
Ziemassvētki ir dāvināšanas laiks, kad gri-
bas dalīties priekā ar līdzcilvēkiem. Tas ir laiks, 
kam līdzi nāk mīlestība, labestība, piedošana… 
Ikviens no mums spēj sagādāt prieka un laimes 
mirkli otram. Atcerēsimies to pēc iespējas bie-
žāk, jo, darot priecīgākus citus, arī paši kļūstam 
gaišāki. 

Mēs katrs esam aizņemti ikdienas steigā, 
bet tieši Ziemassvētku laikā apstājamies un 
atskatāmies uz to, kas ir bijis. Tas ir pārdomu 
laiks... Pārdomu laiks par paveikto, pārdzīvoto 
un izjusto, par atbalstu, ko saņemam no sev 
mīļiem cilvēkiem, un to, ko spējam dot citiem. 
Un pat ja tas ir tikai smaids vai labs vārds, tas 
spēj paveikt daudz. Un varbūt tieši tas ir īstais 
Ziemassvētku brīnums – sirds siltums, ko rada 
smaids, labs vārds.

Lubānas novadā dzimušo bērnu 
pirmā kopīgā Ziemassvētku eglīte

Paies Ziemassvētki, atnāks Jaunais gads. Atnāks ar jaunām rūpēm un dar-
biem. Bet mīlestība un labestība, ko sniegsim un saņemsim šai svētku laikā, paliks 
ilgā atmiņā. 

Vēlu visiem novada iedzīvotājiem rast tik daudz mīlestības un laipnības, lai 
pietiktu katrai nākamā gada dienai – lai katrs veidotu savu Ziemassvētku stāstu, 
ko mums un mūsu mīļajiem atcerēties visa gada un daudzu gadu garumā. 

 Gaišus un mierpilnus Ziemassvētkus, veselīgu, labiem darbiem un domām 
bagātu Jauno gadu!

Lubānas novada pašvaldības vārdā domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Paies Ziemassvētki, atnāks Jaunais gads. Atnāks ar jaunām rūpēm un dar-
biem. Bet mīlestība un labestība, ko sniegsim un saņemsim šai svētku laikā, paliks 

Mierpilnus Ziemassvētkus!
Laimīgu 2018. gadu!

9. decembrī Lubānas pilsētas klubā notika 
Ziemassvētku eglīte Lubānas novada bērniem, 
kas neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes. 
Uz pasākumu kopā ar vecākiem tika aicināts 
41 bērns, uz savu pirmo Ziemassvētku eglīti 
saņēma ielūgumus 17 bērni, kas dzimuši 2017. 
gadā. 
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Lubānas novada pašvaldība izsludina 
pieteikšanos uz  Jaunatnes lietu speciālis-
ta amatu (uz laiku līdz diviem gadiem, ama-
talga 706 EUR/mēnesī.

Galvenie pienākumi:
Plānot un realizēt jaunatnes politiku nova-

dā;
Vadīt jauniešu centra administratīvo darbu;
Veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību;
Organizēt jauniešus izglītojošus, attīstošus 

un audzinošus pasākumus, nodrošinot jau-
niešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;

Veikt neformālās izglītības izglītojošus pa-
sākumus jauniešiem;

Izvērtēt jauniešu brīvā laika lietderīgas iz-
mantošanas un izaugsmes vajadzības;

Izstrādāt un realizēt jaunatnes lokāla, reģio-
nāla un nacionāla līmeņa projektus;

Veicināt sadarbību ar pašvaldības izglītības, 
kultūras, sporta un sociālā darba struktūrvie-
nībām un nevalstiskajām organizācijām;

Organizēt jauniešu brīvprātīgo darbu nova-
dā;

Nodrošināt informācijas pieejamību jaunie-
šiem par jaunatnes lietām un jauniešu centra 
darbību;

Pārzināt ar nozari saistīto normatīvo bāzi.
Prasības pretendentiem:
Augstākā izglītība (vēlams pedagoģiskajā 

vai sociālajā jomā);
Teicamas saskarsmes spējas;
Izteikti attīstītas organizēšanas un plānoša-

nas spējas;
Pieredze lietvedības dokumentu sagatavo-

šanā;
Vēlama pieredze darbā ar jauniešiem vai 

bērniem;
Labas iemaņas darbā ar datoru.
Pieteikumā iekļaujami sekojoši doku-

menti:
Motivēta pieteikuma vēstule; Curriculum Vi-

tae (CV); izglītības dokumentu kopijas; Eseja 
„Mūsdienu jaunietis Lubānas novadā” (ap-
joms – līdz divām lappusēm).

Pieteikuma dokumentus pretendenti var 
nosūtīt uz e-pasta adresi: pasts@lubana.lv vai 
pa pastu Lubānas novada pašvaldībai, Tilta 
ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, LV-4830, 
vai iesniegt personīgi līdz 2017. gada 29. de-
cembrim. Papildus informācija pa tālruni 
64894941.

Aicināti  
pieteikties uz 

Jaunatnes lietu 
speciālista 

amatu

Ārkārtas domes sēde 07.12.2017
Darba kārtībā jautājumi 2 jautājumi
1. Par projekta “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas sistēmas ar 
kadastra Nr. 42373:1; 42373:02; 42373:03; 
42373:04 Lubānas novada Indrānu pagas-
tā atjaunošana” apstiprināšanu un līdzfi-
nansējuma nodrošināšanu

Nolēma
1. Iesniegt projekta iesniegumu „Pašval-

dības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmas ar kadastra Nr. 42373:1; 42373:02; 
42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrā-
nu pagastā atjaunošana” ELFLA organizētā 
atklātā projektu konkursā 4. “Investīcijas 
materiālajos aktīvos” ietvaros 4.3. apakšpa-
sākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaim-
niecības un mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā”, ceturtās kārtas ietvaros ar projek-
ta kopējām attiecināmām izmaksām EUR 
154856,46; 

2. Nodrošināt projekta “Pašvaldības no-
zīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas 
ar kadastra Nr. 42373:1; 42373:02; 42373:03; 
42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā 
atjaunošana” līdzfinansējuma daļas nodro-
šināšanu 10% apmērā no attiecināmajām 

10. decembrī tika atklāta Ziemassvētku 
egle pie Meirānu stacijas. Pasākums bija 
kupli apmeklēts – kopā sanāca jauni un veci, 
mazi un lieli, tecēja kā skudriņas ārā no vi-
siem Meirānu stūriem. Pasākumu kuplināja 
novada amatnieki ar saviem darinājumiem. 
Ziemassvētku noskaņu radīja Lubānas kul-
tūras nama sieviešu koris “Noskaņa” ar diri-
ģenti Silviju Bērziņu priekšgalā. Bija arī Zie-
massvētku karstais dzēriens un piparkūkas, 
kuras varēja paši izrotāt ar glazūru un uzdā-
vināt sev mīļiem cilvēkiem. Daudzi meirānieši 
nāca ar dažādiem našķiem, kā jau tas pie-
ņemts viesībās dodoties. Liela atsaucība bija 
arī aicinājumam – uzdāvināt Meirānu Ziemas-
svētku eglei kādu rotājumu no savām mājas 
eglītēm. Lielu darbu Ziemassvētku egles iz-

Ziemassvētku egle Meirānos

jauns veikaLs
15. decembrī Lubānā (bijušā grāmatu veikala telpās) tika atklāts jauns vei-

kals – SIA “Velga” veikals. Veikalā ir pieejami jauni un lietoti apģērbi un apavi, bižu-
tērija, dažādas saimniecībā noderīgas lietas utt. Fotogalerija no veikala atvēršanas 
dienas apskatāma mājaslapā ww.lubana.lv.

izmaksām – EUR 15485,65 apmērā.

2. Par projekta “Pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas grāvja ar ka-
dastra Nr. 423721:02 Lubānas novada In-
drānu pagastā atjaunošana” apstiprināša-
nu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Nolēma 
3. Iesniegt projekta iesniegumu „Paš-

valdības nozīmes koplietošanas meliorāci-
jas grāvja ar kadastra Nr. 423721:02 Lubā-
nas novada Indrānu pagastā atjaunošana” 
ELFLA organizētā atklātā projektu kon-
kursā 4. “Investīcijas materiālajos aktīvos” 
ietvaros 4.3. apakšpasākumā “Atbalsts 
ieguldījumiem lauksaimniecības un mež-
saimniecības infrastruktūras attīstībā”, ce-
turtās kārtas ietvaros ar projekta kopējām 
attiecināmām izmaksām – EUR 39503,88;

4. Nodrošināt projekta “Pašvaldības no-
zīmes koplietošanas grāvja 423721:02 atjau-
nošana Lubānas novada Indrānu pagastā” 
līdzfinansējuma daļas nodrošināšanu 10% 
apmērā no attiecināmajām izmaksām – EUR 
3950,39 apmērā.

Informāciju sagatavoja Sandra Līcīte

rotāšanā ieguldīja Ina Bidiņa, jo viņa darināja 
visas eglē iekarinātās atstarojošās rotājuma 
lentītes un arī čiekurus, savukārt Laura Ko-
zule ar bērniem izgatavoja papīra eņģelīšus. 
Egle sagaidīja savus ciemiņus koši jo koši.

Ziemassvētku egles Meirānu centrā ini-
ciatores – Ina Bidiņa, Laura Kozule un Agita 
Semjonova. Ziemassvētku prieku palīdzēja 
organizēt Meirānu tautas nama vadītāja Inga 
Aizsilniece un Lubānas novada pašvaldība. 
Paldies Inas Bidiņas un Lauras Kozules ģi-
menēm par atbalsta plecu svētku radīšanā. 
Finansiālo atbalstu sniedza Lauras Kozules, 
Irēnas Kozlovas, Ingas Aizsilnieces un Inas 
Bidiņas ģimenes. Svētku priekam pietrūka 
tikai sniega baltuma. 

Ligita Pētersone

Nākamais “Lubānas Ziņu” 
numurs iznāks 2018. gada  

12. janvārī.
Informāciju iesniegt domē  

redaktorei līdz 5. janvārim.
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Tik ierasts vienmēr kopā pasākumos 
Meirānos un Lubānā redzēt Solzemnieku 
ģimeni – tēvu, mammu un 3 bērnus, tomēr 
pēdējā laikā neredz Ēriku. Ar ko gan viņš 
nodarbojas? Ēriks mācās kompetences 
centra “Smiltenes tehnikums” 4. kursā par 
celtniecības un ceļu būves mašīnu mehā-
niķi. No 29. oktobra – 29.  decembrim pro-
jekta Erasmus+ ietvaros devies praksē uz 
Itāliju.

Saruna ar Ēriku no prakses vietas Itālijā 
– Nicoteras.

Kādi ir tavi pienākumi praksē? – Strā-
dāju uz ceļa, mācos vadīt ceļu būves tehni-
ku, kā, piemēram, ekskavatoru, palīdzu ieklāt 
asfaltu, bruģēt, palīdzu kolēģiem dažādos 
darbos.

Vai nav grūti svešā zemē iziet praksi? 
– Šobrīd liekas, ka nav, jo tagad zinu, kas un 
kā ir šajā valstī, bet sākumā bija bailes, ka ne-
mācēšu sazināties ar citiem darbiniekiem un 
būs grūti iziet praksi.

Ja tev ir prakse Itālijā, tad droši vien 
labi pārzini svešvalodas? – Cik nu tur labi, 
bet komunicēt māku angļu valodā, itāļu valo-
da vēl ir jāpamācās.

Kādi jums ir sadzīves apstākļi? – No 
Smiltenes tehnikuma šeit esam 4 zēni un 1 
meitene. Visi puiši strādājam uz ceļiem, bet 
meitene praksi iziet kā veterinārārste. Sadzī-
ves apstākļi ir labi, visi dzīvojam kā liela ģi-
mene, kopīgi pērkam pārtiku, gatavojam un 
ēdam kopā nevis katrs pats par sevi.

Tā kā Solzemnieku ģimene ir lieli ceļo-
tāji, kādus iespaidus pārvedīsi mājās par 
Itāliju? – Jā, esam gan lieli ceļotāji. Itālija at-
šķiras no tām valstīm, kurās esam bijuši.  Es 
dzīvoju Itālijas pilsētā Nicoterā. Šajā vietā ir 
labsirdīgi cilvēki, viens ar otru sasveicinās – 
pat ja nepazīst. Daba savādāka, laikapstākļi 

arī. Piemēram, mums ziemā zemākā tempe-
ratūra ir -25 grādi, šeit zemākā temperatūra 
tikai naktī ir -2, bet dienā +12 grādi. Šī vieta 
no Latvijas atšķiras ar to, ka ceļmalas ir pilnas 
ar dažādiem atkritumiem. 

Neskatoties uz to, ka redzu Nicoterā tik 
daudz atkritumu dabā, vislabāk šeit man pa-
tika un patiks skats, kas paveras no mūsu 
dzīvokļa balkona. No tā var redzēt kalnus, 
kuriem ir apsnigušas virsotnes, jūru, Sicīliju 
var redzēt. Kopumā man patīk viss, ko es pie-

dzīvoju šeit.
Kā pavadāt brīvos no prakses brīžus? 

– Sākumā iepazināmies ar Nicoteru.  Kad iz-
īrējām mašīnu, tad apceļojām ne tikai blakus 
pilsētas, bet šķērsojām gandrīz visu Itāliju. 
Redzējām Milānu, Romu, Pompeju, dabas 
ainavas, kalnus, skaistas mājas utt.

Jaunieši mūsdienās parasti raujas no 
mājām uz ārzemēm – studēt, strādāt. Vai 
tu tagad, kad esi mazu laiciņu padzīvojis 
Itālijā, arī apsver domu nākotnē strādāt 
ārzemēs? – Ja godīgi, tad apsveru kādu lai-
ciņu pastrādāt, bet uz visiem laikiem gan nē, 
jo mums mājās ir saimniecība. Vecākiem jā-
palīdz darbos, zinot, cik liela mums tagad ir 
saimniecība. Saku paldies saviem vecākiem, 
ka palaida mani šos 2 mēnešus uz  praksi 
Itālijā, 

Kā tev visvairāk no Latvijas pietrūkst 
Itālijā? – Kā kārtīgam latvietim visvairāk man 
pietrūkst gaļas, jo gaļas izstrādājumi (desas) 
šeit ir dārgi, tāpat arī siers, un tas viss nav tik 
garšīgs kā Latvijā. Toties itāļu picas gan ir ļoti 
garšīgas. Pietrūkst arī Latvijas tīrības, kas ir 
mūsu pilsētās, Nicotera nav no tām sakārto-
tākajām vietām.

Ko tu ieteiktu Meirānu Kalpaka pamat-
skolas skolēniem, lai arī tāpat kā tu varētu 
praksi iziet ES valstīs? – Meirānu Kalpaka 
pamaskolas jauniešiem iesaku mācīties sveš-
valodu un, ja skola piedalās projektos, kuros 
visi pasākumi, aktivitātes ir bez maksas, tad 
tas ir jaizmanto un jānovērtē. Iesaku mācīties 
Smiltenes tehnikumā. Tajā var apgūt vairākas 
profesijas. Laba skola, kurā ir mūsdienīga 
tehniskā bāze – jaunākās tehnoloģijas, jau-
nas ceļu mašīnas un citas lietas, kas nepie-
ciešamas katras profesijas apguvei.

Ar Ēriku sarunājās Ligita Pētersone

Iesaku jauniešiem mācīties svešvalodas, tad 
pasaule visiem būs atvērta...

Latvijas PAsts informē
no 2017. gada 11. decembra tiek mainīta In-
drānu pagasta Meirānu pasta pakalpojumu 
sniegšanas vietas adrese un darbalaiks – turp-
māk iedzīvotājiem visi pasta pakalpojumi katru 
darbdienu būs pieejami Meirānu tautas namā no 
plkst. 8.30 līdz 9.30. Nepieciešamos pasta pa-
kalpojumus klienti var saņemt arī pie pastnieka 
savā dzīvesvietā.
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Lubānas novadā tāpat kā citviet Latvijā ir iz-
veidota jauniešu dome. Lubānas novada pašval-
dības domes sēdē ir apstiprināts jauniešu domes 
nolikums. ieskats Lubānas novada jauniešu do-
mes nolikumā.

lubānas novada Jauniešu dome ir lubānas no-
vada domes izveidota institūcija, kas darbojas lubā-
nas novada pašvaldības domes Sociālo, izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komitejas (Komiteja) 
un lubānas novada pašvaldības Jaunatnes lietu 
speciālista pārraudzībā. Jauniešu dome darbojas 
saskaņā ar latvijas Republikas likumu „Par pašval-
dībām”, latvijas Republikas Jaunatnes likumu, Jau-
natnes politikas pamatnostādnēm, šo nolikumu un 
citiem normatīviem aktiem. Jauniešu domes noli-
kums nosaka Jauniešu domes mērķi, uzdevumus, 
tiesības, pienākumus, atbildību un organizatorisko 
struktūru, nolikumu apstiprina lubānas novada 
dome (dome). 

 jauniešu domes mērķi:
– nodrošināt lubānas novada (Novada) jaunie-

šu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, 
kā arī veicināt jauniešu personīgo izaugsmi un piln-
tiesīgu līdzdalību sociālajā, politiskajā un kultūras 
jomā – vietējā, valsts un starptautiskā mērogā. 

 jauniešu domes uzdevumi: 
– izteikt priekšlikumus, kas ir saistīti ar jauniešu 

interesēm un vajadzību īstenošanu novadā, iesnie-
dzot tos Komitejai; 

– veicināt sadarbību ar domi, kā arī dažādu ar 
jauniešiem saistītu jautājumu risināšanā būt starp-
nieka lomā starp jauniešiem Novadā un domi; 

– informēt Novada jauniešus par viņiem piedā-
vātajām iespējām līdzdarboties sabiedriskās un kul-
tūras dzīves aktivitātēs; 

– nodrošināt jauniešu iespējas īstenot fiziskās 
aktivitātes, veicinot jauniešu veselīgu dzīvesveidu un 
lietderīgu brīvā laika izmantošanu; 

– aktīvi līdzdarboties Novada organizētajās akti-
vitātēs, kā arī pašiem organizēt pasākumus, kas 
orientēti uz jauniešu mērķauditoriju; 

– veicināt sadarbību ar citu pašvaldību izveido-
tām jauniešu domēm un organizācijām; 

– piedalīties projektu, kas saistīti ar jauniešiem 
aktuāliem jautājumiem, izstrādē un realizācijā; 

– pārstāvēt jauniešu viedokli un veicināt sadar-
bību ar dažādām institūcijām vietējā, reģionālā, 
valsts un starptautiskā mērogā. 

 jauniešu domes struktūra
– Jauniešu domes sastāvā darbojas lubānas 

novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri 
vēlas darboties jauniešu un Novada interesēs, lai 
uzlabotu jauniešu dzīvi Novadā. 

– lai nodrošinātu savu darbību, Jauniešu dome 
no visiem tās dalībniekiem katra kalendārā gada ok-
tobrī ievēlē pārstāvjus šādos amatos: vadītājs; vadī-
tāja vietnieks; protokolists; sabiedrisko attiecību ko-
ordinators; kultūras jautājumu koordinators; sporta, 
vides un veselības jautājumu koordinators; izglītības 
un attīstības jautājumu koordinators. 

Jauniešu domes sastāvā ir ne mazāk kā 7 dalīb-
nieki un tajā var būt pārstāvji no visa novada. Jau-
niešu domes sastāvu uz vienu gadu apstiprina dome 
līdz katra kalendārā gada 25.oktobrim. Jauniešu do-

mes dalībniekus pirms termiņa var atsaukt Jauniešu 
domes vadītājs un Komiteja gadījumos, ja konkrē-
tais pārstāvis regulāri nepilda uzdotos pienākumus 
vai pats izsaka vēlēšanos izstāties no Jauniešu do-
mes. 

Jauniešu dome saskaņā ar tās darbības mēr-
ķiem var veidot dažādas jauniešu darba grupas, ie-
saistot brīvprātīgos jauniešus no izglītības iestādēm, 
nevalstiskajām organizācijām, citām institūcijām un 
apvienībām. darba grupu vada deleģēts Jauniešu 
domes dalībnieks. 

 jauniešu domes pienākumi, tiesības un 
atbildība 

jauniešu domes vadītāja pienākumi: 
– organizē Jauniešu domes darbu un vada sē-

des; 
– sasauc Jauniešu domes kārtējās un ārkārtas 

sēdes, nosakot sēdes norises laiku, vietu un darba 
kārtību, saskaņojot ar Jaunatnes lietu speciālistu; 

– ierosina jautājumu nobalsošanu sēdē; 
– nodod sēdes vadīšanu par atsevišķu jautāju-

mu risināšanu savam vietniekam; 
– iespēju robežās piedalās Komitejas sēdēs un 

pārstāv Jauniešu domes viedokli domē un citās in-
stitūcijās; 

– pēc nepieciešamības sasauc Jauniešu domes 
kopsapulces, nosakot sēdes norises laiku, vietu un 
darba kārtību, saskaņojot ar Jaunatnes lietu speciā-
listu. 

valdes vadītāja pienākumus viņa prombūtnes 
laikā pilda vadītāja vietnieks. 

sabiedrisko attiecību koordinatora pienāku-
mi: 

– koordinēt informācijas apriti Jauniešu domes 
dalībnieku vidū, sadarbībā ar mājaslapas redaktoru, 
Novada pašvaldības tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos, 
latvijas jaunatnes politikas portālos, masu medi-
jos; 

– sagatavot preses relīzes un ziņojumus presei 
par Jauniešu domes organizētajiem pasākumiem; 

– veidot un popularizēt Jauniešu domes tēlu; 
– atbildēt par informācijas un plakātu izvietoša-

nu pirms pasākumiem; 
– aktualizēt informāciju sociālajos tīklos un re-

gulāri informēt latvijas jaunatnes politikas portālus;
sporta, vides un veselības jautājumu koordi-

natora pienākumi: 
– atbildēt par projektiem, kas saistīti ar sportu; 
– pārzināt Novada jauniešu vajadzības un ie-

spējas sportā; 
– sadarboties ar pārstāvjiem no citām organizā-

cijām; 
– pārstāvēt Jauniešu domi citu organizāciju rī-

kotajos sporta pasākumos, kā arī nepieciešamības 
gadījumā veidot komandu; 

– sadarboties ar Novada sporta darba organiza-
toru un iesaistīties sporta pasākumu organizēšanā; 

– iespēju robežās piedalīties atbilstošās jomas 
Komitejas sēdēs. 

kultūras jautājumu koordinatora pienākumi: 
– savas kompetences ietvaros organizēt kultū-

ras pasākumus Novadā; 
– organizēt ikgadējos Jauniešu domes organi-

zētos pasākumus Novadā; 

Izveidota Jauniešu dome un izstrādāts nolikums
– sadarboties ar lubānas kultūras namu un Tū-

risma un kultūrvēsturiskā mantojuma centru; 
– pārstāvēt Jauniešu domi citu organizāciju rī-

kotajos kultūras pasākumos; 
– veikt sponsoru piesaisti kultūras pasākumu 

organizēšanai; 
– iespēju robežās piedalīties atbilstošās jomas 

Komitejas sēdēs. 
izglītības un attīstības jautājumu koordinato-

ra pienākumi: 
– organizēt Jauniešu domes dalībnieku izglīto-

jošas aktivitātes (apmācības, seminārus, izbrauku-
ma sēdes, pieredzes apmaiņas pasākumus un tam-
līdzīgi) sadarbībā ar Jaunatnes lietu speciālistu; 

– sadarboties ar skolēnu pašpārvaldēm; 
– organizēt informācijas dienas skolās; 
– veikt aptaujas skolās un risināt problēmjautā-

jumus; 
– organizēt komandas veidošanas un citus ne-

formālus pasākumus Jauniešu domes dalībnie-
kiem; 

– iesaistīties starptautiskās jaunatnes struktū-
rās un projektos jaunatnes politikas jomā; 

– iespēju robežās piedalīties atbilstošās jomas 
Komitejas sēdēs. 

 jauniešu domes dalībnieku tiesības: 
– savas kompetences ietvaros iesniegt priekšli-

kumus Komitejai, izteikt Jauniešu domes viedokli un 
pieņemt lēmumus; 

– piedalīties ar jaunatnes lietām saistīto aktivitā-
šu plānošanā Novadā; 

– publiskot informāciju par Jauniešu domes 
darbu masu informācijas līdzekļos, to iepriekš sa-
skaņojot ar Jauniešu domes sabiedrisko attiecību 
koordinatoru un Jaunatnes lietu speciālistu; 

– saņemt no Komitejas vai Jaunatnes lietu spe-
ciālista nepieciešamo informāciju par Jauniešu do-
mes kompetencē esošiem jautājumiem; 

– savas kompetences ietvaros izteikt priekšliku-
mus par pašvaldības budžeta līdzekļu sadali, nosa-
kot prioritātes ar jauniešiem saistītās jomās; 

– ievērojot nosacījumus, izstrādāt ar jauniešu 
interesēm un vajadzībām saistītus lēmumu projek-
tus.

 Tāpat jauniešu domes nolikumā ir noteikta 
domes sēžu darba kārtība, pienākumi un tiesības, 
Jauniešu domes darbības izbeigšana, nolikuma gro-
zījumu pieņemšana. 

 ar pilnu Jauniešu domes nolikuma saturu  
var iepazīties mājaslapā www.lubana.lv/sadaļā Jau-
niešu centrs.

 jauniešu domes sastāvs: Uģis Mihelsons, 
beāte Ozoliņa, Jānis Salenieks, anete bāliņa, Egija 
ance Stafecka, Elīza Kočāne, dita Stērniniece, Elīna 
Stoļere, loreta Māliņa.

 jauniešu domes vēlēšanās sadalīti pienā-
kumi: Jauniešu domes vadītājs – Uģis Mihelsons; 
vadītāja vietniece – Elīza Kočāne; protokoliste – Elīza 
Kočāne; sabiedrisko attiecību koordinatore – beāte 
Ozoliņa; kultūras jautājumu koordinatore – loreta 
Māliņa; sporta, vides un veselības jautājumu koordi-
natore dita Stērniniece; izglītības un attīstības jautā-
jumu koordinatore anete bāliņa.

Informāciju sagatavoja Ligita Pētersone



Decembris šogad sācies kā īsts zie-
mas mēnesis – ar sniegu un mazu salu. 
Lielās, skaistās pārslas veidoja kupenas 
un kāds varbūt jau uzcēla pirmo sniega-
vīru. Ar decembri sākas arī Ziemassvēt-
ku gaidīšanas laiks jeb Advente. 

Ziemassvētku gaidīšana nozīmē arī 
sava rakstura nostiprināšanu, pārbauda 
pacietību, sirsnību, nesavtību un domā-
šanu par līdzcilvēkiem. Šīs Adventes lai-
kā vairāk jādomā par Dievu un ar prieku 
jāgaida Ziemassvētki, palīdzot citiem.

 Patīkami, ka šajā laikā neaizmirs-
tam apkārtējos cilvēkus un varam viņus 
aicināt uz kopīgu Ziemassvētku ieska-
ņas koncertu savā skolā. Kā tradīcija ir 
kļuvusi arī teātra izrāde skolas eglītē.

Tīrais brīnums, cik ātri pagāja laiks, 
semestris jau cauri un klāt ziemas brīv-
laiks! Vai liecības ir labas, vai vispār 
esam uzvedušies labi? Par to domāsim 
brīvlaikā.

Nākamreiz mēs tiksimies jaunajā 
2018. gadā! Ceru, ka šis gads jums bijis 
piedzīvojumiem un labām atmiņām ba-
gāts. Novēlu, lai nākamais būtu ražens, 
laimīgs un siltu brīžu vadīts! 

Redaktore Agnese Ērgle
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“Dāvātprieks” – Labas sirds 
apliecinājums “Kāpēcīšos”

Kā jau iegājies, pirms Ziemassvētkiem 
„Kāpēcīšu” grupiņas bērni kopā ar vecā-
kiem dāvina savai grupiņai dāvanas. Tā ir 
iespēja bērniem iegūt jaunas mantas, kas 
nepieciešamas mācībām un atpūtai. Ģime-
nes siltums un laba vēlējumi kopā ar kat-
ru mantu ienāk mūsu grupiņas kolektīvā. 
Bērnu sirdīs mājo prieks par to, ka arī viņi 
ir piedalījušies šajā svarīgajā notikumā. Tā 
ir iespēja vecākiem parādīt rūpes par savu 
bērnu nākotni un iemācīt, ka ļoti daudz 
mēs varam paveikt paši ar savu vēlmi palī-
dzēt, iesaistīties, būt kopā. Katram bērnam 
ir ļoti svarīgi apzināties, ka ģimene ir kopā 
ar viņu, atbalsta un jūt līdzi. 

Es ļoti priecājos, ka varu visā šajā ie-
saistīties. Redzēt prieka dzirkstelīti un smai-

du mazo ķiparu sejiņās, kā iedegas viņu 
actiņas jau pirms Ziemassvētkiem, kad viņi 
saņēmuši savai grupiņai kaut ko jaunu un 
radošu. Paldies skolotājai Dzirkstītei Aizsil-
niecei par šādu iespēju iepriecināt bērnus. 
Ceru, ka šāds pasākums „Kāpēcīšos” būs 
katru gadu.

Sniegsim savu atbalstu un labus vēlē-
jumus ne tikai saviem tuvākajiem, bet arī 
citiem, kam dzīvē nav tik daudz paveicies! 
Neaizmirsīsim, ka Ziemassvētki ir sirds sil-
tuma un mīlestības laiks!

Ļaujies, lai gaisma piepilda sirdi,
Aizmirsti ļauno, ko redzi vai dzirdi!
Nokrati skumjas kā smagumu lieku,
Smaidi un dāvā pasaulei prieku!

Monta Cepurīte

Gandrīz jau klāt Ziemassvētki, kaut 
laiks par to nemaz neliecina. Tik dažviet 
izpušķotas Ziemassvētku eglītes liek 
nojaust, ka svētki gandrīz jau sagaidīti. 
Protams, iepirkšanās drudzis, kas val-
da lielveikalos,  ir svētku neiztrūkstoša 
sastāvdaļa. Katrs steidz nopirkt labāko 
dāvanu, bet, manuprāt, labāk ir dāvani-
ņu pagatavot pašam – tā būs vērtīgāka 
saņēmējam. 

Gaidot Ziemassvētkus, kat-
rai klasei bija jādekorē telpu dur-
vis, idejas ir dažādas un interesantas. 
Decembra pirmdienās atzīmējām  Adven-
tes: 

 1. Adventē skolēni atnesa mājās ga-
tavotus rūķus. Priecē skolēnu radošums un 
izdoma. 

 Otrajā un trešajā Adventē notika ra-
došās darbnīcas, tika gatavoti dzīvnieciņi 
un apsveikumi. 

 Ceturtā Advente – “Baltais rīts”  – “Kā 
bērns, ticot, cerot un gaidot…” pulcē kopā 
Meirānu pensionārus, skolēnu vecākus un 
vecvecākus. 

Visu decembri skolēniem bija iespēja 
darboties rūķu darbnīcās, kopīgi gatavojot 
dekorācijas un atribūtiku skolas eglītes izrā-
dei “Punktiņa un Antons”, kuru noskatīties 
varēja 21. decembrī Meirānu tautas namā. 
Mazie “Kāpēcīši” kopā ar vecākiem darbo-

jās “Rūķu beķerejā”, cepa piparkūkas, lai 
varētu cienāties grupiņas eglītē.

Skolas pusgads arī noslēdzies un sāk-
sies ziemas brīvdienas. Katram skolēnam 
tas būs arī pārdomu laiks, laiks padomāt, 
ko varēju darīt citādāk, lai liecībā būtu vai-
rāk augstu vērtējumu. 

 Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir pār-
domu un atvērtas sirds laiks. Meirānu Kal-
paka pamatskolas skolēni kopā ar vecā-
kiem piedalījās labdarības akcijā „Zvaigzne 
austrumos”, kuras mērķis sagatavot un 
nosūtīt dāvaniņas karadarbībā cietušajiem 
bērniem pasaules karstajos punktos. Mēs 
sagatavojām septiņas dāvanu kastes. Pal-
dies visiem, kas atsaucās un piedalījās!

Ir prieks arī saņemt dāvanas. Par godu 
Latvijas dzimšanas dienai tika izsludināts 
zīmējumu konkurss „Sveicu Tevi, Latvija”, 
kurā piedalījās skolēni līdz 4. klasei. Ap-
sveicam “Kāpēcīšu” grupiņas meitenes 
– Vēsmu Kalniņu un Gabrielu Lūciju Šķen-
deri, kuras kļuva par uzvarētājām savā ve-
cuma grupā.

 Lai apņemšanās, saņemšanās un griba 
būtu ikkatra skolēna moto Jaunajā gadā! 
Lai katram sirdī mājo prieks, gaišums, lai-
me, gandarījums par paveikto darbu! 

Pasaki labu vārdu tiem, kas tevi nolie-
guši! Paldies visiem, kas palīdzējuši šo Zie-
massvētku laiku radīt interesantu, radošu 
un gaišu!

Aiva Caunīte

Ziemassvētku laiks skolā

Interesanti. Aktu li

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2017. gada decembris



“KaKTUSS”

”Lubānas Ziņas” 2017. gada 22. decembris6

Labais rūķis

Ikdienas steigā mēs bieži vien domā-
jam, kāda būs diena, kā veiksies darbā. 
Vai viens es to paveikšu? Skolas līdz-
pārvaldē darbojas skolēni, kuri ir liels 
atbalsts skolotājiem. Viena no aktīvāka-
jām meitenēm ir Marina Puška.

Ko tev nozīmē Adventes laiks?
– Katra Adventes svētdiena sākas ar 

svecītes iedegšanu. Sapratne vienam pret 
otru, izpalīdzība.

Ar kādām sajūtām asociējas Ziemas-
svētki? Vai ir kādas tradīcijas jūsu ģime-
nē, kā gatavojaties šiem svētkiem?

– Sajūtas ir labas. Ziemassvētkus vien-
mēr gribas nosvinēt līksmi un priecīgi. Zie-
massvētkos tiek dāvinātas dāvanas, bet, 
lai pie tām tiktu, visa ģimene kopīgi spēlē-
jam kādu spēli.

Pie skolas mūs pārsteidz dažādi 
skaisti dekori. Galvenais to autors ir tava 
mamma. Kam pieder galvenās idejas?

 – Galvenās idejas pieder visai ģimenei, 
jo katram ir iespēja izteikties. Realizējam 
visi kopā. Esmu beigusi Lubānas mākslas 
skolu, tāpēc vairāk piedalos pie ideju rea-
lizēšanas.

Decembrī, kad skolā notika rūķu 
darbnīcas, tu biji pirmā, kas pieteicās 
darboties un biji viena no čaklākajām 
palīdzēm. Kas mudināja tevi darboties?

– Tā bija mana brīva izvēle. Padarot 
mājās uzticētos pienākumus, gribēju lai-
ku pavadīt lietderīgi, jo zinu, ka ļoti daudz 
darba skolā, lai skaisti sagaidītu svētkus. 
Man ļoti patīk kādam palīdzēt,  jo palīdzēt 
citiem, tas ir labi, it īpaši Adventes laikā.

Šajos svētkos tev labāk patīk 
būt devējam vai saņēmējam? Vai 
ir kāds kluss sapnis, ko vēlētos 
piepildīt Ziemassvētkos?

– Man labāk patīk būt dāva-
nu saņēmējai. Kopš esmu beigu-
si Lubānas Mākslas skolu, mans 
lielākais sapnis – dāvanā saņemt 
molbertu, jo brīvajos brīžos varētu 
pagleznot vai pazīmēt. 

Kāds ir tavs novēlējums jau-
najā gadā?

– Mans novēlējums jaunajā 
gadā ir pavadīt šo gadu laimīgu un 
šķirt jaunu lapu kalendārā, nu jau 
2018. gadā.

Lai piepildās klusi lolotais 
sapnis! Lai Ziemassvētki un jau-
nais gads tiek pavadīts saticībā, 
sirsnībā un mīlestībā!

Aiva Caunīte

Samantas Apšas darināti rūķi.

Ziemassvētku egle
Ziemassvētki klāt.
Jānes egle istabā.

Jāpušķo tā grezni, grezni, 
Lai ir eglei prieks.

Tad to noliks greznā vietā,
Sveces aizdegs –

Tad būs gaiša pasaule. 

Raivo Vidvuds Pličs 
5. klase

Ziemassvētku gars
Tumsā klusi aiz loga
Spilgta svece mirdz.
Tumsā klusi šai mājā 

Rāma eglīte guļ. 

Klusi, klusi pa logu
Skatās mazs eņģelīt’s.

Klusi, klusi tur ārā 
Eņģeļa balstiņa skan.  

Mēness klauvējot stāsta 
Mazajam eņģelim stāstu –  

Klusi, klusi tur skan
Mazais Ziemassvētku stāsts. 

Eņģelis klausās un domā:
Kas gan šeit noticis? 

Viss apkārt tik gaišs un kluss,
Tikai eņģeļu zvani skan.

Agnese Ērgle 
 7. klase

Sirdsmīļus svētkus
Ziemassvētki ir laiks, 

kad vajag pārdomāt. Jūs teiksiet 
– nav laika – dāvanas jāgādā, 

pasākumi jāorganizē, svētki nāk, 
gads beidzas un vēl, un vēl... Dari 
to, kas šobrīd svarīgs! Izbaudi šo 

mirkli, kamēr tas ir! Tas ir laiks, kas 
katru gadu tiek dots,  

lai sakārtotu sevi brīnuma  
atrašanai. 

Brīnums – tu varbūt tam netici? 
Brīnumus radām mēs paši.

Lai silti un mājīgi iestājas Ziemas-
svētki un katrā sirdī valda patiess 
prieks! Lai miers jūsu mājās un 

pasaulē, kas ap mums! Iegūt dzīvē 
var daudz, bet galvenais –  
saprast vajag, ko vēlies.

Veiksmīgu, veselīgu un darbīgu 
2018. gadu!

Meirānu Kalpaka pamatskolas 
saime



Es novēlu Jums Laiku!
Ne tādu, kurā esam nebeidzamā skrējienā, 
bet tādu, ko veltām viens otram.
Es novēlu Jums vāRdUS!
Ne tukšus un ne tālus, kas sāpina otru, bet 
gan īstus un vērtus.
Es novēlu Jums MieRu!
Ne tādu, kas ārēji miermīlīgs, bet gan tādu, 
kas ir patiess un īsts Tevī pašā.
Es novēlu Jums PRieku!
Ne tādu, kas uzlikts sejā, kā izcila maska, 
bet tādu kas laužas ārā no Jūsu sirds un 
vaigā nevar palikt nepamanīts!
Es novēlu Jums LaiMi!
Ne tādu „lielo”, uz kuru mēs gaidām visu 
mūžu, dažbrīd pat it kā „nīkuļojot”, tā arī 
nekad to nepamanot, bet gan tādu, kas 
mums katram tiek dota, kā dāvana katrā 
mūsu dzīves mirklī.
Es novēlu Jums MĪLesTĪbu!
Ne tādu, kas skan, kā „vispār pieņemta 
norma”, bet vaIRāK – vairāk par to, ko 
spējam, vairāk par to, ko iedomājamies, 
vairāk par to, ko no mums „prasa” un 
vairāk par to, ko, šķiet, spējam dot.
Es novēlu Jums vairāk...
vairāk par to, ko mēs uzdrošināmies...
Optimismu, gaišas domas, radošas 
ieceres un izdošanos ziemassvētku laikā 
un Jaunajā gadā!

lubānas PII “Rūķīši” 
vadītāja astrīda soma 

Ļ. cien Lubānas novada iedzīvotāji!

Novēlam sirdssiltus Ziemassvētkus 
un panākumiem bagātu Jauno gadu!

SIA “Pilsētvides serviss” kolektīvs

Interesanti. AktuāliNOvadā
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Biedrība „Lubānas Puse” sadarbībā 
ar Lubānas novada tūrisma un 

kultūrvēsturiskā mantojuma centru 
aicina uz sestdienas tikšanos 

“Dzimis Lubānas pusē, audzis Latvijai!”

6. janvārī plkst. 11.00 
Lubānas novada tūrisma un 

kultūrvēsturiskā mantojuma centrā 
tiksimies ar Ilzi Garanču (dzim. Deksne) –

 uzņēmēju un saldumu zīmola 
Taste CAPS īpašnieci.

Februārī tiksimies ar Egīlu Grīnfeldu – 
viesnīcas Avalon Hotel Riga 

restorāna šefpavāru.

Lai sasildās sirds tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme ar debesīm dzied.
Lai saglabā sirds to svecīšu liesmu,

Ar kuru droši caur puteņiem iet.

Novēlam visiem baltus, siltus un 
ģimeniskus šos Ziemassvētkus un 

panākumiem bagātu jauno 2018. gadu!

“TOP” veikala kolektīvs

tikšanās

Valsts sociālās aprūpes centrs 
“Latgale” steidzami piedāvā darbu 
filiālē ”Lubāna” – vecākā medicīnas 
māsa – 1 amata vieta.

 Darba veids: Darba līgums uz neno-
teiktu laiku.

 Prasības: Vismaz 3 gadu pieredze 
profesijā (pieredze sociālās aprūpes insti-
tūcijās tiks uzskatīta par priekšrocību).

 Izglītības līmenis: augstākā medicī-
niskā, sertifi kāts, kas apliecina tiesības 
praktizēt profesijā un ārstniecības perso-
nu reģistrs.

 Alga: bruto no  603 (EUR) līdz 726 
(EUR).

 Darba vietas adrese: VSAC „Latga-
le” fi liāle „Lubāna”, Vecumi, Indrānu pa-
gasts, Lubānas novads, LV-4830.

 Kontaktpersona: Filiāles vadītāja 
Dženija Krama, 26526057, fi liāles lietvedī-
ba 64894681, jautājot Dženiju Kramu.

Piedāvājam iespēju aizpildīt amata 
pretendenta veidlapu iestādes mājaslapā: 
www.vsaclatgale.gov.lv uz iespējamajo 
vakanci, kurā jūs vēlētos strādāt VSAC 
”Latgale” un sūtīt uz e-pastu: latgale@
vsaclatgale.gov.lv. 

steidzami 
piedāvā darbu

Ar 1. janvāri 
mainās atkritumu 
apsaimniekošanas 

tarifs
Ar 2018. gada 1. janvāri stājas spē-

kā sadzīves atkritumu savākšanas tarifs 
Lubānas novadā par faktiski izvesto at-
kritumu daudzumu – 15,19 EUR par 1 m3 
(bez PVN). Tarifs apstiprināts domes sēdē  
(30.11.2017. Nr. 14, 5.§).

Lai ar gaišām domām 
Ziemassvētki nāk! Sirsnīgus un 
mīļus šos Ziemassvētkus! 
Darbu, prieku, veselību, 
lai varētu jauno gadu 
bez bēdiņas nodzīvot!
 Vēl – friziere Ritma

Kad pārtop par dzejoli eglīte sniegā,
Un dziesmā jau lāstekas spēlē,
Uz brīdi piestāsim darbdienas steigā,
Balts miers lai mums cerēt un 
ilgoti es liek.
 (G. Micāne)
Gaišus un priecīgus 
Ziemassvētkus un laimīgu 
Jauno gadu!
Lubānas apti ekas kolektī vs

Ir laiks salikt pagātni 
pa plauktiņiem,
Sakārtot domas, nosvērt labo un slikto, 
Nomazgāt spārnus, 
apzāģēt spīta radziņus,
Satikties ar sirdsapziņu,
Piezvanīt dvēselei un apjautāties kā klājas, 
Pārbrist nevaļas grāvjus un padzerties tēju ar 
nokavētiem saullēktiem,
Ieskatīties patiesībai acīs, izsolē pārdot 
grēkus...
Un mīlēt kā nekad – NO SIRdS!

sirsnīgus, labestīgus un  ģimeniskus 
Ziemassvētkus un veiksmīgu 

jauno 2018. gadu  
lubānas novada iedzīvotājiem vēl

lubānas novada Sociālā dienesta un 
lubānas vSaC kolektīvs

Miers un saticība, prieks un 
labestība. šīs izjūtas pieder 
ziemassvētku gaidīšanas laikam, 
ienākot katrā mājā un katrā sirdī, 
kas ļaujas notikuma burvībai.
Noticēt brīnumam, dalīties labajā, 
radīt prieku līdzcilvēkos un 
padarīt pasauli gaišāku. 
To var ikviens no mums, 
ja vien ticam ziemassvētku stāstam.

Ticības piepildītus Ziemassvētkus un 
laimīgu jauno gadu!

Lubānas vidusskolas kolektīvs
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9. decembris 11.00 – otrā tikšanās, kuru 
rīko biedrība „Lubānas Puse” sadarbībā ar no-
vada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma 
centru. Šoreiz uzmanības centrā sievietes – di-
vas māsas no Koku ģimenes. Meitenes augušas 
Ošupē, bet skolā gājušas Lubānā.

Iepazīsimies! Rudīte Koka – Rīgas Stradiņa 
universitātes Medicīnas fakultātes Bioloģijas un 
mikrobioloģijas katedras docente, kas lasa lek-
cijas un vada nodarbības trijās fakultātēs: gan 
Medicīnas,  gan Zobārstniecības, gan  Sabied-
rības veselības un sociālās labklājības fakultā-
tes studentiem. 2007. gada pavasara semestrī 
Rudīte docēja četrus studiju kursus: „Cilvēka 
molekulārā bioloģija”, „Bioloģija”, izvēles kursu 
„Ārstniecības augi un to izmantošana”, kā arī 
„Molekulārā bioloģija”. Slodze liela, darba ļoti 
daudz. Un liels pārsteigums Rudītei bija tas, ka 
viņa  studentu balsojumā ieguva nosaukumu 
„Gada pasniedzēja 2017”, jo šai nominācijai bija 
izvirzīti 45 mācībspēki.

Rudīte saka: „Man bieži jautā – kā tu tiec 
galā ar mūsdienu jauniešiem? Bet man nekad 
nav bijis disciplīnas problēmu vai konfliktu ne 
ar skolēniem, ne ar studentiem, jo vienmēr pret 
viņiem esmu izturējusies ar cieņu. Un to mācījos 
no saviem skolotājiem Lubānas vidusskolā.”

Rudīte teic paldies klases audzinātājai Mai-
jai Krustai, kura centās savos skolēnos veidot 
izpratni par to, ko nozīmē darboties komandā – 
un tieši šī prasme mūsdienās ir ļoti būtiska ceļā 
uz panākumiem. Mīļi priekšmeti Rudītei bija lat-
viešu un krievu literatūra. Par mīlestību uz deju 
paldies Andrim Ezeriņam! Skolotāja Evalda mā-
cīja lasīt avīzes. Nopietnas prasības bija sportā 
(Olga un Ansis Dekšņi): nevienai meitenei pat 
prātā nenāca, ka varētu atteikties slēpot  vai sli-
dot. Skaisti bija ledus karnevāli! Jau 1981. gadā 
Lubānā notika ģimeņu sacensības.

Pēc Lubānas vidusskolas beigšanas Rudī-
te iestājās Daugavpils Universitātē, kur studēja 
bioloģiju un ķīmiju, vēlāk arī mājturību. Viņa 
klausītājiem iedod savu Lubānas skolas gadu 
mājturības burtnīcu (šo priekšmetu mācīja Olga 
Deksne), un mums ir prieks par rūpīgi pildīta-
jiem darbiņiem – nevienā ne miņas no pavir-
šības, viss uzdotais paveikts līdz galam. Par 
darba tikumu Rudīte saka paldies saviem vecā-
kiem. Universitāti meitene beidza ar izcilību, jo 
viņu šajā augstskolā viss interesēja.

Tad Rudīte stāsta par darba gadiem Sigul-
das valsts ģimnāzijā – klasē 32 skolēni. Tieši Si-
guldas posmā viņa sekoja savai iekšējai prasībai 
un iestājās doktorantūrā – tas paņēma piecus 
gadus no dzīves. Šajā laikā netika izlasīta nevie-
na daiļliteratūras grāmata, bija jāstudē zinātnis-
kās publikācijas un jāraksta pašai. Disertācijas 
tēma – „Pašvērtējums mācību procesā”. 

Ģimnāzijā Rudīte strādāja deviņus gadus 
un 2006. gadā saņēma balvu „Siguldas gada 
cilvēks izglītībā”. Šajā laikā skolotāja sarakstī-
ja grāmatu, kura kļuva par ļoti vērtīgu atbalstu 
simtiem Latvijas skolotāju: apgāds „RaKa” sēri-
jā „Pedagoģiskā bibliotēka” 2005. gadā izdeva 
viņas sagatavoto metodisko līdzekli „Skolēna zi-
nātniski pētnieciskā darbība”. Tā kā arī Lubānas 
vidusskolas skolēniem gan pamatskolā, gan 
vidusskolā  ir jāveic pētnieciskais darbs, mums, 
skolotājiem, šī grāmata bija ļoti vajadzīga – ne-

laidām to no rokām ārā, glabājām kā acuraugu, 
jo tā vienkāršos vārdos skaidri un uzskatāmi, 
soli pa solim mācīja, kā šo darbu veikt, nofor-
mēt un aizstāvēt. Grāmatu apgāds atkārtoti iz-
deva 2011. gadā.

Tad Rudīti uzrunāja  Stradiņa universitāte, 
kur viņa strādā jau deviņus gadus. Par īstu izai-
cinājumu kļuva uzdevums – sagatavot plānu un 
programmu izvēles kursam „Ārstniecības augi 
un to izmantošana”. Rudīte jau kopš bērnības 
pazīst augus un vāc tos no agra pavasara līdz 
vēlam rudenim. Viņa parāda apliecību, ko 8. kla-
sē izsniegusi skolas komjaunatnes komiteja par 
pirmo vietu ārstniecības augu vākšanas konkur-
sā (4.5 kg).  

Šis kurss īsā laikā guva lielu popularitāti, 
un to izvēlas gan Latvijas, gan ārvalstu stu-
denti, kuru skaits Stradiņa universitātē ir 45%. 
Interesanti (diemžēl nepajautāju): kādā valodā 
Rudīte komunicē ar viņiem, droši vien bija jāie-
mācās docēt angļu valodā. Man ļoti interesants 
likās Rudītes meklējumu ceļš, risinot problēmu: 
kā panākt, lai studenti viņas kursu apgūtu pa-
tiešām ļoti labi. Un atbilde ir – pēc iespējas likt 
viņiem darboties praktiski. Rudītes studenti rīko-
jas visdažādākajos veidos: ar destilācijas apa-
rātu iegūst eikaliptu eļļu, gatavo nātru ziepes, 
nātru krēmu, nātru skrubi, vāra sīrupus u.tml. – 
pat atvēra Ziemassvētku darbnīcu, kur gatavoja 
dāvanām kosmētiskos līdzekļus no ārstniecības 
augiem.

Šogad Rudīte uzstājās zinātniskā konferen-
cē Vīnē, kur bija jālasa  referāts un jāatbild uz 
jautājumiem angļu valodā – arī to viņa paveica.

Tagad iepazīsimies ar otru māsu – Sarmīte 
Stalta (ieprecējusies slaveno lībiešu ģimenē). 
Sarmīte strādā starptautiskā firmā un ne reizi 
vien saņēmusi uzaicinājumus strādāt ārzemēs. 
Tomēr palikusi Latvijā – tur, kur ģimene, kur 
dzimtā puse un vecāku mājas. Sarmīte audzi-
na trīs bērnus ar dumpiniecisku garu un paspēj 
visu, bet viņas dvēselē ir pasaules iepazīšanas 
vēlme un Sarmīte ceļo.

Domāju, ka daudziem lubāniešiem īsts at-
klājums bija viņas stāsts par svētceļojumu uz 
Santjago de Kompostelu – uz katedrāli Spānijā, 
kur glabājas svētā Jēkaba pīšļi. Svētais Jēkabs 
mira Jeruzalemē, bet viņa pīšļi tika nogādāti uz 
Spānijas ziemeļrietumos esošo autonomās ko-
mūnas Galisijas galvaspilsētu, kur 11. gadsimtā 
sāka būvēt katedrāli. Sudraba šķirstā zem tās 
galvenā altāra glabājas svētā Jēkaba mirstī-

gās atliekas. Santjago de Kompostela ir trešais 
svarīgākais kristiešu svētceļojuma galapunkts 
(pirmais – Jeruzaleme, otrais – Roma). Bet šajā 
ceļojumā dodas cilvēki no visas pasaules ar da-
žādu reliģisko piederību, un ceļš uz Santjago de 
Kompostelu var sākties no jebkuras vietas pa-
saulē, tikai Spānijā ceļinieku gaida rūpīgi izstrā-
dātu maršrutu tīkls un infrastruktūra (piemēram, 
alberges jeb ceļotāju hosteļi, dažādas norādes 
u. tml.).

 Aptuvenais iešanas ilgums dienā – 8 stun-
das, noietā ceļa garums vienā dienā – 25 km. 
Visa manta mugursomā. Vajadzīga svētceļotāja 
pase, kuras saņemšanas vietu ceļotāji meklē in-
ternetā. Lai saņemtu sertifikātu par svētceļojuma 
veikšanu, kājām jānoiet vismaz 100 km, ar velo-
sipēdu – 200 km. Sarmīte veica divus posmus 
divos dažādos ceļos (vienā 310 km, otrā 280 
km) un ievēroja, ka apmēram puse no gājējiem 
ir vecāki par 50 gadiem. Šie ceļi ved pa Spānijas 
nekurieni, un pārsteidz spāņu labestīgā attiek-
sme pret ceļiniekiem un vēlme palīdzēt viņiem! 
Kāda sieviete bija pazaudējusi mobilo telefonu 
– viss ciems to meklēja un arī atrada!

Būtībā šis ceļš, kuru daudzi veic vienatnē, ir 
meditācijas veids – tas ir ceļš pie sevis, un pār-
domas tā laikā palīdz tikt galā ar problēmām, ku-
ras radušās, skrienot kā vāverei ritenī. Tā ir cīņa 
ar sevi, ar savu nespēku, veselības problēmām 
(Sarmītei radīja bažas sāpes ceļa locītavā), bet 
reizē tā ir iespēja satikt tik daudzus brīnišķīgus 
cilvēkus. Latvietis gan šajā ceļojumā ir reta pa-
rādība un tāpēc rada tik lielu interesi par sevi. 
Jēkaba ceļu (camino de Santiago), piemēram, ir 
pievarējis arī lubānietis Atis Plūme. Viņa interese 
par to sākās, lasot Hapes Kerkelinga brīnišķīgo 
grāmatu „Kādu laiku būšu prom”. Bibliotēkā 
var palūgt Zaigas Ābeles grāmatu „Mans ceļš”. 
Brazīlietis Paulu Koelju kļuva par rakstnieku un 
radīja savu pirmo romānu – „Burvja piezīmes” 
– tieši pēc gājiena pa Jēkaba ceļu 1986. gadā 
(latviski tulkojis Edvīns Raups). Tā kā nevar ne 
izstāstīt visu, ko stāstīja Sarmīte, ne parādīt vi-
ņas uzņemtos foto, iesaku – palasiet šīs grāma-
tas vai ejiet paši!

Pašā interesantākajā tikšanās vietā atska-
nēja varens rībiens un parādījās Ziemassvētku 
vecītis, kurš nejuta nekādu žēlumu pret samul-
sušajām viešņām un lika viņām runāt dzejolīšus. 
Tiesa gan – arī dāvanas tika dalītas.

Ko piebilst vēl? To, ka sapratām, cik šajās 
trauslajās sievietēs daudz spēka. Prieks par to, 
ka viņas atsaucas dzimtās puses aicinājumam. 
Bioloģijas skolotāja Maruta Loseva ir pateicīga 
Rudītei par dāvinājumu savai skolai – spēli par 
augu morfoloģiju, kas joprojām skolēnos rada 
lielu interesi. Prātā palika pasākuma vadītājas 
Lidijas Mičules vārdi: „Tie, kuri strādā ar bēr-
niem, ir Dieva izredzētie.”

Tikšanās beidzās salsas ritmos, jo Rudīte 
savu ikdienu iekrāso ar šīs dejas nodarbībām 
un ierādīja tās soļus arī lubāniešiem. Tā ir part-
nerdeja, kuru var dejot gan jaunībā, gan sirmā 
vecumā, un var dejot arī aplī.

Šīs tikšanās, kuras rīko biedrība „Lubānas 
Puse”, manuprāt, ir mums ļoti vajadzīgas – tās 
paver logu uz pasauli. Turklāt sirsnīgā gaisotne 
mūs tuvina vienu otram (paldies par skaistajām, 
violetajām svecēm Adventes vainagā!). Reizē 
esam ļoti lepni par mūsējiem, kuri tik daudz pa-
veikuši. 

Aija Andersone

Māsas Kokas Lubānai un Latvijai



Interesanti. Aktuāli

Pieminam aizsaulē  
aizgājušos...

Mums paliek atmiņas.  
Tās turam svētas.

sekste juris (64 g.) lubāna
15.04.1953 – 02.11.2017

ausma Milija Pauloviča (83 g.) lubāna
01.03.1934 – 08.12.2017

Onufrijs Gailums (88 g.) lubāna
09.10.1929 – 14.12.2017
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Nu laiks ir tai vietā aiziet,
Tur – saulei pie rokas labās,

kur Dieviņš dvēseli manu
savā valstībā glabās.

(J. Kronenbergs)

Vissirsnīgākā līdzjūtība  
Skaidrītei Kaņeponei,  

no māsas – mūsu bijušās darbinieces  
Ausmas Paulovičas, uz mūžu atvadoties.  

Izsakām līdzjūtību ģimenei un tuviniekiem!

Lubānas vidusskolas kolektīvs

Ir noslēdzies 2017. gada makulatūras 
savākšanas konkurss bibliotēkām, muzejiem 
un arhīviem, kas norisinās jau trešo gadu pēc 
kārtas!  Liels paldies visiem un ikvienam, kuri 
šogad veda uz Lubānas pilsētas bibliotēku 
makulatūru! Ar jūsu visu palīdzību esam sa-
vākuši 9350 kg makulatūras! Liels paldies 
visiem, kas piedalījās!

Visa savāktā makulatūra tika nodota otr-
reizējai pārstrādei un jaunu papīra izstrādāju-
mu izgatavošanai.

 Konkursa rezultāti:
1. vieta – Lubānas pilsētas bibliotēka, no 

kuras konkursa ietvaros tika saņemti 9350 kg 
makulatūras; 2. vieta – Jelgavas Zinātniskā 
bibliotēka, no kuras konkursa ietvaros tika 
saņemti 5700 kg makulatūras; 3. vieta – Jūr-
malas Centrālā bibliotēka, no kuras konkursa 
ietvaros tika saņemti 5210 kg makulatūras. 

Kopējiem spēkiem no visiem konkursa 
dalībniekiem šogad tika savāktas 146 tonnas 
makulatūras!

Mūsu mazajai Lubānai šāds savāktais 
makulatūras daudzums ir ļoti liels. Prieks, 
ka pamazām visi kopā mācāmies dzīvot zaļi 
– neizmetam papīrus atkritumu konteineros 
vai nesadedzinām, bet atdodam otrreizējai 
pārstrādei. Protams, līdz ar to jūs atbalstāt arī 
savu bibliotēku šādā konkursā. Šogad biblio-
tēka ir ieguvusi naudas balvu – 150 EUR un 
45 kg A4 biroja papīra. Bet ne tikai – līdz ar 
makulatūru uz bibliotēku ir atceļojušas dau-
dzas grāmatas, kuras ir atradušas vietu bib-
liotēkas plauktos – gan aizvietojot nolietotās, 

Šogad atkal mums 1. vieta!

Māt, paver plaukstas –
Sūrā mūža stāstu,

Ļauj, lai piespiežu un noskūpstu es tās.
Ļauj, lai es tās silti, silti glāstu,
Kā tās mani kādreiz bērnībā.

(K. Kronis)

Kad smags klusums ir apņēmis Jūsu mājas 
un tikšanās brīži būs tikai atmiņu ceļos,  

izsakām visdziļāko līdzjūtību  
Jurim Paulovičam un viņa ģimenei,  

pavadot mammu smilšu kalniņā. 

Daiga, Igors, Ārija

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

Savām smilšu villainēm.

Domās sūtām līdzjūtības apliecinājumu
Jurim Paulovičam un piederīgajiem, 

māmuļu mūžībā pavadot.

Inta, Sarmīte, Egīls

“Ziedi, ziedi, linu druva!..”
Nepabeigta dziesma skan.
Dziesma tāla, atbalss tuva,

Ilgi, ilgi skumji skan.
(L. Vāczemnieks)

Skumju brīdī esam kopā ar
Benildu Gailumu un bērniem,

vīru un tēti mūžībā pavadot.
Mājas iedzīvotāji Parka ielā – 9 

Siltums paliks, paliks vēl aiz tevis,
Un atmiņas kā mazas saules degs…

Visdziļākā līdzjūtība  
Benildai, Rutai un Valdim,  

pavadot aizsaules ceļos Onufriju.

Marija, Biruta ar ģimeni

Tuvs cilvēks neaiziet – 
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
Viņš paliek dziļi, dziļi sirdī 

Par avotu, kur mūžam spēku smelt.

Pašā ziemas baltumā,  
pavadot tēti Onufriju  

pa zaļo skuju ceļu, mūsu līdzjūtība  
Rutai un pārējiem tuviniekiem.
Tavi klasesbiedri un audzinātājas

Decembrī notikuši divi ZOLES turnīri. 
3. decembrī ZOLES turnīrā spēlētāji ie-

rindojās šādās vietās:
1.  vietā Arģis Zviedris;
2.  vietā Dzintars Galejs;
3.  vietā Pēteris Bērziņš;
4.  vietā Ēriks Kočāns;
5.  vietā Jānis Priednieks.
Pirmā zole – Jānis Garlo.

ZOLEs aktualitātes
17. decembrī ZOLES turnīrā veicās:
1.  vietā Ēriks Kočāns;
2.  vietā Valērijs Eglītis;
3.  vietā Raivis Kecko;
4.  vietā Dairis Kalniņš;
5. vietā Dzintars Bušs.
Pirmā zole – Atis Verebs.
Uz tikšanos nākamajos turnīros!

Velga Puzule

Kur vārdus rast, kas būtu mierinājums, 
Kad cilvēks zemes klēpī dusēt steidz. 
Kad negaidot ir pārrauts mūža gājums

Un ardievas vēl daudziem jāpateic.
(K. Apškrūma) 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību  
Onufrija Gailuma tuviniekiem,  

viņu mūžības ceļos aizvadot, 

Lubānas lauku kapelas “Meldiņš” 
kolektīvs

gan pirmo reizi nonākot lasītāju rokās. Un ie-
guvēji esam visi! 

Vēl gribētu teikt lielu paldies Matīsam 
Ezeriņam un Deivo Mūkinam, kuri nekad 
neatsaka palīdzību makulatūras iekraušanai 
Līgatnes busiņos! Bez viņu palīdzības mums 
būtu grūti!

Arī turpmāk atceramies:
– izlietotais papīrs un kartona iepakojums 

ir laba izejviela papīra ražošanai;
– ja esat izsaiņojuši kartona kasti, izlasīju-

ši laikrakstus un žurnālus, dokuments kļuvis 
nevajadzīgs, vai Jums ir radies kāds cits vairs 
nelietojams papīra un kartona izstrādājums, 
neizmetiet to vienkārši atkritumu grozā!

Arī turpmāk sev nevajadzīgos papīra iz-
strādājumus droši varat vest uz bibliotēku! 

Bibliotēkas vadītāja Inguna Kaņepone

Reiz pienāks diena,
nelūgta un skarba,

Kad dziļi, dziļi
daudziem sirdis sāp. 

Izsakām dziļu līdzjūtību  
Anniņai Arntei ar ģimeni,  
no māmiņas atvadoties. 

Veikala “Parks” kolektīvs

Tu paliksi glāstā,
Mūžīgā bērnības stāstā...

Patiesa līdzjūtība  
kaimiņienei Annai Arntei,  
māmiņu mūžībā pavadot.
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aKTUāla INFORMāCIJa

23. decembrī plkst. 18.00 
Lubānas pilsētas klubā

Ziemassvētku laiku 
ieskandinās 
vokālā grupa 

“tRIO MEDIANtE”
Ieeja uz koncertu brīva

25. decembrī  no plkst. 22.00 
Lubānas pilsētas klubā

ZIEMAssVĒtKU 
BALLE

Jums spēlēs grupa „Ceļavējš”
Ieeja 3 EUR

31. decembrī plkst. 23.30 
Lubānas centrā 

Kopīga JAUNĀ GADA sagaidīšana

sALŪts

23. decembrī  plkst. 14.00
Meirānu tautas namā

Baltinavas pagasta  dramatiskā kolektīva  
“Palādas” – Danskovīte

komēdijas “Ontons i Anne” 6. daļa 

“ONtONs I ZĪMAssVĀtKI”
Ieejas maksa – 3 EUR,  

skolēniem – 1 EUR

23. decembrī no plkst. 22.00
Meirānu tautas namā

Ziemassvētku noskaņās
Ielūdz grupa “Tranzīts”

Pirms un pēc grupas koncerta 
par mūziku rūpēsies DJ Ralfs

Ieejas maksa – 3,50 EUR 

29. decembrī plkst. 20.00
Meirānu tautas namā

Lubānas novada iedzīvotāji tiek sirsnīgi 
aicināti uz 

GADA NOGALEs PAsĀKUMU 
* Lubānas KN  jauktā vokālā ansambļa 

“Naktsputni” koncerts – 
vadītāja Rudīte Kolāte

* Svētku balle pie galdiņiem, kurā jūs 
priecēs un par dejotprieku rūpēsies 

grupa “Apvedceļš”
(līdzi ņemams groziņš) 

Ja vēlaties pasākumu baudīt pie galdiņa 
un transporta pakalpojumu  nepieciešamī-
bas gadījumā – pieteikties, zvanot uz m.t. 
28307998 vai piesakoties Meirānu tautas 

namā līdz 22. decembrim.
Pateicoties Lubānas novada pašvaldības 

fi nansiālajam atbalstam, 
ieeja uz pasākumu – bez maksas

12. janvārī plkst. 18.00 
Lubānas pilsētas klubā

MĀKsLAs FILMA 

“PIRMDZIMtAIs” 
Vecuma ierobežojums – 

līdz 12 gadiem neiesakām.
(1 stunda 33 minūtes) 

Režisors: Aik Karapetian 
Galvenajās lomās:

 Kaspars Znotiņš un Maija Doveika.

Pēc naksnīgas aplaupīšanas uz ielas 
pusmūža arhitekta Franča mierīgā dzīve 

sagriežas kājām gaisā. Gribēdams 
sievai pierādīt, ka spēj rīkoties vīrišķīgi, 

viņš dodas nokārtot rēķinus ar varmāku, 
un situācija kļūst nekontrolējama. Ar 

laiku galvenajam varonim sāk šķist, ka 
pastāv saikne starp uzbrucēju un sievas 
pēkšņo grūtniecību, turklāt jaunās ģime-
nes idilli izjauc noslēpumains šantāžists, 

kurš mēģina Franci piespiest izdarīt 
noziegumu. Iedomas un realitāte savijas 

spriedzes pilnu notikumu virknē, kas 
noved pie negaidītām sekām.

Ieeja Eur 2

Pirms fi lmas “Pirmdzimtais” Latvijas 
Kultūras akadēmijas mācību fi lma 

(17 minūtes), kuras vienu daļu uzņēma 
2016. gada vasarā Lubānas kultūras 

namā.  
Aktieru lomās iejutās lubānieši: 

Māris Valainis un Gints Stērninieks.

2018. gads ir ofi ciāli pasludināts 
par Eiropas Kultūras mantojuma gadu. 
Nākamais gads ir XXVI Vispārējo latvie-
šu Dziesmu un XVI Deju svētku gads, 
kad no 30.jūnija līdz 8.jūlijam uz svēt-
kiem no Lubānas novada dosies ap 
150 pašdarbnieku un nākamgad mēs 
atzīmēsim arī Latvijas simtgadi.

Lubānas novada amatiermākslas 
kolektīvu kuplajai saimei, kolektīvu va-
dītājiem un ikvienam pasākumu orga-
nizatoram Lubānas novadā, novēlam 
radošu un veiksmīgu 2018. gadu, lai 
ieguldītais darbs nes emocijām pie-
pildītu gandarījumu. Visiem Lubānas 
novada iedzīvotājiem vēlam labu vese-
lību, dzīvesprieku, ticības, cerības un 
mīlestības piepildītus Ziemassvētkus 
un laimīgu Jauno gadu!

Lubānas novada pašvaldības kul-
tūras darba specialiste Ilze Kraukle, 

Lubānas kultūras nama direktore 
Velga Puzule, 

Meirānu tautas nama vadītāja 
Inga Aizsilniece 

5. janvārī plkst.18.00 
Lubānas pilsētas klubā

Animācijas fi lma 

“LEDUs KARALIENE 3 –
UGUNs UN LEDUs” 

2016, ar dublāžu latviešu valodā, 
1h 29 min

Ieeja Eur 2
Pēc varonīgajām uzvarām pār Sniega 

karalieni un Sniega karali Gerdu urda ne-
miers. Viņa sapņo atrast savus vecākus, 
kurus reiz Ziemeļu vējš viņai atņēma. Tā 
nu Gerda un viņas uzticamie draugi do-
das riskantā, bet piedzīvojumu un jaunu 
izaicinājumu bagātā ceļojumā. Viņi atklāj 
senu un maģisku troļļu artefaktu – uguns 
un ledus akmeni. Taču no tā brīža nekas 

neiet tā kā plānots...

6. janvārī plkst. 14.00
Meirānu tautas namā

ZIŅĢU PĒCPUSDIENA
“DZIESMU KLADES 

PĀRŠĶIRSTOT”
Tradīciju kopa “Sietiņš” aicina

pie tējas galdiņa kopīgi izdziedāt
gan senākas, gan jaunākas, mazāk 

pazīstamas un arī tautā populāras ziņģes.
Līdzi ņemams labs noskaņojums, mazs 
groziņš (pēc saviem ieskatiem) un, ja ir 

saglabājusies dziesmu klade, 
ņemam līdzi arī to!


