
 10. novembrī plkst. 14.00 Lubānas pilsētas klubā Jauniešu centrs aicina uz erudīcijas pa-
sākumu “Es mīlu tevi, Lubāna!” Aicināti iedzīvotāji, novada iestāžu darbinieki, vadītāji, uzņēmēji.

 11. novembrī Lubānā
Plkst. 13.00 Lubānas ev.lut. baznīcā Lāčplēša dienas 

dievkalpojums.
Plkst. 15.00 Lubānas pilsētas klubā visi aicināti uz Lubā-

nas novada pašvaldības grāmatas “Simts stāstu par Lubānu” 
atvēršanas pasākumu un gleznas “Izraksti savu Latviju” at-
klāšanu. Pasākuma laikā: 

– Grāmatas atvēršana, autori, iegāde (grāmatas cena – 
EUR 6,80, ceram nodrošināt iespēju maksāt arī ar karti);
– B. Martuževas viena dzejoļa stāsts – dzejolis “Brīvības 
piemineklis”;
– Gleznas “Izraksti savu Latviju” atklāšana;
– Koklētājas, etnomūziķes un dziedātājas Birutas Ozoli-
ņas, dziesminieka Miķeļa Gruzīša un Gavaru kapelas no Meirāniem uzstāšanās.
No plkst. 17.00 pulcēšanās pie Lubānas pilsētas kluba Lāpu gājienam. Piemiņas brīdis pie 

Svētās uguns altāra Lubānas Vecajos kapos. 

 11. novembrī Meirānos. Novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties Lāpu gājienā uz 
Visagala kapiem. Pulcēšanās plkst. 16.30 pie veikala “Velga”.

 15. novembrī plkst. 16.00 Lubānas pilsētas klubā PII “Rūķīši” koncerts “Latvijai 100”.

 16. novembrī plkst. 13.00  Lubānas pilsētas klubā Lubānas vidusskolas koncerts “Es lūdzu 
par Tevi, Latvija!”

 16. novembrī plkst. 18.00 Meirānu tautas namā Latvijas Republikas proklamēšanas simtajai 
gadadienai veltīts koncerts “Stūru stūriem tēvu zeme”. Piedalās Meirānu Kalpaka pamatskolas 
kolektīvs un Meirānu tautas nama pašdarbības kolektīvi. 

No plkst. 22.00 Svētku balle kopā ar Ēriku Gruzniņu. Starplaikos izklaidēs Dj Gunchs ar popu-
lārāko latviešu deju mūziku – astoņdesmito un deviņdesmito gadu hītiem. Ieeja bez maksas.

 17. novembrī Lubānas pilsētas klubā
Plkst. 16.00 Pašvaldības apbalvojuma “GADA CILVĒKS” pasniegšanas ceremonija. Šogad, 

atšķirībā no citiem gadiem, Lubānas pilsētas klubā tiks sumināti visi (gan Lubānas, gan Indrānu 
pagasta) nominācijām izvirzītie novada cilvēki.

Plkst. 19.00 Valsts svētku koncerts “Latvijai 100”;
Plkst. 22.00 Balle kopā ar grupu “Pieci”. Ieeja bez maksas.

 Novembrī varēs arī noskatīties piecas Latvijas simtgadei veltītas fi lmas. Vairāk informācijas 10. lpp.

„Mana kā Valsts 
prezidenta 

uzruna Latvijas 
dzimšanas 

dienā”
Labvakar, Latvija!
Šis vakars mums visiem ir 

īpašs. Šodien mēs piedzīvo-
jam vēsturisku brīdi. Šie ir Lat-
vijas pirmie simts gadi, un šo 
mēs esam sasnieguši kopā. 
Bez jums, dārgie iedzīvotāji, 
šodien mēs šeit nestāvētu, jo, 
kas tad ir valsts bez cilvēkiem, 
kas tajā dzīvo?

Mēs esam stipra tauta. 
Esam pārcietuši daudz sliktu 
un labu lietu pagātnē, bet tās 
mūs ir padarījušas stiprākus 
un gudrākus. Esam pārcietu-
ši karu, esam pārcietuši oku-
pāciju, mēs esam pārcietuši 
daudz ko, bet neviens nav 
spējis mūsu tautu sašķelt.

Valsts dibināšanas dienā 
mums bija ideja par neatkarī-
bu, mums bija motivācija, un 
mums bija spēks, lai to īste-
notu. Mēs izveidojām valsti no 
pašiem pamatiem.

Tagad mums ir brīvība vei-
dot pašiem savu nākotni un 
noteikt savu likteni. Daudzviet 
pasaulē ir cilvēki, kas gata-
vi atdot visu, lai tikai viņiem 
būtu sava valsts. Bet mums šī 
iespēja ir dota, un mums tā ir 
jāizmanto! 

Svinēsim šo simtgadi kopā 
ar draugiem, ar radiem, ar ģi-
meni un parādīsim pasaulei, 
kā mēs plaukstam un zeļam 
kā tauta! Pārsteigsim pasauli 
vēl simtiem gadu! Dievs, svētī 
Latviju!

Kaspars Skudra, 7.kl. 
Meirānu Kalpaka pamatskola

Šī uzruna ir starp 30 
labākajām Latvijā
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Sēdē piedalās deputāti: Laila Ozoliņa, Lana 
Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks. Sēdē nepiedalās deputāti: 
Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Māris Valers.

Pieņemtie lēmumi

► 1. Izbeigt Lubānas novada pašvaldības do-
mes deputāta Māra Valera deputāta pilnvaras no 
2018. gada 31. oktobra. Informēt Lubānas novada 
vēlēšanu komisiju.

► 2. Piešķirt nominācijas pašvaldības apbal-
vojumam “Lubānas novada Gada cilvēks”: 

– „Gada cilvēks” – nodibinājuma “Broņislavas 
Martuževas fonds “RAKSTĪTĀJA”” valdes priekš-
sēdētājai Annai Eglienai par nozīmīgu ieguldījumu 
dzejnieces Broņislavas Martuževas nemateriālā 
kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizē-
šanā, kā arī Lubānas novada atpazīstamības vei-
cināšanā.

– „Gada cilvēks kultūrā” – Lubānas nova-
da pašvaldības kultūras darba speciālistei Ilzei 
Krauklei par aktīvu darbu Lubānas novada kultū-
ras mantojuma un kultūrvēsturiskās vides sagla-
bāšanā, jaunu kultūras objektu izveidē un Lubānas 
novada atpazīstamības veicināšanā.

– “Gada cilvēks labdarībā” – tautisko deju sko-
lotājai Inesei Straumei par ieguldījumu brīvprātīgā 
darba veidā, palīdzot nodrošināt sekmīgu Lubānas 
novada amatiermākslas kolektīvu dalību XXVI Vis-
pārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.

– „Gada jaunietis” – Lubānas novada iedzīvo-
tājam Uģim Mihelsonam par ieguldījumu pozitīva 
jaunieša tēla veidošanā un aktīvu darbu Lubānas 
novada Jauniešu centrā un tā atpazīstamības vei-
cināšanā.

– „Lauku sētas saimnieks” – zemnieku saim-
niecības “Ceriņi” īpašniekiem Ritmai un Aināram 
Spridzēniem par ieguldījumu lauku vides sakop-
šanā, bioloģiskās lauksaimniecības kopšanā un 
lauku tūrisma popularizēšanā.

– „Gada cilvēks savā amatā” – Meirānu tautas 
nama vadītājai Ingai Aizsilniecei par godprātīgu 
attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sa-
biedrību.

– „Gada cilvēks savā amatā” – Lubānas 
Mākslas skolas skolotājai un fi lcētājai Dacei Ru-
dzītei par godprātīgu attieksmi pret veicamo dar-
bu, savu novadu, sabiedrību un Lubānas novada 
atpazīstamības veicināšanu.

– „Gada cilvēks savā amatā” – Lubānas nova-
da pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” skolo-
tāja palīgam Sandrai Puķītei par godprātīgu attiek-
smi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību.

– „Gada cilvēks sportā” – Lubānas vidus-
skolas sporta skolotājam un orientēšanās sporta 
trenerim Jānim Lejiņam par nozīmīgu ieguldījumu 
orientēšanās sporta attīstīšanā un novada vārda 
popularizēšanā.

– „Mūža ieguldījums” – Lubānas novada ie-
dzīvotājai Maijai Galejai par ilggadēju godprātīgu 

Domes sēde 
31.10.2018.

darbu un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvo-
tāju labā. 

– „Mūža ieguldījums” – Lubānas novada 
iedzīvotājai Mirdzai Ozoliņai par ilggadēju god-
prātīgu darbu un ieguldījumu sava novada un tā 
iedzīvotāju labā.

– „Mūža ieguldījums” – Lubānas novada 
iedzīvotājam Jānim Kalniņam par ilggadēju god-
prātīgu darbu un ieguldījumu sava novada un tā 
iedzīvotāju labā.

– „Mūža ieguldījums” – Lubānas novada ie-
dzīvotājai Mārītei Kotānei par ilggadēju godprātīgu 
darbu un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvo-
tāju labā.

► 3. Akceptēt vidējās paaudzes tautas deju 
kolektīva izveidi Meirānu tautas namā. 

Lēmumu par fi nansējumu kolektīva darbības 
nodrošināšanai pieņemt 2019. gada decembrī.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks ierosina 
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
komitejas priekšsēdētājai Ivetai Peilānei pārskatīt 
kādā no tuvākajām komitejas sēdēm Lubānas no-
vada pašvaldības apstiprinātos noteikumus Nr. 7 
“Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība fi nansē 
amatiermākslas kolektīvus.“

► 4. Saskaņot Lubānas vidusskolas attīstības 
plānu 2018./2019. – 2020./2021. mācību ga-
dam.

► 5. Apstiprināt SIA „Metrum” izstrādāto ze-
mes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Klin-
tis”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra apzīmē-
jums: 7058 012 0010, sadalei; vienu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 7058 012 0011 
sadalīt četrās zemes vienībās: no divām jaunizvei-
dotajām zemes vienībām ar plānoto kadastra apzī-
mējumu: 7058 012 0066 aptuvenā platība – 5,4 
ha un plānoto kadastra apzīmējumu: 7058 012 
0067, aptuveno platību – 3,8 ha,  izveidot jaunu 
īpašumu un piešķirt nosaukumu: “Meža klintis”, 
Indrānu pag., noteikt zemes lietošanas mērķi: 
zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība; paliekošajam nekustamajam īpa-
šumam – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
7058 0120 010 un divām jaunveidotajām zemes 
vienībām ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 
012 0060, aptuvenā platība – 14,9 ha un plānoto 
kadastra apzīmējumu: 7058 012 0055, aptuvenā 
platība –7,7 ha, saglabāt esošo nosaukumu “Klin-
tis”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes 
lietošanas mērķi: zemes, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība; veicot zemes 
kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību 
platības var tikt precizētas.

► 6. Likvidēt adresi “Bites Lejas”, Indrānu 
pagasts, Lubānas novads, klasifi katora kods: 
106040424. 

Likvidēt adresi “Vēverājs 1”, Indrānu pagasts, 
Lubānas novads, klasifi katora kods: 105952314.

► 7. Piešķirt 3180 EUR fi nansējumu no Lu-
bānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem 
(brīvajiem) līdzekļiem būvprojekta “Dienas centra 
izbūve “Eglājos””, izdarot attiecīgus grozījumus 
2018. gada pašvaldības budžetā.

► 8. Izdarīt izmaiņas Lubānas novada pašval-
dības domes sēdes 2017. gada 28. decembra lē-

mumā “Par Madonas sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu” 
(protokols Nr. 16. 2§), aizstājot vārdus “Uģis Jaku-
bovskis – Zemessardzes 25.kājinieku bataljona 
virsleitnants” ar vārdiem “Edgars Līcītis – NBS Ze-
messardzes 25. kājnieku bataljons”. Apstiprināt 
Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
komisijas nolikumu.

► 9. Noteikt prezentācijas materiāla – grāma-
tas “Simts stāstu par Lubānu” 700 eksemplāru 
atsavināšanas cenu, atbilstoši faktiskajai pašiz-
maksai – 6,80 euro par eksemplāru. Noteikt šādas 
grāmatas realizācijas vietas: Lubānas pilsētas bib-
liotēka (Oskara Kalpaka iela 2, Lubāna), Lubānas 
novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma 
centrs (Oskara Kalpaka iela 4-3, Lubāna), Meirānu 
bibliotēka (“Stacija”, Meirāni).

► 10. Piešķirt 1452 EUR fi nansējumu no 
speciālā budžeta dabas resursu nodokļu ieņēmu-
mu sadaļas līdzekļiem divu metāla konteineru iegā-
dei atkritumu savākšanai Jaunajos kapos, izdarot 
attiecīgus grozījumus 2018. gada pašvaldības bu-
džetā.

► 11. Apstiprināt pamata un vispārējās izglītī-
bas iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas ies-
tāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā no-
darbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtās 
mērķdotācijas 2018. gada septembra-decembra 
mēnesim sadales kārtību.

► 12. Apstiprināt šādas uzturēšanas izmak-
sas Lubānas novada pašvaldības izglītības iestā-
dēs 2018. gada septembra – decembra mēnesī:

euro mēnesī vienam audzēknim   
Lubānas vidusskolā  110,61  

Meirānu Kalpaka pamatskolā 
– bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai 

   334,22  
– pārējās pirmsskolas vecuma grupās  

   98,37  
– pamatskolas klasēs    

   239,23 

Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”
– bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai 

   179,83 
– pārējās pirmsskolas vecuma grupās  

   283,20  
► 13. Veikt grozījumus pašvaldības 2018. 

gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 
2018. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Par pašvaldības 2018. gada budžetu””.

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 
46.pantam Saistošos noteikumus Nr. 12 „Grozīju-
mi Lubānas novada pašvaldības 2018. gada 30. 
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašval-
dības 2018. gada budžetu” triju darba dienu laikā 
pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
zināšanai; Saistošie noteikumi Nr. 12 stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publi-
cējami pašvaldības mājaslapā internetā.

Informāciju sagatavoja 
Lita Žeiere
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Ar prieku varam apliecināt, ka Latvijas Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls 
2018. gada 19. oktobrī nolēmis par sevišķiem 
nopelniem Latvijas valsts labā piešķir t Atzinības 
krusta III šķiru un iecelt par ordeņa komandieri ilg-
gadējo pašvaldības un kultūras darbinieku, ilgga-
dējo Lubānas novada pašvaldības vadītāju Miķeli 
Gruzīti. Saskaņā ar pašvaldības rīcībā esošo in-
formāciju valsts apbalvojums mūsu novadniekam 
Miķelim Gruzītim svinīgā ceremonijā tiks pasniegts 
17. novembrī. Lepojamies ar mūsu novadnieku!

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tija Žvagina

Piešķirts valsts 
apbalvojumsLubānas novadā lepoja-

mies ar novadam piederīga-
jiem slavenajiem cilvēkiem. 

Viens no tādiem cilvē-
kiem ir dzejniece Broņislava 
Martuževa. Lai saglabātu vi-
ņas piemiņu apmeklētājiem 
pieejamā veidā, daudz dar-
ba, enerģijas un sirds siltu-
ma ir ielikusi Anna Egliena. 

Broņislavas Martuževas 
un Annas Eglienas sadar-
bība izvērtās ļoti auglīga. 
Anna Egliena palīdzēja izdot 
dzejnieces grāmatu “Bro-
ņislava Martuževa. Kopotas 
dzejas”. Gan dzejniecei dzīvai esot, gan pēc 
viņas aiziešanas mūžībā Anna ir veidojusi, 
organizējusi pasākumus, kuros popularizē-
jusi dzejnieces vārdu, talantu. Īpaši darbīgs 
Annai Eglienai ir izvērties  2018. gads, kad 
dzejnieces piemiņai durvis vēra Broņislavas 
Martuževas dzejas klēts. 

Nodibinājums “Broņislavas Martuževas 
fonds RAKSTĪTĀJA” (BMFR), kura valdes 
priekšsēdētāja ir Anna Egliena,  dibināts 
06.03.2016. Šajā laika posmā sagatavoti 5 
projekti fi nansējuma piesaistei, organizēti 
7 pasākumi, tajā skaitā 5 Lubānā, iesaistot 
Lubānas novada iedzīvotājus, veidojot pa-
sākumus ar skolēnu iesaistīšanu un rīkojot 
talkas.

Lai īstenotu nodibinājuma “Broņislavas 
Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA” vienu no 
mērķiem – Broņislavas Martuževas piemiņas 
vietu veidošana, kopšana, kultūrzīmju radīša-
na, vides kopšana – BMFR valde sagatavoja 

Gada cilvēks – Anna Egliena
projektu par piemiņas vietas 
radīšanu dzejnieces dzīves 
vietā – Lubānas novada In-
drānu pagasts “Dārziņi 1”, 
“Broņislavas Martuževas 
dzejas klēts”, veicot būves 
(klēts) pārbūvi, to iekārtojot 
kā pastāvīgu, sabiedrībai 
pieejamu ekspozīciju un sa-
kopjot teritoriju ap to.

2016. gada 30. novembrī 
ELFLA Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014.-2020. 
gadam apakšpasākuma 
19.2. “Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības vir-

zītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 
19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatī-
vas” atklātā projektu konkursā šis projekts 
tika atbalstīts. 2017. gada 15. jūnijā saņemts 
Lauku atbalsta dienesta lēmums par  projek-
ta izmaksu apstiprināšanu. Dzejas klēts at-
klāšana notika 26.08.2018. – Broņislavās.

Nodibinājumam 2018. gadā ir atbalstīti 
trīs projekti: Valsts Kultūrkapitāla fonda Lat-
gales kultūras programmā projekts “Broņisla-
vas Martuževas mātes skreines restaurācija”, 
Vidzemes kultūras programmā projekts “Bro-
ņislavas Martuževas dzejas klēts apcirkņi” un 
projektu konkursā “Vidzemes NVO iniciatīvas 
Latvijas simtgadei 2018” projekts “Broņisla-
vas Martuževas dzejas klēts” atklāšanas un 
vērtību godināšanas pasākumu cikls.

Anna Egliena Lubānā ir radījusi sakoptu 
vietu, kura dara mūs atpazīstamus aiz nova-
da robežām. Mēs lepojamies ar šo vietu!

Braucot pa ceļu Lubāna – Liedeskrogs, jau ilgus gadus Indrānu pusē acis priecē sakoptā 
lauku sēta “Ceriņi”, kuras saimnieki ir Ritma un Ainārs Spridzēni. Zemnieku saimniecībā “Ce-
riņi” strādā ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm gan augļkopībā, gan lopkopībā. Saim-
niecībā audzē aitas un putnus. Saimniecībā iespējams dabūt arī naktsmājas un izbaudīt lauku 
dzīves rimto gaitu un baudīt skaisto ainavu. Saimniecību raksturo sakoptie lauki, saimniecības 
ēkas. Saņemot nomā jaunus laukus, pēc pāris gadiem tie iekļaujas z./s. “Ceriņi” sakoptajā ai-
navā. Saskarsmē ar saimniekiem jūtama viņu pozitīvā attieksme pret dzīvi un darbu, veicot lau-
ku darbus ar latviešu zemnieku pamatīgumu, kas balstīts uz zināšanām un zemes mīlestību.

Lauku sētas saimnieks –
Ritma un Ainārs Spridzēni

Veltījums 
Latvijai

Latvija – tu mana Dzimtene
Un skaista zeme visos gadalaikos.
Pavasaros
ar cīruļu treļļiem augstu debesīs
un strazdu svilpēm baltajos bērzos.
Ar ievziedu kupenām upju krastos
un zilajām vizbuļu acīm mežos.
Ar dzelteno pureņu pušķiem tērcēs
un kūpošiem tīrumiem laukos.
Vasarās
ar ziedošām puķēm tālajās pļavās
un spurainām smilgām, kas san.
Ar strautu čalām grāvmalēs klusās
un zirnekļu tīmekļiem rasotos rītos.
Ar saules siltumu un debesu zilgmi
un smaržīgu siena vālu, kas tvan.
Rudeņos
ar vakariem rēniem un gariem
un zeltainiem labības laukiem.
Ar  lapu zeltu koku galotnēs
un gājputnu klaigām debesīs.
Ar vēja brāzmām, kas iztraucē klusumu
un bagātu ražu dārzos un tīrumos.
Ziemās
Ar baltām sniega kupenām klajumos
un sudrabsarmas koku puduriem.
Ar Lauska cirvīša dzidrajām skaņām
un sniegpārslu jautrajām virpuļdejām.
Ar balto sagšu, zemi, kas klāj,
un skaudro klusumu aukstajos rītos.

/Maija Krusta/



GADA CILVĒKS

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 9. novembris4

Jānis Lejiņš ar lielu entuziasmu un aizrau-
tību jau vairākus gadus trenē Lubānas jaunie-
šus orientēšanās sportā, kā arī vada sporta 
stundas Lubānas vidusskolas skolēniem. 
Jāņa uzņēmība, treniņu regularitāte, nomet-
nes Madonā un dažādās vietās Latvijā ir jau-
niešu labo rezultātu atslēga. Turklāt viņam 
piemīt arī spēja skolēnus motivēt un kons-
truktīvi atbalstīt tā, lai viņi turpinātu iesāktos 
treniņus. Jānis iesaistās novada sporta pasā-
kumu organizatoriskajos darbos kā brīvprātī-
gais un piedalās tajos arī pats. Ziemas perio-
dā visi skolēni un treniņu audzēkņi tiek 
radināti pie ziemas sporta veidiem – slēpoša-
nas, slidošanas. Sporta stundas ir aizrautīgas 
un daudzpusīgas. Jānis, lai uzlabotu bērniem 
treniņa apstākļus, novada teritorijās cītīgi 
zīmē kartes (Lubānas pilsēta, Līčagala mežs). 
Savās brīvdienās bieži plāno un pēta jaunas 
vietas treniņiem, kā arī organizē dažādas tre-
niņnometnes. Jebkurā gadījumā ir cilvēks, 
kurš dara vairāk nekā no viņa prasa un tādā 
veidā iedvesmo arī apkārtējos rīcībai. 

Gada cilvēks 
sportā 

Jānis Lejiņš Saka, ka katrai mājai 
ir dvēsele. Inga Aizsilnie-
ce ir Meirānu tautas nama 
dvēsele. Nav iespējams 
Ingas paveikto savā dar-
bā vērtēt tikai kalendārā 
gada ietvaros. Lai kvalita-
tīvi veiktu savu darbu, tas 
patiesi jāmīl. Inga savu 
darbu mīl, ne velti tam 
Meirānu tautas namā vel-
tījusi vairāk nekā 20 ga-
dus. Šo gadu laikā Inga 
uzturējusi Meirānu ciema 
kultūras dzīvi. Vienmēr, 
ieejot tautas namā, ap-
meklētāji ir pārsteigti par 
košiem, radošiem un neparastiem Ingas vei-
dotiem dekoriem, kas padara ikdienu un 
svētkus košākus un pārsteidzošus. Noformē-
jums ir dažāds, pamanāms un atbilstošs pa-
sākumam.

Mīlestība pret savu darbu pamanāma ik 
uz soļa. Vienmēr jūtamas rūpes par apmeklē-
tājiem, pasākumu, mēģinājumu dalībniekiem 
un citiem, kuri uzturas tautas namā. Ikviens 
pasākuma apmeklētājs tiek sagaidīts īpaši, 
uzrunāts, pavadīts. Klusām un nemanāmi 
viņa pārliecinās par cilvēku labsajūtu. Bieži 
vien vietējie iedzīvotāji uz pasākumu tiek uz-
aicināti personīgi, tiek uzrunāti satiekoties. 

Apbrīnojama ir Ingas Aizsilnieces spēja 
tik mazā apdzīvotā vietā noturēt četrus aktīvi 
darbojošos kolektīvus, kuros iesaistījušies arī 
Lubānas pilsētas iedzīvotāji.

Bieži šķiet, ka Inga pati neatpūšas nekad, 
jo viņa vienmēr ir darbībā, jaunu ideju un 
sapņu pārņemta. Ja ideja tiek ierosināta no 
sabiedrības puses, Inga nekad neatsaka, bet 
no viņas skan: “Labi, darām!” Tieši tā notika, 

kad Meirānu iedzīvotāji vēlējās 
iedegt Ziemassvētku egli Meirā-
nu centrā pie stacijas ēkas. In-
gas atsaucība bija fantastiska. 
Tika sarūpēta egle, noorgani-
zēts pasākums, uzrunāti iedzī-
votāji. Vienmēr Inga padomā 
par to, lai pasākuma laiks tiktu 
pieskaņots lauku iedzīvotājiem, 
lai pasākumu varētu apmeklēt 
seniori, zemnieki, kuriem jāveic 
lauku darbi.

Pateicoties tautas nama va-
dītājas atsaucībai un ilgstošai 
darbībai, ir izveidojusies regulā-
ra un patstāvīga sadarbība ar 
Meirānu Kalpaka pamatskolu 

un Lubānas ev.lut. draudzi. Meirānu tautas 
namā tiek rīkoti pasākumi kopā ar skolu un 
regulāri notiek dievkalpojumi, par ko ir patei-
cīgi Meirānu iedzīvotāji. Tāpat Inga rūpējas 
par viesiem, kuri tautas namu izmanto kā 
naktsmītni. Tā tiek iegūti papildus līdzekļi tau-
tas nama uzturēšanai. 

Inga šī gada laikā aktīvi iesaistījusies sa-
biedriskajā dzīvē. Viņa ar savu klātbūtni at-
balstījusi biedrības “Vienā solī” aktivitātes – 
pavasara un rudens talku Meirānos. Inga 
nekad nepārstāj sapņot, tāpēc priekšā vēl 
daudz paveicamā.

Inga ir cilvēks savā amatā. Meirānu tau-
tas namā viņa ir sastopama vienmēr, kad ne-
pieciešams. No Ingas nekad nedzirdēsiet, ka 
darba laiks ir beidzies, ir brīvdienas vai svēt-
ku dienas. Viņa, ja vajadzēs, būs klāt jebkurā 
laikā. Inga ir pelnījusi, ka viņai tiek pateikts 
PALDIES par darbu, par attieksmi, par Meirā-
nu tautas nama uzturēšanu un sabiedrības 
saliedēšanu.

Gada cilvēks savā amatā 
Inga Aizsilniece

Arī mēs, orientieristi, nu jau varam atskatīties 
uz aizvadīto gadu. Sacensību ir bijis daudz. Esam 
pabijuši gan trīs dienu sacensībās “Kāpa”, kuras 
šogad notika Pāvilostā, gan braukuši uz Lieldienu 
sprintu Rīgā, esam piedalījušies sacensībās Carni-
kavā, Baldonē, Jēkabpilī, Pļaviņās, Cēsīs.

Veicies ir dažādi. Prieks par uzvarām mijies ar 
“nedaudz pietrūka”, lai kāptu uz goda pjedestāla.

Orientēšanās sports ir interesants ar savu sav-
dabīgumu – te ir ātri jāskrien, jālec pāri grāvjiem, 
jālien cauri krūmiem, jābrien pa purviem un visu 
laiku jādomā, kā izvēlēties labāko, ātrāko ceļu līdz 
vajadzīgajam punktam. Orientēties var visu gadu – 
ziemā, kad ir sniegs, orientēšanās notiek uz slēpēm, 
bet pārējā laikā skrienam.

Bet nu pēc kārtas.
Latvijas čempionātā uz slēpēm, kas norisinājās 

februārī Jaunpiebalgas novada Vanagkalnā, lielisku 
sniegumu parādīja Marta Valaine, sprintā izcīnot 1. 

vietu, bet vidējā distancē – 2. vietu.
Latvijas skolu ziemas Olimpiskajā fes-
tivālā nebijis panākums Naurim Stipra-

jam – izcīnīta 3. vieta un medaļa.
Vasaras sezonas sākums – Latvijas čempio-

nāts sprintā Madonā, kur tika gūta vērtīga pieredze, 
pirmo reizi startējot Valsts nozīmīgākajā orientēša-
nās pasākumā.

Latvijas čempionātā stafetē Renāte Jakovļeva, 
startējot vienā komandā ar pieredzējušām Madonas 
BJSS meitenēm, izcīnīja 3. vietu, bet Cēsu rudenī 
meitenēm arī lielisks sniegums – 3. vieta stafetē.

Sezona noslēdzās ar pilsētu un novadu sacen-
sībām, kas tradicionāli notiek oktobrī.

Madonas čempionātā Martai Valainei 1. vieta, 
Jēkabpils čempionātā Viktorijai Bērziņai 1. vieta, Re-
nātei Jakovļevai – 2. vieta.

Pļaviņu novada orientēšanās sezonas noslēgu-
ma sacensībās goda pjedestāls mūsu meitenēm. 
Viktorijai Bērziņai –1.v., Martai Valainei – 2.v. un 
Samantai Zviedrei – 3. v. Zēnu konkurencē Naurim 
Stiprajam – 2. vieta. Malači!

Pavisam nedaudz pietrūka Renātei Jakovļevai 
un Armandam Dzenim – abiem 4. vieta.

Visu sezonu aktīvi piedalījāmies Madonas kau-
su 2018 orientēšanās sacensībās, kas notika 21 
kārtā, un arī šeit mums ir labi rezultāti. Kopvērtēju-
mā Viktorijai Bērziņai – 1. vieta, Martai Valainei – 3. 
vieta, bet Armandam Dzenim – 4. vieta. 

Prieks par veiksmīgajiem startiem, bet domās 
jau esam nākošās vasaras, mūsuprāt, nozīmīgāka-
jās orientēšanās sacensībās “Kāpa”, kuras notiks 
Alūksnē. Tā ir neaprakstāmi laba sajūta būt kopā ar  
(tā bija šogad) 1900 orientieristiem, kuri bija sa-
braukuši no 19 valstīm, apzināties, ka viens no vi-
ņiem esi tu...

Neesam jau mēs tikai sausi skrējēji. Mums pa-
tīk redzēt jaunas vietas, uzzināt ko jaunu. Tā šovasar 
mājupceļā no sacensībām Pāvilostā bijām Kuldīgā, 
staigājām pa vecpilsētu, apskatījām Ventas rumbu. 
Dažiem šī bija pirmā tikšanās ar jūru... Mācāmies 
visi un liekas, ka izdodas. Orientieristus sacensībām 
gatavo treneris Jānis Lejiņš. 

Judīte Lejniece

Cāļus skaita rudenī
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 NOTIKUMU  VIRPULIS

Labdien! 
Ir pienācis novembris – patriotiskākais gada mē-

nesis, kad svinam Latvijas dzimšanas dienu. Šogad 
tā ir īpaša, jo pirms 100 gadiem tika dibināta valsts, 
kurā dzīvojam. Vesels gadsimts! Mūsu skolā to at-
zīmēs 16. novembrī ar simtgadei veltītu svētku kon-
certu, kas veidots sadarbībā ar Meirānu tautas nama 
pašdarbības kolektīviem. Uz pasākumu aicināts ik-
viens. Tāpat valsts svētku nedēļā gatavosim lentītes 
skolas bibliotēkā un iepazīsim latviešu tradīcijas un 
citus nozīmīgus faktus konkursā “Praktiskais latvie-
tis”. 

Novembrī arī vakari kļūst tumšāki un naktis pa-
liek garākas. Pulksteņi ir pagriezti stundu atpakaļ, un 
saule riet ātrāk. Rudeni senie latvieši atzīmēja ar veļu 
laiku, taču mūsdienās tas pārvērties par pasaulē pla-
ši pazīstamiem svētkiem – Helovīnu, kurš tika svinēts 
arī skolā. Šo laiku varētu dēvēt arī par pārsteigumu 
mēnesi, jo, sākoties skolēnu rudens brīvlaikam, sa-
gaidījām pirmo sniegu, kurš ātri vien nokusa, tomēr 
vēsais laiks tepat vien ir. 

Šis, kā jau teicu, ir patriotisks mēnesis, tāpēc arī 
novēlu visiem būt lepniem par Latviju, priecāties par 
katru dienu, ko varam šeit dzīvot!

Agnese Ērgle, 8.klase

Manas mājas
Manas mājas ir Stūrmežā. Tās sauc par „Kalna-

stūriem”. Tas ir sens nosaukums, bet mājas gan ir 
jaunas, jaunākas par mani. Tās cēla mans tēvs – tuk-
šā pļavā, kur agrāk bija labības lauki. Cēla vairākus 
gadus, brīvajā laikā. Mana ģimene ir liela un arī māja 
ir liela. Tā ir divstāvīga guļbūve ar dakstiņu jumtu un 
plašiem logiem. Tā tika celta septiņus gadus. Viss pra-
sa laiku un naudu.

Tas notika tā. Mēs sākumā dzīvojām Rīgā, jo tētis 
tur strādāja, un es vēl negāju uz skolu. Mēs bieži brau-
cām uz Stūrmežu, uz manas vecmammas mājām, bet 
gadījās nelaime – mājas nodega. Mūsu guļbūve vēl 
nebija pabeigta, tāpēc tētis ātri iekārtoja vienu istabu 
un virtuvi, lai mēs un vecmāmiņa varētu tur dzīvot. Vē-
lāk tētis turpināja iekārtot māju. Tagad mums ir piecas 
dzīvojamās istabas. Īstenībā māja vēl nemaz nav pa-
beigta, jo daudzi darbi vēl ir darāmi.

Mājas nosaukums ir aizgūts no kādreiz tuvumā bi-
jušām mājām. Šobrīd tajā vietā palicis tikai vecs ozols, 
pie kura mēs šad un tad labprāt aizejam. Mūsu māj-
vietā nav vecu koku – visus tos stādījuši mani vecāki. 
Man patīk mūsu pagalms – te ir daudz plašuma un 
tāli skati. Dzīvojamā māja šeit nav vienīgā ēka, ir arī 
saimniecības ēkas.

Es mīlu savas mājas! Tā ir vieta, kur katrs mēs 
esam gaidīti.

Matīss Dailidens, 8.klase

5. oktobris – Skolotāju diena. Paldies Nordplus projekta skolēniem, kuri ar 
saviem priekšnesumiem pārsteidza skolotājus. 

12. oktobris – Karjeras nedēļas noslēguma pasākums„Attīsti savas intereses 
un talantus”, kura mērķis bija motivēt skolēnus profesionālās karjeras izvēlei, 
dodot iespēju iepazīties ar dabaszinātņu nozarē strādājošo profesiju pārstāv-
jiem, Rugāju novada vidusskolā. Tajā piedalījās 8. un 9. klases skolēni, kuru 
mājasdarbs bija sagatavot prezentāciju par interešu pulciņu nepieciešamību 
karjeras pilnveidē. Klātienē varējām vērot zinātniskā teātra Laboratorium.lv de-
monstrējumus. Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki izspēlēja spēli, kuras laikā, 
sadaloties grupās iejutās uzņēmēju lomā (domāja uzņēmuma nosaukumu un 
produktu, ko ražos). Idejas bija ļoti dažādas: radošas, interesantas un pat ikdie-
nā realizējamas. 

18. oktobris – meistardarbnīca, kuru vadīja Lubānas mākslas skolas skolo-
tāja Dace Rudzīte. Skolēni iejutās dizainera lomā un katrs sev radīja rakstainu 
cimdiņu. Darbi apskatāmi skolas ēdamzālē. Paldies skolotājai par nodarbības 
vadīšanu un skolēniem par radošo fantāziju.  

22. – 25. oktobris – skolēnu rudens brīvdienas.
31. oktobris – Helovīnu diena skolā. 
9. novembris – Mārtiņdiena skolā. Konkurss “Praktiskais latvietis”.
10. novembris – Spēle “Es mīlu tevi, Lubāna” (piedalās skolotāju koman-

da). 
12. – 16. novembris. Bibliotēkā iespēja izgatavot lentīti; piedalīties zīmējumu 

konkursā “Mana māja”; vērojama gleznu izstāde. 
15. novembris – Tolerances diena. 
16. novembris – Spēle skolēniem “Es mīlu Tevi, Latvija”; koncerts Latvijas 

simtgadei Meirānu tautas namā.

“Mana kā valsts prezidenta  
uzruna Latvijas dzimšanas dienā” 

Labvakar, Latvija!
Prieks jūs redzēt šeit sapulcējušos tik kuplā skaitā! Kā jau mēs visi zinām, 

Latvija kā neatkarīga valsts tika pasludināta 1918. gada 18. novembrī. Mēs tie-
kamies šeit pēc 100 gadiem – 2018. gada 18. novembrī, lai sveiktu savu valsti, 
mūs pašus, pārkāpjot gadsimta slieksni.

Ir bijuši gan grūti laiki, gan arī vieglāki, bet Latvija tik un tā svin savu simtga-
di, un šie svētki katram mūsu valsts iedzīvotājam ir svarīgi.

Latvijā ir četri novadi, katrs no tiem ir ar kaut ko bagāts. Latgale lepojas ar 
skaistajiem, salu bagātajiem ezeriem. Kurzeme – ar neparastajiem ūdenskritu-
miem – rumbām. Arī Zemgali šķērso divas lielas upes – Daugava, Lielupe un 
astoņas mazāka baseina upītes. Latvijas daba ir ļoti skaista un zaļa. Liels prieks 
par mūsu zaļajiem mežiem, kas Latvijā ir aptuveni 50% no valsts teritorijas. Šo 
simts gadu laikā Latvija ir pratusi saposties un parādīt savas skaistās tūrisma 
vietas un pilsētas, piemēram, Velnezeru, kas atrodas zilo ezeru zemē Latgalē, 
Rundāles pili, Siguldu, Rīgu, Brīvības pieminekli pašā Rīgas centrā, kur ikviens 
var nolikt ziedus, godinot mūsu varoņu piemiņu.

Godāsim un turēsim arī turpmāk mūsu Latviju skaistu! Strādāsim mūsu 
valsts labā! Nebaidīsimies no domām par mūsu Latviju! Atcerēsimies, ka mums 
ir gods augt, izglītoties un strādāt Latvijā! Augsim Latvijai! Dievs, svētī Latviju!

Marina Puška, 8.kl.

Interesanti. Aktu li

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2018. gada  novembris
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Helovīni
Helovīns ir Visu svēto dienas priekšva-

kars, 31. oktobra vakars, kas tiek atzīmēts 
vairākās valstīs, to skaitā arī Latvijā. 

Mūsu skolā to atzīmēja īpaši. Šajā dienā, 
31. oktobrī, tie skolēni, kuri vēlējās, skolā ie-
radās helovīnu maskās. Tās bija ļoti dažādas 
un interesantas. Skolas līdzpārvalde un sko-
lotājas parūpējās par aktivitātēm un spēlēm 
starpbrīžos. 

Pirmajā starpbrīdī tie, kuri bija ģērbušies 
maskās, iepazīstināja mūs ar saviem tēliem. 
Tie bija interesanti, dažādi un pat savādi.  
Otrajā starpbrīdī tika spēlēta ļoti aktīva spēle  
“Akmens, šķēres, papīrītis”, sūtot pretinieku 
mājās, bet trešajā – spēli “Atrodi savu ģime-

nīti”. Katrs izlozēja kartīti ar bildi, trīs cilvēki 
ar vienādām bildītēm veidoja ģimeni, pēdē-
jie, kas izveidoja ģimeni, izstājās. Ceturtajā 
starpbrīdī no rokas rokā ceļoja riska bumba, 
kurā bija paslēpti skolēnu sagatavoti izaici-
nājumi. Pēc pusdienām norisinājās laimes 
aka “Saldumus vai izjokošu”, kur katrs sko-
lēns izvilka savu balviņu, saldumu vai joku 
– burkānu, zeķes, salvetes, košļenes, u.tml.  
Visiem skolēniem bija iespēja nofotografē-
ties īpaši izveidotā foto stūrītī.

No visiem skolēniem, kuri piedalījās 
šajās aktivitātēs, bija dzirdamas pozitīvas 
atsauksmes, tāpēc sakām lielu paldies sko-
lotājām un skolas pašpārvaldei par to, ka 
padarīja šo dienu interesantāku.

Sabīne Novakšanova, 9. klase

Šodien 
laukos

24. oktobrī Bulduru dārzkopības vidus-
skolas siltumnīcā notika konkursa “Šodien 
laukos” noslēgums. Tas tika rīkots ar Latvi-
jas Republikas Zemkopības ministrijas un 
Valsts Lauku tīkla atbalstu. Pasākumā ar 
iedvesmas stāstiem dalījās  Andis Kursītis 
– “Profesionālā izglītība”, devīze – “Tikai 
aktīva rīcība labas idejas var pārvērst izci-
los rezultātos!”, Ģirts Dzērve – z/s “Druba-
zas” saimnieks, tūrisms, Juno zemnieku 
klubs, devīze – “Ja tu esi saimnieks, tev 
ir jāmāk viss, bet, ja nemāki, tad mācies 
un dari!”, Zane Magone – z/s “Priedītes”, 
zirgu audzētāja, devīze – “Dzīvot, nevis 
eksistēt!”,  Nauris Jurgenbergs – uzņēmu-
ma “Dabas Auglis” līdzīpašnieks, cidoniju 
pārstrāde, Artis Paegle – SIA “Glear” uz-
ņēmuma valdes loceklis, Jersikas čipšu 
ražotnes saimnieks, devīze – “Notici sa-
vam sapnim!”, Vija Veisa – Valsts Lauku 
tīkla sekretariāta projektu vadītāja – tēma 
“Viedie ciemi”, devīze – “Dzīve kā košums 
27 stundas no vietas!”, Edmunds Cepurī-
tis – biedrības “Zero Waste Latvija” pārstā-
vis, tēma “Lauku ieguldījums pasaulē bez 
atkritumiem”. 

Pēc tam prezentācijā par skolu uzzi-
nājām, kādas profesijas var apgūt, kādās 
ārpusskolas aktivitātēs var piedalīties. Vē-
rojām dažādus fi zikas un ķīmijas eksperi-
mentus, kas saistīti ar laukiem un cilvēku 
drošību.

Noslēgumā tika apbalvoti skolēni, 
kas piedalījās individuāli, pēc tam klašu 
grupas. Šogad galveno balvu, ekskursiju 
1000 eiro vērtībā, klašu vērtējumā ieguva 
Priekuļu vidusskolas 8.a klase. Mūsu sko-
las 8. klases komanda saņēma atzinības 
rakstu un pārsteiguma balvas. Šis gads 
konkursa dalībniekiem bija īpašs, jo pirmo 
reizi konkursa uzvarētājus sumināja īpašā 
noslēguma pasākumā Bulduru dārzkopī-
bas vidusskolā.

Šis konkurss skolēniem deva iespē-
ju iepazīties ar lauku tūrismu, pilnveidot 
iemaņas uzņēmējdarbībā, plānot dažā-
das ekskursijas, parādīt savas zināšanas 
krustvārdu mīklas risināšanā par dabu un 
tās aizsardzību, kā arī darboties praktiski 
virtuvē, pagatavojot kādu no savām iecie-
nītākajām receptēm. Paldies skolēniem, 
kuri piedalījās šajā konkursā, kā arī put-
nu sētai “Rozas”.  Arī konkursa komanda 
izsaka pateicību visiem konkursa dalīb-
niekiem, jo īpaši klašu audzinātājām, un 
aicina piedalīties konkursā arī nākamajā 
gadā. Iesaku piedalīties. Ir interesanti!

Noslēguma pasākumā biju arī es, 
Aiva Caunīte

Mana Latvija
“Vai tu zini, kas ir Latvija? Tā ir zeme, 

mana dzimtene”, tā par Latviju saka Jā-
nis Peters dzejolī “Dzimtene”. Ko par 
Latviju saka Meirānu Kalpaka pamatsko-
las skolēni, lasām tālāk.

Ar ko tev saistās Latvija? 
Mums Latvijā ir skaista daba: meži, Bal-

tijas jūra, dižozoli… Krāšņa ir galvaspilsēta 
Rīga. Latvijas bagātība ir cilvēki. (1.-2. kl.)

Mums Latvija saistās ar ziedu smaržu, 
ezeriem, mežiem, tīrumiem, dzīvniekiem, 
dziesmām un dejām. Svarīgi ir Latvijas sim-
boli un rakstu zīmes. Cilvēkus raksturo mī-
lestība, sirsnība, laipnība. (3.-4. kl.)

Latvija
Skaistā, zaļā,
Upes palo, meži zaļo, aizstāj mūs,
Latvija četros novados dalīta
Dzimtā zeme.
(Nikola Puška, 6. kl.)
Kāds ir latvietis?

Latvietis ir savas valsts patriots. Garš, lai 
visi viņu var pamanīt. Laimīgs, jo ar prieku 
var sasniegt un izdarīt daudzas lietas. Īsts 
latvietis ir garā stiprs. Latviskam latvietim ir 
jābūt saprātīgam un atbildīgam. (7.-8. kl.)

Kādu tu vēlētos redzēt Latviju nākot-
nē?

Gribētu,  lai Latvija būtu tīrāka, zaļāka 
un sakoptāka, lai cilvēki nepiemēslo dabu. 
Lai uzlabotos Latvijas ekonomika, paplaši-
nātos darba iespējas, būtu lielākas algas un 
pensijas un laukos neslēgtu skolas. Spor-
tistiem augsti sasniegumi sportā. (9.kl.)

Latvija ir mana tauta,
Atmiņām piepildīta.
Tev un man ir sapnis savs,
Vēsmām, ilgām izsapņots.
Ir rīts un saule aust,
Jauns dienas sākums steidzīgs,
Auž zelta pavedienā –
Daudz laimes! 
100 gadu Latvija!

(Speciālās klases vēlējums Latvijai)



”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 9. novembris 7

GADA CILVĒKS

Mārīte Kotāne – dzimusi lubāniete. Pēc 
Lubānas vidusskolas absolvēšanas, turpi-
nājusi studijas Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijā ekonomikas fakultātē, kur apgu-
vusi grāmatveža – ekonomista profesiju. 

Pirmā darba vieta – paju sabiedrība 
“Lubāna”, strādājusi par algu ekonomisti, 
ekonomisti. 1992. gadā uzsākusi darbu Lu-
bānas pašvaldībā. Strādājusi gan Lubānas 
pilsētas domē par sekretāri, gan, novadam 
izveidojoties, Lubānas novada pašvaldības 
domē par kancelejas un arī dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāju līdz 2017. gada novem-
brim. Kopā pašvaldībā nostrādājusi 25 ga-
dus, 4 sasaukumus – 16 gadus bijusi depu-
tāte, strādāja komitejā, kas nodarbojās ar 
sociālās palīdzības jautājumiem. Strādājot 
par deputāti (arī veicot savus tiešos darba 
pienākumus) Mārītes misija visus gadus bi-
jusi – palīdzēt cilvēkiem. Viņa ne reti bijusi 
aktīva vidutāja starp pašvaldību un iedzīvo-
tājiem, uzklausot viņu sūdzības, problēm-
jautājumus, risinot ne vienu vien sarežģītu 
situāciju, palīdzot gan ar labu padomu vai 
sirsnīgu sarunu, kas cilvēkam dažkārt ir ļoti 
svarīgi, gan ar praktiskām, sadzīviskām lie-
tām. Mārītei vienmēr bijusi vienāda attiek-
sme pret jebkura sociālā slāņa cilvēkiem. 
Cieņā tiek turēts un uzklausīts tiek ikviena 
cilvēka dzīvesstāsts.

Mārītei Kotānei vienmēr bijusi piederī-
bas sajūta savai dzimtajai vietai, novadam, 
vēlme palīdzēt, uzlabot dzīves kvalitāti no-
vada iedzīvotājiem. Viņu vienmēr satrauku-
ši tie procesi, ko pašvaldība nevar ietek-
mēt, bet kuri ietekmē visu dzīvi  novadā. 
Apzinīga sava darba veicēja.

Mārīte Kotāne pašvaldības darbā ir bijusi 
sirdscilvēks ne tikai iedzīvotājiem, bet arī sa-
viem darba kolēģiem. 

Mūža 
ieguldījums 

Mārīte 
Kotāne

Jānis Kalniņš savas darba gaitas Lubānā sācis kā elek-
trotehniķis. Ilgus gadus viņš strādājis Aiviekstes MSVP par 
enerģētiķi. Viņa pārziņā bija četras lielas sūkņu stacijas, ar 
kurām tika atsūknēts ūdens no lielām lauksaimniecības ze-
mes platībām Balvu, Rēzeknes un Madonas rajonā. 

Jānis Kalniņš visu mūžu aktīvi iesaistījies Lubānas sa-
biedriskajā dzīvē. Viņa interešu loks ir ļoti plašs  – sākot no 
medībām un makšķerēšanas līdz dārzkopībai, pavārmāk-
slai un akordeona spēlei. Ilgus gadus viņš bijis Lubānas 
medību kolektīva vadītājs un Lubānas vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētājs. 

Jānis Kalniņš vienmēr bijis liels Latvijas un savas dzim-
tās puses patriots. 1989. gada janvārī viņš bija viens no pirmajiem lubāniešiem, kas iesaistī-
jās Latvijas Tautas frontes kustībā. Viņš no Aiviekstes MSVP noorganizēja 24 cilvēku grupu 
ar smago tehniku, kas 1991. gada augustā brauca uz barikādēm Rīgā. Nemieru laikā valstī 
vajadzēja nodrošināt kārtību un apsargāt robežu. Arī tur Jānis bija klāt. 1991. gada augustā 
Viļa Pērkona vadībā neliela grupiņa lubāniešu iestājās 26. Zemessardzes bataljonā Mado-
nā. Viņu vidū, protams, bija arī Jānis. Zemessargu pirmais uzdevums bija atbalstīt policiju. 
Grupai iedeva triecienšauteni, un tā, kā Jānis bija mednieks, otrs grupas ierocis bija viņa 
medību bise. Par laimi, ieročus izmantot nevajadzēja.

Un tā Jānis Zemessardzē darbojas vēl šodien – kopā jau 27 gadus. Jānim ir vecā-
kā zemessarga pakāpe. Viņš apbalvots ar 26. Zemessardzes bataljona krūšu nozīmi un 
25. Zemessardzes bataljona krūšu nozīmi, saņēmis izdienas zīmi “Veterāna goda zīme”. 
Tagad viņš ir zemessardzes veterāns un savos 84 gados joprojām pašaizliedzīgi veic Lu-
bānas Zemessargu veterānu grupas vadītāja pienākumus. Jānis Kalniņš aktīvi piedalās 
25.Zemessardzes bataljona attīstības procesos, ar savu klātbūtni atbalsta novada un valsts 
patriotiskos pasākumus, vienmēr ir klāt Oskara Kalpaka un represēto piemiņas pasākumos, 
ar savu paraugu veidodams dzimtenes mīlestības un patriotisma jūtas jaunajā paaudzē. 

Mūža ieguldījums 
Jānis Kalniņš

Mirdza Ozoliņa no 2005. gada decembra aktīvi 
darbojas Lubānas pensionāru biedrībā “Cerība”. Lai 
labāk un veiksmīgāk varētu darboties, Mirdza ir beigusi 
dažādus kursus un ieguvusi sertifi kātus – grāmatvedī-
bā, projektu rakstīšanā un fl oristikā. Viņa prot biedrības 
dzīvi veidot interesantāku, radošāku, draudzīgāku, prot 
uzklausīt un sniegt nepieciešamo atbalstu. Biedrībā 
viņa veic grāmatvedes – kasieres pienākumus jau 10 gadus. Ir piedalījusies un palīdzējusi 
realizēt Teterevu fonda projektus. Pēc profesijas – agronome – dārzkope. Viņai patīk dejot, 
adīt, tamborēt, gatavot ziedu kompozīcijas biedrības svētku galdiem un Lubānas ev.lut. drau-
dzes baznīcas ikdienas un svētku dievkalpojumiem.

Mirdza ir sirsnīga, draudzīga, atsaucīga. Kalpošana cilvēkiem ir viņas dzīves aicinājums. 
Paralēli biedrības dzīvei Mirdza aktīvi darbojas Lubānas ev.lut. draudzes dzīvē. No 2016.g. 
jūlija ir šīs draudzes priekšniece. Viņa ar savu komandu veiksmīgi realizēja projektu “Lubānas 
evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas jumta seguma maiņa” Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Latvijas lauku programmas 2014. -2020. gadam, sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģijas “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015-2020” ietvaros, ak-
tivitātē “Kultūrvēsturisku pieminekļu un dabas objektu sakārtošana, veicinot tūrismu un iedzī-
votāju aktivitāti” ietvaros.

Draudze par viņu saka: “Pateicamies Dievam par draudzes priekšnieci Mirdzu Ozoliņu. 
Draudzes priekšnieka amats prasa sirdsgudrību, zināšanas, pieredzi un prieku kalpot. Mirdzā 
ir redzamas visas šīs nosauktās īpašības. Viņa meklē sirdsgudrību pie Dieva un ar uzkrāto 
pieredzi un kalpošanas prieku ir par iedvesmas avotu draudzei. Mirdza ir Lubānas ev.lut. 
draudzes dāmu komitejas vadītāja un organizē dievnama tīrīšanu. Tas prasa gan daudz fi ziska 
spēka, gan apņēmību to darīt regulāri. Pateicoties Mirdzai un palīgiem, katrs dievkalpojums 
tiek svinēts tīrā un skaistā dievnamā. Mēs uzticamies Mirdzai, varam paļauties uz viņu.” 

Mūža 
ieguldījums  
Mirdza Ozoliņa
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Gada cilvēks labdarībā

Inese Straume
Inese bērniem Meirānu Kalpa-

ka pamatskolā un Lubānas vidus-
skolā māca ne tikai latviešu dejas 
pamatsoļus, bet arī māca mīlēt 
pašu deju. Māca mīlēt deju tā, kā to 
mīl pati. Inese jau deviņpadsmito 
gadu sevi sauc par Tautas deju an-
sambļa (TDA) “Lubāna” dejotāju.

2018. gadā, gatavojoties XXVI 
Vispārējiem latviešu Dziesmu un 
XVI deju svētkiem, Lubānas kultū-
ras nama jauniešu deju kolektīvs 
(JDK) “Žuburi” organizēja deju no-
metni Jaunjelgavā. Tā kā lielākā 
daļa dejotāju ir skolēni, studenti vai 
strādājošie, kuri uz Lubānu atbrauc 
tikai nedēļas nogalēs, tad šāds intensīvs darbs 
bija nepieciešams, gatavojoties skatei. Inese 
Straume divas dienas brīvprātīgi un bez atalgo-
juma savas Latvijas kultūras koledžā iegūtās kla-
siskās dejas pamatu zināšanas deva jauniešiem, 
pilnveidoja dejotāju prasmes, uzlabojot viņu de-
jošanas iemaņas. Abas JDK “Žuburi” grupas 

Dace Rudzīte ir Lubānas amatnie-
ku biedrības viena no aktīvākajām da-
lībniecēm. Viņa ir Lubānas Mākslas 
skolas pedagoģe, pasniedz priekš-
metu “Darbs materiālā”, kurā bērni 
strādā ar tādiem materiāliem kā pa-
pīrs, tekstils. Skolotāja Dace skolēnus 
aizrauj ar dažādām leļļu gatavošanas 
tehnikām. Pēdējos 9 gadus Dace no 
vilnas kārsuma veido čības, zābakus, 
somas, pirts cepures, bet galvenās 
darbības lauciņš ir viņas gatavotās 
maskas. Tās vienmēr piesaista cilvē-
ku uzmanību Latvijas amatnieku tir-
dziņos, kā arī viesojoties Lubānas 
amatnieku centrā. Tiek gatavotas vīru 
cepures arī latviešu tautas deju kolek-
tīviem. Viņas darinātās maskas var iz-
mantot kā pirts cepures, gan arī kā 
karnevāla un teātra atribūtus, bet 
drosmīgākie ar šo cepuri var padarīt 
savu ikdienas ģērbšanās stilu neat-
kārtojamu.

Šogad viņas fi lcētās pirts cepures 
varēja aplūkot Rīgā gleznotājas Gitas 
Šmites izstādē “Pirtsmāksla” galerijā 
“Istaba”. Viņas darinātās cepures var 
iegādāties Vecrīgas veikaliņā “Latvju 
lietas” un Lubānas amatnieku centrā, 
kur, iepriekš piesakot, ir iespēja no-
skatīties fi lcēšanas meistarklasi. Viņa 
netur sveci zem pūra, bet ar savām 
zināšanām un prasmēm dalās ar ci-
tiem.

Šogad Dace Rudzīte piedalās 
Madonas novada fonda rīkotajā Balti-
jas valstu amatnieku sadarbības pro-
jektā, kura ietvaros jūnijā Lubānā va-
dīja fi lcēšanas meistarklasi. 

Šovasar Vidzemes dārza svētkos 
Dace Rudzīte saņēma apbalvojumu 
“Vidzemes veiksmes stāsts” nominā-
cijā – mājražotājs amatnieks.

Gada cilvēks 
savā amatā 

Dace 
Rudzīte

Skolotāja palīga darbs ir nenovērtējams. Pienākumos ie-
tilpst ne tikai saklāti galdi pirms ēdienreizēm, bet arī bērnu 
sagatavošana dienas miedziņam. Telpu uzkopšana, iesaistī-
šanās grupas dzīvē, palīdzības un atbalsta sniegšana peda-
gogiem. Palīdzīga roka arī jāsniedz, kad kādam no bērniņiem 
neklausa zeķubikses, cepure vai cimdi. 

Sandriņa katram bērnam sniedz savu gādīgo glāstu, liek 
katram bērnam justies mīlētam un gaidītam. Tiek noslaucītas skumju asaras, kad sirsniņa saskumu-
si. No Sandras staro labestība, draudzīgums, sirsnība, mīļums. Sandra katram bērnam atrod indivi-
duālu pieeju. No bērniem ir dzirdēti elpu aizraujoši stāsti – mēs ar Sandriņu… Sandriņa ir pozitīva, 
arī pozitīvas emocijas rosina bērnos. Gan vecāki, gan bērni Sandriņu sauc mīlināmā formā, jo no 
auklītes staro sirsnība. 

Sandra savā amatā ieliek sirdi un dvēseli, māca just, pārdzīvot, mīlēt un piedot. 28 gadu darba 
pieredze šajā amatā Sandrai ir laba padomdevēja jebkurā situācijā. 

Gada cilvēks savā 
amatā 

Sandra Puķīte

svētku atlases skatēs iegu-
va augstākās pakāpes. Un 
zināms devums pie šiem 
sasniegumiem ir arī Ineses 
darbam.    

Arī deju svētku mēģi-
nājumos Rīgā, Daugavas 
stadionā Inese brīvprātīgi 
un ar prieku uzņēmās palī-
dzēt deju kolektīvu vadītā-
jai Lailai Ozoliņai, kurai 
svētkos piedalījās trīs deju 
kolektīvi un vienlaicīgi nav 
iespējams būt visos mēģi-
nājumu laukumos. Inese 
palīdzēja mēģinājumos 

neapjukt un pareizi laukuma zīmējumus izdejot C 
grupas “Žuburu” jauniešiem un TDA “Lubāna” 
dejotājiem dažās dejās.

Inese ir sirdscilvēks, kurai dejošana un darbs 
ar bērniem un jauniešiem ir kā misija. Ļoti bieži 
viņa, darbojoties ar bērniem, dara vairāk nekā no 
viņas tiek prasīts un gaidīts.

Mūža ieguldījums – Maija Galeja
Maijas dzimtā puse ir Kalsnava. 1971.g. absolvējusi Rīgas 

2. Medicīnas skolu, apguvusi feldšeres profesiju. Darba gai-
tas uzsākusi 1971.gadā Lubānas slimnīcā neatliekamās me-
dicīniskās palīdzības brigādē. Daudzajos – 43 darba gados –  
tika izbristi dubļi, sniegs, lai nokļūtu pie slimniekiem, palīdzētu 
viņiem. Maija sniedza padomu arī jaunajām darba kolēģēm. 
Viņai nācās atrast nomierinošus vārdus, pieņemt ātrus lēmu-
mus ekstremālās situācijās. Maija sniegusi medicīnisko palī-
dzību vai ikkatram lubānietim.

Maija viena izaudzinājusi un izskolojusi 2 meitas. Abas 
dzīvo un strādā Lubānā. Vecākā meita Sandra turpina mam-
mas darbu kā feldšere neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā. 
Arī mēs, lubānieši, vēlamies pateikties par Maijas mūža garu-
mā ieguldīto darbu, sniegto dzīves gudrību un labestību.
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Ilze Kraukle ir Lubānas 
novada pašvaldības kultū-
ras darba speciāliste, bet 
papildus savam tiešajam 
darbam viņa iesaistās da-
žādos projektos, kas pa-
dara mūsu Lubānu skais-
tāku, sakoptāku un 
interesantāku.

Projekti, kuros Ilze ņē-
musi tiešu dalību: Eiropas 
Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Latvijas 
Lauku attīstības program-
mas 2014.- 2020. gadam. 
apakšpasākuma “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības stratē-
ģiju”, “Cilvēks, vieta, darbs Madonas re-
ģionā 2015.-2020.” ietvaros ir atbalstīts 
projekts “Tautas tērpu iegāde Lubānas no-
vada amatiermākslas kolektīviem” (Projek-
ta Nr. 16-05-AL23-A019.2205-000002). 

Pateicoties šim projektam, Lubānas 
novada dejotāji un dziedātāji ieguva jau-
nus tautiskos tērpus.

Tika realizēts projekts “Lubānas evaņ-

ģēliski luteriskās draudzes 
baznīcas jumta seguma mai-
ņa” Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai 
Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020.ga-
dam, sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģijas 
“Cilvēks, vieta, darbs Mado-
nas reģionā 2015.-2020.” ie-
tvaros,  aktivitātē “Kultūrvēs-
turisku pieminekļu un dabas 
objektu sakārtošana, veici-
not tūrismu un iedzīvotāju 
aktivitāti” ietvaros tika atbals-
tīts projekts “Lubānas evaņ-
ģēliski luteriskās draudzes 

baznīcas jumta seguma maiņa” (Projekta 
numurs: 16-05-AL23-A019.2201-000001). 
Šī projekta realizācija komentārus nepra-
sa. Tā tiek saglabāts kultūras mantojums.

Ilze aktīvi darbojas arī nodibinājumā  
“Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀ-
JA”, gan rakstot projektus, gan tos īsteno-
jot, organizējot pasākumus. “Broņislavas 
Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA” (BMFR) 
sadarbībā ar Lubānas novada pašvaldību, 

Gada cilvēks kultūrā – Ilze Kraukle
īstenoja projektu “Broņislavas Martuževas 
dzejas klēts” – projekta Eiropas lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lat-
vijas Lauku attīstības programmas 2014.-
2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstī-
bas iniciatīvas” ietvaros: tiek rekonstruēta 
“Dārziņu” māju senā klēts, kurā iekārtota 
piemiņas vieta/saieta nams – veltījums 
dzejnieces vērtību apcirkņiem.

Šis projekts paver iespēju Lubānā ap-
skatāmo objektu sarakstā iekļaut jaunu ap-
skates objektu un iepazīt Lubānu caur Bro-
ņislavas Martuževas dzeju.

2018. gadā Ilze bija XXVI Vispārējo lat-
viešu Dziesmu un XVI Deju svētku koordi-
natore Lubānas novadā, kā arī Latvijas 
simtgades koordinatore novadā. Rūpējās, 
lai simtgades fi lmas tiktu parādītas novada 
iedzīvotājiem, gan arī organizēja 2. jūnijā 
festivālu “Latvijas Goda Aplis” Lubānas no-
vadā. Šogad ar Ilzes gādību tapusi grāma-
ta “Simts stāstu par Lubānu”.

 Uģis ir talantīgs un ļoti 
patriotisks Lubānas novada 
jaunietis. Jau vairākus ga-
dus aktīvi iesaistās Lubānas 
novada jauniešu dzīves da-
žādošanā un pilnveidē, gan 
organizējot pasākumus, 
gan palīdzot jauniešiem ap-
gūt instrumentu spēli, gan 
pārstāvot Lubānas novadu 
pasākumos ārpus Lubānas.

Uģim jau no skolas lai-
ka ir paticis organizēt, uz-
ņemties atbildību un padarīt 
dzīvošanu Lubānā daudz 
interesantāku ne tikai sev, 
bet arī daudziem citiem jau-
niešiem. Viņš ir palīdzējis organizēt novada 
sporta pasākumus,  koncertus,  ļoti  daudzas 
ikdienišķas aktivitātes jauniešu centrā – spēļu 
vakarus, pārgājienus, plenēru, diskusijas, tur-
nīrus utt. Viņš vienmēr ir mudinājis būt moder-
niem un sekot līdzi aktualitātēm, piedāvājot 
arī pats palīdzību dažādu inovāciju ieviešanā, 
piemēram, pirmo reizi Lubānā organizējot 
orientēšanās sacensības ar uzdevumiem, 
izmantojot viedierīces un speciālas program-
mas (Actionbound), kas jauniešu vidū guva 
ļoti lielu atsaucību. Viņu arī nebaida lielāka 
mēroga pasākumu organizēšana, piemēram, 
mūzikas festivāls “Miglā tīts”, kas piesaistīja 
ne tikai Lubānas, bet arī apkārtējo novadu ie-
dzīvotāju uzmanību. Uģis ne tikai šajā koncer-
tā, bet arī citos  pasākumos spēj lieliski veikt 
apskaņotāja uzdevumus un dara to pietiekami 
profesionāli. 

Uģis ir atsaucīgs un atvērts 
jaunietis. Viņš labprāt organi-
zē sadraudzības pasākumus 
ar citu novadu jauniešiem un 
aicina citus jauniešus ciemos 
uz Lubānu. Vienmēr ar pārlie-
cību un dziļu cieņu pauž, cik 
viņa dzimtais novads ir īpašs 
un skaists. 

Viņš nebaidās rīkoties un 
sasniegt savus mērķus. Pa-
teicoties šīm īpašībām, sevī ir 
attīstījis ļoti daudzus talantus. 
Neraugoties uz to, ka skolas 
laikā paralēli mācībām pagu-
vis pabeigt arī mākslas un mū-
zikas skolas, viņš brīvajā laikā 

pašmācības ceļā apguvis bungu un ģitārspē-
li, kurā labprāt dalās arī ar citiem jauniešiem. 
Uģis aktīvi muzicē. Kopā ar Aigaru un Ati No-
vikiem, Raineru Liekniņu un Kristapu Šķēlu 
veidotā koncertprogramma “Kamēr mūzika” 
priecē mūzikas cienītājus daudzos kultūras 
namos. Nospēlētas neskaitāmas balles dzim-
šanas dienas pasākumos un citos pasāku-
mos  kopā ar grupu “Sokrata brīvdienas” gan 
Lubānas novadā, gan citviet.

Jau gadu Uģis ir jaunizveidotās jauniešu 
domes priekšsēdētājs (atkārtoti ievēlēts arī šo-
gad par jauniešu domes priekšsēdētāju). Par 
viņa organizatora spējām un atbildību var pār-
liecināties visa šī gada garumā. Kopā ar jau-
niešu domes pārstāvjiem un jauniešu centru 
organizēti dažādi pasākumi – “Zelta Popkorns 
2018”, novusa turnīrs (kura ietvaros Uģis izcī-
nīja 3. vietu), strītbola turnīrs, koncerts “Loreta 

un draugi”, šaha/dambretes turnīrs, aktivitā-
tes Lubānas novada ģimeņu sporta svētkos, 
pasākums “Es mīlu Tevi, Lubāna!”

Ne mazāk svarīga loma Uģim dzīvē biju-
si arī izglītībai – viņš jau skolas laikā ir aktīvi 
pārstāvējis Lubānas novadu dažādās mācību 
olimpiādēs, gan arī šobrīd apliecina, ka vissva-
rīgākais ir turpināt sevi attīstīt, studējot Rīgas 
Stradiņa universitātē medicīnu nu jau trešo 
gadu. Uģim izdodas arī  apvienot studijas  ar 
darbu  Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 
slimnīcas operāciju blokā.

Vienmēr pārsteidzis, kā viņš spēj sasniegt 
tik augstus rezultātus mācībās, redzot, cik 
daudz laika un rūpju viņš velta tieši Lubānas 
jauniešu dzīves uzlabošanai. Viņš ir lielisks 
piemērs un iedvesmas avots ne tikai Lubānas 
jauniešiem, bet arī pieaugušajiem – par to, cik 
nozīmīga ir mūsu katra loma un atbildība sava 
novada dzīves uzlabošanā.

Gada jaunietis – Uģis Mihelsons

Paldies!
Lubānas novada pašvaldība saka 

paldies novada iedzīvotājiem, iestāžu 
vadītājiem, organizācijām – visiem, kas 
rakstīja pieteikumus, ieteica nominantus 
pašvaldības apbalvojuma “GADA CIL-
VĒKS 2018” saņemšanai.

Pamatojoties uz iesniegtajiem pie-
teikumiem, šajā laikraksta numurā tika 
veidoti apraksti par pašvaldības apbal-
vojuma saņēmējiem. 

Par iesniegto faktu pareizību un pre-
cizitāti atbild pieteikumu iesniedzēji.

Ligita Pētersone
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AKTUĀLA INFORMĀCIJA

Nākamais laikraksta
“Lubānas Ziņas” numurs 

iznāks 23. novembrī. 
Informāciju iesniegt domē redaktorei 

līdz 16. novembrim. 

Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļā mātes balss,

Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc tevis sauks.

Visdziļākā līdzjūtība tev, Arni, 
mīļo māmiņu zaudējot.

Audzinātāja Biruta un klasesbiedri

Kino jaunumi
LUBĀNAS PILSĒTAS KLUBĀ

 9. novembrī plkst.18.00 doku-
mentālā fi lma “Lustrum”

 9. novembrī plkst. 20.00 komēdi-
ja “Homo Novus”

 24. novembrī plkst.15.00 animā-
cijas fi lma “Saule brauca debesīs” 

 24. novembrī plkst.18.00 drāma 
“Tēvs Nakts”

 30. novembrī plkst.18.00 doku-
mentālā fi lma “Kurts Fridrihsons”

Ieeja uz seansiem – 2 EUR

Noriet saule vakarā
Sidrabiņu sijādama.

Aiziet dusēt vecmāmiņa
Baltā smilšu kalniņā.

/L.t.dz./
Izsakām līdzjūtību 

Markusam Taukulim un viņa ģimenei, 
no vecmammas atvadoties.

Lubānas vidusskolas 2.klases 
audzinātāja, skolēni un viņu vecāki

Noriet saule vakarā, 
Meža galus zeltīdama; 

Nolīkst klusi sirmā galva, 
Saules ceļu aiziedama.

(L.t.dz.)
Izsakām vislielāko līdzjūtību 

Jānim Taukulim un viņa mīļajiem, 
no vecmāmiņas atvadoties!

JDK “Žuburi” un TDA “Lubāna” 
dejotāji un vadītāja Laila

Jaunie lasītāji dodas ceļā
Lubānas pilsētas bibliotēkā, Birutas Ēķes rosināti, katru gadu skolēni čakli darbojas Bērnu žūrijā, un 

šogad jau trešo reizi tās dalībnieki (protams, tie, kuri visas ieteiktās grāmatas izlasīja un aizpildīja anketu, 
tās vērtējot) devās ekspedīcijā, lai iepazītu interesantas vietas kaimiņnovados. Pirmajā gadā tika iepazīti 
Varakļāni, pagājušajā gadā izpētīts Lubāna ezers un mitrāja tūrisma informācijas centrs. Bet šogad?

Ir trešdiena, 24. oktobris – Veļu laiks. Un jau no paša rīta zeme tīta miglas vālos, kad 17 lasītāji no 
2. līdz 9. klasei kāpj autobusā, lai apmeklētu divas skolas, kuru vairs nav. Pirmā – bijusī Sarkaņu pamat-
skola, kas bērnu trūkuma dēļ beidza pastāvēt 2015. gadā. Kas te ir tagad? Varētu teikt: viens no pagasta 
kultūras centriem. Zaļajā mājā darbojas bibliotēka – diemžēl tikai trīs dienas nedēļā, toties blakus tai 
lapenē iekārtota āra lasītava. Šķelto laukakmeņu ēkā izvietojusies Madonas novadpētniecības un mākslas 
muzeja etnogrāfi jas un sadzīves priekšmetu kolekcijas atklātā krātuve, kurā lasītājus laipni sagaida tās 
vadītāja Inese Sudāre, kas agrāk strādājusi Sarkaņu skolā par latviešu valodas un literatūras skolotāju.  
Madonas muzeja fi liāle te darbojas divus gadus un šajā laikā uzņēmusi jau 2.5 tūkstošus apmeklētāju. 
Atklātā krātuve – tas nozīmē, ka visus muzeja rūpīgi glabātos priekšmetus var aplūkot tuvplānā. Tiesa 
gan: Inese uzreiz uzvelk baltus cimdus, jo tikai tad priekšmetus var ņemt rokās. Ikvienam eksponātam klāt 
neliela zīmīte, kas norāda tā nosaukumu, atrašanas ģeogrāfi sko vietu un numuru. Inese katram lasītājam 
iedod testa kartīti, kurā ir desmit dažādu priekšmetu fotogrāfi jas: ja kāds no tiem ekspozīcijā atrasts, 
kartītē jāieraksta tā numurs. Un apskate var sākties! Krātuves priekšmeti raksturo pirmsindustriālo jeb 
amatniecības laikmetu, kad daudz kas tika gatavots rokām. Kas gatavoja apavus? – Kurpnieks. Bet kā 
dēvēja amatnieku, kurš gatavoja zirglietas? Pavisam nesen atvērta telpa, kurā ir senie linu un vilnas 
apstrādes rīki. Otrajā stāvā mēbeles, sadzīves priekšmeti un ekspozīcija, kas veltīta izciliem Sarkaņu 
puses cilvēkiem: aktrisei Olgai Dreģei, diriģentam Valdim Breģim, muzikologam Jēkabam Vītoliņam un 
rakstniekam Viktoram Eglītim. Te novietoti Viktora Eglīša Rīgas dzīvokļa iekārtas priekšmeti, kas mani 
interesē visvairāk,  –  drīz būs iespējams arī Lubānā noskatīties fi lmu “Homo novus”: tā uzņemta pēc 
Viktora Eglīša dēla Anšlava tāda paša nosaukuma romāna.

Kad te viss apskatīts un testa kartītes aizpildītas, dodamies uz trešo ēku tepat blakus: uz Sarkaņu 
amatu skolu. Mūs gaida darbošanās: Tautas daiļamata meistare Vanda Podiņa sagādājusi sagataves 
un krāsainu lupatiņu kaudzītes – katram būs kaut kas jānoauž, tikai vēl nezinām, kas… Ne visi ķeras 
lupatiņām klāt lielā sajūsmā, bet nepatika drīz pāriet un pēc divām stundām jau katrs lasītājs tur rokās 
unikālu savu roku darbu – maciņu (telefonam gan nedaudz par knapu), bet varbūt plecu somiņu. Renāra 
darbā var saskatīt gleznotāja Edvarda Grūbes krāsu gammu, bet Birutas veikumam dodu nosaukumu 
“Paradīze 89”. Mūsu skolotāja Podiņa procesu organizē draudzīgi, izpalīdzīgi, ar humoru, un jaunieši 
iedegas darbošanās priekā. Tikai vēlāk internetā atrodu, ka V. Podiņa ir neparasts cilvēks, kas vada rok-
darbu darbnīcu Cesvainē, prot knipelēšanu, mezglošanu, kuģīštehniku, pērļošanu, māk izšūt, aust, adīt. 
Notamborējusi 5000 pirkstainieku pāru. Uzzinu, ka pagājušajā gadā Lietuvā 54 dalībnieku konkurencē 
(arī no ASV un Kanādas) V. Podiņa kļuvusi par pasaules čempioni zeķu adīšanā, – divu stundu laikā bija 
jānoada zeķes ar zirga motīvu valnītī! Paliek prātā viņas vārdi: cilvēkam jādara tas, ko viņš prot un kas 
viņam patīk. Viedi vārdi!

Bet ekspedīcija turpinās – nākamais mērķis: Kraukļu skola, kas likvidēta 2006. gadā, kad skolēnu 
skaits bija 53 (1950./51. mācību gadā te mācījās 196 bērni). Mana pirmā darba vieta, kurā neesmu bijusi 
12 gadu. Mūs laipni uzņem bibliotekāre Larisa Maligina, jo tagad skolas telpās darbojas bibliotēka, kura 
strādā 5 dienas nedēļā, kaut gan lasītāju skaits pavisam mazs. Larisa izrāda skolas telpas: otrajā stāvā 
ir muzejs, bet pirmajā stāvā, bijušajā 1. klases telpā, kurā tagad darbojas folkloras kopa “Krauklēnieši”, 
viņa uzklājusi mums kafi jas un tējas galdu. Arī telpas Larisa silti sakurinājusi (malkas apkure). Kad esam 
iestiprinājušies, viņa mums pastāsta šīs skolas vēsturi: Kraukļu sešgadīgā Kantora skola, kas dibināta 
1870. gadā, atradusies pagasta namā, kas ir otrā pusē ceļam, bet tās skolas ēka, kurā tagad ir bibliotēka, 
uzcelta ar barona Vulfa atbalstu (zeme un celtniecības materiāli) 1897. gadā un nosaukta barona dēla 
Vilhelma vārdā. Krauklēnieši esot bijuši barona mīļākā tauta.

Lasītāju trešā ekspedīcija tuvojas beigām, bet ir sākusies Bērnu žūrijas nākamā kārta. Iepriekšējā 
tūrē čaklākie lasītāji bija no 3. klases (audzinātāja – Anita Petrovska) un no 5. klases (audzinātāja – Anita 
Stāmere). Prieks, ka žūrijas darbā piedalās arī 10. un 11. klases skolēni. Beigšu ar Latvijas Grāmatizde-
vēju asociācijas valdes priekšsēdētājas Renātes Punkas teikto: “Tie cilvēki, KAS LASA, vienmēr vadīs tos 
cilvēkus, kuri skatās televizoru vai sērfo internetā.” Aija Andersone

Tradīcijas turpinās. 3. novembrī trešo gadu pēc 
kārtas Lubānas novadā notika velo orientēša-

nās sacensības. Lai viss neliktos pārāk vienkārši, šogad kontrolpunkti bija izvietoti pavisam 
citā novada teritorijā. Daļa punktu pat atradās netālu no neapdzīvotākās teritorijas Latvijā. 
Trases vijās pa dabas takām, mežiem un nedaudz pa pilsētas teritoriju.

Dalībnieku skaits – 25. Jāatzīst, ka šogad nebūt nebija viegli, it sevišķi jaunākajiem 
sacensību dalībniekiem nācās krietni pacīnīties ar pļavu stigu pārvarēšanu. Apsolu, ka nākamgad paplā-
nošu kaut ko vieglāku priekš mazajiem ķipariem. Kopā aptuvenais distanču garums bija 10 km (koman-
dām), 29 km (dabas baudītājiem), 39 km (stiprajiem). Patīkami, ka visi cīnījās un nepadevās, un fi nišā, 
malkojot tēju, kā vienmēr, valdīja ģimeniska gaisotne.

Paldies visiem, kas ieradās! Uz tikšanos nākamajās sacensībās! Liels paldies sacensību atbalstītā-
jiem: Lubānas novada pašvaldībai, Ronaldam Feldmanim un biedrībai “Aborieši”. Māris Valainis

Par laikraksta “Lubānas 
Ziņas” nosaukumu

Pēc laikraksta “Lubānas Ziņas” izslēg-
šanas no Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra vestā masu informācijas līdzekļu 
reģistra, vēlreiz apsverot visus par un pret, 
pašvaldībai ir viedoklis savu izdevumu tur-
pināt saukt par laikrakstu “Lubānas Ziņas” 
tāpat kā līdz šim un turpināt iepriekšējo laik-
raksta numerāciju. Ligita Pētersone

Velo orientēšanās


