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Lielā talka klāt!
Rīt, 28. aprīlī notiks
Lielā Talka. Ja esi nolēmis talkot, vēl vari paspēt sazināties ar talkas
koordinatori Lubānas
novadā Elīnu Ravinsku
un saņemt maisus atkritumiem – t. 26352423.
Lubānas novadā ir pieteiktas četras oficiālās talkošanas vietas.
VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” darbinieki un
klienti talkos turpat netālu no aprūpes centra ēkas
“Vecumi”. Māris Valainis pulcēs talkotājus uz bijušā
dzelzceļa uzbēruma Morozā. Plānots izveidot tiltu pār
Morozas grāvi.
Ilgvars Ivanovs organizē talkas divās vietās: Oskara Kalpaka ielā virzienā uz Ružāniem (ceļš aiz asfaltētā ceļa seguma beigām) un “Stirkās”, abās vietās
vācot izmestos sadzīves atkritumus.
Lubānas ev. lut. draudze plāno aktīvi darboties
Mācītājmuižas un baznīcas teritorijā, izzāģējot krūmus, sakopjot teritoriju no citiem atkritumiem. Uz
visām talkām aicināti brīvprātīgie, ja iespējams – ar
saviem darba rīkiem un instrumentiem. Lielajā Talkā
piedalīsies arī skolēni savu skolu tuvumā: Meirānos
– 26. aprīlī un Lubānā – 27. aprīlī. Lai izdodas sakopt
pēc iespējas plašāku teritoriju! Lubānas vidusskolas
3. klases skolēni 20. aprīlī uzkopa teritoriju Dzelzceļa ielas rajonā (aiz bijušās dzelzceļa stacijas ēkas un
netālu no kokapstrādes ceha), kopā savācot 8 maisus ar atkritumiem. Paldies bērniem par aktīvo darbu
vides sakopšanā! No daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem Lubānā pirmie talkoja Parka 18 mājas iedzīvotāji, sakopjot savas mājas teritoriju, savukārt Meirānos
pirmie talkoja – jaunizveidotā biedrība “Vienā solī” un
viņu komanda. 20. aprīlī sportistu grupa ar Māri Valaini
vadībā sakopa ceļa posmu Lubāna – Rupsala (4 km
garumā), savācot 23 maisus atkritumu.
Dabas takā “Aiviekstes ozoli” pavasara uzkopšanas darbus veica Sociālā dienesta darbinieces Vēsma
Masa, Andra Pliča un sociālā dienesta klienti Vigors
Krebs, Jānis Lazda, Maruta Krastiņa, Aivars Kokars,
kā arī brīvprātīgā Līga Evelone. Paldies par iniciatīvu
Vēsmai un Andrai, brīvprātīgajai Līgai, bet īpašs paldies atsaucīgajiem sociālā dienesta klientiem par sava
laika nesavtīgu ziedošanu Lubānas novada sakopšanai, reizē šādi izsakot pateicību savam novadam par
sniegto atbalstu grūtās dzīves situācijās!
Daļa iedzīvotāju talkas dienā centīgi sakops savu
māju apkārtni. Kāds varbūt augstāku mērķu vadīts iesaistīsies Lielajā Talkā Kalpaka dzimtajās “Liepsalās”.
Tiekamies!

Aiz sevis mēs atstājam
pēdas...
Vārdam pēdas latviešu valodā ir ļoti daudz nozīmju: cilvēka pēda, izkapts pēda... Aiz
sevis mēs vienmēr atstājam pēdas. Lāča pēdas purvā, cilvēka pēdas smiltīs, riteņu pēdas
uz ceļa... Var sekot kādam pa pēdām... Latviešu pēdas Sibīrijā... Pēdas aiz sevis atstājam
arī dabā. Uguns pēdas, netīrību... Katrs izteiktais vārds un izdarītais darbs apzināti vai
neapzināti atstāj šajā pasaulē kādas sekas – pēdas: maigas, romantiskas, sirdi plosošas,
attīstošas, postošas, paliekošas, gaistošas... Un mūsu ikviena izvēle ir, kuru pēdu priekšā
apstāties. Kādas pēdas aiz sevis atstāsi tu?

4. maijā
LR Neatkarības atjaunošanas dienā
Lubānas pilsētas klubā

Meirānos plkst. 11.00

Plkst. 16.00
Madonas pilsētas kultūras nama koklētāju
ansambļa “Rasa” un Jāņa Norviļa Madonas
mūzikas skolas koklētāju ansambļa

Orientēšanās
Meirānos
“Izzini savu
dzimto pusi!”

KONCERTS

Kolektīvu vadītāja Inese Ābola
Ieeja uz koncertu brīva

Pulcēšanās pie Meirānu tautas
nama.

Plkst. 18.00

Nepaliec malā, nāc – piedalies!
Lai priecē kopā būšanas prieks
Baltā galdauta svētkos!

KINO “Mērijas ceļojums”
(lasiet informāciju 8.lpp.)
Režisore Kristīne Želve
No plkst. 22.00

PAVASARA BALLE

Jūs priecēs grupas
“Nakts ekspresis” sniegums. Ieeja 3 EUR

Organizē sporta pasākumu
organizators Māris Valainis un
Meirānu tautas nams.
Sīkāka informācija Meirānu
tautas namā vai zvanot –
m.t.28307998.
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Aktuālākais Lubānas novadā
PAŠVALDĪBAS ZIŅAS
Līdz 30. aprīlim vēl iespējams aizpildīt
iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas anketas
saistībā ar jauno Lubānas novada attīstības
programmas 2019.-2026. gadam izstrādi.
Ir iesniegtas 80 iedzīvotāju un 4 uzņēmēju aptaujas anketas. Paldies tiem, kas jau
atvēlējuši laiku anketu aizpildīšanai! Anketas
elektroniskā veidā pieejamas www.lubana.lv,
papīra formā – Lubānas novada bibliotēkās
un Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā. Anketas aizpildīšana
aizņems aptuveni 10 minūtes laika. Aicinājums būt aktīviem un izteikt savu vērtējumu
pašvaldības līdzšinējam darbam un idejas
turpmākai novada attīstībai, kā arī norādīt, jūsuprāt, Lubānas novada nākotnes prioritātes,
kurām nepieciešams pievērst īpašu uzmanību un nodrošināt turpmākās investīcijas!
Ir atbalstīti Lubānas novada pašvaldības iesniegtie projekti ES struktūrfondu
ELFLA organizētajā atklātā projektu konkursā par investīcijām materiālajos aktīvos par
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu (2 meliorācijas notekgrāvji
ar iztekām Aiviekstē pie Gundegām un pie
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Plostnieku
ielā, Lubānā) atjaunošanu, pašreiz ir uzsākta
tehnisko projektu gatavošana.
Tuvojas 15. maijs – otrais nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas termiņš. Lūgums veikt aktuālo maksājumu. Pirmajā ceturksnī Lubānas novadā ir apmaksāti 83% no
aprēķinātajiem nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumiem.
Pabeigta Lubānas novada pašvaldības
un SIA “Lubānas KP” gada pārskatu sagatavošana. Zvērināti revidenti veikuši auditu par
2017. gada darbības rezultātiem.
Lubānas novada vēlēšanu komisija
lūdz iedzīvotājus laicīgi pārbaudīt savas pases derīguma termiņu, lai 2018. gada 6. oktobrī varētu bez sarežģījumiem piedalīties 13.
Saeimas vēlēšanās.
Lubānas novada bāriņtiesa aicina visus interesentus Lubānas novada tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā 3.maijā
plkst. 17.00 uz tikšanos “Ģimeni katram bērnam”. Tikšanās laikā savā pieredzē dalīsies
kāda audžuģimene.
Izmantojot iespējas Lubānas novadā, 3
iedzīvotāji pieteikušies ES fondu pieaugušo
izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Nākamās aktivitātes šajā projektā plānotas jūnijā.
Stājušies spēkā Lubānas novada saistošie noteikumi “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kārtība”, tādējādi pašvaldība
var izsniegt licences fiziskām un juridiskām
personām interešu un pieaugušo neformālās
izglītības programmu īstenošanai. Tas paver
jaunas iespējas uzņēmējdarbības videi novadā. Jāpiemin, ka nodokļu atmaksa pienākas
tikai par tādiem maksas interešu izglītības
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pulciņiem, ko sniedz reģistrēta izglītības iestāde vai pašvaldības licencēts interešu izglītības nodrošinātājs.
Stājušies spēkā Lubānas novada grozījumi saistošajos noteikumos “Par Lubānas
novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei”, kā rezultātā pabalsti bērnu uzturam katram bērnam audžuģimenē ir šādos apmēros:
bērniem līdz 7 gadu vecumam EUR 215, bet
bērniem virs 7 gadu vecuma 258 EUR.
Lielākajai daļai Lubānas novada pašvaldības ceļu ir veikta pavasara greiderēšana, grants uzbēršana un izlīdzināšana veikta
Dzelzceļa ielā, Lubānā, kā arī atsevišķos Tūjas-Nagliņas (Ērgala) ceļa posmos. Ir atcelti
transportlīdzekļu pārvietošanās ierobežojumi, kas bija noteikti uz Lubānas novada
ceļiem saistībā ar pavasara šķīdoņa iestāšanos.
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā Tilta ielā 11, Lubānā iedzīvotāji var iesniegt gada ienākumu deklarācijas. Atgādinām, ka deklarācijas iesniegšanai un citu darbību veikšanai nepieciešams
ņemt līdzi derīgu personu apliecinošu dokumentu. Personām, kurām gada ienākumu
deklarācija jāsniedz obligāti par 2017. gada
ienākumiem, tā ir jāiesniedz laikā no š.g.
1.marta līdz 1.jūnijam. Tāpat visa 2018. gada
laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju
ienākuma nodokli par 2015. un 2016. gadu,
bet līdz 2018. gada 16. jūnijam – vēl arī par
2014. gadu.
Lubānā notiek apzaļumošanas darbi,
pavasara puķu stādīšana. Gaidot valsts svētkus 4. maijā, tiks uzstādīti jauni vides objekti
Lubānā uz tilta pāri Aiviekstei. Esam gatavi
Lielās Talkas darbiem!
Pabeigta Lubānas Jauno kapu kapličas
būvniecība. Palikuši vēl sakopšanas darbi un
dokumentācijas sakārtošana.
Šovasar pašvaldība plāno nojaukt vecā
pagraba (pie Lubānas Mākslas skolas, Tilta
ielā 5) drupas.
Gan ziemā, gan vasarā, ejot pāri tiltam
pār Aivieksti, esam pievērsuši uzmanību milzīgajiem pacēlumiem, kas saveidojušies uz
trotuāra, traucējot pārvietoties gan gājējiem,
gan invalīdiem ratiņrēslos, gan jaunajām māmiņām. Tiek veikta izpēte – noņemti paraugi
tā sauktajām gājēju ietves pumpām. Izstrādāta tehniskā dokumentācija tilta trotuāra seguma virsmas sakārtošanai. Šovasar tiks veikta
trotuāra seguma virsmas nomaiņa.
Pie Lubānas vidusskolas (pretī trenažieru zālei akmeņdārza vietā) pašvaldība plāno izveidot atpūtas stūrīti. 20. aprīlī Lubānu
apmeklēja ainavu arhitekte, kas izstrādās atpūtas stūrīša labiekārtošanas plānu.
SKOLU ZIŅAS
Lubānas vidusskolā 19. aprīlī norisinājās kārtējās Vecāku dienas – šajā mācību gadā pēdējās. Noslēgusies arī Lubānas
vidusskolas skolēnu un skolēnu vecāku anketēšana un var tikt uzsākta rezultātu apko”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 27. aprīlis

pošana.
Lubānas vidusskolas 4. – 5. klašu futbolisti piedalījās Ziemeļaustrumu reģiona
skolu kausa sacensībās Balvos, iegūstot 3.
vietu. Sveicam sportistus un treneri Uģi Meieru!
Aprīlis ir būtisks tautas deju kolektīvu
atskaites punkts, jo notiek skates gan pieaugušo, gan bērnu deju kolektīviem. 20.aprīlī
Madonas, Lubānas, Varakļānu novada bērnu
deju kolektīvu skatē piedalījās Lubānas vidusskolas 1. – 2. klašu deju kolektīvs (vadītāja Inese Straume) un Lubānas PII “Rūķīši”
bērnu deju kolektīvs (vadītāja Ilze Melngaile).
Abi deju kolektīvi ieguvuši I pakāpi. Apsveicam! 27. aprīlī skatē piedalās vēl 4 skolēnu
deju kolektīvi. Vēlam veiksmi un izturību gan
dejotājiem, gan kolektīvu vadītājām Inesei
Straumei, Lienītei Ozolniecei un Lailai Ozoliņai!
Vecākiem, kuru bērniem plānots uzsākt PII “Rūķīši” apmeklējumu 2018./2019.
mācību gadā, lūgums pieteikt bērnus iestādē
līdz 1. septembrim.
BIBLIOTĒKU ZIŅAS
No 23. – 29. aprīlim Latvijā norisinās
Latvijas Bibliotēku nedēļa. Tas ir laiks, kad
bibliotēkas veic dažādas aktivitātes un rīko
pasākumus, lai akcentētu bibliotēku būtisko nozīmi sabiedrībā. Meirānu bibliotēkas
vadītāja Dina Sestule informēja, ka 26. aprīlī
Meirānu Kalpaka pamatskolā norisinājies pasākums skolēniem “Darbīgās rociņas”. Bērniem visas dienas garumā skolas bibliotēkā
bija iespēja veidot savām rokām apsveikuma
kartiņas, kas veltītas Latvijas simtgades godināšanai. Meirānu bibliotēkā atvestas jaunas
grāmatas. Par tām informācija pieejama novada mājaslapā Bibliotēku sadaļā.
Lubānas pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa aicina Lubānas novada skolēnus piedalīties konkursā “Latvijas simtgade.
Lubāna”. Konkurss norisināsies 3 kārtās – no
2018. gada 25. aprīļa līdz 26. oktobrim. Konkursa nolikums un 1. kārtas jautājumi pieejami bibliotēkā un Lubānas novada mājaslapā
www.lubana.lv.
BIEDRĪBU ZIŅAS
Meirānos nodibināta jauna biedrība
“Vienā solī”. 15. aprīlī notika pirmais kopīgais pasākumas – talka, uz kuru jaundibinātā
biedrība aicināja savus līdzgaitniekus, kam
rūp sakopta vide Meirānos.
Projekta “Stipru un veselu ģimeni katram bērnam” vadītāja Vēsma Masa (biedrība
“Saulains rīts”) informē, ka Lubānā tiek organizētas vingrošanas nodarbības ģimenēm ar
bērniem, cilvēkiem ar noteiktu invaliditāti u.c.
interesentiem. Nodarbības notiek svētdienās
plkst. 9.00; plkst. 11.00 – nodarbība iesācējiem; vada – Māris Valainis, notiek – Lubānas
vidusskolas sporta zālē vai sporta laukumā
– atkarīgs no laikapstākļiem. Laipni aicināti!
14. aprīlī putnudārzā “Rozas” notika
biedrības “Saulains rīts” organizēts pasākums, veltīts “Putnu dienām”. Pasākumu
apmeklēja bērni kopā ar vecākiem. Dalībniekiem bija iespēja aplūkot tuvāk eksotiskos
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putnus – strausus, pāvus u.c., izgatavot putnu būrīšus. Bija patīkami vērot, kā tētis, mamma ar savu mazo meitu vai dēlu kopā pavada
brīvo laiku un pagatavo savu pirmo putnu
būrīti.
28. aprīlī uz V Latvijas Tūrisma informācijas tirgu un pavasara gadatirgu dosies
Lubānas novada amatnieku pārstāvji Andrejs
Valainis un Vilnis Strautiņš, kā arī Lubānas
novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītāja Ilze Kraukle.
Vēlam veiksmīgu andelēšanos mūsu
amatniekiem un Ilzei enerģiju popularizēt Lubānas novadu kā tūrisma galamērķi!

Lielā talka Meirānos
Saulainajā 15. aprīļa dienā biedrība “Vienā solī” visus strādātgribētājus aicināja uz
Lielo pavasara talku.
Jau pulksten 11.00 pie Meirānu tautas nama pulcējās lieli un mazi meirānieši, lai kopīgiem spēkiem sakoptu ceļa posmu, kas ved uz Meirānu Oskara Kalpaka pamatskolu.
Dienas laikā tika savākti ceļmalās izmētātie atkritumi, izzāģēti aizaugušie krūmi un
savāktas pērnās lapas, padarot ceļu uz skolu gaišāku un skaistāku.
Kopā talkā piedalījās 28 cilvēki – jaunākais talkotājs tikai 3 mēnešus vecs.
Pēc padarītā darba visi kopā baudījām zupu un našķus.
Biedrība “Vienā solī”

VALSTS IESTĀŽU ZIŅAS
Atgādinājums iedzīvotājiem, ka līdz
22. maijam LAD elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā turpinās pieteikšanās platību maksājumiem. Elektronisko pieteikumu var aizpildīt pie Lubānas novada lauku attīstības
speciālistes Astrīdas Ikaunieces, konsultācijas laiku lūgums iepriekš saskaņot pa tālruni
28395276.
Nodarbinātības valsts aģentūras konsultanta pieņemšana notiks 9. un 23. maijā
no plkst. 9.00 – 16.00 Lubānas novada pašvaldības administrācijas telpās Tilta ielā 11,
Lubānā, 1.stāvā.
Lubānas novadam 5. vieta “Latvijas eindekss” vērtējumā.
Lubānas novads e-vides iespēju izmantošanas novērtējumā projektā „Latvijas eindekss” ieguvis 5. vietu (novadu grupā ar
iedzīvotāju skaitu līdz 7000). Mūsu novads ieguvis 54,40 punktus. Pirmās vietas ieguvējam
– Rundāles novadam – 58,27 punktus. Labais
vērtējums iegūts 61 novada konkurencē.
Latvijas e-indekss sniedz priekšstatu, cik
aktīvi un savai situācijai atbilstoši iestādes un
pašvaldības izmanto mūsdienu informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju sniegtos risinājumus, saziņu e-vidē, lai veicinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Sasniegts
labs rezultāts, bet novadniekiem ir iespējas
palīdzēt rezultāta uzlabošanai nākamgad,
izmantojot komunikācijai ar pašvaldību e-vidi
pēc iespējas vairāk, lai varam atgriezties godpilnajā trijniekā! Detalizēta informācija: www.
eindekss.lv.
Valsts meža dienests, pamatojoties uz
MK 19.04.2016. noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 412.punktu un hidrometeoroloģisko prognozi, noteicis meža ugunsnedrošā laika posma sākumu visā valsts
teritorijā, sākot ar 2018. gada 27. aprīli. Vairāk
informācijas mājaslapā www.lubana.lv.

15. aprīlī Lubānas pilsētas klubā notika pavasara
sezonas pēdējais zoles
turnīrs. Turnīrā piedalījās
16 dalībnieki.

Zoles turnīrs

Lūk, turnīra rezultāti!
1. vieta Anatolijs Voļskis
2. vieta Pēteris Bērziņš
3. vieta Dairis Kalniņš
4. vieta Atis Verebs
5. vieta Ģirts Žeiers
Pirmā zole – Gatis Kalniņš.
Sveicam visus uzvarētājus! Tiksimies atkal rudens
turnīros!
Velga Puzule

Kapliča Jaunajos kapos

Izdod Lubānas novada pašvaldība
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Panākta konceptuāla vienošanās
par turpmāko VSAC “Latgale”
filiāles “Lubāna” darbību
Pagājuši jau gandrīz divi mēneši kopš
š.g. 23. februārī no valsts sociālās aprūpes
centra “Latgale” filiāles “Lubāna” ēkas “Rupsalas”, Ošupes pagastā, Madonas novadā
īsā laika periodā klienti tika pārvesti uz citiem
sociālās aprūpes centriem, par iemeslu tam
minot neatbilstošus sadzīves apstākļus. Šis
periods bijis pilns ar dažādiem minējumiem
un neskaidrībām par turpmāko nākotni gan
sociālā aprūpes centra filiāles “Lubāna”
klientiem un viņu radiniekiem, filiāles darbiniekiem, gan arī Lubānas novada un Madonas novada pašvaldībām, kuru administratīvajās teritorijās atrodas abas VSAC “Latgale”
filiāles “Lubāna” ēkas. Madonas novada un
Lubānas novada pašvaldības aktīvi strādājušas, lai nepieļautu filiāles “Lubāna” likvidēšanu, kas nozīmētu gan ierasto māju zaudēšanu aptuveni 70 klientiem ar garīgās veselības
traucējumiem, gan arī ap 50 darba vietu likvidēšanu abu novadu iedzīvotājiem, un šobrīd
sarunās ar Labklājības ministriju panākts pusēm akceptējams risinājums.
Labklājības ministrijas, Lubānas novada
pašvaldības un Madonas novada pašvaldības vadītāju un administrācijas pārstāvju tikšanās laikā š.g. 12. aprīlī puses nonākušas
pie konceptuālas vienošanās par turpmāko
VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” darbības
nodrošināšanu. Sociālās aprūpes centra sociālo pakalpojumu funkciju veikšanu Labklājības ministrija plāno nodot abām pašvaldībām, bet, lai to realizētu, Lubānas un
Madonas novadu pašvaldībās būs nepieciešams pieņemt sociālo funkciju pārņemšanas
apstiprinošus domes lēmumus un kopā dibināt jaunu kapitālsabiedrību.
Pašreiz Madonas novada un Lubānas
novada pašvaldības gaida oficiālu Labklājības ministrijas lēmumu, kurā tiktu izteikts
priekšlikums sociālās aprūpes centra filiāles
“Lubāna” sociālo pakalpojumu funkciju veikšanu nodot pašvaldībām. Pēc tam, kad abu
pašvaldību domēs tiks pieņemts pozitīvs lēmums turpmāk sniegt VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” funkcijas, būs nepieciešams
dibināt jaunu kapitālsabiedrību. Ja aprūpes
centra ēka “Rupsalas”, Ošupes pagastā,
Madonas novadā jau ir Madonas novada
pašvaldības īpašums, tad otra filiāles “Lubāna” apsaimniekotā ēka “Vecumi”, Indrānu
pagastā, Lubānas novadā ir Labklājības ministrijas īpašums, ko ministrija plāno nodot
Lubānas novada pašvaldības īpašumā.
Ir plānots, ka jaunā Lubānas un Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrība
sniegs tos pašus sociālos pakalpojumus, ko
iepriekš sniedza VSAC “Latgale” filiāle “Lubāna”. Jaunajai kapitālsabiedrībai, noslēdzot līgumu ar Labklājības ministriju par sociālo pakalpojumu funkciju veikšanu
turpmāk, līguma termiņš sākotnēji nevarēs
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pārsniegt 5 gadu periodu. Pašreiz nepastāv
bažas, ka pēc šī termiņa beigām līgumu par
sociālo pakalpojumu nodrošināšanu nevarētu arī pagarināt uz jaunu periodu. Jaunajai
kapitālsabiedrībai varētu tikt nodots tāds
pats valsts finansējums, kāds bija piesaistīts
VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” nodrošināšanai.
Lubānas un Madonas novada pašvaldībām tikusi sniegta informācija, ka iemītnieki,
kas no filiāles “Lubāna” ēkas Ošupes pagastā, Madonas novadā tika pārvesti uz citiem
sociālās aprūpes centriem, varēs tur atgriezties, ja vien izteiks šādu vēlēšanos. Tiks nodrošināts, ka atpakaļ tiks nogādāts viss tehniskais aprīkojums, ja tas reizē ar klientu ticis
pārvests citur.
Pašreiz aprūpes centra ēkā “Rupsalas”,
Ošupes pagastā, Madonas novadā notiek
darbs pie centrālapkures sistēmas izveidošanas, kā arī plānots, ka tuvākajā laikā Labklājības ministrijas un abu pašvaldību pārstāvji apsekos VSAC “Latgale” filiāles
“Lubāna” ēkas gan Lubānas, gan Madonas
novadā. Š.g. 16. aprīlī norisinājās VSAC
“Latgale” filiāles “Lubāna” darbinieku, Ošupes pagasta pārvaldes vadītāja Aigara Šķēla
un Lubānas novada domes priekšsēdētāja
Tāļa Salenieka tikšanās, kuras laikā filiāles
“Lubāna” darbiniekiem tika apliecināts, ka
abas pašvaldības arī turpmāk veiks nepieciešamo, lai nodrošinātu sociālās aprūpes
centra pakalpojumu sniegšanu abos novados iepriekšējā apmērā. Ņemot vērā visas
veicamās administratīvās formalitātes, plānots, ka Madonas novada un Lubānas novada pašvaldību izveidotā kapitālsabiedrība
darbu varētu uzsākt šī gada septembrī.
Madonas novada domes priekšsēdētāja
Agra Lungeviča komentārs: Esmu gandarīts,
ka ir izdevies rast risinājumu saistībā ar Sociālās aprūpes centra ēkas “Rupsala” Ošupes
pagastā turpmākās darbības nodrošināšanu. Paldies ministrijai par sapratni un pretimnākšanu situācijas risināšanā. Panāktā konceptuālā vienošanās ar Labklājības ministriju
un ministru Jāni Reiru par aprūpes funkciju
deleģēšanu uz pieciem gadiem, ar iespēju
nākotnē termiņu pagarināt, dod iespēju ilgtermiņā saglabāt un plānot aprūpes pakalpojumus Rupsalas ēkā ap 40-45 iemītniekiem, tajā skaitā nodrošinot ap 30 darba
vietas darbiniekiem (kopā ar ēku “Vecumi”
Lubānas novadā ap 70-75 vietas iemītniekiem un ap 50 darba vietas darbiniekiem).
Beidzoties centrālapkures sistēmas būvdarbiem Rupsalas ēkā un sakārtojot nepieciešamo dokumentāciju, ceram, ka jau septembrī bijušie aprūpes centra iemītnieki varēs
atgriezties savās “mājās”.
Lubānas novada un
Madonas novada pašvaldības
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 27. aprīlis

Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs
centrs, godinot
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, aicina 5. maijā piedalīties pilsētas ekskursijā “Brīvības stāsts
Lubānā”. Ekskursiju vadīs tūristu gide
Aija Andersone, stāstot par lubāniešiem
– Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem.
Pulcēšanās plkst. 11.00 pie Lubānas
vecajiem kapiem (pie autobusu pieturas). Būsiet mīļi gaidīti!
Lubānas novada kultūras darba
speciāliste Ilze Kraukle

Brīvības svētku
parāde 4. maijā
Madonā
Lai iepazīstinātu ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem arī tos iedzīvotājus, kuriem nav
iespēju apmeklēt tradicionālo valsts svētku parādi 18. novembrī Rīgā, pirms vairākiem gadiem
aizsardzības nozare aizsāka jaunu tradīciju –
valsts Neatkarības atjaunošanas dienā, 4.maijā,
kādā no Latvijas novadiem organizēt Nacionālo
bruņoto spēku dienu.
Nacionālo bruņoto spēku dienas pasākumi
Madonā sāksies plkst. 9.00 ar Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas
pateicības dievkalpojumu Madonas Kristus Karaļa katoļu baznīcā. Savukārt plkst.11.00 sāksies Latvijas un ārvalstu bruņoto spēku, Valsts
robežsardzes, Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Jaunsardzes
vienību, un tehnikas parāde.
Savukārt no plkst.12.30 līdz plkst. 16.00 pie
Madonas novada pašvaldības ēkas Saieta laukumā, Daugavas ielā pie hokeja laukuma un
Madonas kartingu trasē notiks ekipējuma, ieroču un militārās tehnikas izstāde.
Plkst.12.30 laukumā pie Madonas novada
pašvaldības ēkas būs iespējams vērot Nacionālo bruņoto spēku orķestra defilē programmu;
savukārt plkst.13.00 – Štāba bataljona Godasardzes rotas defilē priekšnesumu. No plkst. 13.30
līdz 15.00 laukumā pie Madonas novada pašvaldības ēkas notiks Valsts robežsardzes un Valsts
policijas kinologu un tuvcīņas paraugdemonstrējumi. Sākot no plkst. 15.00 Madonas kartingu
trasē plānoti Nacionālo bruņoto spēku un Valsts
robežsardzes gaisa kuģu paraugdemonstrējumi, kas notiks tikai lidojumam labvēlīgos laika
apstākļos. Savukārt plkst. 16.00 Madonas pilsētas stadionā notiks futbola spēle starp Futbola
Klubu “Madona” un NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas futbola izlasi.
3. maijā plkst. 18.00 Nacionālie bruņotie
spēki aicina Madonas iedzīvotājus un viesus apmeklēt Brīvības svētkiem veltītu NBS orķestra
koncertu Madonas pilsētas kultūras namā. Turpinot Latvijas armijas tradīcijas, ieeja koncertā
– bez maksas. Ielūgumus no 25. aprīļa iespējams izņemt Madonas pilsētas kultūras nama
biļešu kasē. Plašāk par pasākumiem lasiet novada mājaslapā www.lubana.lv
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Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2018. gada aprīlis

Lieldienu gaidīšanas svētki
„Kāpēcīšos”
Kad gaisu pāršalc viegls, smaržīgs,
silts vējiņš un bērzu sulu garša ir tik
pat patīkama kā putnu dziesmas, tevi
pārņem pavasara saulainās emocijas...
Paskaties apkārt – daba mostas. Nesen
atlidojušie stārķi klabina savas sarunas,
skaistā kamene ir notupusies uz atvērtā
krokusa un debesis rādās gaišākas.
Pavasaris ir pamošanās un pārsteigumu laiks. Daba, dzīvnieki un savā ziņā
arī cilvēki pamostas no ziemas miegainā
cikla un kļūst rosīgāki pavasarim.
Kalendārs vēl aizvien rāda aprīli, bet
daba un notikumi to neievēro – reizēm
šķiet, ka ir tik pat karsts kā vasarā, bet
kāds notikums liek domāt, ka vēl aizvien
esi ziemā. Tomēr daži notikumi ir tur, kur
tie vienmēr bijuši: ikgadējā aprīļa talka,
kas notiek visā Latvijā, „Aiviekstes lakstīgalas”, kurām gatavojas un kuras notiek
Meirānu Kalpaka pamatskolā, 4. maija
svētki, kurus svinam. Pavasarī ir dzimšanas diena kādai īpašai mūsu novadniecei – 7. aprīlī Lubānā notika dzejniecei
Broņislavai Martuževai veltīts koncerts
„Daudz laba nevajaga, draugs!”, kurā
piedalījās arī mūsu skolas skolēni un
visus priecēja Ingus Pētersona skaistā
balss.
Skolās ir jāmācās cītīgāk, jo mācību
gads drīz būs noslēdzies, to, protams,
neatvieglo fakts, ka pavasara saulainie
skati tā vien aicina nolikt mācību grāmatu un skriet laukā, bet jāmācās ir, jo tas
ir svarīgi.
Šajā rosīgajā laikā novēlu jums
skaistu, bezrūpīgu un smaržīgu pavasari un atrast iedvesmu visam, ko darāt!
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

Baltas pūkas zemi klāj,
Zaķis mums ar roku māj.
Liela diena nu ir klāt,
Jāiet olas ripināt.
29. marta rītā pirmsskolas grupiņā „Kāpēcīši” pulcējāmies lieli un mazi, līdzi nesot
skaisti krāsotas Lieldienu olas, jo pirmsskoliņā notika Lieldienu pasākums. Mazie
ķipari mūs iepriecināja ar muzikālu izrādi
„Kas krāso olas”. Prieks par mūsu mazajiem, ka viņi tik labi var iemācīties tekstu un
neko nesajaukt. Noskatoties lielisko izrādi,
mēs uzzinājām, kurš Lieldienās īsti tās olas
krāso.Tas ir Lieldienu zaķis!
Tālāk mūs gaidīja pārsteigums. Pats
lielais Lieldienu Zaķis bija atsūtījis vēstuli
skolotājai Dzirkstītei, kurā lūdza bērnus un
vecākus doties olu medībās. Viņš vēstulē
bija atstājis norādi, kurp jādodas, lai varētu
atrast paslēptās Lieldienu olas. Tā nu visi
kopā devāmies ceļā. Atrodot pirmās norādes gala punktu, bija jāatmin mīkla un
jāspēlē rotaļa. Norādes mūs noveda ābeļdārzā, kur vajadzēja atcerēties kādu no
latviešu ticējumiem: – Ja zaļajā ceturtdienā
pie ābelēm piekar dzijas kamolus, tad būs
daudz ābolu. Cerams – šis ticējums piepildīsies. Tā nu mēs kopā ar bērniem meklējām norādes, minējām mīklas un gājām
rotaļās līdz nonācām pie šūpolēm, kur,
atminot mīklu, bērni varēja izšūpoties, lai
vasarā odi nesakož. Nākamā norāde mūs
noveda atpakaļ „Kāpēcīšu” mācību telpā,
kur turpinājās olu medības. Te bija jāveic
stafete ar olas nešanu karotē. Kad stafete
bija veikta, meklējumi aizveda uz atpūtas
telpu, kur bija jāatmin vēl pēdējā mīkla, ku-

ras atminējumā bērni atrada lielā Lieldienu
zaķa paslēpto olu grozu pilnu līdz malām ar
krāšņām un gardām šokolādes oliņām. To
bija tik daudz! Kur nu tās likt? Bērniem palīgā atsteidzās skolotāja un izsniedza katram
plastmasa spainīti, kurā vienlīdzīgi saripoja
atrastās oliņas. Gardās oliņas saņēmām arī
mēs. Tad skolotāja Dzirkstīte visus aicināja
piedalīties mūsu kopīgi izveidotās krāsoto
olu izstādes aplūkošanā un skaistākās olas
noteikšanā. Kad tika izvēlēta skaistākā ola,
sākās īstas olu kaujas un olu ripināšanas
sacensības. Nu gāja vaļā īsta jautrība. Skanēja smiekli un gaviles. Šīs Lieldienu izdarības bērniem ļoti patika. Bērni priecājās
par iespēju sacensties ar mums olu kaujās.
Viņiem patika sacensties savā starpā – kurš
savā īpašumā iegūs visvairāk olu. Beigu
beigās pasākuma noslēgumā mazo ķiparu
spainīši bija pilni gan ar sapelnītajām krāsotajām Lieldienu olām, gan ar saldajām
šokolādes oliņām. Par piedalīšanos šajā
jautrajā pasākumā visi saņēmām dāvanā
īpašu Lieldienu olu ar mazu Lieldienu zaķīti
un jauku Lieldienu novēlējumu.
Mēs visi guvām pozitīvas emocijas un
prieku no šī pasākuma. Tas bija izdevies.
Liels prieks par bērnu paveikto. Šādi pasākumi padara mūsu ikdienu interesantāku,
piepildītāku gan mums, vecākiem, gan arī
mūsu mazajiem un lielajiem ķipariem. Liels
paldies skolotājai Dzirkstītei un auklītei Ivetai par sniegto iespēju šos Lieldienu gaidīšanas svētkus nosvinēt kopā.

Nemanot aizskrējis laiks, un klāt jauns
darba cikls.
18. marts – starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde, kurā piedalījās Andris Dailīdens (3.kl.), Nikola Puška (5.kl.), Agnese
Ērgle (7.kl.), Inese Krēsliņa (9.kl.), kopā ar
viņiem bija skolotāja Sandra Valaine.
21. aprīlis. Erasmus+ projekta “Zem
tolerances lietussarga” ietvaros devāmies
mācību ekskursijā uz Rīgu. Kā mums veicās
šajā dienā, varēs lasīt nākamajā “Kaktusa”

numurā.
26. aprīlis – līdzpārvalžu tikšanās Lubānā; vieglatlētikas sacensības 1. – 5.kl. skolēniem Kalsnavā. Skolā notika talka.
28. aprīlis – Latvijas dziedošo zēnu vokālistu konkurss “Aiviekstes lakstīgalas”.
1. – 6. maijs – Nordplus jauniešu mobilitāšu projekta “Uzdrīksties!” vizīte Somijā.
Skolas avīzīte “Kaktuss” piedalās skolu
avīžu skatē Madonā, noslēguma pasākums
notiks 10. maijā Madonas Valsts ģimnāzijā.

“Kāpēcīšu” vecāki
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“KAKTUSS”

Uzdrīksties!
No 19. – 24.martam Meirānu Kalpaka
pamatskolā norisinājās Nordplus Jauniešu mobilitāšu projekta „The Power of
Initiative” („Uzdrīksties!”) NPJR-201710043 tikšanās.
Mācoties uzņemties iniciatīvu, atbildību, izteikties, sadarboties, dalībnieki bija
sagatavojuši prezentācijas un pastāstīja
par savām skolām, vietējiem un skolās
izveidotajiem skolēnu mācību uzņēmumiem, savu vecāku darbavietām. Radošās
darbnīcas šoreiz vadīja paši skolēni, piedāvājot gatavot draudzības rokassprādzes,
koka magnētiņus, saldumus, pīrāgus,
atstarotājus – piekariņus, mandalas, vannas bumbas, degustējot piena produktus,
atbilstoši savu skolā izveidoto mini darba
grupu izvēlētajai tēmai. Skolēni veidoja un
komentēja kolāžas par godu mūsu valstu –
Latvijas, Igaunijas un Somijas simtgadēm.
Projekta tēmu – uzņēmējdarbību, izzinājām arī apmeklējot vairākus Madonas
reģiona uzņēmumus: A/S “Latvijas valsts
meži” kokaudzētavu “Podiņi”, zemnieku
saimniecību “Jāņkalni”, “Madonas karameles”, kur izmēģinājām arī paši roku saldumu gatavošanā, putnu dārzu “Rozas”,
Lubānas amatnieku centru. Par gida darba
specifiku sarunājāmies ar Lubāna ezera
informācijas centra darbinieci, vienlaicīgi
baudot un pētot Lubāna mitrāja kompleksa burvību ziemīgajā pavasarī.
Tomēr visa pirmsākums ir stabils teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu
pūrs, ko tepat netālu ar plašu tehnisko
aprīkojumu profesionāli piedāvā Jēkabpils
agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība.
Tuvāk iepazīt Lubānas pusi mums palīdzēja Lubānas vidusskolas gidu pulciņš,
Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs, Lubānas novada jauniešu centrs. Īpaši neaizmirstams
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izvērtās piedzīvojums kopā ar Māri Valaini
– ekspedīcija, meklējot virsaiša apslēpto dārgumu lādi Ērgalā, kad, vilku gaudu
un krakšķoša ledus pavadīti, noslēpojām
deviņus kilometrus un pie ugunskura un
siltas zupas atgriezāmies jau krietnā tumsiņā.
Lepojamies, ka godam kopjam latviešu
tautas tradīcijas un, lai gan veselības problēmas bija skārušas ne vienu vien skolēnu
un pedagogu, varējām viesus iepriecināt
ar koncertu “Nāc un pievienojies!” Pēc
tam tirdziņš, kurā skolēni pārdeva savas
ražotās – ceptās, austās, grebtās, pītās
lietas.
Iepazīt vienam otru, būt iecietīgiem,
pieņemt vienam otru mācījāmies kopīgās
spēlēs, rotaļās, uzdevumos, lomu spēlēs.
Skolēni atzina, ka nebūt nav vienkārši iekļauties grupā un efektīvi komunicēt, respektēt vienam otra vēlmes, vajadzības un
mentalitāti.
Paldies par sadarbību un atsaucību
gribam teikt jo īpaši mūsu Lubānas puses
ļaudīm – Jānim Siksalietim, Mārim Valainim, Ilzei Krauklei, Līgai Padomai, Anitai
Tropai, Lailai Strodei, Solzemnieku ģimenei, Lubānas patērētāju biedrībai, Sandrai
Valainei, Dacei Rudzītei, Ingai Aizsilniecei,
SIA “Lubauto”, Lailai Krēsliņai, tūrisma un
rekreācijas centram “Ezernieki”! Paldies
visiem, kas iesaistījās, juta līdzi, atbalstīja!
Sirsnīgs paldies ģimenēm, kas ir gatavas
pielāgoties visām dzīves situācijām un uzņemties rūpes par saviem un svešiem bērniem! Paldies kolēģiem, ka varam viens uz
otru paļauties, esam līdzās un kopā darām
labas lietas!
Katra jauna pieredze mūs bagātina un
paver jaunus apvāršņus. Nebaidies, iesaisties, uzdrīksties!
Foto reportāža – www.meiranukalpakapsk.lv.
Projekta koordinatore skolā
Ilze Stiprā
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Putnu dienas
Kalsnavā!
28. martā LVM Kalsnavas arborētumā, gaidot pavasari, notika putnu dienām veltīts pasākums skolēniem. Pasākumā piedalījās 5. – 9. klašu skolēni.
Dodoties uz šo pasākumu, katram bija
iespēja piedalīties konkursā “Putni pavasarī”. Šo iespēju izmantoja divi skolēni. Visi iesūtītie darbi tika vērtēti divās
grupās un 5. – 7.kl. grupā balvu saņēma
Jēkabs Ērglis (Meirāni, 7.kl.).
Šajā dienā izzinājām, pētījām, spriedām un diskutējām par putnu bioloģiju
– daudzveidību, uzbūvi, nozīmi dabā,
aizsardzību un cilvēku ietekmi. Uzzinājām interesantus faktus par putniem,
diskutējot ar ekspertiem – Latvijas valsts
mežu vides plānošanas speciālistu Mārtiņu Kalniņu un dabas draugu Māri Olti.
Turpinājumā notika erudītu konkurss. Komanda 5 cilvēku (Monta Apša,
Edgars Solovjovs, Marina Puška, Daniels Pauls, Nikola Puška) sastāvā atbildēja uz dažādiem jautājumiem par
putniem. Kā talismanu izvēlējāmies
pīli, jo tā simbolizē Lubānu un atrodas
Lubānas pilsētas ģerbonī. Katrai skolai
bija iespēja izgatavot putnu būrīšus.
Mēs izgatavojām sešas jaunas putnu
mājiņas, kuras priecē putnus, kas dzīvo
pie skolas.
Pēc nopietnas darbošanās un lielo
zināšanu uzkrāšanas, notika apbalvošana. Bijām ļoti pārsteigti par saviem
sasniegumiem, jo astoņu komandu
konkurencē ieguvām 3. vietu.
Bruno Lācis, 7.kl.
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Uz pasaules nav tādas vietas, kas būtu
drošāka par mammas klēpi .
Uz pasaules nav tādas lietas, kas būtu īstāka
par mammas mīlestību.
Lai mūsu mammām nepietrūkst spēka un izturības!

Talka “Liepsalās”

Pulkveža Oskara Kalpaka Piemiņas Fonds
sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Jaunsardzi un
Zemessardzi, ir rūpējies lai Ārijas KalpaksGrundmanes radītais patriotisma gars “Liepsalās” neizsīktu. Šeit regulāri tiek rīkotas nometnes skolu jaunatnei, kā arī citi patriotiski
pasākumi.
2017. gadā “Liepsalu” īpašniece, Ārijas
Kalpaks-Grundmanes māsas mazmeita Jūlie
Arija Faltens ir izteikusi vēlēšanos dāvināt īpašumu LR Aizsardzības ministrijai. Ministrija ir

izteikusi vēlmi dāvinājumu pieņemt.
Katru pavasari “Liepsalās” tiek organizētas pavasara sakopšanas talkas. Šogad “Liepsalu” talka notiks 28. aprīlī Lielās Talkas ietvaros. Talkas moto: “Manai Latvijai simtgadē
– “Simtgades birzs”. Aicinām ikvienu piedalīties stādīšanas un citos teritorijas sakopšanas
darbos.
Pulkveža Oskara Kalpaka Piemiņas Fonds
Madonas novada pašvaldība
Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs
Aigars Šķēls, m.t. 29426366

Kas ir debates? Apmācības vadīs viena no
Lubānas jauniešiem: Gita Sauka.

12.05.

Debates par sabiedrībā
aktuālām tēmām.

Gaidīsim visus
interesentus!
Lubānas novada
jaunieši

Spēlfilma “Mērijas ceļojums”
4. maijā plkst. 18.00 Lubānas pilsētas klubā spēlfilma (aktierkino ar dok. filmas elementiem jeb otrādi) – “MĒRIJAS CEĻOJUMS”. Bez viņas Latvijas muzeji
būtu tukši – Daiga Kažociņa dokumentālajā spēlfilmā “Mērijas ceļojums” atveido
Mēriju Grīnbergu (1909 – 1975), pateicoties kurai, nacistu 1944. gadā izvestās
Latvijas mākslas vērtības atgriezās dzimtenē. Kristīnes Želves filma balstīta uz Mērijas Grīnbergas vecākās autentiskajām dienasgrāmatām, kas portretē savas
dzimtas likteni no 20.gadsimta sākuma līdz dziļiem padomju laikiem – no augstākās sabiedrības līdz proletāriskam trūkumam. Ieeja – 2 EUR.

Darba kārtībā jautājumi:
1. Par grozījumiem 27.02.2014. Lubānas
novada pašvaldības noteikumos Nr. 2 “Par
balvas – prēmijas piešķiršanu pedagogiem”.
2. Par nolikuma Nr. 2 “Lubānas novada
pedagogu metodisko izstrādņu skates nolikums” apstiprināšanu.
3. Par grozījumiem 28.11.2013. Lubānas
novada pašvaldības noteikumos Nr. 5 “Par
Lubānas novada izglītojamo prēmēšanu”.
4. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu kvadracikla iegādei.
5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes
nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka ielā 16, Lubāna, Lubānas nov., sadalei (kadastra numurs īpašumam: 7013-004-0073).
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes
nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Paeglītes 1”, Indrānu pag., Lubānas
nov., sadalei.
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes
nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Klintis”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu:
70580120011 sadalei.
8. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pagraba Tilta ielā 5, Lubānā nojaukšanai.
9. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Lubānas novada
administratīvajā teritorijā.
10. Par pašvaldības ceļu fonda vidējā
termiņa (trīs gadu) plānu.
11. Par saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.
gada 30. janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par pašvaldības 2018. gada budžetu””
apstiprināšanu.
12. Par saistību uzņemšanos un projekta
“Aktīvas un veselīgas ģimenes Lubānas novadā” īstenošanu.
13. Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu.
Lubānas novada tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā

Septītā tikšanās “Dzimis Lubānas pusē,
audzis Latvijai” ar māsām Agitu Pusvilku
un Santu Pusvilku-Bierandi. Agita ir sabiedrisko
attiecību speciāliste un dalīsies pieredzē par bezatkritumu dzīvesveidu (zero waste), bet Santa ir jogas
pasniedzēja un brīvajā laikā fotografē Latvijas dabas
ainavas. Norises laikam sekot – www.lubana.lv.

13. maijā plkst. 17.00 Lubānā

AKCIJA

“Šūpojies, mana dziesma,
UZ ŪDENS
Aiviekstiņas vilnīšos”
Lubānas kultūras nama lauku kapela
“Meldiņš” piedziedās Aivieksti
no estrādes līdz Ružāniem.
Ieņemiet labākās vietas Aiviekstes
krastos un uz tilta!

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 27. aprīlis
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NOVADĀ

MNF izsludina
LEADER projektu
iesniegumu
pieņemšanas
10. kārtu
Nodibinājums “Madonas novada
fonds” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošanas
saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un vietējās attīstības stratēģijas
“Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020.” ietvaros.
Projektu iesnieguma pieņemšana
notiek no 2018. gada 19. maija līdz 19.
jūnijam.
Projekta īstenošanas termiņš:
– projekta īstenošanas termiņš ir
viens gads no Lauku atbalsta dienesta
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 10. kārtai un
stratēģiskajam mērķim “Sabiedrības
dalība un sadarbība vietējās ekonomikas un dzīves kvalitātes stiprināšanā,
sabiedriski aktīvas un attīstošas dzīves
vides veidošanā” un 2.6. rīcībai “Praktisku prasmju un zināšanu veicināšana MNF teritorijā” atbalsta apmērs ir
16000 EUR.
Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju var vietējā rīcības grupā “Madonas
novada fonds” Madonā, Poruka ielā 1,
trešajā stāvā. Papildu informācija mājaslapā www.mnf.lv un www.lad.gov.lv.
Projekta iesniegumu iesniedz vienā
no trim veidiem:
– papīra dokumenta formā nodibinājumā “Madonas novada fonds” Madonā, Poruka ielā 1, trešajā stāvā;
– elektroniski LAD elektroniskās
pieteikšanās sistēmā (EPS);
– elektroniski projekta iesniegumu
elektroniskā dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un
apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko
dokumentu likumā noteiktā kārtībā, nosūta lad@lad.gov.lv.
Kontaktinformācija: stratēģijas administratīvā vadītāja Jogita Baune, tālrunis 27527343, e-pasts: jogitabaune@
inbox.lv.
Pirms individuālajām konsultācijām lūdzam iepriekš vienoties par tikšanās laiku.
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“Taurenīši” – dabas pētnieki
“Taurenīšu” grupas bērni pēdējos mēnešos ir iemīļojuši Disneja pasakas par
Vinniju Pūku un viņa draugiem. Izlasot grāmatu “Mazais pētnieks Rū”, arī mums
radās vēlme kļūt par dabas
pētniekiem un realizēt šo pasaku dzīvē. Nolēmām, ka dosimies pārgājienā, lai atklātu
pavasara brīnumdarbus.
Gatavojāmies
pārgājienam, pēc iespējas precīzāk ievērojot grāmatā rakstīto. Pasaka sākas garšīgi, jo ķengurēna
mamma Kenga cep gardus
cepumus. Mums auklīte Arta
izvārīja garšīgas biezpiena
bumbiņas.
Nākamais uzdevums –
mugursomas sakārtošana. Šis
uzdevums mums grūtības nesagādāja, jo grāmatas beigās
atradām sarakstu ar dabas
pētīšanai
nepieciešamajām
lietām. Somā ielikām lupas,
tālskati, zīmēšanas papīru,
flaumasterus, tukšu kasti atrastajiem dārgumiem, telefonu
fotografēšanai un dabas skaņu ierakstīšanai.
Vēsā 11. aprīļa rītā devāmies ceļā pa
Barkavas ielu. Lai kāds nesāktu uztraukties, kā Sivēns par mājupceļa atrašanu,
mēs tāpat kā Rū un Pūks uz ceļa atstājam
bultas no čiekuriem un ar krītu zīmētas.
Ceļš veda garām mūsu Adelīnas mājai,
pie kuras ar plaukstām taustījām salnas
skarto zāli un vērojām krūmu pumpurus.
Dodoties tālāk, ieraudzījām mūsu Uldi
čakli kasām pērnās lapas. Pie Ulda mājas
vērojām sniegpulkstenītes, kurmja rakumus pļavā un apskatījām, cik augstu pie
šķūņa sienas Ulda tētis ir piestiprinājis
putnu būrus. Izrādās – tas tādēļ, lai kaķis
netiktu klāt.
Tad devāmies pāri ceļam uz audzinātājas mammas pagalmu un pļavu, lai ar
lupu un binokli vērotu dabu. Bet mēs ne
tikai vērojām ar acīm, bet arī klausījāmies,
taustījām un smaržojām, jo grāmatā bija
teikts: “Labs pētnieks vēro, pasmaržo un
ieklausās! Ja vēlies ko sadzirdēt, jābūt ļoti,
ļoti klusam.”
Atpakaļceļā piestājām pie skudru pūžņa, pavērojām, cik tās rosīgi darbojās.
Nostājāmies zem lielas egles un paskatījāmies augšup.
Bērnudārzā atgriezāmies ar jauniem
iespaidiem un pilnu kastīti ar dārgumiem
– gliemežvāku, akmentiņu, koka zariņu,
egles čiekuru, skujiņu u.c.
Tas tiešām bija aizraujoši – izspēlēt izlasīto grāmatu! Paldies auklītēm Artai Saliņai
un Inesei Tomiņai, kuras aktīvi piedalījās
pārgājienā.
Pagājušajā vasarā Vecāku žūrijas ie”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 27. aprīlis

tvaros izlasīju Reičelas Meisijas Stefordas
grāmatu “Brīvroku mamma”. Šī grāmata
liek aizdomāties par to, kas mūsu dzīvē ir
prioritāte. Autore stāsta par savu pieredzi,
kā nolikt malā telefonu un piedzīvot patiesi
būtisko.
Ļoti bieži nākas redzēt, ka vecāki jau
pavisam mazus bērnus radina laiku kavēt
ar telefonu, jo māmiņām nekā cita somā
nav, ko bērnam iedot – ne rotaļlietu, grāmatiņu vai zīmuļa un papīra lapas. Grāmatā ir sniegti praktiski padomi, kā pilnvērtīgi
pavadīt laiku kopā ar bērniem, kā aizpildīt
laiku, piemēram, gaidot rindā pie ārsta.
ASV un Kanādas pediatrijas akadēmijas pētnieki izpētījuši, ka pārmērīga tehnoloģiju izmantošana palielina bērniem risku
saskarties ar uzvedības traucējumiem, veicina uzmanības deficītu un virkni citu problēmu, ietekmē bērnu kognitīvo attīstību,
kas veicina lasītprasmes grūtības. Izraisa
arī miega traucējumus.
Es pievienojos R. M. Stefordas aicinājumam:
“Neatlaidīgi aiciniet savus ģimenes locekļus iesaistīties tādās aktivitātēs, kurās
nav vietas elektroniskajām ierīcēm vai tehnoloģijām.
• Galda spēles;
• Pastaigas dabā/pārgājieni;
• Izbraukumi ar divriteņiem;
• Māksla un rokdarbi, gleznošana;
• Zinātniski eksperimenti;
• Sporta pasākumi utt.”
“Taurenīšu” grupas audzinātāja
Gunita Strode

AKTUĀLI

Veiksmes stāsts – darba tikums
21. aprīlī Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā kārtējā tikšanās ar
Lubānas puses cilvēku. Pēdas mūsu dzīvē atstāj
vieta, kurā esi dzimis, dzīvojis, audzis. Mūsu
raksta varonis Rolands Greiziņš dzimis Krievijā,
tāpēc, stāstot par sevi ar humoru saka, ka nebaidās no Putina, jo ir savs cilvēks. Tomēr visspilgtākās viņam ir atmiņas par vietu, kur dzīvojis pēc
atgriešanās no izsūtījuma. Un tā ir Lubāna. Šeit
gūtas pirmās darba iemaņas, iemācīts darba tikums – mīlestība pret jebkuru darbu. Un tad jau
pēc Lubānas vidusskolas absolvēšanas sākas
cits stāsts, kas saistīts ar Rīgu, Jūrmalu.
Ko Rolands Greiziņš atceras par Lubānu? – Dzīves apzināšana vairāk sākās Lubānā.
Kad atbraucu no Krievijas, man bija 7 gadi. To,
kas ar mani notika līdz 7 gadiem, es arī diezgan
daudz atceros. Lubāna ir daļa no Latvijas. Vārds
Lubāna daudziem cilvēkiem raisa domu, ka tas
ir ceļa gals. Kad brauc uz šejieni, cilvēkiem liekas, ka tālāk nekā vairs nav. Es tā, protams,
nedomāju, jo bērnība un skolas gadi šeit bija
ļoti jauki. Aiviekste vien ko dod, Mācītājmuižā,
kur dzīvojām, man bija sava kompānija, draugi,
paziņas. Redzu skatītājos Loru, ar kuru bērnība
pavadīta kopā, un citus. Manas vecāku mājas
bija Druvienā. Pat nezinu, kāpēc vecāki izvēlējās atgriezties Lubānā. Varbūt tamdēļ, ka šeit
dzīvoja mammas brālis Alfrēds.
Humoram. Pirmajā dienā mamma mani
atveda uz skolu, otrajā dienā, kad bija jāiet uz
skolu, viņa jautāja, vai es nenomaldīšos. Mātes
brālis atbildēja, ka nenomaldīšos, jo viņš novilkšot striķi no mājas līdz skolai.
Lubānā bija jauki, jo katram sava bērnība
liekas jauka, vienalga, kādos apstākļos jādzīvo.
Skaistās ziemas, hokeja spēlēšana. Atceros, ka
fizikas skolotāja Liberte parasti sauca atbildēt
tos lielākos hokeja spēlētājus, jo bija tā, ka tā
stunda, protams, nebija sagatavota, jo spēles
ieilga. Kamēr mācījos skolā, tika atklāts jaunais
tilts pār Aivieksti, tā ka bija daudz visādu interesantu notikumu Lubānā.
Domāju, ka es no Lubānas, vecākiem, sava
tēva visvairāk guvu darba tikumu. Man bija
daudz jāstrādā. Nekad netika runāts pretī, ka
negribu, nedarīšu. Kartupeļi, siens, dārzu laistīšana utt. Kad darbi bija padarīti, varēju iet bumbu dzenāt. Man pat darba grāmatiņā ir ieraksts,
ka no 14 gadu vecuma strādāju oficiālā darbā
MRS darbnīcās, kur veicu izolācijas darbus
ūdenscaurulēm. Bijām pieņemti 2 strādnieki:
es un Sobko Larisa. Un pēc tam jau strādāju
katru vasaru. Nekad nevarēju pateikt: negribas
iet uz darbu, gribas gulēt vai ir slinkums. Varbūt
šis moto mani ir pavadījis visu manu dzīvi. Patīk
strādāt. Es mīlu darīt visu.
Kā sākās darba dzīve Rīgas zooloģiskajā
dārzā? – Pavisam nejauši. 1989. gadā es ar firmu, kurā tolaik strādāju, parādījos zooloģiskajā
dārzā. Taisījām nagaiņiem žogu un veicām citus
darbus. 1991.g. mani zooloģiskā dārza vadība
pierunāja strādāt par direktora vietnieku saimnieciskajā darbā. Piekritu, jo tajā laikā zoodārzs
nebija īpaši sakārtots, vairākas jaunbūves atstātas nepabeigtas. Toreiz bija tā, ka betona krava
iebrauc pa vieniem vārtiem iekšā, pa otriem ārā,
jo pa ceļam jau ir pārdota, nemaz neizgāžot
zooloģiskajā dārzā. Niezēja nagi, kā gribējās sa-

kārtot to visu, uzlabot. Tajā laikā labturības noteikumi dzīvniekiem bija savādāki. No padomju
laikiem tā bija iegājies: jo vairāk dzīvnieku, jo
lielākas prēmijas. Vienā būrī tika sabāzti daudzi
dzīvnieki. Tā sākās lielais darbs zooloģiskajā
dārzā. 1995.g. janvārī man piedāvāja kļūt par
zooloģiskā dārza direktoru. No tā laika līdz pagājuša gada novembrim es cītīgi nostrādāju par
direktoru. Tanī laikā atkarībā no līdzekļiem (kuru
bija maz), lēnām tika sakārtots zooloģiskais
dārzs. 25 gados, kopš strādāju zooloģiskajā
dārzā, ir mainījušies noteikumi, kas attiecas uz
dzīvnieku labturību, turēšanas apstākļiem. Tur
kur agrāk tika turēti 15 dzīvnieki, vajadzēja izveidot vietu tikai pāris dzīvniekiem. Tas nozīmēja,
ka dzīvnieku skaitam jāsamazinās, jo zooloģiskā dārza teritoriju nebija kur paplašināt.
Kādus dzīvniekus turēt, ir katra zooloģiskā
dārza priekšnieka plāns. Lai varētu turēt ziloni,
vajag milzīgus ieguldījumus, jāuzbūvē cietoksnis. Tas viss aizņem daudz teritorijas. Ziloņus
dabūt nav problēmas. Ministrus pie mums var
dabūt ātri, bet ziloņu kopēju sameklēt pat pusgada laikā nav vienkārši. Ja kāds vēlas darboties ar ziloņiem, daudz jāmācās, jābrauc stažēties uz ārzemēm. Cilvēks izmācās, bet tad viņu
neapmierina alga un viņš aiziet prom uz citu
darbu. Nav mums arī Latvijā tādas skolas, kur
varētu mācīties par dzīvnieku kopēju. Pašam
zooloģiskajam dārzam jāizveido savi profesionāļi.
Man bieži jautā, kurš no dzīvniekiem pašam
vistuvākais zoodārzā. Labi, teikšu tā: esmu dzimis tīģera gadā un lauvas horoskopā. Ar to viss
pateikts. Par putniem. Dzērvēm līdzīgi ir tādi
sekretārputni. Padomju laiki. Atbrauc pārstāvji
no partijas komitejas paskatīties dzīvniekus.
Viņi jautā: – Kas par putnu? – Sekretārputns. –
Ko ēd? – Peles. Pēc zoodārza apskates mani
pasauca maliņā un pateica, ka varu visiem teikt,
kā sauc šo putnu, bet ka tas ēd peles, labāk
gan lai nesaku nevienam. Lūk, bija arī tādi kuriozi – norādījums par sekretārputnu no partijas
vīriem. Mums gadījās arī tā, ka putni, dzīvnieki
dažreiz aizmuka. Vienreiz aizmuka arī sekretārputns. Mana sekretāre pusdienoja kafejnīcā,
bet sardzes priekšnieks, iedams garām, sauca:
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 27. aprīlis

Sekretār, kur tu vazājies? Viss zoodārzs tevi
meklē!
Var jau vienmēr sūdzēties, ka ir slikti, nav
naudas, neko nevar izdarīt, bet es domāju, ka
daudz ko var paveikt arī bez naudas, tikai ar
lielu gribu, pēc principa: kaut arī salāpīts, bet
tīrs. Šajos gados daudz ir paveikts arī darbinieku labā, iekārtotas palīgtelpas. Viena lieta ir, ko
redz apmeklētājs, bet otra lieta ir ķēķa puse, kas
arī ir ļoti svarīga zooloģiskā dārza darbībā.
Bet nu ir pienācis laiks, kad kaut kas arī mājās ir jāpadara. Pēc 22 gadu zooloģiskā dārza
vadīšanas izlēmu laiku veltīt sev. Tagad mēs ar
sievu varam paceļot, piemēram, uz Lubānu atbraukt.
Ar ko nodarbojos, kad esmu atpūtā?
– Dzīvoju Jūrmalā. Mums ir sava mājiņa. Paši
zināt, ko nozīmē zālājs, augļu koki un dzīvžogs.
Ir bijuši 2 suņi – vilki. Nodarbojos ar klūdziņu
pīšanu. Man vajadzēja draugu, kas ar mani sēž,
kad visi citi jau ir aizgājuši gulēt. Iegādājos suni.
Bija labs palīgs. Ko nopinu, to stiepa ārā, visas
klūgas tika iznēsātas. Man bija ļoti mīļš, bet visus citus nolika pie vietas.
Meita mani pierunāja doties slēpot. Uz slēpēm nebiju bijis kopš Lubānas laikiem. Man bija
uzreiz jāpērk slaloma slēpes. Uzvilku, un tā es
no 2002. gada regulāri slēpoju. Ārzemēs neesmu daudz bijis slēpot, katru gadu braucu uz Siguldu. Ziniet, kas par brīnumu? Varu nobraukt.
Tagad jau mazmeitu (5 g.) ņemu līdzi.
Un tad atkal nāca cits periods – otrs suns.
Ar viņu mēs iekarojām virsotnes. Gājām suņu
kursos 4 mēnešus, tad sākām piedalīties izstādēs. Iegūtas Latvijas čempiona medaļas visās
vecuma grupās. Braukājām pa izstādēm un
pelnījām medaļas. Tagad mans draugs pelna
medaļas citos medību laukos.
Aivieksti esmu nomainījis pret Lielupi, makšķerēju. Man ir kompānija, ar kuru kopā esmu
apbraukājis visus Latvijas ezerus. Tādā veidā es
iepazīstu Latviju. Šovasar trešo reizi braukšu uz
Norvēģiju, tur makšķerējot var arī vaļus apskatīt, un daba brīnišķīga. Un vēl, runājot par vaļaspriekiem, esmu ķēries klāt veciem sienas pulksteņiem, lēnā garā pa vakariem tos restaurēju.
Bija laiks, kad audzēju arī gladiolas un tulpes.
Vēlējums Lubānai? – Es jau savā ziņā tā kā
nodevējs, kurš aizbēdzis no Lubānas, teikšu tā:
– Es apbrīnoju lauku cilvēkus, kuri nav nodzērušies un neviļājas pa grāvjiem. Es apbrīnoju tos,
kas strādā, atrod laimi, jo katrs mēs esam šeit
un tagad. Esmu gandarīts par lauku ļaudīm un
ļoti jūtu līdzi, jo dzīve laukos ir grūta. Vajag īstu
spēku, lai neblandītos pa pasauli, bet paliktu
te un strādātu. Lauku cilvēki nav izmisuši, priecājas par dzīvi, strādā. Paldies jums visiem par
to! Gribas, lai Lubāna turas. Es atceros, kad vēl
mācījos šeit, skolā bija apmēram 500 skolnieku.
Kas tik mums skolā nenotika: koncerti, sporta
sacensības – mutuļoja dzīve. Tagad skolā ir 170
bērni. Lubānieši, vēlu visiem veselību, izturību
– turaties!
Rolanda Greiziņa atstātās pēdas sabiedrībā
– mūsu valsts tēla spodrināšana caur darba tikumu. Viņš uzskata, ka ikviena cilvēka veiksmes
stāsts ir darbs – jebkuru problēmu var atrisināt
ar darbu. Un darbs viņa skatījumā ir process,
kurā gūsti gandarījumu no padarītā.
Lai veicas ikvienam no mums sekot šī darbīgā vīra piemēram!
Ligita Pētersone
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AKTUĀLA INFORMĀCIJA
11:00
Meirānu Kalpaka pam
pamatskolā
notiks
Jānim Zāberam veltīts
zēnu vokālistu konkurss

Lubānas
džunglis 2018
1.05.
11.00

1100 – 1115 –
konkursa atklāšana
1115 ~ 1215 – konkurss 6 – 8 gadu
vecuma grupā
1215 ~ 1415 – konkurss 9 – 11 gadu
vecuma grupā
1445 ~ 115 – konkurss 12 – 15 gadu
vecuma grupā
1615 ~ konkurss 16 – 18 gadu
vecuma grupā

18:00

Latvijas Meža darbinieku
vīru kora

“Silvicola” koncerts
Laipni aicināti visi novada iedzīvotāji!
Pēc koncerta konkursa “Aiviekstes
lakstīgalas” laureātu apbalvošana

IZRĀD

ES

Meirānu tautas namā
30. aprīlī plkst. 20.00
Meirānu tautas nama amatierteātris
“ZELTRAČI”
Māra Horna
PIRMIZRĀDE

“Brangais
ķēriens”
(vadītāja – Ilona Malahovska)
Nelikumīgi darījumi, policijas sirēnas,
pakaļdzīšanās, pārpratumi, amizantas situācijas. Beigas kā vienmēr – labas!
Lomās:
Aivars Bilinskis, Dzintars Aizsilnieks,
Linda Dubrovska, Ilona Malahovska,
Gunta Brieze, Andris Briezis,
Jautrīte Aizsilniece, Aivita Apsīte.
Pie skaņu un gaismu pults – Aiva Caunīte
Ieeja – bez maksas

Nākamais “Lubānas Ziņu”
numurs iznāks 18. maijā.
Informāciju iesniegt domē
redaktorei līdz 11. maijam.
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LVM
atpūtas
bāzē
“Ezernieki”

Skriešanas un
nūjošanas
sacensības
1 km skrējiens bērniem,
5 km veselības skrējiens,
9 km skrējiens,
5 km nūjošanas distance
Skriešanas un nūjošanas sacensības
“Lubānas džunglis 2018” norisināsies atpūtas un tūrisma centra “Ezernieki” teritorijā. “Ezerniekos” ikvienam ir iespēja laisties
Mammadaba Dēkā, kas ir īpašs orientēšanās poligons, kura mērķis ir apvienot sportisku atpūtu ar meža izzināšanu.
Trases apskates objekti: Atpūtas
un tūrisma centrs “Ezernieki, Kapu ezers,
Upsts, Visagala kapsēta, Brākaļu pilskalns, Karātavu kalniņš, Baznīcas kalniņš,
Visagala aleja.
Jaunums par plānotajām izklaidēm
pēc Lubānas džungļu skrējiena!
Tā kā 1. maijā uz pasākumu plāno ierasties viens no pasākuma atbalstītājiem
vārdā Raimonds, ne tas kurš Vējonis, bet
gan Raimonds Dombrovskis no Vanagkalna, kurš ne vienu reizi vien ir sities caur
džungļiem līdzīgu apvidu un pieveicis
prātam neptveramas kilometrāžas! Pēc
skrējiena un apbalvošanas būs dota ekskluzīva iespēja noskatīties dokumentālo
filmu “A To B Rollerski”. Filmā ir stāsts par
piedzīvojumu, neatlaidību, cilvēka gara
spēku un vēlmi sevi pierādīt. Tas ir stāsts
par latviešu sportistu, dēkaini un aizrautīgu piedzīvojumu meklētāju Raimondu
Dombrovski, kurš 1988. gadā ar rollerslēpēm veica 4200 jūdzes (6759,24 km)
garu ceļu, šķērsojot Amerikas kontinentu
no Kanādas (Arctic, Inuvik) līdz Meksikai
(Baja) 90 dienās. Šo ceļojumu neviens vēl
nav atkārtojis. Ieeja – ziedojums!
Pēc filmas tie, kas vēlēsies noskrāpēt
ceļgalus, varēs arī izmēģināt uzslēpot!
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 27. aprīlis

12. maijā plkst. 19.00
Meirānu tautas namā
Mātes un Ģimenes
dienai veltīts akustiskais koncerts

“Kamēr
mūzika”
Vokāls: Atis Noviks un
Aigars Noviks
Taustiņinstrumenti:
Kristaps Šķēls
Čells: Rainers Liekniņš
Basģitāra: Lauris Noviks
Perkusijas: Uģis Mihelsons
Ieejas maksa – 2 EUR,
skolēniem – 1 EUR

Donoru diena
22. maijā
no plkst. 9.00 – 12.00
Lubānas novada sociālā
dienesta 3. stāva zālē,

Oskara Kalpaka ielā 12,
Lubānā.
Ziedojot asinis,
nepieciešams uzrādīt pasi vai
ID karti, bankas kontu.
Paldies visiem donoriem!
Lubānas novada sociālā dienesta
direktore Inese Lībere
Dzīvē ir brīži,
kad pēkšņi mums liekas –
Garām kāds saplosīts mākonis slīd.
Māsiņ, mīļā, ar tevi tikšos
Vien atmiņu takās,
kas tālumā vīd...
Līdzjūtība
Inārai Urtānei,
brāli mūžībā pavadot.
Malda, Albīna, Vija
Noriet saule vakarā
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.
Izsakām līdzjūtību Ainim un Imantam,
mammu mūžībā pavadot.
SIA “Hereford Agro” kolektīvs
Tu arvien būsi šai pasaulē
Tai gaismā, ko atstāji mums,
Kaut arī sirds tava klusē,
Mums paliek šis mantojums.
Izsakām līdzjūtību
Dainim Elijāsam
un viņa ģimenei,
no tuva cilvēka uz mūžu atvadoties.

Kolēģi no LAD lauku reģistra daļas,
ZMNI kadastra un meliorācijas nodaļām

