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KOMUNISTISKĀ
GENOCĪDA

Pēc olām uz “Rozām”!

UPURU PIEMIŅAS
DIENA

25. martā
plkst. 17.00
Lubānā
Aiviekstes krastā
pie represēto akmens

ziedu nolikšana
Katru gadu 25. marts un 14. jūnijs daudzām latviešu ģimenēm ir skumju atmiņu
pavadītas dienas. Laiks iet. Paliek arvien
mazāk cilvēku, kas var pastāstīt par represijām no pašu piedzīvotā. Arī šogad tiks
pieminēti tie, kas cietuši no represijām, tikai mainīsies atceres pasākumu forma:
25. martā atcerēsimies savus
tuviniekus. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šajā datumā netiks rīkots piemiņas
pasākums, bet plkst. 17.00 visi tiks aicināti NOLIEKT ZIEDUS UN SVECĪTES Aiviekstes krastā pie represēto akmens.
14. jūnijā, pieminot izsūtīšanu,
esam ieplānojuši kopīgu braucienu uz
LIKTEŅDĀRZU, lai apraudzītu lubāniešu
iestādīto koku. Tāpēc līdz 5. jūnijam lūdzam represētos pieteikties braucienam
Lubānas kultūras namā vai pa telefonu
26594314.

Paziņojums par satiksmes
ierobežojumiem uz Lubānas
novada ceļiem 2018. gada
pavasara šķīdoņa periodā
Lubānas novada pašvaldība atgādina,
ka līdz ar pavasara šķīdoņa iestāšanos tiks
noteikti satiksmes ierobežojumi transporta līdzekļiem ar pilno masu virs 7,5 t uz Lubānas
novada Indrānu pagasta ceļiem Gundegas
- Mantenieki visā garumā, Kastaiņi – Moroza
visā garumā, Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši visā garumā, Tūjas – Nagliņas posmā no
0,75 km līdz 5,49 km, Indrāni – Liedeskrogs
visā garumā. Aktuālā informācija tiks publicēta mājaslapā www.lubana.lv.

Foto: Aleksandrs Lebeds.
Tuvojas Lieldienas, kas šopavasar iekrīt tieši 1. aprīlī – joku dienā. Cerams, ka spīdēs
saulīte un šajās brīvdienās visi varēsim doties dabā. 1. un 2. aprīlī putnu dārza “Rozas“
saimnieki Jānis un Ilze Solzemnieki aicina ģimenes ar bērniem un ikvienu interesentu
apskatīt savā saimniecībā dažādus eksotiskus putnus: strausus, pāvus, fazānus, pudeļpīles, kā arī vistas, tītarus, zosis un paipalas. Viesi varēs noklausīties interesantu stāstījumu par putniem un putnu olām. Saimniecībā ir pieejama arī piknika vieta. Vairāk
informācijas mājaslapā www.rozasputni.lv. Saimnieki atbildēs uz jūsu jautājumiem pa
telefoniem: 28378516, 29178584. Viesi tiks gaidīti abas dienas no plkst. 13.00. Saimniecības apskate gida pavadībā notiks par nelielu samaksu, ko saimnieki noteiks atkarībā
no viesu grupas lieluma.
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Zvejniekstsāstu Dievnamam Lubānā jauns jumts
vakars
10. martā Rēzeknes novada ūdens tūrisma attīstības centrā „Bāka” norisinājās
Zvejniekstāstu vakars, kurā par lielākajiem
lomiem, zvejas metodēm un rīkiem stāstīja
zvejnieki Jānis Bērziņš no Ošupes un Māris
Valainis no Lubānas. Māris Valainis stāstīja
par zvejniecības vēsturi Latvijā un Lubāna
ezera apkārtnē un arheoloģiskajos izrakumos atrasto zvejas rīku, laivu un airu atliekām, kas apstiprina zvejas tradīcijas Latvijā
jau 4500 g.t. pirms Kristus. Taču jāpiemin
arī senākā materiālā liecība par cilvēku dzīvi Latvijas teritorijā – tās ir septiņas 9.g.t.
pirms Kristus kaula un raga harpūnas, kas
atrastas 20. gadsimta 30. gados Lubāna
ezera nosusināšanas laikā.
Māris stāstu vakarā klātesošajiem izrādīja senos zvejas rīkus – žebērkli, pītu
zvejas murdu, kaula harpūnas, no kaula
gatavotus āķus. Pasākumā bija iespēja
uzzināt arī par Aiviekstes bagarēšanu, kas
tika veikta, lai mazinātu varenā Lubāna pavasara ūdeņu izraisītos postījumus Lubānas apkaimes zemēm, par ūdens līmeņa
maiņu ezerā un šo ūdens līmeņa ietekmi
uz apkārtējo vidi.
Māris stāstīja arī dažādus jautrus ar
zivju makšķerēšanu saistītus atgadījumus,
piemēram, kad izsalkums, gaidot zivis, ir tik
liels, ka tiek noēsta līdzpaņemtā zivju ēsma
– kartupeļi, vai arī gadījumu, kad, esot kopā
ar māsu Sandru laivā, saprot, ka ir pieķēries lielais loms, bet, kā to dabūt ārā, ir vēl
lielāks izaicinājums nekā tā dabūšana uz
āķa. Māris sarunā akcentē, ka faktiski zvejnieka arods, lai arī tagad ar modernākiem
rīkiem kā tie bija pieejami agrāk, nonācis
izzūdošo arodu skaitā – jaunajiem vīriem
šis darbs šķiet par grūtu un sarežģītu, jo
neba viegla lieta ir ziemas laikā aptuveni
60 cm biezā ledū veidot daudzos urbumus
garo tinu ievietošanai un to regulārai pārbaudīšanai.
Tādējādi aicinājums vīriem, kam interesē šis arods, meklēt vēl praktizējošos
zvejniekus un apgūt šo seno arodu, gūstot vairākus labumus ar reizi – būs iespēja atpūtināt prātu, trenēt savu ķermeni un
gribasspēku, kā arī iegūt ekoloģiski tīru
pārtiku savai saimei.
Nākamā tikšanās ūdens tūrisma attīstības centrā „Bāka” notiks 24. martā plkst.
16.00, kad otrajā stāstu vakarā interesenti
varēs uzzināt par dabas apstākļu izmaiņām Lubāna attīstības gaitā kopš akmens
laikmeta līdz mūsdienām.
Aicinām ikvienu paplašināt savu redzesloku, uzzināt jaunu informāciju par
Lubāna ezeru un iepazīt kaimiņu novada
atpūtas vietu!
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tija Žvagina
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“Tad cēlās Jūdas un Benjamīna tēvu
namu galvenie, arī priesteri un levīti, ikviens,
kura garu Dievs bija modinājis, lai ietu un celtu Tā Kunga namu Jeruzālemē. Un visi apkārtējie ļaudis stiprināja viņu rosību ar sudraba
traukiem, ar zeltu, ar mantām, ar lopiem un ar
dārgām dāvanām, pie tam visu to viņi ziedoja
labprātīgi.” Ezr. 1:5-6
Pateicība Dievam par Viņa vadību Lubānas dievnama jumta nomaiņai. Ejot garām
Lubānas dievnamam, sirdī ir liels prieks.
Pirmkārt, dievnams ir vieta, kur skan vēsts
par cerību un glābšanu. Uzlūkojot dievnama
torni, kas slejas pāri mūsu ikdienai un norāda uz debesīm, mēs ieraugām tā galā krusta
zīmi, kas apliecina, ka esam Dievam dārgi un
esam gaidīti Viņa namā.
Otrkārt, ir patiess prieks par draudzi, kas
nāk kopā dievnamā, lai dzirdētu Dieva vārdu,
lai to izdzīvotu un ticībā nodotu tālāk. Apustulis Pāvils raksta, ka draudze ir “Jēzus Kristus
miesa, pilnība, kas visu visur piepilda.” Atskatoties uz paveikto darbu, jāsaka, ka tas nebija
paveicams ar mūsu spēkiem vien, bet Dievs
to ir svētījis un pats vadījis. Mēs iesākām ar
lūgšanu, lai Dievs dod mums gudrību un
spēku izdarīt no mūsu puses visu nepiecie-

šamo. Dievs dāvāja īstos cilvēkus īstajā brīdī.
Pateicība visiem, kas ir pielikuši savu roku un
mīlestībā atbalstījuši šo projektu.
Treškārt, katru reizi, kad ikviens no mums
dosies garām Lubānas baznīcai, šis kopīgi
paveiktais darbs būs kā skaists atgādinājums,
cik daudz mēs varam paveikt, atsaucoties
Dievam. “Bet dzenieties papriekš pēc Dieva
valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.” Mat 6:33
Bībelē, Ezras grāmatas pirmajā nodaļā, ir
aprakstīts, kā tika atjaunots Templis Dievam,
ka Dievs uzrunāja cilvēku sirdis un cilvēki labprāt ziedoja, un tas bija stiprinājums tiem, kas
veica darbus. Jūsu atbalsts ir bijis par iedrošinājumu un stiprinājumu šī projekta gaitā. Pateicamies par koncertiem, kuri tika organizēti,
par Lubānas novada iedzīvotāju atbalstu, paldies LELB virsvaldei un draudzēm, Lubānas
novada pašvaldībai un visiem ziedotājiem no
Latvijas un ārpus tās.
Jēzus saka: “Dodiet, tad jums taps dots:
pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu
mēru jums iedos jūsu klēpī; jo ar to mēru, ar
ko jūs mērojat, jums atmēros.” Lk 6:38.
Lubānas ev. lut. draudzes mācītājs
Reinis Bikše

Noslēdzies projekts “Lubānas evaņģēliski luteriskās
draudzes baznīcas jumta seguma maiņa”
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas jumtu veido jaunais dakstiņu
segums, bojātās koka konstrukcijas ir nomainītas ar jaunām. Ļoti ceram, ka šis jumts
kalpos daudzus gadus un dos mums iespēju
atjaunot baznīcas griestus, lai varētu restaurēt
ērģeles.
Paldies lieliskajai darba komandai. Jumta
seguma maiņas darbus veica SIA “Alpi Jumti” Ilmāra Krampes vadībā. Autoruzraudzību
veica SIA “Arhitektūras vēstniecība” valdes
priekšsēdētājs Igors Suhovilovs. Būvuzraudzību veica SIA “VP Birojs” Anatolijs Plahovs.
Grāmatvedību organizēja Jolanta Kočāne,
projektu vadīja Ilze Kraukle un visam līdzi
sekoja Mirdza Ozoliņa. Katrs projektā iesaistītais savus darba pienākumus veica ar lielu
atbildības sajūtu un augstu kvalitāti. Liels paldies visiem par sniegto atbalstu, bet īpaši: SIA
“Holzwerke Lubāna”, Intai Gaudinskai, Vilnim
Strautiņam un Aivaram Kočānam.
Paldies Lubānas novada pašvaldības
priekšsēdētājam Tālim Saleniekam un deputātiem, ka rada iespēju atbalstīt Valsts kultūrvēsturiskā pieminekļa – Lubānas ev. lut.
draudzes baznīcas jumta seguma nomaiņas
projektu un piešķīra līdzfinansējumu 20 000
eiro apmērā. Paldies arī LELB virsvaldei, kura
atbalstīja projektu ar 5 000 eiro. Paldies visām
28 draudzēm, kas mums palīdzēja ar 1 935
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EUR. Priecājamies un pateicamies SIA “Klāni
A”, ZS “Stūrmežs”, ZS “Vilces” un SIA “ALEGRI” par ziedojumiem 1 250 EUR apmērā.
Īpaši liels un sirsnīgs paldies visiem individuālajiem ziedotājiem, anonīmajiem ziedotājiem
un ģimenēm, visiem, kas rada iespēju organizēt un piedalīties īpašajos koncertos, kuros
tika vākti ziedojumi – kopā 12 358.98 EUR.
Projekta sākotnējās izmaksas tika aprēķinātas 85 861,68 eiro apmērā. Darba gaitā atklājās papildus darbi par 13 066,37 EUR. Kopā
jumta nomaiņas projekta izmaksas sastādīja
98 928.05 EUR.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.– 2020. gadam, sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģijas “Cilvēks, vieta,
darbs Madonas reģionā 2015.–2020.” ietvaros, aktivitātē: “Kultūrvēsturisku pieminekļu un
dabas objektu sakārtošana, veicinot tūrismu
un iedzīvotāju aktivitāti” ietvaros tika atbalstīts
projekts “Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas jumta seguma maiņa” (Projekta numurs: 16-05-AL23-A019.2201-000001).
Kopējās izmaksas – EUR 98928,05. Publiskais finansējums – EUR 40000, attiecināmās
izmaksas – EUR 58 928,05.
Informāciju sagatavoja projekta vadītāja
Ilze Kraukle
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“Zelta popkorns” Lubānā
17. martā Lubānas pilsētas klubā notika nu jau gandrīz par ikgadēju tradīciju
kļuvis pasākums – “Zelta Popkorns”.
Šogad pasākums nesastāvēja tikai no
koncerta. Arī dienas pirmā daļa bija pilna
notikumiem. ”Zelta Popkornu” organizēja jaundibinātā Lubānas novada Jauniešu
dome “Lubānas novada jaunieši” ar Uģi Mihelsonu komandas priekšgalā.
Pasākuma prioritāte bija jaunu draugu
iegūšana un Jauniešu domes pirmā lielā
parādīšanās plašākai publikai. Šajā dienā
Lubānā viesojās jaunieši no Madonas, Rēzeknes, Varakļāniem, kuri rīta cēlienā prezentēja sevi, iesaistījās dažādos komandu
saliedēšanas uzdevumos, noklausījās apmācību, saistītu ar fotogrāfiju, kuru vadīja
fotogrāfs Elgars Āboliņš. Pēcpusdienā pasākuma dalībniekiem bija iespēja izmest
loku ar velosipēdiem pa saulaino Lubānu,

bet vakarā notika koncerts visiem pasākuma dalībniekiem, kā arī lubāniešiem.
Koncertu vadīja Zanda Kočāne un Mārcis Andris Mihelsons. Koncertā šogad uzstājās ne tikai lubānieši (Žigubigulē, Divi
mazi Ezeriņi un Loreta Māliņa), bet arī jaunie
talanti no citām Latvijas vietām – Rēzeknes
(Elizabete Gaile), Madonas (Nadīna Stirniniece, Adrija Apine un Samanta Ceruka),
Skrīveriem (Day One) un Rīgas (Blue Jean
Serenade).
Kā jau ierasts, katram mūziķim tika pasniegta īpaša balva – Zelta Popkorns. Vakara noslēgumā visi koncerta apmeklētāji varēja izlēkāties ballē, kuru spēlēja mūsu jau
iemīļotās “Sokrata Brīvdienas”.
Paldies atbalsta komandai, kas izpalīdzēja, organizēja, piedalījās un baudīja!
Ance Stafecka

Zoles turnīrs

18. martā Lubānas pilsētas klubā notika kārtējais zoles turnīrs.
Par uzvaru cīnījās 20 spēlētāji.
Uzvarētāji ierindojās šādās vietās:
1. vieta – Atis Verebs;
2. vieta – Raivis Kecko;
3. vieta – Lauris Priednieks;
4. vieta – Jānis Priednieks;
5. vieta – Pēteris Bērziņš;
6. vieta – Jānis Kalve.
Pirmā zole Uldim Bedeicim.
Sveiciens uzvarētājiem!
Velga Puzule
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Esmu dzimusi un augusi Cesvainē. Tur
man vienmēr patīk atgriezties. Uz Lubānu
atveda dzimtas mājas, un 2002.gadā es
uzsāku darbu PII “Rūķīši” par sporta skolotāju, kur strādāju vēl joprojām.
Domāju, ka darbs ar bērniem, jauniešiem man ir “ierakstīts zvaigznēs”. Jau
skolas gaitās vasaras brīvlaikos strādāju
bērnudārzā. Profesijas izvēli droši vien iespaidoja arī manas mammas darba gaitas
Cesvaines bērnudārzā.
Uz noteiktu laiku pildīšu arī Lubānas
jaunatnes lietu speciālistes amata pienākumus, kas man ir liels izaicinājums – iespēja
sadarboties, augt un mācīties. Jauniešu
centrs Lubānas novadā jau darbojas piekto gadu, kārtīgus pamatus jauniešu centra
darbībai ir ielikusi jaunatnes lietu speciāliste Linda Irbe. Es centīšos turpināt iesākto –
izzināt, piedāvāt, diskutēt, radīt, darboties.
Ģitārspēles nodarbības, tikšanās ar lektoriem, drošības dienu pasākums, brīvdabas kino ir arī manas atmiņas par jauniešu
centra piedāvātajām iespējām. Mēs dzīvojam pārmaiņu, iespēju laikā un šodien
jauniešiem ir ārkārtīgi daudz iespēju, kuras
izmantot. Dažkārt nav viegli, bet, kad bērnu, jauniešu acīs redzu vēlmi, interesi un
aizrautību, manī atmostas prieks!
Vienmēr esmu vēlējusies ko jaunu uzzināt apgūt un iemācīties. Esmu “trešās
klases skolniece” angļu valodas kursos.
Par sirdslietu nu jau ir kļuvusi dekupāža
– vecas plates, mēbeles pārtop oriģinālos
dizaina elementos. Aizrauj mūzika, foto,
stāstnieki-pasaules apceļotāji un sportiskas aktivitātes dabā, tāpēc arvien vairāk
novērtēju iespēju zemi – Lubānu! Uz tikšanos Lubānas novada jauniešu centrā!
Lubānas novada jauniešu centra tālruņa numurs – 2760066, e-pasts jc@lubana.
lv.
Līga Padoma
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AKTUĀLI

Vairāk nekā 70% daudzdzīvokļu Aicinām pieteikties
ēku iedzīvotāju nav pieejama valsts apmaksātās
psihosociālās
ugunsdrošības instrukcija
rehabilitācijas

Marts jau otro gadu ir “Mājokļa Drošības
Mēnesis 2018”, un šogad tā mērķis ir vērst
iedzīvotāju uzmanību ugunsdrošības riskiem
daudzdzīvokļu ēkās un rīcībai ugunsnelaimes situācijā. Iniciatīvas ietvaros veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka vairums iedzīvotāju
savu mājokli vērtē kā drošu, taču ir ievērojami mazāk pārliecināti par ugunsdrošību.
Vispārliecinātākie par sava mājokļa ugunsdrošību ir Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji (76%), kā
arī gados jaunāki cilvēki (74%). Aptaujātie vecumā no 20 līdz 34 gadiem pret ugunsdrošības
jautājumiem mājoklī attiecas īpaši vieglprātīgi
un biežāk nekā citi aptaujātie norāda, ka nedara
neko, lai pasargātu mājokli no ugunsnelaimēm.
Aptaujā noskaidrojās, ka pastāv atšķirība
starp teorētiskām zināšanām un reālu spēju rīkoties ugunsgrēka situācijā. Vairums (56%) apgalvo, ka zina, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā,
taču par savām reālajām spējām rīkoties ārkārtas situācijā, ja ēkā, kurā dzīvo, ir izcēlies ugunsgrēks, pārliecināti ir vien 25% daudzdzīvokļu
namu iedzīvotāju.
Pārliecinošs vairums aptaujāto daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju jeb 72% nav saņēmuši
ugunsdrošības instrukciju ēkai, kurā tie dzīvo.
Šo situāciju apstiprina arī Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta
2017. gada vasarā izlases kārtā veiktās
daudzdzīvokļu ēku ugunsdrošības pārbaudes,
kurās vairāk nekā puse pārbaudīto dzīvojamo
māju iedzīvotāju nav bijuši iepazīstināti ar dzīvojamās mājas ugunsdrošības instrukciju. Turklāt
vismaz trešdaļai no pārbaudītajām ēkām nav izstrādāta dzīvojamās mājas ugunsdrošības instrukcija vai ir nepieciešama tās pārstrāde.
“Cilvēkiem trūkst praktiskas informācijas par
ugunsdrošību mājokļos, kuros tie dzīvo, un aptaujas dati ļauj secināt, ka ēku apsaimniekotāji ir
pasīvi šīs informācijas nodrošināšanā daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem. Ņemot vērā informācijas trūkumu un iedzīvotāju zemos pārliecības
rezultātus, ir pamats secināt, ka cilvēku reālā rīcībspēja ugunsgrēka gadījumā ir apšaubāma,”
apgalvo Gjensidige Latvija risku inženieris Juris
Puriņš.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta statistika liecina, ka 2017. gadā Latvijā tika
reģistrēti 8714 ugunsgrēki, no kuriem 2587 tika
dzēsti dzīvojamās mājās, tomēr ik gadu vidēji
ap 1400 ugunsgrēku izceļas tieši daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkās un dzīvokļos, kur visbiežāk
degšana konstatēta virtuvēs, dzīvojamās telpās
vai guļamistabās, ēku kāpņu telpās, kā arī dūmvados vai atkritumu tvertnēs.
“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem ir pienākums rūpēties ne tikai par sava dzīvokļa ugunsdrošību, bet arī par ugunsdrošības
prasību ievērošanu dzīvojamās mājas koplietošanas telpās. Būtiski ir parūpēties par evakuācijas izeju, pagrabu un bēniņu kārtības uzturēšana, lai tajos netiktu aizkrauti ar degtspējīgiem
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priekšmetiem, kā arī jāveic elektroinstalācijas
pārbaude,” Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes
priekšnieks Dzintars Lagzdiņš.
Iesaistoties šīs problēmas risināšanā, “Mājokļa Drošības Mēneša 2018” ietvaros ir izveidots informatīvs privātmāju un daudzdzīvokļu
ēku ugunsdrošības materiāls, kas ikvienam iedzīvotājam ir pieejams lejupielādei mājaslapā
www.majokladrosiba.lv, kā arī Gjensidige Latvija
pārstāvniecībās visā Latvijā.
Lai uzrunātu cilvēkus reģionos “Mājokļa Drošības Mēneša 2018” ietvaros martā Gjensidige
Latvija sadarbībā ar “FN Serviss” veiks ugunsdrošības aktivitātes Latvijas reģionos, organizējot publiski pieejamas bezmaksas ugunsdzēsības nodarbības.
“Mājokļa Drošības Mēnesi 2018” organizē
Gjensidige Latvija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Latvijas
Ugunsdzēsības asociāciju un uzņēmumu “FN
Serviss”.
Par iniciatīvu “Mājokļa Drošības Mēnesis”:
Pērn Gjensidige Latvija sadarbībā ar Latvijas
glābšanas dienestiem un drošības nozares pārstāvjiem aizsāka jaunu iniciatīvu – “Mājokļa Drošības Mēnesis”, kuras mērķis ir veicināt Latvijas
iedzīvotāju informētību un izpratni par mājokļa
drošības jautājumiem, tādējādi mazinot negadījumu skaitu valstī, kas saistīti ar mājokļa drošību. Oficiālā “Mājokļa Drošības Mēneša” atklāšanā tika parakstīts memorands par apņemšanos
ik gadu martā vērst pastiprinātu uzmanību sabiedrības informēšanai un izglītošanai mājokļa
drošības jautājumos.

Gita Deniškāne, t. +371 29890433,
Iniciatīvas “Mājokļa Drošības Mēnesis”
sabiedrisko attiecību konsultante
Lubānas novada mājaslapā www.lubana.lv varat iepazīties ar materiālu par preventīviem pasākumiem ugunsdrošībā, ja dzīvo privātmājā un arī
ar uzskatāmiem materiāliem, infografiku par rīcību ugunsgrēka gadījumā daudzdzīvokļu mājā.

programmai
pēc vēža

No 2018. gada psihosociālā rehabilitācija onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem tiks nodrošināta kā valsts apmaksāts pakalpojums. Kā paredz MK noteikumi
Nr. 780 „Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un to ģimenes locekļiem”,
pakalpojums ir sešu dienu kurss ar izmitināšanu. Aicinām pieteikties cilvēkus, kurus
skāris vēzis, lai saņemtu valsts apmaksātu
atbalstu pēc aktīvā ārstēšanas posma.
2018. gadā paredzētas 30 kursu programmas, kurās katrā varēs piedalīties 24 cilvēki. Programmas ir veidotas tematiskas,
atbilstoši onkoloģiskās slimības specifikai.
Programma ir pieejama cilvēkiem, kuriem
diagnosticēts vēzis, kuru aktīvais ārstēšanas
kurss ir beidzies un ir invaliditāte vai prognozējama invaliditāte. Lai pieteiktos kādai no
programmām ir jāaizpilda pieteikuma anketa, kas atrodama mājaslapā www.dzivibaskoks.lv.
Psihosociālās rehabilitācijas programmu mērķis ir nodrošināt informāciju par slimību un iespējām turpināt pilnvērtīgu dzīvi,
palīdzēt novērst emocionālo spriedzi un panākt savstarpēju psihoemocionālu atbalstu,
lai veicinātu personas reintegrāciju sabiedrībā. Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība
“Dzīvības koks” psihosociālās rehabilitācijas programmas onkoloģiskajiem pacientiem ievieš kopš 2009. gada. Līdz šim īstenotas jau 42 psihosociālās rehabilitācijas
programmas cilvēkiem, kurus skāris vēzis.
Kontaktinformācija:
„Dzīvības koks”, tel. 67625339,
e-pasts: dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv

Apsveicam jaunos sportistus!
Priecājamies par lieliskiem
rezultātiem sportā. Lubānas vidusskolas skolēni Kristers Studers, Ludvigs Kuncis, Ralfs Kristiāns Briezis, Edijs Semjonovs,
Ronalds Ščuckis, Alekss Purbērziņš (foto no kreisās) trenera
Uģa Meiera vadībā izcīnījuši 1.
vietu Madonas BJSS kausā telpu futbolā skolu komandām
U14 grupā.
Apsveicam komandu un treneri!
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 23. marts

Interesanti. Aktu li

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2018. gada marts

Svētki kaimiņvalstī

Saules stari lec ātrāk, diena kļuvusi jau manāmi garāka, un ziema iet
prom. Asni sāk mosties, un pavasaris sāk vērt vaļā savu pūru. Ir sācies
pirmais pavasara mēnesis – marts.
Laiks padomāt par sulu tecināšanu
un zaļumu sēšanu.
Marts ir rosīgs mēnesis arī skolā.
Marta sākumā noslēdzās „Oskara Kalpaka pasākumu cikls”, kurā godinājām pulkveža Oskara Kalpaka piemiņu. Prieks par 9. klases skolnieci Inesi
Krēsliņu, kura šī pasākuma ietvaros
zīmējumu konkursā ieguva 2. vietu un
saņēma kausu. Veiksmīgi starti bija arī
Degumniekos, kur dziesmu konkursā
tika iegūta 3. vieta un kauss.
Skolēniem mācībās tika izlikti starpvērtējumi, kas liek pārdomāt
savu attieksmi pret mācībām un vērtējumiem. Ar prieku devāmies pelnītajās pavasara brīvdienās. Visu gadu
iesaistāmies dažādās aktivitātēs, kas
saistītas ar Nordplus jauniešu mobilitāšu projektu „Uzdrīksties!” un no 19.
marta darbosimies kopā ar skolēniem
no Igaunijas un Somijas.
Jau ir pagājusi vairāk kā puse mācību gada, tūlīt jau būs aprīlis. Šogad,
kā zināms, pašā pirmajā aprīlī, joku
dienā, ir iekritušas Lieldienas – pavasara saulgriežu svētki.
Cerams, ka mums priekšā būs
skaists un saulains pavasaris, Lieldienās olas būs tik raibas, ka acis žilbs.
Novēlu visiem skaistu, smaržīgu pavasari un spēku mācībās un darbā.
Redaktore
Agnese Ērgle

„Kaktusa” komanda:
Redaktore: Agnese Ērgle
Skolotāja – konsultante:
Aiva Caunīte
Korespondenti: Samanta Apša,
Ērika Stalīdzāne, Marina Puška,
Sabīne Novakšanova
Skolas mājaslapa: www.kalpakapsk.lv
e-pasts: meirani1@inbox.lv

Kas Latvijā 4. maijs, Lietuvā – 11. marts.
Mūsu kaimiņi lietuvieši neatkarības atjaunošanas dienu svin ar ne tik lielu un apjomīgu
svētku programmu kā 16. februāri, taču pasākumu netrūkst.
Pa dienu Atgimimo laukumā norisinājās jauniešu koncerts “Aš tavo laisve” (Es
tava brīvība), kurā piedalījās Klaipēdas dižā
Vytautas ģimnāzija (Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos), Simona Dačo proģimnāzija (Simono Dacho progimnazijos), Stasio
Šimkaus konservatorija, „Medeinės“ un Litorīnes skola, bērnu un jauniešu centrs “Edukateka, LLC” un Karalienes Luīzes jauniešu
centra radošā grupa, kā arī muzikālā apvienība “Svingu – lingu”. Koncerts bija jauks un
patriotiskās noskaņās. Skolēni dziedāja un
dejoja, rādīja arī dažādus mākslinieciskus
priekšnesumus. Pozitīvās emocijas un trīs
krāsu – dzeltenas, sarkanas un zaļas – kombinācija kopā pulcēja dažādas paaudzes.
Pasākums bija arī plaši apmeklēts.
Savukārt vakarā norisinājās lielais svētku koncerts „Švyturio“ arēnā, kur Lietuvu
svētkos sveica mūziķi: Dalyvauja Noëp (no
Igaunijas), grupa „Carnival Youth“ no Latvijas, „Kiti kambariai“ un Saulius Prūsaitis no
Lietuvas kā arī deju grupa „Light Balance“
no Ukrainas. Starp mākslinieku priekšnesumiem tika rādītas īsfilmas ar vēsturisku sveicienu no katras valsts. Pēc koncerta visus
priecēja ekstrēmo velosipēdistu šovs “gre-

Evija kopā ar
Almedu no Lietuvas.
entrials” no Latvijas. 3 stundas paskrēja kā
nebijušas un emocijas neaprakstāmas. Koncerts izvērtās par īstu ballīti ar konfeti karoga
krāsās. Uz vietas bija grūti nosēdēt. Un par
pārsteigumu, ieejas biļete bija tikai 3 eiro.
Gandrīz kā par velti, būtu bijis žēl neizmantot
šādu iespēju.
Priecāsimies ne tikai par sevi, bet arī citiem! Sveiciens Lietuvai un lietuviešiem svētkos. Man tiešām liels prieks piedzīvot to, kā
šādi svētki tiek svinēti mūsu kaimiņu zemē.
Evija Caunīte

Notikumu virpulis
Nu tad esam sagaidījuši ne tikai brīvlaiku,
bet arī pavasari! Lai gan ārā vēl maza sniega
kārta, saulīte spīd spoži un ir jūtams – pavasaris tuvojas. Brīvlaikā esam nedaudz atpūtušies un uzkrājuši spēkus pēdējam mācību
cēlienam. No 19. – 23. martam skola zum kā
liels bišu spiets, jo pie mums Nordplus Junior mobilitāšu projekta „Uzdrīksties!” ietvaros viesojas skolēni no Igaunijas un Somijas.
Visas nedēļas garumā tika iepazīts darbs
dažādos uzņēmumos un strādāts kopīgi radošajās darbnīcās, kā arī kopīgi konkursi un
atpūta. Par to, kā veicās un kādi bija skolēnu
iespaidi, varēsiet lasīt nākamajā „Kaktusa”
numurā.
Joprojām notiek dažādas mācību olimpiādes: 23. martā stapnovadu informātikas
olimpiādē piedalās Raivo Vidvuds Pličs, bet
Andris un Matīss Dailīdeni piedalās vizuālās
mākslas konkursa 2. kārtā un uz Rēzekni ved
savas pašgatavotās grāmatiņas un uz vietas
ilustrēs kādu no bērnu dzejoļiem.
Noslēdzies arī makulatūras vākšanas
konkurss, kopā savākti 300 kg. Ceru, ka līdz
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 23. marts

izvešanas brīdim šis daudzums varbūt palielināsies.
7. klase jau trešo gadu uzsāk dalību konkursā „Šodien laukos”, līdz 28. martam jāiesūta 1. konkursa uzdevums – mīti vai patiesība jaunās skaņās.
28. martā dosimies uz Putnu dienām
LVM Kalsnavas arborētumā. Šī pasākuma
ietvaros tiek organizēts fotogrāfiju un zīmējumu konkurss „Putni ziemā”.
Pavisam nemanot klāt 1. aprīlis, kad tiks
svinēti jaukie pavasara svētki – Lieldienas!
Svētki allaž atnāk ar neparastu sajūtu sevī.
Dīvains satraukums, piepildāmi sapņi, vēlme būt priecīgam visu laiku, smaidīt. Kādam
tie saistās ar Lieldienu zaķiem un krāsotām
olām, bet citam šie svētki ir ar reliģisku nozīmi. Pēc latviešu tautas paražām Lieldienas ir
pavasara saulgrieži, kad tiek cildināta saules
atnākšana, tāpēc cilvēki šos svētkus atzīmē
ar olu krāsošanu. Ola simbolizē dzīvību tāpat
kā pavasara saule. Lai gaiši un saulaini šie
svētki ienāk katrā ģimenē!
Aiva Caunīte
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“KAKTUSS”

Es gribētu atgriezties bērnībā
Šajos gados tik daudz jau ir
paveikts
Un reizēm šķiet, spēka kauss
izsmelts jau sauss,
Bet visu to atsver vislielākais
guvums,
Tev dārgu un mīļu cilvēku tuvums.
(L. Daugiša)
Meirānu Kalpaka pamatskolā 16.
martā skaistu savas dzīves jubileju svinēja skolotāja Vita Sniķere. Vitai likteņa
(vārda) skaitlis ir 1. Skaidrojot skolotājas
vārda nozīmi, viņas uzdevums – būt neatkarīgai un drosmīgai, uzņemties iniciatīvu, saglabāt savdabību, novatorismu un
būt atbildīgai – attīstot pašapziņu, gribu
un izlēmību, bet nesteigties pieņemt sirdij
svarīgus lēmumus.
Kādas ir Tavas bērnības atmiņas?
– Bērnības atmiņas ir jaukas un mīļas. Spilgti atmiņā palikušas saulainās
un interesantās vasaras, visi lauku darbi. Sniegotās ziemas ar visām tās izklaidēm – slidošanu, slēpošanu un milzīgajiem sniegavīriem. Mums ar brāli nekad
nebija garlaicīgi, palīdzējām vecākiem,
spēlējām dažādas spēles un vienmēr atradām kādu nodarbošanos. Daudz laika
pavadījām kopā ar draugiem, biju vienīgā
meitene zēnu vidū. Tas netraucēja spēlēt
futbolu, kariņu un braukt ar mopēdu.
Es ļoti gribētu atgriezties bērnībā. Tam
laikam bija īpaša garša un smarža.
Kurš bija Tavs mīļākais mācību
priekšmets?
– Man ļoti gribējās iet uz skolu, labi
padevās visi mācību priekšmeti. Biju
apzinīga skolniece, vienmēr izpildīju visus darbus, patika atrisināt arī grūtākas
pakāpes uzdevumus, pie dažiem varēju
nosēdēt pat vairākas stundas līdz ieguvu
vēlamo rezultātu.
Pamatskolā ļoti ieinteresēja vēsture,
ģeogrāfija un latviešu valoda. Vidusskolā
iepatikās bioloģija. Daudz lasīju – patika
vēsturiskie romāni, biogrāfijas, ceļojumu
apraksti.
Vai ir kāds skolotājs, kurš spilgti
palicis atmiņā?
– Jā, tā ir mana pamatskolas audzinātāja un matemātikas skolotāja Silvija Zālīte. Viņa mums bija audzinātāja no 3. – 8.
klasei. Ko tik mēs kopā nedarījām! Klases
vakari, kopīgas gatavošanās skolas pasākumiem un, protams, kopīgs mācību
darbs. Skolotāja bija saprotoša, erudīta
un stingra savās prasībās.
Kāpēc Tu izvēlējies kļūt par skolotāju?
– Bērnībā es gribēju kļūt par bibliotekāri, jo tad varētu izlasīt visas jaunākās
grāmatas. Vēlāk, 8. klasē un arī vidusskolā, mani dažreiz sūtīja aizvietot kādu skolotāju, novadīt stundas mazajās klasēs.

6

Sporta diena
“Kāpēcīšos”
19. martā, atgriežoties no pavasara
brīvlaika, mācības uzsākām ar sporta
dienu skolas pagalmā kopā ar mūsu
draudzenīti sunenīti Ursulu. Veicām dažādas sportiskas aktivitātes un stafetes.
Sākumā vedām Ursu apkārt skolai,
katram bija sava pavadiņa. Mums bija
jābūt draudzīgiem un vienotiem, lai pastaiga izdodos. Pēc tam notika sporta
aktivitātes: Sandijam patika aktivitāte
“Lec kā zaķis”, Gabrielai patika nest uz
galvas sunīša bļodiņu, Esterei – pastaiga līču loču ar sunīti, Raineram – skriet
ap skolu, Elīzai – Ursas mīļmantiņu,
mīksto sunīšu, nešana, Vēsmai patika
visas aktivitātes. Ļoti interesanta bija rotaļa “Gardumu meklēšana”.
Dienas beigās mēs katrs saņēmām
diplomu un gardumu. Gribam pastāstīt,
ka divas reizes nedēļā mums grupiņā
notiek nodarbības kopā ar sunīti Ursu,
kurās apgūstam dažādas prasmes un
iegūstam dažādas emocijas.
Vēsma Kalniņa,
Rainers Kamols

Tas man patika.
Pēc vidusskolas beigšanas gribēju
būt patstāvīga, studēt neklātienē. Sāku
strādāt Kalna astoņgadīgajā skolā par sākumskolas skolotāju. Tolaik tā bija vienīgā
skola Madonas rajonā ar apvienotajām
klasēm. Šajā skolā nostrādāju 7 gadus.
Pēc meitas dzimšanas atgriezos
mājās, man piedāvāja darbu Meirānos.
Esmu mācījusi gan vācu, gan latviešu
valodu, bet pašlaik mācu un audzinu sākumskolas bērnus. Mana darba pieredze
ir 30 gadi.
Kā mūsdienu skolēni atšķiras no
tiem skolēniem, kad Tu sāki strādāt
skolā?
– Mainās laiki, mainās tikumi. Atšķirība ir ļoti liela. Tagad valda modernās tehnoloģijas, zūd savstarpējās un sirsnīgās
attiecības, kas valdīja toreiz. Parādās liela
nežēlība.
Kāds ir Tavs vaļasprieks?
– Mans vaļasprieks ir lasīšana. Labprāt noskatos kādu seriālu. Vasarā patīk
ogot, rūpēties par dārzu. Nevaru sevi iedomāties bez velosipēda.
Tavs novēlējums skolēniem un kolēģiem.
– Skolēniem – izmantot un apgūt tās
zināšanas, ko jums sniedz skolotāji!
Kolēģiem – izturību un labu veselību!
Lielāku algu!!!
Lai viens mazs prieks tev būtu katra
diena un labs vārds, kas dzīvi dara skaistu!
Ar kolēģi sarunājās
Vineta Bormane
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 23. marts

Putni
Rīts jau ausa, saule lēca,
Putna nebij it neviena.
Kur tie ir, kur palikuši
Mazie rīta dziedoņi?
Tur jau bija, tur palika –
Lielā koka dobumā.
Tur tie svinēja pavasari
Kā lielu jubileju.
(Agnese Ērgle)
28. martā LVM Kalsnavas arborētumā, gaidot pavasari, notiks putnu
dienām veltīts pasākums skolēniem.
Šajā dienā izzināsim, pētīsim, spriedīsim un diskutēsim par putnu bioloģiju
– daudzveidību, uzbūvi, nozīmi dabā,
aizsardzību un cilvēku ietekmi.
Gatavojoties pasākuma norises
dienai, skolēni aicināti piedalīties putnu zīmējumu un fotoattēlu konkursā,
klāt pievienojot aprakstu.

NOVADĀ

Interesanti. Aktuāli

Esi aktīvs Lubānā
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Projekta iesniedzējs: biedrība “Aborieši”.
Projekta nosaukums: “Esi aktīvs Lubānā”.
Numurs: Nr.17-05-AL23-A019.2202-000006.
Kopējās un/vai attiecināmās izmaksas – 13070.90 eiro.
Publiskais finansējums – 11763.81 eiro.
Biedrības “Aborieši” realizētais projekts nodrošinās Lubānas novada iedzīvotājiem un citiem apmeklētājiem aktīva dzīvesveida iespējas, paplašinot un uzturot esošās dabas takas un izveidojot jaunas.
Projekta realizācija nodrošinās iespēju kvalitatīvi uzturēt jau labiekārtotās teritorijas, kā arī pavērs iespēju labiekārtot un uzturēt jaunas teritorijas, jo biedrībai ar šobrīd pieejamo aprīkojumu to nav iespējams nodrošināt (kopumā plānots uzturēt 20 km garu teritoriju).
Projekta ietvaros tika iegādāts nepieciešamais aprīkojums: raiders ar
pļaušanas agregātu un agregāti kvadraciklam.
Aprīkojums nodrošinās stigu pļaušanu, reljefa līdzināšanu, frēzēšanu, dabas takas pļaušanu. Labiekārtotā dabas taka, tāpat kā iepriekš, būs brīvi pieejama visiem interesentiem jebkurā laikā. Tāpat arī
būs ar jaunizveidoto veloceliņu Lubāna – Meirāni. Šīs iekārtotās teritorijas arī dos iespēju paplašināt savu piedāvājuma klāstu, organizējot
jaunas un interesantas sacensības novada iedzīvotājiem un viesiem.
Piedzīvojumu sacensības, orientēšanās, velo, meža taku skriešanas
sacensības. Teritorija tiks izmantota gan vasarā, gan arī ziemā, tiks
organizētas arī talkas, pārgājieni u.c.
Gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viņu viesiem tiks nodrošināta
iespēja pastaigāties, braukt ar velosipēdiem pa šīm takām. Sakārtotā
vide un pieejamās aktivitātes piesaistīs arī tūristus, kas ir ļoti būtiski
tādam nelielam novadam.
Māris Valainis

Sasniegumi senioru sporta spēlēs
Pensionēto skolotāju Ansi
Deksni esam iepazinuši kā labu
sporta skolotāju, treneri, sporta pasākumu komentētāju pasākumos
novadā, bet nu viņš ir kļuvis arī par
senioru sporta spēļu čempionu. Ansis Deksnis 3. martā Rīgā Nacionālajā sporta manēžā piedalījās Latvijas Valsts simtgades un pašvaldību
sporta veterānu senioru savienības
55. sporta spēlēs vieglatlētikā telpās un izcīnīja 2 godalgotas vietas.
3. vietu tāllēkšanā 75+ grupā un 2.
vietu 200 m skrējienā.
Apsveicam mūsu sportisko
Ansi! Lepojamies! Jaunajiem ir ko
pamācīties – tā turēt!
Ligita Pētersone

“Veidojot
tiltus”
Projekts – ar velo, kājām vai slēpēm pa veco dzelzceļa līniju Lubāna – Meirāni turpina savu virzību uz
priekšu.
Paldies Guntim Klikučam par kokmateriāliem un Lubānas saimniecēm
par Ziemassvētku akciju “Veidojot tiltus”, kurā tika saziedoti 170 EUR materiālu sazāģēšanai.
Paldies jāsaka arī Mārtiņam Valainim, Ilgvaram Ivanovam, Ervīnam
Pauliņam, Armandam un Arvim Ruļļiem un biedrībām “Aborieši” un “Lubānas Puse”. Materiāla ir tik daudz,
ka nedaudz pietiks arī jaunajai slēpju
būdai! Paldies par atbalstu!
Pavasaris nav vairs aiz kalniem!
Ja arī Tu vēlies pielikt savu roku šiem
vērienīgajiem darbiem, zvani Mārim
Valainim – 26649344.
Māris Valainis
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NOVADĀ

PAZIŅOJUMS
Ar š.g. 19. martu SIA ”Madonas Ceļu būves SIA” ievieš šādas
izmaiņas reģionālajos autobusu maršrutos:
1. Slēdz autobusu maršrutu „Madona – Saikava – Švāns” (kursēja 1 – 5)
2. Autobusu maršrutā Madona – Meirāni – Lubāna (kursē 1 – 6)
2.1. divi reisi tiek novirzīti no pieturas „Praulienas skola” uz pieturām „Noras”, „Kaļpi”,
„Trakši”, „Saikava”, „Vecsaikava”, „Švāns” un tālāk pa maršrutu
Lubāna …….…..… 6.35 (bija 6.40) ...……..….. 19.05 (bija 19.40)
Meirāni ………....... 6.48 (bija 6.53) ………..….. 18.52 (bija 19.27)
Švāns ……….….… 7.00 (bija 7.06) …….…….. 18.40 (bija 19.47)
Saikava ……….….. 7.12 ………………….….… 18.28
Praulienas skola … 7.27 (bija 7.25) ……….….. 18.13 (bija 18.55)
Madonas AO …….. 7.40 ………………..…....… 18.00 (bija 18.40)
2.2. Reisu 8.40 no Lubānas pārceļ uz 8.30, lai Meirānu Kalpaka pamatskolas skolēni
laicīgāk nokļūtu skolā.
Lubāna ………….. 8.30 (bija 8.40)
Moroza ………….. 8.33 (8.43)
Vecais Ceplis …… 8.39 (8.49)
Meirāni ………….. 8.43 (8.53)
Ezerkalns ……….. 8.49 (8.59)
3. Autobusu maršrutā „Madona – Saikava – Meirāni – Degumnieki”
abos reisos tiek samazināts braukšanas laiks par 15 min.:
Degumnieki ….….… 9.00 ……………….. 14.10 (bija 14.25)
Meirāni …………..… 9.18 (bija 9.20)……. 13.52 (14.05)
Švāns ……….……... 9.30 (9.33) ………… 13.40 (13.52)
Saikava ……….…… 9.42 (9.50) ………… 13.28 (13.35)
Praulienas sk. …...... 9.57 (10.10) …….…. 13.13 (13.15)
Madonas AO ……… 10.10 (10.25) ….…... 13.00
4. Autobusu maršrutā „Madona – Zvidziena – Lubāna” visos reisos tiek samazināts
braukšanas laiks par 20 minūtēm, bet reisam Nr. 5 atiešanas laiks no Madonas AO
pārcelts no 14.25 uz 15.00, saskaņojot ar Meirānu skolas vadību.
Madonas AO …… 8.40 (bija 9.00) …. 15.00 (bija 14.25) ….. 18.40 (bija 18.30)
Praulienas sk. ….. 8.27 (8.47) ………. 15.13 (14.38) …….…. 18.27 (18.17)
Saikava …………. 8.12 (8.30) ………. 15.28 (14.55) …….…. 18.12 (18.00)
Švāns …………… 8.02 (8.17) …….… 15.38 (15.08) ……….. 18.02 (17.47)
Meirāni ……....…. 7.54 (8.03) …….… 15.46 (15.22) ……….. 17.54 (17.33)
Degumnieki ……. 7.36 (7.44) …….… 16.04 (15.41) ……….. 17.36 (17.14)
Lubāna ………..... 7.00 ……….……... 16.40 (16.25) ……….. 17.00 (16.30)
5. Autobusu maršrutā „Madona – Barkava – Lubāna” tiek samazināts braukšanas
laiks reisā par 20 minūtēm
Madona ……………….…. 17.00
Praulienas sk. ………….... 17.11 (17.15)
Visagals ………………….. 17.26 (17.31)
Švāns …………………….. 17.33 (17.38)
Barkava …………………... 17.45 (17.50)
Degumnieki …………...…. 18.04 (18.10)
Lubāna ……………….…... 18.20 (18.40)
6. Izmaina un samazina braukšanas laikus maršrutā Madona – Cesvaine – Lubāna –
Barkava – Madona visos reisos
Madona ….... 7.10 (bija 7.05) ……... 12.40 (12.05) ….................. 17.30 (17.20)
Cesvaine ….. 7.35 (7.40) ………....... 13.05 (12.35) …....….......... 17.55 (17.45)
Dzelzava ….. 7.55 (7.55) ………....... 13.25 (13.00) …….............. 18.15 (18.05-18.10
Lubāna ….... 8.30-8.50 (8.35-8.50)... 14.00-14.30 (13.40-14.00).. 18.50 (18.50-19.10)
Barkava …... 9.25 (9.40) ………….... 15.05 (14.40) …………….. 19.25 (19.40)
Madona …… 10.10 10.30) ………… 15.50 (15.30) ………...….... 20.10 (20. 30)
Madona …… 7.15 (bija 6.55) ……... 12.30 (bija 12.00)
Barkava …… 8.00 (7.45-7.50) …..… 13.15 (12.50)
Lubāna ……. 8.35-8.55 (8.40-9.00)... 13.50-14.20 (13.40-14.05)
Dzelzava ….. 9.30 (9.40) …………… 14.55 (14.45)
Cesvaine ..… 9.50 (10.05) ………..... 15.15 (15.10)
Tālrunis uzziņām –
Madona …... 10.15 (10.35) …………. 15.40 (15.40)

64807061
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Gaidām
“Rūķīšos”
Pavasaris, vasara – tradicionāls uztraukuma laiks vecākiem: vai man savu
bērnu laist bērnudārzā, vai varbūt vēl
uzgaidīt, kā būs ar adaptāciju utt.
Šogad jaunajam 2018./2019. mācību
gadam (t.i. no 2018. gada 1. septembra
līdz 2019. gada 31. augustam) lūdzam vecākus pieteikt savus bērnus uz pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķīši”, sākot ar šī
gada maiju līdz šī gada 15. augustam.
Kāpēc šāds lūgums?
Šī gada rudenī, t.i sākot ar šī gada 1.
septembri, arī pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķīši” skars izmaiņas. Iestādē darbosies 4 dažāda vecuma bērnu grupas
(pašlaik darbojas 5 grupas) ar normālu
bērnu skaitu. Grupu dalījums (prognozes): 1 grupa bērniem vecumā no 1-3 gadiem ar 10-20 audzēkņiem grupā; 3 grupas bērniem vecumā no 4-7 gadiem ar
10-23 audzēkņiem grupā, jo zinām visi, ka
bērnu skaits samazinās ne tikai valstī, bet
arī mūsu novadā. Katrā grupā, kā līdz šim,
ar bērniem darbosies 2 pirmsskolas skolotājas un 1 skolotāja palīgs. Iestādē vēl
papildus ar bērniem darbosies logopēds,
mūzikas skolotāja un sporta skolotāja.
Bet no Jums, vecāki, vēlamies iegūt informāciju (iesniegumu), vai Jūsu bērnam
nepieciešams un ir vēlēšanās apmeklēt
pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķīši” –
neatkarīgi, vai tas būs septembris, oktobris... janvāris... marts utt.
Lai iegūtu pārliecību par to, vai nākt
uz iestādi vai nē, aicinām Jūs kopā ar bērnu apmeklēt mūsu iestādi, iepazīties ar
teritoriju, telpām, iegūt pārliecību par to,
ka Jūsu bērns visu dienu tiks pieskatīts,
mācīts, atradīsies drošībā labiekārtotās,
siltās telpās ar 3 reizēju ēdināšanu.
Šī gada 17. maijā no plkst. 10.00 –
11.00 aicinām visus potenciālos mūsu
audzēkņus kopā ar vecākiem uz Atvērto
durvju dienu, lai varētu iepazīties ar pirmsskolas izglītības iestādes grupām, padarboties radošajās darbnīcās, ieklausīties
atziņās, stāstījumā par iestādes ikdienu
un dzīvi.
Gaidām Jūs Rūķīšos!

Vadītāja Astrīda Soma

AKTUĀLI

Par izmaiņām
Eiropas Atbalsta fonda
komplektu saņemšanā
Turpmāk ne tikai trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, bet arī maznodrošinātām ģimenēm ar ienākumiem līdz 188 eiro, būs pieejami Eiropas Savienības
atbalstītie pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu komplekti. Tas ļaus atbalstīt lielāku skaitu
ģimeņu ar zemiem ienākumiem.
Šādu palīdzības kārtību nosaka otrdien, 27. februārī,
valdībā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos
par “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām
2014.-2020. gada plānošanas periodā” īstenošanu.
Tāpat kā līdz šim, pamats Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai būs pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa. No
šī gada 1. aprīļa maznodrošinātas personas vai ģimenes,
kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188 eiro, turpmāk saņems izziņas ar atzīmi, ka tās atbilst Fonda atbalsta
saņemšanas nosacījumiem.
Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas personas vai
ģimenes ienākumu līmenis noteikts mazāks par 188 eiro,
kas ir aptuveni 18% no visām pašvaldībām, Fonda atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās personas vai ģimenes.
Tajā pašā laikā vienkāršoti Fonda atbalsta komplektu
izsniegšanas nosacījumi, svītrojot komplektu saņemšanas
biežuma ierobežojumu. Paredzēts, ka turpmāk persona
vai ģimene, attiecīgās sociālā dienesta izsniegtās izziņas
derīguma termiņa laikā varēs saņemt atsevišķus komplektus vai visu pārtikas, higiēnas un saimniecības preču
komplektu skaitu uzreiz, nevis vienu komplektu kalendārā
mēneša laikā, kā tas bija noteikts iepriekš.
Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām

Atbalsta komplektu
izsniegšana Lubānas novadā
Atbalsta komplekti no 01.04.2018 tiek izsniegti tikai trūcīgām, maznodrošinātām personām un ģimenēm ar ienākumiem līdz 188 eiro mēnesī personai un ģimenēm ārkārtas situācijā (ja sociālais dienests piešķīris pabalstu
ārkārtas situācijā).
Pārtikas preču
komplekts

Higiēnas un
saimniecības preču
komplekts

Izziņa uz
1
mēnesi

1 paka katrai
personai

1 paka
katram bērnam
līdz 17 gadu vecumam

Izziņa uz
3
mēnešiem

Kopā 2 pakas
katrai personai
uz izziņas
periodu

Kopā 1 paka uz
izziņas periodu katram
bērnam līdz 17 gadu
vecumam

Izziņa uz
6
mēnešiem

Kopā 4 pakas
katrai personai
uz izziņas
periodu

Kopā 2 pakas uz
izziņas periodu katram
bērnam līdz 17 gadu
vecumam

Individuālo
mācību piederumu
komplekti

Viens komplekts
kalendārā gada
ietvaros katram
bērnam vecumā
no 5 – 16

Lubānas novada iedzīvotāji atbalsta komplektus var saņemt Lubānas novada sociālā dienesta 101. kabinetā pie sociālās darbinieces Andras Pličas.
Telefons uzziņai – 64894881.
Atbalsta komplekti tiek izsniegti:
P. 8.30 – 17.00
O. 8.30 – 17.00
T. 8.30 – 17.00
P. 8.30 – 16.00
Lai saņemtu jebkuru atbalsta komplektu, ir nepieciešams uzrādīt oriģinālu trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņu. Bez oriģinālās
izziņas uzrādīšanas atbalsta komplekti netiek izsniegti! Andra Pliča

Lubānas vidusskola aicina nākamos
pirmklasniekus 2018./2019. māc. g.

Pieminam aizsaulē
aizgājušos...
Turam svētas atmiņas.

Aina Bičkovska (90 g.) Lubāna
Mirusi 13.03.2018.

Skola piedāvā:
• mājīgas klašu telpas,
• logopēda palīdzību,
• psihologa konsultācijas,
• angļu valodas apguve
no 1. klases,
• datorika no 1. klases,
• plašas pulciņu un ārpusklases nodarbību iespējas:
– tautiskās dejas,
– koris,
– vokālais ansamblis,
– futbols,
– vieglatlētika.

Mudīte Lipstova (60 g.) Lubāna
Mirusi 21.03.2018.

LĪDZJŪTĪBA
Tuvs cilvēks var nolīt kā lietus,
Atnākt kā sniegs,
Būt kā migla vai eņģelis balts,
Kas vienmēr pār tevi stāv
Un piedalās dvēseles sarunās tavās...
/M.Svīķe/

Pieteikšanās no 2018. gada
3. aprīļa skolas kancelejā pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien
en
no 9.00 – 13.00 un no 15.00 – 17.00.
Jāiesniedz:
• vecāku iesniegums (jāraksta skolā),
• bērna dzimšanas apliecība vai tās kopija.

Skumju brīdī esam kopā ar
Tevi, Ligita, un pārējiem tuviniekiem,
Jūliju kapu kalnā pavadot.
Kolēģi pašvaldībā

Uzziņas pa tālruni – 64860862. Skolas administrācija
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 23. marts
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AKTUĀLA INFORMĀCIJA
24. martā plkst. 19.00

īlī
1. apr

Meirānu tautas namā

amatierteātru
SALIDOJUMS

ā
Lubān

“Smiekli – labākās zāles”
Piedalās amatierteātru kolektīvi
“Aizvējš” – Murmastiene,
“Bykovīši” un “Apīnis” – Gaigalava,
“Cits modelis” – Degumnieki,
“Priekšspēle” – Lubāna,
“Zeltrači” – Meirāni
Ieejas maksa – 1,50 EUR,
skolēniem 1 EUR
31. marts plkst. 11.00
Lubānas novada tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
Biedrība „Lubānas Puse”
sadarbībā ar Lubānas novada tūrisma
un kultūrvēsturiskā mantojuma centru aicina uz
sestdienas tikšanos
“Dzimis Lubānas pusē, audzis Latvijai!”

Rinalds
Sluckis –
dibinājis un attīstījis
vairākus uzņēmumus
digitālo tehnoloģiju
jomā, vienlaicīgi
sasniedzot augstvērtīgus
rezultātus sportā. Rinalds ir Latvijas
rekordists Ironman triatlona distancē,
daudzu starptautisku triatlona sacensību
uzvarētājs.
Aprīlī tikšanās ar Rolandu Greiziņu –
bijušo ilggadējo Rīgas Nacionālā
zooloģiskā dārza vadītāju.

31. martā plkst. 16.00

Lubānas novada
tūrisma un kultūrvēsturiskā
mantojuma centrā

ar izstādes “Lubānas kods” autori

Sandru Žvaginu!

Ieeja –
3 EUR
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No plkst. 9.00
Laukumā pie kluba, aukstā un
lietainā laikā – Amatnieku centra
lielajā zālē
LIELĀ SPĒLE – CIRKS
(4 metri x 4 metri), kā arī
RADOŠĀS DARBNĪCAS
un
VEIKLĪBAS SPĒLES
mazajiem Lieldienu svinētājiem
No plkst. 10.00 – 11.00
Laukumā pie kluba
OLU RIPINĀŠANA
Plkst. 10.00
Lubānas centrā
MUZIKĀLS SVEICIENS
no Lubānas kultūras nama
lauku kapelas “Meldiņš”
Plkst. 9.30
Visi aicināti paši
KRĀSOT OLAS
pēc latviešu tradīcijām
Materiālus krāsošanai,
Lielo krāsojamo katlu,
Ugunskuru sarūpēsim mēs.
Līdzi jāņem nekrāsota ola
Varbūt tieši Tev izdosies visskaistākā
Lieldienu ola
(plkst. 9.30 olas sagatavošana
krāsošanai, plkst.10.00 liekam olas
vārīties,
10.30 skatāmies, kas iznācis)

Plkst. 12.30
OLU MEŠANAS un ĶERŠANAS
SACENSĪBAS

31. martā plkst. 23.00
Lubānas pilsētas klubā

Nākamais “Lubānas Ziņu”
numurs iznāks 13. aprīlī.
Informāciju iesniegt domē
redaktorei līdz 6. aprīlim.

Visu dienu
Bērnu rotaļu laukumā ŠŪPOŠANĀS

Plkst. 11.00
Lieldienu koncerts
“SOLIS TUVĀK MĀRAS ZEMEI”
Piedalās TDA “Lubāna”, JDK
“Žuburi” un folkloras kopa “Lubāna”

Tikšanās

Ar pavasarīgiem ritmiem
Jūs priecēs grupa “KIVI”

RAIBĀS
LIELDIENAS

Visu pasākuma laiku amatnieku
centrā aktīvi darbosies
AMATNIEKU TIRDZIŅŠ
No plkst. 9.30 līdz plkst. 13.00
Skvērā pie bērnu rotaļu laukuma –
uz vizināšanos ar
ZIRGU un PONIJU
aicina z./s. “Volframs un pakavi”

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 23. marts

MEIRĀNU TAUTAS
NAMĀ

1. aprīlī
plk

st. 13.00
Visi tiek sirsnīgi aicināti
svinēt Lieldienas kopā
Senioru TDK “Meirāni”,
sieviešu deju kopa “Magones” un
tradīciju kopa “Sietiņš”
aicina uz

Lieldienu koncertu
“Saule kāpa augstu kalnu”
Pēc koncerta iespēja piedalīties

Jautrajā
Lieldienu JAMPADRACĪ

Savu atraktivitāti varēs pārbaudīt
olu ripināšanas un meklēšanas
sacensībās
Paralēli būs aplūkojama
trušu kolekcionāres
Lauras Andriksones trušu iztāde
Šķirnes-Vīnes zilais,
Jaunzēlandes sarkanais,
Madagaskaras auntrusis,
Kalifornijas pundurtruši liesmainie,
Liesmainais un šķirņu krustojumi,
kurus varēs arī iegādāties
Ieeja bez maksas

No plkst. 22.00

deju placī danci griezt

LIELDIENU BALLĒ

aicina grupa “Kompromiss”
Ieejas maksa – 3 EUR

Lieldienu
dievkalpojumi
Lubānas ev. lut. draudzē
29. martā 17.00
Zaļās ceturtdienas dievkalpjums
30. martā 19.00
Lielās Piektdienas dievkalpojums
(pēc īpašas kārtības)
1. aprīlī 6.30
Lieldienu svētbrīdis Vecajos kapos
1. aprīlī 13.00
Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums

Lubānas Svētās ģimenes
Romas katoļu draudzē
30. martā 13.00
Kristus ciešanu dievkalpojums
31. martā 13.00
Klusās sestdienas dievkalpojums
1. aprīlī 13.00
Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums

Pateicība
Izsakām pateicību visiem, kas klātienē un domās juta līdzi mūsu ģimenes
sērās, mūžībā pavadot Vilhelmīni Ivuškāni. Īpašs paldies Lubānas veselības
un sociālās aprūpes centra darbiniekiem, Lubānas vidusskolas kolēģiem un
kaimiņiem Parka ielā 7. Ģimene

