses pasākumi: arodapmācību un kon-
sultāciju projekts – Aija Vīgnere – SIA LLKC 
Madonas biroja vadītāja.

 ES atbalsta pasākumi meža īpašnie-
kiem 2017. gadā, 4. kārta. Zināšanu pār-
neses pasākumi: arodapmācību projekts 
(mācību iespējas par meža tēmām) un kon-
sultāciju projekts – Mairita Bondare – MKPC 
Madonas nodaļas vecākā konsultante. 

 LEADER atbalsta iespējas uzņēmēj-

darbībā – Jogita Baune – Madonas novada 
fonda vadītāja. 

 AS ”Attīstības fi nanšu institūcijas Al-
tum” valsts atbalsta programmas – uzņē-
mējdarbības attīstībai – Valtis Krauklis – ”At-
tīstības fi nanšu institūcijas Altum” Gulbenes 
reģionālā centra vadītājs. 

 Likumdošanas izmaiņas nodokļos 
un nodevās 2017. gadā – Līga Īvāne – VID 
Nodokļu pārvaldes, Nodokļu un nodevu 
grāmatvedības metodikas daļas Metodikas 
nodaļas galvenā nodokļu inspektore. 

 Valsts un ES atbalsts lauksaimnie-
cībai un lauku attīstībai 2017. gadā, tā sa-
ņemšanas nosacījumi, atbalsta apjoms, iz-
maksas kārtība – Aija Ozoliņa – pārvaldes 
Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas 
vadītāja. 

 LEADER projektu administrēšana – 
Judīte Podniece – pārvaldes Valsts atbalsta 
un LEADER pasākumu daļas vadītāja.  

 Nosacījumi platību maksājumu sa-
ņemšanā 2017. gadā – Anna Stiebriņa – pār-
valdes ES Tiešo maksājumu daļas vadītāja. 

Madonas nodaļas vadītāja Aija Vīgnere    

Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs rīko semināru

āciju un
i ā

Lubānas pilsētas klubā 
4. martā plkst. 19.00

Atpūtas vakars 

Jums spēlēs lauku kapela “Meldiņš”
Līdzi jāņem draugi, radi, paziņas un 
pašu priekam “groziņš”

Ieeja 1,50 EUR

Koncertā piedalīsies draugi no Rīgas, Cēsīm, 
Suntažiem, Varakļāniem, Baložiem, Lubānas

Kalpaka piemiņai
 6. martā plkst. 12.00 Visagala kapsētā 

piemiņas brīdis, veltīts pulkveža Oskara Kal-
paka piemiņai. 

 Plkst. 15.00 Varakļānu kultūras namā 
NBS pūtēju orķestra koncerts un “Kalpaka at-
ceres pasākumi 2017” sacensību uzvarētāju 
apbalvošana.
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Meirānu tautas namā
25. februārī plkst. 11.00
notiks Lubānas novada 

čempionāts
64 lauciņu dambretē
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Aktuāli

Atbalstīts projekts „Tautas tērpu 
iegāde Lubānas novada 

amatiermākslas kolektīviem”  

Esi 
saprātīgs

Labas pārvaldības 
sauklis sabiedrības in-
formēšanai. 

Valsts pārvalde dar-
bojas sabiedrības inte-
resēs. Pie sabiedrības 
interesēm pieder arī sa-
mērīga privātpersonas 
tiesību un tiesisko inte-
rešu ievērošana. Pieņe-
mot lēmumus, valsts un 
pašvaldības iestādei jā-
nodrošina samērīgums 
starp privātpersonu un 
sabiedrības interešu ie-
vērošanu.

Atceries, ka ikviena 
cilvēka tiesības ir jāsa-
mēro ar citu cilvēku tie-
sībām.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 
“Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 
2015.-2020.” ietvaros ir atbalstīts projekts 
“Tautas tērpu iegāde Lubānas novada ama-
tiermākslas kolektīviem” (Projekta numurs: 
16-05-AL23-A019.2205-000002). Projekta 
kopējās izmaksas – EUR 20069,26. Projek-
ta publiskais fi nansējums – EUR 13865,54. 
Projektu paredzēts realizēt līdz 2017. gada 
20. decembrim.  

Projekta mērķis: 
Ar šo projektu Lubānas novada pieciem 

amatiermākslas kolektīviem tiks iegādāti 
tautas tērpi, kas nesīs vēstījumu par šiem 
kolektīviem raksturīgo kultūras mantojumu 
un kolektīvi būs sagatavoti XXVI Vispārē-
jiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem 
2018. gadā. Iegādātie tautastērpi būs Lu-
bānas novada pašvaldības pamatlīdzekļi. 

Šī projekta ietvaros esam paredzējuši iegā-
dāties tautas tērpus Lubānas kultūras nama 
tautas deju ansamblim “Lubāna”, Lubānas 
kultūras nama jauniešu deju kolektīvam 
“Žuburi”, Lubānas folkloras kopai “Lubāna”, 
Lubānas kultūras nama senioru sieviešu 
korim “Noskaņa”, Meirānu tautas nama ve-
cākās paaudzes deju kolektīvam “Meirāni”. 
Tautas tērpu komplekti tiks veidoti, balsto-
ties uz LNKC tautastērpu nozares padomes 
tautas tērpu konsultantes Anetes Karlsones 
un Madonas novadpētniecības un mākslas 
muzeja galvenā krājuma glabātājas Laimas 
Garās ieteikumiem, izmantojot jau esošos 
tērpus, tos komplektējot ar projektā iegā-
dātajiem tērpiem. Projekta ietvaros austos 
izstrādājumus nodrošinās V. Bļinkovas in-
dividuālais uzņēmums “MĀKSLA”, šūtos iz-
strādājumus – saimnieciskās darbības vei-
cējs Pēteris Čaikovskis, šūtos ar izšuvumu 
izstrādājumus – SIA “MUDURI”.

Kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle

No 15. februāra līdz 
3. aprīlim jāiesniedz valsts 
amatpersonu deklarācijas 

par 2016. gadu 
Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka sa-

skaņā ar likumā „Par interešu konfl ikta novērša-
nu valsts amatpersonu darbībā” noteikto valsts 
amatpersonām kārtējās valsts amatpersonu 
deklarācijas par 2016. g. jāiesniedz VID elektro-
niskajā deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS) 
no 2017. g. 15. februāra līdz 3. aprīlim ieskaitot. 

Ja gadījumā ir nozaudēts VID piešķirtais 
EDS identifi kators un parole, to vairs nav nepie-
ciešams atjaunot, lai iesniegtu valsts amatper-
sonas deklarāciju vai jebkuru citu dokumentu 
EDS. Dokumentu iesniegšana arī vairs nav jā-
apliecina ar VID e-paraksta datni. 

Atgādinām, ka jau kopš pagājušā gada 
valsts amatpersonām valsts amatpersonas dek-
larācijā ir jānorāda arī šāda informācija:

– ja tā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizā-
cijas un terorisma fi nansēšanas novēršanas li-
kuma izpratnē ir patiesā labuma guvējs no citai 
personai piederošas vai pārvaldīšanā nodotas 
lietas vai tās daļas, 

– par to, vai ir veiktas iemaksas privātajos 
pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas ie-
maksas. 

Turpinot vienkāršot deklarācijas aizpildīša-
nu, tajā automātiski var iegūt datus no VID rīcībā 
esošās informācijas par amatpersonas papildus 
ieņemamajiem amatiem. Visa cita deklarācijā 
norādāmā informācija ir identiska pagājušajā 
gadā norādāmajai informācijai.

Papildus informējam, ka deklarācijas Pub-
licējamā un Nepublicējamā daļā ir sadaļa “Cita 
informācija”, kur ir iespējams norādīt informāci-
ju, kas pēc deklarācijas iesniedzēja ieskatiem 
sniedz pilnīgāku priekšstatu par valsts amatper-
sonas mantiskā stāvokļa izmaiņām deklarēša-
nas periodā.  

Tāpat atgādinām, ka pēc attiecīgās dekla-
rācijas sadaļas atvēršanas tajā iespējams iegūt 
informāciju, kas par minēto personu pieejama 
dažādās valsts informācijas sistēmās un ir ne-
pieciešama deklarācijas aizpildīšanai (par īpa-
šumā vai kopīpašumā esošiem nekustamajiem 
īpašumiem, kas reģistrēti zemesgrāmatā; par 
valdījumā vai lietošanā esošajiem nekustama-
jiem īpašumiem, kuri reģistrēti Valsts zemes die-
nesta pārziņā esošā valsts informācijas sistēmā 
“Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāci-
jas sistēma”; par īpašumā vai valdījumā esošiem 
transportlīdzekļiem, kuri reģistrēti VAS “Ceļu sa-
tiksmes drošības direkcija” pārziņā esošā valsts 
informācijas sistēmā “Transportlīdzekļu un to va-
dītāju valsts reģistrs”; par gūtajiem ienākumiem, 
kas deklarēti VID, un dati (vārds, uzvārds, rad-
niecība) par laulāto, vecākiem, brāļiem, māsām 
un bērniem, kas pieejami Iedzīvotāju reģistrā, 
kā arī informāciju par papildus ieņemamajiem 
amatiem no VID rīcībā esošiem datiem. 

Precizēt jau iesniegtās deklarācijas var, 
rakstveidā vēršoties VID un pamatojot precizēju-
mus, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc deklarācijas 
publiskojamās daļas publiskošanas elektronis-
kā veidā VID mājaslapā esošajā publiskojamo 

datu bāzē.
Plašāka informācija par to, kas ir valsts 

amatpersonas, amatpersonu deklarācijas ie-
sniegšanas kārtība un termiņi, kā arī uzskatāms 
metodiskais un informatīvais materiāls (ar vi-
zuālu palīginformāciju) par valsts amatpersonu 
deklarāciju iesniegšanu pieejams VID mājasla-

pas sadaļā “Privātpersonām/Valsts amatperso-
nām”.

Informāciju sagatavoja:
Evita Teice-Mamaja

VID Sabiedrisko attiecību daļa
tālr. 67122668, 26351438

e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Redaktore Ligita Pētersone
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Iespiests SIA "Erante" tipogrāfi jā
Tālr./fakss 64860983. Metiens 600 eks.

Mājaslapas adrese: www.lubana.lv

Pašvaldībā

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar liku-
ma “Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 
2. punktu un 46. pantu, likuma Par pašvaldību 
budžetiem” 16. panta pirmo daļu.

2017. gada 26. janvāra domes sēdē tika 
tika pieņemts lēmums par saistošo noteiku-
mu Nr. 2 “Par pašvaldības 2017. gada bu-
džetu” apstiprināšanu”. Saistošie noteikumi 
stājās spēkā nākamajā dienā pēc to paraks-
tīšanas.

1. Apstiprināts pašvaldības pamatbud-
žets 2017. gadam ieņēmumos 2328536 
EUR.

2. Apstiprināts pašvaldības pamatbud-
žets 2017. gadam izdevumos 2560685 EUR.

3. Apstiprināts pašvaldības speciālais 
budžets 2017. gadam ieņēmumos 88817 
EUR un izdevumos 107437 EUR.

4. Apstiprināts pašvaldības amatpersonu 
un darbinieku dienesta pienākumu pildīšanai 
nepieciešamais degvielas patēriņš un mobilo 
sakaru pakalpojumu limits 2017. gadam.

5. Apstiprināta pašvaldības aizņēmumu 
no Valsts kases atmaksa 23730 EUR.

6. Noteikti ēdināšanas maksas atvieglo-
jumi par pusdienām 100 procentu apmērā 
visiem pašvaldības izglītības iestāžu skolē-
niem sākot no piecu gadu vecuma izglītības 
programmā iesaistītajiem audzēkņiem.

7. Saskaņā ar pašvaldībā apstiprināto 
kārtību “Par dāvanas piešķiršanu jaundzi-
mušā bērna vecākiem Lubānas novada paš-
valdībā 2017. gadā” noteikt dāvanu bērna 
vecākiem 123 EUR apmērā pirms nodokļu 
ieturēšanas.

8. Noteikts atvaļinājuma pabalsts darbi-
niekiem un amatpersonām 30% apmērā dar-
binieka vai amatpersonas amatalgas likmes.

9. Noteikta vienreizēja naudas balva 
darbiniekiem (amatpersonām) sakarā ar 50 
gadu jubileju 111 EUR pirms nodokļu ieturē-
šanas.

Par pašvaldības 2017. gada budžetu

Paskaidrojuma raksts par 
Lubānas novada pašvaldības 

2017. gada budžetu
Budžets ir novada domes fi nansiālās 

darbības pamatdokuments un fi nanšu instru-
ments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo 
funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un 
sociālo vajadzību sabalansēšanu ar fi nansiā-
lajām iespējām.

Lubānas novada administratīvās teritorijas 
kopējā platība ir 346,93 kvadrātkilometri un uz 
2017. gada 2. janvāri dzīvesvietu novadā bija 
deklarējušas 2522 personas. Diemžēl jāseci-
na, ka iedzīvotāju skaitam ir tendence ar katru 
gadu samazināties.

Lubānas  novada pašvaldības budžets ir 
izstrādāts, ievērojot likumā “Par pašvaldībām”, 
likumā “Par pašvaldību budžetiem”, likumā 
“Par budžetu un fi nanšu vadību”, likumā “Par 
valsts budžetu 2016.gadam”, likumā “Par ne-
kustamā īpašuma nodokli” un citos likumos, 

kā arī Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumos apstiprināto budžeta ieņēmumu, 
izdevumu un valdības funkciju klasifi kāciju ie-
tvertās prasības. 

Veidojot budžeta plānu kārtējam ga-
dam, tiek ievēroti Lubānas  novada Attīstības 
programmā 2012. – 2018.gadam noteiktie 
attīstības virzieni un prioritātes, izvērtējot ie-
priekšējos gados paveikto un aktualizējot šīs 
programmas Rīcības un investīciju plānu nā-
kamajam periodam.

Kā ik gadu, būtiska uzmanība tiks pievēr-
sta izglītības jautājumu risināšanai, ievēro-
jamu pašvaldības fi nansējuma daļu novirzot 
izglītības iestādēm, kā arī atpūtas, kultūras un 
sporta iespēju dažādošanai, pašvaldības teri-
toriju un mājokļu apsaimniekošanai, sociālajai 
aizsardzībai un pārvaldības nodrošināšanai.

Ja 2016. gadā lielāki līdzekļi tika ieguldīti 
pilsētas ielās un infrastruktūrā, tad 2017. gadā 
plānojam to darīt lauku teritorijā. 

Lubānas  novada pašvaldības budžets sa-
stāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta.

Ieņēmumi
Pamatbudžets ir Lubānas novada pašval-

dības budžeta galvenā daļa, kura ieņēmumus 
veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienāku-
ma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis; 
nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst ieņēmumi 
no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts un 
pašvaldību nodevām, sodiem un sankcijām; 
pārējie nenodokļu ieņēmumi, kurus veido pā-
rējie nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no 
pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdoša-
nas un no nodokļu pamatparāda kapitalizāci-
jas; ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmu-
mi un transferti, kurus veido valsts budžeta 
transferti un pašvaldību budžeta transferti jeb 
valsts mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no at-
sevišķām ministrijām un paredzētas galveno-
kārt pedagogu darba samaksai, kā arī dažādu 
Eiropas Savienības fondu fi nansēto projektu 
īstenošanai un pašvaldību maksājumi par iz-
glītības pakalpojumiem. 

Lubānas novada pašvaldības plānotie ie-
ņēmumi 2017. gadā sastāda 2 328 536 EUR. 
Atlikums no 2016. gada 414 059 EUR. 

Nodokļu ieņēmumi. Ieņēmumi no no-
dokļiem plānoti atbilstoši Finanšu ministrijas 
prognozei 1 282 112 EUR, jeb 55,1 % no ie-
ņēmumu kopapjoma, kas ir par 0,3 % vairāk 
nekā 2016. gada sākotnējā budžeta plānā. 

Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir 
iedzīvotāju ienākuma nodoklim (92,4 %), ne-
kustamā īpašuma nodoklim (7,6 %). Ieņēmu-
mi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 
EUR 1 185 618 EUR jeb par 1,6 % vairāk kā 
2016. gada budžeta plānā, un sastāda 50,9 % 
no ieņēmumu kopapjoma. 

Nenodokļu ieņēmumus 2017. gada no-
vada budžetā plānots iekasēt 204 027 EUR 
apmērā. Šos ieņēmumus veido valsts un 
pašvaldību nodevas, ieņēmumi no īpašumu 

iznomāšanas un atsavināšanas, pašvaldības 
sniegtie maksas pakalpojumi, naudas sodi un 
pārējie nenodokļu ieņēmumi. 

Transfertu ieņēmumi. Pašvaldības ieņē-
mumu struktūrā liels īpatsvars ir no valsts bu-
džeta un citu pašvaldību budžetiem saņemta-
jiem maksājumiem (transfertu ieņēmumiem), 
tie plānoti 838 053 EUR, jeb 36,0 % no ieņē-
mumu kopapjoma. 

Dotāciju no pašvaldību fi nanšu izlīdzinā-
šanas fonda plānots saņemt 415 139 EUR 
apmērā, kas sastāda 17,8 % no ieņēmumu 
kopapjoma. 

Lubānas novada pašvaldības pamatbu-
džeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funk-
ciju nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta 
fi nansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības 
izglītības, kultūras un veselības aizsardzības 
iestāžu, sociālā dienesta un administrācijas 
uzturēšanai, novada izglītības, sporta un kul-
tūras pasākumu fi nansēšanai, novada infra-
struktūras uzturēšanai, samaksai par novada 
pasūtījumu veikšanu, pabalstiem maznodroši-
nātiem iedzīvotājiem, investīciju fi nansēšanai, 
atbalstam biedrībām un nodibinājumiem, kā 
arī citiem izdevumiem. 

Konsolidētā budžeta izdevumu kopējais 
apjoms 2017. gadam plānots 2 560 344 EUR 
apmērā.

Lielākie izdevumi Lubānas novada paš-
valdības 2017. gada budžetā tāpat kā līdz šim 
plānoti izglītībai, kas uz budžeta noteikumu 
apstiprināšanas brīdi sastāda 1 184 451 EUR 
jeb 46,26 % no kopējiem plānotajiem pamat-
budžeta izdevumiem. 

2017. gadā pašvaldība nodrošinās brīv-
pusdienas visiem skolēniem, šim mērķim pa-
redzot 18 735 EUR. 

Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situā-
ciju valstī, kas ietekmē mūsu iedzīvotāju lab-
klājību, dome izvirza sociālo politiku par vienu 
no savas darbības prioritātēm. Izdevumu sa-
daļā „Sociālā aizsardzība” ieplānoti 429 255 
EUR, jeb 16,77 % no pamatbudžeta izdevu-
miem. Finansējums paredzēts sociālā dienes-
ta, veselības un sociālās aprūpes centra un 
bāriņtiesas darba nodrošināšanai, pakalpoju-
mu apmaksai par iedzīvotāju uzturēšanos citu 
pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs, soci-
ālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maz-
nodrošinātām personām un pārējai sociālajai 
palīdzībai. 

Turpinājums 4.lpp.......................
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Novadā
Izdevumi
Konsolidētā budžeta izdevumu kopējais 

apjoms 2017. gadam plānots 2 560 344 EUR 
apmērā.

Lielākie izdevumi Lubānas novada pašval-
dības 2017. gada budžetā tāpat kā līdz šim 
plānoti izglītībai, kas uz budžeta noteikumu 
apstiprināšanas brīdi sastāda 1 184 451 EUR 
jeb 46,26 % no kopējiem plānotajiem pamat-
budžeta izdevumiem. 

2017. gadā pašvaldība nodrošinās brīv-
pusdienas visiem skolēniem, šim mērķim pa-
redzot 18 735 EUR. 

Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situā-
ciju valstī, kas ietekmē mūsu iedzīvotāju lab-
klājību, dome izvirza sociālo politiku par vienu 
no savas darbības prioritātēm. Izdevumu sa-
daļā „Sociālā aizsardzība” ieplānoti 429 255 
EUR, jeb 16,77 % no pamatbudžeta izdevu-
miem. Finansējums paredzēts sociālā dienes-
ta, veselības un sociālās aprūpes centra un 
bāriņtiesas darba nodrošināšanai, pakalpoju-
mu apmaksai par iedzīvotāju uzturēšanos citu 
pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs, soci-
ālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maz-
nodrošinātām personām un pārējai sociālajai 
palīdzībai. 

Kultūras iestāžu uzturēšanai, infrastruktū-
ras attīstībai un pasākumu organizēšanai 
2017. gadā paredzēti 297 135 EUR, jeb 11,61 
% no pamatbudžeta izdevumiem.

Speciālā budžeta izdevumi plānoti 107 
437 EUR apmērā. Tos veido īpašiem mērķiem 
paredzēti līdzekļi: fi nansējums pašvaldību au-
toceļu fondam un atskaitījumi no dabas resur-
su nodokļa. Ceļu fonda līdzekļus plānots izlie-
tot autoceļu, ielu un to meliorācijas būvju 
atjaunošanai un uzturēšanai. 

Brīvie (nesadalītie) līdzekļi plānoti 87 714 
EUR, bet līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 
12 000 EUR. 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks
Pilnu informāciju par pašvaldības budžetu 

skatīt novada pašvaldības mājaslapā www.lu-
bana.lv 

Meirānu tautas namā 
11. martā plkst. 14.00
Starptautiskajai Sieviešu dienai  
veltīts pasākums
Ielūdz 

Viktors Zemgals 
ar koncertprogrammu

Programmā iekļautas dziesmas no vis-
dažādākajiem dziedātāja Viktora Zemgala 
vairāk kā 40 gadu ilgās radošās darbības 
periodiem – gan dumpīgais un nesamier-
nieciskais rokenrols, gan liriskās balādes 
un, protams, tik iecienītais un uzvarošais 
latviešu šlāģeris! Piedāvāto dziesmu klās-
tā katrs saklausīs sev tuvas un tīkamas 
noskaņas, kas liks jauki pavadīt laiku. 
Gaumīgs humors un atraktīvs priekšne-
sums nu noteikti neliks jums garlaikoties. 
Ieeja – 3 EUR, skolēniem – 1,50 EUR.

XV  Ziņģētāju un XV  Ziņģētāju un 
stāstnieku vakars stāstnieku vakars 

ViļānosViļānos
Tradīciju kopa “Sietiņš” 11. februārī pie-

dalījās XV Ziņģētāju un stāstnieku vakarā 
Viļānu kultūras namā. Tradicionāli februāra 
otrajā sestdienā Viļānos pulcējas ziņģētāji 
un stāstnieki, lai vakara gaitā izdziedātu no 
paaudzes paaudzē mantotas ziņģes un iz-
stāstītu nopietnus un smieklīgus notikumus 
no dzīves. Šogad ziņģēt ieradās 13 kolektīvi 
no dažādiem Latvijas novadiem, kā arī viesi 
no Lietuvas – kapela “Smalvu”. Kā ierasts, 
pasākuma laikā dalībnieki vērtēja viens otru 
un noteica gada labākos stāstniekus un ziņ-
ģētājus, tāpat vērtēšanā iesaistījās skatītāji, 
organizatori un sponsori. Esam gandarīti, 
ka tradīciju kopas “Sietiņš” dalībniece Aija 
Zemīte ar savu notikumu iz dzīves “Mana 
brālēna lustīgās kāzas” ieguva gada labā-
kās stāstnieces titulu. Apsveicam! 

Meirānu tautas nama vadītāja 
Inga Aizsilniece

Sadancis Meirānos izskanējis
11. februārī Meirānu tautas namā notika 

vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvu 
sadancis “... lai ilgāk jauki!”, kurā piedalījās 3 
vieskolektīvi un saimnieki – Meirānu senioru 
tautas deju kolektīvs. 

Dejas vien nebūtu tik ilgi spējušas noturēt 
skatītāju uzmanību, ja vien par jautrību pasā-
kumā negādātu 2 dāmas no Valsts kontroles 
(Dace Mežsarga un Sandra Valaine), kuras 
svēra un mērīja, vērtēja un izvērtēja, citiem 

vārdiem sakot, kontrolēja, kā kolektīvi sagata-
vojušies valsts simtgades svinībām. 

Pēc koncerta skatītāji izteica īpašas sim-
pātijas Meirānu un Sarkaņu deju kolektīviem 
par nopietno ieguldījumu tautas deju tradīciju 
kopšanā. Labs piemērs jaunajiem, kā turēties 
pie moto “Lai ilgāk jauki!” Sirsnīgas pateicī-
bas no meirāniešiem saņēma visi deju kolek-
tīvi par nerimstošo dejotprieku. 

Ligita Pētersone

Lubānas pilsētas klubā 
    1. aprīlī plkst. 17.00

Tautā bieži ir dzirdēts teiciens: nevis 
kaķis dzīvo pie mums, bet gan mēs dzī-
vojam pie kaķa. Ja kāds vēl par to šau-
bās, tad komēdijā „Mana kaķa dienas-
grāmata” par to neatstās ne mazākās 
šaubas. Izrādē rotaļīgā un asprātīgā 
veidā tiks apspēlēta saimnieku dzīve, 
tikai no kaķa redzējuma. Dažādas dzī-
ves situācijas, kas pirmajā mirklī līdzi-
nās rutīnai, iegūst pilnīgi jaunu kvalitāti, 
ja uz to visu paskatās ar „īstenā mājas 
saimnieka acīm”. 

Pikanti, smieklīgi, reizēm pat ar ne-
lielu rupjības un cinisma devu tiks parā-
dīts viss, ko jūsu neatkarīgais mīlulis 
domā par jums.

Jānis Jarāns: Pārsmiesieties uzzi-
not, ko patiesībā tavs četrkājainais mī-
lulis domā par tevi. 

Dramatizējums, režija – Ivars Lūsis
Kaķa lomā – Jānis Jarāns
Biļešu cenas: februārī – 5.00 €, 

martā – 7.00 €, izrādes dienā – 9.00 €.
Biļetes nopērkamas: Lubānas kul-

tūras namā darba dienās no plkst. 
13.00 – 17.00. Biļešu Paradīze tirdznie-
cības vietās un www.bilesuparadize.lv.
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Redaktora 
sleja

Pirmais gada mēnesis ir ļoti ātri aiz-
vadīts, un februāris jau atkal ir klāt. Tie, 
kuriem patīk ziema, var teikt: „Vēl viens 
ziemas mēnesis palicis, jāizbauda, ka-
mēr var”, bet tie, kuriem nepatīk ziema, 
var teikt: „Par laimi ziema tūlīt beigsies 
un sāksies pavasaris”. Un ticiet vai 
neticiet, taisnība ir visiem. Laika ziņas 
mums februārī solīja gan siltas dienas, 
gan aukstas.

Februāris ir sirsnīguma un mīlestības 
mēnesis, kurā mēs svinam Valentīndie-
nu. Šajā laikā visi mīlētāji dāvina viens 
otram konfektes, lācīšus, ziedus un arī 
skolās tiek rīkoti Valentīndienas pasā-
kumi. Meirānu Kalpaka pamatskolā šai 
dienai bija veltīta visa nedēļa. Proti,  to 
organizēja bērni! Sarosījās krietni kupls 
pulciņš bērnu, kuri ierosināja kādu ide-
ju, ko pasākumā vajadzētu realizēt. No-
tika arī dažādas atrakcijas, Popiela un 
daudz kas nepieredzēts. 

Bet februārī nav jau tikai Valentīndie-
na. Šajā mēnesī turpinās pirmā Latvijas 
virspavēlnieka pulkveža Oskara Kalpa-
ka, kura vārdu nes arī mūsu skola, pie-
miņas pasākumu cikls.

Un vēl... 2. februārī ir Sveču diena, 
kad katrs var izliet savu laimes sveci.

Redaktore 
Agnese Ērgle

Erudīcijas konkurss, dambretes turnīrs, 
veiklības stafetes 1. – 4. klašu skolēniem Mei-
rānos.

9. februārī Meirānu Kalpaka pamatskolā jau 
ceturto gadu norisinās šis pasākums. Šogad 
pulcējās astoņas skolu komandas: Liezēres, 
Degumnieku, Barkavas, Praulienas, Dzelzavas, 
Meirānu Kalpaka pamatskolas, Lubānas un Va-
rakļānu vidusskolas. Pasākums noritēja trīs da-
ļās. Erudītiem bija jāpārzin Latvijas daba (pie sk. 
V. Sniķeres), latviskās dzīves ziņas jautājumi (pie 
sk. I. Stiprās), jāprot izrakstīt latvju rakstu zīmes 
(pie sk. V. Bormanes, L. Kunces), nedaudz par 
un ap Latviju – tests pie datoriem (pie sk. A. Cau-
nītes). Rezultāti ir sekojoši:     

1. klases erudīti: 
1.v. – Katrīna Upeniece (Varakļānu vidussko-

la).
 2.v. – Samanta Patrīcija Baltā (Degumnieku 

pamatskola).
3.v. – Jānis Zeps (Lubānas vidusskola).
2. klases erudīti:
1. v. – Andris Dailīdens (Meirānu Kalpaka pa-

matskola). 
2.v. – Eduards Tomiņš (Barkavas pamatsko-

la).
3.v. – Adriāns Kokins (Liezēres pamatskola).
3. klases erudīti: 
1.v. – Armands Dzenis (Lubānas vidusskola).
2.v. – Gustavs Naglis (Varakļānu vidusskola).
3.v. – Keita Nikola Silova (Liezēres pamatsko-

la).
4. klases erudīti:
1.v. – Markuss Naglis (Barkavas pamatskola).
2.v. – Elīna Ozoliņa (Varakļānu vidusskola). 
3.v. – Raivo Vidvuds Pličs (Meirānu Kalpaka 

pamatskola).
Erudītu konkursa dalībnieki noslēgumā katrs 

izlozēja sev grāmatu, pirmo triju vietu ieguvēji sa-

ņēma diplomus, 1. vietas ieguvēji – arī kausus.
Dambretes turnīrs sākumskolas skolēniem 

norisinājās Meirānu tautas namā. Sacentās pa-
visam 28 skolēni. Galvenais tiesnesis Jāzeps 
Juhņevičs, viņam palīdzēja sk. Sarmīte Solovjo-
va (Degumnieki). Pārsteidzošs klusums valdīja 
spēļu laikā, cīņas bija spraigas. Vērtējums notika 
2 grupās: 1. – 2. kl., 3. – 4. kl. Katrā grupā pirmo 
triju vietu ieguvēji saņēma medaļas, bet 1. vietas 
ieguvējs savā īpašumā ieguva arī kausu. Rezul-
tāti sekojoši: 

1. – 2. klašu grupā: 
1.v. – Kristaps Dolbe (Liezēres psk.).
2.v. – Mārcis Erestovs (Barkavas psk.).
3.v. – Amanda Švirkste (Dzelzavas psk.).
3. – 4. kl.
1.v. – Terēze Stepiņa (Liezēres psk.).
2.v. – Lauris Tomiņš (Barkavas psk.).
3.v. – Dāniels Sondors (Barkavas psk.).
Pēc pusdienām visi devāmies ārā, lai pieda-

lītos un līdzi justu sportistiem. Stafetēs piedalījās 
8 komandas. Skolēniem vajadzēja parādīt savas 
veiklības, spēka, izturības prasmes hokeja stafe-
tē, futbolbumbas sitienos vārtos, kērlingā, notu-
rēt līdzsvaru uz virves, jābūt acīgam, lai saskatītu 
noslēptas militārās lietas. Tikai kopīga darboša-
nās dod sekmīgus rezultātus. Katrā disciplīnā 
tika fi ksēts laiks. Militāro stafešu galvenā tiesne-
se jaunsargu instruktore Lita Meistere paziņoja 
rezultātus. Komandām tika pasniegts diploms, 
kauss un medaļas. 

1.v. – Degumnieku pamatskola.
2.v. – Lubānas vidusskola. 
3.v. – Liezēres pamatskola.
Pasākumā tika apbalvoti neklātienes zīmē-

jumu konkursa „Mans pagalms” uzvarētāji 1. 
– 4. klašu grupā. Uz tikšanos nākamgad!

Materiālu apkopoja Aiva Caunīte

Kalpaka atceres pasākumi – 2017

Skolēnu ēšanas 
ieradumi

7. klases skolēni, mācoties tēmu par 
ēdieniem krievu valodas stundā, izvei-
doja aptauju par mūsu skolas skolēnu 
ēšanas paradumiem. Atklājās dažādi in-
teresanti fakti. 

Lielākā daļa skolēnu uzskata, ka viņu 
ēdienkartē ir garšīgi ēdieni, trešdaļa – ap-
galvo, ka ēd veselīgi. Visi zina, ka pirms 
ēšanas ir jānomazgā rokas un pēc ēšanas ir 
jāpasaka paldies. Jautājums tikai, cik bieži 
to ievērojam! Aptuveni puse skolēnu neēd 
brokastis. Skolas pusdienas regulāri ēd 
68% aptaujāto, pārējie – kā kuru reizi. Visla-
bāk skolēniem pusdienās garšo kartupeļi ar 

vistu, kotleti vai karbonādi (žēl, ka nevaram 
to pasūtīt katru dienu!) un bulciņas. Skolēni 
vairāk vēlētos ēst saldos un mazāk – putras. 
76% aptaujāto regulāri ēd „Skolas auglis” 
programmā piedāvātos ābolus. Mājās bērni 
pārsvarā ēd ceptus vai vārītus kartupeļus, 
sviestmaizes un zupas, nedaudz nonākot 
pretrunā ar nākamo jautājumu, jo apgalvo, 
ka viņu ēdienkartē ir gan saldumi, gan aug-
ļi, gan dārzeņi, gan piena un gaļas produkti, 
mazāk – sviestmaizes. Bērnu mīļākie ēdieni 
ir pārsvarā kartupeļi ar gaļu. Uz jautājumu: 
„Kas tev negaršo?”, visbiežākās atbildes 
bija – aknas, sēnes, speķis. Bērniem visla-
bāk garšo banāni, bumbieri, arbūzi, āboli, 
burkāni, tomāti, gurķi. Puse skolēnu atzīst, 
ka ēd daudz saldumu, tik pat daudzi zob-
ārstu apmeklē retāk kā reizi gadā. Daži 
skolēni pievērš uzmanību tam, kas „lācītim 

vēderā”– reizēm iepazīstas ar iegādāto pro-
duktu sastāvdaļām. 2 no 25 aptaujātajiem 
sauc sevi par veģetāriešiem. 70% aptaujāto 
čipsus ēd ne biežāk kā reizi nedēļā. Treš-
daļa skolēnu uzskata, ka ir svarīgi pievērst 
uzmanību tam, ko ēdam. Viennozīmīgi – 
ēšana ieņem būtisku nozīmi mūsu dzīvē. 

Ļoti gribētos, lai mūsu zināšanas par 
veselīgu uzturu paliktu ne tikai zināšanu lī-
menī, jo praksē, pie pusdienu galda bieži 
redzam, ka bērni pastumj šķīvi malā, nemaz 
nepamēģinājuši. Zinātnieki pierādījuši, ka 
cilvēks nevar pilnvērtīgi padomāt, strādāt, ja 
nav kārtīgi paēdis. Pirms sakām: „Fui, man 
tas negaršo!”, pagaršosim, noprovēsim ko 
jaunu, „piedosim dzīvei jaunu garšu!” 

Informāciju sagatavoja 
7.klases skolēni un skolotāja Ilze Stiprā

Interesanti. Aktuāli

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2017. gada februāris
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Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte “Kaktuss”

„Kaktusa” komanda: 
Redaktore: Agnese Ērgle
Skolotāja – konsultante: Aiva Caunīte
Korespondenti: Kate Krēsliņa, 
Marina Puška, Sabīne Novakšanova, 
Rihards Kravalis, Jēkabs Ērglis
Skolas mājaslapa: 
www.meiranukalpakapsk.lv 
e-pasts: meirani1@inbox.lv

No 6. janvāra līdz 6. martam notiek 
dažādu pasākumu cikls, veltīts pulkveža 
O.Kalpaka piemiņai:

 1. februāris – spēka un izturības sacen-
sības Lubānas vidusskolā. Skolu pārstāvēja 
Marina Puška, Sabīne Novakšanova, Monta 
Apša, Dagnis Mikals, Renārs Rezgalis, Ed-
gars Novakšanovs. Viņiem līdzi juta skolotā-
ja Ilze Stiprā. Ieguvām 4. vietu.

9. februāris – Meirānu Kalpaka pamat-
skolā erudītu konkurss, militārās stafetes un 
dambretes turnīrs 1. – 4. klasei.

Pasākumi, kas saistīti ar mācību un pul-
ciņu darbu:

 9. februāris – jau 13 gadus pēc kārtas 
tika atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta 
diena ar saukli “Kopā par labāku internetu!”, 
kad skolēni skolas bibliotēkā zīmēja dažā-
dus plakātus par drošību internetā.

 10. februāris – karjeras diena, tikšanās 
ar LVM pārstāvjiem. Šajā pasākumā pieda-
lījās skolēni no Barkavas pamatskolas, Lu-
bānas vidusskolas, kā arī mūsu 7. – 9. kla-
šu skolēni. Šajā dienā notika arī lekcija par 
ugunsdrošību.

 13. – 17. februāris – draudzības nedēļa 
saistībā ar Valentīndienu.

 16. februāris – Popiela
 16. februāris – starpnovadu krievu va-

lodas olimpiāde. Piedalījās Monta Apša (8. 
kl.)

 17. februāris – starpnovadu matemāti-
kas olimpiāde. Piedalījās Matīss Dailīdens (5. 
kl.), Inese Krēsliņa (8. kl.).

 17. februārī 7., 8. klases meitenes – 
Meghan Trainor „Better when I’m dancing”, 
piedalījās Popielā Rugājos.

 2. martā – konkurss “Latvija. Dievs. 
Zemnieks. Karavīrs” (t.i. militarizētā stafete, 
Latvijas vēsture, latviskā dzīvesziņa, patrio-
tiskā dziesma, pirmā palīdzība) Degumnieku 
pamatskolā (7. – 9. klašu komanda).

 6. martā plkst. 12.00 – piemiņas brīdis 
Visagala kapsētā. Plkst. 15.00 – Varakļānu 
kultūras namā NBS orķestra koncerts un 
“Kalpaka atceres pasākumi 2017” sacensī-
bu uzvarētāju apbalvošana.

 7. martā – skolēnu skatuves runas un 
mazās formas uzdevumu konkurss Lubānas 
kultūras namā.

Notikumus apkopoja Agnese Ērgle

Notikumu 
virpulis šas tās lielā urnā. Vēlāk pie urnas nākuši 

pilsētas neprecētie vīrieši, un katrs vilcis no 
tās pa zīmītei. Cilvēki, kas viens otru „izlo-
zējuši”, gadu skaitījušies kā pāris. Šie ne-
jauši izveidotie pāri nereti arī apprecējās.

Valentīndienas ietvaros skolā noti-
ka draudzības un mīlestības nedēļa, bet 
tas nenozīmē, ka tādi nevaram būt kat-
ru nedēļu. Katrai dienai bija savs temats: 
pirmdiena – gotu stils, otrdiena – apģērbā 
bija manāmas mīlestības krāsas, trešdie-
na kopā ar hipijiem, ceturtdiena bagāta 
ar multeņu varoņiem un popzvaigznēm, 
piektdienā iejutāmies pensionāru tēlos. 
Ceturtdien, 16.februārī, notika Popiela. Pa-
sākumu vadīja atraktīvās meitenes Inese 
un Monta. Priekšnesumi bija ļoti dažādi: 
„Kāpēcīši” – „Momo Juniori” ar dziesmu 
„Cāļus skaita rudenī”, 1.– 4. klase izpildīja 
Nikolaja Puzikova dziesmu „Dievs tevi mīl”. 
Puzikova lomā iejutās Daniels Pauls. De-
jotprasmi varēja vērot 2. – 3. klases Willy 
Williams „Ego” un 5. – 6. klases „Tujamo” 
„Drop that low” priekšnesumos. Pie mums 
ciemojās grupa „Ornaments” (speciālā 
klase). Viņu izpildījumā dzirdējām popu-
lāru dziesmu „Puiši, puiši, kas tie puiši?” 
Patīkami un pārsteidzoši bija 7., 9. klases 
puiši – „Tsunami”, 7., 8. klases meitenes – 
Meghan Trainor „Better when I’m dancing”, 
skolas meitenes – Sia „Move your body” 
ar saviem ritmiskajiem, sinhronajiem, ne-
parasajiem deju soļiem. Grupa „Dzeguzī-
te” (skolotājas) ar dziesmu „Sliktie bērni” 
pārsteidz pašas sevi. Paldies visiem, kas 
sagatavoja priekšnesuus. Pēc tam mums 
notika disenīte, kur dejojām, spēlējām da-
žādas spēles un rotaļas.

Paldies skolotājām, kas uzticēja mums 
rīkot šo pasākumu, un vecākiem, kas mūs 
atbalstīja! 

Sabīne Novakšanova, 7. klase

14. februāris – Valentīna diena
Nemanot jau pienācis februāris, un arī 

Valentīndiena ir tepat. Dažiem tie ir visa 
gada gaidītākie svētki, bet citam parasta 
darba diena. Skolā un daudzviet citur tiek 
reklamēta Valentīndiena kā visu mīlētāju 
diena. Šajā dienā esam mīļi viens pret otru, 
arī sajūta un attieksme pret apkārtējiem 
mainās. Visbiežāk puiši meitenēm dāvina 
sarkanas rozes. Tā ir svētku noskaņa, ko 
paši radām. Bet vai esat aizdomājušies par 
to, vai arī ikdienā nevajadzētu būt saproto-
šiem un mīļiem vienam pret otru? Vai tie-
šām ir nepieciešami svētki, lai atgādinātu 
par to, cik ļoti mīlam savu ģimeni vai drau-
gu? Arī ikdienā varam iepriecināt kādu no 
saviem mīļajiem, vienkārši pasakot kādu 
labu vārdu.

Kāpēc sarkanas rozes? Katra meitene 
Valentīndienā cer saņemt sarkanu rožu klē-
pi. Sarkanās rozes ir kļuvušas par vienu no 
Valentīndienas nozīmīgākajiem simboliem. 
Seni nostāsti liecina, ka tās radušās grieķu 
mīlestības dievietes Afrodītes neveiklības 
dēļ. Leģenda vēsta, ka viņa, steidzoties 
pie sava mīļotā Adonīsa, uzkāpusi uz balta 
rožu krūma, tieši ērkšķos. Afrodītes asinis 
pārvērtušas baltās rozes sarkanās. Tādēļ 
atcerieties, dārgās dāmas, ļaujiet puišiem 
skriet pakaļ jums, lai kafejnīcas vietā ne-
nāktos apmeklēt traumatologu.

Varbūt arī Latvijā? Vai arī ne…
Dažās valstīs ir ticējums, ka pirmajam 

vīrietim, ko 14. februāra rītā sastop brīva 
meitene, jākļūst par viņas „Valentīnu”. Tas 
esot pienākums, un netiek ņemti vērā vīrie-
ša iebildumi.

Japānā rīko konkursu par skaļāko mī-
lestības apliecinājumu. Drosminieki kāpj 
uz tilta un pilnā balsī kliedz savu vēstījumu 
otrai pusītei. Skaļākās rīkles īpašnieks sa-
ņem balvu. 

Senajā Romā šajos svētkos jaunavas 
rakstījušas zīmītes ar savu vārdu un metu-
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Atsijāt lietas un informāciju, kas nepieciešams
Māris Valainis. Pēc Lubānas vidusskolas 

absolvēšanas mācījies mēbeļu galdniecības 
arodvidusskolā Rīgā, kur iegūts mēbeļu gald-
nieka diploms un dizainera pakāpe, pirms 6 
gadiem Sporta Akadēmijā izieti C kategorijas 
kursi vieglatlētikas trenera kvalifikācijā. 

Saruna ar sporta pasākumu organizatoru 
novadā Māri Valaini.

Kā tu šobrīd jūties? Kas tu varētu būt: 
galdnieks, treneris, sportists? – Jūtos labi, jo 
atrodos savās mājās Lubānā, kas mani iedvesmo 
būt aktīvam un laimīgam. Mūsdienās jābūt daudz-
pusīgam, nevis tendētam uz vienu konkrētu lietu,. 
Vairāk apgūstot, būsi noderīgāks savai zemei un 
sabiedrībai. Mani aizrauj vairāk kustība, sportis-
kās aktivitātes, iešana dabā, savu spēju pārbau-
dīšana ar jauniem izaicinājumiem. 

Vai tu jūti, ka tev vajadzēja piedzimt citā 
gadsimtā? – Jā, jūtu, esmu arī piedzimis pagā-
jušajā gadsimtā, mašīnā, kad mainījās mēneši un 
pēc ķīniešu kalendāra arī gadi. Līdz ar to esmu 
iemācījies pielāgoties un dzīvot laikam līdzi arī 
šinī straujajā tehnoloģiju laikmetā. Vienīgais, ko 
cenšos darīt, ir atsijāt lietas un informāciju, kas 
man nepieciešamas, jo savādāk visam var neat-
likt laika.

Es biju domājusi vēl kādus vairākus gad-
simtus iepriekš... – Jo vairāk es pavadu laiku, 
staigājot pa mežiem un izzinot vēsturi, kur agrāk 
dzīvojuši mūsu senči, ne tikai gadsimtus atpakaļ, 
bet gadu tūkstošus, jo vairāk jūtos piederīgs šim 
apvidum. Es varētu būt dzīvojis aboriešu apmet-
nē.  

Vai tu tur varētu būt bijis virsaitis? – Vir-
saitis noteikti es varētu būt, visus komandētu un 
nepaklausīgos sietu pie staba un pērtu ar nātru 
siksnu (joks), bet īstenībā droši vien būtu parasts 
vīrs ar savām dīvainībām. Izgudrotu kādus dizai-
na elementus podiem, gatavotu rotaslietas meite-
nēm, mēģinātu attīstīt cilts nākotni ar kaut kādām 
inovatīvām idejām.

Es arī pajokoju. Ar humora izjūtu tev viss 
kārtībā. Bet, ja tik tiešām būtu iespēja laiku 
pagriezt atpakaļ, vai tu savu dzīvi būtu veltījis 
sportam? – Jā, ar sportu varētu būt bijusi saistīta 
mana dzīve. Iepriekš jau stāstīju, kā 6 gadu ve-
cumā gribēju doties pie Baldera mācīties hokeju. 
Daļēji man varbūt bija nedaudz liegta kaut kādā 
mērā iespēja pievērsties profesionālam sportam. 
Man patīk vienmēr kaut ko jaunu izgatavot. Tas 
palīdz dažreiz paeksperimentēt arī sportā. Šobrīd 
es gribu dot iespēju bērniem būt aktīviem sporta 
jomā. Kad viņi izaugs, būs pašu izvēle – par ko 
kļūt, ar ko nodarboties. Mans mērķis ir radīt viņos 
interesi, ieaudzināt cīņas sparu, būt patstāvīgiem 
un atbildīgiem par savu rīcību. Tas palīdzēs ne ti-
kai cīnīties par sasniegumiem sportā, bet arī visā 
turpmākajā dzīvē. 

Tavi bērnības sapņi nepiepildījās, bet ta-
gad tu tos vari realizēt dzīvē caur citiem. – Es 
nevaru teikt, ka nepiepildījās, vienkārši viņi turpina 
piepildīties, tikai augstākā kvalitātē un ir pieejami 
visiem novadā dzīvojošajiem. Es nevēlos nevie-
nam uzspiest kaut kādu savu gribēšanu, bet gan 
piedāvāt iespēju būt aktīviem. Kuram būs intere-
se, tas izvēlēsies sekot manam piedāvājumam. 

Kas tev liek domāt par citiem, piedāvāt ie-

spēju būt aktīviem? Kāpēc tu to dari? – Veselīgs 
un aktīvs cilvēks vienmēr būs pozitīvi noskaņots, 
ar gaišām domām un asu prātu. Mans mērķis ir 
iesaistīt pēc iespējas vairāk novada iedzīvotājus 
un atrast katram piemērotu fi zisko aktivitāti. Labi 
radīti apstākļi ir cerība, ka kāds procents, kas iz-
mācīsies skolās Rīgā, ārzemēs, atgriezīsies, jo te 
būs nodrošināta laba dzīves kvalitāte. Tas nāk tikai 
par labu novadam. Es mīlu mūsu mazo novadu. 
Būtu muļķīgi teikt, ka dzīvoju vietā, kuru nemīlu. 
Ielīst savā aliņā, mājās, un vārīties kā putras katls, 
neko nedarot lietas labā – to es nevēlos. 

Piedod, bet man liekas, ka tu kādu laiku 
esi dzīvojis savā aliņā. Tu esi izlīdis no tās un 
tagad tev idejas plūst pārpārēm. Gribas tevi 
salīdzināt ar tādu lauku kurmi, kurš vienmēr 
kaut ko rok… – Es roku vienmēr, un kurmis var 
rakt arī dziļāk, kas ne visiem ir pamanāms. Visla-
bāk to redz un izjūt kurmja ģimene. Nav viegli būt 
superaktīvam visu laiku un izdomāt kaut ko jaunu. 
Kaut kādā brīdī var izdegt, un tad ir nepieciešams 
iebrist dziļi mežā, klusumā atrast sevī mieru un 
spēku jaunam sākumam.

Kādi pienākumi tev uzticēti kā pašvaldības 
sporta pasākumu organizatoram? – Jāizplāno 
gada sporta pasākumu plāns. Attiecīgi no tā jāsa-
stāda gada budžeta plāns. Jārūpējas par sporta 
infrastruktūras sakārtošanu un uzlabošanu. Jā-
veic ieplānoto pasākumu organizatoriskie darbi 
un lielākoties arī jānovada pasākums. Jāsagata-
vo atskaites, nolikumi, afi šas. Jārūpējas, lai viss 
visiem būtu forši! Ja organizējam kādu lielāku 
pasākumu, tad vienam tas nav izdarāms, nepie-
ciešama mana superīgā brīvprātīgo komanda 30 
cilvēku sastāvā, kas palīdz. 

Cilvēkiem patīk tava organizētā Sniega 
diena. Liels pārsteigums bija boba parādīša-
nās. Šogad tam bija jauns krāsojums. Tas arī 
rada tādu novitātes sajūtu. Tad kērlingā katru 
reizi ir savādāki akmeņi. Tas kā elements arī 
rada vēlmi izmēģināt. Fotosesijā katrreiz ir 
citas dekorācijas… – Pie Sniega dienas organi-
zēšanas es nekad neesmu bijis viens, bet liela ie-
dzīvotāju grupa, kura jau gadiem ir kopā ar mani. 
Bez viņiem būtu nereāli kaut ko lielu paveikt, pal-

dies visiem par to! Ne vienmēr problēma ir nau-
das trūkumā. Labu pasākumu var noorganizēt ar 
minimāliem līdzekļiem un spēcīgu komandu. Līdz 
ar to  pasākums ir sirsnīgs un jautrs piedzīvojums 
visiem apkārtējiem iedzīvotājiem. 

Kādus lielus pasākumus vēl šogad plā-
no? – Bez Sniega dienas vēl tiek plānota Ģime-
ņu sporta diena. Tā kā šogad nenotiks Aiviekstes 
svētki, tad notiks dažādas sportiskas aktivitātes. 
Domāju, ka vajadzētu organizēt sportiskas aktivi-
tātes novada iestāžu darbiniekiem. Šim pasāku-
mam man jau ir sagatavoti dažādi piedāvājumi. 
Kopā ar iestāžu vadītājiem pārrunāsim šo ideju. 
Vasarā organizēsim piedzīvojumu sacensības, 
orientēšanos, skriešanu, veloorientēšanos, lok-
šaušanu, basketbolu, volejbolu, futbolu u.c. Katru 
mēnesi pa 5-6 pasākumiem. Tie ir paredzēti plā-
nā, bet noteikti, ka varētu būt arī tādi neplānoti, 
spontāni pasākumi, kurus rada dzīves nepiecie-
šamība. Vēl varētu organizēt pārrunas, lekcijas 
par veselīgu dzīvesveidu. Interesentus aicināšu 
piedalīties sportiskās aktivitātēs ārpus mūsu no-
vada, lai varētu konkurēt ar citiem sportistiem. 
Jau bijām uz slēpošanu Vanagkalnā. 25. februārī 
Lubānas vidusskolas sporta zālē plkst. 11.00 or-
ganizēsim galda tenisa turnīru. Tas arī varētu būt 
interesanti. Visi laipni aicināti! Vairāk informācijas 
lasiet novada mājaslapā www.lubana.lv.

Darbība, aktivitātes būs vērstas vairāk uz 
jauno paaudzi? – Nē. Nekad neesmu centies 
dalīt cilvēkus pa vecuma grupām un šķirām. Man 
patīk, kad pasākumos piedalās visi – jauns vai  
vecs, melns vai balts. 

Sabiedriskajā telpā izskanējusi ideja par 
tenisa kortu izveidi Lubānā. Vai tas ir reāli? – 
Pašvaldībai primārais ir sagatavot hokeja lauku-
mu ledum, lai nav tik lieli līdzekļi jāiegulda ūdens 
liešanai un cilvēkresursu izmantošanai. Lai viss 
būtu ekonomiski, laukumam nepieciešams labs 
pamats. Šogad plānojam šo darbu arī paveikt. 
Kad pamatu uzliks, tad nākamgad varēs domāt 
arī par tenisa kortiem. Ja lubānieši brauc spēlēt 
tenisu ārpus Lubānas, tad kāpēc lai to nedarītu 
Lubānā? Tas ir labs sporta veids, kaut kas jauns, 
kas varētu arī aizraut vietējos. Skatīsimies, vai to 
realizēsim par pašvaldības līdzekļiem vai arī pa-
vērsies iespēja uzrakstīt kādu projektu un piesais-
tīt fi nansējumu.  

Uz ko tu vēl gribētu vērst novada iedzī-
votāju uzmanību? – Esiet aktīvāki sporta dzīvē! 
Es rēķinos ar to, ka visi strādā, ir noguruši pēc 
darba, bet, lai būtu stabilāki darbā, noturīgāki ve-
selībā, mums kaut kas ir jādara sevis labā, un tas 
ir sports. Ja kādam ir savas idejas vai ieteikumi, 
griežaties pie manis. Dažas dienas nedēļā mani 
varēs sastapt pašvaldības ēkā Tilta ielā 11, kur 
nodarbošos ar dokumentu (dažādu nolikumu, 
tāmju) kārtošanu, pārējā laikā tiksimies dažā-
dās sportiskās aktivitātēs. Mani var sazvanīt pa 
t. 26649344, e-pasts: maris.valainis@lubana.lv 
vai arī uz manu privāto e-pastu: marisvalainis@
inbox.lv. 

P.S. Informācija interesentiem. Māris Valai-
nis sporta dzīves organizatora amatā pieņemts 
uz pusslodzi. Pirms nodokļu nomaksas tie ir 350 
EUR. 

Ar Māri Valaini sarunājās Ligita Pētersone
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Kultūra

Laikraksta slejās tiekamies ar Lubā-
nas kultūras nama vadītāju Velgu Puzu-
li, kā jau tas tika solīts iepriekšējā mūsu 
laikraksta “Lubānas Ziņas” numurā. 

Pastāsti, Velga, vēlreiz par vi-
siem zināmām, bet sen piemirstām 
patiesībām. Kā sākās tavs ceļš uz 
kultūras nama direktores amatu?

– Ar pilnām tiesībām varu sevi 
dēvēt par lubānieti, jo esmu dzimusi 
un augusi Lubānā. Ļoti mīlu šo vietu. 
1982. gadā beidzu Lubānas vidusskolu 
un, kā daudziem tajā vecumā, arī man 
īsti nebija saprotams, ko darīt, tāpēc iz-
vēle krita uz šuvējas profesiju. No 1982. 
līdz 1984. gadam mācījos Latvijas PSR 
Viļānu pilsētas 11. tehniskajā skolā un 
apguvu bērnu un sieviešu vieglā apģēr-
ba drēbnieka specialitāti. Darba gaitas 
sāku Lubānas pakalpojumu kombinātā 
kā šuvēja. Izmēģināju arī strādāt par 
Lubānas vidusskolas darbmācības 
skolotāju – sapratu, cik tas ir grūti. Visu 
cieņu tiem, kas dara šo darbu.

Varu teikt, ka šis gads man ir īpašs, 
jo 1987. gada 8. janvārī sāku strādāt 
par direktori Lubānas kultūras namā, tātad 30 
gadi ir pagājuši nemanot. Atnākot strādāt uz 
kultūras namu, ļoti aptuveni sapratu, kādi ir 
mani pienākumi, bet darbā bija ļoti labi kolēģi, 
kas visu paskaidroja un bija ar mani ļoti pa-
cietīgi. Ļoti daudz mācījos no Līgas Krēsliņas, 
Zigrīdas Kellijas, Jāņa Kalniņa, Dagmāras Lei-
manes. Lai apgūtu to, ko šajā darbā nesapratu, 
1996. gadā iestājos Latvijas Kultūras skolā un 
ieguvu profesiju – kultūras darba organizators, 
specialitāte – svētku režisors.

 Vai tu nekad neesi nožēlojusi, ka esi iz-
vēlējusies tik smago kultūras nozari?

– Pilnīgi noteikti – nē. Pa šiem 30 gadiem ir 
izveidojušās trīs atziņas:

• Darbs kultūrā ir komandas darbs. Mana 
komanda ir manas darbinieces: Ilze, Drosma, 
Ginta un Ilga, jo tikai kopā darbs veicas. 

• Lubānas pašdarbnieki ir paši labākie.  
Ņemot vērā, ka esam diezgan tālu no lieliem 
ceļiem un pilsētām – mūsu mazpilsētiņā visos 
laikos esam varējuši priecāties un lepoties ar 
kuplo pašdarbnieku pulku. Viņi ir tie, kas gada 
garumā nodrošina ar kvalitatīviem koncertiem, 
pie reizes arī paši saturīgi pavadot brīvo laiku. 
Manai bijušajai kolēģei Līgai Krēsliņai bija tei-
ciens: “Pašdarbnieki ir labākā Latvijas daļa”, un 
es viņai piekrītu.

• Atbalstam ir nozīme. Mums Lubānā ir vei-
cies ar kultūru atbalstošu vadību. Mana patei-
cība Miķelim Gruzītim un Tālim Saleniekam par 
sapratni un atbalstu kultūrai.

Plecu pie pleca vairākus gadus iznāca 
strādāt kopā ar Ilzi Kraukli. Par kādu pasā-
kumu biji atbildīga tu, par kādu citu Ilze… 
Kā tagad notiks pasākumu organizēšana, 
man tā gribas teikt, pēc reorganizācijas, kad 
tu esi palikusi viena pati ar visiem pienāku-
miem? Vai pasākumu būs mazāk?

– Jā, tas tiešām bija negaidīti. Domāju, ka 
Ilzes mums pietrūks ar viņas labajām  idejām 

un pasākumu vadīšanas prasmēm. Mierina 
vien tas, ka Ilze strādās tepat blakus.  

Pasākumu, protams, nebūs mazāk, tikai tie 
būs savādāki. Centīšos meklēt jaunas formas, 
iesaistīt jauniešus pasākumu vadīšanā.

Kādi tagad būs tavi galvenie pienāku-
mi?

– Manos pamatpienākumos ietilpst: 
– Iestādes darbības stratēģijas plānošana 

un izpildes nodrošināšana;
– Pārskatu sniegšana par iestādes saim-

niecisko darbību;
– Budžeta tāmes sastādīšana;
– Resursu daudzumu noteikšana un iz-

mantošanas kontrole;
– Dokumentu sagatavošana, kas saistīti ar 

darbinieku pieņemšanu un atlaišanu;
– Lubānas kultūras nama arhīva kārtoša-

na;
– Koncertu, izrāžu autortiesību programmu 

pieteikumu sagatavošana;
– Koncertu realizācija.
Klāt nāks: 
– Scenāriju rakstīšana saskaņā ar gada 

darba plānu;
– Pasākumu sagatavošana un realizācija;
– Pasākumu vadīšana.
Vai ir viegli būt 2 kungu kalpam? No vie-

nas puses tu esi kultūras nama direktore, 
no otras – pašdarbniece (darbojies 2 kolek-
tīvos). Un bieži vien tu pati arī šuj tērpus, 
dekorācijas… (tu it kā vari paskatīties no 
malas uz kultūras dzīvi arī caur pašdarbnie-
ka prizmu).

– Jau skolas laikā piedalījos visur, kur varē-
ju dziedāt un dejot – dziedāju Lubānas kultūras 
nama sieviešu vokālajā ansamblī skolotājas Sil-

Darbs kultūrā ir komandas darbs
vijas Bērziņas vadībā, dejoju tautisko 
deju kolektīvā pie Andra Ezeriņa. Tad, 
kad pats esi pašdarbībā līdz ausīm, 
tad viss ir saprotams, visu var redzēt 
no iekšpuses. Vienmēr ir paticis dzie-
dāt. Vienmēr piedalīšanos pašdarbībā 
esmu uzskatījusi kā kaut ko pašsa-
protamu un pozitīvu, kas man ir dots. 
Varētu pat teikt, ka tas ir dzīvesveids. 
Protams, lai kaut ko rādītu citiem, tas 
kaut kas ir jāiemācās, jānoslīpē ne-
skaitāmos mēģinājumos, jāpadara 
acīm un ausīm tīkams, pašiem jāizs-
trīdas – tā rodas rezultāts. Bet nebūšu 
oriģināla – gandarījums no padarītā ir 
tik liels, ka vienmēr vēlies turpināt.

Ja tev nebūtu jāorganizē pasā-
kumi, nepiedalītos pašdarbībā, ko 
tad tu labprāt darītu?

– Tad noteikti, cik vien iespējams, 
būtu kopā ar saviem bērniem Gati un 
Noru, jo manas profesijas sliktā puse 
ir tāda, ka, radot svētkus visiem, pa-
šas bērniem laika atlika gaužām maz. 
Viņiem pašiem bieži nācās taisīt va-
kariņas, vieniem mācīties. Apciemotu 

biežāk radiņus. Noteikti pavadītu laiku ar maz-
meitiņu Kati. 

Kāda būs kultūras dzīve šogad?
Šo gadu iezīmē trīs pašdarbības kolektīvu 

jubilejas:
– Lauku kapelai “Meldiņš” svinējām 15 

gadu jubileju, 
– jauniešu deju kolektīvam “Žuburi” svinē-

sim 10 gadu jubileju, 
– jauktajam vokālajam ansamblim “Nakts-

putni” – 25 gadu jubileja.
Protams, svinēsim tradicionālos svētkus: 

Lieldienas, vērienīgus vasaras saulgriežus – 
Līgo svētkus, Miķeļdienas gadatirgu, Latvijas 
dzimšanas dienu, Ziemassvētkus. Tā kā šogad 
nebūs “Aiviekstes svētku”, tad ceram lubānie-
šiem un viesiem to kompensēt ar lielu koncertu 
29. jūlijā un citiem vieskoncertiem un viesizrā-
dēm. Aprīlī un augustā notiks pasākumi, veltīti 
Broņislavai Martuževai. Notiks zoles turnīri, kas 
guvuši atsaucību.

Arī šogad Lubānas novada pašvaldība at-
balsta Līgo nakts balli un Latvijas Valsts svētku 
balli bez ieejas maksas.

Ar sīkāku pasākumu plānu var iepazīties 
Lubānas mājaslapā www.lubana.lv.

Prieks par jauno multifunkcionālo iekār-
tu pilsētas klubā, jo ikviena novitāte dod jau-
nas iespējas, uzlabo kultūras dzīves vidi. 

Jaunā multifunkcionālā iekārta tiešām ir 
liels ieguvums mums visiem. Paveras neie-
robežotas iespējas noformēšanai, dažādiem 
semināriem, lekcijām, koncertiem, kinofi lmu 
demonstrēšanai. Pirmās kinofi lmas “Tēvu bari-
kādes” demonstrēšana notika jau janvārī, otro 
reizi tikāmies 17. un 18. februārī, lai noskatītos 
latviešu kinofi lmu “Svingeri”. Man likās, cilvē-
kiem patika tieši šis kinoteātra efekts.

Lai veicas realizēt visas ieceres!
Ar Velgu Puzuli sarunājās 

Ligita Pētersone

Pārdod 2-istabu dzīvokli Lubānā 
(ar malkas apkuri). 

T. 28691655.
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Novadā

Iepazīsimies
Dace Almane – Lubānas novada paš-

valdības nekustamā īpašuma speciāliste.
Dace par sevi stāsta: Esmu dzimusi, 

augusi un mācījusies Bauskā. Pēc vidussko-
las beigšanas iestājos studēt ekonomikas 
fakultātē Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitātē Jelgavā. Ieguvu kvalifi kāciju – sociālo 
zinātņu bakalaurs ekonomikā. Augstskolā 
padziļināti mācījāmies arī grāmatvedību. 
Mācoties augstskolas 1. kursā, satiku savu 
nākamo vīru. Viņš bija atbraucis ciemos pie 
sava drauga, kurš studēja Jelgavā, ballē viņš 
mani uzlūdza uz deju. Sākām draudzēties. 
Kopīgie ceļi sāka vest uz Lubānu – Bausku. 
Kad meitai bija 4 mēneši, atnācām dzīvot uz 
Lubānu, jo vīram šeit radās pastāvīgs darbs. 
Lubānā man radās doma, ka vēl kaut kas jā-
pamācās, jo darba profesijā Lubānā nebija. 
Izmācījos par frizieri. Praksi izgāju Bauskā. 
Tad mums piedzima otrais bērns – dēls. Līdz 
šodienai esmu strādājusi visādus pagaidu 
darbus, piemēram, kādu palaidusi atvaļi-
nājumā utt. Un tad es izlasīju pašvaldības 
laikrakstā “Lubānas Ziņas” sludinājumu par 
vakanci uz nekustamā īpašuma speciālistes 
amatu. Nolēmu pieteikties. Izturēju konkursu 
un nu veikšu nekustamā īpašuma speciālis-
tes pienākumus.

– Pirmās sajūtas jaunajā darbavietā? 
– Vēl pirms pieteicos konkursam uz šo ama-
tu, biju iestājusies bezdarbniekos, uzrakstīju 
projektu fi nansējuma iegūšanai kā pašnodar-
binātā persona, bet manu pieteikumu neap-
stiprināja. Turpināju dzīvot mājās, ielūkojos 
sludinājumos. Izpalīdzēju kaimiņiem, nogrie-
zu matus, uztaisīju kādu frizūru. Un tad ierau-
dzīju šo piedāvājumu. Domāju, ka neko jau 
nevaru zaudēt, piesakoties. Darba pārrunas 
noritēja ļoti nopietni, draudzīgi, gan arī ar ne-
lielu humora piedevu – bija daudz jautājumu. 
Neticēju, tomēr biju laimīga, kad man teica, 
ka esmu pieņemta. Jā, esmu jau iejutusies.

– Man liekas, ka tu esi apveltīta ar la-
bām runas dāvanām. Visu jau varam dzīvē 
iemācīties, apgūt. Saka, ka neaizstājamu 
cilvēku nav, bet šādās reizēs ir jāmāk ap-
kārtējos pārliecināt par savu varēšanu... – 
Ja es nebūtu kādu brīdi pastrādājusi, pieņe-

mot klientus SIA “Pilsētvides serviss”, slēdzot 
līgumus par atkritumu apsaimniekošanu, dro-
ši vien nebūtu darba pārrunās runājusi pārlie-
cinoši. Tā kā nedaudz iepazinos šajā laikā ar 
domes darbiniekiem, jutos brīvāk.  

– Vai esi jau apjautusi darba apjomus 
un specifiku? – Pa lielam – jā. Tomēr ik die-
nas parādās jaunas nesaprotamas lietas, ne-
esmu vēl visu apguvusi. Esmu iemācījusies 
tehniskos darbus – reģistrēt maksājumus, 
sagatavot nodokļu paziņojumus. Jāmācās 
vēl daudz.

– Mūžu dzīvo – mūžu mācies... tā varētu 
raksturot ikvienu darbu, kad parādās jau-
nas lietas... – Jaunajā aprēķinu programmā 
parādās arvien jaunas iespējas, kas jāapgūst. 
Dažreiz man pietrūkst šinī darbā tieši juridis-
ko zināšanu – kur meklēt ziņas, kam jautāt 
utt. Bet viss ar laiku nostāsies savās vietās, 
radīsies arī pieredze. Man patīk strādāt, kad 
ir daudz darba – nav jāgarlaikojas un jāska-
tās pulkstenī, kaut darba diena ātrāk beigtos. 
Jaunajā amatā laiks paskrien ļoti ātri. Liekas, 
tikko esmu sākusi darboties, bet ir jau jādo-
das mājās.  

– Kā tu domā, kas ir vissvarīgākais tavā 
darbā? – Noteikti – tā ir precizitāte.

– Vai esi aktīva dzīvesveida piekritēja? 

– Jā, man patīk, ja es to varu darīt netraucēti, 
ja tam atliek laiks, nav jāsteidzas. Pēc darba 
jūtu nepieciešamību doties mājās kājām ne-
vis braukt ar mašīnu. Visu dienu esmu nosē-
dējusi pie datora, gribas izkustēties. Citreiz 
speciāli meklēju kādu iemeslu, kurp aiziet, lai 
nebūtu jāsēž mājās. Es ar aktīvu dzīvesveidu 
domāju iziešanu ārpus mājas, aktīvu atpūtu 
kopā ar ģimeni, nevis kaut kādu profesionālu 
sportošanu. 

– Saistībā ar novadu, kāda aktīva dzī-
vesveida piekritēja tu esi? – Kopā ar ģimeni 
cenšamies apmeklēt sabiedriskos pasāku-
mus. Mums ļoti patīk Sniega diena. Cenša-
mies iesaistīties visās disciplīnās šajā pasā-
kumā. Mēs esam 4 cilvēku komanda. Lai arī 
dēls vēl ir mazs, viņš arī jau mēģina darboties 
– šogad stūma kērlinga akmeni vaigus pie-
pūtis, kā nu viņam sanāca. Gribēju piedalīties 
baskāju skrējienā, bet biju nedaudz apsli-
musi, tāpēc neriskēju. Doties pārgājienā un 
nakšņot purvā gan es nevarētu. Man ir bail 
mežā tumsā. Droši vien kaut kur klīst arī vilki.

– Ar ko patīk nodarboties brīvajā laikā? 
– Ar citu cilvēku matiem. Man ļoti patīk veidot 
matus, taisīt frizūras. Patīk, ja cilvēks zina, ko 
vēlas. 

– Zinu, ka tev vēl sirdī ir Bauskas puse, 
tomēr, ko esi iemīlējusi mūsu novadā? – 
Kad atnācu uz Lubānu, man likās, ka šeit nav 
ar ko nodarboties, nav ko redzēt, nav kurp 
aiziet pastaigā ar bērnu ratiem. Man vajadzē-
ja atrast garāku ceļu, kāds ir līdz veikalam un 
atpakaļ. Tad staigāju gar Aiviekstes krastu, 
garām privātmājām un sapratu, ka nav Lubā-
nā nemaz tik slikti. Man patīk meži, kas ir šeit 
apkārt, tikai labāk tos apskatīt dienā. Patīk pa 
dabas taku Aiviekstes krastā pastaigāt. Ma-
niem bērniem patīk baskāju taka. Viņi būtu ar 
mieru to apmeklēt arī aukstā laikā.  Esmu ļoti 
apmierināta ar Lubānas pirmsskolas izglītības 
iestādes “Rūķīši” darbu. Man liekas, ka mūsu 
dārziņā bērni jūtas kā pie mammām, audzinā-
tājas ir labas. Pavārītes arī ļoti garšīgi gatavo. 

– Ko tu gribētu izmainīt Lubānā, lai 
būtu kā Bauskā? – Teritoriju paplašināt un 
iedzīvotāju skaitu palielināt. Īstenībā – nezinu. 
Šeit viss ir. Vasarā savas iespējas, ziemā – sa-
vas. Tagad arī darbs man ir.

Ar Daci Almani sarunājās 
Ligita Pētersone

2017. gadā Lubānas 
novada amatiermākslas 

kolektīvi gatavojas 
piedalīties skatēs

► 10. februārī Lubānas amatierteātris 
“Priekšspēle” piedalījās Latvijas amatier-
teātru iestudējumu skatē „Gada izrāde 
2016”. Vidzemes reģiona skatē Alūksnē. 
Gaidām rezultātus!

► 1. aprīlī notiks XXVI Vispārējo latvie-

šu Dziesmu un XVI Deju svētku deju lieluz-
veduma „Māras zeme” repertuāra apgu-
ves skate Madonas deju apriņķim. Uz to 
dosies Lubānas kultūras nama tautas deju 
ansamblis “Lubāna”, jauniešu deju kolek-
tīvs “Žuburi” B un C grupa, Meirānu tautas 
nama vecākās paaudzes deju kolektīvs 
“Meirāni”, Lubānas vidusskolas jauniešu 
deju kolektīvs un Lubānas vidusskolas 2. 
– 3. klases tautas deju kolektīvs.

► 9. aprīlī Meirānu amatierteātris 
“Zeltrači” piedalīsies Madonas novada 
amatierteātru skatē.

 ► 22. aprīlī notiks Latvijas amatieru 
koru skate Madonas koru apriņķim, uz 

kuru dosies Lubānas kultūras nama senio-
ru sieviešu koris “Noskaņa”.

► 23. aprīlī Lubānas kultūras nama 
folkloras kopa “Lubāna” un Meirānu tautas 
nama tradīciju kopa “Sietiņš” piedalīsies 
starptautiskā folkloras festivāla “BALTICA 
2018 “folkloras un etnogrāfi sko ansambļu 
skatē Cesvainē.

► 27. maijā lauku kapela “Meldiņš” 
dosies uz XX Latvijas tautas mūzikas svēt-
kiem Ludzā. 

Visiem veiksmi vēlot, 
Lubānas novada pašvaldības kultūras 

darba speciāliste 
Ilze Kraukle 
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Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Lai miers manai zemei, 
pa kuru es gāju.

Oļģerts Rullis (89 g.) Lubāna
20.01.1928. – 13.02.2017.

Jānis Mežsargs (72 g.) Indrānu pag.
22.05.1944. – 15.02.2017.

Vija Birkava (86 g.) Lubāna
25.12.1930. – 17.02.2017.

Elza Rūta Cīrule (82 g.) Lubāna
14.08.1934. – 18.02.2017.

Anna Briede (80 g.) Lubāna
12.11.1936. – 18.02.2017.

Garu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņu padarīji.

Lai nu viegli zemes māte
Pārklāj smilšu paladziņu.

Mūsu klusa līdzjūtība audzinātājai 
Anitai Tropai, tēti pavadot mūžības ceļā.

10. klases skolēni un vecāki

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom,

Paliek vien dvēseles gaisma...
(Ā. Elksne)

Skumju brīdī esam kopā ar 
Tevi, Kristap, un Taviem mīļajiem,

 no vectēva atvadoties.

TDA “Lubāna” dejotāji un Laila

Birst ziedos asaras kā zvaigznes,
Jo tavā takā skujas smagi krīt.

Cik grūti iedegt baltu sveci
Un ziedus klāt pār tavu kapu, tēt.

Mūsu klusa, patiesa līdzjūtība 
Tev, Anita, un tuvinieki, 

tēti mūžības ceļā pavadot.

Lucija, Gunta

Vējš pieklauvē ar tumsas spārniem,
Dziest gaisma – klusums mūžu sedz.

(V. Kokle-Līviņa)
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, 

Annu Briedi pēdējā ceļā pavadot.

Adamoviču, Toļu ģimenes

Un veras laika grāmata
Ar tūkstoš baltām zīmēm pilna,
Kas aiznes mūžībā. (T. Skrīna)

Mūsu patiesa līdzjūtība 
Lailai un tuviniekiem,
tēti pavadot mūžībā.

Kristīne un Ināra

 Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama;

Nolīkst klusi sirmā galva,
Saules ceļu aiziedama.

(L.t.dz.)

Esam kopā ar Tevi, Artūr 
un Tavu ģimeni, 

vectēvu smilšu kalniņā pavadot!

Deju kolektīva “Žuburiņi” dejotāji, 
viņu vecāki un vadītāja Laila

Man nogura dvēselīte
Šai saulē dzīvojot.

Dod, Dieviņ, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā.

(Latv.t.dz.)
Izsakām līdzjūtību Elīzai un Anitai,

Eti mūžībā pavadot.

Klasesbiedri un audzēkņi

Krustu krustām zemes ceļi;
Tavs celiņš izstaigāts.

Dod, Dieviņi, dvēselītei
Vieglu ceļu viņsaulē.

Skumju atvadu brīdī esam kopā
ar Māri Mežsargu un viņa ģimeni,

tēti mūžības ceļā pavadot.

Deju kolektīvs “Meirāni”

Vēl daudz bij ņemams, dodams, mijams,
Bet stunda nolikta bij dvēselei,

Kad mieru rast. 
(Rainis)

Vislielākā līdzjūtība 
Ilvai un Kristapam, 

no vectēva atvadoties.

JDK “Žuburi” dejotāji un vadītāja

Klusa paliek istabiņa,
Vēl klusāks pagalmiņš.

Apklusuši mīļie soļi,
Zudis gudrais padomiņš.

Šajā skumjajā brīdī esam kopā ar 
Artūru Pelšu, 

vectēvu smiltainē pavadot.

6. klases klasesbiedri, 
audzinātāja, vecāki 

Stāj mūža laiva,
Roka noliek airus.
Ir brauciens galā,

Straujš un cildināts.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Vilim Cīrulim un pārējiem tuviniekiem,

Rutu zemes klēpī guldot.

Mājas iedzīvotāji Parka ielā 11

Aiz zemes malas nogurst gara diena,
Būs vakars vēls un zvaigznēm pilna nakts,

Būs jūsu vidū viena tukša vieta,
Viens darba mūžs būs kapu smiltīm segts.

Šajā sāpju un skumju brīdī patiesa 
līdzjūtība Markusam Saleniekam,

vectēvu mūžībā aizvadot.

Markusa klasebiedri, audzinātāja 
un vecāki

Ar dziļu nopūtu jums šodien esam līdzās.
Viss, kas reiz dzīvē sācies, skumji beidzies.

Mēs zemei klusi lūdzam vieglai būt. 
Un kapu zālei zaļot – ziediem valgmi gūt.

(V. Kokle-Līviņa)

Kad mājas apņēmis neierasts klusums 
un tikšanās brīži būs tikai atmiņu ceļos, 

esam kopā ar sievu Vandu, 
Mežsargu un Pelšu ģimenēm, 

pavadot Jāni Mežsargu pēdējā gaitā.

Kaimiņi “Dzērvenītē”

Viss aizgājis –
Kas izdzīvots un bij’.
Nu dvēselīte debesīs
Sev jaunu ligzdu vij.
 (J. Jaunsudrabiņš)
Visdziļākā līdzjūtība 

Anitai un tuviniekiem, 
tēti aizsaulē aizvadot.

Dejotāju saime Degumniekos

Vēl gribējās strādāt,
Dzīvot un būt,

Bet pēkšņi – nakts
Un saule jau zūd. (M. Ķempe)

Skumju brīdī, atvadoties no tēva, esam 
kopā ar Lindu un viņas ģimeni.

Lubānas vidusskolas 9. klases skolēni, 
vecāki un audzināja

Ir atmiņas, ir saules gabaliņi,
Kas visam mūžam nerimst gaismu dot...

(J. Silazars)
Skumstam kopā ar Alises Tropas 
ģimeni, pavadot vecvectētiņu, 
vectētiņu, tēti smilšu kalniņā.

Lidija, Sandra, Iveta

Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds.

Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.

(M.Jansone)

Šajās skumjajās dienās, 
kad uz mūžu jāatvadās no tēva, 

izsakām patiesu līdzjūtību 
Anitai Tropai, ģimenei un tuviniekiem. 

Lubānas vidusskolas kolektīvs

Smiltainē zem bērzu žūžām
Šodien tevi guldām mēs.

Tavu dzīvi, tavu mūžu
Citi tos nu tālāk veiks.

Izsakām līdzjūtību Vitai Landrātei 
un viņas tuviniekiem, 

vectētiņu aizsaules ceļos pavadot.

Lubānas vidusskolas kolektīvs

Par vienu cilvēku vistuvāko –
Tev tagad mazāk būs.

Sirds zaudēto 
Līdz mūža galam neatgūs.

Mūsu patiesa līdzjūtība 
Mārim Mežsargam, 
tēvu mūžībā pavadot.

Bijušie klasesbiedri Lubānas vidusskolā

Pielīst ar klusumu
Zeme un debess.

Izsakām līdzjūtību 
Kristapam Mežsargam, 

vectēvu kapu kalniņā pavadot.

Z./s. “Vilces” kolektīvs


