
Pirmais septembris.
Izšķīlušies no olām
Iet cāļi uz skolu –

Ar gladiolām.
/I. Ziedonis/

Pavisam nemanot aizskrējusi vasara 
un klāt 2016./2017. mācību gads. Iepriek-
šējā mācību gadā veiksmīgi tika aizvadī-
ta skolas akreditācija. Akreditācijas re-
zultātos “ļoti labi” tika novērtēts atbalsts 
personības veidošanā, sadarbība ar 
izglītojamā ģimeni, fi ziskā vide un vides 
pieejamība un izglītības iestādes sadar-
bība ar citām institūcijām.

Šajā gadā visā valstī turpināsies 
darbs pie jaunā mācību satura izveides, 
kā rezultātā skolēni gūtu 21.gadsimtā 
nepieciešamās zināšanas, prasmes un 
attieksmes. Šajā procesā veiksmīgi dar-
bojas arī mūsu skolas skolotāji.

Lubānas vidusskolā šajā mācību 
gadā plānots, ka mācības uzsāks 176 

skolēni, strādās 30 pedagogi. Skolā tiks 
realizētas 2 izglītības programmas – pa-
matizglītības programma un vispārējās 
vidējās izglītības programma.

Skolēni un vecāki! Satiksimies 1. sep-
tembrī plkst. 10.00, lai kopīgi uzsāktu jau-
no mācību gadu!

Lubānas vidusskolas direktore 
Iveta Peilāne

Savus audzēkņus uz pirmo skolas 
dienu 1. septembrī plkst. 9.00 laipni aicina 
Meirānu Kalpaka pamatskolas kolektīvs. 

Šogad mācības skolā uzsāks 42 sko-

Viesuļvētra, kas plosījās Latvijā no 12. uz 13. augustu, nodarījusi lielus postījumus arī 
Lubānas novadam. Visvairāk Lubānā cietis pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” un 
tuvākās apkārtnes rajons – izrauti koki ar visām saknēm. Nodarīti atsevišķi postījumi pri-
vātmāju un saimniecības ēku jumtiem. Arī Indrānu pagasta teritorijā ir bojāti privātīpašu-
mi, lauzti un izgāzti ar visām saknēm neskaitāmi koki. Lubānas novada pašvaldība saka 
paldies z.s. “Vilces” un IK “Upeskrasts” par operatīvu tehnisko palīdzību vētrā kritušo 
koku novākšanā. Pašvaldība veic aptuvenos zaudējumu aprēķinus un lūgs atbalstu Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM). Ligita Pētersone

lēni, viņiem zinības palīdzēs apgūt 15 pe-
dagogi. 

Direktore Lana Kunce audzēkņiem 
novēl vasarā iegūto prieku un darba spa-
ru lieti izmantot, apgūstot jaunas iemaņas 
un prasmes un neaizmirst, ka visskaistā-
kais ir skolas laiks. Ričards Bahs teicis: 
– Jo izglītotāki mēs kļūstam, jo mazāk 
spējam pakļauties kāda cita principiem. 
Jo vairāk mēs uzzinām, jo noteiktāk izvē-
lamies dzīvot saskaņā paši ar sevi. 

Jauku skolas laiku, spēku un izturību  
gan audzēkņiem un viņu vecākiem, gan 
pedagogiem!

Viesuļvētras postījumi novadāViesuļvētras postījumi novadā

Nākamais “Lubānas Ziņu” 
numurs iznāks 8. septembrī.

Informāciju iesniegt domē 
redaktorei līdz 1. septembrim.
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Domes sēde 27.07.2017.
Sēdē piedalās deputāti: Iveta Pei-

lāne, Līga  Špune, Inguna Kaņepone, 
Sandra Valaine, Lana Kunce, Māris Va-
lers. Sēdē nepiedalās deputāti: Rudīte 
Kolāte – ikgadējā atvaļinājumā; Tālis 
Salenieks – ikgadējā atvaļinājumā. 

►  1. Par Lubānas novada bāriņ-
tiesas locekļa ievēlēšanu

Nolēma ievēlēt Jolantu Žvagiņu par 
Lubānas novada bāriņtiesas locekli ar 
2018. gada 31. janvāri. Noteikt Lubā-
nas novada bāriņtiesas locekļa pilnvaru 
termiņu no 2018. gada 31. janvāra līdz 
2023. gada 30. janvārim.

►  2. Par ārzemju komandējumu 
uz Kulēnu

Nolēma komandēt pašvaldības ad-
ministrācijas darbiniekus izpilddirektoru 
Ivaru Bodžu un Attīstības daļas vadītāju 
Egilu Rēveli  ārzemju komandējumā uz 
Kulēnu (Francija) laikā no 2017. gada 
6. septembra līdz 2017. gada 11. sep-
tembrim. Apmaksāt ar komandējumu 
saistītos izdevumus un dienas naudu 
no budžeta līdzekļiem 12.10.2010. MK 
noteikumu Nr. 969 „Kārtība, kādā at-
līdzināmi ar komandējumiem saistītie 
izdevumi” noteiktajā kārtībā.

►3. Par nekustamā īpašuma „Žu-
bītes”, Indrānu pag., zemes vienības 
lietošanas mērķa maiņu

Nolēma nekustamajam īpašumam 
„Žubītes”, Indrānu pag., Lubānas nov., 
kadastra numurs: 7058-004-0041, ze-
mes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 
7058-001-0045, platība – 4,3 ha, mainīt 
zemes lietošanas mērķi: no – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, uz – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība.

►4. Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu nekustamā īpašuma 
„Jaunaudzes”, Indrānu pag., Lubā-
nas nov., sadalei, nosaukumu pie-

šķiršanai, zemes lietošanas mērķu 
noteikšanai

Nolēma 
1. apstiprināt SIA „GeoSIJA” izstrā-

dāto zemes ierīcības projektu nekus-
tamā īpašuma „Jaunaudzes”, Indrānu 
pag., zemes vienības kadastra apzīmē-
jums, kurai izstrādāts projekts: 7058-
019-0023, sadalei;

2. saskaņā ar izstrādāto zemes ie-
rīcības projektu, sadalīt nekustamo 
īpašumu „Jaunaudzes”, Indrānu pag., 
Lubānas nov., kadastra numurs īpašu-
mam: 7058-019-0023, divos atsevišķos 
īpašumos:

2.1. atdalīt atsevišķu zemesgabalu, 
jaunveidotajai zemes vienībai ar kadas-
tra apzīmējumu: 7058-019-0063, platība 
– 5,55 ha, piešķirt nosaukumu: „Jaun-
audzes-1”, Indrānu pag., Lubānas nov., 
noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība;

2.2. paliekošais nekustamais īpa-
šums – zemes vienība ar kadastra apzī-
mējumu: 7058-019-0062, kas sastāvēs 
no viena zemesgabala ar platību – 2,49 
ha, īpašumam saglabāt esošo nosau-
kumu un adresi: „Jaunaudzes”, Indrā-
nu pag., Lubānas nov., adreses klasifi -
katora kods: 105937912, noteikt zemes 
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība;

3. veicot zemes kadastrālo uzmē-
rīšanu, projektēto zemes vienību platī-
bas var tikt precizētas.

►5. Par nekustamā īpašuma „La-
penieki 1”, Indrānu pag., sadalīšanu, 
nosaukuma piešķiršanu un lietoša-
nas mērķu noteikšanu

Nolēma atļaut sadalīt nekustamo 
īpašumu „Lapenieki 1”, Indrānu pag., 
Lubānas nov., kadastra numurs īpašu-
mam: 7058-004-0025, divos atsevišķos 
īpašumos:

1. Jauna nekustamā īpašuma veido-
šanai atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu: 7058-004-0026, platība – 
11,5 ha un piešķirt nekustamā īpašuma 
nosaukumu: „Kocenieki”, Indrānu pag., 
Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecība;

2. Paliekošais nekustamais īpašums 
sastāv no vienas zemes vienības: 7058-
004-0025, platība – 13,6 ha, īpašuma 
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir mežsaimnie-

cība; īpašumam saglabāt nosaukumu 
„Lapenieki 1”, Indrānu pag., Lubānas 
nov.

►6. Par pārstāvja izvirzīšanu dar-
bam Vidzemes plānošanas reģiona 
Attīstības padomē

Nolēma no Lubānas novada paš-
valdības darbam Vidzemes plānošanas 
reģiona Attīstības padomē izvirzīt do-
mes priekšsēdētāju Tāli Salenieku. 

►7. Par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas tarifa apstiprināša-
nu Lubānas novada administratīvajā 
teritorijā

Nolēma apstiprināt atkritumu ap-
saimniekošanas tarifu par faktiski izves-
to atkritumu daudzumu – 14.39 EUR/
m3 bez PVN. Lēmums stājas spēkā ar 
2017. gada 1. augustu.

►8. Par atsavināšanas cenas ap-
stiprināšanu suvenīriem

Nolūkā popularizēt Lubānas nova-
du, kā arī pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 
6.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 14.punkta g) 
apakšpunktu, Tūrisma likuma 8.panta 
2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīs-
tības komitejas 24.07.2017., protokols.
Nr.8, 5.§, atzinumu, nolēma apstiprināt 
SIA ”Porcelāna galerija” piedāvāto su-
venīru atsavināšanas cenas atbilstoši 
iegādes pašizmaksai:

1. Krūze D ar apdruku – 
 5 EUR,
2. Adīta tējas krūze ar apdruku – 
 10 EUR,
3. Adīta kafi jas krūze ar apdruku – 
 12 EUR,
4. Pūks ar apdruku – 
 9,50 EUR,
5. Mazais biķeris ar apdruku – 
 3 EUR.

►9. Par papildus līdzekļu piešķir-
šanu Lubānas kultūras namam ska-
tuves drapēriju un logu aizkaru ap-
strādei ar uguns aizsarglīdzekļiem

Nolēma piešķirt Lubānas kultūras 
namam 429,45 EUR skatuves drapēri-
ju un logu aizkaru apstrādei ar uguns 
aizsarglīdzekļiem no budžeta brīvajiem 
(nesadalītajiem) līdzekļiem.

►10. Par novada motosportistu 
Nika Kiukucāna un Evelīnas Galejas 
finansiālu atbalstu

Nolēma piešķirt 321.00 EUR Lubā-
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nas novada motosportistiem Evelīnai 
Galejai un Nikam Kiukucānam degvie-
las iegādei braucieniem uz sacensībām 
no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) 
līdzekļiem.

►11. Par finansējumu Vaijes de-
legācijas uzņemšanai Lubānas no-
vadā 2017. gada 12. augustā

Nolēma piešķirt 323 EUR Vaijes de-
legācijas uzņemšanai Lubānas novadā 
2017. gada 12. augustā no brīvajiem 
(nesadalītajiem) budžeta līdzekļiem. 

►12. Par saistošo noteikumu  Nr. 
7 „Grozījumi Lubānas novada paš-
valdības 2017. gada 26. janvāra sais-
tošajos noteikumos Nr. 2 „Par paš-
valdības 2017. gada budžetu”” 
apstiprināšanu

Sakarā ar valsts budžeta fi nansē-
juma piešķiršanu Jauniešu centra un 
Lubānas kultūras nama īstenotajiem 
projektiem, papildus fi nansējuma ne-
pieciešamību skolēnu nodarbinātī-
bas pasākumiem vasaras brīvlaikā un 
ugunsdrošības prasību izpildei Lubā-
nas kultūras namā, kā arī veicamajiem 
grozījumiem atsevišķu pašvaldības 
iestāžu ieņēmumu/izdevumu tāmēs, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldī-
bām” 21. panta 2. punktu, likuma  „Par 
pašvaldību budžetiem” 16. panta 1. 
punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta 
sagatavošanas, izskatīšanas, apstip-
rināšanas un izpildes kārtību, ņemot 
vērā Finanšu un attīstības komitejas 
24.07.2017., protokols Nr. 8, 10.§. po-
zitīvo atzinumu, nolēma 

1. Veikt grozījumus pašvaldības 
2017. gada budžetā un apstiprināt 
saistošos noteikumus Nr. 7 „Grozījumi 
Lubānas novada pašvaldības 2017. 
gada 26. janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr. 2 „Par pašvaldības 2017. gada 
budžetu””.

2. Atbilstoši likuma “Par pašval-
dībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr. 7 
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldī-
bas 2017. gada 26. janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr. 2 „Par pašvaldības 
2017.gada budžetu” triju darba dienu 
laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā 
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

Informāciju sagatavoja 
Sandra Līcīte

SIA “Pilsētvides serviss” informē par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
maksas izmaiņām Lubānas novadā

Sakarā ar poligona “AP Kaudzītes” 
sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa 
palielināšanās, ko sekmēja izmaiņas Da-
bas resursu nodokļa likumā, kompānija 
SIA “Pilsētvides serviss”, kas nodrošina 
atkritumu apsaimniekošanu Lubānas 
novadā, informē par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas izmaiņām. 
No šā gada 1.augusta maksa par atkri-
tumu apsaimniekošanu Lubānas nova-
da administratīvajā teritorijā pieaugs līdz 
14,39 EUR/m3  bez PVN.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekoša-
nas likumam maksu par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu veido 3 kompo-
nentes – sabiedrisko pakalpojumu 
regulatora apstiprinātais tarifs par sadzī-
ves atkritumu apglabāšanu atkritumu 
poligonā, dabas resursu nodoklis (DRN) 
par atkritumu apglabāšanu, kā arī mak-
sa par sadzīves atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāša-
nu un citas atkritumu apsaimniekošanas 
izmaksas. Ja pieaug kāda no šīm kom-
ponentēm, proporcionāli pieaug arī ko-
pējās atkritumu apsaimniekošanas iz-
maksas. Kā zināms, no 
šā gada 1.janvāra spē-
kā stājušās izmaiņas 
DRN likumā, kas paredz 
pakāpeniski paaugsti-
nāt nodokļa likmes par 
atkritumu apglabāšanu 
poligonos līdz 2020. ga-
dam.

Lubānas novadā sa-
vākto atkritumu apgla-
bāšanu nodrošina poli-
gons “AP Kaudzītes”. 
2017.gada 29.jūnijā 
Sabiedrisko pakalpoju-
mu regulēšanas komisijas padome pie-
ņēma lēmumu par SIA “AP Kaudzītes” 
sadzīves atkritumu apglabāšanas pa-
kalpojuma tarifa pieaugumu. Saskaņā 
ar padomes pieņemto lēmumu, SIA “AP 
Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabā-
šanas pakalpojuma tarifs par vienu no-
glabāto atkritumu tonnu, ieskaitot da-
bas resursu nodokli būs 50,52 EUR/t 
bez PVN.

Pamatojoties uz atkritumu apglabā-
šanas tarifa pieaugumu no 42.01 EUR/t 
uz 50.52 EUR/t, SIA “Pilsētvides serviss” 
informē, ka tarifa pieaugums Lubānas 
novada iedzīvotājiem sastādīs 1.36 EUR/
m3 bez PVN un sasniegs 14.39 EUR/m3  
(bez PVN).

“Paaugstināta dabas resursu nodok-
ļa ideja ir vienkārša: ja cilvēki sāks šķirot 
atkritumus, viņiem nebūs jāmaksā par to 
apglabāšanu. Augsts atkritumu apgla-
bāšanas tarifs, kurā ietilpst arī dabas re-
sursu nodoklis, visā pasaulē mudina 
patērētājus šķirot atkritumus, lai taupītu 
naudu. No tā iegūst ne tikai nozare, ber 
arī vide. Šobrīd dabas resursu nodoklis 
25 eiro apmērā par tonnu Latvijā jāmak-
sā tikai par tiem atkritumiem, kurus ne-
pieciešams noglabāt. Ja atkritumi tiek 
nodoti pārstrādei, nodoklis par tiem nav 
jāmaksā. Ir vērts pieminēt, ka, pamatojo-
ties uz Eurostat datiem, šobrīd Latvijā 
dabas resursu nodoklis ir trīs reizes ma-
zāks nekā Igaunijā un aptuveni piecas 
reizes mazāks nekā vidēji Eiropā,” uz-
sver SIA “Pilsētvides serviss” valdes lo-

ceklis.

SIA “Pilsētvides serviss” at-
gādina, ka šķirotos atkritumus 
gan fi ziskas, gan juridiskas 
personas var nodot absolūti 
bez maksas! Pie šķiroto atkri-
tumu kategorijām pieder pa-
pīrs, kartons, makulatūra, tet-
rapakas, stikla iepakojums 
(pudeles, burkas), plastmasas 
tara (PET pudeles, maisiņi, 
plēves). 

Informācijai:
SIA “Pilsētvides serviss” 

Gulbenes fi liāle
E-pasts: lubana@pilsetvide.lv 

Tālrunis: (+371) 64495050, (+371) 
25749599

SIA “Pilsētvides servisa” Klientu 
apkalpošanas daļa

E-pasts: klienti@pilsetvide.lv 
Tālruņi: (+371) 67461592; (+371) 

28658000
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DONORU 
DIENA!

24. augustā no plkst. 9.00 – 
12.00. Lubānas novada sociālā die-
nesta telpās Oskara Kalpaka ielā 12, 
3. stāva zālē notika Donoru diena. 

Paldies visiem, kas iesaistījās! 

Inese Lībere

Lielākā daļa lubāniešu noteikti šo-
vasar ir pamanījuši Lubānas novada 
jauniešu centra aktīvo darbošanos. Tas 
viss pateicoties projektam “Mosties!”. 
Šī projekta ietvaros vēlamies aicināt 
Lubānas jauniešus pamosties – būt ak-
tīviem un atbildīgiem. Projekts “Mos-
ties!” tiek īstenots ar Izglītības un zināt-
nes ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2017. gadam 1.2. 
apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes poli-
tikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā 
ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunat-
nes politikas plānošanas dokumen-
tiem” atbalstu. Projekta īstenošanai 
piešķirtais fi nansējums ir 3235,84 EUR. 
Projekta norises laiks no 2017. gada 1. 
maija līdz 30. septembrim.

Šī projekta ietvaros liels uzsvars tiek 
likts uz to, lai Lubānas jaunieši uzzina 
par iespējām, kā attīstīt savas prasmes, 
kā šīs prasmes noformēt dzīvei un dar-
bam vērtīgā formā, kā līdzdarboties 
pašvaldības darbā, kā ietekmēt Jaunie-
šu dzīvi Lubānā un daudzas citas vērtī-
gas lietas. Tiks organizēti gan semināri 
par brīvprātīgo darbu, gan rosināta dis-
kusija par Jauniešu domes izveidi, gan 
pulcināti jaunieši daudz un dažādās 
aktivitātēs, lai viņi redzētu iespējas, kur 
līdzdarboties. Pasākumu plānošanā un 
organizēšanā jauniešu centram pie-
saistīts kāds aktīvs jaunietis – līderis, 

kas darbosies visas vasaras garumā. 
Tiks nodrošinātas arī apmācības jau-
natnes lietu speciālistam digitālo pras-
mju apguvē un jauniešu psiholoģijā. 

Plānotās projekta aktivitātes:
1) Seminārs “Brīvprātīgs un vērtīgs” 

– par brīvprātīgo darbu Latvijā un tā ad-
ministrēšanas nosacījumiem.

2) Diskusija “Jauniešu dome” paš-
valdībā – vajadzība vai untums”.

3) “Brīvprātīgais darbs Lubānā” – 
izveidot brīvprātīgā darba sistēmu Lu-
bānā.

4) “Jauniešu domes” vēlēšanas un 
darbības uzsākšana.

5) “Dubults spēks” – pieņemt darbā 
jaunieti, kas 2 mēnešu laikā palīdz or-
ganizēt pasākumus un īstenot projekta 
aktivitātes.

6) Jaunatnes lietu speciālista profe-
sionālā pilnveide – mācības jaunatnes 
lietu speciālistam.

Informācija par projekta aktivitātēm 
un gaidāmajiem pasākumiem pieeja-
ma jauniešu centra sociālo tīklu lapā: 
Facebook/Lubānas novada jauniešu 
centrs. 

Laipni aicināti piedalīties un līdzdar-
boties projekta aktivitātēs!

Linda Irbe

Projekts “Mosties!” turpina 
modināt
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Andreja Eglīša dzeju  runā Latvijas • 
Nacionālā teātra aktieris Egils Mel-
bārdis

Dziesmas ar A. Eglīša vārdiem un B. • 
Martuževas sacerētās dziesmas iz-
pilda jaunās paaudzes dziedātāja 
Evita Pehlaka  – soprāns ar skanīgu, 
labi skolotu balsi; pie klavierēm pro-
fesors, mūža balvas mūzikā goda 
laureāts, Latvijas Ordeņu brālības 
biedrs Ventis Zilberts

Videomontāžas: A. Eglītis Ļaudonā, • 
1993. gads; A. Eglīša un B. Martuže-
vas vienīgā satikšanās 08.06.2005.

Latvijas Ordeņu brālības klātbūtne • 
pasākumā

Vakaru vada Latvijas Ordeņu brālī-• 
bas biedre Anna Egliena 

No 26.08. – 29.09. Lubānas pilsē-
tas klubā skatāma izstāde “Broņislava 
Martuževa un Andrejs Eglītis Latvijas 
Ordeņu brālības biedra Pētera Korsa-
ka fotomirkļos”

Ieeja uz pasākumu EUR 3
Uz pasākumu laipni aicina Lubānas 
kultūras nams sadarbībā ar Broņisla-
vas Martuževas fondu RAKSTĪTĀJA

26. augustā plkst. 17.00 
Lubānas pilsētas klubā 

Dzejas diena Lubānā
“Es vienmēr esmu gribējis 

būt mājās” 

Veltījums 
ANDREJAM EGLĪTIM 
105. dzimšanas dienā

24. augustā  



Šajā vasarā studiju ietvaros savas 
prakses laikā sadarbībā ar Lubānas 
novada tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centru izveidoju un nova-
dīju ekskursiju savā dzimtajā pusē, 
kuras laikā dalībniekiem bija iespēja 
iepazīt Meirānus nedaudz citādāk, kā 
tos parasti rāda tūristiem.  

14. jūlija rītā plkst. 10.00 pulcējāmies 
pie Meirānu Kalpaka pamatskolas, lai 
sāktu savu piedzīvojumu. Vispirms de-
vāmies apskatīt ēkas, kas atrodas skolas 
apkārtnē un kādreiz ir piederējušas baro-
nam Heinriham Volfam: dzirnavas, klēts, 
siernīca, pienotava, tautas nams, „vecā 
skola”. Šobrīd gan no tā visa vairs pali-
kušas tikai drupas, tomēr agrāk šeit viss 
bija pavisam citādi. Apskatījuši vietas ap 
skolu, ņēmām velosipēdus un devāmies 
ceļā uz Meža muižu un Kungu parku, kur 
uzstādīts piemineklis barona Heinriha 
fon Volfa mīļākajam medību sunim.  

Pēc barona Heinriha Volfa īpašumu 
apskates, iepazinām arī citas Meirānu 
personības, piemēram, operdziedātāju, 
Jāni Zāberu. Par viņu mums pastāstīja 
muzeja īpašniece, Zābera brāļa meita 
Gunta Brieze, kuras stāstījumu papildi-
nāja Zābera balss ieraksts. Tāpat aplū-
kojām pie muzeja Zābera ozolu, kura 
apkārtmēru izmērījām. Nepilni 5 metri 

(4,90 m). Nedaudz pietrūkst līdz dižozo-
la statusam. 

Savu ceļojumu noslēdzām Jāņa Ga-
vara dzimtas mājās „Pļaviņas”, kur mūs 
savukārt sagaidīja Jāņa Gavara meita 
Jana Novika, kura ļāva mums sajust Ga-
vara akmens maģisko spēku, kurš īpaši 
iecienīts ir Jāņos. Šī vieta zīmīga arī ar to, 
ka šeit pirmo reizi izskanējusi līdz mūs-
dienām populārā Pētera Jurciņa dzies-
ma par vālodzīti, tāpēc arī mēs kopīgi 
nodziedājām visiem tik tuvo  dziesmu. 
Tas bija kā skaists noslēgums šai vēstu-
res stundai. 

Par šo vēstures stundu vēlos teikt 
lielu paldies visiem iesaistītajiem: Janai 
Novikai un Guntai Briezei  par viesmīlību, 
Aigaram Novikam, Dinai Sestulei, Aivai 
Caunītei par palīdzību stāstījuma sagata-
vošanā, Mārim Valeram, Valdim Masam 
par atļauju savas teritorijas apskatei, jo 
daži objekt atrodas privātīpašumos, Lu-
bānas novada tūrisma un kultūrvēstu-
riskā mantojuma centra speciālistei Ilzei 
Krauklei par sadarbību, lai brauciens va-
rētu notikt. 

Vidzemes Augstskolas, Sabiedrības 
Zinātņu fakultātes, studiju programmas 
„Tūristu gids – ceļojumu un pasākumu 

organizators” 2. kursa studente  
Evija Caunīte

Citādāki Meirāni Kino jaunumi 
Lubānas 

pilsētas klubā
Gaidot Latvijas valsts simtgadi, 

valsts svētku programmas ietvaros 
šobrīd top sešpadsmit filmas – fil-
mu veidotāju dāvana gan lielajiem, 
gan mazajiem skatītājiem. Tās veido 
ne vien mūsu kino klasiķi Ivars Se-
leckis, Roze Stiebra, Varis Brasla, 
Dzintra Geka, bet arī jaunie režisori, 
kas šobrīd piesaka savu vietu Lat-
vijas kino lauciņā – Anna Viduleja, 
Madara Dišlere, Raitis Ābele, Lauris 
Ābele un citi.

Nacionālā Kino centra piedāvāto 
fi lmu klāstā būs atrodamas fi lmas par 
mūsu vēsturei būtiskiem notikumiem 
(1905. gada revolūcija, 2. pasaules 
karš, atjaunotās Latvijas Republikas 
tapšana), par izcilām personībām Lat-
vijas kultūrtelpā (Vizmu Belševicu, Kur-
tu Fridrihsonu u.c.), fi lmas visai ģime-
nei. Tās visas būs pilnmetrāžas fi lmas 
(vismaz stundu garas) –  gan spēlfi l-
mas, gan dokumentālās un animācijas 
fi lmas. Tās visas būs iespējams noska-
tīties Lubānas pilsētas klubā. 

Jau šoruden aicināsim Jūs uz Vara 
Braslas fi lmu VECTĒVS, KAS BĪSTA-
MĀKS PAR DATORU. Labsirdīga hu-
mora piepildītā fi lma noteikti sagādās 
ne vienu vien prieka brīdi bērniem un 
viņu vecākiem. Un, protams, arī vecve-
cākiem!

Bet 1. septembrī aicināsim uz ani-
mācijas fi lmu “Misija rieksti 2: “Trakā 
daba”. Jautrie un astainie piedzīvoju-
mi turpinās – šoreiz galvenajiem va-
roņiem ir jāapvienojas jaunā misijā, 
lai glābtu savas mājas. Pilsētas mērs 
ir nolēmis likvidēt lielo zaļo atpūtas 
zonu un tā vietā uzcelt atrakciju parku. 
Par laimi, riekstu mīļotājiem ir gatavs 
plāns un atliek tikai ķerties klāt pie tā 
izpildes. Filma dublēta latviešu valodā. 
Filmas garums 1h 35; Filmu kompāni-
ja: ToonBox Entertainment, Gulfstream 
Pictures

Par filmu laikiem lūdzu sekot 
Lubānas novada pašvaldības mā-
jaslapā www.lubana.lv, uz afišām 
un laikrakstā “Lubānas Ziņas”.

Lubānas novada pašvaldības 
kultūras darba speciāliste 

Ilze Kraukle
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Lubānas evaņģēliski lu-
teriskās draudzes baznīcas 
jumtam ir uzsākti celtniecī-
bas darbi, tiek ņemts nost 
vecais jumta segums, dak-
stiņi tiek šķiroti. Zem daksti-
ņiem tiek nomainīts vecais 
koka skaidu segums. Paš-
laik tiek novērtētas jumta 
koka konstrukcijas, kas tiks 
labotas, lai pēc tam varētu 
likt jaunos dakstiņus. 

Celtniecības darbus 
veic SIA “Alpi Jumti”. Au-
toruzraudzību veic SIA 
“Arhitektūras vēstniecība” 
valdes priekšsēdētājs Igors 
Suhovilovs. Būvuzraudzību 
veic SIA “VP Birojs” Anato-
lijs Plahovs. 

Draudze ir uzsākusi ak-
ciju ”Uzdāvini dakstiņu!”, 
kurā lūdz ziedot naudu 
baznīcas jumta seguma 
maiņai.

30. jūlijā Lubānas evaņ-
ģēliski luteriskajā baznīcā 
notika labdarības koncerts, 
veltīts ziedojumu vākšanai 
Dievnama jumta seguma 
nomaiņai. Koncerta sā-
kumā mācītājs Reinis noturēja nelielu 
svētbrīdi, tad sākās esošo un bijušo lu-
bāniešu priekšnesumi. Jauktais vokālais 
ansamblis „Naktsputni” ar dziesmu „De-
besis ir tuvu klāt” (L. S. Prindule) radīja 
svinīgu, emocionālu noskaņojumu, kurš 
turpinājās ar katru nākamo priekšnesu-
mu. Klausoties koncertu, bija patīkami 
dzirdēt, cik labi baznīcas zālē skan gan 
lūgšanu dziedājumi, gan mūsu pašu lat-
viešu komponistu radītās dziesmas, gan 
latviešu tautas dziesmas. Varēja just, ka 
visi, kas uzstājās, dziedāja un spēlēja ar 
mīlestību, no sirds. Cik gan talantīgu cil-
vēku bagāts ir mūsu novads! Dieva svētī-
ba mums visiem! 

Paldies par sirsnīgo koncertu jaukta-
jam vokālajam ansamblim „Naktspuni”, 
Slavēšanas grupas dziedātājām, Noviku 
ģimenei (Jana, Jānis un Aigars Noviki, 
Agita Semjonova), Vinetai Krēsliņai un 
Mārtiņam Ezeriņam, folkloras kopai “Lu-
bāna”, Dacei Sinātei, Līgai Mālniecei, 
Vinetai Krēsliņai un Arturam Kloppem, 
Gintai Gerševicai un Jurim Morim. Pal-
dies visiem, kuri apmeklēja koncertu un 
veica ziedojumu mūsu Lubānas ievēro-
jamākās celtnes, Valsts nozīmes kultūras 
pieminekļa – Lubānas evaņģēliski luteris-
kās draudzes baznīcas jumta nomaiņas 
projektam. 

Šai koncertā bija ap 200 apmeklētāju, 
kopā savāca ziedojumu 995 eiro apmērā, 
par ko liels paldies! Paldies arī Lubānas 
novada pašvaldības domes  priekšsē-
dētājam Tālim Saleniekam  par atļauju 
ar ziedojumu kastītēm piedalīties Aijas 
Andrejevas koncerta laikā un ziedotājiem, 
kuri ziedoja šim cēlajam mērķim. Kopā 
šajās divās dienās „Lubānas evaņģēlis-
ki luteriskās draudzes jumta nomaiņas” 
projektam tika saziedoti 1196.00 eiro. 

10. augustā plkst. 19.00 Lubānas 
evaņģēliski luteriskās draudzes baznī-
cā Elza Rozentāle ar grupu “Bur Mani”: 
Kaspars Vizulis – ģitāra,  Toms Poišs – 
kontrabass, Kaspars Kurdeko – perkusi-
jas, aicināja uz labdarības koncertu. 

Dziedātāja savā Facebook lapā raks-
tīja:  Gaidīšu ar savu grupu “Bur Mani” 
jūs visus Lubānas baznīcā uz koncertu, 
lai par ziedojumiem atbalstītu baznīcas 
jumta remontu. Ērģeles esot sapakotas, 
lai nesalīst... Un pēc koncerta: “Paldies 
Lubānas apkaimes iedzīvotājiem par bur-
vīgo atmosfēru koncertā! Visi kopā sazie-
dojām baznīcas dakstiņu jumtam gandrīz 
apaļus 1000 eiro! Malači!“ Un viņai taisnī-
ba, šajā koncertā tika saziedoti 835 eiro.

Paldies Elzai Rozentālei un viņas 
komandai par skaisto koncertu un ini-
ciatīvu.

Uzdāvini dakstiņu!
Šobrīd jumta nomaiņai saziedoti 

6872.36 EUR. Vēl nepieciešami 24886.27 
EUR. 

Paldies visiem cilvēkiem, kuri ir ziedo-
juši Lubānas evaņģēliski luteriskās drau-
dzes baznīcas jumtam vai arī gatavojas 
vēl to darīt!

Draudzes vārdā priekšsēdētāja 
Mirdza Ozoliņa

Informācijas 
atgādinājums 

Savus ziedojumus varat sūtīt uz 
kontu: 

LV21HABA0551036850715

Banka: SWEDBANK

Saņēmējs: Lubānas evaņģēliski 
luteriskā draudze

Reģ. Nr.: 90000458154 

Norāde: jumta remontam

Iespējams ziedot ir arī Lubānas ev. 
lut. draudzes baznīcā, 
speciālā ziedojumu kastītē.
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Interesanti. Aktuāli

Mīļie novadnieki!
Patiesībā neesmu tiesīga tā teikt, jo 

ar Lubānas pusi saistīts tikai mazs ma-
zītiņš gabaliņš no teciņus vien noskrie-
tā mūža ceļa. Vai pats skaistākais? Arī 
grūti sacīt.

Izmaisījusies gan pa Kurzemi, brī-
tiņu pabijusi Sēlijā, uz palikšanu nog-
runtējusies Rīgā, tikai garāmejot esmu 
iegriezusies Lubānā.... Neesmu piederī-
ga īsti nevienam novadam, bet mēs visi 
kopā taču piederam visskaistākajam 
pasaules stūrītim, īstam Dieva dārzam 
– Latvijai!

Uz Lubānu ir veduši dažādi celiņi un 
taciņas, gan pa ūdeni – laivošana pa 
Pededzi un Aivieksti, gan baltie lielceļi 
– ar divriteni pavasaros pēc lakšiem pie 
Liedes ietekas Aiviekstē, asfaltētas un 
neasfaltētas šosejas vasarās, apmek-
lējot Aizsaules dvēseļu dārzos mītošos 
tuviniekus Vecajos un Jaunajos kapos.

Šis gads ir bijis pats neparastākais, 
nu tīrā dēka, negaidīts, satraukuma 
pilns piedzīvojums un pārdzīvojums. 
Savu neatlaidīgo tehnikuma audzēkņu 
mudināta, skubināta, urdīta un tirdīta, 
galu galā saņēmu dūšu – kur tu, vāja 
rakstura cilvēciņš, spruksi – ņēmu un iz-
darīju, iznāca “Tur aiz skolas kalna”.

Tad arī sākās nepieredzētu notiku-
mu virkne. Ar pamatīgu sirds trīcēšanu, 
kāju ļodzīšanos, roku drebēšanu, bet 
gana neatkarīga vaiga un stalta rumpja 
rādīšanu.

Par Lubānu i prātā nenāca. Tas pats 
dzirdētais paviršais muļķa spriedums: 
– Ak, ko nu tāds Dieva pamests stūrītis! 

Jaunatklājumi un brīnumi sākās 6. 
maijā, spožas saules pielietā, pavasara 
vēju apvējotā priekšpusdienā Lubānas 
bibliotēkā. Bezgala daudz sirsnīga mī-
ļuma pilnu vārdu svešiniecei! Nebiju 
jau pelnījusi, bet prieks neizsakāms. 
Paldies visiem! Bibliotēkas vadītājai 
Ingūnai, manai tehnikuma audzēknei 
Ijai, Aijas kundzei, kura grāmatā bija at-
radusi tik daudz, laikam jau saskatījusi 
manu kailu dvēselīti... Pateicībā noliecu 
galvu visu sanākušo un visu Lubānas 
ļaužu priekšā. Mani mīļie, es taču esmu 
un palieku tā pati nebēdnīgā un spītīgā 
meitene, tā īsti pat negribas kļūt gadiem 
atbilstoši pieaugušai un prātīgai. Satiku 
skolas biedrus Juri, Uģi. Uzzināju par 
klases draugiem – gan šajā, gan viņā 
saulē.

Drusku jau izblamējos arī. Tā arī ne-
atpazinu bērnu dienu apbrīnoto drau-
gu “Lapenieku” Jurīti. Nostājās manā 

priekšā cienījams kungs, kura kuplu 
matu vainagotas, augstas fi lozofa pie-
res vietā palikusi tikai piere, rokās sar-
kana roze, viskrāšņākā visā centrālajā 
Vidzemē. Ne tikai acis, bet viss augums 
viens vienīgs jautājums: – Nu, saki, kas 
es esmu? Domās pārlēkšoju visām pir-
mo klašu bildītēm. Ahā! Pēdējā rindā 
patiesi viens puika ar tādu pašu sejas 
ovālu, dakteres Buholtes dēls. Ne pārāk 
pārliecināti novilku: – Māris!?

I prātā neiešāvās doma, ka dakteres 
dēlam varbūt šī nomaļā vieta par paras-
tu un sen pamesta. Saņemtā atbilde sa-
triecoša un reizē uzjautrinoša.

– Juris!

– Kauns un negods!

Augusta pirmās dienas pavadījām 
Lubānā, apmetāmies pie Jurīša un 
viņa rosīgās, enerģijas pārpilnās sievas 
Skaidrītes, sirsnīgi jo sirsnīgi uzņemti 
un uz to labāko aprūpēti. 

Pēc tam tikšanās ar klases bied-
riem: vietējo amatieri gleznotāju Ģirtu, 
kura māja pilna ne tikai ar otas veiku-
mu (apveltīja arī mani ar bildi, tilts pār 
Aivieksti pavasara palu laikā), bet ne-
skaitāmām medību trofejām, pats tāds 
nopietns, lietišķs un pamatīgs. Satikos 
ar “Lapenieku” Jānīti – Jura jaunāko 

brāli, sastapu tolaik klases pašu kārnā-
ko un kaulaināko puiku Mārtiņu, kura 
raženais  uzvārds galīgi neatbilda zēna 
stāvam (arī tagad viņš nudien neattais-
no savu svarīgo uzvārdu Blāķis, tāds 
pats izkāmējis kā toreiz, drīzāk jau apī-
ņu maikste, makšķerkāts vai izkaltis 
žebērklītis).

 Ai, Lubāna – stiprā ozolzemīte ab-
pus rāmi plūstošajai Aiviekstei! Pārstei-
dzi tu mani un saviļņoji. Neviļus rodas 
sajūta, ka ļaudis te tīri vai sacenšas 
– kuram līdzenāk nopļauts mauriņš, 
košāks  puķu dārzs, sakoptāka māja. 
Viņiem te tāpat kā Blaumaņa Indrānu 
tēvam – tīrumam vajag labuma, sē-
tai – košuma! Puķes un košumkrūmi 
skaistumā pārspēj cits citu, gan pie nu 
jau citu ļaužu mājām, “Lapeniekiem”, 
gan “Vecā Liedes kroga”, kam laika 
zobs sen paņēmis vidējo – kūts daļu, 
bet saimniece Inta, žigla kā sila vāve-
re, parāda istabas, uz kuru palodzēm 
bērnībā varēju izstiepties visā garumā. 
Rocība un gadi neatļauj atjaunot sta-
dula jumtu, bet pagalms tīrs, sakopts 
ar ziedošam puķēm.

Mudīte Tauriņa
Grāmatas  “Tur aiz skolas kalna” 

autore

Paldies vārdi Lubānai

Autore ieraksta vēstījumu bibliotēkas viesu grāmatā
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Kaimiņ, nāc dejot!Kaimiņ, nāc dejot!

Noslēdzot  trešo darbības sezonu, 
sieviešu deju kopa „Magones” devās 
savā otrajā lielajā ārzemju braucienā, 
lai piedalītos otrajā Igaunijas senio-
ru deju festivālā „Kaimiņ, nāc dejot!” 
(Naaber, tule tantsima!) Centrālās 
Igaunijas daļā, Raplā. Festivāls norisi-
nājās no 18. – 19. augustam. 

Pirmajā dienā Raplas kultūras centrā 
notika festivāla atklāšana, kurā piedalī-
jāmies ar savu 15 minūšu programmu, 
prezentējot sevi, savu novadu un valsti, 
uzstājoties ar dejām  „Ai, zaļā līdaciņa!”, 
„Cekulaina zīle dzied” un „Mana sēta, 
Latgale” u.c. Festivāla atklāšanā pieda-
lījās arī senioru deju kolektīvs „Brīzīte” 
no Ventspils, „Rietumvējš” no Liepājas 
un mājinieki – Raplas senioru kolektīvs 
„Raudrohi”.         

Vakarā pēc atklāšanas visi devā-
mies uz turpat netālu esošo promenā-
di Vigalas upes krastā, kur katru gadu 
notiek kāds pasākums, veltīts Igaunijas 
neatkarības proklamēšanas gadadienai, 
kas tiek svinēta 20. augustā. Svētki katru 
gadu tiek atzīmēti ar koncertu piektdie-
nā, neraugoties uz to, kurā dienā iekrīt 
20. datums. 

Nākamajā dienā  skatītāji varēja vē-
rot  ielu koncertus. Mēs, „Magones” un 
deju kopa „Tabatinnad” no Igaunijas, 
uzstājāmies pie Raplas kultūras centra. 
Pēc individuālo programmu izdejoša-
nas, Laimdotas Andersones pavadībā 
mācījāmies jaunas dejas, to skaitā arī 
latviešu tautas deju „Tūdaliņ” un igauņu 
tautas deju „Labā un kreisā”, veidojot 
sadraudzību starp kolektīviem. 

Savukārt vakarpusē notika festivāla 
lielkoncerts, kurā uzstājās 13 deju ko-
lektīvi no Latvijas,Tallinas, Raplas, Hīju-
ma salām, Rakveres, u.c. Savā priekš-
nesumā izpildījām dejas „Gundegas” un 
„Zīlānu dancis”, kas tika pavadītas, ska-
not skatītāju aplausiem. Starp priekšne-
sumiem muzikālo baudījumu sniedza 
kokles spēles pavēlnieks Aivars Araks. 
Festivāla dalībnieki izteica komplimen-
tus par mūsu dejas prieku, kas izpaudās 
deju rakstu dažādībā, tērpu krāsainajā 
mainībā un mūzikas skaņās. Festivāla 
laikā guvām jaunus draugus, pieredzi 
un patīkamas emocijas. 

Taču ar to mūsu piedzīvojums ne-
beidzās, jo nākamajā dienā devāmies 
uz Tallinu, kur mums bija sagatavota 
ekskursija gida pavadībā. Iepazinām 
un apskatījām tādas vietas kā: Dziesmu 
svētku parku (The lighthouse tuletorn), 
„Kumu” modernās mākslas muzejs, Tal-
linas vecpilsēta, tornis „Lielais Herma-
nis” (pikk Herman), Viru vārti, Igaunijas 
brīvības piemineklis, Nāriņas piemi-
neklis, parks, kas atrodas pie Kadriorg 
mākslas muzeja. 

Pēc ekskursijas Igaunijas galvaspil-
sētā devāmies mājup, nogurumu vel-
dzējot pie Baltijas jūras Salacgrīvā. 

Lielu paldies gribam teikt Lubānas 
novada pašvaldībai, Meirānu tautas 
nama vadītājai Ingai Aizsilniecei, SIA 
„Lubauto” un šoferim Mārtiņam Putni-
ņam, kolektīva vadītājai Ilzei Purpļevičai. 

Meirānu TN sieviešu deju kopa 
„Magones”

„Vidzemniekiem ir tāda laba īpa-
šība – priecāties ne tikai par saviem 
panākumiem, bet arī par kaimiņu 
izdošanos! Mums katram ir savs 
stāsts. Vidzemnieku dārza svētkos 
tos visus šķetinām, lai novērtētu ie-
guldīto darbu, uzteiktu neatlaidību 
un uzkrāto pieredzi.

Arī šogad vienviet pulcēsim Vi-
dzemes novadu stāstu īpašniekus 
– viņu piedzīvotais, lai  kalpo citiem 
par iedrošinājumu darīt lielas lie-
tas!” – ielūgumu ar šiem sirsnīgajiem 
vārdiem saņēma Lubānas novada 
jauniete Katrīna Valaine. Viņa tika 
aicināta 16. augustā  „Purgaiļos””, 
Grundzāles pagastā, Smiltenes no-
vadā saņemt atzinības rakstu par 
savu ieguldījumu nominācijā „Māj-
ražotājs/amatnieks”. Ideja par austu 
zāļu paklājiņu pirtī iešanai ir nākusi 
no Katrīnas mammas Sandras Valai-
nes, bet dzīvē to īsteno meita.

Katrīna paspēj mācīties Vidze-
mes augstskolā tūrisma jomā, veik-
smīgi pabeigt LLKC  jauniešu apmā-
cību programmu, iesniegt un realizēt 
savas amatniecības jomas attīstības 
projektu Lubānas novada pašvaldī-
bā. Nākamais realizējamais pasā-
kums – piedalīšanās izstādē RIGA 
FOOD. 

Veiksmi Katrīnai turpmāk!

 Lubānas novada LAK 
Astrīda Ikauniece

INTERESANTI
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Vidzemes 
“Veiksmes 

stāsts” 
mūsu novadā



Interesanti. Aktuāli

PATEICĪBA
No sirds pateicamies radiem, draugiem, 

kolēģiem, kaimiņiem un visiem, visiem, kas 
bija kopā ar mums sērās par Elmāra Saulī-
ša aiziešanu, kā arī nesavtīgi atbalstīja viņu 
mūža pēdējās dienās. Vislielākais paldies 
Ingunai Vīksnei, “Dzērvenītes” kaimiņiem, 
ZS “Vilces” kolektīvam, it īpaši Aināram Ak-
mentiņam, Uģim Krēsliņam un Kristapam 
Mežsargam. Elmāra tuvinieki

Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Mums paliek atmiņas. Tās turam svētas.

Dzintars Voskis (62 g.) Moroza
12.06.1955 – 24.07.2017.

Elmārs Saulītis (61 g.) Lubāna
13.03.1956. – 08.08.2017.

Juris Pupurs (69 g.) Lubāna
13.03.1948. – 14.08.2017.

Ilgonis Kibermanis (73 g.) Indrānu pag.
24.02.1944. – 17.08.2017.

Ceļi tik īsi, bezgala īsi,
Garas, tik garas uz turieni kāpes.
Viena klusuma tagad būs vairāk...

(A. Skalbe) 

Skumstam kopā ar 
Ilzi Kraukli un viņas ģimeni, 
kad zemes klēpī guldīts tētis. 

Kolēģi domē

22. augustā Lubānas pilsētas klubā no-
tika Lubānas novada izglītības iestāžu pe-
dagogu konference, kuru vadīja Lubānas 
novada izglītības darba speciāliste Dace 
Mežsarga. Konferences dalībniekiem muzi-
kālo baudījumu sniedza mūziķi Ginta Ger-
ševica un Juris Moris.

Dace Mežsarga pedagogus informē, ka 
tiek gatavotas izmaiņas Izglītības un Vispā-
rējās izglītības likumos. Nākamajā mācību 
gadā uz skolu dosies sešgadnieki un tiks 
ieviests jauns un pilnveidots izglītības sa-
turs. Kāds tas būs? Būs jāiemācās daudzi 
jauni vārdi – lielā ideja, lietpratība, pratība, 
caurviju principi utt. Pasākuma dalībnie-
kiem  tika piedāvāts noskatīties fi lmu “Skola 
2030” par jauno izglītības koncepciju. Lat-
vijā un citur pasaulē šobrīd pārskata pašu 
būtiskāko – ko mācīt un kā mācīt skolā.

Sākot ar 2018./2019. mācību gadu sko-
lās un pirmsskolās (no 1,5 līdz 18 gadiem) 
Latvijā tiks sākta pakāpeniska pāreja uz 
pilnveidotu mācību saturu un tam atbilsto-
šu mainītu mācīšanas pieeju, lai rezultātā 
skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas 
zināšanas, prasmes un attieksmes. Valsts 
izglītības satura centra (VISC) projekts 
“Kompetenču pieeja mācību saturā” paredz 
piecos gados izveidot atbalsta mehānis-
mus skolām un skolotājiem, pašvaldībām 
un vecākiem sekmīgai mācīšanas pieejas 
maiņai. 

 Mūsdienu pasauli raksturo globalizāci-
ja, strauja informācijas tehnoloģiju attīstība 
un vērtību daudzveidība. Aizvien nepare-
dzamāka kļūst cilvēku darbība dažādās 
jomās. Mēs nezinām, kādā ekonomiskajā, 
politiskajā, sociālajā vai kultūras situācijā 
dzīvos šodienas bērni, kad kļūs par pieau-
gušajiem. Mūsu bērniem nākotnē pašiem 
būs jārada līdz šim nepieredzēta un mums 
nezināma ekonomiskā, politiskā, sociālā un 
kultūras vide. Izglītības loma šādos apstāk-
ļos mainās. 

Zināšanām joprojām ir būtiska nozīme. 
Taču līdztekus pamatprasmēm nozīmīgās 
cilvēka darbības jomās (kā valodas, so-
ciālā un pilsoniskā, kultūras izpratnes un 
mākslas, matemātikas un datorzinātnes, 
dabaszinātņu un inženierzinātņu, veselības 
un fi ziskās aktivitātes), lai spētu orientēties 
jaunajos apstākļos, svarīgas kļūst starpdis-
ciplinārās prasmes, dažādas personības 
īpašības, attieksme un noteiktu vērtību sis-
tēma...

Tūrisma vasara

Vasara – ceļojumu laiks. Bezrūpīgas 
brīvdienas (2 dienas) izbaudīt uz Lubānu 
dodas arī Ventspils augstskolas studen-
ti – Ritvars Romancāns (Limbaži), Kintija-
Medne (Rīga), Kristaps Vilcāns (Ventspils) 
un Elīza Cimdiņa (Jūrmala). Visi atbraukuši 
apciemot savu studiju biedru Ivo. Viņus vi-
sus vieno arī kopīga lieta – deja (deju ko-
lektīvs “Strautuguns”). 

Kā atzīst paši viesi, viņi par Lubānu zi-
nājuši vien to, ka šeit dzīvo studiju un deju 
biedrs, Lubāna ir attāls reģions Latgales 
vidū, atrodas pie paša Lubāna ezera. Pēc 
2 pavadītām dienām Lubānas novadā Rit-
vars, Kristaps, Kintija un Elīza atzīst, ka ir 
alojušies – Lubāna atrodas Vidzemē nevis 
Latgalē, Lubānai nav nekādas saistības 
ar Lubāna ezeru. Un pārsteigums ir tas, 
ka te ir daudz jauku, ar dabu saistītu ap-
skates vietu, sakārtotu māju ar dārziem, 
kuriem apkārt nav žogu. Lai gan maza, 
tomēr ļoti  sakopta, skaista vieta, uz kuru 
gribētu atbraukt vēl, lai turpinātu iepazīt, 
jo visu apskatīt nav paspējuši. Iepazīta 
vien saimniecība “Rozas”, kur saimnieks 
Jānis Solzemnieks ļāva pacienāt strausus 
ar zāli un Emu strausus apskatīt pavisam 
tuvu. Viesus pārsteidz arī akmeņu vīra (Viļ-
ņa Strautiņa) akmeņu, krūzīšu un senlietu 
bagātīgā kolekcija un, protams, interesan-
tās izklaides dabas takā “Aiviekstes ozoli” 
kopā ar mūsu nenogurdināmo, aktīvo Māri 
Valaini. Jaunieši saka paldies visiem 3 Lu-
bānas novada aktīvistiem.

Jaunieši ir par aktīvu atpūtu, izraušanos  
no rutīnas un aizdošanos uz nezināmu vie-
tu, par pasēdēšanu pie uguskura, pārgā-
jieniem, velobraucieniem, peldēšanu utt. 
Tad jau Lubāna ir īstā vieta, jo pie mums ir 
tas viss, kas izrauj no rutīnas un ļauj baudīt 
aktīvu atpūtu. Arī šosestdien Māra Valaiņa 
vadībā notiks liels pasākums “Lubānas pie-
dzīvojums” (interesentiem skatīt nolikumu 
mājaslapā). Savukārt savā pusē Elīza mūs 
aizvestu uz jūru, izrādītu Ķemeru parku, 
daudzos tiltiņus un sēravotiņu. Kintija aiz-
vestu uz botānisko vai zooloģisko dārzu. 
Kristaps parādītu Ventspils ostu un piedzī-
vojumu parku, bet Ritvars aizvestu uz Sud-
raba muzeju un airēšanas bāzi. Katrai vietai 
sava vēsture, ievērojami objekti, kurus vē-
las parādīt ciemiņiem. Ligita Pētersone

Pedagogu konference Lubānā
Pēc fi lmas noskatīšanās, konferences 

dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar labās 
prakses piemēriem Lubānas novada peda-
gogu profesionālajā darbā.

Fizikas un matemātikas skolotāja Ine-
se Sondare stāstīja par to, kā viņa mācību 
stundu darbā pielieto informācijas tehno-
loģijas. Vizualizējas mācību saturs, bērni 
kļūst radošāki, ja pielieto šīs tehnoloģijas – 
interaktīvā tāfele, projektors, planšetdatori, 
darbā tiek iesaistīti arī mobilie telefoni utt.

Lubānas Mākslas skolotāja Dace Ru-
dzīte vizualizēja, kā var iekustināt audzēk-
ņu darbus – radot multenīti (fotografēšanas 
metode, ļoti darbietilpīgs un ilgstošs pro-
cess). Profesionālā multiplikācijas fi lmā 1 
sekundē ir 24 kadri. Cik daudz kadru vajag, 
lai sanāktu fi lmiņa? Tas ir darbs, kas prasa 
milzīgu pacietību. 

Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes 
“Rūķīši” skolotāja Lidija Mičule uzsver, lai arī 
kāds nebūtu izglītības saturs, lai kāda ne-
būtu lielā ideja – galvenais ir ielikt zināšanu 
pamatus, iemācīt bērniem pašiem domāt, 
darīt un darboties. Un piedāvā vienu mazu 
ideju, ko var darīt ar vienu baltu papīra lapu, 
ko radīt.

Ina Šulce, Meirānu Kalpaka pamatsko-
la, stāsta par savu darba pieredzi jau 12 
vasaru garumā “Ārzemēs (ASV) dzīvojošo 
latviešu latviskās identitātes saglabāšanā” 
(ļoti interesants stāstījums, kuru būtu vērts 
paturpināt kādā no nākamajiem “Lubānas 
Ziņu” numuriem). 

Un konferences noslēgumā lekcija 
“Kompetenču pieeja izglītībā”, kuru lasa Dr. 
paed. asoc. prof. Karine Oganisjana (Rīgas 
Tehniskā universitāte). 

Ligita Pētersone
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Klusa paliek tēva sēta,
Klusa tēva istabiņa.

Nav vairs tēva mīļo soļu,
Nav vairs tēva padomiņa.

Skumju brīdī esam kopā ar 
Ilzi un Gunitu, 

tēti mūžībā pavadot.

Amatierteātris “Priekšspēle”

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts;

Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Izsakām mūsu visdziļāko līdzjūtību 
Gunitai Strodei, 

tēvu mūžības ceļos pavadot.

“Taurenīšu” grupiņas bērni un vecāki

Zem zaļiem kokiem vakarā
Es runājos ar saules rietu,
Zem zaļiem kokiem vakarā
Es atradu sev mūža vietu.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība 
Ilzei un pārējiem tuviniekiem,

tēti, vectēvu, vīru mūžībā pavadot.

Kolēģi Lubānas kultūras namā

Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmuliņu.
Apsedz viņu silti, silti

Savām smilšu villainēm.

 Izsakām patiesu līdzjūtību mūsu 
kolēģim Dainim Elijāsam, 

vecmammu kapu kalniņā pavadot.

Lauku reģistra daļas un meliorācijas 
kadastra nodaļas kolektīvi

Sedz, Dieviņ, zvaigžņu sagšu,
Klāj mākoņu paladziņu.

Apklusuši tēva soļi
Dzīves ceļu staigājot.   

(L.t.dz)
Klusā līdzjūtībā esam kopā ar 

Gunitu Strodi,
 tēvu smilšu kalniņā pavadot.

PII “Rūķīši” kolektīvs

No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas.

Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpe, rūpes un bēdas.

(B. Martuževa)

Skumju brīdī esam kopā ar 
Ilzi, Alvi, Kasparu, Tīnu 

un viņu mīļajiem, 
no tēta, sievastēva un 
vectēva atvadoties.

TDA “Lubāna” dejotāji un Laila

Vēl daudz bij ņemams, dodams, 
mijams,

Bet stunda nolikta bij dvēselei,
Kad mieru rast. (Rainis)

Vislielākā līdzjūtība 
Ilzei Krauklei ar ģimeni 

un viņas tuviniekiem, tēti zaudējot!

JDK “Žuburi” dejotāji

Kā putni aiziet dusēt 
Gar vakara debess malu, 

Tā aiziet mūsu mīļie 
Uz kluso mūžības salu.

(K. Skalbe)
Izsakām līdzjūtību 

Tīnai un viņas ģimenei, 
vectētiņu pavadot smilšu kalniņā!

Deju kolektīva “Žuburiņi” dejotāji 
un viņu vecāki

Tikai atmiņas klusas
Kā mīļie un zināmie soļi

Visu mūžu līdzās tev ies...

Izsakām līdzjūtību 
Vijai Kibermanei, 

pavadot mūžībā vīru Ilgoni.

Lidija, Biruta, Skaidrīte, Aivars

Atstājiet mani šai vietā,
Kur bērzi un vītoli plaukst,
Kur pļavas izsmaržo rietā,

Kur gājputni rudeņos sauks! 
Atstājiet mani šai pusē,

Kur zvaigznes augustā kritīs,
Kur iešalko vēji un klusē,

Kad mēness aiz mākoņiem slīd.

Skumju brīdī esam kopā ar 
Evaldu Kibermani, 

brāli Ilgoni mūžības ceļā pavadot.

Iveta, Monta, Jānis, TeklaTas nevar būt, ka dzīves gājums pārtrūcis,
Tas nevar būt, ka dzisis debessjums,
Daudz skaistu atmiņu no tevis palicis

Un tik daudz siržu, kas pēc tevis skums.
(J. Avotnieks)

Kad pašā vasaras ziedonī zemes māte 
pie sevis aizsaukusi vīru, tēti un vectētiņu 

Elmāru, šajā sāpju brīdī esam kopā ar 
Vitu Saulīti un viņas tuviniekiem. 
Kaimiņi “Dzērvenītē” un “Vētrainēs”

Lai tēva mīlestība visos ceļos vada,
Lai tēva miers jums spēku dod.
Lai labā, apklususī sirds vēl ilgi

Teic padomus un ceļa maizi dod.
(Augusts Smagars)

Mūsu līdzjūtība 
Gunitai Strodei un viņas tuvajiem,

tēvu Juri Pupuru pēdējā gaitā pavadot.

  Mājas iedzīvotāji Stacijas ielā 1

Viss nepazūd, kad, tēti, kapu kalnā
Pār tevi vēsas smilšu saujas krīt.

Vēl paliek siltums, ko tu dzīvē devi,
Un kaut kur dziļi sirdī sāpes mīt.

Izsakām līdzjūtību Ilzei Krauklei, 
tēti smilšu kalniņā pavadot.

Lubānas ev. lut. draudze un mācītājs

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.

Paliek vien dvēseles gaisma.

Patiesa līdzjūtība Tev, Vita, 
pāragri zaudējot Elmāru.

Inga, Indra

... atmiņas
Ir saules gabaliņi,
Kas visam mūžam

nerimst gaismu dot. (J. Silazars)

Skumju brīdī esam kopā ar 
Ilzi un tuviniekiem, 
tēti mūžībā pavadot.

Kaimiņi Krasta ielā

Ai, mīļo vectētiņ,
Kam aizgāji tālu ceļu?

Birst asara, sāp sirsniņa,
Zem velēnas apgulstot.

Mūsu klusa, patiesa līdzjūtība 
Tīnai Krauklei,

vectēvu mūžības ceļā pavadot.

Tīnas klasesbiedri, vecāki, audzinātāja

Cik tukšs un kluss nu kaktiņš, māt,
Kurš varēs tavā vietā stāt,

Kurš grūtā brīdī pienāks klāt?
Neviens tik tuvs vairs nebūs, māt.

 Visdziļākā līdzjūtība 
Veltai Bukovskai, 

māmiņu mūžībā aizvadot.

Martiņa, Vija G., Vija K., Lonija, 
Ligita, Jānis

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

Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
(R. Skujiņa)

 Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Vitai Saulītei ar ģimeni,

no Elmāra atvadoties.

z.s. “Vilces” kolektīvs

Visi ceļi, manis alktie,
Paliek jums, kas tālāk iet...

(I. Auziņš)
Jūtam līdzi bēdās 

bijušajai kaimiņienei Vitai Saulītei, 
no Elmāra uz mūžu atvadoties.

Mājas iedzīvotāji Parka ielā 20

Kur vārdus rast, kas būtu mierinājums,
Kad cilvēks zemes klēpī dusēt steidz...

/K. Apškrūma/

Vissirsnīgākie līdzjūtības apliecinājumi 
VITAI, ģimenei un tuviniekiem, 

pavadot pēdējā gaitā 
Elmāru Saulīti.

Lubānas vidusskolas kolektīvs

Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu,
Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu,
Krīt zvaigznes un pārrauj cilvēka mūžu.

(M. Bičuka)
Izsakām līdzjūtību 

Evaldam Kibermanim,
no brāļa Ilgoņa uz mūžu atvadoties.

Mājas iedzīvotāji Parka ielā 20
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