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Atrodi sevi!
Daudzi cilvēki sevi meklē visu mūžu, vēlas 

izprast savu raksturu, bet viņiem bieži trūkst 
ticamu avotu. Taču šodien Tev tiek piedāvāta 
lieliska iespēja uzzināt, kas tevī ir īpašs, vērtīgs 
un cienījams. Tu esi ielūgts uz socionikas se-
mināru „Atrodi sevi!”, kurā Tev nebūs jāgarlai-
kojas, jo semināra gaitā, kopā mācoties, katrs 
uzzinās savu rakstura tipu. 

Socionika ir zinātne par rakstura tipu da-
žādību un savstarpējām attiecībām. Tu sapra-
tīsi, kādu profesiju izvēlēties, atbilstoši tavam 
tipam. Uzzināsi, kā veidot komfortablu darba 
grupu, kādus pienākumus katrs spēj veikt 
augstā kvalitātē. Tikšanās laikā Tev pavērsies 
iespēja atrast sevi starp 16 rakstura tipiem. Tas 
lieti noderēs, sakārtojot savas attiecības ar ap-
kārtējiem vai izprotot, kādus domubiedrus sev 
meklēt.

Seminārs notiks 7. aprīlī, plkst. 14.00 Lu-
bānas pilsētas bibliotēkā. To vadīs Velta Līvija 
Miķelsone, socionikas maģistre, četru grāmatu 
autore, pieredzējusi attiecību speciāliste. Semi-
nāra dalībniekiem būs iespēja iegādāties Vel-
tas Līvijas Miķelsones grāmatu „Atrodi sevi!” 

8. aprīlī plkst. 18.00 Lubānas pilsē-
tas klubā notiks Broņislavas Martuževas 
dzimšanas dienai veltīts pasākums “NE-
NOPIETNĀ MARTUŽEVA”. Tajā piedalīsies 
Nacionālā teātra aktieris Gundars Grasbergs,  
solistu apvienība “Jubilāri”, kurā apvienoju-
šies dziedošie vīri: Andris Eriņš, Andris Bal-
tacis, Aldis Kise un Gints Ločmelis. Vakaru 
vadīs Anna Egliena, skanēs dzeja, dziesmas, 
skaņu un video ieraksti, gabaliņi no dienas-
grāmatas .

“Brīžiem novadniekiem šķitis, ka Martu-
ževas dzeja ir pārāk patriotiska un nedaudz 
smagnēja, bet aktrises Daces Bonātes izpil-
dījumā tā ieguva citu skanējumu, piepildīju-
mu”, tā pēc 26.augusta dzejas dienas Broņis-
lavās rakstīja “Lubānas Ziņu” redaktore Ligita 
Pētersone. Nediskutējot par to, vai dzejnieks 
var būt “pārāk patriotisks”, pēc pasākumiem 
ir nācies dzirdēt jautājumu: vai tiešām viņa arī 
tā rakstīja? Jā, viņa bija lieliska daudzveide 
gan dzejā, gan dzīvē,  un viss bija pa īstam: 
kā lielajā nopietnībā, tā dziesmās, asarās un 
smieklos. Un sava daļa ellīguma viņai arī bija. 
“Kur biju es, tur nekad nebija garlaicīgi”, viņa 
teica. Tāpēc tika nolemts, ka šogad dzejnie-
ces dzimšanas dienā pasākumu veltīsim šai 
citādajai viņas personības daļai. “Kas būtu 
mūžs bez grūtumiem? Bet prieka bija vai-
rāk. Arī tajos grūtumos neiztika bez prieka”, 
viņa mēdza teikt. Arī dzejā ir ierakstīts: “Zem 
briesmu drauda – ak, cik kvēls top prieks!”

Būsim priecīgi satikties!

Broņislavas Martuževas fonda “Rakstītāja” 
valdes priekšsēdētāja  Anna Egliena

Oļģerta Skujas foto
Ieeja uz pasākumu – 3 EUR

Nenopietnā 
Martuževa

“Zelta popkorns 2017”“Zelta popkorns 2017”....... ....... 2.lpp.2.lpp.

Ceļi un cilvēki
Iznākusi mūsu novadnieka Jura Loren-

ca grāmata “Ceļi un cilvēki”. Šī grāmata ie-
pazīstina ar rakstniekiem Polu Boulzu, Rad-
jerdu Kiplingu un Lorensu Darelu, fi ziķiem 
Nilsu Boru un Ļevu Landau, kinorežisori 
Lēniju Rīfenštāli, sapņotāju par tālām pa-
saulēm Konstantīnu Ciolkovski un Krievijas 
imperatoru Pēteri I. Tā aizvedīs uz Maroku, 
Indiju, Krieviju, Dāniju, Vāciju, Ēģipti un Su-
dānu. Uz vietām, kur šie cilvēki dzīvoja, ra-
dīja un mīlēja. Grāmata meklēt Lubānas pil-
sētas bibliotēkā, bet uz to jau pieteikušies 
daudzi lasītāji. Ligita Pētersone

Meirānu tautas namā
31. martā  (piektdien) plkst.19.30

Praulienas amatierteātris 
aicina uz izrādi

Monika Zīle

“Trīs košas dāmas”
Režisore Vija Miška

Ieejas maksa – 2 EUR,  
skolēniem – 1 EUR

Stāsts par trim draudzenēm, kuras pa-
zīstamas kopš studiju gadiem, bet šobrīd 
visām labākie gadi un katrai sava sāpe.

Draudzenei Mirandai dzimšanas die-
na, kuras gaitā dāmas pūlas atrisināt vi-
ņas dzīvē radušos pārpratumu.Dāmas ik 
pa brīdim sastrīdas, tad apmet kažoku uz 
otru pusi un iet dziedādamas.
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No 11. aprīļa 
varēs pieteikties 

platību 
maksājumu 
saņemšanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) infor-
mē, ka no šā gada 11. aprīļa līdz 22. 
maijam lauksaimnieki var pieteikties 
platību maksājumiem, iesniedzot Vie-
noto iesniegumu. Pēdējā diena, kad at-
balsta maksājumiem varēs pieteikties ar 
kavējuma sankciju, ir 15. jūnijs.

Pieteikties platību maksājumiem 
būs iespējams LAD Elektroniskajā pie-
teikšanās sistēmā (EPS) – tieši tāpat, kā 
tas tika darīts 2016. gadā. 

Tā kā daudziem lauksaimniekiem 
nav pieejams dators ar interneta pieslē-
gumu, kā arī nav nepieciešamo dator-
prasmju, lai varētu iesniegt iesniegumu 
EPS, LAD platību maksājumu iesnie-
gumu pieņemšanas laikā organizē klā-
tienes konsultācijas daudzos pagastu 
centros, lai palīdzētu klientiem aizpildīt 
pieteikumus elektroniski. Lauksaimnie-
kiem bez maksas būs iespēja iesniegt 
pieteikumus gan minēto konsultāciju 
laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu 
apkalpošanas centrus. Informāciju par 
klātienes konsultāciju laikiem un no-
rises vietām var lasīt LAD mājaslapā 
izvēlnē “Pieteikšanās platību maksāju-
miem elektroniski”. 

LAD vērš uzmanību, ka, piesakoties 
platību maksājumiem elektroniski, lauk-
saimniekiem ir daudzi būtiski ieguvumi. 
Viens no tiem – iespēja saņemt maksā-
jumus ātrāk. Būtiski, ka EPS kļūdas ir ie-
spējams novērst jau pieteikuma iesnieg-
šanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties 
no sankcijām. LAD var pagūt nosūtīt arī 
brīdinājumus par kļūdām, un lauksaim-
nieks paspēs līdz 25.jūnijam iesniegt la-
bojumus, nesaņemot par to sankcijas. 
Šādus labojumus nebūtu iespējams 
konstatēt papīra formātā iesniegtajos 
iesniegumos. Sistēma sniegs brīdināju-
mus arī gadījumos, ja klients aizmirsīs 
pieteikties kādam no atbalsta veidiem, 
ko būtu iespējams saņemt, kā arī ne-
ļaus pieteikt neatbilstošas platības.

Jautājumu un neskaidrību gadīju-
mos lauksaimnieki var saņemt konsultā-
cijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas 
centrā klātienē, rakstot e-pastu: klien-
ti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo 
tālruni 67095000.

Atbalstu sniegs arī Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384

E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

11. martā Lubānas pilsētas klubā 
izskanēja 7. jauniešu deju kolektīvu 
koncerts “Draugu pulkā dejotprieks!” 
Koncerta skatītājiem bija īpašs prieks 
par  to, ka Lubānas jaunieši prot ne 
tikai brīnišķīgi dejot, bet arī dziedāt un 
muzicēt. Priecēja Lienītes Ozolnieces 
dejotāju un viņu draugu kuplais pulks, 
interesantās dejas un radoša pieeja 
koncertprogrammas pieteikšanai (ko-
lektīvu, deju nosaukumu u.c. informā-
cijas projekcijas uz ekrāna). 

Kopā ar skatītājiem bija:
• A.Pumpura Rīgas 11. pamatsko-

las jauniešu deju kolektīvs “Dzīpars” 
un Tautas deju un mūzikas kluba “Liesmiņa” bēr-
nu deju ansamblis, mākslinieciskā vadītāja Renāte 
Linde.

• Varakļānu vsk. jauniešu deju kolektīvs “Ausme-
ņa”, mākslinieciskā vadītāja Ilona Balode.

• Cēsu pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras 
un Tūrisma centrs” bērnu un jauniešu tautas deju 
kolektīvs “Randiņš”, mākslinieciskā vadītāja Sandra 
Bārtniece.

• Baložu vsk. jauniešu tautas deju kolektīvs ”Trej-
deviņi”, mākslinieciskā vadītāja Līga Plēpe.

• Suntažu vsk. 8.-9. kl. kol. ”Spārni”, mākslinie-
ciskā vadītāja Ivonna Gisiča.

• Lubānas vsk. jauniešu deju kolektīvs un Lubā-
nas vsk. jauniešu deju kolektīva absolventi, māksli-
nieciskā vadītāja Lienīte Ozolniece.

• Muzicējošā grupa “MUMI” (Matīss Matigars 
Ezeriņš, Uģis Mihelsons, Mārcis Mihelsons, Ilva 
Ozolniece), kā arī muzikālie jaunieši Ivo Pētersons 
un Alma Elīze Ezeriņa. 

• Lubānas vidusskolas mūzikas skolotāja Teresija 
Pelša, kas jauniešiem palīdzēja ar muzikālo pavadī-
jumu koncertā.

• Mazā soliste Ildze Bodniece.
Skatītāji saka paldies visiem koncerta dalībnie-

kiem par jaukajām emocijām! Novada mājaslapā 
www.lubana.lv apskatāmas fotogrāfi jas no pasāku-
ma. Ligita Pētersone

Lienīte Ozolniece saka savu īpašo paldies kon-
certa dalībniekiem – deju kolektīviem un to mākslinie-
ciskajām vadītājām, Lubānas vidusskolas 11. klases 
skolniecei Sabīnei Stiprajai, kas ieguldīja milzīgu dar-
bu afišu, pateicību tapšanā, kā arī projekciju sagata-
vošanā koncertam. Tāpat milzīgs paldies arī Lubānas 
jauniešu centram un īpaši tā vadītājai Lindai Irbei par 
atsaucību, atļaujot Lubānas vidusskolas jauniešiem, 
gatavojoties koncertam un arī koncertā izmantot jau-
niešu centra aparatūru. Paldies skolotājai Rudītei Ko-
lātei, kas muzikālo grupu sagatavoja koncertam.  

Draugu pulkā dejotprieks

“Zelta popkorns 2017” izgaršots
Popkorns? Popkorns ir jauniešiem ierasts 

gardums, skatoties jaunākās filmas. Un popkor-
nam ir daudz citu simbolisku līdzību ar jaunie-
šiem. 

Visi popkorna graudi ir vienādi, bet, tos sildot, 
notiek maģija. Atvēries tas ir pārsteidzošs – nav 
divu vienādu popkornu. Popkornā ir milzīga enerģi-
ja. Līdzīgi ir arī ar jauniešiem – viņi mācās, trenējas, 
spēlē dažādus instrumentus, un pienāk diena, kad 
viņi ir gatavi iet un parādīt sevi. Šie jaunieši ir tik 
atšķirīgi un pārsteidzoši, enerģijas pilni un prieku 
nesoši, ka vairs nedrīkst viņus turēt maisā. Tāpēc 
šī gada 17. martā Lubānas un citu novadu jaunieši 
pulcējās Lubānas pilsētas klubā, lai kopīgi darbo-
tos, sadraudzētos un baudītu koncertu “Zelta pop-
korns 2017”. 

Pasākums notika 3 daļās. Pirmajā daļā tika 
sagaidīti viesi – Riebiņu, Cesvaines, Garkalnes un 
Bērzaunes jaunieši un jaunatnes darbinieki. Lubā-
nas jaunieši vadīja iepazīšanās un sadraudzības 
spēles. Paldies Sabīnei, Helēnai, Amandai un Ievai 
par viesmīlīgo viesu uzņemšanu. 

Pasākuma otrā daļa – koncerts, bija paredzēts, 
lai parādītu Lubānas jauniešu talantus – muzikā-
los, aktieriskos un mākslinieciskos. Koncerta tēma 
“Kino un popkorns” tika ieturēta no ieejas durvīm 
līdz pat skatuvei. 

Viesus sagaidīja Lubānas galantākie gardero-

bisti, visiem bija iespēja izvēlēties sev iecienītākos 
popkornus un uzkost tos koncerta laikā. Lubānas 
jaunietes bija parūpējušās par kino zvaigžņu cienī-
gu foto stūrīti, kur iemūžināt visas slavenības. 

Paldies dekorāciju meistariem – Elīnai Reirei, 
Beātei Ozoliņai, Elīzai Kočānei un Ancei Stafeckai. 

Koncerta dalībnieki bija tikai Lubānas jaunieši. 
Koncertā piedalījās 10 drosmīgākie lubānieši: Alma 
Elīze Ezeriņa, Loreta Māliņa, Rihards Kaņepe, Una 
Ivanova, Diāna Ozoliņa, Mārcis Mihelsons, Guntars 
Plešs, Edmunds Garais, Uģis Mihelsons un Matīss 
Matigars Ezeriņš. 

Koncertu vadīja atraktīvās Lubānas jaunietes 
Ance Stafecka, Zanda Kočāne un Rebeka Birziņa 
kopā ar Madonas jauniešiem no teātra studijas 
“Pilnpiens” Ineses Zīles vadībā. Koncerta laikā da-
lībniekiem bija iespēja izbaudīt Oskara balvas pa-
sniegšanas ceremonijas noskaņas un jau jaunībā 
izjust un pierast pie balvu pasniegšanas ceremo-
nijām. 

Kopumā vērtējot pasākumu, skatītājiem radās 
pamatotas aizdomas, ka mūsdienu aktuālie talantu 
šovi iegūs jaunu un spēcīgu konkurentu Eiropas 
Ziemeļdaļā – “Zelta popkorns”, bet pie nosacījuma, 
ja vien būs popkorni, kas negribēs sēdēt maisā... 

Uz tikšanos!
Jaunatnes lietu speciāliste 

Linda Irbe
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Aktuāli

Par kūlas 
dedzināšanu

Lubānas novada pašvaldība aicina iedzīvo-
tājus sakopt sev piederošās teritorijas bez kūlas 
dedzināšanas un gadījumos, ja ir izcēlies kūlas 
ugunsgrēks – nekavējoties zvanīt VUGD uz tāl-
runi 112.

Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpu-
mu kodeksa 179. panta 4. daļai par kūlas de-
dzināšanu, uzliek naudas sodu no 280  līdz 700 
EUR. 

Lai pavasarī nebūtu jādedzina kūla, savu 
īpašumu jāsakopj jau rudenī. Kūlas dedzināša-
na apdraud cilvēka dzīvību, īpašumu, apkārtējo 
vidi un dzīvās radības. 

Bezdarbnieku 
statistika Lubānas 

novadā un tās 
apkārtnē 2016. g. 

Madonas fi liālē – Lubāna reģistrējušies 
212 bezdarbnieki – 162 no Lubānas novada, 
pārējie 50 no tuvākajiem novadiem, piemē-
ram, Madonas un Gulbenes. Jāņem vērā, ka 
šajā skaitā ietilpst arī sezonas darbinieki. 

Nodarbinātības Valsts Aģentūra (NVA) 
piedāvā pasākumus un aicina darba devējus 
pieņemt darbā bezdarbniekus, skolēnus un 
cilvēkus ar invaliditāti, tādējādi arī saņemot 
fi nansiālu atbalstu no NVA. Tie ir 

• Apmācība pie darba devēja;
• Darbam nepieciešamo iemaņu attīstī-

ba nevalstiskajā sektorā”, 
• “Pirmā darba pieredze”, 
• “Subsidētās darbavietas”, 
• Skolēnu vasaras nodarbinātība.
Plašāka informācija par visiem piedāvāju-

miem darba devējiem pieejama) NVA mājas 
lapā. (Tiešsaiste:http://www.nva.gov.lv/index.
php?cid=446 )

Kopējais reģistrēto bezdarbnieku skaits 
Madonas filiālē – Lubāna:

2015.g. sievietes – 85; vīrieši – 96;
2016.g. sievietes – 115; vīrieši – 97.

Reģistrēto bezdarbnieku sadalījums ve-
cuma kategorijās (skaits):

18-30 gadi: 2015.g. – 45; 2016.g. – 57;
31-50 gadi: 2015.g. – 82; 2016.g. – 90;
51-70 gadi… 2015.g. – 54; 2016.g. – 65.

Reģistrēto bezdarbnieku statistika, kuri 
2015. un 2016. gadā stājušies darba attie-
cībās:

2015.g. vīrieši – 38; sievietes – 59;
2016.g. vīrieši – 25; sievietes – 49.
Jāatzīmē, ka statistikā gan 2015., gan 

2016. gada kopējā skaitā iekļauti sezonas 
darbinieki. Šie rādītāji būtiski samazinātos, 
jo sezonas darbinieku skaits sasniedz aptu-
veni 30 – 40 personas. 

2016. gadā ilgstošie bezdarbnieki, ku-
riem nav bijušas darba attiecības vairāk kā 
12 mēnešus, bija 7, no tiem viena sieviete 
un seši vīrieši. 

Likumā “Par apdrošināšanu bezdarba ga-
dījumam” noteikts, ka tiesības uz bezdarb-
nieka pabalstu ir bezdarbniekam, kuram:

• NVA ir piešķīrusi bezdarbnieka statusu;
• kopējais apdrošināšanas stāžs ir ne 

mazāks par vienu gadu;
• bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka sta-

tusu būs ieguvuši 01.04.2017. vai vēlāk, tie-
sības uz bezdarbnieka pabalstu būs, ja par 
viņiem Latvijas Republikā ir veiktas vai bija 
jāveic obligātās iemaksas bezdarba apdro-
šināšanai ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 
16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka sta-
tusa iegūšanas dienas.

Uz konsultāciju ir laipni aicināts ikviens!
NVA Madonas fi liāle Lubāna

nodarbinātības aģente 
Kristīna Tropa, t. 64894867; 25685277

Domes sēde 
30.03.2017.

1. Par rezerves fonda zemesgabala „Ru-
žāni 2”, Lubānā nomas tiesību izsoles re-
zultātu apstiprināšanu. 

2. Par noteikumu „Par fi nansējuma pie-
šķiršanas kārtību biedrībām, nodibināju-
miem un reliģiskām organizācijām” apstip-
rināšanu. 

3. Par sadarbības līguma ar biedrību 
“Dzīvnieku patversme Mežavairogi” termi-
ņu. 

4. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu 
A.Dreimanim. 

5. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu 
E.Porukai. 

6. Par biznesa ideju konkursa “Sāc Lubā-
nā” nolikuma un komisijas apstiprināšanu. 

7. Par Lubānas novada pašvaldības ne-
kustamā īpašuma „Sogārdi”, Indrānu pa-
gasts, nodošanu atsavināšanai un cenas 
apstiprināšanu. 

8. Par grozījumiem noteikumos „Kārtība, 
kādā veicami zemsliekšņa iepirkumi (tirgus 
izpēte) Lubānas novada pašvaldības iestā-
dēs un struktūrvienībās”. 

9. Par Lubānas vidusskolas nolikuma ap-
stiprināšanu. 

10. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma 
Parka ielā 7-17, Lubānā atsavināšanu. 

11. Par atbalstu dalībai “Uzņēmēju die-
nās Vidzemē 2017”.

12. Par grozījumiem Lubānas pašval-
dības 2017. gada 26. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 2 ”Par pašvaldības 2017. 
gada budžetu”.

PUTNU GRIPA
Putnu gripa ir akūta, lipīga putnu infekci-

jas slimība. Galvenie vīrusa pārnesēji un iz-
platītāji ir savvaļas putni, īpaši ūdensputni. 

MĀJPUTNI. Mājputni var infi cēties, kontak-
tējoties ar infi cētiem putniem, uzņemot vīrusu ar 
barību vai ūdeni, kā arī uzturoties infi cētā (aptrai-
pītā) ārējā vidē. Vīrusu var izplatīt arī ar aptraipītu 
aprīkojumu, olu kastēm, transportlīdzekļiem, pa-
kaišiem u.c.

Ja kaut viens mājputns Tavā saimniecībā sa-
slims ar putnu gripu, būs jālikvidē un jāiznīcina 
pilnīgi viss mājputnu ganāmpulks. Ap Tavu saim-
niecību 3 kilometru rādiusā tiks noteikta aizsar-
dzības zona un 10 kilometru rādiusā - uzraudzī-
bas zona. Tas nozīmē, ka visām kaimiņu 
saimniecībām un uzņēmumiem, kas ietilpst šajā 
teritorijā, būs ierobežojumi mājputnu un no tiem 
iegūtu produktu tirdzniecībai un pārvietošanai.

Ja Tavi mājputni (arī tad, ja tas ir tikai viens) 
nebūs reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā 
(LDC), Tu nevarēsi saņemt kompensāciju par sli-
mības dēļ likvidēto ganāmpulku. 

Ja novēro, ka Tavi mājputni mazāk ēd, strau-
ji samazinās olu dējība, tie izskatās savārguši vai 
pat nobeidzas, nekavējoties ziņo veterinārārs-
tam vai tuvākajai PVD teritoriālajai struktūrvienī-
bai.

BIODROŠĪBA. Visu gadu, lai pasargātu 
mājputnus no saslimšanas ar putnu gripu, ievēro 
biodrošību:

• ierobežo nepiederošu personu piekļūšanu 
mājputnu turēšanas vietām;

• ievēro higiēnas pasākumus, veicot darba 
pienākumus (mazgā rokas ar ziepēm un karstu 
ūdeni, dezinfi cē apavus un rokas);

• glabā mājputnu barību un pakaišus savva-
ļas putniem nepieejamās vietās;

• mājputnu barošanu un dzirdināšanu orga-
nizē iekštelpās vai norobežotā teritorijā, nepie-
ļaujot savvaļas putnu piekļūšanu;

• mājputnu dzirdināšanai neizmanto virsze-
mes ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni;

• ziņo praktizējošam veterinārārstam vai 
PVD par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par 
mājputnu saslimšanu.

Laikā no 2017. gada 1. marta līdz 31. mai-
jam:

• mājputnus turi slēgtās telpās (kūts vai cita 
veida un konstrukcijas vieglāka būve...), novēr-
šot to kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvnie-
kiem;

• netirgojies ar mājputniem un inkubējamām 
olām;

• nepiedalies tirgos, izstādēs, skatēs un ci-
tos pasākumos ar mājputnu piedalīšanos; to no-
rise ir aizliegta;

• nodrošini, ka darbiniekiem ir darba vai 
maiņas apģērbs un apavi (darba vai maiņas ap-
ģērbu un apavus lieto tikai mājputnu turēšanas 
vietā);

Mājputnu turēšanas ierobežojumi, kā arī 
biodrošības pasākumi attiecas uz pilnīgi visām 
saimniecībām. Arī tādām, kurās tiek turēti tikai 
viens vai divi mājputni. Sevišķi piesardzības pa-
sākumi jāievēro putnu novietnēs un putnu pro-
duktu ražotāju uzņēmumos. PVD aicina ziņot par 
gadījumiem, ja atrasti vairāki (vairāk par 3-5 put-
niem) vienkopus nobeigušies savvaļas putni, 
zvanot uz PVD uzticības tālruni – automātisko 
atbildētāju 67027402 vai arī vēršoties tuvākajā 
PVD teritoriālajā struktūrvienībā.
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Novadā

Mazā sirmā kumeliņā
Jāj pa ceļu pasaciņa. (Aspazija)

Lieldienas 
novadā

Lubānas pilsētas klubā
15. aprīlī no plkst. 22.00

Lieldienu balle
Tieši Jums spēlēs grupas 

“Ceļavējš” un “Kreisais pagrieziens” 
Ieeja 3 EUR

Meirānu tautas namā 
16. aprīlī plkst. 13.00    

Lieldienu koncert s
“Spīdi nu saulīte Lieldienu rītā”

piedalās Meirānu tautas nama 
pašdarbības kolektīvi.

Pēc koncerta 

Lieldienu Jautrais 
Jampadracis

olu ripināšanas, 
sacensības, spēles, 

stafetes u.c.aktivitātes.
Nepaliec malā – līdzi ņem savu 

Lieldienu olu un piedalies!
Ieeja bez maksas
No plkst. 22.00

Lieldienu balle
Par lustīgu dejotprieku rūpēsies 

grupa “Kamēr jauni” 
Ieejas maksa – 3 EUR

16. aprīlī Lubānā

Lieldienas Lubānā
“Viss ar, ap un par Lieldienām, olām, zaķiem 
un šūpolēm” 

 Visu dienu 
Šūpošanās bērnu rotaļu laukumā

 No plkst. 9.00 
Batuti un velokati

 No plkst. 10.30 – 11.00 
Olu ripināšana laukumā pie kluba

 Plkst. 10.00 
Lubānas kultūras nama lauku kapelas “Mel-
diņš” muzikālais sveiciens

 Plkst. 10.00 
“Lielās tehnikas apskate” skolas stāvlaukumā 
pie Aiviekstes

 Plkst. 10.45 
“Lielās tehnikas parāde” pa Oskara Kalpaka 
ielu

 No plkst. 11.00 – 11.30 
Zelta olas meklēšana laukumā pie kluba

 No plkst. 11.30 līdz 12.00 
Atrakciju karuselis 

Piedaloties vismaz divās no atrakcijām, 
iegūsiet dažādas saldās balvas un apaļo 
pankūku 

 “Precīzais metējs”
 “Krāsošanas darbnīcas” 
 “Jautrās ripas dzīšanas sacensības” 
 “Atsperīgie zaķi”
 “Lieldienu zeķes mešana” 

 Plkst. 12.00 Olu mešanas un ķeršanas 
sacensības

lāk pasakā nav svarīga secība, kādā dzīvnieki 
salien cimdiņā. Bērni iet pie rotaļlietām un iz-
vēlas, kurš būs nākamais, kas līdīs cimdiņā 
sasildīties.

Februārī pēcpusdienās pie mums ciemo-
jās “Kāpēcīšu” grupas bērni, kuri ir gadu ve-
cāki. Šīs ciemošanās mums izvērtās par pa-
saku pēcpusdienām, kad visi draudzīgi 
apsēdāmies aplī uz paklāja un lasījām pasa-
kas, pārrunājām tās. Liels prieks, ka bērni ļoti 
uzmanīgi klausījās, prata atstāstīt iepriekšējā 
dienā lasīto pasaku un saistīt pasakas sižetu 
ar reālo dzīvi. Pasakas sniedz bērniem arī 
problēmrisināšanas prasmes. Mēs arī sprie-
dām, kā dažādas situācijas, par kurām tikko 
esam izlasījuši, varētu atrisināt. Protams, to 
varēja izstāstīt vecākie bērni, bet jaunākie uz-
manīgi klausījās un izbaudīja kopā būšanas 
prieku ar grāmatu un draugiem.

Prieks, ka bērni uz jautājumu: “Vai rīt, kad 
atnāksiet ciemos, lasīsim pasaku?”, vienbal-
sīgi, priekā mirdzošām acīm, atbildēja: “Jā!”

Pasakas attīsta bērnu valodu un izraisa 
interesi par lasīšanu. Kad aplūkojam grāma-
tas vāku, mēģinām uzminēt, kas tur rakstīts. 
Bieži vien tas arī izdodas, un tad mēs priecā-
jamies, ka protam lasīt.

Laimīgi ir tie bērni, kuriem vecāki lasa 
priekšā grāmatas. Priekšā lasīšana bērnam 
palīdz sēdēt mierīgi un koncentrēties – tā ir 
vērtīga pieredze, kas vēlāk dzīvē noderēs. 
Klusums un miers, kas iestājas tad, kad māte 
vai tēvs lasa bērnam priekšā, sniedz apceri 
prātam un atpūtu nogurušiem augumiem, 
maziem un lieliem. Balss, kas lasa, sniedz 
bērnam drošības un tuvības izjūtu. Bērns ir 
zinātkārs un atvērts jauniem iespaidiem un 
labiem stāstiem. Vecāki, sniedziet bērniem šo 
iespēju!

Kā saka psihoterapeite Ingrīda Rateniece, 
tieši pasakas ir tā mazā laimes saliņa, kas 
bērnam joprojām var iemācīt, kas ir labs un 
kas ir ļauns, kādas ir dzīves svarīgākās vērtī-
bas un arī to, ka katrai dzīvei – arī visniecīgā-
kajai – var pieskarties brīnums.

“Taurenīšu” grupā bērnus ar pasakām 
iepazīstina audzinātājas 

Gunita Strode, Dace Garlo un 
audzinātāju palīgs Arta Saliņa

Pēc pasaku pētnieces Frīdeles Lencas 
domām tieši pirmie septiņi gadi ir laiks, kad 
bērnam visvairāk būtu jānodrošina iespēja 
darboties ar tautas pasakām. Tas nozīmē, ka 
pasakas jāstāsta “no sirds uz sirdi”, jāklau-
sās, jālasa, jāspēlējas un jāiztēlojas, jo bēr-
nam ir svarīgi ne tikai dzirdēt pasaku vai aplū-
kot grāmatu ilustrācijas, bet arī ķermeniski 
izjust pasakas vēstījumu, izmēģinot daudz-
veidīgās lomas, ko piedāvā pasaku pasaule. 
Tas nodrošina to, ka pasaka tiks uztverta ar 
visām maņām. Pasakas raisa bērnos mīlestī-
bu, interesi un ziņkāri par dzīvi.

Arī “Taurenīšu” grupas bērni (1-3 gadus 
veci), kuriem šis ir pirmais mācību gads bēr-
nudārzā, audzinātāju vadībā iepazīst un izzi-
na pasauli caur pasakām. Klausoties un iz-
spēlējot pasakas, lietā tiek liktas visas maņas 
(dzirde, redze, tauste, oža, garša). Šim vecu-
mam raksturīgi, ka vienu pasaku bērniem pa-
tīk klausīties vairākas reizes. Ar katru nākošo 
pasakas klausīšanās reizi, bērni aizvien emo-
cionālāk to uztver. Emocijas tiek paustas ar 
mīmiku un kustībām, jo vārdu krājums šiem 
bērniem vēl ir mazs.

Piemēram, klausoties latviešu tautas pa-
saku “Kukulītis”, kuru audzinātāja izspēlē ar 
rotaļlietām, bērni – dzīvniekiem, kuri vēlas ap-
ēst kukulīti, saraukuši pieri rāda ar pirkstu: nu, 
nu, nu! Šo pasaku rādot, tiek izmantots īsts 
maizes kukulītis, kuru bērni pasmaržo, ap-
tausta un vēlāk arī nogaršo.

Pirms latviešu tautas pasakas “Zaķīša 
mājiņa” klausīšanās, grupā tiek ienests īsts 
sniegs un bērni no tā uzceļ lapsai mājiņu, iz-
baudot, cik šāda māja ir auksta. Bērni uzceļ 
arī mājiņu zaķim no koka klucīšiem. Pasakas 
klausīšanās laikā bērni vēro, kā lapsas mājiņa 
patiešām izkūst. 

Bērni ne tikai klausās un vēro, kā audzi-
nātāja izspēlē pasakas, bet arī paši prot iz-
spēlēt pasakas, pat nepasakot nevienu vār-
du, paužot tikai savas emocijas un prieku 
darboties.

Izspēlējam pasakas brīvi, stingri nepietu-
roties pie sižeta. Ja bērni uz jautājumu: “Kas 
devās uz mežu pēc malkas?”, priecīgi atbild: 
“Uldis!”, tad mēs stāstām un rādām pasaku, 
kā Uldis mežā pazaudēja cimdiņu. Un arī tā-
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„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 

Pienācis pirmais pa-
vasara mēnesis – marts.  
Saule lec agrāk un riet 
vēlāk, dienās var sadzir-
dēt putnu balsis, sulas 
jau sāk tecēt, sniegs 
no zemes jau nokusis 
un priekšā gaidāms tikai cīruļputenis – 
tas nozīmē, pavasaris ir iestājies.  Marta 
pirmā nedēļa mūs pārsteidza ar sniega 
bagātībām, kad zeme tika ietīta baltā, 
biezā villainē. 

Bet skolēni pavasari sajūt, jo gaidā-
mas pavasara brīvdienas. Tuvojas jau 
aprīlis, arī mācību gads tuvojas beigām, 
cerams, ka visiem atzīmes ir labas, ja 
nē, tad pavasaris ir tas laiks, kad mācī-
ties galīgi vairs negribas, jo ārā taču spīd 
vilinošā saule.

 Mīļie skolas biedri, novēlu Jums būt 
pacietīgiem, ne tikai klausīties, ko skolo-
tāji stāsta, bet 
arī saprast un 
padomāt līdzi, 
jo atcerieties, ka 
pēc pavasara nāk 
vasara un garais 
brīvlaiks, kad va-
rēsiet izbaudīt katru 
saulaino dienu. 

Lai jums silts un 
gaišs pavasaris!

Redaktore 
Agnese Ērgle

Skatuves runas un mazo formu 
uzvedumu konkurss

Mana Latvija ir agri no rīta,
Kad puse pasaules guļ
Un tikai miglas vāli
Lēnām modina putnus.

Mana Latvija ir sekundi pirms sala,
Kad zeme mierīga tikusi 
Un cilvēks ver acis, lai redzētu
Zemi aizejam saltajā miegā.

Mana Latvija ir ar sniegiem un saliem,
Sauli, ziediem un rudeni slapju.
Kur pilnmēness naktis ar maniem sapņiem 
dejo
Un vasaras tveice pēdējās bailes ņem 
prom.

Mana Latvija pie Aiviekstes ir,
Kur lakstīgalas Jāņu rītu skaļi jo skaļi dzied
Ūdens mūžīgi čalo aiz loga,
Spēcīgi ozoli mājas pamatus tur.

Vārdi, skaņas un krāsas netiek žēloti, 
Kad kāds manu Latviju raug.
Katram savas domas šeit izteikt ir brīv’
Un pa veco ceļu pretī laimei iet drīkst.

Baltais pulkstenis pie sienas tik iet un iet.
Tas ciparus rāda, to laiku mums skait’
Laiku, kad celties, laiku, kad iet,
Laiku, kad pie saulītes skriet.

Dzejoļa “Mana Latvija” autore  
Inese Krēsliņa, 8. kl.

Interešu izglītība – teātra pulciņš

Ļoti saspringta diena bija 7. marts, kad 
Lubānas kultūras namā notika skatuves ru-
nas un mazo formu uzvedumu konkurss. 

Skatuves runas konkurss tika vērtēts 
četrās grupās. 1. kl. grupā piedalījās Estere 
Upeniece – 2. vieta. 2. – 3. kl. grupā Samanta 
Apša un Kate Krēsliņa saņēma atzinības. 4. 
– 6. kl. grupā Agnese Ērgle – 2. vieta, Matīss 
Dailīdens – 3. vieta. 7. – 9. kl. grupā pieda-
lījās tikai Inese Krēsliņa, kura deklamēja pa-
šas sacerētu dzejoli “Mana Latvija”. Inesei 1. 
vieta un atzinības vārdi no žūrijas par skaisto 
dzejoli.

Mazo formu uzvedumu konkursā 1. – 4. 
kl. teātra pulciņš rādīja I.Šteinberga “Lielā vār-
na”, bet 4. – 6. kl. – fragmentu “Pie kunga” no 
A.Upīša “Sūnu ciema zēni. Abi kolektīvi (vad. 
V. Sniķere) saņēma otrās pakāpes diplomus. 

Konkursus vērtēja žūrija: Aija Andersone, 
Anita Pauliņa, Ilze Kraukle.

Pasākumu kuplināja Lubānas vidussko-
las un Meirānu Kalpaka pamatskolas vokālie 
ansambļi. Pateicību par piedalīšanos saņēma 
1. – 4. kl. un 5. – 9. kl. vokālie ansambļi. (vad. 
R. Kolāte).  Skaistās dziesmas ir izskanējušas 
arī skolas pasākumos un teātra izrādi skolā 
skatīsimies maijā. 

Lai radošs un skaists pavasaris!

Sabīne Novakšanova, 7. kl.

Jau 16. gadu Jūrma-
las Mākslas skola organi-
zē Starptautisko vizuālās 
mākslas konkursu bērniem 
un jauniešiem “Es dzīvoju 
pie jūras 2017”. 

Šogad konkursam iesūtīja 
3482 darbus no 28 valstīm. No 
ārzemēm tika iesūtīti 1182 dar-
bi, no Latvijas – 2300 darbi. Tā-
pat kā citus gadus, arī šogad 
iesūtītos darbus vērtēja starp-
tautiska žūrija, kuras sastāvā 
ir profesionāli mākslinieki, 
mākslas pedagogi, mākslas 
eksperti. 

Konkursa žūrija izvērtēja iesūtītos darbus trīs kategorijās – glezniecība, grafi ka un tek-
stils. Arī 13 Meirānu Kalpaka pamatskolas skolēni ar saviem darbiem piedalījās izstādē. 
Patiess prieks un lepnums par mūsu 9. klases skolnieka Riharda Kravaļa (skolotāja Vineta 
Bormane) saņemto atzinību. Ilze Stiprā

labs darbs, kas padarīts

Interesanti. Aktuāli

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

Kamēr skolēni atpūšas, skolotāji piln-
veido savas zināšanas dažādos kursos un 
semināros:

 15. marts – metodisko darbu skate Lu-
bānas vidusskolā, piedalījās skolotāja Vineta 
Bormane.

 16. martā Kalsnavas arborētumā tika 
organizēti pedagogu profesionālās kom-
petences pilnveides vides izglītībā tālākiz-
glītības kursi PAR ILGTSPĒJĪGU MEŽA AP-
SAIMNIEKOŠANU trīs Mammadaba reģiona 
vēstniecību (Pļaviņu (Vidusdaugavas) no-
vada ģimnāzijas, Jersikas (Dienvidlatgales) 
un Meirānu Kalpaka (Ziemeļlatgales) pa-
matskolu) un uzaicināto skolu pedagogiem, 
tostarp kolēģēm no Lubānas vidusskolas un 
Kristiāna Dāvida pamatskolas. 

Skolas dalījās pieredzē par vides izglī-
tības mācību un ārpusklases darbā organi-
zēšanu (ekoskolu un projektu darbu), savu 
veikumu ceļā uz Mammasdabas vēstnie-
cības statusa iegūšanu un aktivitātēm, kas 
notikušas skolās kopš septembra. 

 Uz lekciju – diskusiju „Kas notiek ar 
mežiem Latvijā?” aicināja Latvijas valsts 
mežzinātnes institūta “Silava” direktors Jur-
ģis Jansons. 

  Kopā ar LVM Kalsnavas arborētuma 
vides izglītības speciālistēm – režisorēm 
tika „uzņemta” Zaļā pagalma skolas fi lma 
„Novēli augšanai labvēlīgus apstākļus”, kur 
katram bija iespēja iejusties dažāda vecuma 
priedīšu, kukaiņu un putnu, atpūtnieku, mež-
ziņu, dabas parādību (saule, vējš) utt. lomās, 
izzinot mežā notiekošos procesus gada 
griezumā atraktīvā veidā. Šī un citas spēles 
turpmāk tiks piedāvātas skolēnu grupām, 

kas plāno apmeklēt koku un krūmu kolek-
cijas vietu (arborētumu) Kalsnavā, tāpat kā 
Meža ekspedīciju, ko organizēja Kalsnavas 
arborētuma vadītājs Jānis Zīliņš ar savu ko-
mandu. Izstaigājām vairāk nekā trīs kilomet-
rus garo „dabīgo šķēršļu taku” – izcirtumu, 
jaunaudzes, pieaugušu un pāraugušu mežu. 
Pētījām egļu astoņzobu mizgrauža veido-
tos rakstus uz koku stumbriem, staltbriežu 
atstātos „pēdu nospiedumus”. Atpazinām 
dzīvnieku ēnas un meklējām produktu, kura 
sastāvā nav izmantota koksne. Iemēģinājām 
roku darbā ar vienu no vienkāršākajiem, 
taču, jāteic, ļoti efektīvu, meža instrumentu –  
Fiskar zāģīti, kā arī dastmēru un citām mež-
saimniecībā noderīgām ierīcēm, vērojām 
profesionāla mežstrādnieka darbu.

Svaigs gaiss un pirmais saulītes pieskā-
riens vaigiem, satraucošās pavasara nori-
ses dabā, patīkama kompānija, jauni skaitļi, 
fakti, termini un iespaidi… brīvdienu sajūta 
arī skolotājiem! Paldies par doto iespēju 
Mammaidabai, LVM, Kalsnavas arborētuma 
komandai! 

 Kad cilvēki sūdzas par pavasara no-
gurumu un vājumu, ej dabā – ieklausies, 
saskati, sasmaržo, izjūti un nebeidz brīnīties, 
cik  varena ir Mammadaba.16. –17. martā 
skolotāji piedalījās klašu audzinātāju kursos 
„Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana 
un izglītojošā uzvedība, tās korekcijas iespē-
jas. Kursus vadīja psihologs Kaspars Bikše.

„Labākais veids, lai gūtu panākumus, ir 
klausīt padomiem, kurus pats dod citiem.” 
(K.Bikše)

Skolotājas Aiva un Ilze

Jo cilvēks izglītotāks, jo noderīgāks 
savai tēvzemei (Gribojedovs)

 Marts iesācies ļoti spraigi. 2. martā 
Degumniekos norisinājās noslēdzošais 
posms Oskara Kalpaka atceres pasāku-
mu ciklam. Mūsu skolu pārstāvēja Marina 
Puška, Sabīne Novakšanova, Monta Apša, 
Inese Krēsliņa, Dagnis Mikals, Reinis No-
vakšanovs. Kopā ar viņiem bija skolotāja 
Linda Kāposte. Skolēni savas zināšanas 
pārbaudīja gan latviskajā dzīvesziņā, gan 
mūzikā un vēsturē, gan mērojās spēkiem  
militārajā stafetē. Dubļi šoreiz netraucē-
ja, visi cīnījās no sirds. Komanda izcīnīja 
3.vietu militārajās stafetēs un 2.vietu dzie-
dāšanas konkursā. Šajā dienā tika apbal-
voti arī neklātienes zīmēšanas konkursa 
uzvarētāji. 5. – 6. kl. grupā 3. vietu ieguva 
Marina Puška, 7. – 9. kl. grupā – 1. vieta 
Sabīnei Novakšanovai.

 6. martā skolēnu grupa piedalījās 
piemiņas pasākumā pie pulkveža Oskara 
Kalpaka pieminekļa Visagala kapos.

 7. martā skatuves runas konkursā 
piedalījās 6 skolēni, mazo formu uzvedu-
mos rādījām 2 izrādītes.

 10. martā starpnovadu ģeogrāfi jas 
olimpiādē piedalījās Monta Apša un Inese 
Krēsliņa (abas 8. kl., skolotāja Ilva Marko-
va).

 No 13. – 17. martam skolēni izbauda 
pavasara brīvdienas.

 5. – 6. kl. skolēni arī šogad piedalās 
akcijā „Šodien laukos” un veic jau pirmo 
konkursa uzdevumu – veido plakātus par 
kādu meža, lauku un ūdens dzīvnieku.

Notikumu
virpulis
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Gods kalpot Latvijai!
Liekas, ka vēl pavisam nesen 

Ozolu 14 A un Ozolu 14 ielas namu 
pagalmu pildīja skaļas bērnu čalas. 
Viņi spēlēja kariņu, tautasbumbu, 
futbolu, iekaroja “stroiku”, kopā ar 
vecākiem piedalījās namu teritorijas 
sakopšanas talkās. Bērnu bija daudz 
– vesela komanda, gandrīz pa bari-
ņam katrā kāpņutelpā... Bērni izauga 
un aizgāja prom no Lubānas. Kādu 
brīdi likās, ka abu namu kopīgajā 
pagalmā vairāk neskan bērnu balsis. 
Šobrīd var teikt, ka situācija mainī-
jusies – bērni atkal ir. Dāvids Kalējs 
ir viens no šīs izaugušās paaudzes 
pārstāvjiem – ar citiem bērniem pa-
galmā rotaļājās puisis ar rudmatainu 
matu ērkuli, centās iekarot autoritāti 
savu vienaudžu vidū. Šobrīd Dāvids 
ir izaudzis par spēcīgu vīru – karavī-
ru. Dien Latvijas Nacionālo Bruņoto 
spēku Godasardzes rotā.

– Kāds bija tavs ceļš līdz armijai? 
– Skolas laikā pieteicos Zemessar-

dzē, interesēja tieši militārā dzīve un ar 
to saistītās darbības. Dienēju Zemessar-
dzes 25. kājnieku bataljonā. Uzdevumi 
galvenokārt bija saistīti ar aizsardzības 
nozares stiprināšanu un zināšanu apgūša-
nu. Darbojoties Zemessardzē arvien vairāk 
pārliecinājos, ka vēlos dienēt profesionālajā 
dienestā un darīt to ikdienā, nevis tikai brī-
vajā laikā. Pēc vidusskolas beigšanas vēl 
kādu laiku biju Zemessardzē, strādāju civilo 
darbu, sportot arī nācās. Bez sporta, fi ziskas 
sagatavotības armijā nav ko darīt. 

– Tava nākotne arī būs saistīta ar ar-
miju?

– To pašlaik grūti teikt, kas kā būs, bet 
iespējams, ka – jā.

– Kad mācījies Lubānas vidusskolā, 
vai pieļāvi domu, ka kļūsi par karavīru? 

– Jā, jau no sākumskolas laikiem.
– Ja tu kādreiz domā par Lubānu, kas 

pirmais tev ienāk prātā? 
– Mūžīgais klusums un miers. Laiks kad 

beidzu vidusskolu un varēju sākt savu dzīvi.
– Cik gadus tu jau dieni armijā?
– Armijā dienu gadu. Sāku no 

6.01.2016.
– Vai bija grūti kļūt par Godasardzes 

karavīru? 
– Cik nu viegli, ir savas grūtības, kuras 

nākas pārvarēt. Jābūt fi ziski spēcīgam, jā-
prot pareizi soļot priekš rituāla pie Brīvības 
pieminekļa un Rīgas pils.

Melu māvēji,
Cilvēku šāvēji,
Vagonos krāvēji
Piespiedu kārtā
1949.g. 25. martā...

Marksisti, ļeņinisti
Un citāda veida “īsti”
Vesela saprāta nīstie –
Nevainīgo asinis lakāt,
Grūtdieņu maizīti zagāt!

Bet labais nesalūzt,
Lai ļaunais nepiekļūst –
Tauta brīvību gūst.
Te mūsu Dzimtene.
Gadusimteņiem
Latvijai dzīvot!

Evalda Leona veltījums 
Komunistiskā genocīda 

upuru piemiņai

– Kāda ir karavīra ikdiena Godasar-
dzes rotā? 

–  Ikdiena kā ikvienam karavīram, atka-
rīga no sastādītā nedēļas plāna – sports, 
soļošana, ieroču apmācības.

– Daudzi jaunieši dodas labākas dzī-
ves meklējumos uz ārzemēm. Vai tu arī 
varētu strādāt un dzīvot ārzemēs? 

– Grūti teikt, domāju, ka nē. Šeit pat man 
ir labi, dienests armijā mani piesaista vairāk.

– Vai līdzīgi kā NATO bataljons Latvijā, 
tu esi dienesta pienākumus veicis kādā 
no Eiropas valstīm?  

– Nē, neesmu.
– Kas tavā dzīvē šobrīd ir vissvarīgā-

kais? 
– Ieguldīt vairāk darbā sevi, lai būtu vieg-

lāka nākotne, un apmesties tuvāk dzimtajai 
pusei.

– Vai Latvijā nepieciešama profesio-
nāla armija vai arī vispārējā obligātā ka-
raklausība? 

– Vienozīmīgi, ka profesionālā armija. 
Tas ka jaunieši šobrīd ir tādi, kam fi ziskās 
aktivitātes sagādā grūtības, tad nezinu, vai 
armija būtu priekš viņiem.

– Vai šobrīd tu vari teikt, ka nodarbo-
jies ar to, kas tev patīk (dienests armijā)? 

– Patīk, bet ir savi plusi un arī mīnusi.  
Plusi – var uzzināt, redzēt dažādu ārvalstu 
augstākās amatpersonas, piedalīties pasā-
kumos, kas norisinās dažādās Latvijas pil-
sētās. Man nav tik daudzpusīgs dienests. 
Neesam tā vienība, kas dodas apmācībās 
uz ārzemēm utt. Mīnusi – liekas par maz 
brīvdienu, iespējams, stāvēšana sardzē dod 
slodzi uz muguru, nedrīkst smīnēt, kad kāds 
pazīstams pienāk, runāt utt. 

Piedalāmies  tādos pasākumos, kā 
Valsts svētki, Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena u.c.

Paldies Dāvidam Kalējam par atklās-
mes brīdi. Lai veicas sasniegt savus mēr-
ķus!

Ligita Pētersone

Piemiņas brīdis 25. martā Aiviekstes krastā

Katru gadu 25. martā Lubānā pie piemiņas akmens 
Aiviekstes krastā notiek pasākums, veltīts Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienai. Šogad sirsnīgus aizlū-
guma vārdus par genocīda upuriem teica Lubānas ev. 
lut. draudzes mācītājs Reinis Bikše, un savā uzrunā uz-

svēra domu, kāpēc šajā dienā no-
tiek pasākumi visā Latvijā – lai atmi-
nētos robežu starp ļauno un labo. 
Pieminam, lai neaizmirstu un nepie-
ļautu vairāk šādus notikumus.

Pārdomās par tālajiem no-
tikumiem dalījās arī pensionētā 
skolotāja Karina Evalda, kas pati 
ir genocīda upuris. Viņa savā runā 
pieminēja tos skolēnus, kuri pētījuši 
un pierakstījuši izvesto novadnieku 
dzīvesstāstus.

Piemiņas pasākumā piedalī-
jās politiski represētie, mūsu no-
vada veterāni zemessargi, domes 

priekšsēdētājs Tālis Salenieks, Lubānas vidussskolas 
direktore Iveta Peilāne, dziedošie “Naktsputni”, kultūras 
darba speciāliste Ilze Kraukle. Pasākumu vadīja Lubānas 
kultūras nama direktore Velga Puzule. 

Ligita Pētersone
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Mans hobijs reizē ir arī mana nodarbošanās
Savu iespēju robežās sekojam līdzi 

mūsu novada absolventu turpmākajām 
gaitām. Esam priecīgi, lepojamies ar mūsu 
jauniešu sasniegumiem un secinām, ka arī 
mazajos novados, mazajās skoliņās izaug 
dižie prāti. 

Saruna ar Annu Andersoni.
– Kad tu sāki apzināties, ka tava turp-

mākā dzīve būs saistīta ar humanitārām 
zinātnēm?

– Tā noteikti nebija ilgi pārdomāta izvēle – 
vēl piesakoties studijām, nezināju, ar ko gribu 
nodarboties. Mani interesēja daudz kas, bet, 
pētot dažādās studiju programmas, sapratu, 
ka visdrošākā iekļūšana ir Latvijas Universitā-
tes Baltu fi loloģijas programmā, tāpēc iestājo-
ties norādīju to kā pirmo prioritāti. Tikai sākot 
studēt, sapratu, ka esmu izdarījusi pareizo 
izvēli un ka man tas patīk un padodas. Tomēr 
joprojām domāju, ka varētu arī mainīt nodar-
bošanos, jo mūsdienās cilvēki ir diezgan mo-
bili savā karjerā.

– Vai tavai profesijas izvēlei ir kaut kāda 
saistība ar tavu mammu?

– Protams. Ar savu aizrautību un zināša-
nām mamma arī manī radīja interesi par lite-
ratūru, teātri un kultūru vispār. Uz humanitāro 
studiju pusi gan viņa mani nevirzīja, sakot, lai 
izvēlos pati, taču acīmredzot ābols no ābeles 
tālu nekrīt.

– Ko tu savai nākotnes profesijai iemā-
cījies no mammas?

– Pirmkārt, jāsaka, ka man nav profesijas 
– esmu ieguvusi akadēmisko izglītību. Iespē-
jams, ka profesiju pamazām iegūstu tikai ta-
gad, strādājot par redaktori vai rakstot recen-
zijas par teātri. Bet no mammas man noteikti 
ir vēlme lasīt grāmatas, kas dabiski ir humani-
tārās jomas pamatā. Otrkārt – ne tikai lasīt vai 
skatīties teātri, bet arī domāt par izlasīto un 
redzēto, mēģināt saprast. Treškārt – mamma, 
būdama mana skolotāja un pirmā redaktore, 
protams, daudz ko ir iemācījusi valodas ziņā 
un bez zināšanām gramatikā un stilā es neva-
rētu šobrīd strādāt par redaktori. Turklāt viņa 
ir arī mana pirmā kritiķe, kuras vērtējumam es 
uzticos.

– Ko tu esi mācījusies no sava tēta? 
– Tētis ir liels vēstures cienītājs, un no viņa 

man ir arī interese un zinātkāre par vēsturi. Tā-
pat man patīk domāt, ka esmu mantojusi tēta 
humora izjūtu, kas, iespējams, dzīvē un darbā 
noder vēl vairāk nekā specifi skas zināšanas. 
Katrā ziņā abi vecāki mani ir ļoti atbalstījuši un 
iedvesmojuši, turklāt ar viņiem vienmēr varu 
parunāt, jo mums ir līdzīgas intereses.

– Vai zinātniskā kvalifikācija teātra zi-
nātnē bija tavs mērķis studijām Latvijas 
Universitātē?

– Nē. Studiju gaitā man bija jāizvēlas, 
kādā jomā specializēšos – valodniecībā, li-
teratūrzinātnē vai teātra zinātnē. Bakalauros 
izvēlējos literatūrzinātni, bet tad ātri sapratu, 
ka krietni interesantāks studiju process notiek 
teātra lauciņā – gan tāpēc, ka Rīgā ir ļoti aktī-
va un daudzveidīga teātra dzīve, gan tādēļ, ka 
teātra zinātni universitātē pasniedz divas lie-

liskas pasniedzējas – Silvija Radzobe un Līga 
Ulberte. Viņu vadītajās lekcijās un semināros 
sapratu, cik aizraujošas var būt studijas. Vai-
rākas reizes nedēļā gājām uz teātri, diskutē-
jām par redzēto, rakstījām recenzijas un se-
mināros analizējām. Man ļoti paveicās arī ar 
kursabiedriem, kuri ir tādi paši teātra “frīki”. 

– Tu doktorantūrā studē teātra zinātni. 
Kāpēc tieši teātris?

– Teātris ir ļoti dzīva māksla. Atšķirībā no 
literatūras, kam reizēm neizdodas “uzķert” 
aktuālo, teātris šobrīd Latvijā ir augstā līme-
nī. To grūti izskaidrot, bet ar teātri saslimst. Ir 
bijušas izrādes, kas mani burtiski satriec, un 
tad gribas saprast – kāpēc? Kā režisoram un 
aktieriem ir izdevies panākt šo efektu? Pašlaik 
teātrī strādā arī vairāki ļoti interesanti režisori 
– Vladislavs Nastavševs, par ko rakstīju savu 
maģistra darbu un šobrīd rakstu disertāciju, 
Elmārs Seņkovs, Laura Groza-Ķibere, Valters 
Sīlis… Notiek arī jaunā teātra festivāls “Homo 
Novus”, kurā var redzēt eksperimentālās iz-
rādes neparastās Rīgas vietās, piemēram, 
pamestās fabrikās. Jebkurā gadījumā huma-
nitārās studijas – vai tas būtu teātris vai lite-
ratūra – ļoti attīsta domāšanu, un, manuprāt, 
iemāca daudz labāk saprast gan citus, gan 
pašam sevi.

– Pastāsti, kā kļuvi par interneta žurnā-
la “Satori” ziņu redaktori?

– Studiju laikā pastrādāju tikai trīs mēne-
šus apgādā “Jumava” par redaktori. Pēc ma-
ģistra darba uzrakstīšanas jutos mazliet kā no 
laivas izmesta – ko tālāk? Nav noslēpums, ka 
ar humanitāro izglītību darbu atrast nav pārāk 
viegli, taču negribējās strādāt vietā, kas mani 
neinteresē, tāpēc pieteicos “Satori” par prak-
tikanti – trīs vasaras mēnešus veidoju ziņas, 
pasākumu kalendāru, transkribēju diskusijas, 
iesaistījos redakcijas darbā ar savām idejām. 
Acīmredzot gāja labi un, kad no “Satori” aizgā-
ja viena no redaktorēm, tiku pieņemta darbā.

– Kādas ziņas ir tavā pārziņā?
– Būtībā visas, ko var lasīt “Satori”. Lie-

ku gan informāciju par jaunākajiem pasāku-
miem un norisēm kultūrā, gan tulkoju ziņas 
no ārzemju avotiem un veidoju oriģinālsatu-
ru. Tā kā esam neliela redakcija (trīs cilvēki), 
darba pienākumi nav stingri nodalīti – kopā 
plānojam portāla saturu, domājam, par ko 
vēlamies rakstīt, organizējam dažādus pa-
sākumus, piemēram, publiskos lasījumus un 
diskusijas, izdodam grāmatas.

– Kādi ir tavi nākotnes plāni?
– Vispirms jau noteikti pabeigt doktoran-

tūru, kur man vēl jāstudē divi gadi. Pēc tam 
domāju uzlikt mazu pauzi akadēmiskajai dar-
bībai un pamācīties kaut ko pilnīgi citu, pie-
mēram, fotografēšanu.

– Kā ar hobijiem? Vai tu tikai lasi, lasi 
un vēlreiz lasi gudras grāmatas, piedalies 
dažādās konferencēs?

– Man ir paveicies, jo mans hobijs – teāt-
ris – reizē ir arī mana nodarbošanās un rakstu 
arī recenzijas par izrādēm. Tāpat skatos fi l-
mas un ik pa laikam kļūstu apsēsta ar kādu 
seriālu, bet vispār ikdienā, strādājot un reizē 
studējot, neatliek daudz brīvā laika.

– Kā tu šajā lielās informācijas gūz-
mas laikmetā, spēj atsijāt pelavas no grau-
diem?

– Grūtāk ir nevis atsijāt informāciju, bet 
nenogurt no lielā tās daudzuma, īpaši strādā-
jot par ziņu redaktori, kam vajag turēt roku uz 
pulsa par visu aktuālo kultūrā. Reizēm tiešām 
gribas atslēgties no pasaules un pārcelties uz 
dzīvi mežā.

– Ko tu visaugstāk vērtē cilvēkos?
– Godīgumu, inteliģenci, “degšanu” par 

savu lietu, sirsnību. 
– Ko visaugstāk vērtē Lubānas sabied-

rībā?
– To, ka lubānieši paši saviem spēkiem un 

iniciatīvu uztur pilsētā aktīvu sociālo un kul-
tūras dzīvi – rīko pasākumus, tiekas dažādos 
kolektīvos, svin svētkus, kopj un uzlabo pil-
sētu. Priekš tik mazas pilsētas Lubānā notiek 
tiešām daudz – aktīvi darbojas kultūras nams, 
tūrisma un jauniešu centrs, amatierteātris, 
notiek Aiviekstes svētki, dažādi koncerti, kino 
seansi. Tas priecē.

– Sabiedriskajos medijos daudz runā 
par mazajām skolām, it kā sliktāku izglī-
tības kvalitāti lauku skolās. Ko tu par to 
domā? Kur izaug dižie prāti?

– Nedomāju, ka izglītības kvalitāte ir slik-
tāka, bet, iespējams, ka lauku skolās pietrūkst 
konkurences un līdz ar to skolēnu pašmotivā-
cijas. Protams, arī ārpusskolas piedāvājumu 
nav tik daudz, līdz ar to ne visi jaunieši spēj 
atrast sev interesantu nodarbošanos un do-
mubiedrus, kam ir nozīme, veidojoties par 
personību – iespējams, vēl lielāka nekā izglī-
tībai.

Paldies Annai par uzticēšanos domu 
apmaiņā. Sarunas noslēgumā gribas izteikt 
savu secinājumu – lai arī cilvēks nāk no lielas 
vai mazas skoliņas, galvenais ir tas, ko viņš 
vēlas savā dzīvē sasniegt.

Ligita Pētersone
Foto: Ģirts Raģelis



Interesanti. Aktuāli

/”Lubānas Ziņas” 2017. gada 31. marts/ 9

Aktuāli

Zoles 
turnīrs

 19. martā Lubānas pilsētas klubā, kupli 
apmeklēts, notika Zoles turnīrs. Šoreiz turnīrā 
piedalījās 24 dalībnieki. Uzvarētāju septītnieku 
izveidoja šādi spēlētāji:

1. vietā Uldis Bedeicis;  
2. vietā Jānis Garlo;  
3. vietā Alvis Krauklis;
4. vietā Jānis Tučs;
5. vietā Pēteris Bērziņš; 
6. vietā Jānis Priednieks;
7. vietā Anatols Voļskis.
Pirmā zole Uldim Bedeicim. Pavasara se-

zonas pēdējais turnīrs notiks  9. aprīlī. 
Uz tikšanos!

Lubānas kultūras nama direktore
Velga Puzule

10.  marta pēcpusdienā Lubānas novada tū-
risma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā pul-
cējās novada tūrisma pakalpojumu sniedzēji, lai 
pārrunātu šajā gadā novadā plānotās aktivitātes 
tūrisma jomā. Viens no pirmajiem plānotajiem 
darbiem ir uzstādīt pie Lubānas vecā kultūras 
nama āra stendu – karti ar Lubānas novada un 
pilsētas tūrisma apskates objektiem. Apspriežo-
ties ar tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, šogad 
plānojam uzstādīt informācijas zīmes Nr. 706., 
kas norāda virzienu uz apskates objektiem.

Pagājušajā gadā, sadarbojoties vairākām 
pašvaldībām, veiksmīgi tika realizēta akcija 
“Lubāna ezera noslēpumi”. Šogad pašvaldības 
vēlas turpināt sadarbību, izdodot informatīvu tū-
risma bukletu “Lubāna ezera noslēpumi 2017”, 
kas atspoguļos tūrisma apskates objektus, 
naktsmītnes, interesantākos vasaras pasāku-
mus ap Lubāna ezeru. 

Jaukā atmosfērā tika pārrunātas savstarpē-
jas sadarbības iespējas, uzklausīti priekšlikumi 
un idejas, kam vajadzētu pievērst uzmanību, lai 
piesaistītu tūristus un uzlabotu sniegto pakalpo-
jumu kvalitāti. Paldies visiem, kuri atsaucās šim 
aicinājumam, dalījās savā pieredzē un pauda 
vēlmi aktīvi iesaistīties novada tūrisma pakalpo-
jumu pilnveidošanā. 

Seminārā  tūrisma pakalpojumu sniedzē-
jiem “Pieredze. Kvalitāte. Jaunumi”, kas notika 
21. martā Madonas biznesa inkubatorā “Ideju 
Cehs”, no Lubānas novada piedalījās 8 tūrisma 
jomas pārstāvji. Seminārā uzklausījām Dr. Aijas 
Van der Steinas pieredzi “Kvalitatīva pieredzē-

juma un viesmīlīgas vides veidošana tūrismā”, 
tūrisma aģentūras “Jauni Rakursi” pieredzi “Ko 
klients sagaida un novērtē lauku tūrismā?”  

Ļoti iedvesmojoši bija pieredzes stāsti, ko 
stāstīja Linda un Arnis Blaževiči. Savu darbību 
ģimenes uzņēmums “Madonas karameles” uz-
sācis 2013. gadā. Ražošanā netiek izmantotas 
sintētiskās izejvielas. Sortimentā ir dažādu aug-
ļu un ogu garšas, kuras papildina arī ķiploku 
un ingvera karameles. Karamelēs, iestrādājot 
skaistus zīmējumus, tās tiek padarītas īpašas, 
piešķirot katrai no tām savu raksturu. 2016. 
gadā uzņēmums izveidoja karameļu darbnīcu, 
kas ir vienīgā šāda veida darbnīca Vidzemē. 
Tajā ikvienam apmeklētājam tiek dota iespēja 
uztaisīt un iesaiņot līdzņemšanai savas karame-
les – izvēlēties jebkuru no pieejamām garšām 
un veidot karameles izvēlētajai tematikai atbil-
stošās krāsās.

Ērgļu novada piemājas saimniecības “Sni-
ķeri” saimniece Santa Lasmane-Radzvilaviča 
ir pazīstama kā Kaziņas Bonijas sieri meistare. 
Ciemiņi garšo un slavē un līdzņemšanai pērk. 
Saimniece stāsta: “Ja pienāksi pie aploka – tiksi 
uzreiz pamanīts. Atskanēs dipoņa un pēc brīža 
vairāki desmiti acu pāru ziņkārīgi raudzīsies tevī. 
Un ne jau tikai gaidot kādu cienastiņu vai našķi. 
Ir labi, ja kāda roka pakasa aiz ragiem vai auss 
un arī turpat noplūktais zāles kušķis daudz la-
bāk garšo, ja to pasniedz cilvēka roka. Un, ja 
vēl var pārbaudīt piešūto pogu kvalitāti, rāvējslē-
dzēja izturību, vējā plīvojošā lakatiņa biezumu 
un pat kabatu saturu, tad draudzība ir nodibi-

nāta. Melnas, pelēkas, baltas, brūnas, raibas, ar 
ragiem un bez ragiem... tādas viņas ir – kaziņas 
“Sniķeros””.

Uzzinājām, ka ir tāda vieta Vidzemes aug-
stienē, Ērgļu novadā, kur cilvēks, nostājies uz 
ideālās garšas meklējumu takas, ieslēdzies 
apaļā mājā, baudu ar šķidrumiem jauc. Kandžas 
Laboratorijā saimnieks Mārcis Feldbergs aicina 
nobaudīt vismaz piecus dzērienus patīkamā at-
mosfērā un iepazīties ar dzērienu tapšanas pro-
cesu savās mājās. 

Viesu mājas Mauriņi īpašniece, televīzijas 
šova “Īstā latvju saimniece 2017” dalībniece  
Māra Zemdega stāstīja par savu pieredzi par 
telpu īri jubilejām, kāzu rīkošanai, viesu mājas 
nakšņotājiem.

Semināra dalībnieki iepazinās ar Madonas, 
Cesvaines, Varakļānu, Lubānas novada tūrisma 
aktualitātēm. 

Vēlos atgādināt, ka līdz 29. aprīlim vēl var 
apskatīt Daiņa Bērziņa gleznu izstādi “Lubānas 
puse pasteļos”. 

Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturis-
kā mantojuma centrs saka paldies Ārijai Lanc-
manei par nodotajiem materiāliem, kas stāsta 
par Latvijas Nacionālo karavīru un Daugavas 
Vanagi Latvijā biedrību Lubānas nodaļu dar-
bību. Paldies Lubānas vidusskolas literatūras 
skolotājiem par atnestajiem novadpētniecības 
darbiem. Uz sadarbību arī turpmāk!

 Lubānas novada pašvaldības 
kultūras darba speciāliste 

Ilze Kraukle

Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā

Katru trešdienu Lubānā notiek dažādas 
bezmaksas nodarbības ģimenēm ar bērniem, 
vecākiem, pieaugušajiem un bērniem. Amatu 
skolā iespējams apgūt dažādu amatu pras-
mes. Nodarbības organizē biedrība “Meirā-
nieši”. Nodarbības vada Dace Rudzīte, Sand-
ra Valaine un Māris Valainis. 29. martā Māris 
Valainis mācīja gatavot putnu būrīšus. Atsau-
cība un prieks par nodarbību bija ļoti liels gan 
lielajiem, gan mazajiem darītājiem. 

Nodarbībām var pieteikties pie Daces 
Mežsargas (t. 26482449).   Ligita Pētersone

Pateicība
Izsaku pateicību 

Edgaram Peilānam, Valdim 
Antulim, Dzintaram Krēsliņam, 

Veltai Zubarevai, Mārītei Kotānei 
par viņu neizmērojamo sirds 

siltumu un nesavtīgo palīdzību 
līdzcilvēkam ikdienas gaitās. 

Biruta Kalniņa

Pavasaris “Amatu skolā”
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Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Lai miers manai zemei, 
pa kuru es gāju.

Antoņina Voite (84 g.) Lubāna
11.03.1932. – 06.03.2017.

Herta Čodere (90 g.) Lubāna
01.05.1926. – 23.03.2017.

Andrejs Osenieks (88 g.) Lubāna
24.08.1928. – 25.03.2017.

Tā aiziet mūsu mīļie,
Mierā un klusumā.

Prom no ikdienas rūpēm.
Paliek vien dvēseles gaisma. 

(Ā.Elksne)

Izsakām līdzjūtību Dacei Studerei, 
vecmāmiņu mūžībā pavadot!

Kolēģi no lauku reģistra daļas un 
meliorācijas kadastra nodaļas

Nākamais “Lubānas Ziņu” 
numurs iznāks 

13. aprīlī.
Informāciju iesniegt domē 

redaktorei 
līdz 7. aprīlim.

Hilda Priedniece (dz. Ābola)
(07.03.1925. – 09.03.2017.)

Viena mūža ir par maz!
Viena mūža vēl nav gana.
Visu sasniegt, veidot, post,–
Šajā dzīvē sirdij manai
Desmit mūžu gribētos.
 (A. Krūklis)
9. marta rīts Lubānas 
vidusskolā pienāca 
ar sēru vēsti par 
ilggadējās skolotājas, 
vienubrīd arī skolas 
direktores, 
Hildas Priednieces 
aiziešanu mūžībā. 

Daudz ūdeņu Aiviekstē aiztecējis un nu 
jau tālo 1947.gada rudeni, kad jaunā skolo-
tāja pēc Rīgas Skolotāju Institūta beigšanas 
uzsāka darba gaitas Lubānas vidusskolā, 
atceras vien vecākās paaudzes lubānieši. 
Skolotāja Hilda Priedniece mācīja dažādus 
mācību priekšmetus, bija daudzpusīga, ra-
doša personība, apveltīta ar labu atmiņu un 
nerimstošu dzīvesprieku. Bijusī skolniece 
Daila Semberga atceras vēstures stundas, 
kad skolotāja, vienmēr smaidīga un labā 
noskaņojumā, centās analizēt vēsturisko 
materiālu, mācīja rast cēloņus, novērtēt no-
tikumu un tā sekas. Stundas bijušas gaidītas 
un interesantas, raisījušas skolēnu aktivitāti. 
Tāpat bijušie audzēkņi atzīst, ka latviešu va-
lodas gramatiku skolotājas Priednieces va-
dībā ir bijis viegli apgūt. Skolotājas lolotais 
skolas dramatiskais kolektīvs darbojies ar 
labiem panākumiem, skolēni ar aizrautību 
piedalījušies tajā. Arī pašas skolotājas dar-
bība kultūras nama dramatiskajā kolektīvā 
un dziedāšana korī rādījusi labu piemēru 
audzēkņiem.

Kopējās darba gaitās Hilda Priedniece 
vienmēr bijusi ieturēta, korekta, tomēr arī 
humora dzirksts nav izpalikusi. Pensionētā 
skolotāja Līga Bāliņa viņu raksturo kā lielisku 
kolēģi, abām bijusi laba sadarbība, audzinot 
paralēlās klases. Anna Briede atceras vieso-
šanos pie sirsnīgās kolēģes lauku mājās ne-
dēļas nogalēs, kad galdā tika celta pašcepta 
maize un medus. 

Pirms diviem gadiem, kad, gatavojoties 
skolas salidojumam, apciemojām sirmo 
skolotāju, viņa ar apbrīnojamu precizitāti un 
prieku atcerējās dažādus notikumus no ilga-
jiem darba gadiem savā vienīgajā darba vie-
tā. Tik sirsnīgi izskanēja vēlējums Lubānas 
vidusskolai būt un arvien pilnveidoties! 

Labestība pret cilvēkiem caurstrāvoja 
Hildas Priednieces dzīves un darba gai-
tas. Arī mūža nogalē viņa arvien veltīja sev 
tuviem un mīļiem cilvēkiem kādu trāpīgu, 
aizkustinošu vēlējumu ikdienas gaitām, ar 
radošu izdomu tika izteikti sveicieni svētku 
reizēs. Izjūtas un pārdomas skolotāja mēdza 
ietērpt dzejas rindās.

Lai šis pavasaris ir gaišs pārdomu laiks 
visiem, kuru dzīvēm iedvesmas avots bijis 
Hildas Priednieces mūžs un mūsu līdzjūtība 
viņas tuvajiem.

Skolotāja Hilda Priedniece zemes klē-
pī guldīta 14. martā Visagala kapos.

   Lubānas vidusskolas kolektīvs

Garu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņu padarīji,

Lai nu viegli zemes māte
Pārklāj smilšu paladziņu.

Mūsu klusa līdzjūtība 
Armandam Dzenim, vecvecmammu 

mūža ceļā pavadot.

3. klases audzinātāja, skolēni, vecāki.

Paliks atmiņu kāši,
Atspulgi no nebeidzamajiem darbiem,

No mirkļiem, prieka pilniem,
Un no mirkļiem skarbiem.

(J. Osmanis)
Mūsu klusa līdzjūtība Annai un Vijai, 

mūsu kaimiņu Andri Osenieku pavadot. 

Mācītājmuižas kaimiņi

Ir tikai pavasaris –
Smeldzīgs, gaišs un rāms,

Kā pati aiziešana – tikpat netverams.
(D. Dreika)

Klusa līdzjūtība Anniņai un Vijai, 
brāli, onkuli pavadot smiltainē.

Inta Zvejniece

Bērns mums atdod to pasauli,
ko esam pazaudējuši, –

brīnumu pasauli.
Zieda spilgtumu. Liesmas plaiksnīšanos. 

Tauriņu.
Lapu. Putnu. No jauna radītu.

Brīnumainu.
Mēs redzam to visu ar nevainības acīm.

Un bērna prieks ir mūsējais.
(Pema Brauna)

24. martā
Madaras Fišeres un 

Sandra Kaņepes ģimenē
piedzimis dēliņš

Edvards
Apsveicam vecākus!

n 
enē

!

Mīļš cilvēks aizgājis uz klusēšanas pusi
Vien paliek atmiņas ar 
pateicības vārdiem….

Klusa līdzjūtība 
Vijai un viņas tuviniekiem, 

pavadot smilšu kalniņā 
Andreju Osenieku.

Kolēģes sociālajā dienestā

29. aprīlī plkst. 11.00
Meirānu Kalpaka pamatskolā

Zēnu vokālistu konkurss

“Aiviekstes 
lakstīgalas”

29. aprīlī plkst. 18.00
Meirānu tautas namā

Vīru kora 
“ĶEKAVA”
koncerts
Vadītājs: Arvīds Platpers

Vokālais pedagogs: Māris Evalds.
Par kori “Ķekava”. Koristiem līdzi uz no-

darbībām vienmēr jāņem labs noskaņojums. 
A.Platpers par vīru koriem saka tā: Patiesībā ar 
vīriem nav viegli, tas ir tāds specifi sks žanrs... 
tomēr viņu priekšnesums aizrauj ar balsu rupjo 
skanējumu, azartu... 

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

Bezmaksas potes 
bērniem

Atgādinājums vecākiem!
Lubānas novada bērni (1 – 18 g.v.) 
savās ģimenes ārstu praksēs vēl var 
saņemt valsts apmaksātu vakcināciju 

pret ērces encefalītu.

Seminārs 
uzņēmējiem

12.04. plkst. 14.00 
Lubānas tūrisma un 

kultūrvēsturiskā mantojuma centrā 
LIAA Madonas biznesa inkubators 

rīko semināru

“Atbalsts  uzņēmējdarbības 
uzsākšanai”


