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23. jūnijā Lubānas pilsētas estrādē notika liels pasākums, veltīts Līgosvētkiem. Par lielu to var nosaukt ne tikai tāpēc, ka piedalījās
daudz pašdarbnieku un bija daudz skatītāju. Liels tas ir tāpēc, ka
vienuviet koncertu sniedza pašdarbnieki no visa mūsu novada. Pasākuma vienojošais elements – saulgriežu svētki, Aiviekste, Jāņu
ugunskurs, sportiskas aktivitātes kopā ar Māri Valaini dabas takā,
arī Dziesmu un deju svētki Rīgā, uz kuru dosies mūsu novada dejotāji, kapela “Meldiņš” un koris “Noskaņa” – pavisam kopā 136
dalībnieki. Prieks par mūsu dejotāju neizsīkstošo enerģiju un deju
kolektīvu vadītāju prasmi savaldīt šo plūstošo enerģiju. Ko tas no
ikviena prasa, to tikai viņi paši (un ģimenes) zina.
Sociālā tīmekļa vietnē Facebook izveidota
jauna kopiena – LUBĀNAS NOVADS
DEJO UN DZIED. To varētu saukt
arī par mūsu kolektīvu svētku
dienasgrāmatu, kurā katru
dienu tiks ierakstīts kaut kas
no svētku sajūtām un iemūžināti skaistākie, interesantākie fotomirkļi. Sekojiet līdzi!
Mājās palicēji visi kopā tiek aicināti sekot līdzi svētku koncertiem arī uz lielā
ekrāna Lubānas pilsētas klubā 7. jūlijā plkst.
22.00 un 8. jūlijā plkst. 20.00. Esiet atsaucīgi!
(Vairāk lasiet 10.lpp.)
Tāpat, mājās palicēji, lai stiprinātu tautas
kopības sajūtu, tiekat aicināti 1. jūlijā pie savām
iestādēm un arī mājām izkārt valsts karogus.
Kāpēc? 1. jūlijā notiks vērienīgais Dziesmu un
deju svētku gājiens. (Lasiet informāciju 2.lpp.)
Dziesmu un deju svētkos piedalās:
Lubānas vidusskolas jauniešu deju
kolektīvs “Raksti” (Lubānas vidusskolas bērnu un jauniešu deju kolektīvs “Raksti”), vadītāja
Lienīte Ozolniece. Jauniešus deju kolektīvā vieno
smaids, dzīvesprieks un, protams, mīlestība uz
gojas ar skatītāju prieku,
deju. Grūtie mirkļi mēģinājumos vienmēr vainagojas
ka: Dejojam rakstos, mīsmaidu, aplausiem. Tāpēc kolektīva dalībnieki saka:
lam rakstos, dzīvojam rakstos. Kolektīvs uzstāsies:
– 2. jūlijā deju koncertā „Vēl simts gadu dejai” arēnā Rīga plkst.
16:00 un plkst. 20:00;
– 6. jūlijā deju lieluzvedumā „Māras zeme” Daugavas stadionā plkst.
22:00;
– 7. jūlijā deju lieluzvedumā „Māras zeme” Daugavas stadionā plkst.
22:00.
Lubānas pilsētas KN jauniešu deju kolektīvs “Žuburi” B un C
grupa (JDK Žuburi – TDA Lubāna), vadītāja Laila Ozoliņa. Dalībnieki par
sevi saka: Esam vairāk kā 40 dzīvespriecīgi, pozitīvi domājoši jaunieši,
kurus vieno Lubāna plašums, Aiviekstes rāmums, priežu silu stiprums un
Žuburu trakums. Mēs mērojam vairāk kā 200 kilometrus uz mājām, lai
dejotu. Par mums, Aspazijas vārdiem: “Kā sirdi tā paņem un kā kuro, ar
žuburu žuburiem izžuburo...” Kolektīvs uzstāsies:
– 6. jūlijā deju lieluzvedumā „Māras zeme” Daugavas stadionā
plkst. 22:00;
– 7. jūlijā deju lieluzvedumā „Māras zeme” Daugavas stadionā
plkst. 22:00.
Lubānas pilsētas KN tautas deju ansamblis “Lubāna”, vadītāja
Laila Ozoliņa. Ansamblis jau 32. gadu godam nes savas pilsētas un lielākā Latvijas ezera vārdu gan Latvijā, gan citviet pasaulē. Kolektīva vīri ir
kā ozoli Aiviekstes krastos, bet sievām vaigi zied kā dzērvenes apkārtnes
purvos. Un vienmēr visiem sirdī ir Gruzīšu Miķeļa izdziedātā savas dzimtās puses mīlestība. Ansamblis uzstāsies:

– 6. jūlijā deju lieluzvedumā „Māras zeme” Daugavas stadionā plkst. 22:00;
– 7. jūlijā deju lieluzvedumā „Māras zeme” Daugavas stadionā plkst. 22:00.
Lubānas KN lauku kapela “Meldiņš”, vadītājs Andris Dzenis. “Meldiņš” 17
gadus spēlē tautā iemīļotas melodijas. Savā kolektīvā iesaista jauniešus, kuri beiguši Madonas mūzikas skolu un turpina muzicēt. Kapelā skan akordeons, cītara, vijole, flauta,
bungas un skanīgas balsis. Kapela uzstāsies:
– 6. jūlijā kapelu maratonā Vērmanes dārzā. Kapela uzstāsies uz lielās skatuves
plkst. 20:45 un uz mazās skatuves laika posmā no plkst. 19:00 līdz 20:00.
Lubānas KN senioru sieviešu koris “Noskaņa”, vadītāja Silvija Bērziņa. Kora
nosaukumā ir ietverts kora moto: Kāda noskaņa – tādu dziesmu dziedam. Kolektīvs šajā
pavasarī nosvinēja 13 gadu jubileju, tādēļ korī arī valda jauneklīgs gars un dzīvespriecīgs
noskaņojums. Koris uzstāsies:
– 2. jūlijā senioru koru koncertā “Margodama saule lēca” plkst. 18:00 Esplanādē;
– 8. jūlija noslēguma koncertā „Zvaigžņu ceļā” Mežaparka estrādē plkst. 20:00.
Meirānu TN senioru tautas deju kolektīvs “Meirāni”, vadītājs Zigfrīds Gora.
Kolektīvs dzimis Lubānas līdzenumā un izaudzis kā gandrīz ceturtdaļgadsimtu vecs stalts
Latvijas ozols. Deja dalībniekus vieno dzīvespriekam ar devīzi “Lai ilgāk jauki!” Kolektīvs
uzstāsies:
– 6. jūlijā deju lieluzvedumā „Māras zeme” Daugavas stadionā plkst. 22:00;
– 7. jūlijā deju lieluzvedumā „Māras zeme” Daugavas stadionā plkst. 22:00.
Novēlēsim mūsu dejotājiem un dziedātājiem, lai visu dienu garumā nenodziest
smaids sejās, tāpat kā attēlos redzamajiem dejotājiem Līgosvētkos! Ziniet, ka mājās jums
ir daudz fanu, kas lepojas ar jūsu sasniegumiem! Lai izdodas izbaudīt Latvijas simtgades
skaistākos svētkus!
Ligita Pētersone

PAŠVALDĪBĀ

Aktuālākais novadā

PAŠVALDĪBAS ZIŅAS
20. jūnijā Lubānā norisinājās Madonas novada fonda rīkotās Amatnieku
dienas. Mūsu novada amatnieki vietējiem
iedzīvotājiem un viesiem no Igaunijas un
Lietuvas mācīja daudzus amatus – kā filcēt, pīt klūdziņas, aust!
Līdz 4. jūlijam pašvaldībā vēl var iesniegt projektu pieteikumus biznesa ideju
konkursam “Sāc Lubānā”. Nebaidies pieteikt un realizēt savu biznesa ideju Lubānas novadā! Plašāka informācija pieejama
www.lubana.lv.
Jau informējām, ka Tilta ielā 5 Lubānā pabeigti pagraba demontāžas darbi,
vide ir kļuvusi drošāka. Tomēr iedzīvotāji
sūdzas, ka augstā dzīvžoga dēļ vēl ir apgrūtināta redzamība, uzbraucot no pagalma uz galvenā ceļa.
Lubānas novada pašvaldība vēlreiz
atgādina, ka līdz 12. jūlijam vēl var pietekties uz zemes gabalu īstermiņa nomu.
Rezerves zemes fondā ieskaitītais
zemes gabals “Dzidrumi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 0,09 ha platībā. Zemesgabala kadastrālā vērtība 387,- EUR,
atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nosacītā nomas maksa –
19,35 eur/gadā. Nomas līguma termiņš –
12 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo
normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss;
Rezerves zemes fondā ieskaitītais
zemes gabals “Alīdas”, Indrānu pagastā,
Lubānas novadā, 0,8661 ha platībā. Zemesgabala kadastrālā vērtība 281,- EUR,
atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nosacītā nomas maksa –
14,05 eur/gadā. Nomas līguma termiņš –
12 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo
normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss;
Rezerves zemes fondā ieskaitītais
zemes gabals “Zīlītes-2”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 6,95 ha platībā. Zemesgabala kadastrālā vērtība 5769,- EUR,
atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nosacītā nomas maksa –
288,45 eur/gadā. Nomas līguma termiņš
– 12 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss;
Pretendentiem pieteikties, iesniedzot
pieteikumu Lubānas novada pašvaldībā:
Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā,
LV-4830 vai elektroniski e-pasts: pasts@
lubana.lv.
No 4.jūlija līdz 2.augustam Meirānu
bibliotēka būs slēgta. Bibliotekāre dosies
atvaļinājumā.
Pašvaldības mājaslapas www.lubana.lv Tūrisma sadaļā ir ievietoti 3 velotūrisma maršruti, kurus izstrādājuši Vidzemes

2

Augstskolas studenti Integrētās apvidus
prakses laikā Lubānā. Pavadi aktīvas brīvdienas Lubānas novadā un dodies kādā
no maršrutiem: “Pa Aiviekstes lokiem”,
“Lubāna-Lettes-Lubāna” vai “Apkārt Lubāna ezeram”.
Lubānas novada pašvaldība izsludinājusi iepirkumu „Būvprojekta izstrāde
Lubānas kultūras nama telpu paplašināšanai Tilta ielā 14, Lubānā”. Piedāvājumu
iesniegšana līdz 20.07.2018. plkst. 14.00.
Detalizēta informācija pieejama mājaslapā
www.lubana.lv.
26. jūnijā Rīgā pie ēkas Torņa ielā
4 notika īpaši apgleznotās dekoratīvās
sienas „Latvijas pilsētas un novadi valsts
simtgadei” atklāšana. Siena ir visu Latvijas
pašvaldību dāvinājums valsts nozīmīgajā
jubilejā. Uz šīs sienas atrodas arī mūsu
novada ģerbonis.
Notiek aktīvs darbs pie grāmatas
par Lubānas novadu veidošanas. Grāmatā apkopoti 100 stāsti par novadu. Stāsti
jau ir sagatavoti publicēšanai, palikusi vēl
tikai autortiesību saskaņošana un fotogrāfiju izvēle.
Sociālā tīmekļa vietnē Facebook
izveidota jauna kopiena LUBĀNAS NOVADS DEJO UN DZIED, kā kopīga un
vienota XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu
un XVI Deju svētku Lubānas novada dalībnieku svētku dienasgrāmata. Aicinām
SEKOT 136 Lubānas novada pārstāvju
gaitām svētkos šajā kopienā!
Veikts iepirkums “Granulu apkures
katla piegādei un uzstādīšanai Lubānas
vidusskolā”. Noslēgts līgums ar SIA “Taupi”. Projekta kopīgās izmaksas – 30200
eiro.
Lauku attīstības programmas (LAP)
2014. – 2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ir paredzēta aktivitāte
– lauku ceļu būvniecība vai pārbūve. Šim
pasākumam Lubānas novadam atvēlēti
260 tūkstoši eiro. Jau laiku atpakaļ notika
sanāksme, kurā tikās pašvaldības administrācija un vietējie uzņēmēji, lai noskaidrotu, kurus ceļus vēlams virzīt pārbūvei.
Tika izvirzīti kritēriji, pēc kuriem vērtēt ceļu
– laukaugu platības, lauksaimniecības
dzīvnieku skaits, pašvaldības ceļu garums. Šiem kritērijiem atbilda ceļš Jaunie
kapi-Birznieki-Dambīši (apmēram 2 km
posms, ietverot arī Tiltu pār Liedi). Tika izsludināts iepirkums, kurš tika pārtraukts,
jo visi iesniegtie piedāvājumi pārsniedza
pašvaldības finanšu iespējas. Lai izietu no
situācijas, tika lemts samazināt pārbūvējamā ceļa garumu (nedaudz mazāku par
1 km). Tika izsludināts atkārtots iepirkums
(tika atvērts 26. jūnijā). Ir pieteicies 1 pretendents, kurš izteicis piedāvājumu par
305,5 tūkstošiem eiro.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 29. jūnijs

Bāriņtiesā.
Aktuāli!
No 2. – 6. jūlijam bāriņtiesā apmeklētāji tiks pieņemti tikai pieņemšanas
laikā:
pirmdien no plkst. 10:00 līdz 18:00;
trešdien no plkst. 14:00 līdz 17:30;
piektdien no plkst. 8:30 līdz 12:30.
Pārējā laikā lūgums zvanīt: 25623047
(bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Mežsarga) vai 26597292 (priekšsēdētājas
vietniece Anda Vaska).

AICINA
pacelt Latvijas
valsts karogu
1. jūlijā, saskaņā ar Dziesmu un deju
svētku programmu Rīgā notiks nozīmīgi
Svētku atklāšanas pasākumi, t.sk. arī vērienīgs Dziesmu un deju svētku dalībnieku gājiens.
Lai simboliski atzīmētu šo Svētku atvēršanas dienu kā sabiedrību vienojošu dienu, Svētku Rīcības komiteja 25. jūnija sēdē
ierosināja vērsties pie visām Latvijas pašvaldībām, aicinot 1. jūlijā pie pilsētas domes ēkas, tās struktūrvienību, tai pakļauto
izpildinstitūciju, iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību ēkām, kā arī pie pašvaldībai
piederošām dzīvojamām ēkām, pacelt Latvijas valsts karogu, rekomendējot to darīt
arī pašvaldības teritorijā esošajām juridiskajām un fiziskajām personām.

Audzēkņu
pieteikšana 1. klasē
Turpinās audzēkņu pieteikšana
mācībām Lubānas vidusskolas 1. klasē 2018./2019. mācību gadam.
Lubānas vidusskola piedāvā:
mājīgas klašu telpas; logopēda palīdzību; psihologa konsultācijas; angļu
valodas apguvi no 1.klases; datorikas
apguvi no 1.klases; plašas pulciņu un
ārpusklases nodarbību iespējas (tautiskās dejas, koris, vokālais ansamblis,
futbols, vieglatlētika).
Pieteikšanās skolas kancelejā.
Darbinieku atvaļinājumu laikā no
02.07.2018. līdz 19.08.2018. Lubānas
vidusskolā apmeklētājus pieņems no
plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00.
Skolas
kancelejas
tālrunis
–
64860862. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Lubānas vidusskolas
administrācija

PAŠVALDĪBĀ. INTERESANTI

Domes sēde
28.06.2018.
Darba kārtībā jautājumi

1. Par laikraksta „Lubānas Ziņas” izslēgšanu no Uzņēmumu
reģistra masu informācijas līdzekļu
reģistra.
2. Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā Lubānas
novada administratīvajā teritorijā.
3. Par pašvaldības nekustamā
īpašuma “Grantiņi” Indrānu pagastā nodošanu atsavināšanai.
4. Par domes priekšsēdētāja
Tāļa Salenieka ikgadējo atvaļinājumu.
5. Par zemes īpašuma “Palejas”
Indrānu pagastā nodošanu atsavināšanai.
6. Par izglītojamo skaitu Lubānas
vidusskolas
10.klasē
2018./2019. mācību gadā.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Paeglītes 1”, Indrānu pag.,
Lubānas nov., sadalei, nosaukumu
piešķiršanu un zemes lietošanas
mērķu noteikšanu.
8. Par nekustamā īpašuma
„Bērzkalniņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukuma
piešķiršanu un lietošanas mērķu
noteikšanu.
9. Par saistošo noteikumu Nr.8
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
pašvaldības 2018.gada budžetu””
apstiprināšanu.
Ar domes sēdes lēmumiem
varēsiet iepazīties nākamajā “Lubānas Ziņu” numurā.

Noslēpumainā Austrālija

Nezinu, ar ko jums saistās vārds Austrālija.
Man pirmais, kas ienāk prātā, ir – ķenguri, koalas
lāči, rančo... Bet Lubānas vidusskolas ģeogrāfijas
skolotāja Ilva Markova martā skatīja šo neparasto
zemi ne sapnī, ne filmās, bet gan klātienē. 26. jūnijā Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā notika tikšanās ar skolotāju, kur varēja
klausīties burvīgu, emocionālu stāstījumu. Galvenā auditorija šajā reizē bija jaunieši, jo jauniešu
centrs organizēja šo izzinošo pasākumu. Domāju,
ka arī pieaugušo auditorijai būtu ļoti interesanti
paklausīties stāstījumu par Austrāliju.
Ja līdz šim skolotājas sapņu un sajūsmas
zeme bija Itālija, tad tagad par tādu ir kļuvusi Austrālija. Viņa par šo zemi stāstīja ar tādu aizrautību
un mīlestību, ka tā vien gribētos tur kādreiz pabūt
un savām acīm skatīt to skaisto, mazliet mežonīgo dabu, vērot cilvēkus, citu kultūru. Kā jau ģeogrāfijas skolotāja, viņa iepazīstināja klausītājus ar
Austrālijas vēsturi. Bez šī stāstījuma nebūtu pilna
priekšstata par Austrālijas rašanos, kur kopā satecējis daudz dažādu tautu: te ķīnieši, japāņi, angļi,
te aborigēni, te arī latvieši utt.
Austrālija nav iedomājama bez skaistās pilsētas Sidnejas un operteātra apmeklējuma. Zinām,
ka citviet pasaulē operā, kas tiek uzskatīta par
elitāru pasākumu, nemaz neielaiž iekšā, ja neesi
attiecīgi ģērbies. Tomēr Sidnejā netiek pelti, nosodīti arī ceļotāji, tūristi, kas ieradušies skatīties operu tādā ietērpā, kādā atceļojuši. Un pats galvenais
– uz operas izrādi var dabūt biļetes pat pāris minūtes pirms izrādes. Operteātris slejas uz pussalas
kā baltas buras, tas ir iekļauts UNESCO Pasaules
mantojuma objektu sarakstā.
Atmiņā iespiežas arī stāstījums par Zilajiem
kalniem, kurus noteikti gribētos redzēt, jo kalni
apbur cilvēku, pievelk ar savu maģiju, nezināmo,
nesaprotamo, cilvēka prātam neaptveramo, bet
tik skaisto. Ceļojuma fotogrāfijās kalni tiešām izskatās zili. Biezo eikaliptu mežu ēterisko eļļu izgarojumi dzidrina atmosfēru, tādēļ arī tie ir zili.
Skolotāja ar savu dzīvesbiedru apceļojusi
Austrālijas daļu, kas ir vairāk apdzīvota, kur ir lielākās un skaistākās pilsētas, bet Austrālijas centrālo
daļu tūristiem iesaka apmeklēt kompetentu gidu

pavadībā, jo tur vairāk tuksneši, lieli pārbraucieni (nepieredzējušiem ceļotājiem var pietrūkt
degvielas, ūdens, var apmaldīties, pat pazust...),
tur pārsvarā dzīvo aborigēni. Skolotāja atzīst, ka,
ceļojot pa Austrāliju, jutušies droši, jo cilvēki tur
ir ļoti laipni. Vienīgais brīdinājums – uzmanīties
no dingo (suņiem līdzīgi savvaļas dzīvnieki), kas
dzīvo lielās kolonijās un ir ļoti bīstami.
Austrālijā viss ir savādāk. Pie mums vasara
– tur ziema. Mums ziemeļu puslode – tur dienvidu. Mēs braucam pa ceļa labo pusi – viņi pa
kreiso.
Stāsts par Austrāliju ir arī stāsts par puisi no
Balviem, kurš Austrālijā dzīvojis un strādājis 6
mēnešus. Kurā gan pasaules daļā nav mūsējo?
Un ir tik patīkami, ja Austrālijā vari ar kādu parunāt latviski. Kopīgā saziņas valoda šinī valstī ir
angļu valoda.
Lidmašīnas biļetes vienam cilvēkam turp un
atpakaļ maksā apmēram 800 eiro, ceļš uz turieni
ir ļoti garš un nogurdinošs, pat lidojot ar lidmašīnu (Lubāna – Brisbena – 19 000 km). Vissvarīgākais, uzsākot ceļojumu, protams, ir nauda un
valodu zināšanas.
Ligita Pētersone

Radošā darbnīca “LĪGO”
Pirmssvētku gaidās no 19. – 22. jūnijam Lubānas novada jauniešu centrā darbojās radošā darbnīca “Līgo”. Bērniem,
jauniešiem un ikvienam Lubānas novada
iedzīvotājam bija iespēja piedalīties radošajā gaisotnē.

Jāņu zāles, auduma krāsas, līdzi paņemts krekliņš, iepirkumu maisiņš vai jebkāds auduma gabaliņš kļuva par mākslas
darbu fantāziju lidojumam. Jāņu zāļu nospiedumi krāšņi rotājās T-kreklos, galdautos un pat gleznās.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 29. jūnijs

Iemēģināt varēja arī otu – rakstīt, mālēt
un zīmēt, ko vien sirds jūt, gaidot vasaras
saulgriežu svētkus! Domāju, ka ikvienam,
kurš piedalījās radošajā darbnīcā, patika
tas, ko viņi darīja.
Līga Padoma
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MEDICĪNA. SPORTS

Mazliet par teipošanu

Ģimenes ārstes Zentas Stradiņas privātpraksē medicīnas māsai Ilonai Malahovskai tika piedāvāta iespēja apgūt medicīniskās teipošanas pamatkursu, lai
paplašinātu pacientiem piedāvāto pakalpojumu klāstu.
Pēc teipošanas kursa apgūšanas Ilona
Malahovska atzīst, ka mediķi nevar apstāties pie sasniegtā, tāpēc nepārtraukti pilnveidojas, apmeklējot dažādus kursus. Un
teipošanas pamatprasmju apgūšana konkrētajā situācijā ir viens no šādiem veidiem.
Jāpiemetina, ka medicīniskās teipošanas aizsākumi meklējami Japānā un Korejā.
Teipošanas metodes tika veidotas, pamatojoties uz pārliecību, ka veselības uzturēšanai un atjaunošanai ļoti svarīga ir kustība un
muskuļu aktivitāte. Tika izveidoti vairāku
veidu elastīgie teipi, kas veicina muskuļu
darbību kustības laikā, neierobežojot pašu
kustību. Šādā veidā ārstējot traumētos
muskuļus, tiek iedarbināts paša ķermeņa
atveseļošanās process. Tomēr ar laiku atklājās, ka teipa izmantošanas iespējas ir
daudz plašākas nekā tikai traumēto muskuļu ārstēšana.
Pastāsti tiem pacientiem, kas mazāk
pārzina šo tēmu, kas tad īsti ir teipošana?
– Tā ir viena no fizioterapijas metodēm,
kas, uzklājot plānu, elastīgu un lipīgu lenti
uz ādas, palīdz ārstēt sāpes un mazina ķermeņa diskomfortu. Teipošana, kas pasaulē
zināma kopš 2008. gada olimpiskajām spēlēm, Latvijā ienāca 2009. gadā.
Un mazliet vairāk par teipu. Kas tad
tas īsti ir?
– Teips ir plāna, elastīga, kokvilnas
ūdensizturīga lenta, no vienas puses pār-

Sporta spēles
senioriem
8.jūnijā jau trešo gadu pēc kārtas
Lubānas novada pašvaldības sporta organizators Māris Valainis sadarbībā ar
Lubānas novada jauniešu centru organizēja sporta spēles Lubānas veselības
un sociālās aprūpes centrā. Lietaino laikapstākļu dēļ šķita, ka pasākums neizdosies, taču caur mākoņiem uzspīdēja
saule, un pasākums ritēja savu gaitu.
Sporta spēļu laikā darbojās vairākas
stacijas ar dažādiem uzdevumiem. Katrā
stacijā bija kāds brīvprātīgais jaunietis, kas
ar smaidu sejā un vēlmi labi pavadīt laiku,
uzņēma aprūpes centra iedzīvotājus.
Kopā bija septiņas stafetes, dažas no
tām – “Holandes siers”, diskgolfs, makšķerēšana un galda spēles. Visiecienītākā
stacija – šaušana ar ieroci mērķī. Centra
iedzīvotāji darbojās aktīvi, iesaistoties atrakcijās un sarunās ar jauniešiem. Atmosfēra bija ļoti draudzīga un pozitīva. Pasā-
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klāta ar līmi, kurā nav iestrādāts nekāds medikaments.
Kādas ir medicīniskās teipošanas indikācijas?
Domāju, ka vissvarīgākais ir tas, ka
teips var mazināt dažādas sāpes: muguras
sāpes, galvassāpes, menstruālās sāpes. Ar
teipa palīdzību var arī palīdzēt atveseļoties
pēc traumām, kad ir savainoti muskuļi,
cīpslas, plīsumi un mežģījumi. Koriģē stāju.
Uzlabo asinsriti un limfas atteci: mazina tūsku, zilumus. Uzlabo rētu dzīšanu un kustīgumu. Palīdz topošajām māmiņām noturēt
punci, sakārtot stāju, tādējādi atvieglojot
muguras sāpes, kā arī līmē striju profilaksei.

kuma gaitā stafetēs
piedalījās arī centra darbinieku komandas. Noslēgumā – pikniks ar
desiņām un balvas.
Katrs
iemītnieks
saņēma medaļu un
diplomu par aktīvu
iesaistīšanos, kas
paliks kā piemiņa
par labi pavadītu
laiku. Atnākot mājās, sirds bija emocionāli piepildīta,
pilna ar pozitīvām
domām, jaunām
izjūtām, ka mēs
esam
izdarījuši
kaut ko labu, padarot ļaužu dienu krāsaināku.
Paldies Lubānas veselības un sociālās
aprūpes centram par uzaicinājumu! Paldies Mārim Valainim par izrādīto iniciatīvu
un Jauniešu centram par sadarbību! Paldies atsaucīgajiem jauniešiem Selīnai Ķe”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 29. jūnijs

Teips ir arī labs palīgs neiroloģisko simptomu ārstēšanā. Tas darbojas arī profilaktiski,
pasargājot no saasinājumiem vai traumām,
sportojot vai veicot smagu fizisku darbu.
Ko der zināt pacientam pirms došanās līmēt teipu?
– Pirms tam jāsagatavo āda. Tai jābūt
tīrai no krēmiem, eļļām u.c. Ja ir ļoti biezs
apmatojums līmējamajā zonā, tad no tā ir
jāatbrīvojas. Teips ir ūdensizturīgs, tāpēc
var iet gan dušā, gan peldēties. Ja pēc teipa uzlikšanas rodas diskomforts, nepatīkamas sajūtas, kā kņudēšana, nieze un tā
nepāriet 2 h laikā, teips ir jānoņem. Teips uz
ādas vidēji turas no dažām dienām līdz nedēļai
Vai ir kādas saslimšanas, pie kurām
teipu līmēšana nav droša?
– Līmēt teipu nav ieteicams diabēta
slimniekiem paaugstinātas ādas jūtības dēļ.
Ja ir problēmas ar asinsvadu trombiem. Ja
bojāta āda vai nopietna ādas slimība. Ja novērotas alerģiskas reakcijas no iepriekšējām līmēšanas reizēm. Onkoloģiskajiem
slimniekiem vēža aktīvajā stadijā teipu līmēt
aizliegts (taču pēc vēža operācijas, kad jānoņem pēcoperācijas tūska, tos gan ieteicams līmēt, lai paātrinātu atveseļošanos).
Kādas ir atziņas pēc teipošanas kursa apgūšanas?
– Pareizi uzlīmēts teips dos vēlamo
efektu, ja to veiks pie speciālista, kam ir tiesības to darīt. Katrs teipošanas gadījums ir
unikāls. Teipi ir dažādās krāsās. Neaizmirsīsim, ka krāsām mūsu dzīvē ir liela nozīme.
Iemaņas rodas ar laiku. Pamazām sāku
savas iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praksē. Mediķi, tāpat kā daudzu citu profesiju, amatu pārstāvji dzīvo pēc principa:
mūžu dzīvo – mūžu mācies.
Lai veicas!
Ligita Pētersone

verei, Laimai Jelaginai, Edijam Gutānam,
Kasparam Krauklim, Mārcim Andrim Mihelsonam, Martai Valainei, Montai Mālniecei, Rihardam Kaņepem!
Pasākuma dalībnieces
Selīna Ķevere un Laima Jelagina

Interesanti. Aktu li

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2018. gada jūnijs

Ieejot vasarā...
Vasara ir iespēju laiks, kuru nevajag izniekot. Ja strādā, tad ar visu savu čaklumu,
ja laiks atpūtai, tad izbaudi to no sirds! Tomēr
vēl mazliet gribas ieskatīties notikumos, kas
norisinājās maija pēdējās dienās un jūnija sākumā.
Šis numurs ir īpašs, jo korespondentu
lomās ir skolotāji. Par mācību ekskursijām
projekta Erasmus+ ietvaros informē Maruta
Putāne-Ērgle un Aiva Caunīte, kā veicies mācību un ārpusstundu darbā, un kas jauns sagaidāms nākamajā mācību gadā, ziņo Ilze Stiprā,
par saviem audzēkņiem, kas beidza 9.klasi,
stāsta audzinātājas Vineta Bormane un Ilze
Stiprā, bet par sasniegumiem “Kāpēčos” – audzinātāja Dzirkstīte Aizsilniece.
Ja gribam, lai vasara ir ar mums, tad nenokavēsim satikšanos ar dabas krāšņo rotu,
saules siltumu un ūdens valdzinājumu,
izjutīsim šos dabas spēkus un
saglabāsim sevī.

Jauns projekts,
ejot līdzi laikam!
2018./2019.mācību gadā Meirānu Kalpaka pamatskolā tiks realizēts Nordplus Jauniešu Mobilitāšu projekts Nr. NPJP-2018/10344
„Creative activities leading to the best choice
in future” „Darbosimies šodien, noderēs rīt!”)
Projekta partneri Kasseboelle brīvā skola
Dānijā un Kražiai Žygimanta Liauksmina ģimnāzija Lietuvā.
Projekta mērķis ir bagātināt skolēnu un
skolotāju zināšanas un dalīties pieredzē par
21.gadsimta prasmju apgūšanu un kultūras
aspektiem Baltijas un Skandināvijas valstīs un
to ietekmi uz personības veidošanos. Esam
iecerējuši sekmēt dalībnieku pamatkompetences – saskarsmi svešvalodā, digitālās prasmes, mācīšanos mācīties, sociālo atbildību,
kultūras izpratni un radošumu. Plānojam realizēt dažādas aktivitātes: skolu, reģionu, valstu
iepazīšana, ekskursijas, diskusijas, pieredzes
apmaiņa starp skolotājiem par radošām darba
metodēm mācību un audzināšanas procesā,
stundu vērošana, radošās darbnīcas, ārpusstundu aktivitātes, kas sekmē veselīgu dzīvesveidu. Projekta virtuālā platforma eTwinning.
Noslēgumā paredzēts izveidot metodisko
materiālu ar labās prakses piemēriem – stundu plāniem, aptauju rezultātiem, uzdevumiem,
receptēm, fotogrāfijām, zīmējumiem utt., kas
digitālā formātā būtu pieejams visiem interesentiem. Informācija tiks atspoguļota „Lubānas Ziņās” un www.meiranukalpakapsk.lv.
Projekta koordinatore Ilze Stiprā

Atskatoties uz paveikto
Aizritējis vēl viens spraigs, izzinošs un
notikumiem bagāts mācību gads. Trijās vispārējās pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmās Meirānu Kalpaka pamatskolā mācījās 44 bērni. Trešdaļa no viņiem
(13 skolēni) mācību gadu beidza ar labām
un teicamām sekmēm. Vienam skolēnam
vidējā atzīme – “9” balles. Priecājamies, ka
visi mūsu skolēni piedalās vismaz vienā interešu izglītības pulciņā (ansamblī, tautiskajās dejās, teātra, kokapstrādes pulciņā vai
mazpulkos). Balstoties uz skolā izveidoto
ārpusstundu aktivitāšu tabulu, piedalīšanos
mācību priekšmetu olimpiādēs, sekmēm un
sadarbību ar apkārtējiem, Gada skolnieces
balvu šogad atkārtoti saņēma Inese Krēsliņa. Lepojamies par Ineses sasniegumiem
mākslas jomā, piedalīšanos konkursos un
iegūto 1.vietu Madonas, Cesvaines, Ērgļu,
Lubānas un Varakļānu novadu vizuālās
mākslas olimpiādē. Vēl mūsu skolēni piedalījušies starpnovadu matemātikas un sporta
olimpiādēs.
Esam aktīvi iesaistījušies Eiropas fondu
apgūšanā, piedaloties starptautiskajos projektos. Ārpusstundu pasākumi tika balstīti
uz projektu darbiem un skolas un tautas
tradīciju kopšanu un saglabāšanu, īpaši
akcentējot savstarpējo saskarsmi, saliedētību, uzņēmējdarbību, karjeras iespējas un
līderības prasmes. Turpinām domāt un darboties “zaļi” un piedalīties Mammasdabas
meistarklasē, makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas akcijās. Pateicoties biedrībai

“Meirānieši”, kas guva atbalstu Lielbritānijā
reģistrētās labdarības organizācijas “Giving
for Latvia” projektu konkursā, skolā ir pieejams smilšu gaismas galds, mīkstie soliņi
un gaismas lampas, kas jau tiek izmantotas
kanisterapijas nodarbībās mazajiem “Kāpēcīšiem”.
Arī pedagogi papildinājuši savas zināšanas par jaunākajām tendencēm izglītības
sistēmā semināros un kursos, kopā ar tehniskajiem darbiniekiem apmeklējuši bērnu
tiesību aizsardzības kursus, dalījušies ar gūtajām atziņām skolā, ar savu darba pieredzi
starpnovadu metodiskajās apvienībās. Jūnija sākumā skolā viesojās krievu valodas
skolotāju metodiskā apvienība.
Darbojoties kā viena šūniņa, varam paveikt brīnumaini daudz. Paldies bērniem,
vecākiem, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, mūsu draugiem, atbalstītājiem,
Lubānas novada pašvaldībai un vietējiem
ļaudīm!
Šobrīd esam vasaras sirdī – jūnija pilnbriedā. Novēlu visiem pastāvēt mierā un
atpūsties, ļauties domām! Atļausimies būt
dabiski, pirmatnēji, kā saulgriežu pļavā! Ja
gribam, lai vasara ir ar mums, nenokavēt satikšanos ar zemenīti un tējzālīti, sajutīsim un
sasmaržosim dabas spēku un saglabāsim
sevī, lai pietiek enerģijas visam gadam!
Direktores vietniece mācību un
audzināšanas jomā Ilze Stiprā

Skolas pagalmā pulcējās gan skolēni, gan viņu
vecāki, jo dienas devīze – sporto kopā ar ģimeni.
Diena sākās ar orientēšanās sacensībām “Izzini savu
dzimto pusi”, ko organizēja Māris Valainis. Dalībnieki
tika vērtēti trīs grupās – ģimenes, meitenes un zēni. Komandām kopumā bija jāatrod 13 kontrolpunkti, kuros bija
neliels fragments no Meirānu vēstures, un jāatbild pareizi uz
jautājumu. Dalībnieki atzina, ka vēsturiskais materiāls bija ļoti
interesants un lika aizdomāties par senatni.
Patiess prieks par vecākiem, kas iesaistījās šajā pasākumā un atbalstīja savus bērnus.
Veiksmīgākie starti meiteņu grupā bija Nikolai Puškai un Esterei Upeniecei, zēnu grupā
– Danielam Paulam un Dzintaram Dzintim Kalniņam, ģimeņu grupā Vinetai un Elfai Bormanēm, Sandijam Margotam Vanagam un mammai Lāsmai Ivanovai, Katei Krēsliņai un
māsām Kristīnei un Zanei, Kamolu ģimenei.
Dienas turpinājumā sekoja dažādas sporta stafetes, kuras sagatavoja un vadīja 8.
klases skolēni. Stafetēs darbojāmies komandās. Savu spēku un izturību sporta aktivitātēs
visas dienas garumā pārbaudīja vecāki Lāsma Ivanova un Aigars Kamols. Paldies 8.klases
skolēniem, kuri godam veica savu uzticēto pienākumu. Diena bija izdevusies.
Kas gan pasākums ir bez pārsteiguma! Pēc pusdienām slāpes veldzēja saldējums un
patīkama atpūta piepūšamajā pilsētiņā, kurā savu veiklību varēja pārbaudīt grupiņās pa
četri. Lai sports un dažādas aktivitātes ir līdzās ikkatram visas vasaras garumā!
Aiva Caunīte
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 29. jūnijs

5

“KAKTUSS”

Mācību ekskursijas projekta
“Erasmus+” ietvaros

Saulainā 28. maija dienā mēs, Meirānu
Kalpaka pamatskolas saime, devāmies ekskursijā uz Madonu, lai pilsētā un tās apkārtnē iepazītos ar uzņēmēju darbu un iegūtu
informāciju par dažādām profesijām. Šajā
dienā mēs viesojāmies A/S „Lazdonas piensaimnieks”, uzņēmumā „Madonas karameles”, apmeklējām suņu patversmi Lazdonā,
kā arī aktīvi atpūtāmies sporta un atpūtas
centrā „Smeceres sils”.
Visgaršīgākā ciemošanās mums bija
A/S „Lazdonas piensaimnieks” un karameļu darbnīcā „Madonas karameles”. Bijām
pārsteigti par to, cik daudz skaistu darbu
cilvēks spēj paveikt pats ar savām rokām, jo
roku meistarību nespēj aizstāt pat vismodernākās mašīnas un jaudīgākās ierīces. Cilvēka roku darbā ir mīlestība, to mēs spējam
sajust, ēdot „Lazdonas piensaimnieka” desertus un našķējoties ar saldajām Madonas
karamelēm. Protams, darbs labi padarīts
būs tikai tad, ja to veiks ar prieku, nežēlojot
spēkus un nesūdzoties par to, ka dažkārt jāstrādā ilgi un smagi. Sapratām arī to, ka ne
visi esam piemēroti fiziskam darbam, sevišķi
mazākajiem vēl jākrāj spēki un izturība.
Ikdienas steigā mēs bieži nepamanām,
ka tiem, kas mums blakus un kuri bieži vien
ir patiesākie un pašaizliedzīgākie draugi, nepieciešama palīdzība. Apmeklējot Lazdonas
suņu patversmi, mēs sastapām daudzas lūdzošas acis un doties mājās gatavas ķepas,
taču sapratām arī to, ka godprātīga cilvēka
pienākums ir par suni rūpēties tā, lai tas justos ērti un labi, lai nebūtu tikai laika kavēklis
vai tikai kā sargs pie ķēdes, bet gan patiess
un uzticams draugs.
Kad šķita, ka vienai dienai iespaidu jau
pietiekami, tomēr savu veiklību un drosmi
vēl pārbaudījām Smeceres sila atpūtas un
sporta bāzē. Nobraucienu trases bija elpu
aizraujošas, un vienam otram bija krietni
jāsaņemas, lai sadūšotos, taču vēlāk izrādījās, ka tik traki un bailīgi nemaz nebija. Ko-

mandas darbs orientēšanās spēlē pierādīja
to, ka strādāt kopā ir vieglāk un tā mērķi var
sasniegt ātrāk.
Šī bija iespaidiem bagāta diena. Iecietība un tolerance vienam pret otru un pret
visu apkārtējo pasauli ir liela dzīves gudrība
un māka. Ekskursijā mēs centāmies būt pieklājīgi un draudzīgi, mācījāmies būt pacietīgi, jo diena bija tveicīga un karsta, tomēr
bagātiem iespaidiem pārpilna.
Maruta Putāne-Ērgle
Pēdējā mācību gada dienā, 31.maijā,
skolēni, kas mācījās uz labi un teicami, devās izzinošā ekskursijā uz Vidzemes jūrmalas pusi.
Mūsu ekskursija sākās Dzīvā sudraba
muzejā Limbažos. “Sudrabs simbolizē gaismu, tam piemīt spēja dāvāt harmoniju un
mieru” (Oļegs Auzers). Muzejā apskatāmi
vairāki Oļega Auzera lielformāta darbi. Īpašu
uzmanību piesaistīja “Nākotnes pils 3001”,
kurā akcentēta doma par reliģisko konfesiju
vienotību, tautu sapratni.
Vai jūs ziniet, kas ir Minhauzens? – vaicājām skolēniem. Atbildes bija dažādas.
Precīzāku informāciju ieguvām nākamajā
pieturvietā – Minhauzena muzejā Duntē. Tas
ir muzejs – sapnis, kurā mājo prieks un asprātība. Pastāvīgā vēstures ekspozīcija „Minhauzena pasaule” piedāvā iepazīt baronu
kā prinča Antona Ulriha pāžu Ukrainas stepēs un Krievijas galmā, kā armijas virsnieku,
mīlošu vīru, kaislīgu mednieku un aizrautīgu
stāstnieku – cilvēku, kurš aizgūtnēm bauda
dzīvi, saglabājot spēju smieties par sevi un
citiem, saskatīt pasauli, kas ir citādāka.
Muzeja otrajā stāvā izvietota Latvijā plašākā vaska figūru kolekcija „Izcilas personības Latvijas vēsturē”, kā arī izveidota lielākā
alus kausu kolekcija.
Lai iejustos Minhauzena piedzīvojumu
dēkās, devāmies pastaigā pa Eiropā garāko
apses koka laipu taku (4,3 km), pa ceļam

„Sveika, rotaļlietu kaste”
„Atver acis, mazo draudziņ, mosties.
Rīts ir apburošs un jauks, posies.
Paspēlēties vēlreiz nāc, draudziņ,
Sveikas rotaļlietu kastei teiksim
Un tad prom uz vasariņu steigsim.”
31. maija rītā ar šiem vārdiem mazie „Kāpēcīši” un viņu ģimenes tika aicinātas uz šī mācību gada noslēguma svinīgu pasākumu. Sākumā bērni vēlreiz izdzīvoja „Kāpēcīšu” grupiņā
pavadīto laiku, dziedot, dejojot, rotaļājoties un
vēlreiz samīļojot savas mīļākās rotaļlietas.
Par aktīvu līdzdarbošanos Latvijas valsts
mežu ekoprogrammā „Cūkmena detektīvi” un
Nordplus projektā „Uzdrīksties” bērni un viņu
vecāki saņēma medaļas un diplomus, kā arī
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„Kāpēcīši” saņēma medaļas par piedalīšanos
īpašajās nodarbībās ar sunīti Ursu. Par veiktajām aktivitātēm „Grāmatu lasītāju klubiņā”
aktīvākie grāmatu lasītāji saņēma veicināšanas balvas. Pārsteiguma balvu par visčaklāko
grāmatu lasīšanu ieguva Vēsma Kalniņa. Par
aktīvu darbošanos visa gada garumā visi „Kāpēcīši” saņēma īpašas medaļas – pūcītes Gudrītes atslēdziņu, ar kuru varēs atslēgt gudrību
grāmatu. Mazākie bērni par darbiņu saņēma
atzinības rakstus. Nomināciju „Kāpēcīšu „Kāpēcītis”” šogad saņēma Rainers Kamols.
Pasākumā īpaši tika sumināti absolventi
Rainers Kamols, Vēsma Kalniņa un Arvis Reinis Aizups, kuri rudenī uzsāks skolas gaitas
1.klasē. Viņi saņēma savas pirmās apliecības
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 29. jūnijs

piestājot pie jūras. Savus spēkus katrs varēja izmēģināt lielākajā koka atrakciju kuģī
Latvijā. Laiks Minhauzena pasaulē paskrēja
nemanot.
Tālāk devāmies uz Velosipēdu muzeju
Saulkrastos. Muzejs pievilina apmeklētājus
ar senatnes gaisotni un visnotaļ interesanto
kolekciju. Muzejā aplūkojams viens no pirmajiem augstrata divriteņiem, velosipēds
ar pirmajām piepūšamajām riepām un pat
koka divritenis. Bez velosipēdiem kolekcijā
plaši pārstāvētas dažādas lietas, kuras saistītas ar divriteņu lietošanu, riteņbraukšanas
sportu, biedrībām un velosipēdu ražošanu.
Šī ir vienīgā seno velosipēdu kolekcija Latvijā. Kolekcijas veidošanās sākusies 1977.
gadā, kad Jānis Seregins iestājās Latvijas
Antīko automobiļu klubā un sāka nopietni
interesēties par velosipēdu rūpniecības
vēsturi, kā arī riteņbraukšanas pirmsākumiem Latvijā. Jaunu velosipēdu neizdomāsim, jo tas jau ir izdarīts, bet dizainu – gan.
Te varēja smelties idejas savam sapņu velosipēdam.
Diena steidzās uz vakarpusi, bet vēl jāizbauda peldēšanās jūrā un jāapskata pils,
kurā filmēts seriāls “Ugunsgrēks”. Jūras
dzestrais vējš un vēsais ūdens netraucēja
skolēniem izbaudīt peldēšanos, cits izbaudīja karstās jūrmalas smiltis, cits – sauli. Ekskursijas gala pietura – Bīriņu pils. Tā atrodas
pakalnā pie ezera, celta 1860. gadā. Skolēni
bija priecīgi par iespēju apskatīt pili klātienē,
jo daudzi to bija redzējuši tikai seriālā. Pili ieskauj gleznains parks, ezeri un muižas ēkas.
Vienā no ēkām varējām aplūkot zirgus. Apskatījām arī parku.
Šī diena bija notikumiem bagāta, ieguvām daudz jaunas informācijas un uzņēmām enerģiju jauniem piedzīvojumiem vasarā! Paldies visiem, kuri palīdzēja realizēt
šo brīnišķīgo ceļojumu!
Kopā ar skolēniem biju arī es,
Aiva Caunīte

par pirmsskolas izglītības iestādes absolvēšanu.
Paldies vecākiem par atsaucību, iejūtību,
izturību, sapratni un sadarbību, kā arī par ilgadējo uzticību un sirsnīgo draudzību. Absolventiem novēlam:
„Ļaujiet krāsu rotaļām vēl sirdī ziedēt,
Kaut dzīves vēji jaunas dzirkstis sēj.
Tālāk dzīvē ejot,
Bērnu dienu sapņus līdzi nesiet sev.
Tālāk dzīvē ejot, atcerieties,
Ka drošākais patvērums ir vecāku gādīgās
rokas,
Kas prot noglāstīt un samīļot vienmēr.”
Pirmsskolas grupiņas „Kāpēcīši”
audzinātāja Dzirkstīte Aizsilniece un
auklīte Iveta Pliča

Mūsu
absolventi
Šogad Meirānu Kalpaka pamatskolu absolvē trīs drosmīgi jaunieši:
Monta Apša, Inese Krēsliņa, Renārs
Razgalis.
Monta. Dzīvespriecīga un jautra,
acīs zib enerģijas dzirkstelīte. Tieša un
atklāta. Prot līgani izlocīt mēlīti gan kā
dzimtās puses lakstīgala, gan svešzemju dziedātājputniņš. Skatuve ir
viņas otrās mājas. Tēlojusi gan ļauno
karalieni, gan pazemīgo kalponīti, gan
ļauno raganu, gan vienkārši slotas kātu.
Tautiska un sportiska, popielu un deju
šovu organizatore un dalībniece. Aktīvi
iesaistījusies un jaunus draugus guvusi
jaunsargu aktivitātēs. Veiksmīgi un ar
prieku piedalījusies dažādos konkursos un sacensībās. Uzticams atbalsts
visos skolas darbos un nedarbos, īpaši
mazajiem „Kāpēcīšiem”.
Inese. Māksliniece no matu galiņiem līdz
papēžiem, kam tuvas krāsas un otas, mūzika
un notis. Ticiet mums, Inese, viendien mūs
pārsteigs ar ko līdzīgu Leonardo da Vinči „Monai Lizai”, bet Van Goga „Saulespuķes” vairs
nestāv tuvu viņas darbiem. Meitene ar brīvu
un plašu domu lidojumu, savu viedokli un radošām idejām, ko grūti ielikt ikdienas rāmjos.
Braukājot apkārt pa pasauli, visādas svešas
valodas samācījusies, arī savu dzimto valodu
augstu tur godā. Sirsnīga un draudzīga, komunikabla un sabiedriska, ikvienam spēj iemācīt
kādu jaunu rotaļu. Plastiska un atraktīva, ar raitu dejas soli gan tautiskos, gan džeza ritmos.
Domā zaļi: skrien, slēpo, dodas izbraukumos
ar velosipēdu. Ar labiem panākumiem piedalījusies visdažādākajos konkursos, sacensībās,
olimpiādēs. Inese vairākkārt saņēmusi Meirānu
Kalpaka pamatskolas Gada skolnieces balvu.
Skolas radošais motoriņš.
Renārs. Zinātkārs, draudzīgs, labestīgs
un radošs. Draudzīgs pret apkārtējo pasauli
– vidi, skolasbiedriem, ģimeni. Labi orientējas
mūsdienu tehnoloģijās. Cenšas sekot līdzi
notikumiem un jaunumiem. Kopīgi mēģinām tos analizēt un pārrunāt, jo viņam tas
ir diezgan aktuāli. Prot pastāvēt par sevi. Ir
patstāvīgs un spēj uzņemties atbildību. Ja
vajag, ir izpalīdzīgs un dalās ar kādu padomu. Ar savu dzīvesprieku un optimismu liek
smaidīt un raudzīties uz pasauli ar gaišākām
domām. Sportisks. Vaļasprieks – fiziskās aktivitātes ziemā. Patīk slēpot un slidot. Ieguvis
godalgotas vietas slēpošanas sacensībās.
Aizraujas ar vieglatlētiku savam priekam. Aktīvi iesaistījies Jaunsargu interešu izglītības
pulciņā. Veicinājis un attīstījis patriotismu un
fizisko sagatavotību, piedaloties Jaunsargu
rīkotajās aktivitātēs. Bet kas var būt labāks par
Renāra ceptajām smalkmaizītēm!
Lai dzīve jums ir piedzīvojumiem bagāts
ceļojums! Ceļš – ceļš zem kājām, ceļš virs
galvas, ceļš uz sapratni, ceļš vienam pie otra,
ceļš caur asarām uz zvaigznēm, ceļš uz nākotni. Lai arī kurp jūs tas aizvestu, vienmēr esat
mīļi gaidīti mājās...

Paldies!
No skolas aizejot, paņemiet līdzi tās labo
un gudro padomu. Atcerieties, ka pamatu
savām tālākajām zināšanām apguvāt šeit un
turpmākās gaitās to lieciet lietā, izmantojot
ceļā uz savām virsotnēm. Esiet veiksmīgi!
Šādu novēlējumu es teicu Meirānu Kalpaka pamatskolas 9. klases absolventiem: Montai, Inesei un Renāram. Mīļu paldies ar šādiem
vārdiem saku visiem pedagogiem un pārējiem
skolas darbiniekiem. Skolas sirdspuksti ir skolēni, bet skolas stiprums – skolotāji. Ja skola ir
lukturis, kas gaismu dod, tad skolotāji ir šī luktura sirsniņa.
Vissiltākais paldies audzinātājai Vinetai Bormanei. Paldies jums, audzinātāj, par mūsu sadarbību visu gadu garumā, par jūsu sirdssiltumu, par pozitīvo attieksmi pret audzināmo klasi
un absolventu tuvākajiem cilvēkiem. Paldies arī
skolas direktorei Lanai Kuncei par atzinību, par
visu labo, pamācošo, par visu.

Izplest spārnus un doties
sasniegt jaunas virsotnes!

9.klases absolventa Renāra vecmamma
Aija Razgale Lubānā

Lubānas vidusskolā

12. klase
ar vecākiem
un
audzinātāju

9. klase un
audzinātāja

Audzinātājas Vineta Bormane un
Ilze Stiprā
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 29. jūnijs
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Kādu testamenta formu
izvēlēties – publisku vai privātu?
Jebkurš cilvēks savu pēdējo gribu
par to, kā būtu sadalāma viņa manta
un īpašumi pēc nāves, var paust testamentā. Latvijā pie zvērinātiem notāriem
to dara vidēji 3 000 cilvēku katru gadu.
Tā kā mūsu valstī testaments joprojām
var tikt sastādīts un glabāts arī mājās,
reālais cilvēku skaits, kas rakstiski atstāj informāciju par savu pēdējo gribu,
ir daudz lielāks.
Latvijā ir atļauts taisīt divu veidu testamentus – pašu testatoru ar roku rakstītus
un pie notāra sastādītus. Pašlaik vēl mantojuma lietās tiek pieņemti arī testamenti,
kas rakstīti ar datoru un uz kuriem testators
ir vien uzlicis savu parakstu divu liecinieku
klātbūtnē. Taču kopš 2014. gada 1. jūlija
tādu dokumentu taisīt vairs nedrīkst. Turklāt saskaņā ar jaunāko Tieslietu ministrijas
iniciatīvu arī lietot un iesniegt mantošanas
procesā tos varēs vairs tikai līdz 2020. gada
31. decembrim.
Šis divarpus gadu periods būs kā pārejas laiks, lai cilvēki, kuri joprojām glabā
testamentu, kādu bija atļauts taisīt līdz
2014. gada 1. jūlijam, varētu savu pēdējo
gribu izteikt kādā no šobrīd pieļautajām formām – paša rakstītā vai pie notāra sastādītā testamentā.
Būtiskākās abu testamenta formu atšķirības
Privāts jeb paša rakstīts testaments:
• Testamenta tekstu raksta pats testators.
• Der tikai ar roku rakstīts.

Sestdien, 21. jūlijā
plkst. 11.00
Lubānas pilsētas
bibliotēkā
Ēvalda Leona
jaunās dzejas grāmatas
atvēršanas svētki
Labais, skaistais,
dari labu!
Kaut viss būs
aizmirsts,
Tik un tā
dari labu!
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• Glabājas mājās, var pazust vai pie
tuviniekiem nenonākt, ja nezina par tā esamību un atrašanās vietu.
• Tā īstums, tai skaitā testatora rīcībspēja un izteiktie novēlējumi, pēc viņa nāves var tikt apstrīdēti.
• Var nebūt izpildāms, jo ir pretrunā ar
likumos noteikto.
Publisks jeb notāra taisīts testaments:
• Taisa profesionāls jurists – notārs.
• Glabājas pie notāra un nevar pazust
vai tikt viltots.
• Glabājas Publisko testamentu reģistrā.
• Nekādā mērā nav apstrīdams.
• Testatora griba saskaņota ar likumiem.
• Testatora rīcībspēju apliecina notārs
un tā nav apstrīdama.
• Pieejams notāriem gan Latvijā, gan
citās Eiropas valstīs.
Kopš atteikšanās no lieciniekiem un
Latvijas Zvērinātu notāru padomes izveidotā Publisko testamentu reģistra ieviešanas,
sākot ar 2014. gada 1. jūliju, pie notāriem
taisīto testamentu skaits pieaug vidēji par
20% katru gadu. Arī publiska testamenta izmaksas līdz ar to samazinājās gandrīz par
20 EUR un šobrīd sastāda 56 EUR.
Liene Krīvena
Latvijas Zvērinātu notāru padomes
komunikācijas vadītāja
Tālr.: 67218955
E-pasts: liene.krivena@latvijasnotars.lv

Naudas
ozols

Bāriņtiesā
Tā kā mūsu novadā ir bāriņtiesa, tad testamentu var sastādīt ne tikai pie notāra, bet
arī bāriņtiesā.
Par Bāriņtiesu likuma 79. pantā noteiktajām Valsts nodevām
(1) Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:
1. Par darījuma akta projekta sagatavošanu
– 11, 38 eiro;
2. Par darījuma apliecināšanu – 7,11 eiro;
3. Par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu – 18,50 eiro;
4. Par testamenta pieņemšanu glabāšanā –
34,15 eiro;
5. Par pilnvaras sagatavošanu – 4,27 eiro;
6. Par pilnvaras apliecināšanu – 2,85 eiro;
7. Par paraksta apliecināšanu – 2,85 eiro;
8. Par apliecinājumu un citu darbību reģistra
izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – 1,42 eiro
(par katru lappusi);
9. Par noraksta vai izraksta sastādīšanu –
1,42 eiro (par katru lappusi);
10. Par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu – 0,43 eiro (par katru lappusi);
11. Par paziņojuma izsniegšanu – 4,27 eiro;
12. Par apliecības izsniegšanu par izsniegto
paziņojumu – 4,27 eiro;
13. Par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu
– 7,11 eiro;
14. Par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 4,27 eiro;
15. Par mantojuma saraksta sastādīšanu –
48,38 eiro;
16. Par cita veida dokumentu sastādīšanu –
4,27 eiro (par katru lappusi).
(2) Pašvaldības domei ir tiesības piemērot
valsts nodevu atvieglojumus.
Maksa par paraksta apliecināšanu bāriņtiesā
saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu
vai Satversmes grozījumu projektu – 1,00 eiro.

Iedzīvotāji
sūdzas
Kapu kultūra

Lielā sausuma un vēju pievarēts,
ir nogāzies leģendu apvītais novada dižkoks – Naudas ozols
(pēdējais mērījums – 6,12 m).
Koks joprojām būs pieejams tūristiem kā apskates un fotografēšanās objekts, jo tajā mītošo
biotopu dēļ to nevar pārvietot,
vien atbrīvot ceļa braucamo daļu
no dižā koka atlūzām.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 29. jūnijs

Kārtējo reizi novērotas nekārtības
pie Lubānas Jauno kapu konteineriem. No mājām atvestas tukšās alus
pudeles un saliktas atkritumu konteineros. Pašvaldība atgādina, ka šķiroto atkritumu konteineri atrodas netālu
no veikala TOP, kur iespējams arī iegādātas pilnās alus pudeles.
Tāpat savu tuvinieku kapu apmeklētājus apbēdina klaiņojošie suņi, kas
izposta, izbradā stādījumus – puķes.
Regulāri kapu teritorijā klīst 2 vilku sugas suņi, kas tiek palaisti brīvsolī vēlās vakara stundās. Pašvaldība aicina
iedzīvotājus pieskatīt savus četrkājainos draugus!

AKTUĀLI

Kā mainīsies ienākumi, ja esat tikko atgriezusies
no bērna kopšanas atvaļinājuma?
Jaunā nodokļu reforma paredzējusi algu
pieaugumu dažādām sabiedrības grupām, t.
sk. ģimenēm ar bērniem, jo ne tikai samazināta IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodokļa) likme
un ieviests VID prognozētais neapliekamais
minimums, bet palielināti arī atvieglojumi par
apgādājamo. No 1. marta visas ģimenes, kurās aug vairāk nekā divi bērni no 1 līdz 20
gadu vecumam, ik mēnesi saņems piemaksas ģimenes valsts pabalstam: par diviem
bērniem – 10 eiro, par trim bērniem – 66 eiro,
par katru nākamo bērnu – par 50 eiro vairāk,
proti, par četriem bērniem – 116 eiro, par pieciem bērniem – 166 eiro, bet par sešiem bērniem – 216 eiro.
Taču jaunā nodokļu reforma atsevišķām
grupām liek arī būt vērīgām, lai nodokļu reformas ieguvumi būtu redzami uzreiz, nevis tikai
gada beigās. Viena no šādām grupām ir jaunās māmiņas, kas tikko atgriezušās no bērna
kopšanas atvaļinājuma.
Kā nodokļu reforma skar māmiņas?
Piemēram, Jana ir jaunā māmiņa, kura darba
gaitas uzsāka 2018. gada janvārī. Viņas darba
alga ir 1200 eiro uz rokas jeb pēc nodokļu nomaksas. VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums laika periodā no 2018.gada 1.
janvāra līdz 31. jūlijam ir 100 eiro mēnesī, jo
periodā no 2016. gada 1. oktobra līdz 2017.
gada 30. septembrim ienākumi nav gūti*. Tā

kā pašreizējie ikmēneša ienākumi ir virs 1000
eiro, tad pārrēķina rezultātā diferencētā neapliekamā minimuma dēļ veidosies nodokļa parāds 140 eiro.
Ko darīt, lai šāda situācija neizveidotos? Visos gadījumos, kad ieņēmumi 2018.
gadā sagaidāmi lielāki nekā 2017. gadā, ir ieteicams konsultēties ar grāmatvedi. Viena no
iespējām ir lūgt darba devēju nepiemērot VID
prognozēto neapliekamo minimumu un, ja
gada beigās izrādīsies, ka darba ņēmējs nodokļos ir samaksājis vairāk, iesniedzot gada
ienākumu deklarāciju, valsts šo naudu atmaksās.
Kas notiks, ja neapliekamais minimums
tiks piemērots lielāks, nekā tas ir realitātē?
Šādā situācijā, VID pārskatot prognozēto neapliekamo minimumu (VID to prognozēs divas reizes gadā), tiks samazināts otrajam pusgadam
prognozētais
neapliekamais
minimums. Aprēķinot diferencēto neapliekamo minimumu par gadu, var rasties nodokļa
piemaksas pienākums. Iesniedzot čekus par
attaisnotajiem izdevumiem, piemēram, par
medicīnu, izglītību, zobārstniecību vai citus
attaisnotos izdevumus, par kuriem Jums pienākas naudas atmaksa no valsts, radušos
piemaksu var mazināt.
Jāatgādina, ka VID prognozēto neapliekamo minimumu piemēro tajā darba vietā gūta-

jiem ienākumiem, kuru algas nodokļu grāmatiņā esat atzīmējis kā galveno ienākumu
gūšanas vietu. Ja personas alga nav mainījusies pēdējā gada laikā un tā bijusi līdz 440
eiro, VID prognozēto neapliekamo minimumu
piemēro pilnā apmērā jeb 200 eiro. Savukārt
algām no 440 līdz 1000 eiro mēnesī neapliekamais minimums, pieaugot algai, samazināsies. Ienākumiem virs 1000 eiro mēnesī tas
netiek piemērots.
EDS – Tava nodokļu internetbanka. Atgādinām, ka savam nodokļa maksātāja statusam un nomaksātajiem nodokļiem ikviens
darba ņēmējs var sekot līdzi Elektroniskā deklarēšanas sistēma (EDS). Arī VID prognozēto
neapliekamo minimumu jebkura persona var
redzēt, ielogojoties savā VID EDS kontā. Sākumlapā parādās sadaļa “Algas nodokļa grāmatiņa”. Atverot šo sadaļu, būs redzams ieraksts “Prognozētais mēneša neapliekamais
minimums”. Ja tur parādās “0”, VID prognozēto neapliekamo minimumu darba devējs
nepiemēros, bet ja parādās kāda cita vērtība
– tā arī būs personai piemērojamais prognozētais mēneša neapliekamais minimums.
*Ja personai iepriekš nav bijuši ienākumi,
VID prognozētais neapliekamais minimums
atbilst 1/12 daļai no maksimālā gada neapliekamā minimuma (200 eiro mēnesī), kas izdalīts ar 2 (2018. gadā – 100 eiro).

Swedbank regulāri seko klientu paradumiem un aktivitātei pakalpojumu izmantošanā, pielāgojot bankas infrastruktūru pieprasījumam un klientu plūsmai. Līdz ar to informējam, ka no 2. jūlija mainīsies Madonas filiāles darba laiks.
Turpmāk klientu apkalpošana tiks veikta:
Pirmdienās 9.00 – 18.00
Trešdienās 9.00 – 16.00
Piektdienās 9.00 –16.00
(Pusdienu pārtraukums no 13.00 – 14.00)
Aicinām ņemt vērā, ka otrdienās un ceturtdienās filiālē klientu apkalpošana nenotiks. Pārējās dienās klientiem arī turpmāk
būs pieejami visi līdz šim sniegtie pakalpojumi – bankas darbinieki palīdzēs veikt darījumus, konsultēs par jauniem pakalpojumiem un palīdzēs tos noformēt.
Tāpat atgādinām, ka arvien vairāk bankas pakalpojumu var
saņemt attālināti – Swedbank internetbankā. Turpat pieejama
arī informācija par Swedbank filiālēm, naudas iemaksas un izmaksas bankomātiem, kā arī to darba laiku.
Aivis Mitenieks
Finanšu centra vadītājs
Finanšu centrs “Jēkabpils”
“Swedbank” AS
Jēkabpils, Brīvības iela 131
Tālr: +37167448373
Fax: +37167448370
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AKTUĀLA INFORMĀCIJA
RMĀCIJA

Būsim visi kopā
Dziesmu un
Deju svētkos
7. un 8. jūlijā
Lubānas pilsētas klubā
uz lielā ekrāna organizēsim
XXVI Vispārējo Dziesmu un XVI Deju
svētku koncertu kopīgu skatīšanos
mājās palikušajiem
Dziesmu un deju svētku atbalstītājiem.
Varēsim skatīt tiešraides
7. jūlijā 22.00 – 00.00
Deju lieluzvedumu
“Māras zeme”
(Daugavas stadions)
8. jūlijā 20.00 – 23.30
Noslēguma koncertu
“Zvaigžņu ceļā”
(Mežaparka Lielā estrāde)

14. jūlijā plkst. 11.00
Lubānas novada tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma
centrā
Devītā tikšanās

“Dzimis Lubānas pusē,
audzis Latvijai
Tikšanās ar IEVU ROZENTĀLI (dzimusi
ŽVAGIŅA). Ieva Rozentāle ir dzimusi
lubāniete, absolvējusi Lubānas vidusskolu,
augstskolā apguvusi Baltu filoloģiju.
Profesionālā darbība saistīta ar tulka un
gida profesijām, sevišķi tuva un pazīstama
kaimiņvalsts Lietuva. Lai arī dzīves
gaitas bija aizvedušas līdz Zemgales
Vecumniekiem, pašreiz Ieva ar ģimeni par
savu dzīvesvietu atkal sauc atjaunotās
dzimtas mājas Brākales Visagalā. Šoreiz
tikšanās laikā par tulkošanu, ceļošanu,
dzimtas saknēm un smago darbu dzimtas
mājas atjaunošanā, mammu Annu Žvagiņu,
kas reizē bija gan vēstures skolotāja, gan
aizrautīga šīs puses vēstures faktu krājēja
un zinātāja. Kā ierasts, sarunas, jautājumi
un jauka satikšanās!

Ārstu konsultācijas
bērniem
Trešdien, 8. AUGUSTĀ, Lubānas
novada Sociālais dienests organizē
Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu
speciālistu konsultācijas bērniem līdz
18 gadu vecumam. Iespējams saņemt
acu ārsta un neirologa konsultācijas.
Pieteikties pie sociālās darbinieces
Vēsmas Masas pa t. 20275661.
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Anna Brigadere

28. jūlijā plkst. 20.00
Lubānas pilsētas estrādē
Gluži kā sena skaņu plate A.Brigaderes luga “Lielais loms” aizsauc laikos, kad
debesis bija zilākas un zāle zaļāka. Bet ļaudis tādi paši kā šodien – mīlestības alkstoši
un meklējoši.
Metot laipu uz iecerētās sirdi, tiek likti lietā visādi stiķi – “improvizācija”, “interpretācija”, “traktēšana” un “fraktēšana”... Un kaut arī šo jēdzienu skaidrojumu bieži
neizprot arī paši izrādes varoņi, tas netraucē nonākt pie laimīgām beigām – pāru dabošanās. Dzīvesprieks bez moralizēšanas, raksturu spilgtums un dullības gars kopā
ar aktieriem: Arti Drozdovu, Romānu Bargo, Eviju Skulmi, Voldemāru Šoriņu, Indru
Burkovsku, Raimondu Vazdiku, Anci Kukuli, Aīdu Ozoliņu, Daci Makovsku, Juri Kalniņu vai Jāni Kirmušku.
Režisori – Juris Kalniņš un Voldemārs Šoriņš. Horeogrāfe – Raimonda Vazdika.
Producente – Aīda Ozoliņa.

28. jūlijā Kapusvētki
Kapusvētku dievkalpojumi
Lubānas Vecajos kapos plkst. 13.00
Lubānas Jaunajos kapos plkst. 14.00

4. augustā no plkst. 22.00

Meirānu tautas namā

Kapusvētku balle
Ielūdz grupa “VELVES”
Ieejas maksa – 4 EUR

28. jūlijā plkst. 22.00
Lubānas pilsētas estrādē Balle
Spēlēs grupa “Brālīši”
Ieeja – 3 EUR

4. augustā Kapusvētki

Kapusvētku dievkalpojums

Nākamais “Lubānas Ziņu” numurs
iznāks 13. jūlijā.
Informāciju iesniegt
domē redaktorei
līdz 6. jūlijam.

Visagala kapsētā plkst. 12.00

4. augustā plkst. 14.30

Meirānu tautas namā
amatierteātra “Zeltrači” izrāde M.Horna

“Brangais ķēriens”
Vad. Ilona Malahovska
Ieeja – bez maksas

Pieminam aizsaulē
aizgājušos...
Mēs turam svētas atmiņas.
Trauta Elksnīte (80 gadi)
Mirusi 22.06.2018, Lubāna

Informējam, ka kultūras pasākumos tiks fotografēts vai arī filmēts. Lai sniegtu informāciju iedzīvotājiem un nodrošinātu pašvaldības iestāžu darbības caurspīdīgumu, informācija par pasākumu kopā ar vizuālo materiālu tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnē, kā arī
izmantota avīzītes vajadzībām. Atrodoties pasākumā, Jūs apliecināt, ka esat informēts, ka
tiekat iekļauts/a audio vai vizuālajā materiālā.
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