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Pirmizrāde 
“Trīspdasmit 

stāsti”
Lubānas amatierteātris “Priekš-

spēle” 24. februārī plkst. 18.00 aicina 
visus teātra mīļus uz pirmizrādi – An-
tons Čehovs “Trīspadsmit stāsti”. 

Lubānas aktieru izpildījumā jau 
ir bijuši Antona Čehova viencēlieni 
“Lācis” , “Jubileja” un “Bildinājums”  
(pirmizrāde 2009. gada 2. februārī), 
kā arī stāsts “Zirdziskais uzvārds” tika 
skatītājiem rādīts 2008. gada amatier-
teātru festivālā “Skeču parāde”. 

Šoreiz trīspadsmit stāsti, katrs 
stāsts par cilvēku savstarpējām attie-
cībām un vērtībām, kas nav mainīju-
šas savu nozīmi arī šodien. Izvēloties 
iestudējamo materiālu, vienmēr cen-
šos izvēlēties augstvērtīgu dramatur-
ģisku materiālu un Antona Čehova 
darbi ir dramaturģijas klasika.

V. Jermilovs raksta: “Nav neviena 
cita rakstnieka, kura stāsti tik viegli 
pārveidojami par dramatiskām etī-
dēm, ainām, mazām ludziņām. Če-
hovs kļuva par jauna veida literatūras 
radītāju – viņš radīja mazo stāstu, kas 
ietilpināja sevī garo stāstu, romānu. 
Čehovs savos mazajos stāstiņos ie-
mācījās attēlot visu cilvēka dzīvi, dzī-
ves plūduma gaitu. Čehova varoņi 
savu īsto seju vienmēr parāda darbo-
damies, rīkodamies, domās un jūtās, 
kas tieši saistītas ar darbību. Sīkais 
stāstiņš pacēlās līdz episka vēstījuma 
augstumiem. Čehovs mēdza teikt: 
“Rakstīt talantīgi – tas ir īsi! Protu īsi 
runāt par gariem notikumiem.””

Arī mēs vēlamies izdzīvot, izspē-
lēt un sajust 18 astoņdesmitos gadus 
Krievijā. Šīs izrādes noformējumā 
izmantosim projekcijas, kurās būs 
Antona Čehova iemīļotu tā laika glez-
notāju: Surikova un Repina darbi un 
skanēs krievu tautas mūzikas melo-
dijas.

Radošu veiksmi mums visiem vē-
lot, uz tikšanos pirmizrādē!

Lubānas amatierteātra 
“Priekšspēle” režisore Ilze Kraukle

Mīlēt to, ko dari, savādāk nekas 
nesanāks... Kas kopīgs un atšķirīgs 
suņiem un vīriešiem... 2.lpp.

Kā kļūt par audzuģimeni, aizbildni... 
Izmaiņas NVA darbībā Lubānā... 
3.lpp.

6. martā 
15.00

Lubānas 
pilsētas 
klubā
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Pa kuru laiku izaug mūsu bērni, un kļūst par sava aroda meistariem. Pa kuru 
laiku viņiem vairs mūs nevajag, lai veidotu savu pasauli, telpu. Lietas, kas bērniem 
bija svarīgas pirms gadiem 20, 10, šodien ir ieguvušas citu nozīmi, svarīgumu. Ielū-
kojies sejā un redzi – no tēta pārmantots nopietnais skatiens, domīgums, no mam-
mas – radošums, bet bērnā tas ieguvis citu kvalitāti. Kurā brīdī bērni aiziet prom no 
vecākiem, saviem klasesbiedriem, draugiem, iemītām taciņām dzimtajā vietā? Bet 
tad nāk patīkamas atkaltikšanās nu jau ar personībām. 

Sestdien, 17.02., Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma cen-
trā kārtējā tikšanās “Dzimis Lubānas pusē, audzis Latvijai”. Redzeslokā lubānietis 
Egils Grinfelds  – viesnīcas “Avalon Hotel” šefpavārs – radoša personība, kurš, radot 
pavārmākslas šedevrus, atskārtis, ka var sevi realizēt arī kā fotogrāfs. Fotomākslas 
pamatus izzinājis pie Latvijā atzīta kāzu fotogrāfa. Šobrīd fotografē ne tikai mākslas 
darbus, kas tapuši uz šķīvja, bet arī fotosesijas, kāzas, reportāžas, dabas foto, por-
tretus, komercfoto, sportu. Fotografējot attīstījies citāds redzējums uz šķietami vien-
kāršām un ikdienišķām lietām. Kāds fotogrāfs teicis, ka Egilam Grinfeldam, lai arī 
nav skolā apguvis fotogrāfa profesiju, piemīt ļoti laba kompozīcijas izjūta. Šefpavārs 
uz tikšanos ar savu dzimto pusi atvedis arī savu nākamo sievu Evu un Grifonu sugas 
sunīti Tunci. Eva klausītājiem atklāj, ka viņa, kopš iepazinusies ar Egilu, virtuvē neko 
negatavo, jo viņai to neļauj, par ko Evu apskauž visas viņas draudzenes. 

Bet par savu profesionālo izaugsmi pavārmākslā Egils Grinfelds atklāj, ka pir-
mās prasmes nedaudz apguvis, izejot praksi pie slavenā Mārtiņa Rītiņa, kur, tīrot 
dažādus dārzeņus, ar vienu aci sekojis līdzi restorāna lietām, kā tur viss notiek. 4 
gadus strādājis “Lido”, iepazinis monotonu darbu, lielos apmēros gatavojot vienu 
un to pašu katru dienu, un pavāram ar ambīcijām grūti to darīt. Vēlāk darbs pie 
Laura Aleksejeva viesnīcu “Rolands” un “Rīdzene” restorānos. Vislielāko atspērienu 
un izpratni par lietām devis darbs viesnīcas “Bergs” restorānā pie Kaspara Jansona. 
Kā šefpavārs vadījis starptautiskā izstāžu centra “Ķīpsala” banketu un ēdināšanas 
uzņēmumu, kur gatavoti banketi līdz pat 2,5 tūkst. cilvēku. Šobrīd strādā (3 gadus) 
par šefpavāru viesnīcā “Avalon Hotel” (Rīgā). Komandā ar viņu darbojas 18 cilvēki: 
konditori, pavāri, trauku mazgātāji. Iegādājoties produktus restorānam, cenšas at-
balstīt vietējos piegādātājus. 

Egils Grinfelds atklāj, ka arī pavārmākslā ir savas modes tendences, kurām Rī-
gas labāko restorānu šefpavāri cenšas sekot līdzi. Dažādas modes aktualitātes tiek 
pārņemtas no Lielbritānijas, Francijas, Amerikas, Skandināvijas valstu šefpavāriem. 
Piemēram, kādu laiku modē bijis mērces šļakstiens uz šķīvja (amizants stāstījums, 
kā šo šļakstienu radīt). Brīnumdarbus un dažādus efektus var radīt arī ar šķidro slā-
pekli. Par to skatītāji varēja pārliecināties tikšanās beigās – bez saldējamās kameras 
turpat visu acu priekšā tapa garšīgs našķis – zemeņu saldējums.

Egils Grinfelds piedalījies arī TV raidījumā “La Dolce Vita. Ar Roberto”, kur ska-
tītājiem piedāvājis pagatavot Latvijas vēžu zupu un cept tintes zivs (sēpijas) maizi. 
Pašam vislabāk patīk pagatavot tā sauktās pirkstu uzkodas (var apēst ar vienu ku-
mosu).

Egila dzīves moto: “Mīlēt to, ko dari, savādāk nekas nesanāks”. Pavārmāksla ir 
radošu izpausmju un nepārtrauktas dinamikas un izaugsmes process. Galvenais ir 
acīm baudāmi ēdieni. Tāpat šefpavārs atklāj, ka savu nākotni neredz Rīgā, bet gan 
kaut kur laukos savā uzņēmumā, iespējams, pat Vidzemes pusē. Ligita Pētersone

10. februārī Meirānu tautas namā Dzeltenā suņa gada 
sākumu iedancoja senioru tautisko deju kolektīvs “Meirā-
ni”, Beļavas tautas nama vidējās paaudzes tautisko deju 
kolektīvs “EGA”, Sarkaņu pagasta senioru tautisko deju 
kolektīvs “Labākie gadi” un viesu kolektīvs no Igaunijas 
“Kaareke”. Prieks par to, ka mūsu novada deju kolektī-
viem ir daudz draugu, kurus aicināt uz pasākumiem, lai 
jauki būtu gan pašiem, gan skatītājiem. Pie savējiem de-
jotājiem jau esam pieraduši, tāpēc ar lielu interesi vien-
mēr vērojam, kā tad to dara citā novadā.

Par humora piedevu šajā pasākumā gādā 2 dāmas 
– suņu pazinējas – Dace Mežsarga un Sandra Puķīte. Un 
kur suņu pazinējas, tur arī viņu mīluļi: Auruma un Broms. 
Lūk, ko viņas izdomājušas – salīdzināt suņus un vīriešus. 

D: Abi gultā aizņem pārāk daudz vietas!
S: Abi nezin kāpēc baidās no putekļu sūcēja.
D: Neviens no viņiem neievēro, ka esam bijušas pie 

friziera!
S: Ne vīrs, ne suns nesaprot, ko mēs saskatām ka-

ķos!
D: Man tomēr liekas, ka suņi varētu būt labāki par vī-

riešiem…Nu, piemēram, suns skumst pēc manis, kad 
neesmu mājās.

S: Manējais suns jūtas vainīgs, kad izdarījis ko nepa-
reizi.

D: Mans suns nekad nekritizē manas draudzenes.
S: Suni var dresēt.
D: Suni var pārdot vai nopirkt.
D: Sliktākā kaite, ko var dabūt no suņa, ir blusas, nu vēl 

varētu dabūt trakumsērgu….
S: Vecs suns diez vai pametīs mani, lai atrastu sev jau-

nāku saimnieci.
D: Suņiem vienalga, ka mēs nopelnām vairāk nekā 

viņš.
S: Kad suns man dod buču – viņš to dara no sirds, bet 

ir tomēr lietas, kurās vīrieši ir labāki par suņiem. Vīrietim ir 
tikai divas kājas, ar kurām pielāčot istabu.

D: Vīrietis var nopirkt kādu dāvanu.
S: Vīrietis necentīsies spēlēties ar jebkuru pretimnācē-

ju rīta pastaigas laikā.
D: Nu jā, un suņa elpa gandrīz vienmēr smird.
S: Un vēl – salijuši vīrieši ir daudz patīkamāki par sali-

jušiem suņiem.

Ligita Pētersone
Skatiet pasākuma fotoreportāžu: www.lubana.lv 

Sadancis Meirānos 
“...lai ilgāk jauki”

Tikšanās ar viesnīcas 
“Avalon Hotel” šefpavāru
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Aizbildnis aizvieto saviem 
aizbilstamajiem vecākus, 

pārstāvot bērnu 
personiskajās un 

mantiskajās attiecībās

Prioritāri par aizbildni ieceļ 
kādu no tuvākajiem bērna 

radiniekiem vai bērna vecāku 
testamentā norādīto personu, 
bet aizbildnis var būt arī cita 

persona 

Bāriņtiesa izvērtē motivāciju kļūt 
par aizbildni, dzīves apstākļus, 
ģimenes locekļu savstarpējās 

attiecības, nodarbinātību, spēju 
pārstāvēt bērnu personiskajās un 

mantiskajās attiecībās 

Persona iesniedz 
iesniegumu savas 

dzīvesvietas bāriņtiesā 

Līdz 7 gadu vecumam – 25% 
apmērā no minimālās mēneša 

algas (107,50 euro mēnesī)*

Ja izvērtējot, bāriņtiesa atzīst, 
ka ir nepieciešamās spējas un 
īpašības aizbildņa pienākumu 
pildīšanai, bāriņtiesa lemj par 
aizbildnības nodibināšanu un 

aizbildņa iecelšanu bērnam

No 7 gadu vecuma līdz 18 
gadu vecumam – 30% apmērā 
no minimālās mēneša algas 

(129,00 euro mēnesī)*
Atlīdzība par aizbildņa 

pienākumu pildīšanu 
54,07 euro mēnesī neatkarīgi 

no aizbildnībā esošo bērnu 
skaita 

 
*2018

Kā kļūt par aizbildni? 

12

5

3

ba par aiz

4

Pabalsts par katra aizbildnībā esoša bērna 
uzturēšanu 

6

Lubānas novada bāriņtiesa informē
Kā kļūt par audžuģimeni? 
► Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu, perso-

nai jābūt 25 – 60 gadus vecai. Var būt arī izņēmuma 
gadījumi. 

► Jāvēršas savas dzīvesvietas bāriņtiesā un, uzrādot 
personu 
apliecinošus 
dokumentus, 
jāiesniedz 
iesniegums 
un ārsta izziņa 
par veselības 
stāvokli. 

► Bāriņtiesa 
mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta laulāto (per-
sonas) dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un spējas 
audzināt bērnu. 

► Bāriņtiesa lemj par piemērotību statusam. 

► Bāriņtiesa pieņem lēmumu par audžuģimenes 
statusa piešķiršanu vai atteikumu. 

► Audžuģimene noklausās bezmaksas mācību kursu 
(sekmīgi). 

► Bērnam tiek atrasta piemērota audžuģimene. 

► Lai audžuģimene uzsāktu rūpēties par bērnu, tā 
noslēdz līgumu ar pašvaldību. 

► Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija veic 
audžuģimeņu uzskaiti.

Par Nodarbinātības 
valsts aģentūras (NVA) 

pakalpojumu 
sniegšanu Lubānā

 
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) informē, ka Ma-

donas fi liāles Lubānas darba vietā Tilta ielā 5, Lubānā ar 
2018. gada 1.martu tiks pārtraukta klientu apkalpošana.

Klientu apkalpošana turpmāk tiks nodrošināta Mado-
nas fi liālē, Upes ielā 3, Madonā. Faktiskā apmeklējuma 
laikā notiek individuāls darbs ar klientu veiksmīgākai in-
tegrācijai darba tirgū, pēc nepieciešamības operatīvi pie-
saistot vajadzīgos speciālistus, kas no fi liāles attālinātajā 
darba vietā nav iespējams. Tādēļ Lubānas novada iedzī-
votāji bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam tiek ai-
cināti pieteikties elektroniski un uz faktisko apmeklējumu 
ierasties klātienē Madonas fi liālē.

Šobrīd Aģentūras pakalpojumi klientiem ir pieejami 
arī attālināti, izmantojot pašapkalpošanās portālu http://
cvvp.nva.gov.lv/, kurā iespējams elektroniski saņemt 
Aģentūras piedāvātos pakalpojumus, t.sk. pieteikties bez-
darbnieka un darba meklētāja statusam.  

NVA ir noslēgts sadarbības līgums ar Lubānas 
novada pašvaldību, kurā tika nolemts, ka no 01.03. – 
31.05. bezdarbnieku pieņemšana notiks Lubānas no-
vada pašvaldības telpās Tilta ielā 11, 1.stāvā no plkst. 
9.00 – 16.00 katra mēneša 2. un 4. trešdienā, tas ir – 
14.03; 28.03.; 11.04; 25.04; 09.05; 23.05. 
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Vēlies radoši, pilnvērtīgi, aktīvi pavadīt 
savu brīvo laiku? Vēlies satikt, piedalīties, 

domāt, diskutēt, spēlēt, radīt, gatavot, 
darboties, redzēt un dzirdēt?

Gaidīsim 
TEVI 

Lubānas novada jauniešu centrā!

Šogad varam teikt, ka beidzot ziema ir atgriezusies. Un Lubānas 
ziemas sporta veidu cienītājiem ir patiešām iespējas to izbaudīt ar 
pilnu spēku. 

17. februārī Lubānas novadā notika nedaudz plašāka mēroga distan-
ču slēpošanas sacensības, kā ierasts. Distanču slēpošanas seriāls klasis-
kajā stilā ar 3 kārtām, kur divi posmi jau aizvadīti Vietalvā un Lubānā.  

Jāsaka, ka man, kā Lubānas novada pārstāvim un otrās kārtas orga-
nizatoram, šis bija kārtējais izaicinājums un pārbaudījums. Tika izmainīti 
pasākuma datumi un sacensību norises vietas, jo nekādi nevarējām pie-
skaņoties laikapstākļiem, tad vēl šis un tas… Esmu vairākkārt pārliecinā-
jies, ka pirmā doma, kas ienāk galvā, ir tā īstā un pareizā. Pagājušā gada 
vasarā, kad tika plānots šis slēpojums, mana izraudzītā vieta bija Aivieks-
tes klāni, pie kā arī noslēgumā palikām. Trase vijās gar Aiviekstes upi un 
cilvēku neapdzīvotu reģionu. Lubānas līdzenumā 18 km nebūt nav vieglāk 
slēpojami, salīdzinājumā ar trasi, kurai ir reljefs, jo atelpas brīži nobraucie-
nos šoreiz izpalika. Trases odziņa bija sajūtas, ka Tu esi neapdzīvotākajā 
vietā Latvijā un, protams, skaistā ainava gar Aiviekstes upi. Mūs apciemo-
ja sportisti no dažādām vietām Latvijā (Madonas, Jaunpiebalgas, Pļavi-
ņām, Rīgas, Ikšķiles, Cēsīm, Smiltenes, Valmieras, Beļavas, Ādažiem). 
Kopā pavisam 70 dalībnieki. Lubānu pārstāvēja 20 sportisti, iegūstot sep-
tiņas godalgotas vietas. Tas bija  patīkami!

 S10 2 km grupā – Baiba Dzene – 1.v.
 S veselības 10 km – Iveta Kaverska – 1.v., Daiga Strode – 3.v., 

Distanču slēpošanas sacensības Lubānā – 
LATLOPPET 2018

 V veselības 10 km – Kristers Studers – 2.v.,  Gintis 
Dzenis – 3.v.,

 V18 10 km – Mārcis Čevers – 3.v., 
 S35 18 km – Vita Ormane – 3.v. Prieks par Lubānas 

labu draugu Ingmāru Briedi, kurš bija šīs kārtas absolū-
tais uzvarētājs un 18 km noslēpoja kā lokomotīve ar rezul-
tātu – 54.02.04. Ingmārs patreiz ir kopvērtējuma līderis un 
lubānieši tur īkšķus, lai viņam izdodas uzvarēt arī pēdējā 
kārtā.

Paldies visiem Lubānas čaklajiem draugiem, kas 
palīdzēja un atbalstīja, lai šis pasākums noritētu gludi: 
Lubānas novada pašvaldībai, Mārtiņam Valainim, 
Magnusam Mūkinam, Edgaram Stankam, Guntim Kli-
kučam, Mārtiņam Niklasam, Armandam Karlsonam, 
Ilvai Mežsargai, Ronaldam Feldmanim,  Dacei Rudzī-
tei, Sandim Kļaviņam, Kalvim Mūkinam.

 Kamēr lielākā daļa lubāniešu slēpoja pa klāniem, 
mūsu orientieriste Marta Valaine kopā ar treneri Jāni Leji-
ņu bija devusies uz Latvijas čempionātu orientēšanās uz 
slēpēm, kas notika Lubānas slēpotājiem jau zināmajā Va-
nagkalnā, Piebalgā. S12 grupā sprinta distancē no seš-
padsmit dalībniecēm Marta ieguva 1.v. un vidējā distancē  
– 3.v.  

Trešā Latloppet posma noslēdzošā kārta notiks Ma-
donā, Smeceres silā jau šosvētdien (25.02.), sīkāka infor-
mācija  www.LATLOPPET.LV.

Sporta pasākumu organizators 
Māris Valainis

Lubāniete 
Marta Valaine 
17. februārī 
piedalījās Latvijas 
čempionātā 
orientēšanās uz 
slēpēm. 
Startēja S12 grupā 
sprinta distancē un 
vidējā distancē.

Lubānas novada 
jauniešu centrs 

ATSĀK ATSĀK 
DARBĪBU!DARBĪBU!  



„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
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Fakts ir tāds – ziema klāt, 
Esam sen to gaidījuši,
Beidzot varam rindā stāt,
Raitā solī ārā steigt
Un no kalna lejā traukt.
Āres pārklāj balti sniegi,
Rīts būs klāt ar jaunu dienu,
Istabā vairs nesēžam,
Steidzam zienu izbaudīt.
Kad sniegs ir apklāts ar sērsnu un 

Sveču dienā izlietās sveces ir izde-
vušās, skaidrs, ka atnācis februāris. 
Dienas ir palikušas nedaudz garākas 
un pie loga sarosās zīles. Pēdējais 
ziemas mēnesis...

Februāris ir Sveču mēnesis. Laiks, 
kad saule aust mazliet agrāk un putni 
sāk sarosīties. Arī mūsu skola sarosī-
jās un februāra pirmajā dienā rīkoja 
Popielu un Deju šovu. Šo pasākumu 
organizēja skolas līdzpārvalde. Kopā 
bija 15 priekšnesumi. Bija gan latvie-
šu, gan angļu, vācu, krievu un spāņu 
dziesmas. 

Februāris ir arī mīlestības mē-
nesis. Šogad, tāpat kā citus gadus, 
Valentīndienas nedēļa bija krāsainā 
nedēļa: pirmdiena – melna, otrdiena 
– zila, trešdiena – sarkana, ceturtdie-
na – balta, piektdiena – zaļa.

Februāris ir ļoti darbīgs mēnesis, 
kad ziema vēl grib sevi parādīt, kaut 
gan pavasaris tuvojas. Arī skolēni grib 
vēl izbaudīt ziemas priekus – slēpot, 
pikoties un slidot. Centīsimies nesli-
mot un krāsim spēkus pavasarim! 

Redaktore 
Agnese Ērgle

2018. gads ir ļoti nozīmīgs Baltijas 
valstīm, jo tiek sagaidīta valstu simtgade. 
Pirmā savu simtgadi atzīmēja Lietuva (16.
februāris). Par Lietuvas dzimšanas dienas 
svinībām un saviem iespaidiem mums raks-
ta bijusī „Kaktusa” redaktore, tagad Vidze-
mes augstskolas 3. kursa studente Evija 
Caunīte, kura ir devusies Erasmus apmai-
ņas programmā uz Klaipēdu. 

Atkurtai Lietuvai – 100  (Atjaunotai Lietuvai 
– 100). Atzīmējot Lietuvas simtgadi, pasākumi 
norisinājās trīs dienas, no 15. – 17. februārim, 
jo tieši pirms 100 gadiem, 16. februārī Lietuva 
ieguva neatkarību. 

Svētku ietvaros visās trīs dienās tika pie-
dāvāti dažādi koncerti un atrakcijas, kurās ie-
saistīties var ikviens. Pati pilsēta mirdz karoga 
krāsās:  dzeltenā, zaļā un sarkanā. Šīs krāsas 
simbolizē sauli, dabu un asinis, taču kopā tas 
veido pašu valsts būtību. Lai gan pats vārds 
Lietuva ir cēlies no vārda lietus, un laikapstāk-
ļi nelutina, tomēr runā, ka aprīlī jau ir ap +25 
grādiem. 

Pasākumu tik daudz, ka uz visiem nav ie-
spējams paspēt, taču es pastāstīšu nedaudz 
par tiem, uz kuriem biju aizgājusi es pati.

Pirmajā dienā, 15. februārī, Teātra laukumā 
tika atklāts Gaismas festivāls (Klaipėdos šviesų 
festivalis), kas notika visas trīs svētku dienas. 
Šāds festivāls Klaipēdā uz svētkiem norisinās 
jau ceturto gadu. Šogad tā devīze “Visredza-
mākais pilsētā!” Katru vakaru no plkst. 18:00 
līdz 23:00 ar neparastām krāsām un formām 
izgaismots itāļu mākslinieku “Marianolight” 
projekts – „Vecais gadsimts!”

Svētku galvenajā dienā, 16. februārī, At-

gimimo laukumā plkst. 12:00 bija galvenā 
svētku ceremonija ar militāro parādi, taču 
no plkst. 14:00 Kristijona Donelaiša lauku-
mā bija iespēja sanākt zem gadsimta jumta 
(Ateik po šimtmečio skėčiu!), kas ir Klaipē-
das jaunatnes iniciatīvas veidota lietussar-
gu iela. Šis pasākums ir veltīts, lai atzīmētu 
100 gadu Lietuvas neatkarības atgūšanā, 
kā arī mudinātu jaunatnes organizācijas 
sadarboties savā starpā. Šīs iniciatīvas 
pēdējais mērķis ir piesaistīt vairāk cilvēku 
Klaipēdas ārkārtas kultūras vietai – Kristijo-
na Donelaiša laukumam. Pasākuma ietva-
ros notika dažādi muzikāli priekšnesumi, 
kā arī uzrunas no Lietuvas britu padomes, 
projektu vadītājas Eglė Mačiulytė un Klaipē-
das pilsētas mēra Vytautas Grubliauskas. 
Pēcpusdienā bija iespējams vērot tiešraidi 
no Svyturys arēnas, kurā norisinājās svētku 
koncerts. 

Svinību noslēdzošajā dienā, 17. febru-
ārī bija iespēja piedalīties internacionālajos 
zvejnieku svētkos “Palangos stinta 2018”, 
kuros viesus gaida zivju smarža, zvejnie-
kiem un viesiem tiek piedāvāti tradicionā-
lie ēdieni, dzirdamas zvejnieku melodijas. 
Ir iespēja nogaršot dažādus zivju ēdienus, 
piedalīties konkursos, skatīties Smelt Grill 
čempionātu. Kā jau katru gadu, arī šogad 
svētkos varēja vērot ziemas peldētājus, 
kas peld ledus aukstā jūrā. Ikvienam bija  
iespēja pievienoties. Šajā dienā gaisa tem-
peratūra bija -4 grādi. 

Lielākais pārsteigums man bija tieši 
gaismas šovs, iespaidīgā konstrukcija, kas 
izvietota visas ielas garumā. Tā izgaismoja 
vecpilsētu vēl krāšņāk kā salūts, jo te gais-

ma mijās ar mūziku – gan 
ārzemju, gan lietuviešu me-
lodijām. 

Lietuvai un tās jau-
niešiem svētkos novēlu 
nepazaudēt to mieru un 
nesteidzību, kas šeit val-
da. Sajūtu, ka tu vari nesa-
traukties un viss būs labi. 
Sveiciens, Lietuvai!

Sekosim līdzi informāci-
jai par simtgades svinībām 
Igaunijā un ar nepacietību 
gaidīsim mūsu valsts sim-
to dzimšanas dienu. Lai 
mums arī izdodas krāšņi un 
neaizmirstami svētki!

Attēlā Evija Caunīte  (pirmā 
no kreisās puses) kopā ar 
turku studentēm.

Mums raksta...

Interesanti. Aktu li

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2018. gada februāris
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“Kalpaka kauss – 2018” 1.-4. klašu skolēniem
Nemanot paskrējis gads, 

kad Meirānu Kalpaka pamat-
skolā pulcējas sākumsskolas 
skolēni uz kārtējo pasākumu 
„Kalpaka kauss – 2018” 1. – 4. 
klašu skolēniem. Šogad pieda-
lījās Lubānas vidusskolas, Kal-
snavas, Liezēres, Dzelzavas, 
Praulienas, Barkavas, Degum-
nieku, Kristiāna Dāvida un Mei-
rānu Kalpaka pamatskolas.

Pasākuma dalībniekus uzru-
nāja skolas direktore Lana Kunce 
un pulkveža Oskara Kalpaka pie-
miņas fonda valdes locekle Edīte 
Zaube. 

Kas ir patriotisms? Tas mums 
sākas no agra rīta un turpinās 
līdz vēlam vakaram. Tā ir mīles-
tība pret vecākiem, apkārtni un 
Latviju, jo arī latviešu tautasdziesma saka: 
man pašam kungam būt, man pašam arā-
jam. Katrs no dalībniekiem ir uzvarētājs, jo 
piedalās šajā pasākumā un var ar sevi le-
poties. Lai katram veiksme iet blakus, sirdī 
klusa vēlme uzvarēt un būt labākajam!

Kā jau visās sacensībās, arī šajā dienā 
bija uzvarētāji erudīcijas konkursā, dam-
bretē un militārajās stafetēs.

Erudīti 1.kl. grupā. 1.vieta – Ieva Dai-
līdena (Meirāni), 2.vieta – Marta Sondore 
(Barkava), 3.vieta – Elīna Žeiere (Lubāna); 
2.kl. grupā: 1.v. – Ieva Russaka (Kalsnava), 
2.v. – Adrians Nete (Lubāna), 3.v. – Saman-
ta Patrīcija Baltā (Degumnieki); 3.kl. grupā: 
1.v. – Marta Grigule (Lubāna), 2.v. – Andris 

Dailīdens (Meirāni), 3.v. – Elīna Mikoviča 
(Liezēre); 4.kl. grupā: 1.v. – Daniels Ruļuks 
(Kalsnava), 2.v. – Kate Krēsliņa (Meirāni), 
3.v. – Armands Dzenis (Lubāna). Visi sko-
lēni, kuri piedalījās erudīcijas konkursā, kā 
piemiņu no šī pasākuma saņēma grāmatu.

Dambretisti sacentās divās grupās: 1. – 
2. klašu un 3. – 4. klašu grupa. Dambretes 
turnīra tiesnese Sarmīte Solovjova ziņo, ka 
1. – 2. kl.grupā 1.vieta – Iļja Voropanov (De-
gumnieki), 2.vieta – Edgars Tiltiņš (Barka-
va), 3.vieta – Ralfs Avotiņš (Kalsnava), bet 
3. – 4. kl. grupā 1.v. – Alekss Kozulis (De-
gumnieki), 2.v. – Harijs Langenfelds (Kal-
snava), 3.v. – Emīls Solovjovs (Kalsnava). 

Pēc pusdienām varējām vērot sportis-

kas aktivitātes, kuras sagatavoja zemessar-
gi Sanda Kļaviņa vadībā. Laika apstākļi kā 
vienmēr labvēlīgi sportistiem, arī patīkams 
sniedziņš. Šoreiz sportistiem bija jāprot 
fl orbola spēles elementi, jātrāpa ar bumbu 
vārtos, precīzi jāšauj mērķī, jānotur līdz-
svars, jāprot darboties pārī. Militāro stafešu 
rezultāti: 1.vieta Kalsnavas pamatskolai, 
2.vieta Degumnieku pamatskolai, 3.vieta 
Liezēres pamatskolai.

Paldies visiem skolotājiem, kas palīdzē-
ja noorganizēt šo pasākumu, jo, ticiet man, 
viegli tas nav, bet dienas beigās ir gandarī-
jums par paveikto.

Materiālu apkopoja Aiva Caunīte

 1. februāris – Popiela un Deju šovs. 
Kā labākais priekšnesums tika novērtēts 2. 
– 4.kl. dziesma. 

 2. februāris – Sveču diena. 
Pirmsskolas grupiņā „Kāpēcīši” 
bija izveidota sveču izstāde.

 6. februāris. Jau 15. gadu 
pēc kārtas  tika atzīmēta Vispasau-
les Drošāka interneta diena (DID) 
ar saukli “Drošāks internets sākas 
ar tevi!”, aicinot ikvienu domāt par 
to, kā mēs katrs rūpējamies par 
savu drošību internetā, un kāds ir 
mūsu ieguldījums, veidojot labāku 
interneta vidi. Skolas bibliotēkā 
notika dažādi konkursiņi, video skatīšanās 
un bērni zīmēja zīmējumus. Kopā pasāku-
mā piedalījās 18 skolēni.

 8. februāris – „Kalpaka kauss – 
2018” 1. – 4.kl. skolēniem.

 9. februāris – lekcija skolēniem “Ko 
darīt, ja piemeklējusi nelaime, kā darbojas 
neatliekamās palīdzības dienests”.

 13. februāris – teātra pulciņš un vo-
kālie ansambļi piedalās Lubānas novada 
skatuves runas, vokālo ansambļu un te-

ātra pulciņu pasākumā Lubānas 
pilsētas klubā.

 12. – 16. februāris – Krā-
su nedēļa, kuras noslēgumā 
16. februārī skolēni devās uz 

Viešūra kalnu izbaudīt ziemas 
priekus, bet starpnovadu 5. – 8. 

klašu matemātikas olimpiādē pie-
dalījās Raivo Vidvuds Pličs (5.kl.).

 14. februāris – svētā Valentīna 
diena, diena, kad svētku noskaņu ra-

dām paši. Mīlestība ir tas, kas neprasa 
līdzekļus, lai otru iepriecinātu. Dažādas 

aktivitātes norisinājās „Kāpēcīšu” grupiņā. 
Liela daļa cilvēku uzskata, ka mīlestība iet 
caur vēderu, tāpēc šajā dienā speciālās 
klases skolēni kopā ar klases audzinātāju 
Vinetu Bormani cepa bulciņas. Tās viņiem 
izdevās lieliskas!

Informē 7. klases skolniece 
Marina Puška

 Mēneša afi ša Erudītu 
jaunrade

Viens no uzdevumiem – ierakstīt trūksto-
šos vārdus latviešu tautasdziesmās. 

Esam ieguvuši jaunas tautasdziesmas:

Jūra šņāca, jūra krāca,
Zvejniekam kājas mirka.
Jūras māte sāka žāvēt
Zvejnieciņam apaviņus.

Skaista mana tēvu zeme,
Par visām zemītēm.
Man pašam tautu meita,
Man pašam mājiņa.

Skaisti dziedi lakstīgala
Augsta torņa galiņā.
Ja tu skaisti nedziedāsi,
Apsolīšu samaksāt.

Skaisti dziedi lakstīgala
Mana torņa galiņā.
Ja tu skaisti nedziedāsi,
Apsolīšu nebārties.



Interesanti. AktuāliNOVADĀ

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 23. februāris 7

Lubānas novada atklātajā čempionātā 64 lauciņu dambretē 
šogad piedalījās 32 dalībnieki. Sacensības notika pēc Šveices 
sistēmas – 7 kārtās, 15 minūtes apdoma katram. 

Vīru grupā uzvarēja V. Vizulis (Jēkabpils) – 13 p. no 14. Otrais – 
I. Kelass (Jēkabpils) – 11 p. Trešais T. Turonoks (Daugavpils) – 10 p. 

Sievietēm. 1. v. V. Priedniece (Rēzekne) – 8 p. 2. v. O. Juzupova 
(Daugavpils) – 7 p. Trešā M. Mozais (Barkava) – 6 p. 

Skolēnu grupā starp meitenēm labākā bija Neļa Malahovska (Vi-
ļāni) – 9 p. 2. v. Dina Juhņeviča (Dzelzava) – 8 p. 3. v. Amanda Švirk-
ste (Dzelzava) – 7 p.

Zēniem.  Uzvarēja Normunds Lucijanovs (Jēkabpils) – 7 p. Otrais 
Artis Lipša (Jēkabpils) – 5 p. Trešā vietā Guntis Skudra (Dzelzava) – 4 
p. No Madonas novada dambetistiem labāks rezultāts bija Dzinta-
ram Apinim (Prauliena) un Jāzepam Juhņevičam (Dzelzava) – pa 8 
p., bet 50 procentu robežu spēja sasniegt U. Maršāns (Liezēre), V. 
Kurovskis (Mārciena), J. Juhņevičs (Dzelzava), A. Zaicevs (Mārcie-
na) un šo rindiņu autors – V. Mass (Meirāni). Bet viļānietis, sacensību 
vecākais dalībnieks (86 g.) izcīnīja 6 p. 

Sacensības notika Meirānu tautas namā ar Lubānas domes svē-
tību un tautas nama vadītājas Ingas Aizsilnieces gādību un atbalstu. 
Katras grupas 1. – 3. vietas saņēma medaļas, bet uzvarētāji – kau-
sus. Bija gādāts arī par nelielām uzkodām un fokloras kopa Sietiņš 
Velgas Gavares vadībā sniedza nelielu koncertu. Inga pasniedza zie-
dus šo sacensību sekretārei Kristīnei Rizgai, kura jau ne pirmo reizi 
palīdz novadīt sacensības. 

Sacensību galvenais tiesnesis Valdis Mass

Lubānas novada 
čempionāts 

64 lauciņu dambretē

18. februārī Lubānas pilsētas klubā notika  zoles 2018. 
gada sezonas otrais turnīrs, kas pulcēja 19 dalībniekus.

Spēlētāji ierindojās šādās vietās:
Raivis Kecko – 1. vieta;
Lauris Priednieks – 2. vieta;
Artis Almanis – 3. vieta;
Atis Verebs – 4. vieta;
Ēriks Kočāns – 5. vieta;
Jānis Priednieks – 6. vieta;
Uldis Bedeicis – 1. zole.
Sveiciens uzvarētājiem un lai veiksme arī nākamajos tur-

nīros! Velga Puzule

Zoles turnīrs

Latvija uzsāk gatavošanos 
Digitālajai nedēļai

No 2018. gada 19. marta līdz 23. martam visā Latvijā no-
risināsies “Digitālā nedēļa”, kuras mērķis ir aicināt sabiedrību 
pilnveidot savas digitālās prasmes, kā arī izmantot digitālās 
tehnoloģijas un pakalpojumus. 

“Nedēļas ietvaros īstenotie pasākumi ir iedzīvotāju un uz-
ņēmēju iespējas gan klātienē, gan attālināti iepazīt un izmēģi-
nāt valsts un pašvaldību piedāvāto e-pakalpojumu klāstu. Ie-
dzīvotāji arvien biežāk novērtē tiešsaistē sniegto pakalpojumu 
laika un fi nanšu resursu ieguvumu. Tāpēc Digitālās nedēļas 
ietvaros aicinu iedzīvotājus un uzņēmējus no visiem Latvijas 
reģioniem iesaistīties plānotajos pasākumos gan klātienē, gan 
attālināti,“ uzsver Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas valsts sekretāra vietnieks e-pārvaldes jautājumos 
Edmunds Beļskis.

“Digitālās nedēļas” ietvaros tiks organizēti gan centrālie 
pasākumi un diskusijas, kuru norisei varēs sekot līdzi interneta 
tiešraidēs, gan arī pasākumi, kas notiks visos Latvijas reģionos: 
skolās, bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijās, pašvaldībās 
un uzņēmumos. Tāpat būs iespējams pārbaudīt savas digitālās 
prasmes pašnovērtējuma testos un konkursos. Šogad būtiskā-
kie pasākumos apskatītie temati būs: datos balstīta sabiedrība, 
digitālās prasmes nākotnes profesijām, drošība un pārliecība 
digitālajā vidē, kritiskā domāšana un mediju pratība u.c.

Plašāka informācija par Digitālās nedēļas pasākumiem un 
tiešraidēm pieejama tīmekļa vietnē www.eprasmes.lv. 

Laura Jansone, 
tālr. 67026418

Sabiedrisko attiecību nodaļa VARAM 

Lubānas novada Sociālā dienesta lietvedībā:
Saņemti ienākošie dokumenti – 911

Nosūtīti  dokumenti adresātiem – 422
Reģistrēti pieņemtie lēmumi – 631

Lubānas novada 
Sociālajā dienestā 

2017. gadā
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„Ja tev ir dārzs un bibliotēka, tev ir 
viss nepieciešamais” /Cicerons/

Bibliotēkas pamatrādītāji 2017.g. (salīdzi-
not ar 2016.g.) 
Lietotāju skaits – 773 (-1%)
t. sk. bērni – 213 (+0,9%)
Fiziskais apmeklējums – 10810 (-1,1%)
t. sk. bērni – 3550 (-1,2%)
Virtuālais apmeklējums – 3875 (+ 0,7%)
Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi) – 
1346
Izsniegums kopā – 20252 (-1%)
t. sk. grāmatas – 11740 (-1%)
t. sk. periodiskie izdevumi – 8506 (-1%)
t. sk. bērniem – 6557  (+0,7%)
Lietotāji % no iedz. skaita apkalpes zonā 
– 43%
t.sk. bērni līdz 18 g. – 61%

Krājuma komplektēšanas fi nansiālais 
nodrošinājums 2017. gadā

Pašvaldības finansējums krājuma kom-
plektēšanai euro – 5298
t.sk. grāmatām – 3798
t.sk. periodiskajiem izdevumiem – 1500
Finansējums krājumam uz 1 iedz. pašval-
dībā – 2,9

Analizējot bibliotēkas rādītājus, nākas 
secināt, ka, lai arī bibliotēkas lietotāju un 
izsniegumu skaits ir samazinājies, tomēr 
grāmatu izsniegumu skaits ir  lielāks nekā  
periodiskajiem izdevumiem. Priecē, ka lubā-
niešiem vēl joprojām grāmata ir vērtība!

Aizvadītajā gadā uzsākām katru mēnesi 
ievietot Lubānas novada mājaslapā informā-
ciju par jaunajām iegādātajām grāmatām. 
Esam saņēmuši gan pozitīvas, gan arī ne-
gatīvas atsauksmes šajā sakarā. Cilvēki ir 
priecīgi, redzot jaunāko bibliotēkā pieejamo 
literatūru, bet, atnākot uz bibliotēku, ne vien-
mēr tā ir uz vietas. Nākas lasītājam piedāvāt 
pagaidīt un iestāties rindā, un daudziem tas 
nepatīk. Tomēr pirkt vairākas viena nosau-
kuma grāmatas nevaram atļauties. Esam 
priecīgi arī par lasītāju grāmatu un žurnālu 
dāvinājumiem bibliotēkai. Tie lieti noder krā-
juma papildināšanai un nolietoto izdevumu 
nomaiņai.

Pagājušajā gadā Lubānas pilsētas bib-
liotēka ir izveidojusi savu facebook profi lu, 
kurā arī cenšamies izvietot informāciju par 
sevi un saviem pakalpojumiem. 

Šajā pārskata periodā Lubānas pilsētas 
bibliotēkā atsevišķām lasītāju mērķgrupām 
ir notikuši 14 dažādi pasākumi. Turpinām 
sadarbību ar Veselības klubiņu, kura biedri 
arī šogad viesojās pie veselīga dzīvesveida 
piekritējiem Lubānā ar 5 lekcijām. Aicinājām 
arī uz treniņa semināru socionikā “Atrodi un 
izzini sevi!”, ko vadīja socionikas maģistre 
Velta Līvija Miķelsone. Kopā ar BK “Lubāna” 
atbalstītājiem gada sākumā vakaros vērojām 
spēļu translācijas.

Kā katru gadu, arī šogad netika aizmirsti 
dzejas un mūzikas mīļotāji. Pie mums vieso-
jās dzejniece Ingrīda Zepa no Jaungulbe-
nes un mūziķis Kaspars Krastiņš no Rīgas.  

Dzejnieces dzejas lasījumi uzrunāja ar savu 
vienkāršību un romantismu. Bet apmeklētā-
jus patiesi priecēja Kaspara Krastiņa muzi-
kālais pasākuma noformējums.

Tikāmies arī ar grāmatu autoriem, kas 
saistīti ar Lubānu. Maijā pie mums viesojās  
Mudīte Tauriņa (dzimusi Lubānas pusē) ar 
savu grāmatu „Tur aiz skolas kalna”. 

Gads noslēdzās ar skaistu tikšanos ar 
lubānieti Imantu Zembergu un viņa 5. grā-
matas „Likteņa nolemtie” prezentāciju.    

 Bibliotēka ir ne tikai grāmatu krātuve, 
bet arī informācijas centrs, tāpēc informā-
cijas pakalpojumi bibliotēkā ir bibliotekāra 
ikdiena. Uzziņu izpildē izmantojam ne tikai 
tradicionālo krājumu, bet arī elektronisko 
katalogu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
katalogu, internetu, tiešsaistes datu bāzes: 
Letonika, Lursoft (Laikrakstu bibliotēka). 
Raksturīga uzziņu darba tendence ir pāreja 
no tradicionālajām uzziņām uz digitālām uz-
ziņām, kuras tiek pieprasītas un sniegtas ar 
interneta palīdzību, parasti e-pastu. Kopu-
mā 2017. gadā ir sniegtas apmēram 1172 
uzziņas.         

Bibliotēkā domājam ne tikai par pieau-
gušajiem lasītājiem, bet arī par bērniem un 
jauniešiem. Ir liels prieks par pašiem mazā-
kajiem apmeklētājiem. Iepazīstināšana ar 
bibliotēkas krājumu un iespējām šeit kva-
litatīvi pavadīt brīvo laiku raisa pirmsskolas 
vecuma bērnos vēlmi bibliotēku apmeklēt 
biežāk. Šīs nodarbības veicina bērnu inte-
resi par grāmatām, lasīšanu, kā arī viņi lūdz 
vecākiem “iestādīt” viņus bibliotēkā par la-
sītājiem. 

Sadarbībā ar klašu audzinātājām, sko-
lēni apmeklē bibliotēkā bibliotekārās stun-
das, iepazīstas ar Ziemeļvalstu bibliotēku 
nedēļas Rīta stundas lasījumiem.

Piedalījāmies “Bērnu, jauniešu un Ve-
cāku žūrija 2017” lasīšanas veicināšanas 
programmā. Šogad Lubānā žūrijas darbā 
piedalījās 30 eksperti, kuri rudenī devās 
ekskursijā uz Lubāna mitrāja Informācijas 
centru un Gunāra Igauņa senlaiku mūzikas 
instrumentu muzeju. 

Piedaloties Līgatnes papīrfabrikas rīko-
tajā makulatūras vākšanas konkursā biblio-
tēkām un arhīviem, Lubānas pilsētas biblio-
tēka ieguva pirmo vietu republikā, nododot 
9350 kg makulatūras. Bez vietējo iedzīvotāju 
atbalsta mums tas nebūtu izdevies. Paldies 
Jums par atbalstu!

Paldies bibliotēkas apmeklētājiem par 
labajiem vārdiem, ko veltāt mums, tiekoties, 
paldies par ierosinājumiem, kurus cenša-
mies iespēju robežās realizēt, paldies par 
jūsu dāvinātajām grāmatām un žurnāliem, 
kuri bibliotēkā uzsāk savu otro dzīvi! 

Tiksimies bibliotēkā arī turpmāk! Ja vēl 
neesi šeit bijis – atnāc! Iespējams – atklāsi 
priekš sevis ko jaunu!

Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītāja 
Inguna Kaņepone

Lubānas pilsētas bibliotēka 
2017. gadā

Meirānu bibliotēkas 
2017. gada rādītāji

Meirānu bibliotēka veic savus tiešos pienāku-
mus un uzdevumus lasītāju apkalpošanā, sniedz 
konsultācijas darbā ar datoru, komplektē krājumu, 
abonē presi, veic informācijas un uzziņu darbu, or-
ganizē pasākumus, konkursus skolēniem un veido 
tematiskās izstādes. Bibliotēkas pastāvīgie apmek-
lētāji ir pensionāri, bezdarbnieki, mājsaimnieces, 
Meirānu Kalpaka pamatskolas skolēni.

Lietotāju  skaits – 79 (t.sk. līdz 18 gadiem – 24)
Apmeklējumi – 1931 (t.sk. līdz 18 gadiem – 342)
Datorlietotāju apmeklējumi – 365 (t.sk. bērniem 

un jauniešiem – 59) 
Izsniegums – 2779 
Krājums – 4276 (jaunieguvumi – 146 grāmatas)
Lubānas novada pašvaldības finansiālais nodro-

šinājums bibliotēkai – 8459 EUR
Krājuma komplektēšanai – 1579 EUR (grāma-

tām – 1020 EUR, periodiskajiem izdevumiem – 559 
EUR)

Maksas pakalpojums ir kopēšana un izdrukas no 
datora.

Bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvāti portāli: 
www.fi lmas.lv, www.pasakas.lv, www.latvija.lv, www.
letonika.lv, www.lursoft.lv, www.news.lv. 

Informācija par bibliotēku internetā:  www.luba-
na.lv, www.kulturaskarte.lv, www.biblioteka.lv. Mā-
jaslapā www.lubana.lv regulāri tiek ievietoti iepirkto 
jauno grāmatu saraksti. 

Gada laikā lasītājiem sagatavotas 29 uzziņas 
par dažādām tēmām, bijušas 23 izstādes un noti-
kuši pasākumi bērniem un pieaugušajiem: Drošāka 
interneta diena” 1. – 7.kl.; Bibliotēku nedēļā – kon-
kurss 1. – 4.kl. „Iepazīsti savu bibliotēku!”; „Ēnu die-
na Meirānu bibliotēkā” 1. – 9.kl.; Dzejas dienas „Uz 
kļavu lapas rudens dzejoli raksta” 1. – 9.kl.; „Pirmā 
iepazīšanās ar bibliotēku” – bibliotēkas stunda 
pirmsskolas bērnu grupiņai „Kāpēcīši”; Tematiskā 
stunda „Vidzemes ainavu dārgumus meklējot”– 
www.ainavudargumi.lv 1. – 4.kl.; „Par rudens ražu 
jādomā laikus!” – tikšanās ar ziedu veikala vadītāju 
Dainu Nagli. 

Kā īpaši jauki un sirsnīgi pasākumi jāmin tikša-
nās ar novadniekiem: Pēteri Ikaunieku – grāmatas 
„Vilku mednieka piezīmes” autoru, un Ilgu Raščvsku 
– grāmatas „Norakstītie” autori. Bet interesantākās 
izstādes – „Aivars Aivieksts. Fotogrāfi jas un esejas” 
(bibliotēku nedēļā) un meirānietes Lailas Krēsliņas 
rokdarbu izstāde „Ziedi uzzied matusprādzēs”.

Tiek veikts darbs pie novadpētniecības materiā-
lu papildināšanas par Meirānu puses iedzīvotājiem, 
kultūras dzīvi, notikumiem skolā, par dabas objek-
tiem, Meirānu bibliotēkas vēsturi un  ievērojamiem 
novadniekiem Jāni Gavaru, Jāni Zāberu, Oskaru 
Kalpaku. Materiāli ir apmeklētājiem pieejami un tiek 
arī izmantoti novadnieku jubileju un atceres dienu 
izstādēs un pasākumos.

Septembrī ūdens avārijas rezultātā tika bojāti 
krājuma telpas griesti un tika veikts griestu kosmē-
tiskais remonts. Paldies Lubānas novada pašvaldī-
bai par nekavējošu palīdzību šajā ārkārtas situācijā. 

Arī šogad bibliotēka piedāvā septiņpadsmit 
nosaukumu periodiskos izdevumus, katru mēnesi 
jaunas grāmatas, tiks rīkoti pasākumi, tikšanās, iz-
stādes. Būsiet laipni gaidīti!

Meirānu bibliotēkas vadītāja 
Dina Sestule
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AKTUĀLI

Laikā no 2018. gada 15. februāra līdz 
3. aprīlim ieskaitot valsts amatpersonām 
ir jāiesniedz kārtējā gada valsts amat-
personas deklarācija par 2017. gadu. 

Deklarācijas jāiesniedz elektroniski, iz-
mantojot VID Elektroniskās deklarēšanas 
sistēmu (EDS).  Atbilstoši VID rīcībā eso-
šajai informācijai kārtējā gada deklarāci-
ja par 2017. gadu jāsniedz 57 676 valsts 
amatpersonām.

Ja gadījumā ir nozaudēts VID piešķir-
tais EDS identifi kators un parole, to vairs 
nav nepieciešams atjaunot. Gan valsts 
amatpersonas deklarāciju, gan jebkuru citu 
dokumentu iespējams iesniegt EDS, auto-
rizējoties ar internetbankas rekvizītiem. 

Aizpildot deklarāciju, pēc attiecīgās 
deklarācijas sadaļas atvēršanas, tajā ie-
spējams iegūt informāciju, kas par mi-
nēto personu pieejama dažādās valsts 
informācijas sistēmās un ir nepieciešama 
deklarācijas aizpildīšanai (par īpašumā vai 
kopīpašumā esošiem nekustamajiem īpa-
šumiem, kas reģistrēti zemesgrāmatā; par 
valdījumā vai lietošanā esošajiem nekus-
tamajiem īpašumiem, kuri reģistrēti Valsts 
zemes dienesta pārziņā esošā valsts in-
formācijas sistēmā “Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēma”; par 
īpašumā vai valdījumā esošiem transport-

No 15. februāra līdz 3. aprīlim jāiesniedz valsts 
amatpersonas deklarācija par 2017. gadu 

Valsts amatpersonas deklarācijas ie-
sniegšanu pienākumu un kārtību nosaka 
likums „Par interešu konfl ikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā”. Plašāka in-
formācija par to, kas ir valsts amatperso-
nas, amatpersonu deklarācijas iesniegša-
nas kārtība un termiņi, kā arī uzskatāms 
metodiskais un informatīvais materiāls 
(ar vizuālu pamācību) par deklarācijas 
iesniegšanu pieejams VID tīmekļvietnes 
sadaļā “Privātpersonām/Valsts amatper-
sonām”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā 
aicinām valsts amatpersonas konsultēties 
klātienē pie VID valsts amatpersonu datu 
administrēšanas speciālistiem vai arī zva-
nīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000, 
izvēloties 4. tematu “Informācija valsts 
amatpersonām”. Tāpat VID mājaslapas 
sadaļā “Kontakti” ir iespējams pieteikties 
padziļinātai konsultācijai noteiktā vietā 
un laikā, izvēloties tematu “Jautājums par 
valsts amatpersonas deklarāciju”. 

Informāciju sagatavoja:
Evita Teice-Mamaja

VID Sabiedrisko attiecību daļa
Tālr. 67122668, 26351438, 67122670, 

26558389      
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

www.vid.gov.lv

līdzekļiem, kuri reģistrēti VAS “Ceļu satik-
smes drošības direkcija” pārziņā esošā 
valsts informācijas sistēmā “Transportlī-
dzekļu un to vadītāju valsts reģistrs”; par 
gūtajiem ienākumiem, kas deklarēti VID, 
un dati (vārds, uzvārds, radniecība) par 
laulāto, vecākiem, brāļiem, māsām un bēr-
niem, kas pieejami Iedzīvotāju reģistrā, kā 
arī informāciju par papildus ieņemamajiem 
amatiem no VID rīcībā esošiem datiem.

Aicinām, aizpildot deklarāciju, izman-
tot šo iespēju, taču vienlaikus atgādinām, 
ka valsts amatpersonas pienākums ir pār-
baudīt un, ja nepieciešams, arī precizēt un 
papildināt šo informāciju.

Atgādinām, ka deklarācijas Publicēja-
mā un Nepublicējamā daļā ir sadaļa “Cita 
informācija”. Tajā iespējams norādīt infor-
māciju, kas pēc deklarācijas iesniedzēja 
ieskatiem sniedz pilnīgāku priekšstatu par 
valsts amatpersonas mantiskā stāvokļa iz-
maiņām deklarēšanas periodā. 

Iesniegtās deklarācijas iespējams arī 
precizēt, taču tikai viena mēneša laikā pēc 
tam, kad iesniegtā deklarācija publiskota 
VID tīmekļvietnē esošajā Publiskojamo 
datu bāzē. Lai precizētu iesniegto deklarā-
ciju, amatpersonai ir jāvēršas VID, izmanto-
jot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, un 
jāpamato precizējumu nepieciešamība.
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AKTUĀLA INFORMĀCIJA

Nākamais “Lubānas Ziņu” 
numurs iznāks 9. martā

Informāciju iesniegt domē 
redaktorei līdz 2. martam.

Ārstu speciālistu 
konsultācijas bērniem

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

 Būs iespējams saņemt acu 
ārsta un LOR (ausu, kakla un degu-
na) ārsta konsultācijas.

 Pieteikties pie sociālās darbinie-
ces Vēsmas Masas pa t. 20275661.

9. martā plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā

Mākslas filma 
“Nameja gredzens” 

Ieeja – 3 Eur
Filma “Nameja gredzens” ir leģenda 

par 13. gadsimtu, kad bagātās un varenās 
baltu pagānu zemes kļūst par iekārojamu 
mērķi Romai. Īpaši Zemgale, kura kontro-
lē tirdzniecības ceļus un nekad nepakļau-
jas nevienam. Pāvesta bastards Maksis ir 
gatavs iesaistīties cīņā par iespēju valdīt 
Zemgalē. Nodevīgi tiek noindēts valdnieks 
Viesturs. Taču varas gredzens un tiesības 
valdīt tiek jaunajam Namejam. Pieredzes 
trūkumam un nodevībai Namejs liek pretī 
drosmi. Vai Namejs un viņa tauta kļūs par 
leģendu?

“Nameja gredzens” runā par vērtībām, 
ko svarīgi apzināties ikvienam. Tās veido 
mūsu nacionālo pašapziņu un izceļ unikā-
lo brīvības kodu, ar ko varam lepoties. Fil-
ma nav vēsturiska rekonstrukcija, bet asu 
piedzīvojumu pilna leģenda.

Filma ir angļu valodā ar tulkojumu (voi-
ce over) divās balsīs latviski (Ierunājuši Ar-
tis Drozdovs un Baiba Broka).

Līdz 12 g.v. – neiesakām (fi lmā ir daudz 
kauju ainu).

Scenārija autori: Aigars Grauba, Max 
Kinings (Lielbritānija).

Režisors: Aigars Grauba.

6. martā
 12.00 Piemiņas brīdis pulkveža 

Oskara Kalpaka atdusas vietā. 
Visagala kapsēta

 14.00 – 15.00 Strēlnieku ieroču 
apskate. Zīmējumu konkursa darbu 
izstāde. Lubānas pilsētas klubs

 15.00 Pasākumu cikla uzvarētāju 
apbalvošana. NBS pūtēju orķestra 
koncerts. Lubānas pilsētas klubs

Saņem, labā zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti

Savām smilšu villainēm.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Guntim Klikučam, 

no vecmammas Leontīnes Klikučas 
atvadoties.

Lubānas novada dome un 
pašvaldības administrācija

Es tagad aizeju, bet ne jau prom.
Es aizeju tepat – ar citām puķēm,
Citu sauli, ar citu zemi parunāt.

Izsakām līdzjūtību 
Inai Spriņģei ar ģimeni, 
no māmiņas atvadoties.

Iedzīvotāji Parka ielā 7

Tu paliksi glāstā,
Mūžīgā bērnības stāstā...

Izsakām  līdzjūtību 
Guntim ar ģimeni, 

no vecmāmiņas atvadoties.

Kaimiņi Brīvības ielā 9

Vēlas pirkt garāžu Lubānā, pie Parka 
ielas daudzstāvu mājām. Vēlams 

samērā labā stāvoklī. T. 29337577

27. februārī 
no plkst. 9.00 – 12.00

Lubānas novada Sociālā dienesta 
telpās Lubānā, Oskara Kalpaka ielā 
12, 3. stāva zālē. 

Līdzi jāņem personu apliecinoši 
dokumenti un bankas konta numurs, 
kompensācijas saņemšanai par zau-
dēto asins apjomu.

Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Turam svētas atmiņas.

Leontīne Klikuča (94 g.) Lubāna
Mirusi 15.02.2018

Meirānu Kalpaka pamatskolā

Dusi saldi, mīļo māmiņ,
Mūža miegs lai tev ir salds.

Auklēs tevi rasas rīti,
Ziedi klās un sniedziņš balts.

(A. Krūklis)

Izsakām līdzjūtību 
Dainai Naglei ar ģimeni, 
no māmiņas atvadoties.

Kolēģi domē

DONORU DIENA

10. martā plkst. 14.00
Meirānu tautas namā 

Starptautiskajai Sieviešu dienai
veltīts koncerts

Ielūdz 
RIKARDIONS (Rihards Millers)

un Kristīne Šomase 
Ieejas maksa – 3 EUR

skolēniem – 1 EUR

Vairāk informācijas lasīt www.lubana.lv

Jānim Zāberam 
veltīts 
zēnu vokālistu 
konkurss


