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Oskaru Kalpaku godinot...

Kas ir ciešmetri, bermetri? Kā
noteikt malkas daudzumu?
Vairāk lasiet 4.lpp.
Lubānas VSAC klienti saņēma
šādus sirsnīgus apsveikumus no Irlavas
bērnu nama bērniem:
Cien., jaukais cilvēk, Lubānas aprūpes
centrā!
Šai Ziemsvētku gaidīšanas laikā
Manas domas pie tevis iet…
Neaizver savas durvis,
Neaizver sirdi ciet!
Gribu kaut īsu brīdi
Pabūt blakus, pateikt labu vārdu,
Apskaut un tad iet...
Citi to nesapratīs –
Viņi domās, ka snieg…
Vairāk lasiet 4.lpp.
Kas ir laime? Lielākā laime dzīvē ir atrasties starp cilvēkiem, kas spēj pozitīvi uzlādēt. Laime ir ģimene, mīļotais cilvēks blakus. Ja tam visam klāt vēl ir darbs,
kas ir reizē arī sirdslieta, hobijs, kas dod
dvēseles piepildījumu – neko vairāk nevajag. Laime ir spēja būt harmonijā ar sevi!
Eva Līna Barane – fizioterapeite. Vairāk lasiet 6.lpp.
Kādu vakaru pie manis atnāca
romantiskā filma “Šokolāde”. Sapratu –
es arī gribu tā. Otrā rītā sāku meklēt internetā, kas man jāzina, lai sāktu ražot šokolādi. Aizbraucu uz “Gemosu” sapirkt izejvielas
un sāku mēģināt. Bija Ziemassvētku laiks.
Taisīju konfektes kā mazas dāvaniņas kaimiņiem un draugiem. Draugi zvanīja, kur
tās konfektes var nopirkt – arī viņi grib tādas uzdāvināt! Tā tas sākās. Cilvēki manas
konfektes atrada pēc citu ieteikumiem. Apmēram divus gadus viss bija pašdarbības
līmenī – ar parasto mikseri, mājas krāsni...
Uzņēmēja, konfekšu ražotāja Ilze Garanča
(dz. Deksne)... Vairāk lasiet 7.lpp.

6. janvārī, Zvaigznes dienā, Visagala
kapsētā notiek Latvijas Pirmās Neatkarīgās
Armijas komandiera pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas pasākums. Pulkveža dzimšanas dienas pasākumā piedalās Zemessardzes 25. kājnieku bataljona zemessargi un
virsseržants Māris Ezeriņš. Jaunsardzi pārstāv 2. (Latgales) novada pārstāvji J. Lelis,
J. Gedušs un jaunsargi, 3. (Vidzemes) novadu pārstāv Z. Rukšāne, O. Kančs, J. Švika,
J. Strušels un jaunsargi, kā arī pārstāvji no
Lubānas un Madonas novada pašvaldībām.
Piemiņas pasākumu atklāj pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonda valdes locekle
Edīte Zaube: “Kalpakam bija tāds spēcīgs
teiciens, ka varonība ir karavīra augstākais
tikums. Šodien tā ir varonība mācību darbā, sadzīvē, ikdienā – strādāt un dzīvot pēc
iespējas labāk. Laikam ejot lielās vērtības
nepazūd – 6. janvārī un 6. martā jau vairāku
gadu garumā Visagala kapsētā notiek piemiņas pasākumi. No 6. janvāra līdz 6. martam
jau vairākus gadus, arī šogad, norisinās pasākumu cikls, veltīts pulkvedim – “Kalpaka
kauss”, kur skolēniem būs iespēja parādīt
savu varonību, veltot visu enerģiju un spēku,
piedaloties (cīnoties) erudīcijas konkursos
par vēsturi, volejbola spēlē, militarizētajās
stafetēs. Lai izdodas cīņa pašiem ar sevi uz
augstākiem mērķiem!”
Jaunsardzes 3. novada nodaļas vadītāja Zita Rukšāne uzrunā skolu jauniešus

un jaunsargus: “Ir patīkami, ka uz šādiem
pasākumiem brauc jaunsargi un atceras
mūsu varoņus. Oskars Kalpaks ir viens no
tiem cilvēkiem, kas mūs iedvesmo darīt labus darbus. Pirmais Latvijas vienību virspavēlnieks ir mūsu armijas simbols. Mēnesī,
kurā parādām savas zināšanas par Latviju,
atdodam cieņu mūsu armijas virspavēlniekam. Parādām to, ka esam cienīgi savas
valsts jaunsargi, ka darām to visu ar prieku,
atdevi, cieņu mūsu armijai un vēsturei. Lai
visiem labi rezultāti!”
Bijušais Indrānu pagasta padomes
priekšsēdētājs Vilnis Strautiņš, kurš piedalījies gandrīz visos pulkveža Kalpaka piemiņas pasākumos, atceras: “Pirmā oficiālā
tikšanās pie Kalpaka pieminekļa bija 1988.
gada 5. novembrī, kad to oficiāli vēl nevarēja darīt. Kārlim Zālem, pieminekļa autoram,
bija 100 gadu jubileja. Pulcējāmies neliela
cilvēku grupiņa. Garām mums staigāja VDK
pārstāvji un noklausījās, kas tika runāts. Runājām zemtekstos, jo tie vēl bija Padomju
Savienības laiki, ar mums viss kas varēja
notikt. Nākamajā gadā šeit pulcējāmies Lāčplēša dienā. 1990. gadā jau tikāmies piemiņas vietā neslēpjoties un nebaidoties. 1993.
gadā šeit viesojās Latvijas Valsts prezidents
Guntis Ulmanis... Katru gadu tiekamies šajā
vietā pulkveža dzimšanas dienā 6. janvārī un
nāves dienā 6. martā.”
Ligita Pētersone

PAŠVALDĪBĀ

Domes sēde 28.12.2017.

Sēdē piedalās deputāti: Tālis Salenieks,
Iveta Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte,
Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Laila
Ozoliņa. Sēdē nepiedalās deputāti: Māris
Valers – aizņemts pamatdarbā, Guntis Klikučs – aizņemts pamatdarbā.
Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu,
par 2017.gada novembra domes sēdes
lēmumu izpildi.
Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks
iepazīstina klātesošos ar uzaicināto novada
atkritumu apsaimniekotāja SIA “Pilsētvides
serviss” pārstāvi. Tiek pārrunāti jautājumi
par turpmāku atkritumu apsaimniekošanas
organizēšanu, tostarp par atkritumu konteineru mazgāšanu, par piekļuvi atkritumu
paņemšanai no attālākiem novada nostūriem un grūtāk piekļūstamām vietām, par
norēķinu kārtību un citiem saimnieciskiem
jautājumiem.
Priekšsēdētājs
informē,
ka
15.
decembrī
saņemts
pilnsabiedrības
“A.A.&būvkompānijas” iesniegums par kapličas Lubānas Jaunajos kapos būvniecības
termiņa pagarinājumu. Ilgstošo lietavu dēļ
nebija iespējams kvalitatīvi uzklāt lubiņu
jumta segumu. Finanšu un attīstības komiteja piekrita darbu izpildes termiņa pagarinājumam līdz 2018. gada 31. maijam un tika
noslēgta vienošanās pie 30.08.2017. būvdarbu līguma.
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas priekšsēdētāja Iveta
Peilāne informē, ka komitejas sēdē Nr. 12.,
kura notika 18.12.2017., tika izskatīti divi
jautājumi – Meirānu tautas nama 2017. gada
oktobra, novembra un decembra pasākumu
analīze un Lubānas kultūras nama 2017.
gada novembra un decembra pasākumu
analīze.
Izpilddirektors Ivars Bodžs ziņo par novembra domes sēdes lēmumu izpildi.
Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvju apsekošanai un apsekošanas aktu sastādīšanai
Nolēma piešķirt 1089.18 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem
pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvju
ar kadastra numuriem 423721:02; 42373:1;
42373:02; 42373:03; 42373:04 tehniskās
apsekošanas aktu sagatavošanai, izdarot
attiecīgus grozījumus 2017. gada pašvaldības budžetā.
Par Madonas sadarbības teritorijas
civilās aizsardzības komisijas sastāva
apstiprināšanu
Nolēma apstiprināt Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju
ar šādu sastāvu:
– komisijas priekšsēdētājs: Agris Lungevičs – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;
– komisijas priekšsēdētāja vietnieks
(komisijas priekšsēdētāja prombūtnes lai-
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kā pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus): Vilnis Špats – Cesvaines novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs;
– komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Tālis Salenieks – Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;
– komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Māris Justs – Varakļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;
– komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Gundars Velcis – Ērgļu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs;
– komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Dairis Stūris – VUGD Vidzemes reģionālās
brigādes Madonas daļas inspektors, virsleitnants;
– komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Māris Bulders – VUGD Vidzemes reģionālās brigādes Madonas daļas komandieris,
majors;
– komisijas loceklis: Iveta Pērkone – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Madonas brigāžu atbalsta centra galvenā
ārsta palīgs;
– Komisijas loceklis: Gundars Trops –
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes
Madonas iecirkņa priekšnieks pulkvežleitnants;
– komisijas loceklis: Artis Stuburs – MNP
SIA “Madonas slimnīca” valdes priekšsēdētājs;
– komisijas loceklis: Jānis Lūkins –
Valsts vides dienesta Madonas reģionālās
vides pārvaldes direktora vietnieks, Kontroles daļas vadītājs;
– komisijas loceklis: Indra Tomiņa – Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumvidzemes pārvaldes vadītāja, valsts vecākā veterinārā inspektore;
– komisijas loceklis: Dzintars Stradiņš –
A/S „Sadales tīkli” Ziemeļaustrumu ekspluatācijas daļas Madonas nodaļas vadītājs;
– komisijas loceklis: Marija Drunka –
Valsts A/S “Latvijas valsts ceļi”, Vidzemes
reģiona Madonas nodaļas vadītāja;
– komisijas loceklis: Arvīds Greidiņš Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības virsmežzinis;
– komisijas loceklis: Uģis Jakubovskis
– Zemessardzes 25. kājnieku bataljona virsleitnants.
Par saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.
gada 12. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 11 „Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu
valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai Lubānas novadā”” apstiprināšanu
Nolēma apstiprināt Lubānas novada
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 16
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības
2017. gada 12. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par kārtību, kādā Lubānas
novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai Lubānas novadā””.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 12. janvāris

Par Lubānas novada dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja
iecelšanu amatā
Nolēma iecelt Lubānas novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja amatā Sandru Līcīti.
Par zemesgabala zemes reformas
pabeigšanai nomas tiesību izsoli
Nolēma
– Organizēt rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala daļas Lubānā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 7013004-0121, 6741 m² platībā, zemes nomas
tiesību atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Noteikt izsoles sākumcenu 23,60
EUR gadā.
– Izsoles rezultātus apstiprināt domes
sēdē.
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā 1 iedzīvotājam
Nolēma atzīt, ka iedzīvotājs nav tiesīgs
saņemt Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā
– pašvaldībai piederošās vai tās nomātās
dzīvojamās telpas izīrēšana.
Par līdzvērtīgas dzīvojamās telpas ierādīšanu 1 iedzīvotājam
Nolēma piedāvāt dzīvojamās telpas
Krasta ielā 8-6, Lubānā, Lubānas novadā.
Piekrišanas gadījumā īres līgumu slēgt ar
SIA “Lubānas KP” viena mēneša laikā no
lēmuma pieņemšanas brīža. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi.
Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai Lubānas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs pārdali
Ņemot vērā, vairāku gadu laikā izveidojušies valsts budžeta mērķdotācijas Lubānas vidusskolas pedagogu darba samaksai
ietaupījums 32 000,00 eiro apmērā, un pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016.
noteikumu Nr. 447 “Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un
valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 23.punktu, kas nosaka, ka
novadu un republikas pilsētu pašvaldībām,
sadalot mērķdotāciju izglītības iestādēm
pedagogu darba samaksai, ir tiesības pārdalīt finansējumu starp izglītības iestādēm
2016./2017. mācību gadā ne vairāk kā
10% apmērā no aprēķinātā finansējuma,
2017./2018. mācību gadā – ne vairāk kā
6% apmērā, kā arī, ņemot vērā 2017. gada
22.decembra Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.13, 10.§),
Nolēma veikt 2017. gadā piešķirtās
valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu
darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs pārdali,
samazinot Lubānas vidusskolai piešķirto
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai
par 9090,00 EUR (deviņi tūkstoši deviņdesmit euro, 00 centi), un palielināt Meirānu....
Turpinājums 3. lpp.

PAŠVALDĪBĀ. INTERESANTI
Kalpaka pamatskolai piešķirto mērķdotāciju
pedagogu darba samaksai par 9090,00 EUR.
Par prēmijas piešķiršanu Lubānas vidusskolas un Meirānu Kalpaka pamatskolas direktoriem
Izvērtējot Lubānas vidusskolas direktores
Ivetas Peilānes ieguldījumu Lubānas vidusskolas attīstībā, ņemot vērā Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas komisijas priekšlikumus
un 2017. gada 18. maija Izglītības kvalitātes
valsts dienesta lēmumu par Lubānas vidusskolas akreditāciju un izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtējumu,
izvērtējot Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces ieguldījumu starptautisko
sadarbības projektu Nordplus un Erasmus+
realizācijā un koordinēšanā Meirānu Kalpaka
pamatskolā, tādējādi veicinot ievērojamu izglītojamo un izglītības iestādes pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidi, ņemot vērā
valsts budžeta mērķdotācijas ietaupījuma
darba samaksas fonda līdzekļiem un pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 26. punktu, kas nosaka, ka, ņemot
vērā personisko darba ieguldījumu, pedagogam var piešķirt prēmiju vai naudas balvu,
izmantojot ietaupītos darba samaksai paredzētos budžeta līdzekļus; no valsts budžeta
mērķdotācijas izmaksāto prēmiju un naudas
balvu kopējais apjoms kalendāra gadā nedrīkst pārsniegt 120 procentus no pedagoga
mēneša darba algas, bet kopējais kalendāra gadā izmaksāto prēmiju un naudas balvu
apjoms nedrīkst pārsniegt 175 procentus no
pedagoga mēneša darba algas; izglītības iestāžu vadītājiem paredzētās naudas balvas vai
prēmijas apmēru nosaka izglītības iestādes
dibinātājs, kā arī, ievērojot 2017. gada 22. decembra Finanšu un attīstības jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.13, 11.§),
nolēma izmaksāt vienreizēju naudas
prēmiju no valsts budžeta mērķdotācijas ietaupījuma darba samaksas fonda līdzekļiem
Lubānas vidusskolas direktorei Ivetai Peilānei
1240, 40 EUR un Meirānu Kalpaka pamatskolas direktorei Lanai Kuncei 1112, 40 EUR.
Par saistošo noteikumu Nr. 17 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada
26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
„Par pašvaldības 2017. gada budžetu”” apstiprināšanu
Nolēma veikt grozījumus pašvaldības
2017. gada budžetā un apstiprināt saistošos
noteikumus Nr. 17 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par pašvaldības
2017. gada budžetu””.
Informāciju sagatavoja Lita Žeiere

Nekustamo īpašumu
speciāliste atgādina
Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaidi 50% apmērā, politiski
represētajām personām līdz 31. janvārim
pašvaldībā jāiesniedz iesniegums un politiski represētās personas apliecības kopija.

Galvenais – laika menedžments

Decembris. Skaistais Ziemassvētku laiks,
kad cilvēki nodarbojas ar labdarību, cenšas
sagādāt prieku citiem cilvēkiem. Cits cenšas
kādu atbalstīt materiāli, cits – garīgi. 22. decembrī Lubānas VSAC notika skaists labdarības koncerts, kuru sniedza Žoržs Siksna ar
savu komandu. Par to, lai koncerts notiktu,
rūpējās lubāniete Monta Ivonna Masa.
Pastāsti, Monta, nedaudz par sevi.
Kādas ir tavas gaitas pēc Lubānas vidusskolas absolvēšanas? – Es biju tas vidusskolnieks, kurš pēc skolas absolvēšanas
vēl nesaprata, kur iet studēt, kurš novirziens
visvairāk saista – bioloģija, ģeogrāfija, ekonomika... Pēc 2 mēnešu studēšanas Latvijas
Universitātes Optometrijas nodaļā, sapratu,
ka tas galīgi nav man, vienīgais priekšmets,
kurš patika – augstākā matemātika. Ilgi nedomājot iestājos Banku augstskolā programmā
– Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā – mārketings, finanses, starptautiska
pieredze. Nenožēloju savu izvēli, ko pierāda
arī tas, ka šobrīd strādāju uzņēmumā, kurā
lieti noder iegūtās zināšanas.
Kad vēl mācījies vidusskolā, vai sapņoji par bankām, finansēm utt.? – Vidusskolā es pilnīgi nedomāju par to, ko darīšu
tālāk, tikai pēc absolvēšanas sapratu to, kam
jau skolā vajadzēja pievērst lielāku uzmanību,
kurus priekšmetus apgūt vairāk/labāk.
Tu studē un arī strādā. Pastāsti par savu
darbu, pienākumiem, kurus tu veic. – Strādāt sāku, kad studēju 2. kursā, viennozīmīgi
ir ļoti grūti atrast uzņēmumu, kurš piedāvā
apvienot darbu ar studijām – man palaimējās. Sāku kā praktikants juridiskajā nodaļā AS
“4finance”, tad strādāju, kā jurista asistents –
nācu uz darbu vēlu vakaros vai agri no rīta,
kolēģi jau smējās, ka praktiski mani neredz,
jo parasti nāku, kad visi jau iet prom.
Pozitīvi vērtējams tas, ka uzņēmumā ir izaugsmes iespējas, 3. kursā pārgāju uz vakara nodaļu un šobrīd strādāju par mārketinga
asistentu. Pienākumos ietilpst gan savu projektu realizēšana, gan asistēšana zīmolu vadītāju projektiem, mārketinga daļas vadītājam.
Vai tev rodas pašai idejas, kādus projektus rakstīt vai arī tas ir darbavietas pasūtījums – uzraksti par to un to…? – Pārsvarā īstenojamās aktivitātes un projekti jau ir
saplānoti visam gadam, nākas tikai tos realizēt plānotajā laikā, kontrolēt to gaitu, monitorēt rezultātus. Protams, bieži vien rodas savas
idejas, kuras tiek ieviestas kādā konkrētā projektā vai aktivitātē. Konkrēti – atbalsts Lubānas VSAC bija mana iniciatīva.
Pastāsti, kā tapa projekts – Lubāna
un dziedātājs Žoržs Siksna? – Uzņēmums
gada laikā īsteno vairākus labdarības projektus, katru gadu arī Ziemassvētku laikā
esam snieguši svētku sajūtu kādam, kuram
tas nepieciešams visvairāk. Šogad nolēmām
atbalstīt kādu Sociālās aprūpes centru/pansionātu, ilgi nedomājot nācu ar savu ideju,
ka parasti atbalsts tiek sniegts pilsētās, kuras
ir tuvāk Rīgai, jo to ir vienkāršāk realizēt, ka
šogad atbalstu vajadzētu tālāk no Rīgas, un
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 12. janvāris

vadība mani atbalstīja. Jāpiemin arī tas, ka
šogad apvienoju vairākas labdarības iniciatīvas, papildus sniedzām svētku prieku arī Irlavas bērnu nama bērniem, kuri savukārt sagatavoja apsveikuma kartiņas Ziemassvētkos
Lubānas VSAC iemītniekiem.
Vai nākotnē vēl varam cerēt uz kādu
tikpat sirsnīgu pasākumu, kāds bija Lubānas VSAC pirms Ziemassvētkiem? – Es ļoti
gribu teikt JĀ, jo man ir milzīgs prieks, ka ir
iespēja darīt kaut ko Lubānai. Tik reti sanāk
aizbraukt, tik bieži sanāk ilgoties pēc mājām,
tāpēc šī bija arī lieliska iespēja paciemoties.
Studēt un strādāt nav viegli, kā tu tiec
ar visiem pienākumiem galā? – Šo jautājumu es pati un apkārtējie man uzdod diezgan
bieži. Vienkārši – ļoti patīk tas, ko daru, man ir
lieliska ģimene un draugs, kuri mani atbalsta.
Ā, un nevaru nepieminēt – LAIKA MENEDŽMENTS – es ļoti strikti un sīki plānoju savu
laiku, pat to, kad aiziet uz veikalu.
Šobrīd liekas, ka tu skrien pa dzīvi
septiņjūdžu zābakiem. Ar ko tu nodarbojies savos brīvajos brīžos – tikai nesaki, ka
visu laiku guli? – Ja godīgi, es gribētu kārtīgi
izgulēties. Tomēr brīvdienu ir tik maz, ka tajās
gribas celties vēl agrāk, lai tā diena būtu maksimāli garāka. Sešas dienas nedēļā man ir
skola un darbs, brīvajā laikā nav variantu – jāmācās. Bet es atrodu laiku arī apmeklēt sporta zāli, pavadīt laiku ar ģimeni un paceļot.
Tavi ieteikumi nākamajiem studentiem?
– IZBAUDIET vidusskolas laiku, jo tagad ir tik
forši atcerēties to bezrūpīgo dzīvi, kad ir tik
daudz brīva laika un var dzīvot mājās. Un noteikti mācieties, mācieties un vēlreiz mācieties, ticiet man – augstskolā būs ļoti svarīgas
vidusskolā iegūtās zināšanas!
Ar Montu Ivonnu Masu sarunājās
Ligita Pētersone
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Biļetes uz Dziesmu un deju
svētkiem sāks tirgot 3. martā
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētki Rīgu pieskandinās no 2018.
gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Biļetes uz XXVI
Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētkiem sāks tirgot 3. martā. Biļešu tirdzniecība notiks SIA “Biļešu Paradīze” vairāk
kā 50 tirdzniecības vietās visā Latvijā un interneta veikalā www.bilesuparadize.lv. Vienā
pirkumā vienam pircējam uz katru pasākumu būs iespējams nopirkt līdz 4 biļetēm.
Bērni līdz 7 gadu vecumam, ja viņiem nebūs
nepieciešama atsevišķa sēdvieta, pasākumus varēs apmeklēt bez maksas. Arī visi
Svētku dalībnieki, uzrādot dalībnieka karti,
būs iespēja bez maksas vērot Noslēguma
koncertu Mežaparka Lielajā estrādē.
Pilna svētku programma atrodama –
www.dziesmusvetki.lv
“Jau šobrīd ir jūtama milzīga interese
par biļešu iegādi – prognozējam, ka pieprasījums pēc biļetēm daudzkārt pārsniegs piedāvājumu, tātad jārēķinās ar rindām gan pie
kasēm, gan interneta veikalā. Kaut arī vietu
skaits šajās Svētku norises vietās pēc to
pārbūves ir palielinājies - Mežaparkā sasniedzot 30 000, Daugavas stadionā - 10 000
sēdvietu, ir skaidrs biļešu visiem interesentiem uz Noslēguma koncertiem Mežaparka
Lielajā estrādē un Deju lieluzvedumu Daugavas stadionā nepietiks. Svētku programmu veido 63 spilgti notikumi, turklāt divas
trešdaļas būs apmeklējami bez ieejas maksas. Aicinām arī pašvaldības izvērtēt iespēju
pilsētu laukumos un kultūras centros organizēt Dziesmusvētku koncertu publisku skatīšanos un sagādāt svētkus saviem iedzīvotājiem. Daudzus svētku notikumus translēs
Latvijas Televīzija, sabiedrisko mēdiju interneta platformās tie būs skatāmi arī visā pasaulē,” akcentē Svētku izpilddirektore Eva
Juhņēviča.
Plānots, ka uz Deju lieluzvedumu “Māras zeme” un Noslēguma koncertu “Zvaigžņu ceļā” brīvajā tirdzniecībā būs līdz 74 %
biļešu, savukārt 24 % biļešu būs iespēja ie-

Grāmatas
“Likteņa
nolemtie”
atvēršanas
svētki
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gādāties ar iepriekšējo rezervāciju, no kurām lielākā daļa tiks piedāvātas pašvaldībām, tā novērtējot to ieguldījumu Svētku
procesa nodrošināšanā. Biļešu iepriekšējā
rezervācija ir paredzēta arī sociālām grupām, piemēram, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, daudzbērnu ģimenēm ar ģimenes karti 3+, kā arī atsevišķām mērķgrupām
- Dziesmusvētku tradīcijas uzturētājiem ārvalstīs – Pasaules Brīvo Latviešu apvienībai
un Eiropas Latviešu apvienībai u.c. Plānots,
ka ielūgumu skaits uz gaidāmajiem Dziesmu un deju svētkiem nepārsniegs 2% no
kopējā biļešu skaita.
Lai nodrošinātu biļešu rezervēšanas un
ielūgumu izsniegšanas sistēmas caurspīdīgumu, Svētku rīkotājs veido īpašu komisiju.
Tā sniegs priekšlikumus lēmumu pieņemšanā par ielūgumiem un biļešu iepriekšējo rezervēšanu saskaņā ar biļešu politiku, apstiprinās personu sarakstu, kuriem tiek piešķirti
ielūgumi, nodrošinās iesniegumu izvērtēšanu par biļešu iepriekšējās rezervēšanas pieprasījumiem u.c.
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētki Rīgu pieskandinās no 2018.
gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam. XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkus
organizē Latvijas Nacionālais kultūras
centrs, kas ir Kultūras ministrijas padotībā
esošā valsts iestāde. XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkus rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs, atbalsta
lieldraugi Swedbank, Elektrum, Latvijas Mobilais Telefons.
Papildu informācija: Inga Vasiļjeva
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētki
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Inga.vasiljeva@lnkc.gov.lv, inga.vinga@
gmail.com
29276111
www.dziesmusvetki.lv, www.lnkc.gov.lv

15. decembrī notika Imanta
Zemberga grāmatas “Likteņa nolemtie” atvēšanas svētki. Grāmatā
autors stāsta par latviešu zemnieku tiekšanos pēc savas zemītes
un savas mājas, par mūsu tautas
centību un darba tikumu. Kā autors solījis pēc iepriekšējo grāmatu iznākšanas, ir arī stāsts par divu
jauniešu mīlestību.
Grāmatā var iepazīties ar
Alūksnes ievērojamākajām vietām, ir arī ainas no Lubānas un
Lubānas mežsaimniecības skolas
audzēkņu dzīves.
Grāmata interesentiem pieejama Lubānas pilsētas bibliotēkā.
Ligita Pētersone
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 12. janvāris

Fizioterapeita
pakalpojumi
Janvārī Lubānā, Oskara Kalpaka
ielā 12, Lubānas novada sociālā
dienesta telpās, 3. stāvā būs pieejami
fizioterapeita pakalpojumi.
Fizioterapeite Eva Līna Barane
pieņems klientus pirmdienās un
piektdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00.
Sīkāku informāciju par iespējamām
izmaiņām pieņemšanas laikos un darba
uzsākšanas datumu varēsiet izlasīt
novada mājaslapā www.lubana.lv.
Sekojiet līdzi informācijai!

Pienācis laiks
domāt par malku?
Tuvojas laiks, kad iedzīvotājiem būs
vajadzība saviem mājokļiem gādāt malku nākamajai apkures sezonai.
Vai zinām, ka 1 sters malkas atbilst
0,65 m3 (MK noteikumi Nr. 922, 2006.,
6.novembris).
Lai noteiktu koksnes daudzumu, izmanto šādus vidējos koeficientus:
1 sters = 0,65 m3 (ciešmetri);
1 m3 = 2,5 beramie m3;
1 m3 (ar 40% mitrumu) = 0,625 – 0,75
tonnas;
1 beramais m3 = 280 kg.
No šiem skaitļiem var izrēķināt arī apgrieztos lielumus:
1 m3 = 1,54 steri = 2,5 beramie m3. Līdz
ar to 1 beramais m3 = 0,62 steri = 0,4 m3.
Mūsdienās malkas daudzumu nosaka tīrās koksnes kubikmetros jeb
ciešmetros. Izmēra krautnes tilpumu un
sareizina ar koeficientu. Koeficients atkarīgs no koku diametra, zarainības un
līkumainības. Jo zaraināki un līkāki koki,
jo starp tiem vairāk gaisa, tātad koeficientam jābūt mazākam.

17. februārī plkst. 11.00
Lubānas novada tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā

Ceturtā tikšanās ar

Egīlu Grīnfeldu
Stāsts būs par to, kā viņš kļuvis par
viesnīcas “Avalon Hotel” šefpavāru.
Uzzināsim vairāk par viņa brīvbrīžu
aizraušanos – fotografēšanu.

Piektajai tikšanās reizei
ar Rinaldu Slucki –
uzņēmēju AS Digital Mind,
rezervējiet 31. marta sestdienu.

janvārī
ārī
Lubānas vidusskolas skolēnu avīze 2018. gada janvā

Karjeras nozīme cilvēka dzīvē

Gribētos teikt, laiks neiet, laiks skrien. Tas
neprasa mums, cik ātri, tas vienkārši skrien
savā ritmā. Nu jau mūsu soļi sperti 2018. gadā.
Viens no pašiem uzticamākajiem, godīgākajiem
un labsirdīgākajiem dzīvniekiem horoskopā ir
Suns. Tieši viņš būs “pie stūres” 2018. gadā.
Suns pieder pie Zemes stihijas – tas nozīmē, ka var rēķināties ar intelektuālu attīstību un
mierīgiem dzīves notikumiem. Suns palīdzēs
samierināties ar tiem, ar kuriem bijāt sastrīdējušies iepriekšējā gadā. No Suņa var gaidīt ne
tikai miermīlību un labvēlību, bet arī centību
mērķu sasniegšanā.
Patiesībā esam atvēruši jaunu grāmatu ar
365 baltām lappusēm. Un zini ko? Paņem krāsainos zīmuļus, izkrāso katru lapu un pieraksti
to skaistu, lai gada beigās tu šo grāmatu atzītu
kā labāko. Pēc pirmajiem Jaunā gada mirkļiem
to sāk piepildīt vēlmes, sapņi, vēlējumi cits
citam, domas, idejas un rīcība. Jauna gada
sākums ikreiz sniedz iespēju sākt. Un labi, ka
ir šāda robeža, kurai pārkāpjot, visu varam uzsākt it kā no jauna. Iemācies pats izturēties pret
citiem tā, kā tu vēlies, lai izturas pret tevi! Visiem
būs labāk, bet, pirmkārt, tev! Apkārtējie ir tavs
spogulis.
Jaunā gadā iemācies pašu svarīgāko likumu – lai pasaule būtu pret tevi jauka, tev jābūt
jaukam pret pasauli! Jauna gada sākums ir vēl
viens iemesls, lai mainītos uz labu.
Esam novērojuši, ka pēdējā laikā ziema pie
mums atnāk janvārī. Un tikai pāris dienas ir vajadzīgas, lai no pelēcīgā kailsala daba pārvērstos
pūkainā un baltā pasakā. Vieniem tas sagādā
vairāk raižu, citiem – atraisītus smieklus un laimes pilnus brīžus, dauzoties pa dziļajām sniega kupenām. Ziema var būs smeldzoši auksta,
bet bez sniega, kā toreiz, pirms 27 gadiem, kad
bija Barikādes. Bet tā var būt mīlīgi pūkaina un
balta, kad aukstums šķiet mīlīgs un silts.
“Saldskābmaizes” komanda visiem novēl:
“Ņem 12 mēnešus, notīri tos pavisam tīrus no
rūgtuma, skopuma, pedantisma, bailēm un sadali katru mēnesi 30 vai 31 daļā, tā, lai krājumu
pietiek visam gadam. Tad katru dienu sadali
šādi – 1/3 darba un 2/3 prieka un atpūtas, pēc
tam pievieno 3 ēdamkarotes ar kaudzi optimismu, 1 tējkaroti tolerances, graudiņu ironijas un
šķipsniņu takta, visu masu pārlej ar mīlestību!
Pagatavoto grezno ar maziem uzmanības pušķīšiem un pasniedz ar gaišumu un mīlestību!”
Gads ir sācies. Sāc rakstīt skaistu stāstu
par sevi!
11. klases skolniece Una Ivanova

2017. gada 14. decembrī skolā notika vecāku kopsapulce „Karjeras vadības prasmju
attīstīšana ģimenē un skolā. ”Ar nožēlu jāsaka,
ka vecāku kopsapulces apmeklējums bija ļoti
mazs. Tie vecāki, kas apmeklēja sapulci, mājās
devās pozitīvi noskaņoti un nedaudz zinošāki
par karjeras jautājumiem. Kopīgi tika aplūkota
teorija un izspēlētas dažas karjeras spēles.
Pieņēmums, ka “es labi strādāšu un tad
mani pamanīs un novērtēs” varbūt darbojās
pagājušā gadsimta sākumā. Mūsdienās, lai
sasniegtu savus profesionālos mērķus, ar labu
darbu vien nepietiek. Mūsdienās ir jāvar un jāmāk sevi parādīt gan strādājot lielā uzņēmumā,
gan konkurējot globālajā darba tirgū.
Karjera pavada cilvēku visu viņa dzīvi. Karjera ir nozīmīga personīgās dzīves daļa, tai jāpievērš pastāvīga uzmanība. Karjeras plānošana
sākas bērnībā un turpinās visas dzīves garumā.
Bērna karjeras plānošanas pamatus jau agrā
bērnībā veido viņa vecāki, sevišķi mēģinot piepildīt savas cerības un vīzijas par bērna nākotni. Vēlāk dzīvē arvien nozīmīgāka loma ir paša
bērna gaidām un rīcībai. Mūsdienās karjeras
jēdziens iegūst bagātu saturu un ar to saprot
cilvēka mērķtiecīgu, jēgpilnu dzīves ceļa attīstību. Tā ir paša cilvēka kā personības attīstība un
gatavība pārkārtoties atbilstoši mūsu mainīgajai
dzīves realitātei, pašam veidot un plānot savas
karjeras izaugsmi visa mūža garumā. Veiksmīgas karjeras pamatnosacījumi ir:
• Ko es gribu (intereses, vēlmes, vērtības,
ideāli, būtiskais dzīvē un darbā, dzīves un darba apstākļi)?
• Ko es varu (prasmes, zināšanas, spējas,
īpašības, stiprās puses, vājās puses, veselības
stāvoklis un visas profesionāli nozīmīgās īpašības)?
• Ko vajag sabiedrībai (profesijas, kas konkrētajā vietā un laikā darba tirgū ir pieprasītas,
kas būs vienmēr nepieciešamas)?
Ja kaut viens no pamatnosacījumiem nav
pietiekami novērtēts un izprasts, karjera var izrādīties neveiksmīga.
Izmaiņas darba tirgū, bezdarbs, pastāvīgi
pieaugošā informācija par profesijām un izglītības ieguves ceļiem izraisa apjukumu, nenoteiktību un dezinformāciju jauniešos, kas izvēlas
savu profesiju. Vislielākā dilemma ir vidusskolēniem, kam jāizvēlas nākamais izglītības apguves posms, kas noteiks viņu turpmāko karjeru.
Abiturientus ierobežo termiņi, tādēļ izglītības
iestādes izvēle bieži vien notiek pēdējā brīdī. Tas
ir nevēlami divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, lēmumu
pieņem steigā un nezinot visu nepieciešamo informāciju. Otrkārt, var atklāties, ka lēmums ir neadekvāts izvēlētajai profesijai, jo jaunieši parasti
izvēlas izglītības iestādi, nevis profesiju.
Tomēr mums − vecākiem − jāzina un jāatzīst, ka arī mēs varam kļūdīties daudzajos
izvēles variantos. Jāapzinās, ka arī no kļūdām
mācās.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 12. janvāris

Tas nozīmē, ka nav jāuztraucas, ja bērns
pieņem lēmumu, ko vēlāk maina, jūtot, ka viņa/
viņas izvēle nav bijusi pareiza. Šajā procesā
bērns mācās un nobriest, mācās no savas personīgās pieredzes. Nedrīkst „priecāties” par
bērna pieredzes trūkumu vai kļūdainu lēmumu.
Nedrīkst izmantot frāzes: „Es jau Tev teicu!” vai
„Tu nekad manī neklausies!”, jo tas ir drošs ceļš
uz atsvešināšanos. Bērnam jādod iespēja gūt
pieredzi kļūdoties, šāda pieredze jāgūst emocionāli labvēlīgā vidē. Mēs viņu sagatavojam
dzīvei, nevis pasargājot no kļūdīšanās, bet mācot viņam, kā tikt galā ar kļūdām, maldīšanos,
neveiksmi un nepareiziem lēmumiem. Šādā
veidā mēs sagatavojam bērnu reālajai dzīvei.
Mums jāsniedz bērnam atbalsts un jāpalīdz
meklēt jaunas iespējas.
Mēs − vecāki − zinām, cik daudz laika jāpavada darbā; mēs zinām arī to, ka mēs kļūstam īdzīgi un nervozi, ja darbs mums nepatīk.
Vai to mēs novēlam saviem bērniem? Tādēļ
mums jāatturas no savām prasībām un vispirms
jānoskaidro, vai bērnam ir nepieciešamās prasmes. Galu galā svarīgs ir bērna gandarījums,
entuziasms un panākumi darbā. Otra galējība ir
situācija, kad vecāki nevēlas pat dzirdēt, ka viņu
bērns grib turpināt vecāku karjeru. Iespējams,
šāda reakcija ir tādēļ, ka viņiem nebija atbalsta
karjeras veidošanai , viņi ir izvēlējušies nepareizo profesiju un izjūt tik lielu neapmierinātību un
vilšanos, ka nevēlas, lai bērniem būtu jākonfrontē sevi ar tādām pašām izjūtām. Taču, ja bērnam
ir atbilstošas spējas un darbs viņu interesē, vai
tas būtu pareizi liegt viņam darīt to, kas patīk?
Vecākiem jāiemāca bērnam, ka piemērots
darbs paaugstina dzīves kvalitāti. Tas sniedz
personīgo gandarījumu, jo attīsta vissvarīgākos
personības aspektus. Tas var atbilst mūsu uzvedības veidam un būt mūsu atspulgs. Tas ļauj izmantot mūsu dabiskās prasmes un neliek darīt
to, kas mums nepatīk.
Ir vairāki faktori, kas parāda, vai mēs darām
īsto darbu, vai esam izdarījuši pareizo izvēli:
• mūs iepriecina doma par iešanu uz darbu,
• mums ir interesanti un jūtamies mundri,
kad izpildām uzdevumus,
• varam motivēt sevi sasniegt mērķus un
pārvarēt šķēršļus,
• jūtam, ka mūsu ieguldījumu ciena un novērtē,
• mums patīk savi kolēģi, un mēs cienām
viņus,
• mēs optimistiski raugāmies nākotnē.
Lai atrastu piemērotu karjeras ceļu, bērnam
dažkārt vajadzēs nepārtrauktu atbalstu, lai viņu
motivētu rīkoties. Vecāki, palīdziet saviem bērniem jau no mazajām klasēm veikt dažādu profesijas pārstāvju „ēnošanu”, lai saprastu, par ko
viņš vēlas kļūt, kā arī gūtu zināmu pieredzi.
Pedagogs karjeras konsultants
Ilona Kalniņa
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“SALDSKĀBMAIZE”

Man patīk būt kustībā un
meditēt laukos
Uz sarunu aicinu savu
bijušo skolnieci Evu Līnu Barani, kas Lubānas vidusskolu
absolvēja 2013. gadā, studēja
Daugavpils Universitātē, apguva profesionālo bakalaura
studiju programmu „Fizioterapija” un 2018. gada janvārī
sāks darbu kā fizioterapeite –
divas reizes nedēļā (pēcpusdienās) arī Lubānā.
Ko Tev deva Lubānas
vidusskola? – Galvenās pamatzināšanas, kas bija kā
balsts, uzsākot studiju gaitas.
Skola iemācīja organizēšanas spējas, māku lietderīgi
izmantot brīvo laiku. Skolas
gaitās iemācījos neatlaidību
ceļā uz mērķi, gatavojoties
dažādām mācību olimpiādēm
un vēloties saņemt tikai labas
atzīmes.
Kuru skolotāju visspilgtāk atceries? –
Grūti viennozīmīgi atbildēt. Katrs skolotājs, kas
šo 12 gadu laikā bija blakus, ir savā ziņā veidojis
manu personību tādu, kāda tā ir tagad. Vidusskolas laikā skolotāju ieguldījums netiek novērtēts. To sāc saprast tikai tad, kad dodies tajā
„lielajā dzīvē”. Kad augstskolas solā saproti, cik
labi, ka esi rakstījis zinātniski pētniecisko darbu
(skolotāja Inese Sondare), jo tas izrādās pamats
nākamajiem studiju un bakalaura darbiem. Kad
profesionālās angļu valodas prezentācija (skolotājas Anita Tropa, Dace Pauliņa) 50 minūšu
garumā nesagādā ne mazākās problēmas. Kad
vari atgriezties pie savas audzinātājas un ķīmijas
skolotājas (Ilonas Kalniņas) pēc padoma, jo 1.
kursa bioķīmija liekas nepieveicams uzdevums.
Kad, skatoties erudīcijas raidījumus, spēj atbildēt
uz jautājumiem par vēstures faktiem, mākslu,
literatūru (skolotājas Dace Kočāne, Aija Andersone) utt. Tagad varu pateikt lielu paldies visiem
skolotājiem par pacietību, sapratni, spēju ieinteresēt, padomiem. Īpaši lielu paldies gribu pateikt
bioloģijas skolotājai Marutai Losevai par tiešām
augstā līmenī pasniegtiem cilvēka anatomijas
pamatiem, kas principā ir ļoti svarīgi man kā fizioterapeitam. Tieši bioloģijas klade bija pirmā,
kura man devās līdzi 2013. gada 1. septembrī uz
Daugavpils Universitāti. Paldies skolotājai Losevai arī par iedrošinājumu iesniegt dokumentus
ne tikai Rīgā, bet arī Daugavpilī. Protams, tas
lielais sapnis bija doties uz mūsu galvaspilsētu,
bet ne viss notiek pēc mūsu plāniem. Tagad varu
teikt, ka esmu ļoti priecīga, ka tiku uzņemta tieši Daugavpils Universitātē, kurā visu četru gadu
laikā spēju nodrošināt sev valsts finansētu vietu, neskatoties uz nežēlīgo rotāciju divas reizes
gadā. Šis process tiešām norūdīja raksturu, ieaudzināja mērķtiecību un cīņassparu.
Vai Tu vari par saviem vecākiem teikt šādus vārdus: „Vecāki ir lielākie un svarīgākie
savu bērnu drošības instruktori, skolotāji, direktori un prezidenti!” – Šai frāzei varu piekrist
viennozīmīgi. Man ir ļoti paveicies ar vecākiem,
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kuri vienmēr ir atbalstījuši jebkurā dzīves situācijā. Protams,
gadās gan strīdi, gan nesaprašanās, kā jau katrā ģimenē, bet
vecāki ir kā tāda drošības saliņa,
pie kuriem var griezties ne tikai
tad, kad ir labi, bet arī tad, kad
liekas, ka visa pasaule apkārt
grūst. Tie ir cilvēki, ar kuriem
kopā var pasmieties, paraudāt,
kuriem atklāt visus sirds noslēpumus.
Kādu Tu atceries sevi bērnībā? – Līdz 9. klasei biju tāds
„bumbulītis”, kas ar sportu bija
uz „Jūs”. Ar skolotāju Ansi Deksni vienmēr bija liela „kauja”, lai
izpildītu sporta „normas”. Tagad
varu teikt paldies arī viņam, jo
kaut kā mēs abi tomēr tikām līdz
galam un, lai cik jocīgi nebūtu,
tagad sports ir ne tikai mans hobijs, bet arī darbs. Biju muzikāla,
dziedāju ansamblī, spēlēju klavieres. Bet laikam
nebiju atradusi to savu lielo aizraušanos, kas no
hobija kļuva par manu dzīvesveidu un aizveda
mani līdz tai profesijai, kurā darbojos pašlaik. Tie
ir zirgi un jāšanas sports, ar ko sāku nodarboties
9. klasē.
Tava bērnības sapņu profesija? – Bērnībā
laikam sapņu profesiju bija ļoti daudz. Atceros,
ka 1. klasē visas meitenes gribējām būt modeles. Pa vidu bija daudz visādu smieklīgo variantu.
Tā nopietni apsvēru iespēju kļūt par juristi. Bet,
pateicoties savai jāšanas trenerei Birutai Jukšai,
atklāju fizioterapiju.
Kādas prasmes un rakstura īpašības ir
nepieciešamas, lai labi veiktu fizioterapeita
darbu? – Par sevi varu teikt, ka esmu ļoti mērķtiecīga. Ja kaut ko iesāku, gribu to izdarīt līdz
galam, būt labākā tajā, ko daru. Esmu perfekcioniste. Domāju, ka šīs rakstura iezīmes ir ļoti svarīgas fizioterapeitam. Šajā darbā pats svarīgākais
ir mācēt pareizi un atbilstoši katram pacientam
izvirzīt galveno mērķi. Fizioterapeitam ir svarīgi
mācēt arī plānot savu darbu, lai izvēlētos atbilstošas metodes, uzdevumus mērķa sasniegšanai.
Ir jāprot komunicēt ar apkārtējiem cilvēkiem, jo
arī man ikdienā ir jābūt nedaudz skolotājai, jāspēj
izskaidrot cilvēkiem, ko mēs darīsim, ar kādu
mērķi. Jāspēj motivēt pacientus tam, ka fizioterapija ir process, kurā 50% ir atkarīgi no terapeita, bet otra puse – no cilvēka paša gribasspēka,
ieinteresētības, izpratnes par to, kāds ir mērķis.
Mans darbs nebeidzas tikai kabinetā uz kušetes.
Pacientam ir jāpieņem, ka kustības ir mūsu dzīve.
Tām ir jākļūst par neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Fizioterapeita uzdevums ir to iemācīt, parādīt
pareizo virzienu un iedrošināt cilvēku!
Kāda ir Tava darba ikdiena? – Strādāju
SIA „Madonas slimnīca”. Mācoties augstskolā,
prakses ietvaros 2 mēnešus nostrādāju slimnīcā
un bija iespēja palikt savā dzimtajā pusē, par ko
tiešām esmu ļoti priecīga. „Madonas slimnīcā”
pamatā strādāju stacionārā, bet arī piedāvāju
individuālās konsultācijas un nodarbības pieau”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 12. janvāris

gušajiem, bērniem, zīdaiņiem (Bobathm metodes, Handlinga apmācības vecākiem), klasisko
masāžu, trigerpunktu masāžu, kinezioloģisko
teipošanu. Strādājot „Madonas slimnīcā”, ievēroju, ka ambulatori bieži nākas strādāt ar lubāniešiem, kuriem ne vienmēr pietiek laika un
iespēju izbraukāt uz nodarbībām. Tāpēc radās
doma atvērt savu praksi Lubānā. Paldies Lubānas Sociālajam aprūpes centram par iespēju
savu kabinetu iekārtot visām prasībām atbilstošās telpās!
Kādi ir vislielākie izaicinājumi šajā darbā?
– Visgrūtākais uzdevums manā profesijā laikam
ir atrast tos īstos vārdus, spēt iedvesmot cilvēkus arī brīdī, kad viss liekas bezcerīgi, bet ar gribasspēku, pacietību, mērķtiecību un uz kopīgu
mērķi virzītu darbu var atrast izeju. Var iemācīt
cilvēku pēc insulta staigāt, atgūt neatkarību savās ikdienas aktivitātēs. Lielākais izaicinājums ir
atgriezt šos cilvēkus dzīvē, iedvesmot cīnīties, un
visā procesā neizdegt arī pašam.
Kas šajā darbā sagādā gandarījumu? –
Gandarījumu sagādā tie brīži, kad redzi cilvēku
pirmos soļus pēc dažādām traumām, saslimšanām, redzēt vecāku smaidus, kad viņu mazuļi
mācās sēdēt, piecelties, spert pirmos soļus.
Gandarījumu sniedz katrs „paldies!”, ko pasaka
pacients, kuram pēc nodarbībām vairs nesāp.
Mani pozitīvi uzlādē iespēja palīdzēt citiem. Tāda
ir mana būtība! Tas arī ir lielākais gandarījums.
Kādas ir izaugsmes iespējas Tavā darbā?
– Darbā ar cilvēkiem tiek gūta pieredze. Fizioterapija ir samērā jauna profesija. Šī nozare visu
laiku attīstās, mainās. Nevar pabeigt universitāti
un apstāties, nepārtraukti jāmācās, jāseko līdzi
jaunākajiem atklājumiem. Jāapgūst jaunas metodes, ar kuru palīdzību uzlabot pacientu funkcionālo stāvokli. Ir dažādi tālākizglītības kursi.
Iegūstot sertifikātu, mums 5 gadu laikā jāsakrāj
250 punkti. Pretējā gadījumā jākārto eksāmens
atkārtoti. Pašlaik esmu izvirzījusi sev mērķi nākamā gada rudenī iestāties VOKS – lietišķajā
kinezioloģijas skolā. Paldies par šo atklājumu
ļoti labam fizioterapeitam, manam pasniedzējam
Ivaram Porietim. Kinezioloģija ir metode, kura
balstās uz cilvēka apskati kopumā. Nevar pacientu vērtēt atsevišķi, pa detaļām. Ja sāp kakls,
tad skatos tikai to, ja sāp celis, tad skatos tikai
to! Nē! Cilvēks ir kā mašīnas motors, kuram katra detaļa ir ļoti svarīga. Kinezioloģija balstās uz
pārliecības, ka cilvēks ir vienots veselums. Strādājot ar pacientu, nevar ņemt vērā tikai fiziskās
problēmas. Svarīgs ir arī emocionālais stāvoklis,
ko nereti speciālisti aizmirst.
Ko Tu ieteiktu jauniešiem, kuri gribētu apgūt šo profesiju? – Galvenais ir saprast, vai fizioterapija ir tieši tas virziens, kurš sirdij tuvs. Pretējā gadījumā darba rezultāta nebūs. Šī profesija
ir jāmīl, tāpat kā jebkura cita. Ieteiktu izmantot
“Ēnu dienu” sniegtās iespējas, lai pārliecinātos
par savu izvēli. Anatomija spēj novest līdz asarām, fizioloģija – līdz panikai, nemaz nerunājot
par bioķīmiju un biomehāniku, bet, ja izvēle būs
īstā, tad nepārvaramu šķēršļu nav.
“Saldskābmaizes” komanda Tev novēl:
“Brīnums nenozīmē, ka Tev ir jātiek galā ar
problēmām otrā pasaules malā. Tas nozīmē, ka ir jārīkojas pašam savā istabā, darbavietā, tuvākajā apkārtnē un sabiedrībā…
Lai Tev mazām uzvarām piepildīta katra
diena!”
Evu iztaujāja Ilona Kalniņa

DZIMIS LUBĀNAS PUSĒ, AUDZIS LATVIJAI

Interesanti. Aktuāli

Jo dzīve var būt pa īstam garšīga
6. janvārī, Zvaigznes dienā un pulkveža
Oskara Kalpaka dzimšanas dienā, biedrība
“Lubānas Puse” sadarbībā ar novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centru ir
aicinājusi novadniekus uz trešo tikšanos ar
Ilzi Garanču (dz. Deksne). Neticami, ka Ilze,
tik trausla būtne, četru bērnu māmiņa, spējusi kļūt par fantastiski uzņēmīgu, drosmīgu un
apbrīnojamu uzņēmēju un saldumu zīmola
“CAPS” izveidotāju.
Ilzes stāsts sākas ar bērnību, kur viņas tētis
Ansis ir Lubānas vidusskolas sporta skolotājs un
vienlaikus gandrīz ik dienu pavada pie ūdeņiem
– ir kaislīgs zvejnieks, bet mamma Olga strādā
skolā par sporta un mājturības skolotāju un ir
nepārspējama rokdarbniece. Ilzes pateicība aiziet klases audzinātājai Aijas Andersonei, no kuras var tikai mācīties aizrautību ar latviešu valodu un literatūru, un skolotājai Mārai Bērziņai par
cieņpilnu attieksmi pret skaitļu pasauli. Sportiste, dejotāja, dziedātāja... tā varētu raksturot Ilzes
gadus Lubānas vidusskolā. Tālāk studijas toreizējā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, un
Ilze kļūst par profesionālu maiznieku. Pēc tam
7 gadus darbs fabrikā “Rīgas raugs”, kur direktora Vara Peisenieka vadībā tiek apgūts, ka var
izdarīt vairāk, nekā viņa pati domā. “Treknajos”
gados īstenojas katra gardēža sapnis par savu
kafejnīcu Vecrīgā, pie Zviedru vārtiem. Londonā
aizgūtā ideja par līdzņemamiem sendvičiem un
gardiem salātiem nekavējoties tika realizēta dzīvē. Tikai šiem uzņēmīgajiem cilvēkiem ir saprotams, cik daudz ieguldījumu prasa ēdināšanas
uzņēmuma izveide un uzturēšana. Tomēr ar vērienu pāris gadus vēlāk tika atvērta arī kafejnīca
tirdzniecības centrā “Olimpija”, kur bija astronomiskas nomas maksas, iegādāts savs pasaku
namiņš meža ielokā, un kādēļ gan nē, ja dzīve
to piedāvā?
Ekonomiskā krīze sagrāva ne vienu vien
sapni, arī Ilzes, kura palika bez savas kafejnīcas, darba un tobrīd ģimenē auga trīs mazi bērni. Darbs varbūt būtu, bet viņai gribējās ne tikai
strādāt, bet arī redzēt, kā aug bērni. Un tas, kurš

ir bijis uzņēmējs, noteicējs pats par sevi, tam ir
grūti atkal kļūt par darba ņēmēju. Turklāt jaunajai
sievietei bija svarīgi, ka patīk tas, ko viņa dara, jo
tad ir vieglāk brīžos, kad rodas kādi šķēršļi.
Vienu brīdi bija doma par smalkmaizīšu
cepšanu ar piegādi klientiem agri no rīta, ko, ceļojot pa Austriju, Ilze bija noskatījusi, bet, lai pa
nakti izceptās maizītes nogādātu klientiem, bija
nepieciešama nauda degvielai. Liekas naudas
ģimenei tobrīd nebija. 2008. gada Ziemassvētkos, kad tika rādīta filma “Šokolāde” ar Džuljetu
Binošu un Džoniju Depu galvenajās lomās, sirds
ietrīsējās un pēkšņi dzima doma par saviem saldumiem, kuri būtu ar īstām ogām un šokolādi.
Un tā sākotnēji kā “Ilzes saldumi” tie tika degustēti draugu lokā, vēlāk tie tika pasūtīti kā dāvana
draugu draugiem. Vispirms tika salauzts savs,
tad kaimiņu, visbeidzot vīramātes blenderis, kamēr saldumi kļuva par tādu lielo uzņēmumu kā
AS Swedbank, Radisson SAS, Galerija “Centrs”
korporatīvo dāvanu. Turklāt viss lielais darbs
bija jādara pirms Ziemassvētkiem, kam sekoja
sāpīgs pasūtījumu trūkums gada sākumā. Un
kā Ilze saka: “Ja es no tā neesmu nomirusi, tad
acīmredzot ir kāds risinājums”. Nācās pašai
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zvanīt un meklēt klientus, kuri bija izbrīnīti: “ Kā?
Mēs zinām tikai konfekšu fabriku “Laima”, par
tādu saldumu fabriku “CAPS” nemaz neesam
dzirdējuši!”
Un cik daudz spilvenu tika pieraudāts un ko
noteikti piedzīvoja Ilzes četri bērni, pirms saldumi nonāca lielveikalu “Stockmann” un “RIMI”
plauktos! Tāpat arī Ilzes stāsts par brīdi, kad tikko iegādātajā cepeškrāsnī ventilatoru plūsmas
dēļ sāka “lidot” trauslie mandeļu cepumiņi, kuriem jābūt ļoti plāniem, lai tie būtu tieši tik trausli,
kādus tos klienti ir baudījuši. Vai arī brīži, kad
izceptos cepumus jauniegādāto formiņu dēļ nevarēja ievietot pasūtītajā iepakojumā un nācās
tos karstus katru ar pirkstiem veikli sabīdīt vajadzīgajā lielumā. Tāpat nevaru iedomāties, kā Ilze
izturēja tos divus mēnešus, kuru laikā bija jāsagatavo pasūtījums – 80 000 mandeļu cepumu.
Kad viņa varēja veltīt laiku miegam, ja pa dienu
laiku prasīja bērni? Neticēsiet, bet šobrīd ražotnes telpa ir gandrīz uz pusi mazāka par Lubānas
izstāžu zāli, tur strādā 4 cilvēki. Tur diendienā
tiek ar rokām ripinātas lielākoties no Latvijas
ogu un augļu sukādēm un Ilzes mammas žāvētajiem āboliem ražotas bumbiņas, apmēram
176 000 konfektes gadā, tās mērcē šokolādē
un pēc tam tās “ietērpj” skaistā iepakojumā, par
kura mainību tiek domāts nepārtraukti. Visi materiāli un pamatlīdzekļi ir pašu gādāti, jo krīzes
laiks lika krist nežēlastībā banku acīs.
Un tikai tagad, pēc 10 gadiem, Ilze var ar
atvieglojumu uzelpot un teikt, ka “tā lieta ir aizgājusi”, jo tikai tagad CAPS saldumi iekarojuši
ne tikai Rīgas kungu vēderus, bet Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā laikā nonākuši
Briselē, kopā ar sportistiem aizkļuvuši uz Rio
Olimpiskajām spēlēm un reizē ar kinoļaudīm sasnieguši Kannu kinofestivālu, trauslie mandeļu
cepumiņi iekarojuši Vāciju un skaistais iesaiņojums paticis Ķīnas gardēžiem. Ilze var lepoties
ne tikai ar saviem saldumiem, bet arī ar saviem
bērniem un nu jau arī mazbērniem-mazmeitiņu
Unu. Jā, un var tikai apbrīnot šīs skaistās sievietes optimismu, entuziasmu un arī patriotismu,
kad viņa saka: “Mana pārliecība ir, ka beigas
vienmēr ir labas, un, ja nav tomēr labi, tad tās
vēl nav beigas.” Un arī tagad ne viss iet tik gludi, kā gribētos, jo pasūtījumu pirms svētkiem ir
daudz, laika maz. Termiņi tiek kavēti. Lai kaut
cik mazinātu klientu neapmierinātību, Ilze brauc
janvāra sākumā ar šiem klientiem tikties aci pret
aci. Tā ir māksla atzīt savas kļūdas.
Šobrīd Ilze cer drīzumā iekārtoties lielākās
telpās, kur būtu iespējams arī rīkot degustācijas,
prezentācijas un meistarklases. Kas attiecas uz
viņas panākumu atslēgu, tad čaklā uzņēmēja atzīst: “Gāju visur, kur mani aicināja. Iestājos dažādās uzņēmēju organizācijās, centos satikties
ar veiksmīgiem un iedvesmojošiem cilvēkiem.
Kontaktu loks bija daudzu gadu darba rezultāts.” Ilze joprojām nepārtraukti sevi pilnveido,
apgūdama runas mākslu, angļu valodu un dažādus kursus, lai veiksmīgāk attīstītu savu uzņēmējdarbību.
Arī es tur biju un Ilzes saldumus garšoju. Ziniet, kā skolotāja Aija Andersone teica noslēgumā, negribas ne ar vienu tajos dalīties, tik gardi
tie ir.
Anita Dzene
Fotoattēlā Ilze Garanča kopā ar mazmeitu,
meitu, vecākiem un pasākuma viesiem.
Ligitas Pētersones foto.
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PIEMINAM

Atvadoties no
Onufrija
Gailuma

Mūžībā aizgājis
kolēģis

2017. gada 14. decembrī 88 gadu vecumā mūžībā devās tautas dziesminieks O. Gailums, kurš nācis pasaulē 1929. gada 9. oktobrī
zemnieku ģimenē Rēzeknes pusē – Ilzeskalna
„Jaungailumos”. 1950. gadā beidzis Nautrēnu
vidusskolu, viņš iestājās Mālpils tehnikumā, kuru
absolvēja 1955. gadā (pa vidu dienests Volgas
krastos – Engelsā un Kuibiševā). Visu mūžu
strādājis par inženieri melioratoru – 22 gadus Aiviekstes meliorācijas sistēmu pārvaldes Rugāju
iecirknī, bet 70. gadu beigās atnācis uz Lubānu.
Skolas gados Onufrijam patika rakstīt domrakstus. Bet, kad 1949.gadā tika nošauti
vai apcietināti 26 Nautrēnu jaunieši, arī zēna skolasbiedri, kuri darbojās nacionāli patriotiskajā organizācijā „Latgales vanagi”, viņš radīja skumjas un sāpīgas rindas – veltījumu
bojā gājušajiem un aizvestajiem. Mīlestība pret savu zemi un savu tautu ir galvenais
motīvs Onufrija dzejā. Padomju gados jauneklis stenografēja, lai sveša acs nesaprastu
viņa vārsmas. Tikai 2002. gadā Onufrijs par paša līdzekļiem laida klajā pirmo dzejoļu
krājumu „Atspulgi”.
Redzot, kā tiek nodoti Atmodas ideāli, viņš pievērsās politiskajai satīrai. Jau zēna gados Onufrijam ļoti patika Dreslera dzejoļi un ilustrācijas. Līdzīgā stilā savas vārsmas radīja arī viņš pats, drūmās domas pārvēršot ironiskos dzejas pantos. Viņa devīze: „Grūtības
nedrīkst nomākt garu.” Satīriskā dzeja izdota krājumos „Skumjā ironija” (2003 Lubānā)
un „Pasmaidi, ja grūti iet” (2009), kā arī publicēta dažādos periodiskajos izdevumos.
Onufrijs vērīgi sekoja līdzi visiem sabiedriskās dzīves procesiem mūsu valstī un savas
pārdomas izteica publicistikā.
Atlicinot pa rublim vien no savas tehnikuma audzēkņa stipendijas, viņš sakrāja naudu akordeonam un pašmācībā apguva tā spēli. Daļai dzejoļu pats sacerēja un pierakstīja arī mūziku. Par savu dzīves draugu Onufrijs izvēlējās Tilžas meiteni Benildu, kura prata
spēlēt cītaru. Abus vienoja mīlestība uz dziesmu, un viņi kļuva par kāzu muzikantiem.
Ģimenē auga dēls Valdis, kurš apguva trompetes spēli, un meita Ruta, kura varēja sist
bungas – visi četri piedalījās „Spieta” saietos.
Tālāk – Pētera Igauņa piemiņas vārdi savam draugam:
„Aizgājis ir cilvēks, kurš man bija ļoti svarīgs. Ne radinieks, nē – drīzāk dvēseles
tuvinieks. Pēc gadiem viņš varēja būt man tēvs, bet es viņu tā nesauktu, jo viņam nebija
tēva stingrības. Es viņu drīzāk sauktu par vectētiņu un – kas ir svarīgi – par draugu. Tādu
cilvēku kā viņš ir ļoti maz mūsu skarbajā pasaulē. Varbūt ir – tikai es neesmu pamanījis.
Bet Onufrijs bija pamanāms – viņš gāja sabiedrībā.
Tas, ko no viņa var mācīties, ir – nebaidīties! Nebaidīties meklēt patiesību un šo
patiesību pierakstīt – sākumā padomju armijā šifrētā veidā (stenografējot), vēlāk sacerot
dzejoļus un dziesmas, mīlas liriku un to visu pasniedzot publikai: izdodot un izplatot
savas grāmatas.
Vairāk nekā 40 gadu viņam līdzās bija Benilda, kas palīdzēja, atbalstīja, iedvesmoja,
līdzdarbojās. Viņi bija nešķirami, un par to tagad ir bail. Bet Benilda ir stipra sieviete, un
novēlu viņai spēku tikt pāri zaudējuma sāpēm.
Mēs nevaram novērst to, ka cilvēks aiziet, bet varam palikt ar viņu kopā tādā kā
garīgā sadraudzībā. Es ticu, ka tur, kur viņš ir tagad vai kur drīz nonāks, ir Visaugstākais,
kas iedala katram vietu, un gribu novēlēt, lai Onufrijam tur atrastos vieta, kur viņš var brīvi
spēlēt un dziedāt zaļumballēs, rakstīt par taisnību, runāt par politiku, pīt groziņus, lasīt
ogas un sēnes, kā arī satikt tur savus mīļos, lai paliktu kopā ar viņiem mūžīgi.”
Lai runā dzejnieks pats:
„Viss aiziet, pārveidojas, mainās/Un nebūtības tumsā slīd,
Vien paaudzēs tas saglabājas,/Kas citu labā padarīts.” Aija Andersone

Jevgenijs Mūriņš

05.11.1951 – 27.12.2017
Saņēmām skumju ziņu: pēkšņi mūžībā aizsaukts
kolēģis Jevgenijs Mūriņš – Vidzemes reģionālā centra Lubānas NMP punkta vecākais OMT vadītājs.
Jevgenijs dzimis Lubānā, kur uzsācis arī savas skolas gaitas. Mācības vēlāk turpinājis Cēsu
4.pilsētas profesionāli tehniskajā skolā, iegūstot
galdnieka izglītību. No 1969. līdz 1971. gadam dienēja padomju armijā un vēlāk, atgriežoties dzimtenē, ilgus gadus strādāja par kokvedēja šoferi dažādos uzņēmumos. 2011. gadā Jevgenijs ienāca
Vidzemes reģionālā centra Lubānas NMP punkta
sastāvā, sākumā kā OMT vadītājs, pēdējos gados
jau kā vecākais OMT vadītājs.
Žeņu, kā viņu ikdienā mīļi uzrunāja kolēģi, atcerēsimies kā sirsnīgu un mierīgu cilvēku. Acīmredzot
šo miera izjūtu viņš smēlās savā ģimenē, jo tieši ģimene bija viņa dzīves centrs. Žeņa bija mīlošs vīrs
savai sievai, tēvs trim bērniem un vectēvs sešām
mazmeitām. Pēdējos gados jo īpaši viņa ģimeniskums atspoguļojās rūpēs par mazmeitām un viņu
hobiju – zirgu sportu.
Jevgenijs darbā vienmēr visus sagaidīja ar smaidu, bija ļoti izpalīdzīgs un atsaucīgs kolēģis un kas
visbūtiskākais – Cilvēks ar lielo burtu. Vienmēr palīdzēja un ne tikai darba jautājumos – bija atsaucīgs
ar padomu arī sadzīviskās situācijās. Aktīvi sekoja
līdz darba procesiem, ne velti viņa rūpes, uzturot
Lubānas NMP punkta operatīvo transportu, atzinīgi
novērtēja arī vadība.
Lubānas NMP dienests

Mums zināms ir tāds neliels vārdiņš – turies,
Ko saka tad, kad lieki citi vārdi,
Kad ceļā pēkšņi uznākusi tumsa,
Uz pagātni ir aizcirtušies vārti.
(N. Dzirkale)
Sandrai un tuviniekiem,
pavadot tēti pēdējā gaitā.

Aiz katra paliek dzīve un
pasacīts vārds,
Bet atmiņas tik dārgās,
sirds vienmēr saglabās.

Sirds nepukst vairs.
Bet vēl tai bija skanēt,
Un acīm mirdzēt, dzīvi vērojot.
(J. Jaunsudrabiņš)

Izsakām līdzjūtību Ārijai, Agitai,
Sandrai ar ģimeni un Dzintrai,
mīļu cilvēku pavadot.

Vislielākā līdzjūtība Ancei un viņas mīļajiem,
no vectēva atvadoties.

Tavi draugi angļu valodas pulciņā

Bidiņu ģimene
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BDK “Žuburiņi” dejotāji un
vadītāja Laila

LĪDZJŪTĪBAS

Interesanti. Aktuāli

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu.
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu. (K. Skalbe)

Tu biji kā zvaigznīte,
Kas, strauji krītot,
Atstāj gaišu piemiņas staru. (E. Sauka)

Cik skumja šī diena,
Ne lūgta, ne gaidīta...
Bet mūžā tā katram pienāk viena.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem,
Onufriju Gailumu mūžības ceļā pavadot.

Līdzjūtība ģimenei, piederīgajiem,
kad pārtrūcis
Jevgenija Mūriņa dzīves stāsts.
Veltas Igaunes ģimenes ārsta prakse

Skumju brīdī esam kopā ar Anci un viņas
ģimeni, vectētiņu mūžībā pavadot.

Anita un Elmārs Saukas Lubānā

Lubānas vsk. 7. klases skolēni,
vecāki, audzinātāja
Nakts jau mūžīga nav.
Atkal atausīs rīts,
Atkal vasara būs,
Bet man vairs nebūs Tevis. (B. Saulītis)

Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigzne, saira sapņi.
Viss tas notika pēkšņi un strauji,
Pielijis sāpju un asaru trauks.

Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei,
Pārtrūkst stīga, un viss paliek kluss.
(Ā. Elksne)

Izsakām līdzjūtību
Astrīdai Kasperavičai un
viņas tuviniekiem, no brāļa atvadoties.

Līdzjūtība Agitai, tēti mūžībā pavadot.

VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” kolektīvs

Kad apklususi darbīga un izpalīdzīga sirds,
esam līdzjūtībā kopā ar
Jevgenija Mūriņa tuviniekiem.
Lubānas ev. lut. draudze

Veikala “TOP” kolektīvs
No tevis tik daudz bija ko gūt,
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt.
(K. Apškrūma)
Lai mūsu līdzjūtība palīdz pārvarēt sāpju
smagumu Agitai Mūriņai un tuviniekiem,
no tēta uz mūžu atvadoties.
Bijušās kolēģes: Iluta, Vēsma, Edīte, Kristīne
Kā zvaigzne zilā naktīt krīt,
Tā manas dienas krita...
Un mūžs mans – zvaigžņu mirgojums
Starp vakaru un rītu.
Skumstam par Jevgenija pēkšņo aiziešanu
mūžībā. Izsakām līdzjūtību
Ārijai Mūriņai un viņas mīļajiem.
Klasesbiedri un draugi
Egļu elpa dvēselei pāri
Skatīt saulainas debesis liegs,
Vienmēr tukšas būs sirdis, ko skāris
Tumsas kaisītais mūžības sniegs.
(K. Apškrūma)
Izsakām līdzjūtību Sandrai un tuviniekiem,
atvadoties no Jevgenija.
Z./s. Vilces kolektīvs
Pēdējā nakts savās mājās,
Pie vaiga mūžība dzied.
Par to, cik vienkārši pienāk
Gan spēku, gan cerību riets. (K. Apškrūma)
Mūsu visdziļākā līdzjūtība
Agrim un pārējiem tuviniekiem,
tēti Jevgeniju aizsaules ceļos pavadot.
Tavi klasesbiedri un audzinātājas

Skaniet klusi, dzimtie meži,
Mūža dziesma beigusies.
Pāri sirdij apklusušai
Zeme smilšu segu klās.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Valijai Galejai, mammu mūžībā pavadot.
Kolēģi LAD lauku reģistra daļā, VSIA ZMNI
kadastra un meliorācijas nodaļās
Paliek kalendārs uz galda
Vēl līdz galam neaizšķirts...
Pārtrūkst doma iesāktā,
Satumst rītausma aiz loga...
Ar līdzjūtību skumju brīdī esam kopā ar
Zinu Stalidzāni un viņas tuvajiem,
pavadot mūžībā brāli Jāni.
Inta, Māris, Janīna, Rudīte, Aivars
Mūsu laiks ir tik īss –
Mūža vēji šalc apkārt un pāri.
Kas lai zina to brīdi,
Kad atskanēs likteņa balss.
Klusa līdzjūtība Dzintrai Ķaunei,
brāli pavadot smiltainē.
Iedzīvotāji Parka ielā 7
Visskaistākā dzīve var pārtrūkt,
negaidot rieta, neprasot sirdij,
cik sāpju tā aizejot atstāj. (Jaunsudrabiņš)
Skumju brīdī esam kopā ar
Dzintru Ķauni, no brāļa atvadoties.
Cīruļu un Šņepstu ģimenes
Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs.
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu...
Nostājas blakus tev draugi un klusē,
Kaut vai tā lai tev palīdzētu. (O. Lisovska)

Lai mūsu līdzjūtība palīdz pārvarēt bēdu
smagumu Dzintrai Ķaunei un visiem
Jevgenija Mūriņa tuvajiem cilvēkiem,
pavadot viņu smilšu kalniņā.

Izsakām līdzjūtību Sandrai, Agitai
un Agrim, tēti mūžībā pavadot.

Lubānas novada sociālā dienesta un
Lubānas VSAC kolektīvs

Draugi: Ilona, Agita, Edmunds,
Rolands, Arvis
Es tagad aizeju, bet ne jau prom
Es aizeju tepat – ar citām puķēm,
Citu sauli, ar citu zemi parunāt.
Izsakām līdzjūtību Sandrai un Agitai,
no tēta atvadoties.
Klasesbiedri un audzinātāja

Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek,
Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek. (P. Priede)
Izsakām sirsnīgu līdzjūtību Mūriņu ģimenei,
Jevgeniju mūžībā pavadot.
Bērnības draugi: Modris, Osvalds, Velga
un Ausmas tante
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 12. janvāris

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm,
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma...
Izsakām līdzjūtību Ārijai, Agitai un Sandrai
Mūriņai ar ģimeni, vīru, tēti un vectēvu
Jevgeniju Mūriņu pēdējā gaitā pavadot.
Kaimiņi Brīvības ielā 9
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm.
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.
Nostājas blakus Tev draugi un klusē,
Kaut vai tā, lai tev palīdzētu. (O. Lisovska)
Visdziļākā līdzjūtība Nikolai Mūriņai,
no vectēva atvadoties.
Ance, Agate, Ričards
Runājiet ar mani klusi,
Saudzīgāk kā citu dienu:
Šodien sirds man palikusi
Smagāka par sāpi vienu.
(E. Zālīte)
Skumju brīdī esam kopā ar Nikolu un viņas
tuviniekiem, vectēvu mūžībā pavadot.
Lubānas vidusskolas 10. klases skolēni,
vecāki, audzinātāja
Lai miers maniem bērziem, zem kuriem
es stāju,
Lai miers manai zemei, pa kuru es gāju.
Lai miers maniem putniem, kas debesīs skrēja
Un deva daudz spēka no saules un vēja...
Izsakām patiesu līdzjūtību Zinai,
no brāļa Jāņa uz mūžu atvadoties.
Darba kolēģi pašvaldībā
Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz… (M.Jansone)
Šai skumjajā brīdī, uz mūžu atvadoties
no Žeņuka, domās esam kopā ar
Āriju un pārējiem tuviniekiem.
Vizma, Vaida, Astrīda, Baiba, Sandra
Ir ziemas miera laiks
Un dienas pārslo klusi,
Tik tikko samanāmi….
Tik tikko samanāmiDvēsele... ir apklususi.
Patiesa līdzjūtība Astrīdai, no
brāļa Gunāra uz mūžu atvadoties.
Ārija, Vizma, Vaida, Sandra, Baiba
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Lubānas novada
sociālais dienests
aicina darbā
mājas pārvaldnieku

12. janvārī plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā
Latvijas Kultūras akadēmijas mācību
filma (17 minūtes), kuras vienu daļu
uzņēma 2016. gada vasarā
Lubānas kultūras namā.
Aktieru lomās iejutās lubānieši:
Māris Valainis un Gints Stērninieks.
Ieeja – bez maksas
Turpinājumā

MĀKSLAS FILMA

“PIRMDZIMTAIS”
Vecuma ierobežojums –
līdz 12 gadiem neiesakām.
(1 stunda 33 minūtes)
Režisors: Aik Karapetian
Galvenajās lomās:
Kaspars Znotiņš un Maija Doveika.
Pēc naksnīgas aplaupīšanas uz ielas
pusmūža arhitekta Franča mierīgā dzīve
sagriežas kājām gaisā. Gribēdams
sievai pierādīt, ka spēj rīkoties vīrišķīgi,
viņš dodas nokārtot rēķinus ar varmāku,
un situācija kļūst nekontrolējama. Ar
laiku galvenajam varonim sāk šķist, ka
pastāv saikne starp uzbrucēju un sievas
pēkšņo grūtniecību, turklāt jaunās ģimenes idilli izjauc noslēpumains šantāžists,
kurš mēģina Franci piespiest izdarīt
noziegumu. Iedomas un realitāte savijas
spriedzes pilnu notikumu virknē, kas
noved pie negaidītām sekām.
Ieeja uz filmu “Pirmdzimtais” – 2 EUR

26. janvārī plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā

MĀKSLAS FILMA

“MAĢISKAIS KIMONO”
Režisors Māris Martinsons
(1 stunda 40 minūtes)
Lomās: Kaori Momoi, Issey Ogata, Artūrs
Skrastiņš, Mārtiņš Sirmais,
Alise Polačenko, Andris Keišs
Pusmūža japāņu sieviete Keiko
ierodas Latvijā,
lai piedalītos autentisko kimono
performancē, kuras laikā saskrienas ar
nepazīstamu vīrieti. Uzsākot sarunu,
Keiko atklāj, ka viņš zina ļoti daudz par
viņas pagātni. Pārpratuma dēļ piekrītot
palīdzēt atvērt japāņu restorānu, Keiko
paliek Latvijā ilgāk, kur nejaušās tikšanās
un atgadījumi palīdz viņai izdzīvot un
pārdzīvot savus iekšējos zaudējumus,
kā arī saprast, kas ir
noslēpumainais vīrietis.
Ieeja – 2 Eur 2

Nākamais “Lubānas Ziņu”
numurs iznāks 26. janvārī.
Informāciju iesniegt domē
redaktorei līdz 19. janvārim.
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Plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā
Dokumentālā filma

“VĒSTURE AIZ KADRA”

režisors R. Pipars (100 minūtes)
Ieeja brīva
PĒC FILMAS
Skvērā pie pilsētas kluba

UGUNSKURS, KARSTA TĒJA,
SADZIEDĀŠANĀS
Kopā atsauksim atmiņā
Barikāžu laiku

Ārstu speciālistu
konsultācijas
bērniem
Ceturtdien, 8. martā Lubānas
novada Sociālais dienests organizē
Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu
speciālistu konsultācijas bērniem līdz
18 gadu vecumam.

Būs iespējams saņemt acu
ārsta un LOR (ausu, kakla un deguna) ārsta konsultācijas.

Prasības pretendentam:
·Vidējā/profesionāli tehniskā izglītība
vai pirmā līmeņa augstākā izglītība;
·Zināšanas ugunsdrošībā un darba
aizsardzībā (uzskatīsim par priekšrocību);
·Autovadītāja apliecība;
·Prasme strādāt ar datoru.
Darba pienākumi:
· Patstāvīgi veikt telpu, ēkas, teritorijas apsaimniekošanu, materiālo vērtību
uzskaiti, ikdienas darbu plānošanu un organizēšanu.
Atalgojums: EUR 602 mēnesī.
Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz epasta adresi: lubanasvsac@lubana.lv vai
pa pastu: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830, līdz 2018.
gada 15. janvārim. Sīkāka informācija –
64894581; 28374760.

Zoles turnīrs
14. janvārī
no plkst. 10.00
Lubānas pilsētas klubā

MEKLĒ SAIMNIEKU...
Indrānu pagasta “Lettēs”
pieklīdis suņuks.
Informācija: Miķelis – 29164331;
Rolands – 29169497.

Pieteikties pie sociālās darbinieces Vēsmas Masas pa t. 20275661.

Pateicība
Ļoti pateicamies visiem, kas juta līdzi
mūsu ģimenes bēdās – pavadot pēdējā
gaitā Onufriju Gailumu. Īpašs paldies
dakterei Veltai Igaunei, Pēterim, prāvestam Andrejam Kazakevičam ar palīgu.
Paldies Aijai Andersonei, Anitai Prižavoitei par mūziku – Onufrija dziesmu atskaņošanu, paldies ēdnīcas darbiniecēm.
Sieva, bērni
Mums palikuši tavi vārdi,
Mums palikusi Tava sirds.
Sirsnīgs paldies radiem, draugiem,
kolēģiem, klasesbiedriem – visiem, kas
ar savu klātbūtni un domām bija kopā ar
mums un dalīja bēdu smagumu, pavadot Jevgeniju Mūriņu aizsaules ceļos.
Ārija ar ģimeni
Dzintra ar ģimeni
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 12. janvāris

Pieminam aizsaulē
aizgājušos...
Mums paliek atmiņas. Tās turam svētas.

Jevgenijs Mūriņš (66 g.) Lubāna
05.11.1951 – 27.12.2017
Anna Pastare (89 g.) Lubāna
08.01.1928 – 27.12.2017

