
Gatavojoties 
pašvaldību 
vēlēšanām

Kārtējās pašvaldību vēlēšanas notiks 
2017. gada 3. jūnijā no pulksten 7.00 līdz 
22.00. Tiesības tajās piedalīties ir balsstiesī-
gajiem Latvijas pilsoņiem un ES pilsoņiem, 
kuri reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā,  
sākot no 18 gadu vecuma. 

Atšķirībā no Saeimas vēlēšanām un tautas 
nobalsošanas pašvaldību vēlēšanās vēlētāju 
uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. Tas nozīmē, 
ka pašvaldību vēlēšanās vēlētājs ir iekļauts 
noteikta vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā, 
atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas 
pirms vēlēšanu dienas (šī gada vēlēšanās – 
atbilstoši ierakstam par reģistrēto dzīvesvietu 
Iedzīvotāju reģistrā 2017. gada 5. martā.)

Lai informētu par to, kura vēlēšanu iecirkņa 
sarakstā vēlētājs iekļauts, Pilsonības un mig-
rācijas lietu pārvalde katram vēlētājam martā 
uz reģistrētās dzīvesvietas adresi pa pastu iz-
sūtīja paziņojumu. Vēstulei ir tikai informatīva 
nozīme, tā nav balsošanas dokuments, savu 
iecirkni vēlētāji var noskaidrot internetā vai pa 
tālruni 67049999.

Līdz 16. maijam vēlētāji var izmantot iespē-
ju iecirkni mainīt, izvēloties jebkuru citu iecirkni 
savā pašvaldībā vai pašvaldībā, kur vēlētājam 
pieder nekustamais īpašums. Iecirkni var mai-
nīt elektroniski vai klātienē.

Vēlētājam vēlēšanu iecirknī būs jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments – pase vai 
personas apliecība (eID karte), tādēļ vēlreiz 
pārliecinieties – vai dokumentiem šai laikā ne-
būs beidzies derīguma termiņš.

Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs no-
kļūt vēlēšanu iecirknī, varēs izmantot iespēju 
nobalsot iepriekš – trīs dienas pirms vēlēšanu 
dienas: 31. maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00, 
1. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 12.00, 2. jūnijā no 
plkst. 10.00 līdz 16.00.

Vēlēšanu komisija organizēs arī balsošanu 
atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības 
stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecir-
knī. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā 
varēs, sākot no 29. maija. Šo iespēju vēlētāji 
varēs izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies 
sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā. 

Lubānas novada vēlēšanu iecirknis Nr. 656 
atradīsies Lubānas pilsētas klubā, Tilta ielā 14, 
Lubānā, Lubānas novadā.

Par deputātu skaitu novadā
Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un 

novada domes vēlēšanu likumā noteikto,  no-
vada domē ievēlējamo deputātu skaitu nosaka 
atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds attiecīgās 

pašvaldības administratīvajā teritorijā vēlēšanu 
izsludināšanas dienā ir reģistrēts Iedzīvotāju 
reģistrā. Pavisam 119 pašvaldību domēs būs 
jāievēl 1614 deputāti. 40 pašvaldībās būs jā-
ievēl deviņi deputāti, četrās pašvaldībās – 13 
deputāti, 58 pašvaldībās – 15 deputāti, 16 paš-
valdībās – 17 deputāti, un Rīgas domē – 60 
deputāti.

Lubānas novadā iedzīvotāju reģistrā šajā 
dienā bija reģistrēti 2495 iedzīvotāji, tas nozī-
mē, ka pašvaldību vēlēšanās ievēlējamo de-

putātu skaits mūsu novadā būs 9.
Lubānas novada pašvaldības vēlēšanām 

iesniegts tikai 1 kandidātu saraksts. Saskaņā 
ar Centrālās vēlēšanu komisijas 25.04.2017. lē-
mumu Nr. 13 “Par kandidātu sarakstu iesnieg-
šanas termiņa pagarināšanu”, Lubānas nova-
dā kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņš 
2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām tiek 
pagarināts līdz 2017. gada 4. maijam. 

Lubānas novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja Sandra Līcīte

4. maijā no plkst. 9.00
Lubānas centrā

PAVASARA GADATIRGUS 
Laipni aicināti tuvi un tāli tirgotāji, 
pircēji un pārdevēji!

4. maijā 
Lubānas pilsētas klubā 

BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI – 
No plkst. 10.30 visi laipni aicināti 
kafejnīcā “Pie bagātās kundzes” 
Baudot tēju, kafi ju un našķus,  
kopā skatīsimies KINO
Plkst. 11.00 “Ceplis”
Plkst. 13.00 “Savējie sapratīs 
60-tie. Sākums”
Kino – bez maksas

4. maijā plkst. 14.00
Meirānu tautas namā 

Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienai veltīti
BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI
Izbaudīsim kopā sanākšanas prieku – 
atcerēsimies savu mīļāko 
BĒRNĪBAS SPĒLI
un izspēlēsim to kopīgi

4. maijā no plkst. 22.00
Meirānu tautas namā 

uz SVĒTKU šlāģerballi
ielūdz grupa “Rolise” 
un Ēriks Gruzniņš
Ieejas maksa – 3,50 EUR 

5. maijā plkst. 19.00
Lubānas pilsētas klubā 

Jauniešu deju kolektīva 
“Žuburi” 

10 GADU 
JUBILEJAS KONCERTS

14. maijā plkst. 15.00
Meirānu tautas namā

Ginta, Guntis un Juris
ielūdz uz Mātes un Ģimenes 
dienai veltītu KONCERTU
“Baltas ābeles zied...”
Ieeja – bez maksas

Lielā talka... 4.lpp.Lielā talka... 4.lpp.
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numurs iznāks 12. maijā.
Informāciju iesniegt domē 
redaktorei līdz 5. maijam.
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Pašvaldībā

Lubānas novada pašvaldība izsludinājusi 
pieteikšanos biznesa ideju konkursam “Sāc 
Lubānā”. Ar konkursa nolikumu varējāt iepa-
zīties jau iepriekšējā laikraksta numurā, pla-
ša informācija lasāma arī novada mājaslapā 
www.lubana.lv. 

Projekta iesniegšanas laiks ir līdz 2017. 
gada 19. maijam. Esiet aktīvi! Konkursa 
ietvaros atbalstīto projektu realizācijas ter-
miņš ir līdz 2017. gada 20. decembrim.

Pašvaldība piešķir līdzfi nansējumu uzņēmu-
mu un fi zisko personu projektiem, kas paredz:

– jaunu darba vietu radīšanu Lubānas nova-
dā; 

– jaunu produktu, pakalpojumu veidošanu.
Piedalīties konkursā ir tiesības:

– komercsabiedrībai, kas reģistrēta Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, 
kuras juridiskā adrese ir Lubānas novadā un, 
kas nodibināta ne agrāk kā 12 mēnešus pirms 
projektu konkursa izsludināšanas dienas;

– fi ziskai personai, kura gatava reģistrēt saim-
niecisko darbību un attīstīt uzņēmējdarbību Lu-
bānas novadā.

Vienas komercsabiedrības vai fi ziskas per-
sonas vienam projektam maksimāli pieļauja-
mais pašvaldības līdzfi nansējuma apmērs ir 
EUR 4000.

Projekta pieteikuma iesniegšana:
– elektroniski sagatavota un parakstīta uz e-

pasta adresi pasts@lubana.lv;
– personīgi, iesniedzot Lubānas novada paš-

valdības administrācijā, adrese: Tilta iela 11, 
Lubāna, Lubānas novads, aizlīmētā aploksnē 
ar norādi “Konkursam – “SĀC LUBĀNĀ”. Uz ap-
loksnes jānorāda informācija par iesniedzēju un 
kontaktadrese; 

– pa pastu- Lubānas novada pašvaldībai, Til-
ta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830, 
ar norādi – “Konkursam – “SĀC LUBĀNĀ” (da-
tums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt 
vēlāks par Konkursa pieteikumu iesniegšanas 
termiņu).

Biznesa ideju 
konkurss 

Par darba dienas 
pārcelšanu

Lubānas novada pašvaldības administrācijai 
un pašvaldības iestādēm tiek pārcelta darb-
diena no piektdienas, 5. maija, uz sestdienu, 
13. maiju.

Tikšanās 
bibliotēkā

6. maijā plkst. 12.00, Lubānas pil-
sētas bibliotēkā tikšanās ar grāmatas 
“Tur aiz skolas kalna” autori Mudīti 
Tauriņu.

Grāmatas autores dzīvesstāsts sā-
kas Latvijas brīvvalstī 1940. gadā Lubāna 
Baltajos klānos, kur paiet arī pirmie sko-
las gadi. Turpmākais skolas laiks saistās 
ar Bērzauni, bet visromantiskākās un 
jūsmīgākās jaunības atmiņas vēstī par 
Kurzemes pusē aizvadīto laiku. Latvijas 
Universitātē iegūtās zināšanas vācu va-
lodas un literatūras pasniedzējas kvalifi -
kācijā, apvienojumā ar šūpulī ielikto gud-
rību, vitalitāti un darba spējām, ir labs 
pamats Mudītes Tauriņas 40 gadu ilgajā 
skolotājas darbā Latvijas kultūras kole-
džā (Kultūras darbinieku tehnikumā), arī 
tulces un gides darbā.

Apjomīgā, bagātā latviešu valodā 
uzrakstītā grāmata par vienas stipras lat-
viešu dzimtas meitenes dzīves gājumu 
sniedz kolorītu laikmeta raksturojumu 
septiņu gadu desmitu garumā.

Grāmatā varam lasīt arī autores atmi-
ņas par dzīvi un skolas gaitām Lubānas 
pusē. Grāmata ir bagātīgi ilustrēta ar 
fotogrāfi jām, par kurām autore tikšanās 
laikā arī stāstīs. Laipni aicināti! 

Inguna Kaņepone

Par kapličas būvniecību 
Lubānas Jaunajos kapos

2. maijā plkst. 17.00 Lubānas pilsētas klubā notiks jaunās kapličas būvniecības 
Lubānas Jaunajos kapos sabiedriskā apspriešana. Tiks prezentēta ideja par jaunās 
kapličas būvniecību. Iedzīvotāji varēs izvērtēt, uzdot jautājumus un izteikt savu vie-
dokli par sabiedriski nozīmīgās būves celtniecību. 

Laipni aicināti visi interesenti!

Sabiedriskā apspriešana

Domes sēde 
27.04.2017 

 1. Par zemes ierīcības projekta izstrādes 
nosacījumu izsniegšanu īpašumam “Grāve-
ri” 

 2. Par nekustamā īpašuma zemes ie-
rīcības projektu izstrādi: Dzērvenītes iela 
3, Dzērvenītes iela 5, Dzērvenītes iela 6 un 
Dzērvenītes iela 7, Lubānā 

 3.  Par SIA „Lubānas KP” fi nansiālās dar-
bības izvērtējumu un ietekmi uz pašvaldības 
budžeta izdevumiem 2017. – 2019.gadā. 

 4. Par SIA „AP Kaudzītes” fi nansiālās 
darbības izvērtējumu un ietekmi uz pašvaldī-
bas budžeta izdevumiem 2017. – 2019.gadā 

 5. Par Lubānas novada bāriņtiesas ēti-
kas kodeksa apstiprināšanu 

 6.  Par pašvaldības ceļu fonda vidējā ter-
miņa (trīs gadu) plānu 

 7. Par fi nansējuma piešķiršanu lifta – pa-
cēlāja remontam 

 8. Par būvprojekta ekspertīzes fi nansē-
šanu 

 9. Par papildus fi nansējuma piešķiršanu 
Meirānu ciema ielu apgaismojuma izbūvei 

 10. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 
Lubānas novada pašvaldības 2017. gada 26. 
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par 
pašvaldības 2017. gada budžetu”” 

 11. Par Lubānas novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja ievēlēšanu

Skates izskanējušas
22. aprīlī Madonā notika Madonas ap-

riņķa koru skate. No Lubānas skatē pie-
dalījās – Lubānas kultūras nama senioru 
sieviešu koris “Noskaņa”, vadītāja Silvija 
Bērziņa, koncertmeistare Rudīte Kolāte.

Sveicam mūsu kori ar iegūto pirmo pa-
kāpi un 41,22 punktiem! Velga Puzule
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Interesanti. AktuāliLīdzcilvēks

Intars Ābols – puisis 
no Indrāniem, absolvējis 
Lubānas vidusskolu un 
Jēkabpils agrobiznesa 
koledžu (komercdarbības 
speciālists). Tur mācoties 
radušies pirmie iespaidi 
un vēlēšanās nodarbo-
ties ar uzņēmējdarbību. 
Šobrīd turpina studijas 
Barkavas profesionālajā 
vidusskolā, kas ir 
Jēkabpils agrobiznesa 
koledžas struktūrvienība. 
Apgūst amatu – lauku 
īpašuma apsaimnieko-
tājs. Šīs mācības ir par 
iemeslu tam, ka vēlas 
izveidot savu saimniecī-
bu, nodarboties ar dārzeņu audzēšanu. Pats 
par sevi saka, ka Rīgā nenoturētos necik ilgi, 
bet lauki ir viņa īstā vieta gan dzīvošanai, gan 
jaunu biznesa ideju izlološanai un realizēšanai 
dzīvē. Strādājis dažādus darbus: mežā, savā 
saimniecībā, veikalā – tas devis plaša spektra 
pieredzi darbā ar klientiem, dzīvniekiem un 
zemi. Šobrīd Intara ģimenei ir sava piemājas 
saimniecība, bet maijā viņš plāno dibināt savu 
zemnieku saimniecību, lai varētu tālāk attīstīt 
savas nākotnes ieceres.

Vai tev, Intar, jau skolas gados bija inte-
rese par uzņēmējdarbību? – Kad mācījos Jē-
kabpilī, man bija apņēmība, ka vēlos palikt un 
attīstīties biznesa vidē. Es neredzēju sevi kā 
cilvēku, kurš sēž birojā, bet gan vairāk kā cilvē-
ku, kurš nodarbināts ar lauku lietām. Pabeidzot 
Lubānas vidusskolu, man jau bija doma, ka pa-
likšu laukos un šeit mēģināšu kaut ko uzsākt, 
tikai vēl nezināju – ko. Kad mācījos sagatavo-
šanas grupiņā Lubānā, domāju, ka kļūšu par 
traktoristu. Man jau no bērnības paticis kaut ko 
skrūvēt, jaukt un atkal salikt kopā. Mājās vien-
mēr ir bijuši dažādi lūžņi, tehnika, tāpēc bijušas 
plašas iespējas pašam visu izpētīt, saprast, kas 
un kā. Mums mājās ir mazs traktors, tāpēc, kad 
tajā iekāpju, jūtos kā mazs bērns. Ar lieliem 
traktoriem padarboties vairāk sanāk, mācoties 
skolā. Šobrīd cenšos savienot zināšanas, ku-
ras esmu apguvis, mācoties Jēkabpilī un Bar-
kavā, attīstīties, lai būtu iespēja šeit, mūsu no-
vadā, strādāt un arī kaut ko sākt pelnīt. Plāni ir 
lieli. Ja neizdosies tos realizēt, tad nekas traks 
nenotiks, laukos ir citas iespējas, iespējams, 
kādā citā reģionā.

Tu stāsti, ka tev patīk darboties ar lūž-
ņiem – jaukt un atkal salikt kopā. Vai pats esi 
arī kaut ko uzkonstruējis? – Traktoram neko 
vēl neesmu piekonstruējis klāt. Tā kā pagāju-
šais gads bija bagāts ar āboliem, izdomāju, ka 
es pats varētu uztaisīt sulu spiedi. 3 dienu laikā 
sulu spiede ar visu smalcinātāju bija gatava. 
Nedaudz ielūkojos internetā, pakonsultējos ar 
drauga vecākiem, 300 eiro vietā investēju 5 
eiro, un man bija pašam sava sulu spiede. Bet, 
ja es vēlētos veidot ražotni ar produkcijas tālā-
ku realizāciju, tad gan jau būtu jāskatās, vai 
nav vienkāršāk nopirkt jau gatavu iekārtu.

Jūtams, ka tev ir sava galva uz pleciem 

– domāšana pareizajā vir-
zienā... – Man ir savi plāni. 
Domāju, ko darīšu tālāk, kā 
to paveikšu. Lai arī varbūt 
kādam var likties, ka šobrīd 
tā kā drusku lidoju pa gai-
su, esmu Minhauzens, cen-
šos tomēr sevi piezemēt, jo 
mūsdienās viss var notikt – 
var sanākt un var arī nesa-
nākt. Man patīk domāt, 
stāstīt, bet tajā pašā laikā 
es nesaku to, ka savu biz-
nesa plānu uzreiz nākama-
jā dienā pēc tā uzrakstīša-
nas sākšu realizēt. Viss ir 
atkarīgs no investīciju lielu-
ma, cik es varēšu investēt 
savā iecerē. Daudz atkarīgs 

arī no citiem blakus apstākļiem. Tāpēc ir svarīgi 
būt piezemētam. Ja kaut kas nesanāk, var būt 
liela vilšanās un nevēlēšanās vairāk kaut ko da-
rīt.

Kas tev iemācīja mīlestību uz laukiem? 
– Es domāju, ka man labs paraugs ir bijusi ģi-
mene: mamma, ome, onkulis, kuri vienmēr vei-
kuši visus lauku darbus. Omei un mammai tu-
vāki ravēšanas darbi. Man vairāk patīk darboties 
ar tehniku. Es cenšos visu darīt un attīstīt tā, lai 
pēc iespējas mazāk būtu roku darba. Šogad 
vairāk audzēsim zemenes, izmantošu geotīklu, 
lai var vieglāk aplaistīt, ja tas būs nepiecie-
šams, arī vieglāk izravēt. Nav jau laika ravēša-
nai un arī lieku darba roku nav. Zinu, ka citi, kas 
audzē zemenes, piekopj citas tehnikas, piemē-
ram, audzē pļavā, neravē. Tā kā man zemenes 
aug pie mājas, jādomā arī par skaistu un sa-
koptu vidi. Vēl es domāju, ka nezāles augam 
atņem enerģiju, un tas nav tik augstvērtīgs. 

Patīkami, ka tu esi par tīru un sakoptu 
vidi... – Es vairāk esmu bioloģiskās saimniecī-
bas piekritējs. Varbūt raža tādēļ, ka nelietošu 
ķīmiju, būs nedaudz mazāka, bet būs tīrāka un 
garšīgāka. 

Tu un Madonas biznesa inkubators... Kā 
jūs sadraudzējāties? – Es domāju par savas 
saimniecības dibināšanu. Īsti nezināju, pēc kā-
das produkcijas ir pieprasījums tuvākajā reģio-
nā. Sapratu to, ka, audzējot dārzeņus, visu ne-
varu šeit realizēt, jāredz un jāzina, kas notiek 
tālāk. Tā kā zināms, ka vairumtirgotāji uzpērk 
preci no ražotājiem un cenas nav tās lielākās, 
nākamais loģiskais solis bija, ka vajag ražot 
produktu ar pievienoto vērtību. Tā kā pats īsti 
nesapratu tos soļus, kā būtu labāk, nolēmu ie-
saistīties biznesa inkubatorā. Šobrīd esmu 
priekšinkubācijā. Ja mans biznesa plāns ir dzī-
votspējīgs, tad es savas biznesa idejas realizē-
šanā iesaistīšu vietējos ražotājus, zemniekus. 
Viens pats nevaru izaudzēt tādā daudzumā 
dārzeņus, kāds vēlams mana biznesa attīstī-
bai. 

Tad tagad pastāsti par savu ideju. Ko īsti 
tu vēlies realizēt? – Es vēlos ražot saldētus 
dārzeņus. Šī ideja radās tādēļ, ka pats veikalā 
pirku saldētus dārzeņus no Polijas. Man nelie-
kas, ka tie ir īpaši garšīgi. Lai arī šī poļu produk-
cija ir samērā lēta, es piedāvāšu Latvijas dārze-

ni, kas ir daudz garšīgāks. Pilsētniekam būs 
iespēja nobaudīt dārzeni ar Latvijas garšu – 
lauku garšu. Mēģinot iedzīvināt šo ieceri, radu-
šās arī citas jaunas idejas, ko vēl varētu attīstīt, 
bet domāju, ka par to vēl pāragri runāt. Tas lai 
paliek tuvākajai nākotnei. Vienīgais, ko šobrīd 
varu atklāt, ir pārtikas piedevu ražošana no 
dārzeņiem. Šī produkcija šobrīd ir testa (izpē-
tes) režīmā, mājas apstākļos ražoju un izmēģi-
nu. Domāju par iepakojumu, vēlos, lai preci 
varētu pasniegt interesentiem skaistā iepakoju-
mā. Pateicoties biznesa inkubatoram, esmu 
uzņemts arī jauno uzņēmēju klubiņā. Tas ir ļoti 
noderīgi. Tur rodas jautājumi, atbildes uz jautā-
jumiem, arī jaunas idejas. Bet pamatu pamats 
manām idejām ir dabas veltes, dārzeņi. 

Vai tu ieteiktu arī citiem topošajiem uz-
ņēmējiem iesaistīties Madonas biznesa in-
kubatorā? – Jā, noteikti. Tur strādā zinoši un 
atsaucīgi cilvēki. Piedāvā lekcijas ar Latvijas 
labākajiem speciālistiem. Ar viņiem var konsul-
tēties. Ja ir slikta ideja, tad tā arī pateiks, lai 
nelolo veltas cerības. Inkubatorā ir plašs infor-
mācijas apjoms. Šis gads man ir pārmaiņu 
gads. Tā esmu izdomājis. Aktīvi centīšos reali-
zēt dzīvē savu biznesa ideju.

12. aprīlī Lubānas novada tūrisma un 
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā notika 
seminārs topošajiem uzņēmējiem “Atbalsts 
uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Tu arī tajā 
biji uzaicināts piedalīties. Semināru pārsva-
rā apmeklēja jaunieši, iespējams, nākamie 
uzņēmēji. Ko tu viņiem ieteici? – Vispirms vē-
los pateikt, ka pats ļoti gaidīju lektores Vitas 
Brakovskas uzstāšanos. Viņai ir 10 gadu piere-
dze darbā ar Latvijas radošajiem uzņēmējiem. 
It kā vienkāršākie, neierastākie risinājumi var 
rast rezultātu, kādu cilvēks gaida. Viņa stāstīja 
par cilvēkiem, kas realizējuši dzīvē savas krea-
tīvās idejas (cilvēki ar kreatīvu domāšanu labi 
redz gala mērķi un iet uz to taisni un pārliecinā-
ti). Jauniešiem ieteicu uzklausīt citu cilvēku vie-
dokļus, kas var norādīt uz kļūdām. Nevajag 
baidīties riskēt, jo tad neuzzinās, kā būtu, ja 
būtu. Personīgi es nebaidos  ieguldīt savu lieko 
eiro. Ja arī to zaudēšu, tad vismaz zināšu, ka 
esmu ieguldījis darbā nevis nelietderīgi iztērē-
jis, notriecis kaut kur pa kreisi. 

Kas, tavuprāt, ir uzņēmējs? – Īsti tāda for-
mulējuma man nav. Tas ir dzīvesstils. Uzņēmē-
jam jābūt mērķtiecīgam, apveltītam ar plašām 
zināšanām daudzās jomās. Šobrīd man grūtā-
kais ir atrast sadarbības partnerus, noteikt paš-
izmaksu (mainīga vērtība, atkarīga no dažā-
diem apstākļiem) savai produkcijai. Pamata 
ražotni plānoju attīstīt novadā, jo vēlos atbalstīt 
vietējos ražotājus, iesaistīt darbā novada iedzī-
votājus. Šobrīd esmu sava novada patriots. 
Mīlu mūsu novada skaistās dabas ainavas, Ai-
vieksti. Patīk novada darbīgie cilvēki, kas cen-
šas sakopt vidi mums apkārt. Atbalstu sestdie-
nas talkas. Pats arī labprāt būtu piedalījies, bet 
šogad nesanāca laika. 

Novēlēsim mūsu novada topošajam uzņē-
mējam, lai par viņa biznesa ideju var teikt, ka tā 
tika noķerta Lubānā. Lai izdodas to realizēt!

Ligita Pētersone

Esmu par Latvijas lauku garšu
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Novadā

Prieks, ka mūsu novadā ir 
vides aktīvisti, kas, sekojot sa-
vai sirdsbalsij, dodas sakopt 
vidi mums apkārt. 

Ja nemaldos, tad pirmās tal-
košanu atklāja lubānietes Ildze 
Markova un Elīna Vēkšēja, sa-
vācot lielu daudzumu atkritumu 
ceļa posmā Lubāna – Rupsala.

Ildze Markova Facebook 
ievietojusi uzrunu tiem, kas 
piemēslo apkārtni: “Šis viss 
atkritumu daudzums (skatīt at-
tēlu 1.lpp.) izmests pa gadu, jo 
pagājušogad Lielās 
talkas ietvaros ceļa 
posms tika satīrīts. 
Un paskatieties, ko 
pa gadu jau atkal esat 
paveikuši. Visiem pā-
rējiem: ja kaut daži 
no mums pāris reizes 
gadā izietu dabā savākt atkritumus mūsu 
skaistajos mežos un ceļmalās, Lubānas no-
vads kļūtu vēl skaistāks! Tiem, kuriem “Lu-
bānā nav ko darīt”: manuprāt, te ir ļoti daudz 
ko darīt – var iet un sakopt apkārtni! Paldies 
Mārim Valainim par atkritumu aizvešanu! Pa-
darīsim mūsu novadu sakoptāku un skaistā-
ku, lai mums ir vēl vairāk ar ko lepoties.” Sa-
vukārt Elīna Vēkšēja ar skumjām atzīst, ka 
pēc Lielās talkas atkal sakopto ceļa posmu 
“rotā” izmestas pudeles un papīri.  

Broņislavas Martuževas fonds “Rakstītā-
ja” īsteno LAD atbalstītu LEADER projektu 
“Broņislavas Martuževas dzejas klēts” un 
22. aprīlī plkst. 9.00 aicināja talkotājus uz 
dzejnieces mājām “Dārziņi”. Šajā dienā tur-
pinājās vecās klētiņas nojaukšanas darbi. 
Talkā aktīvi strādāja fonda “Rakstītāja” ak-
tīvisti: Vilnis Strautiņš, Anna Egliena, Baiba 
Pivare un Ilze Kraukle. Viņi saka lielu paldies 
talciniekiem, kuri atsaucās uzaicinājumam 
un no sirds šajā dienā strādāja, nenobīsto-

ties no laika apstākļiem: 
Andrejam Valainim, Pēte-
rim Igaunim, Gintam Stēr-
niniekam, Ilvaram Strodam 
un Tīnai Krauklei.

Viskuplāk apmeklētā talka notika bi-
jušā dzelzceļa posmā Lubāna – Meirāni. 
Šajā dienā tika attīrīts 4 km garš dzelzceļa 
posms, sākot no Lubānas. Talkas dalībnieki: 
Kaspars Kaņepe un traktors RKS+, Mārtiņš 
Valainis, Juris Saliņš, Harijs Riekstiņš, Vo-
lodja Aļeksejevs, Dace Valaine, Dace Stu-
dere, Kristers Studers, Anita Dzene, Gintis 
Dzenis, Armands Dzenis, Baiba Dzene, Va-
lentīns Skangalis, Spodra Skangale, Elīna 
Ravinska, Zintis Ravinskis, Laura Stoļerova, 
Aigars Naglis, Guntis Čoders, Dairis Kal-
niņš, Gatis Mičuls, Kristaps Miezons, Kris-
taps Mežsargs, Tija Žvagina, Elza Žvagina, 
Dace Taukule, Annija Jace, Matīss Matigars 
Ezeriņš, Kaspars Krauklis, Āris Feldmanis, 
Māris Valainis.  

Lubānā vēl talkoja Feldmaņu ģimene 
(Egils, Albīna, Dace, Māris), Asja Balode, 
Jānis Lubkins. Sakopšanas darbi notika arī 
Meirānos pie muzeja “Vecais Ceplis” (Gun-
ta, Lauma un Andris Briezi). Brīvības ielai 

Tīra un sakopta vide – 
Lielā talka 2017

Aicina darbā
Pirmsskolas izglītības iestāde “Rū-

ķīši” aicina darbā uz pilnu slodzi med-
māsu. 

Piedāvājam:
Stabilu atalgojumu un sociālās ga-• 
rantijas;
Komfortablu darba vidi;• 
Atbildīgu, dinamisku un interesantu • 
darbu;
Profesionālās izaugsmes iespējas.• 

Prasības:
Sertifi kāts un reģistrācija ārstniecī-• 
bas personu reģistrā;
Teicamas saskarsmes spējas;• 
Spēja strādāt patstāvīgi un koman-• 
dā.

CV un pieteikumu sūtīt uz e-pas-
tu: rukisi@lubana.lv, tālr. informā-
cijai: 26428836, 64807532.

pieguļošajā teritorijā (pretī Lubānas katoļu 
baznīcai) talkoja Olga Deksne, Inta Birziņa, 
Veneranda Širina, Zenta Vaska, Kārlis Māl-
nieks, Evalds Leons, Vitolds Leons, Janīna 
Leice, Leontīne Švekere.

Kā katru gadu, pēc labi padarīta darba, 
talcinieki tika pacienāti ar garšīgu zupu, kuru 
sarūpēja Lubānas novada pašvaldība. 

Pašvaldība saka paldies arī visiem pārē-
jiem novada iedzīvotājiem, kas talkas die-
nā sakopa savu māju pagalmus un tuvāko 
apkārtni. Dzīvot sakoptā vidē taču visiem ir 
patīkamāk!  Ligita Pētersone

 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”  



Aprīļa mēnesis jau ir aizvadīts un 
pagājuši daudzi raibi brīži. Lieldienas šo-
gad mums izvērtās vēsākas nekā ierasts. 
Zaļā ceturtdiena bija lietaina, Pirmajās 
Lieldienās laiks bija mīlīgs. Bet tas jau 
netraucēja Lieldienu priekiem. Ceru, ka 
visi izšūpojāties, lai vasarā odi nekož, un 
sitāties ar raibajām olām. Lūk, daži ticē-
jumi, kas saistās ar Lieldienām: Kas gri-
bēja sev veiksmi nodrošināt, tam Lielās 
dienas rītā pār šūpoļu koku bija jāmet trīs 
olas tā, lai nesasitas. Kad pāriet Lieldie-
nas, tad iesākas silts laiks.

Šim ticējumam gan nevar piekrist, 
jo nākamā nedēļa bija vēsa. Otrajās 
Lieldienās mūs pārsteidza sniegs. Šajā 
dienā skolā ieradās jaunieši no Lietuvas 
un Igaunijas, lai kopā ar mūsu skolas 
jauniešiem piedalītos Nordpus jauniešu 
mobilitāšu projektā “Ūdens – dzīvības 
avots”. Nedēļa bija interesanta un rado-
ša, ieguvām jaunas zināšanas, pieredzi 
un draugus.

Katru gadu aprīļa pēdējā sestdienā 
skolu pieskandina skanīgas zēnu balsis 
no visas Latvijas, jo notiek  jauno vokālis-
tu konkurss „Aiviekstes lakstīgalas”. Lai 
zēniem veiksmīgi starti!

Lai jums, lasītāji,  silts un jauks maijs! 
Lai veiksme skolēniem, kārtojot gada 
pārbaudes darbus un, protams, eksāme-
nus! Uz tikšanos maijā!

Redaktore Agnese Ērgle
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Jau 22. reizi Meirānu Kalpaka pamatskolā 
29. aprīlī pulcēsies dziedošie zēni no visas Lat-
vijas uz konkursu „Aiviekstes lakstīgas”. Viens 
no kādreizējiem konkursa dalībniekiem, Meirānu 
Kalpaka pamatskolas absolvents Dāvis Caunī-
tis, kurš tagad mācās Lubānas vidusskolā, savu 
zinātniski pētniecisko darbu rakstīja par oper-
dziedātāju Jāni Zāberu un konkursu „Aiviekstes 
lakstīgalas”. 

– Kā tu izvēlējies tēmu savam darbam? 
– Kā jau visiem skolēniem – prātā nebija pilnīgi 
nekādas domas, par ko varētu rakstīt. Laiks gāja 
un vajadzēja sākt rakstīt darbu. Tā es latviešu 
valodas un literatūras skolotājai Aijai Anderso-
nei ierunājos, ka varētu rakstīt par Jāni Zāberu 
un konkursu „Aiviekstes lakstīgalas”. Skolotājai 
mana ideja patika. 

– Pastāsti īsumā par konkursa vēsturi, in-
teresantākos faktus. – Pašos pirmsākumos šis 
konkurss iesākās kā „Skani, mana dziesma!” no 
1993. gada līdz 1997. gadam, kad mainījās no-
saukums uz „Aiviekstes lakstīgalas”. Konkursam 
pamatus lika Meirānu skolas skolotāju kolektīvs, 
galvenā iniciatore bija mūzikas skolotāja Dzintra 
Kamerāde, kura ierosināja sarīkot dziedošo zēnu 
konkursu. Pirmajā gadā Dzintrai tika uzticēti arī 
organizatora pienākumi. Sākumā zēni dziedāja 
ne tikai solo, bet arī duetos vai ansamblī. Šobrīd 
zēni dzied solo, izpildot trīs dziesmas: latviešu 
tautas dziesmu akapella, kas ir obligāta, un divas 
dziesmas pēc izvēles.

Konkurss ir veiksmīgi izdzīvojis līdz šai dienai, 
pilnveidojoties un paplašinoties. Operdziedātāja 
J.Zābera piemiņai notiek ne tikai konkurss „Ai-
viekstes lakstīgalas”, bet arī citi pasākumi mūsu 
novadā. Augusta mēnesī par godu viņa dzimša-
nas dienai, norisinās piemiņas pasākumi muzejā 
„Vecais Ceplis”, kurā piedalās ne tikai operdzie-
dātāji no Rīgas, bet arī konkursa dalībnieki. Viens 
no plašākajiem pasākumiem bija „Jānim Zābe-
ram 75”, kas notika 2010. gada 14.augustā.

Par godu Latvijas 90 gadu dzimšanas die-
nai 2008. gada 26. aprīlī, kad notika kārtējais 
konkurss, pie Meirānu Kalpaka pamatskolas tika 
veidota Jānim Zāberam veltīta ozolu aleja. Katrs 
konkursants iestādīja ozolu nākamajām paau-
dzēm. 

Mainoties nosaukumam, mainījās tradīcijas. 
Konkursa noslēgumā, pēc apbalvošanas, lat-
viešu tautas dziesmu „Bēdu manu lielu bēdu” 
dziedāja apvienotais zēnu koris – konkursa dalīb-
nieki. 2006. gadā 29. aprīļa konkursa kopdzies-
ma „Aiviekstes lakstīgalu dziesma” (Zigmunda 
Bekmaņa vārdi, Anša Saukas mūzika) kļuva par 
„Aiviekstes lakstīgalu” himnu. Tā ir arī kā skolas 
dziesma Meirānu Kalpaka pamatskolai.

– Tava pētnieciskā darba praktiskajā daļā 
viens no uzdevumiem bija noskaidrot, vai gal-
venās balvas ieguvēji saista savu dzīvi ar mū-

ziku? – Informāciju apkopoju par pirmo divdes-
mit gadu dalībniekiem. Divi turpina savu karjeru 
saistībā ar mūziku (Dainis Skutelis un Rihards 
Gailītis), viens mūziku atstājis hobija līmenī (Dāvis 
Engers), daudzi dalībnieki turpina mācīties dažā-
dās mūzikas vidusskolās, mūzikas akadēmijās.

– Vai, rakstot darbu, tev bija iespēja sa-
zināties ar kādu no galvenās balvas ieguvē-
jiem? – Lai uzzinātu par konkursa „Aiviekstes 
lakstīgalas” iespaidiem, norisi, elektroniski inter-
vēju trīs šī konkursa galvenās balvas ieguvējus 
– Dāvi Engeru (2004. g.), Matīsu Circeni (2012. 
g.) un Valtu Urtānu (2011. un 2015. g.). Visi trīs 
konkursa „Aiviekstes lakstīgalas” laureāti kon-
kursā ir piedalījušies savas mūzikas skolotājas 
pamudināti. Interesants šķita Valta Urtāna stāsts: 
Konkursā piedalījās arī mans vecākais brālis. Pats 
pirmo reizi piedalījos aptuveni 7 gadu vecumā. Uz 
solo dziedāšanu un konkursu mani virzīja vokālā 
skolotāja Anita Cinkmane. Konkursā esmu pieda-
lījies, šķiet, ka 7 vai 8 reizes. Kāds bija emocijas, 
saņemot balvu? Godīgi sakot, nebiju nemaz tik 
laimīgs, cik vajadzētu būt. Ir tāds noteikums, ka 
galvenās balvas ieguvējs nedrīkst piedalīties nā-
košajos gados konkursā (ja balva iegūta pirms 
balss lūzuma, tad šis noteikums attiecas tikai līdz 
balss lūzumam – tā kā tas bija man. Esmu ieguvis 
galveno balvu 2 reizes). Man ļoti patika piedalīties 
konkursā Meirānos, tāpēc galvenās balvas iegū-
šana liedza iespēju piedalīties vēl vienu gadu. 
Protams, fakts, ka esmu pagaidām otrais cilvēks, 
kurš ieguvis divas galvenās balvas „Aiviekstes 
lakstīgalās”, priecē. Kāda pieredze turpmākajai 
karjerai? No visiem vokālistu konkursiem, kuros 
esmu piedalījies, „Aiviekstes lakstīgalas” ir bijis 
sirdij vistuvākais konkurss. Tur gūtās emocijas 
man likušas iemīlēt dziedāšanu. Droši vien es pat 
nebūtu apsvēris domu turpināt izglītību vokālajā 
mākslā, ja nebūtu piedalījies šajā konkursā. 

– Arī tu esi piedalījies konkursā „Aivieks-
tes lakstīgalas”. Ko tu atceries no savas uzstā-
šanās? – Konkursā esmu piedalījies divas reizes 
– 2010. un 2011. gadā (sk. Ineta Strode). Uzstā-
joties bija liels uztraukums. 2010. gadā konkurss 
„Aiviekstes lakstīgalas” atzīmēja 15 gadu jubileju, 
balvā par piedalīšanos katram dalībniekam tika 
dāvināta eglīte no LVM. Savu eglīti iestādīju mā-
jas pagalmā un tā jau ir krietni izaugusi. 2011.
gadā par drosmi uzstāties saņēmu balvu no 
Ingus Pētersona, izrādās, mums abiem ir bijusi 
interesanta uzstāšanās. Skan klavieres un viņam 
jāsāk dziedāt, bet klusums. Tā notika 3 reizes un 
dziesma netika nodziedāta. Man jādzied dziesma 
akapella. Skolotāja uzdod toni, es sāku dziedāt 
citā melodijā, tā 3 reizes, bet trešajā reizē savu 
dziesmu nodziedāju ar citu melodiju.

– Vai gribētu vēl piedalīties? – Doma bija, 
bet balss lūzums to neļāva. 

– Kāds ir tavs vērtējums par konkursu 

„Lieli dzied un mazi – lakstīgalas pogo,
Ielaid prieku sirdī, atver dziesmai logu.” (A.Sauka)

kopumā? – Konkurss „Aiviekstes lakstīgalas” 
uz tā dalībniekiem atstāj pozitīvu iespaidu. Lielu 
darbu konkursa norisē iegulda Meirānu Kalpaka 
pamatskola, kas liek šim konkursam katru gadu 
veiksmīgi notikt. Jānis Zābers ir bijis viens no izci-
lākajiem latviešu dziedātājiem, tāpēc likumsaka-
rīgas ir Meirānu skolas rūpes par dziedošo zēnu 
konkursa rīkošanu.

Paldies par sarunu! 
Aiva Caunīte

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

Redaktora 
sleja

Interesanti. Aktuāli

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

No sēklas līdz 
mežam

Šajā mācību gadā mēs, pirmsskolas grupi-
ņa „Kāpēcīši”, nolēmām aktīvi iesaistīties Mam-
masdabas projektā „Cūkmena detektīvi”. Šī pro-
jekta ietvaros visa mācību gada laikā mums bija 
jāveic dažādi Cūkmena uzdevumi un jāiepazīst 
dažādas ar dabu un mežu saistītas tēmas. Viena 
no šīm tēmām bija iepazīt koka ceļu „No sēklas 
līdz mežam” un „Mežs kā skābekļa avots”. Ar 
tēmām vislabāk var iepazīties kokaudzētavā. Tā 
mēs 4.aprīlī devāmies uz kokaudzētavu „Podi-
ņi”, kas ir viena no 3 lielākajām kokaudzētavām 
Latvijā. Tur mūs laipni sagaidīja kokaudzētavas 
saimnieki Sarmīte un Jānis Siksalieši. Pēc jaukas 
iepazīšanās kopā ar kokaudzētavas saimnieku, 
vectētiņu Jāni (kā viņu dēvē visi kokaudzētavas 
darbinieki), devāmies ekskursijā (ceļojumā), ku-
ras laikā iepazinām koka ceļu. Tas bija aizrau-
jošs, interesants un izglītojošs ceļojums. Vēla-
mies jums par to pastāstīt.

Mūsu ceļojums sākās ar lielu angāru, kurā 
redzējām mehanizēto stādīšanas līniju, uzzinot, 
ka vienā stādīšanas paletē uzreiz tiek iesētas 
76 sēklas. Pēc tam devāmies uz jauno stādi-
ņu bērnudārzu – milzīgu siltumnīcu, kurā dīga 
viens miljons deviņi simti tūkstoši egļu stādiņu. 
Šajā siltumnīcā mēs redzējām pirms vienpad-
smit dienām iesētās sēliņas to dīgšanas stadijā. 

Sezonas laikā siltumnīcās iespējamas trīs līdz 
četras dīkstu aprites. Redzējām, kā šeit rūpējas 
par jaunajiem stādiņiem, kā tos apsilda, baro un 
laista. Uzzinājām, ka šajā bērnudārzā stādiņi uz-
turas vienu mēnesi. Pēc tam tie tiek pārvietoti uz 
lauka poligoniem, kur tie tiek izvietoti, atbilstoši 
sugai un vecumam. Arī šeit viņus baro ar barības 
vielām un ūdeni. Pēc tam no paletēm stādiņi tiek 
pārstādīti lauka rindās. Te tie aug divus gadus. 
Šo stādiņu augšanas posmu sauc par koku stā-
du audzēšanas skolu.

Dodoties tālāk ceļā, sastapām vienu un di-
vus gadus vecas egļu audzes. Šeit mēs varējām 
vērot stādu atšķirības un izturību vietējos aps-
tākļos, atkarībā no to šķirnes, varējām salīdzināt 
stādu augstumus. Ejot tālāk, nokļuvām pie jauno 
bērziņu stādu skolas. Tur vērojām, kā mehāniski 
tiek izrakti 1,5 gadu veci bērzu stādiņi, kā kokau-
dzētavas strādnieki tos saliek maisos transportē-
šanai uz jaunajām bērzu mājām – jaunaudzēm.  
Redzējām senu koku stādīšanas mehānismu, ar 
kura palīdzību varēja vienlaicīgi iestādīt četras 
jaunaudzes vagas.

Apmeklējām egļu stādu šķirošanas cehu. 
Redzējām, kā tiek sašķiroti egļu stādi pēc ga-
ruma un kvalitātes, kā tie tiek fasēti un kur tiek 
uzglabāti pirms nosūtīšanas uz stādāmajām pla-
tībām.

Apmeklējām  ļoti lielu saldētavu – jauno stā-
diņu ziemas māju. Tur temperatūra ir – 4 grādi. 
Šajās mājās stādiņi nonāk rudeņos, kad tos iz-

rok, iesaiņo un ieziemo. Tiklīdz zeme pavasarī 
ir sasilusi, stādiņus ņem laukā no saldētavas, 
transportē un stāda viņu jaunajās mājās – meža 
jaunaudzēs. Mums bija iespēja redzēt gan egļu 
jaunaudzi, gan pieaugušu mežu.

Ceļojuma laikā uzzinājām, ka kokaudzētava 
„Podiņi” audzē ļoti, ļoti daudz egļu un bērzu, kā 
arī ātraudzīgās apses stādus ar uzlabotu sakņu 
sistēmu un ar tiem apgādā ne tikai mūsu Latvi-
jas mežus, bet sūta savu produkciju arī uz citām 
valstīm. 

Mūsu ceļojums kokaudzētavā „Podiņi” no-
slēdzās ar draudzīgām sarunām pie tējas tases. 
Paldies saimniekiem par sirsnīgo uzņemšanu un 
brīnišķīgo ceļojumu.

Ceļojuma iespaidā skoliņā turpinājām veikt 
vēl dažādas aktivitātes. Grupiņas stādu labo-
ratorijā iesējām parastās priedes sēkliņas un 
novietojām tās diedzēšanai. Iepazīstoties ar 
jēdzienu”skābeklis”, veicām aktivitātes dabā ar 
gaisa baloniem kā skābekļa aizvietotājiem.

Šīs aizraujošās dienas norises laikā sapra-
tām, cik nozīmīgu vietu mūsu dzīvē ieņem mežs. 
Cik svarīgi ir atjaunot un saudzēt mūsu zaļos 
meža resursus, ka arī bērni var palīdzēt meža 
atjaunošanā un saudzēšanā. Ikviens no mums 
var palīdzēt mežam – skābekļa avotam. Būsim 
aktīvi! Būsim saudzīgi! Palīdzēsim mežam, dzī-
vosim zaļi!

Pirmsskolas grupiņas „Kāpēcīši” audzinātāja 
Dzirkstīte Aizsilniece un auklīte Iveta Pliča

Notikumu 
virpulis

Liekas, ka vēl nesen lasījām avīzītes „Kak-
tuss” numuriņu, bet nu ir laiks ieskatīties jaunos 
notikumos. Pavasaris ir tas laiks, kad mācīties 
galīgi vairs negribas, jo ārā spīd vilinošā saule, 
taču mūs šis pavasaris ir ļoti pārsteidzis. Spoža 
saule spīdēja reti, bieži pūta aukstais vējš un 
reizēm pat uzsniga sniegs. Meirānu Kalpaka 
pamatskolas skolēniem un skolotājiem tas ne-
lika pārtraukt čaklo rosību skolā.

• 29. martā 3. – 4. klašu skolēni (sk. 
V.Bormane) kopā ar Jersikas pamatskolas un 
Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēniem apmek-
lēja Nacionālo bibliotēku Rīgā.

• Aprīlis iesākās ar aktīvu sportošanu: 4. 
aprīlis – starpnovadu sporta olimpiāde 1. – 6. 
kl. skolēniem (komandā Samanta Apša, Nikola 
Puška, Marina Puška, Dāvis Elsts, Raivo Vidvuds 
Pličs, Daniels Pauls) un 11. aprīlis – starpno-
vadu sporta olimpiāde 7. – 9. kl. skolēniem 
(komandā M.Puška, S.Novakšanova, M.Apša, 
R.Novakšanovs, D.Mikals, E.Novakšanovs). 
Komandas startiem sagatavoja skolotāja 
L.Kāposte. 4. aprīlī Lubānas vidusskolā tikās 
līdzpārvalžu dalībnieki. Mūsu skolu pārstāvē-
ja I.Krēsliņa, M.Apša, A.Ērgle, M.Dailīdens. Ar 
viņiem kopā bija skolotāja I.Stiprā. ”Kāpēcīši” 
devās mācību ekskursijā “No sēklas līdz me-
žam” uz kokaudzētavu “Podiņi”.

• 10. aprīlī pirmsskolas grupiņa iesniedza at-
skaiti Cūkmenam par padarītajiem darbiņiem viņa 
projektā “Cūkmena detektīvi” šajā mācību gadā.

• 12. aprīlī “Ezerniekos” notika Latvijas 
Orientēšanās federācijas rīkotais Skolu kausa 

3. posms O-skrējiens, kurā piedalījās D.Mikals, 
R.Novakšanovs, S.Novakšanova.

• Gaidot Lieldienas, katram skolēnam bija 
jāizgatavo kāds dekors. Skolā tika veidota iz-
stāde. Paldies bērniem un viņu vecākiem par 
skaistajiem darbiņiem, kuri rotāja skolas kori-
dorus. 12. aprīlī „Kāpēcīši” devās ciemos pie 
saviem draugiem Lubānas un Rupsalas pan-
sionātos ar labdarības izrādi “Notikums Liel-
dienās”, bet 13. aprīlī ieskandināja Lieldienas 
grupiņā, pildot dažādus Lieldienu Zaķa uzde-
vumus, kurus viņš bija slepus sagatavojis un 
atstājis norādījumus vēstulē. 16. aprīlis – Liel-
dienas. Dažiem tās ir vienkāršas brīvdienas, 
citam olu krāsošanas svētki, bet kādam tie ir 
svētki, kad augšāmcēlās Dieva bērns Jēzus 
Kristus. Svētku dienas, kad krāsojam olas, ri-
pinām tās, kā arī izbaudām to, ka beidzot atkal 
var šūpoties. Arī šis ir laiks, kad jāpadomā par 
to, kā paiet mūsu dienas. 

• 17. – 21. aprīlis – Nordplus Jauniešu mo-
bilitāšu projekta “Ūdens – dzīvības avots” da-
lībnieku tikšanās Latvijā. Šajā nedēlā skolā no-
tika ļoti daudz aktivitāšu, kas saistītas ar ūdeni. 
Līdztekus dalībai projektā, skolas audzēkņi 
piedalījās arī mācību priekšmetu olimpiādēs. 
Savu zīmētprasmi 19. aprīlī starpnovadu vizuā-
lās mākslas olimpiādē parādīja M.Dailīdens, 
S.Novakšanova, I.Krēsliņa, kopā ar viņiem bija 
sk. S.Valaine, taču 21. aprīlī starpnovadu angļu 
valodas olimpiādē piedalījās I.Krēsliņa – 8.kl. 
(sk. I.Stiprā). 21. aprīlī pirmsskolas grupiņā 
„Kāpēcīši” notika bērnu vecāku sapulce, kā arī 
pavasara jubilāru dzimšanas dienu ballīte.

• Dzīve bez jauniem izaicinājumiem kļūst 
garlaicīga. Tā kā skolotāja Inese Straume ir 
beigusi mācības folkloras skolā, tad radās 
ideja skolēniem kopā ar Meirānu tautas nama 
tradīciju kopu „Sietiņš” izveidot kopīgu priekš-

nesumu “Baltica 2018” folkloras kopu un etno-
grāfi sko ansambļu skatei, kura notika 23. aprīlī 
Cesvaines vidusskolā. Pasākumā piedalījās 
Austrumlatvijas folkloras kopas. 

• 24. aprīlī „Kāpēcīši” devās mācību eks-
kursijā uz Lubāna ezera informācijas centru.

• Pavasaris ir laiks, kad no siltajām ze-
mēm atgriežas gājputni, tāpēc 25. aprīlī pie-
dalījāmies LVM piedāvātajā putnu vērošanas 
ekskursijā uz Vitrupes grīvu un Ainažiem. Pa-
vasarī mostas daba un dzīvnieki. Skolas varēja 
pieteikties LVM Meža dienām. Šogad skolām 
bija iespēja pieteikties uz vienu no 2 pasāku-
miem: Meža ekspedīcija vai Skābekļa diena. 
Mēs izvēlējāmies Meža ekspedīciju – izglītojo-
šu pārgājienu  “Mežsaimnieka pēdās” ar meža 
izziņas pieturām (stādīšanu, kopšanu, zāģēša-
nu, meža dzīvnieku, kukaiņu, putnu atpazīša-
nu) pieredzējuša LVM mežsaimnieka vadībā. 
Šis pasākums notika 26. aprīlī Smeceres silā. 
Aprīlis ir spodrības mēnesis, kad pirms Lieldie-
nām tiek uzkopta māja un tās apkārtne, notiek 
dažādas talkas. Mūsu skolā pavasara talka 
notiek aprīļa beigās, jo aprīļa pēdējā sestdie-
nā par godu operdziedātājam Jānim Zāberam 
notiek zēnu vokālistu konkurss “Aiviekstes lak-
stīgalas”. Šogad tas ir 29. aprīlis.

• Aktīvi iesaistāmies Zaļās klases konkur-
sā un veicam mājas darbu, kas saistīts ar četru 
valstu – Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Somi-
jas – mežizstrādi.

• Nolēdzies Zaļās Jostas rīkotais makula-
tūras un izlietoto bateriju vākšanas konkurss. 
Izvesti 1120 kg makulatūras un savākts 41,9 
kg izlietoto bateriju. Paldies visiem par palīdzī-
bu un atsaucību! Aprīlis ir paskrējis nemanot, 
vēl tikai dažas dienas un klāt maijs ar jauniem 
notikumiem. Bet tas jau ir cits stāsts, kuru va-
rēsiet lasīt maija numura „Kaktusiņā”.

Notikumus apkopoja Aiva Caunīte
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Laiks pieteikties kompensācijām
Kompensācijas par zaudējumiem, kas 

saistīti ar nemedījamo un migrējošo dzīvnieku 
sugu nodarītajiem postījumiem.

Līdz ar pavasara iestāšanos Latvijā atgriežas 
gājputni. Ja vairums Latvijas iedzīvotāju tos sagai-
da ar prieku, tad daļa zemnieku uz šo laiku raugās 
ar bažām, jo pēc tālā ceļa dzērves, gulbji un zosis 
atgūst spēkus, labprāt mielojoties labības laukos, 
tādējādi to saimniekiem sagādājot zaudējumus. 

Latvijā par šāda veida postījumiem ir iespēja 
saņemt kompensāciju. To regulē Ministru kabine-
ta 2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 353 “Kārtība, 
kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakā-
mi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aiz-
sargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu 
dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un 
minimālās nepieciešamo aizsardzības pasākumu 
prasības postījumu novēršanai”.

Jāatzīmē, ka kompensācijas iespējams sa-
ņemt ne tikai par nemedījamo migrējošo putnu 
nodarītajiem zaudējumiem augkopībā, kas ir bū-
tiski tagad pavasarī. Saskaņā ar augstāk minēto 
noteikumu 3. punktu, zaudējumus nosaka, ja:

1. postījumi nodarīti augkopības, akvakultūras, 
lopkopības vai biškopības nozarē;

2. nodarīto zaudējumu apmērs pārsniedz vie-
nas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmē-
ru (euro);

3. postījumu platība augkopībā konkrētajā ze-
mes vienībā nav mazāka par 0,05 hektāriem;

4. postījumi akvakultūrai nodarīti zivju dīķos, 
un katra zivju dīķa platība nav mazāka par 0,1 
hektāru;

5. postījumus akvakultūrai nodara būtiskākās 
zivjēdāju putnu sugas – gārņi (zivju gārnis (Ardea 
cinerea) vai lielais baltais gārnis (Egretta alba)), 
ķīri (lielais ķīris (Larus ridibundus) vai mazais ķī-
ris (Larus minutus)), jūras krauklis (Phalacrocorax 
carbo), zivju ērglis (Pandion haliaetus), jūras ērglis 
(Haliaeetus albicilla) –, kā arī ūdrs (Lutra lutra).

Kompensācijām var pieteikties:
• augkopības nozarē – pavasara un rudens 

migrācijas sezonas laikā, bet ne biežāk kā vienu 
reizi katras sezonas laikā;

• akvakultūras nozarē – ne biežāk kā reizi 
gadā;

• lopkopības vai biškopības nozarē – par ikrei-
zējiem nodarītajiem postījumiem.

Jāņem vērā, ka kompensāciju var saņemt tikai 
tad, ja zemes īpašnieks vai lietotājs postījumu vie-
tā ir veicis šajos noteikumos minētos aizsardzības 
pasākumus postījumu novēršanai.

Lai pretendētu uz kompensāciju, pieteikums 
par tās saņemšanu pēc postījumu konstatēšanas 
nekavējoties jāiesniedz Dabas aizsardzības pār-
valdē vai izmantojot Vienotajā valsts un pašvaldī-
bu pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) pieejamo 
tiešsaistes formu.

Pirms pieteikuma iesniegšanas noteik-
ti jāiepazīstas ar visiem priekšnosacījumiem 
tā saņemšanai: https://likumi.lv/ta/id/282681-
kartiba-kada-zemes-ipasniekiem-vai-lietotajiem-

nosakami-to-zaudejumu-apmeri-kas-saistiti-ar-
ipasi-aizsargajamo-nemedijamo.

Kompensācijas par saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas te-
ritorijās un mikroliegumos

Kompensāciju izmaksu administrē divas insti-
tūcijas – Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) un 
Lauku atbalsta dienests (LAD). Iesniegums katru 
gadu jāiesniedz DAP līdz 15. maijam un LAD 
– līdz 22. maijam. Piesakoties LAD, jāiesniedz 
vienotais iesniegums LAD elektroniskajā pieteik-
šanās sistēmā.

DAP jāvēršas, ja:
1. zemes īpašums atrodas īpaši aizsargājamā 

dabas teritorijā (ĪADT), kas nav Natura 2000;
2. zemes īpašums vai tā daļa ar platību  ma-

zāk kā 1 ha  atrodas mikroliegumā ārpus Natura 
2000, kur:

• meža zemēs ir aizliegta jebkāda saimniecis-
kā darbība, koku ciršana galvenajā cirtē un kop-
šanas cirtē, koku ciršana galvenajā cirtē vai koku 
ciršana kailcirtē;

• lauksaimniecības zemēs aizliegta uzaršana 
un kultivēšana vai aizliegta visu veidu saimniecis-
kā darbība.

Kompensāciju – ikgadējo atbalsta maksājumu 
meža zemēs piešķir tad, ja mežaudze ir sasniegu-
si vismaz 20 gadu vecumu. Kompensāciju nepie-
šķir dabas pieminekļu – īpaši aizsargājamo koku 
un akmeņu teritorijās.

Sīkāka informācija, t.sk., ĪADT, kas nav NATU-
RA 2000 teritorijas, saraksts: https://daba.gov.lv/
public/lat/pakalpojumi/kompensacijas/.

LAD jāvēršas, ja zemes īpašums vai tā daļa, 
kas nav mazāka par 1ha (meža zeme, izņemot 
purvu):

1. atrodas NATURA 2000 teritorijā;
2. atrodas mikroliegumā, kur:
• aizliegta mežsaimnieciskā darbība;
• aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;
• aizliegta galvenā cirte;
• aizliegta kailcirte.

Sīkāka informācija: http://www.lad.gov.
l v / f i l es / l adNews I temF i le /50 /2017_ in fo_
materials_04apr2017_16_30.pdf. (Informatīvais 
materiāls platību maksājumu saņemšanai 2017., 
19. nodaļa “Kompensācijas maksājums par NA-
TURA 2000 meža teritorijām”, 52. lpp.).

Izmaksāto kompensāciju apmērs
Saimnieciskās darbības aizliegums/Kompen-

sāciju apmērs (euro/ha) DAP un LAD
Aizliegta lauksaimnieciskā darbība: lauksaim-

niecības zemēs aizliegta uzaršana un kultivēšana 
vai aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība: DAP 
– 44; LAD –;

Aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība vai 
aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas 
cirtē: DAP – 157; LAD – 160;

Aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē: DAP – 
128; LAD – 120;

Aizliegta koku ciršana kailcirtē: DAP – 45; LAD 
– 43.

29. aprīlī plkst. 11.00
Meirānu Kalpaka pamatskolā

Zēnu vokālistu konkurss

“Aiviekst es 
lakstīgalas”

Konkursa norise:

9.00 – 10.45 – dalībnieku reģistrāci-• 
ja Meirānu Kalpaka pamatskolā

11.00 – 11.15 – konkursa atklāšana• 
11.15 ~ 12.15 – konkurss 6 – 8 • 
gadu vecuma grupā

12.15 ~ 14.15 – konkurss 9 – 11 • 
gadu vecuma grupā

14.15 ~ 14.45 – pusdienas• 
14.45 ~ 16.15 – konkurss 12 – 15 • 
gadu vecuma grupā

16.15 ~ konkurss 16 – 18 gadu • 
vecuma grupā

18 00 – Vīru kora “Ķekava” (vadī-• 
tājs Arvīds Platpers) koncerts un 
konkursa laureātu apbalvošana 
Meirānu tautas namā.

Atkarībā no dalībnieku skaita katrā 
vecuma grupā, var tikt izmainīts kon-
kursu sākuma laiks atsevišķām vecuma 
grupām.

Uzziņai tālruņi: 29194785 (Lana Kun-
ce), 26482449 (Dace Mežsarga).

Plkst. 18.00
Meirānu tautas namā

Vīru kora 
“Ķekava” 
koncerts

Uz tikšanos konkursa noslēguma 
pasākumā – vīru kora “Ķekava” koncertā 
un konkursa laureātu apbalvošanā!

Pašvaldība 
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 iesūtīt 
līdz 15. maijam, 

rakstot uz e-pastu: admin@lubana.lv,  
zvanot pa t.: 64894026; 28389333.

Pulcēšanās vieta – Lubāna, ev. lut. baznīcas laukums. Pulcēšanās vieta – Lubāna, ev. lut. baznīcas laukums. 
Informācija un riteņu noma – 26649344 (Māris Valainis). Informācija un riteņu noma – 26649344 (Māris Valainis). 

VELOBRAUCIENS ar pavasara peldi
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Dzīvības ūdens dzirkstī MeirānosDzīvības ūdens dzirkstī Meirānos
Aprīlis pēc seniem 

tautas ticējumiem ir palu, 
sulu un putnu mēnesis. 
Gluži kā gājputni no sve-
šām zemēm aprīļa otrajā pusē Meirānu Kalpa-
ka pamatskolā „salidoja” bērni no Ginkūnas 
pamatskolas Šauļos un Kainas pamatskolas 
Hiijumā salā Nordplus Jauniešu mobilitāšu 
projekta „Save water, save life” („Ūdens – dzī-
vības avots”) tikšanās reizē mūsu pusē, lai 
straujāk liktu ritēt mūsu dzīvības sulai.

Tā kā projekta tēma bija ūdens, mūsu ciemiņi 
un arī skolas komanda viesojās daudzās intere-
santās vietās. Bijām Pļaviņu HES, redzējām, kā 
ūdens spēks pārvēršas elektrībā. Apmeklējām 
arī HES muzeju. Muzejā redzējām senu ūdens 
nirēja tērpu, lielu kompasu, sena kuģa stūri, senu 
telefonu un nelielu HES modeli. Pateicoties Pļa-
viņu HES, radās pilsēta Aizkraukle, kuru kādreiz 
sauca par Stučku.

Daugavpils Universitātē gide aizveda mūs 
uz modernām zinātnes laboratorijām. Sākumā 
universitātes darbinieks mums parādīja mucas, 
kurās bija zivis. Viņa darbs bija noteikt zivīm lab-
vēlīgākos dzīves apstākļus. Pēc tam mēs devā-
mies uz telpu, kur bija liela un smaga lāzerierīce. 
Mums stāstīja, ka lāzers ir ļoti tīrs un ar to var 
viegli strādāt, griezt.

Lubānas mitrājā staigājām pa Tīrumnieku 
dabas takām pa gurkstošu sniegu, lielajā vējā 
tikko varējām uzkāpt „Bākā” apskatīt ezeru un 
dīķus, mitrāja informācijas centrā pētījām ūdens 
radību un putnu daudzveidību. Kokaudzētavā 
„Podiņi” skatījāmies, kā no sēkliņas izaug reali-
zācijai gatavs stādiņš. Iepazīstinājām ciemiņus 
ar mūsu pusi. Lubānas vidusskolas gidu pulciņa 
meitenes novadīja ekskursiju pa Lubānu. Vie-
sojāmies Amatnieku centrā un Lubānas tūrisma 
un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā. Visas šīs 
iepriekšminētās ekskursijas bija interesantas un 
iespaidiem bagātas. 

Daudz aktivitāšu norisinājās arī mūsu skolā. 
Ļoti interesanta bija ZINOO centra nodarbība 
ar ķimikālijām. Rādīja dažādus eksperimentus 

(ziloņa zobu pasta, skaņas 
lielgabals un miglas un dūmu 
iegūšana). No plastmasas pu-
delēm taisījām raķetes, kuras 

pildīja ar ūdeni un laida gaisā, ūdens fi ltrus, vei-
cām PH testu. Bija daudz dažādu radošo darb-
nīcu. 

Kopā ar ciemiņiem uzstājāmies pašu veidotā 
koncertā „Ūdeņi mostas”, bet pēc tam piedalījā-
mies orientēšanās sacensībās un sporta aktivitā-
tēs „Ezerniekos”.

 Nedēļa paskrēja vēja spārniem. Šajā laikā 
varēja iegūt daudz labu un jauku draugu. Žēl, ka 
ciemiņi nevarēja palikt vēl vienu nedēļu.

Skolēnu pārdomas par projekta aktivitā-
tēm:

Guvu jaunu pieredzi. Satiku jaunus draugus. 
Mācījos komunicēties un sarunāties angliski. 
Man patika radošās darbnīcas, Zinoo centra triki, 
brauciens uz Daugavpili. Ļoti patika, kad Inese 
spēlēja klavieres un meitene no Lietuvas- Au-
guste – dziedāja! Ballītes varēja būt garākas un 
draugi varēja nebraukt tik ātri mājās. (Monta no 
Latvijas)

Šī bija ļoti jautra nedēļa! Bija patīkami pār-
baudīt un likt lietā savas zināšanas dabaszinībās 
(gan eksperimentējot, gan atbildot uz sagatavo-
tajiem jautājumiem) un savu fi zisko sagatavotī-
bu sporta aktivitātēs. Arī es ieguvu daudz jaunu 
draugu. (Andreas Gabriels no Igaunijas)

Man patika nodarbības Lubānas mitrāja in-
formācijas centrā un kopīgais koncerts, ballītes, 
Zinoo centra eksperimentu šovs un nodarbības. 
Žēl vienīgi, ka bija tik auksts! Taču es ieguvu jau-
nus draugus un iemācījos būt draudzīgāka. (Sa-
bīne no Latvijas)

Šī nedēļa bija viena no labākajām manā 
mūžā. Satiku jaunus draugus. Izbaudīju Zinoo 
centra nodarbības, radošās darbnīcas, sporta 
aktivitātes un orientēšanos, nodarbības par put-
niem. Ģimene, kurā dzīvoju, bija satriecoša, ļoti 
rūpējās par mums! Man bija tiešām brīnišķīga 
„mamma” un astoņi suņi – lieliski! Gribam at-
braukt vēl šurp un visus satikt! (Gabija un Ramu-

ne no Lietuvas)
Esmu priecīgs, ka pievienojos šim projek-

tam. Tas bija interesanti un jautri! Iemācījos ga-
tavot ziepes, liet sveces, fi lcēt zivis, taisīt rokas-
sprādzes, gatavot piekariņus ar latvju rakstiem 
un magnētiņus – cilvēciņus. Ļoti patika Pļaviņu 
HES un iepazīt Daugavpili. Putni man bija kas 
interesants, īpaši pagaršot jēlas olas… Gribu 
pateikt īpašu milzīgu paldies ģimenei, kurā es 
dzīvoju! Cerams, ka kādreiz satiksimies! (Pijus 
no Lietuvas)

Nedēļa pagāja jautri, kaut arī tā šķita gara, jo 
ne mirkli nevarējām garlaikoties. Iemācījos taisīt 
leduspuķes un uzzināju, kā izveidot dažādu for-
mu burbuļus. Arī manā ģimenē dzīvoja meitene 
no Lietuvas. Vakarus pavadījām kopā ar citiem 
bērniem, kas dzīvoja Meirānos, pastaigājoties un 
jautri čalojot. (Inese no Latvijas)

Šajā nedēļā Latvijā man tiešām patika komu-
nicēties ar citiem cilvēkiem. Visjautrāk, iespējams, 
bija censties sazināties ar skolotājām krieviski. 
No aktivitātēm man vislabāk patika orientēšanās 
„Ezerniekos” un pirātu ballīte. Esmu sajūsmā par 
lielisko uzņemšanu! (Visvaldas no Lietuvas)

Es atradu jaunus draugus, spēlēju jautras un 
neparastas spēles. Man patika koncerts un do-
ties izglītojošās ekskursijās. Programma bija ne-
daudz par pieblīvētu, gribējās mazliet vairāk brīvā 
laika, jo jutos noguris. Iemācījos, kā attīrīt ūdeni 
un palaist gaisā ūdens raķeti. Uzzināju par citu 
Baltijas valstu kultūru un tradīcijām. Sapratu, ka 
mācīšanās var būt aizraujoša! Paldies par prog-
rammu un jauno pieredzi! Man patika šejienes 
cilvēki un dažādās vietas, ko apmeklējām. (Karls-
Markuss no Igaunijas)

Mūsu pusē tiešām mīt paši sirsnīgākie, at-
saucīgākie, dzīvespriecīgākie cilvēki, kam vēla-
mies pateikt milzīgu paldies par atbalstu, līdz-
darbošanos, ģimenēm – par bērnu uzņemšanu, 
apčubināšanu! Paldies par labajiem vārdiem un 
darbiem! Lai aizvien spožāk uzliesmo tā dzirkste-
līte, kas aizrauj mūs zilo brīnumu pasaulē kopā 
ar saviem draugiem! P.S. Fotogalerija apskatāma 
www.meiranukalpakapsk.lv

Informāciju sagatavoja un apkopoja 6. klases 
skolniece Agnese Ērgle 
un skolotāja Ilze Stiprā

“Meža detektīvi...”
Pateicoties Mammadaba vēstniecības statu-

sam un sadarbojoties ar LVM, mums tika dāvāta 
iespēja apmeklēt Latvijas Nacionālo Bibliotēku 
Rīgā un iejusties “Meža detektīvu” lomā. Ekskur-
sijā devāmies kopā ar saviem draugiem no Pļavi-
ņu ģimnāzijas un Jersikas pamatskolas.

LNB mūs sagaidīja gides, kuras šīs program-
mas “Meža detektīvi” ietvaros bija sarūpējušas 
ekskursiju pa bibliotēku un izzinošas, interesan-
tas mācību aktivitātes saistībā ar mežu un dabu. 

Ekskursijas laikā apskatījām populārākos ob-
jektus, kuri izstādīti un atrodas bibliotēkas dažā-
dos stāvos. Ieejot bibliotēkā, pirmais, ko visi ievē-
rojām, ka gaisā atrodas lielais spoguļu grāmatu 
plaukts... tas šķita ļoti iespaidīgs. Vērojām skatu 
uz Rīgas panorāmu no 12. stāva. Aplūkojām LNB 
arhitekta Gunāra Birkerta darba stūrīti ar viņa ski-
cēm un darbiem. Aplūkojām Dainu skapi, leļļu 
izstādi, kā arī lielāko un iespaidīgāko grāmatu 
pasaulē, kas ir kā dāvinājums LNB uz atklāšanas 
svētkiem, pabijām Ziedoņa zālē, kur notiek kultū-

ras pasākumi. Grāmatas oriģināls atrodas Vatikā-
nā. Skolēnus ļoti sajūsmināja maģiskā istaba ar 
saviem brīnumiem un pārsteigumiem.

Nodarbības notika dažādās LNB telpās jeb 
nodaļās- Humanitārajā, Vizuālās mākslas un Di-
zaina, Bērnu, Bioloģijas un Dabas u.c. centros. 
Pētījām un meklējām grāmatās sēnes un to no-
saukumus; spēlējām galda-atmiņas spēli ”Koki 
un to lapas vai augļi”; pildījām darba lapas – sa-
likt pareizi tautasdziesmas, sakāmvārdus un ar 
dabu saistītus vārdus, kur sajaukti burti; skatījā-
mies fi lmiņu ”Kā mežs ienāk pilsētā” un “Kokam 
otrā elpa”, kas lika aizdomāties par gaisa tīrību 
un meža nozīmi, lai mēs veselīgi dzīvotu... Kā 
arī iepazinām dažādus koka izstrādājumus. Cik 
daudz lietu var pagatavot no koka!

Bibliotēkā tikāmies arī ar pārstāvjiem no LVM. 
Kopīgi spēlējām spēli “Man mežā patīk...” un ti-
nām draudzības kamolu, kas beigās pārvērtās 
par zirnekļu tīklu uzaustu dabas brīnumu... Ska-
tījāmies fi lmiņu par meža stādīšanu, audzēšanu 
līdz pat lielam kokam, un tā saudzēšanu. Kopīgi 
pārrunājām, kā mēs protam saimniekot mežā. 

Mēs protam un Jūs? Skolotāja Vineta Bormane
Bibliotēkā mūs sagaidīja pasākuma vadītājas: 

Zane, Līga un Inga. Sadalījāmies trīs grupās. Mēs 
ar Kati bijām B komandā. Gājām vispirms apskatīt 
Ziedoņa zāli, kurā rāda kino, teātra izrādes. Vienā 
zālē atradās liels dators (kā plazmas televizors). 
Patika braukt ar liftu. Uzzināju, ka bibliotēkā (12 
stāvos, 200 telpās) ir vairāk nekā 20 tūkstoši grā-
matu. Ēkas sienas ir no bērza kokmateriāliem, 
margas bibliotēkā – no stikla, grīda – no betona 
un stikla. (Daniels Pauls, 4.kl.)

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā bija ļoti inte-
resanti. Tur bija izstādes un ļoti daudz grāmatu. 
Man ļoti patika uzdevumi un spēles par mežu. 
Bibliotēkā bija „dzīvā” grāmata. Tajā bija zīmēju-
mi (pāršķir lapu, uz sienas parādās jauns zīmē-
jums. (Nikola Puška, 4.kl.)

Biju pārsteigta, cik liela ir bibliotēka no iekš-
puses. Mums iedeva ieejas kartes, ko nedrīkstē-
jām pazaudēt. Uz tām bija rakstīts „ekskursants”. 
Mums izrādīja visu no 1. līdz 12. stāvam. Ļoti forši 
bija istabā, kur bija stāstīts par fi lmām un patieso 
dzīvi. (Raivo Vidvuds Pličs, 4.kl.)
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Novadā

Policija ziņo
 Sākoties pavasarim, strauji palielinās ie-

reibušo velosipēdistu skaits. Aizvadītajā mē-
nesī  Vidzemē reģistrēti 30 gadījumi, kad velosi-
pēda vadītāji ceļu satiksmē piedalījušies, esot  
alkoholisko dzērienu iespaidā. Vienlaikus polici-
jā konstatēts, ka lielākai daļai šo vadītāju nebija 
nekāda veida transporta līdzekļa vadīšanas tie-
sību. 

VP Vidzemes reģiona pārvalde atgādina, ka 
alkohols un jebkāda veida transportlīdzekļa 
vadīšana ir divas nesavienojamas lietas, turklāt 
pieredze liecina, ka iereibis velosipēda vadītājs 
apdraud ne tikai pats savu veselību un dzīvību, 
bet arī rada draudus citiem ceļu satiksmes da-
lībniekiem. 

Vienlaikus policija vērš uzmanību, ka ar velo-
sipēdu drīkst piedalīties ceļu satiksmē tikai tādā 
gadījumā, ja vadītājam ir transportlīdzekļa vadī-
šanas tiesības. Ja velosipēda vadītājs piedalās 
ceļu satiksmē bez atbilstošām vadīšanas tiesī-
bām, tad saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu 
kodeksu par šo pārkāpumu draud naudas sods 
no 7 līdz 30 euro. Tāpat likums nosaka, ka par 
transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā vai 
narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja 
izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā al-
kohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promi-
les, bet nepārsniedz 1,0 promili, tiek piemērots 
naudas sods velosipēda un mopēda vadītājam 
40 euro apmērā, taču ja alkohola koncentrācija 
asinīs pārsniedz 1,0 promili, bet nepārsniedz 

Apbalvojums
Latvijas Republikas Zemessardzes 

25. kājnieku bataljona 2. kājnieku rotas 
virsseržants Māris Ezeriņš apbalvots ar 
Viestura ordeņa otrās pakāpes (sudra-
ba) goda zīmi. Apsveicam!

1,5 promiles, tiek piemērots 120 eiro naudas 
sods. Ja alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 
promiles, tad velosipēda un mopēda vadītājam 
uzliek naudas sodu 170 eiro apmērā. 

 Neskatoties uz to, ka diennats tumšais laiks 
kļūst arvien īsāks, tas joprojām pastāv, tādēļ ne-
drīkst piemirst par savu un citu satiksmes da-
lībnieku drošību un, braucot diennakts tumšajā 
laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, 
velosipēdam abos tā sānos, riteņu abās pu-
sēs, jābūt aprīkotam ar gaismas atstarotājiem, 
priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu atstarotā-
ju, bet aizmugurē ar sarkanu atstarotāju, kā arī 
priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet 
aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. Ja luk-
turu nav vai tie nedarbojas, velosipēda vadītā-
jam jābūt tērptam atstarojošā vestē vai apģērbā 
ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla 
elementiem.

Anžela Geļjanu, VP Vidzemes 
reģiona pārvaldes priekšnieka palīgs

Lubānas kultūras nams saka paldies 
Lieldienu palīgiem: Ivetai Skabai, Guni-
tai Strodei, Mikum Peilānam un Ansim 
Deksnim par to, ka padarīja šos svētkus 
īpašus.

Lielās tehnikas parādes dalībnieki:
► Parādi atklāja motociklisti Elmārs 

Gruzītis un Ainārs Akmentiņš;
► Kaspars Trops ar traktoriem  KIRO-

VEC un MTZ – 82;
► Gintis Dzenis ar ekskavatoru – ie-

krāvēju JCB;
► z./s. “Vilces” ar treileri SCANIA, kas 

ved harvesteri JOHN DEERE; 
► SIA Hereford ar traktoru McCor-

mick;
► z./s. “Bļodāri” ar kombainu VEK-

TOR
RKS+ ar pašizgāzēju MAN un ekska-

vatoru – iekrāvēju KOMATSU;
► Mikus Peilāns ar traktoru MTZ – 

82;
► Guntars Plešs ar traktoru MTZ – 

82;
► Arģis Zviedris ar traktoru T – 25;
► Andris Mičuls ar traktoru MTZ – 52.

Velga Puzule

Lieldienas 
Lubānā

Lieldienu 
turnīrs

Basketbola sezona veterāniem noslē-
gusies ar lielisku Lieldienu jaukto komandu 
turnīru! Turnīrā piedalījās četras komandas- 
trīs veterānu un viena vidusskolas jauniešu. 
Spēles bija spraigas, sevišķi nervus kutinošā 
fi nālspēle, kurā īstais uzvarētājs noskaidrojās 
tikai pēcspēles metienos. Paldies spēlētājiem 
un līdzjutējiem par pozitīvām emocijām šajā 
dienā! Paldies par atbalstu – Lubānas nova-
da pašvaldībai, Lubānas vidusskolai, trenerim 
Jānim Peilānam, tiesnešiem Magnusam Mūki-
nam, Ģirtam Žeieram! Tiekamies atkal rudenī!

1.vieta. Guntis Klikučs, Andis Ķēniņš, Ron-
alds Feldmanis, Daiga Strode, Sandra Mūriņa.

2.vieta. Raivis Sausiņš, Oskars Sausiņš, 
Renijs Āboliņš, Inese Āboliņa, Līva Špune.

3. vieta. Dairis Kalniņš, Māris Valainis, Lau-
ris Priednieks, Jānis Peilāns, Ginta Kalniņa, 
Vita Kalniņa.

4. vieta. Matīss Matigars Ezeriņš, Rihards 
Kaņepe, Kaspars Krauklis, Matīss Turlajs, Lel-
de Pērkone, Vineta Džigure. Māris Valainis

Par vakanču 
gadatirgu 

organizēšanu
Nodarbinātības valsts aģentūra 

(NVA) jau ceturto gadu organizēs reģio-
nālos vakanču gadatirgus visā Latvijā: 
Vakanču gadatirgos ar NVA un darba de-
vēju starpniecību darba meklētājiem tiks 
piedāvātas katrā reģionā uz pasākuma no-
rises brīdi aktuālās vakances. Vienlaikus, 
tā ir iespēja darba meklētājiem klātienē 
tikties ar potenciālajiem darba devējiem, 
iegūt plašu informāciju par darba un ap-
mācību iespējām Latvijā un ārzemēs, rast 
atbildes uz daudziem ar darbu un profesio-
nālo izaugsmi saistītiem jautājumiem, NVA 
pakalpojumiem. Darba devējiem savukārt 
dalība vakanču gadatirgos ir lieliska ie-
spēja prezentēt savu uzņēmumu, informēt 
darba meklētājus par vakancēm, darba no-
sacījumiem, karjeras izaugsmes iespējām 
uzņēmumā, veikt pirmās darba intervijas ar 
sev piemērotākajiem kandidātiem, klātienē 
u.tml. 

Dalība vakanču gadatirgū gan darba 
devējiem, gan ikvienam apmeklētājam ir 
bez maksas. Lai pieteiktos dalībai, darba 
devējam jāsazinās ar tuvāko NVA fi liāli un 
jāpiesaka vakance (telefoniski, e-pastā vai 
personīgi NVA fi liālē). Cerot uz atsaucību un 
tikšanos vakanču gadatirgos! E.Simsone

BasketbolsBasketbols
2016./2017.g. sezonas Olybet 
darba dienu līgas čempioni:

3. vieta komandai – BK Lubāna 
(Rinalds Kočāns, Ričards Kolāts,  
Mareks Krēsliņš, Kristaps Līcītis, 
Mareks Mass, Magnuss Mūkins,  

Kaspars Ozoliņš, Kristaps Pērkons,  
Mārtiņš Petrovs, Rolands Salenieks, 

Edgars Saulītis, Edijs Smilga, Ģirts Žeiers) 

Orientēšanās
Skolu Orientēšanās kausa 3. posms  

LVM atpūtas bāze „Ezernieki” 
3.v. Viktorija Bērziņa MBJSS/Lubāna 

Madonas kausi 2017/Lubāna 1. kārta
V10 3.v. Reinis Birziņš – Lubānas jaunsargs 
S10 2.v. Viktorija Bērziņa – MBJSS/Lubāna
3.v. Evelīna Galeja – MBJSS/Lubāna 
S12 2.v. Marta Valaine – Lubānas jaunsargi/MBJSS
V18 2.v. Matīss Matigars Ezeriņš – Lubāna 
V35 1.v. Māris Valainis – Aborieši 
S35 2.v. Lita Meistere – Lubānas jaunsargs 
V55 3.v. Valdis Groza – Lubāna
Orientēšanās treneris – Jānis Lejiņš 

Skatītāji saka paldies 
Meirānu tautas nama va-
dītājai Ingai Aizsilniecei 
par Lieldienu noskaņas 
radīšanu aukstajā laikā, sil-
doties emocijās, ko sniedza 
pašdarbnieki Lieldienu koncer-
tā. Ar viesmīlību pasākumu da-
lībniekus sagaidīja atbilstoši svētkiem 
dekorētais tautas nams. Paldies arī kolekcionārei 
Laurai Indriksonei par piedāvāto trušu izstādi un 
iespēju samīļot dzīvniekus. Ligita Pētersone

Lieldienas 
Meirānos
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Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Lai miers manai zemei, 
pa kuru es gāju.

Mudīte Bodniece (79 g.) Gundegas
22.12.1937. – 18.04.2017.

No atmiņām paliek tik starojums maigs
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,

Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.

(B. Martuževa)

Mūsu klusa un patiesa līdzjūtība 
Aigara Bodnieka ģimenei, 

māmiņu pavadot mūžības ceļā.

Sandra, Ivars, Iveta, Mārtiņš, 
Inese, Santis

Balts eņģelis atnāca sapnī
Un aiznesa mani sev līdz
Tai baltajā, baltajā naktī,

Kur nesāp, kur nesalst, kur silts. 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Jānim un Sarmītei Strodiem,

māti un vīramāti smiltājā pavadot.

Evija, Vincenta, Jānis Bečs

Skumji galvas noliec sirmie bērzi,
Pūpolzaros sabirst dzīves stāsts.

Pāri nošalc pavasara elpa,
Jāšķiras, kaut šķirties ir tik žēl.

Izsakām līdzjūtību 
Jānim Bečam ar ģimeni, 

māsu pavadot mūžībā.
Parka ielas 11 iedzīvotāji

Mūža vakars krēslas spārniem
Tumsu auž un zvaigznes dedz.

Un pār gadiem aizgājušiem
Lielais miers nu sagšu sedz.

Mūsu klusa un patiesa līdzjūtība 
Sarmītei Strodei,

vīramāti mūžības ceļā pavadot.

Kolēģes Sociālās aprūpes centrā

Vien tik savu mīlestību varam
Tev, baltā dvēselīte, dot šai ceļā līdz,

Lai aizej tu pa saules staru,
Kur tevi gaida mūžīgs dzīves rīts.

(K. Apškrūma)

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Ilonai Bodniecei,

vīramāti aizsaulē pavadot.
Kolēģes Sociālās aprūpes centrā

Daiga un Didzis aicina 
jūs izbaudīt mūzikas stilu 
daudzveidību kamermū-
zikas koncertā balsij un 
klavierēm “Mīlestības at-
spulgi”. 

Koncertā jūs dzirdēsiet 
franču, spāņu, krievu, 
itāļu, angļu un, protams, 
latviešu komponistu mī-
lestības un krāsainu emo-
ciju piepildītu mūziku. 

Populāras operu ārijas 
mīsies ar karstasinīgām 
spāņu solo dziesmām un 
klaviermūzikas pērlēm. 

Noslēgumā būs iespēja 
baudīt romantiskas kom-
pozīcijas no 20.gs. Britu 
salās tik populārajiem 
mūzikliem.

Visi mīļi aicināti!

Kaut nekad vairs neatnāksi
Savā sētā ciemoties,

Tiem, kas tevi mīlējuši,
Tava gaisma līdzi ies. (Z. Purvs)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Aigara Bodnieka ģimenei 

un tuviniekiem, 
māmiņu un vecmāmiņu smilšu kalniņā 

pavadot.
Stepānu un Petrovsku ģimenes

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,

Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

Skumju brīdī esam kopā ar Tevi, 
Aigar, un Tavu ģimeni,  

no mīļās mammas 
uz mūžu atvadoties.

Tekla, Poruku un Grāpju ģimenes, 
Ingrīda un Jāzeps

Kas smagāks vēl var būt,
Pa dzīves taku ejot,
Kā zemei atdot to, 

Kas sirdij tuvs un dārgs?

Izsakām visdziļāko līdzjūtību  
Aigaram Bodniekam ar ģimeni, 
no mammas uz mūžu atvadoties.

Elksnīšu ģimene

Kam zied pirmās
un kam zied pēdējās ievas,

kam dzied pirmie
un kam dzied pēdējie putni,

kam ir pirmais
un kam ir pēdējais pavasaris – 

es mīlēšu jūs, cilvēki,
 ar jūsu pašu man iedoto mīlestību.

(O. Vācietis)

Gaisā vēl virmo Tevis runātie vārdi, bet 
balta svece raud par to, ko Tevī visvairāk 

esam mīlējuši, skaidrāk saskatām, Tev jau 
tālu projām esot... Izsaku patiesu līdzjūtību 

Mudītes Bodnieces 
vistuvākajiem cilvēkiem. 

Rita Graudiņa

Bet māte raidīs savas baltās domas
Un savus padomus vēl ilgi, ilgi sūtīs šurp.

(L. Bērza)

Skumstam kopā ar Bodnieku ģimeni, 
māmuļu Mudīti Bodnieci pavadot mūžībā.

Lubānas ev. lut. draudze

Kur nu liksim siltos vārdus,
Ko tev teicām, māt,

Ja tu tagad klusi, klusi
Aizej projām – mūžībā?

(J. Kronenbergs)
Kad pārstājusi pukstēt māmuļas sirds, 
jūtam līdzi bēdās Bodnieku ģimenei.

Ozolu 14 A mājas iedzīvotāji 

Pateicība
Ir atmiņas, ir saules gabaliņi,
Kas visam mūžam nerimst 
gaismu dot... /J.Silazars/

 Mūsu vissirsnīgākā pateicība ra-
diem, draugiem, kaimiņiem par līdz-
jūtību, atbalstu un kopā būšanu mīļo 
mammīti, omīti Mudīti Bodnieci smilšu 
kalniņā pavadot.

 Liels paldies par atsaucību un līdz-
dalību Vēsmai Masai, Rudītei Kolātei, 
Ligitai Kaļvai, Dacei Saleniecei, Anitai 
Žeierei un SIA “Klāni A” meitenēm, Ive-
tai Gavarei un SIA “Krustaceles” pui-
šiem. Dēls ar ģimeni

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

Paliek vien dvēseles gaisma..
(Ā. Elksne)

Skumju brīdī esam kopā ar Tevi, 
Laila, un Taviem mīļajiem, 
no vecmāmiņas atvadoties. 
Klasesbiedri un audzinātāja


