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Latvijas Tautas Saimes
grāmata Lubānas novadā
Sagaidot Latvijas simtgadi, visā valsts teritorijā
notiek pasākumi, norises, kas tieši veltītas valsts jubilejai. Kā vienu no tādām varam minēt biedrības
“Rasa” izveidotu Latvijas Tautas Saimes grāmatu.
Tās izveides mērķis ir aktivizēt senioru sabiedrību
un katru līdzcilvēku Latvijā un ārvalstu diasporā – uzrakstot veltījumu, vēlējumu, novēlējumu, pārdomas,
apsveikumus, attīstības ideju Latvijas valstij jubilejā.
Kopā pa Latvijas novadiem ceļo 25 grāmatas: katrā
vēlēšanu apgabalā Rīgā, Kurzemē, Zemgalē, Latgalē un Vidzemē pa 5 grāmatām. Grāmatas savu
ceļu pa Latviju uzsākušas 2017. gada aprīlī Rucavā,
lai rudenī, piepildītas ar ierakstiem no visas Latvijas,
varētu tikt pasniegtas Latvijas Valsts prezidentam.
Ir plānots, ka Tautas Saimes grāmatas sējumi atradīsies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un būs brīvi
pieejami interesentu apskatei.
Tautas Saimes grāmatas ieraksta veicējs var būt
jebkurš Latvijas iedzīvotājs, taču īpaša prioritāte tiek
dota viedajiem ļaudīm, kas sasnieguši 100 un vairāk
gadus, vai pietuvojušies simtgades slieksnim, tāpat
arī savu vēstījumu grāmatā atstāj novadu vadītāji un
viedokļu līderi, godājami un pazīstami novadnieki.
Latvijas Tautas Saimes grāmatas viens no Vidzemes sējumiem bija atceļojis līdz Cesvaines
novadam, bet 2. maijā Cesvaines novada domes
priekšsēdētājs Vilnis Špats Cesvaines ev.lut. baznīcā šo sējumu nodeva Lubānas novadam. Nu pienākusi Lubānas novada kārta veikt ierakstus grāmatā.
Tautas Saimes grāmata no 8.maija līdz 23.jūnijam
atradīsies Lubānas pilsētas bibliotēkā un ir pieejama apskatei un ierakstu veikšanai.
Aicinām novadniekus pārdomāt un dalīties ar
savu vēstījumu un veltījumu Latvijai un mūsu nākamajām paaudzēm, lai varam atstāt Latvijas Tautas
Saimes grāmatas lapās arī sava mazā novada vārdu!
Tija Žvagina,
Lubānas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Linda Vanaga.
Latvijas Tautas Saimes grāmatas nodošana Lubānas novadam. Attēlā
(no kreisās): Cesvaines novada domes priekšsēdētājs Vilnis Špats, Lubānas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Tija Žvagina, 12.
Saeimas deputāts un Tautas Saimes grāmatas ceļa novados koordinators
Aivars Meija.

LATVIJAS GODA APLIS LUBĀNAS NOVADĀ
2. jūnijā

Festivāls “Latvijas Goda Aplis” ir aicinājums svinēt Latvijas simtgadi gada garumā katru nedēļas nogali citā novadā, ieraudzīt, sadzirdēt un vēlreiz pārliecināties
par to, cik mūsu zeme ir skaista un aicinoša, bet cilvēki – aktīvi un radoši.
Festivāls “Latvijas Goda aplis” ir viens no Latvijas valsts simtgades programmas notikumiem. To rīko biedrība “Staro100” sadarbībā ar novadu pašvaldībām,
kultūras centriem un namiem, nevalstiskām organizācijām, novadu iedzīvotājiem
un uzņēmējiem, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju.

No plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00 Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā
mantojuma centrā Katrīnas Valaines veidota izstāde “Amats – mūža pamats”. Izstāde par amatniecības tradīcijām un amatniekiem Lubānas novadā.
Plkst. 11.00 Lubānas pilsētas klubā sestdienas tikšanās ar novadnieku “Dzimis Lubānas pusē, audzis Latvijai!” cikla ietvaros. Jāņa Liepiņa stāsta “Jubilejas
vakariņas” teatralizēts uzvedums. Piedalās Dailes teātra aktrise Lidija Pupure un
LU folkloras ansambļa Dandari dalībnieki: Māra un Lauris Neikeni.
Plkst. 15.00 Goda apļa skrējiens apkārt Lubānai. Starts un finišs laukumā pie
amatnieku centra. Tiks marķēts maršruts apkārt Lubānas pilsētai, kuru noskrienot
vai noejot kopā ar ģimeni, varēs iegūt piemiņas medaļu. Detalizēta informācija ar
karti būs pieejama starta vietā.
Plkst. 19.00 Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā Lubānas kultūras nama jauktā vokālā ansambļa “Naktsputni” 25+1 gadu jubilejas koncerts
“Dziesma kā rasa sudrabot sāk”.
Plkst. 23.00 Skvērā pie strūklakas
gaismas instalācija “Aiviekstes upes pērles”.
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Domes sēde 26.04.2018

Sēdē piedalās deputāti: Rudīte Kolāte,
Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Tālis Salenieks, Sandra Valaine. Nepiedalās deputāti:
Iveta Peilāne – komandējumā; Lana Kunce –
komandējumā; Māris Valers – aizņemts pamatdarbā; Laila Ozoliņa – aizņemta pamatdarbā.
1. Par grozījumiem 27.02.2014. Lubānas
novada pašvaldības noteikumos Nr.2 “Par
balvas – prēmijas piešķiršanu pedagogiem”
Nolēma veikt grozījumus Lubānas novada
pašvaldības 2014. g. 27. februāra Noteikumos
Nr. 2 “Par balvas – prēmijas piešķiršanu pedagogiem”: Punktu 2. Balvas – prēmiju apmērs
papildināt ar punktu 2.1. Ja mācību priekšmetu
olimpiādē, ZPD lasījumos un Mākslas skolas
valsts konkursos piedalās izglītojamo komanda, kuras sagatavošanā darbu ieguldījuši vairāki pedagogi, attiecīgā Balva – prēmija tiek
sadalīta komandas pedagogu starpā.
2. Par nolikuma Nr. 2 “Lubānas novada
pedagogu metodisko izstrādņu skates nolikums” apstiprināšanu
Lai veicinātu Lubānas novada izglītības iestāžu pedagogu radošo pašizteikšanos, popularizējot savu profesionālo un inovatīvo darbību, tā
stiprinot saikni starp radošumu izglītībā un ilgtspējīgu attīstību, Lubānas novada pašvaldības
Izglītības darba speciālists organizē pedagogu
metodisko izstrādņu skati. Nolēma apstiprināt
Nolikumu Nr. 2 “Lubānas novada pedagogu
metodisko izstrādņu skates nolikums”.
[*** Pedagogu metodisko izstrādņu skates
nolikums tiek ieviests, lai rosinātu pedagogus
veidot jauninātus, radošus, mūsdienu prasībām
atbilstošus metodiskos materiālus un uzlabotu
Lubānas novada pedagogu sasvstarpējo dalīšanos pieredzē ar metodiskajiem materiāliem
dažādos mācību priekšmetos. Novada pedagogi varēs iesniegt savus metodiskos materiālus
izvērtēšanai, 10 labākie darbi tiks analizēti arī
Lubānas novada pedagogu konferencē. Godalgotās vietas ieguvušo pedagogu metodiskās
izstrādnes tiks izvirzītas uz starpnovadu izstrādņu skati.]
3. Par grozījumiem 28.11.2013. Lubānas
novada pašvaldības noteikumos Nr. 5 “Par
Lubānas novada izglītojamo prēmēšanu”
Nolēma veikt grozījumus Lubānas novada
pašvaldības 2013. g. 28. novembra noteikumos
Nr. 5 “Par Lubānas novada izglītojamo prēmēšanu”: Punktu 3. Prēmiju apmērs papildināt ar
punktu 3.1. Prēmijas apmērs mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD lasījumos un Mākslas skolas valsts konkursos, kuros piedalās izglītojamo
komanda, katram komandas dalībniekam:
Valsts mērogā Prēmija (EUR)
1.vieta
25,2. vieta
20,3. vieta
15,Reģionos
Prēmija (EUR)
1.vieta
20,2. vieta
15,3. vieta
10,Starpnovadu mērogā Prēmija (EUR)
1.vieta
15,2. vieta
10,3. vieta
5,4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes
nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 16, Lubāna, Lubānas
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nov., sadalei (kadastra numurs īpašumam:
7013-004-0073)
Nolēma izsniegt zemes ierīcības projekta
izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma
Oskara Kalpaka iela 16, Lubāna, Lubānas nov.,
īpašuma kadastra numurs: 7013-004-0073, platība – 4459 m2, sadalei.
5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes
nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Paeglītes 1”, Indrānu pag., Lubānas
nov., sadalei (kadastra numurs īpašumam:
7058-010-0123)
Nolēma izsniegt zemes ierīcības projekta
izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma
„Paeglītes 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., īpašuma kadastra numurs: 7058-010-0123, platība
– 14,2 ha, sadalei.
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes
nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Klintis”, Indrānu pag., Lubānas nov.,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu:
70580120011 sadalei
Nolēma izsniegt zemes ierīcības projekta
izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma
„Klintis”, Indrānu pag., Lubānas nov., īpašuma
kadastra numurs: 7058-012-0010, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058-012-0011,
platība – 31,8 ha, sadalei.
7. Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu
Atbilstoši Ministru kabineta 11.03.2008.
Noteikumu Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts
autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu
izlietošanas kārtību” 24.punkta prasībām, kas
nosaka, ka: “Pašvaldību speciālo budžetu (pašvaldību ceļu fondu) plāno vidējā (triju gadu) termiņā…..” un ņemot vērā Finanšu un attīstības
komitejas (23.04.2018., protokols Nr.4, 2.§)
atzinumu, nolēma apstiprināt pašvaldības ceļu
fonda vidējā termiņa plānu 2018.-2020.gadam.
8. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu kvadracikla iegādei
Nolēma piešķirt papildus 850 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta
nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem kvadracikla iegādei, izdarot attiecīgus grozījumus 2018.
gada pašvaldības budžetā.
[*** Kvadracikla iegāde atvieglos daudzu
sporta pasākumu organizatoriskos darbus, kas
saistīti ar orientēšanos, slēpošanu, piedzīvojumu, velo, motokorosa sacensībām. Transportlīdzeklis tiks izmantots arī sporta infrastruktūras
uzturēšanai un jaunas izveidei, izmantojot biedrības “Aborieši” realizētajā LEADER projektā
“Esi aktīvs Lubānā” iegādāto nepieciešamo aprīkojumu – agregātus kvadraciklam. Aprīkojums
nodrošinās stigu, velo trašu pļaušanu, reljefa
līdzināšanu, frēzēšanu, dabas takas pļaušanu,
hokeja laukuma un slidotavas tīrīšanu, kā arī
pašvaldībai pieguļošo teritoriju labiekārtošanu.]
9. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pagraba Tilta ielā 5, Lubānā nojaukšanai
Pašvaldības īpašumā esošajai pagraba
ēkai Tilta ielā 5 trūkst nosedzošu konstrukciju, tai ir atklātas ailes, kuras nav nodrošinātas
pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā, daļēji
sagrautas nesošās un norobežojošās konstrukcijas, tā nav izmantojama un atjaunojama
iepriekš paredzētajai funkcijai. Saskaņā ar
SIA “MTE” sagatavoto finanšu piedāvājumu,
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 18. maijs

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
15.panta 2.punktu un 21.panta pirmās daļas
2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.04.2018. atzinumu, nolēma piešķirt
3980,90 EUR finansējumu no Lubānas novada
pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem)
līdzekļiem pagraba ēkas Tilta ielā 5 nojaukšanai, izdarot attiecīgus grozījumus 2018. gada
pašvaldības budžetā.
10. Par saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.g,
30.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par
pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu
Sakarā ar budžetā neplānotiem izdevumiem pagraba ēkas nojaukšanai Tilta ielā 5,
saņemto novada sporta organizatora Māra
VALAIŅA iesniegumu par papildus līdzekļu nepieciešamību kvadracikla iegādei un Meirānu
Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces
iesniegumu par 200 euro finansējuma piešķiršanu galvenās balvas iegādei jauno vokālistu
konkursa “Aiviekstes lakstīgalas” uzvarētājiem,
kā arī nepieciešamību veikt grozījumus sporta
pasākumu ieņēmumu/izdevumu tāmē atbilstoši
ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
2.punktu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu, ņemot vērā Finanšu
un attīstības komitejas 23.04.2018. pozitīvo
atzinumu,
Nolēma
1. Veikt grozījumus pašvaldības 2018. g.
budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības
2018. g. 30. janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par pašvaldības 2018. g. budžetu””.
Saistošos noteikumus triju darba dienu
laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai; Saistošie noteikumi
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā
internetā.
11. Par SIA „AP Kaudzītes” finansiālās
darbības izvērtējumu un ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem 2018.-2020.gadā
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.g.
25.septembra noteikumiem Nr. 643 „Kārtība,
kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes,
kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību
finanšu pārskatus un finanšu informāciju” pašvaldībai ir pienākums izvērtēt kapitālsabiedrību
finansiālo darbību un ietekmi uz pašvaldības
budžeta izdevumiem turpmākajos trīs gados.
Deputāti izvērtē SIA „AP Kaudzītes” 2017.
g. pārskatu un vadības viedokli par uzņēmuma
darbību tuvākajā nākotnē, kas visticamāk ļaus
kapitālsabiedrībai turpināt savu darbību vismaz
vienu gadu pēc pārskata gada beigu datuma,
nesaņemot pašvaldības ieguldījumu.
Nolēma pieņemt zināšanai kapitālsabiedrības SIA „AP Kaudzītes”, reģ. Nr. 44103026358
(pašvaldības līdzdalība pamatkapitālā 8,06401
procenti), 2017. g. pārskatu, neparedzot pašvaldības budžeta finansējumu turpmākajiem
trim gadiem.
12. Par SIA „Lubānas KP” finansiālās
darbības izvērtējumu un ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem 2018.-2020.gadā
Deputāti iepazinās ar SIA „Lubānas KP” iesniegto informāciju par darbības turpināšanas
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principa piemērošanu un uzņēmuma vadības
viedokli par darbību tuvākajā nākotnē, kas, visticamāk, ļaus kapitālsabiedrībai turpināt savu
darbību vismaz vienu gadu pēc pārskata gada
beigu datuma, nesaņemot pašvaldības naudas
līdzekļu ieguldījumus.
Nolēma pieņemt zināšanai SIA “Lubānas
KP”, reģ. Nr. 45403005405 (pašvaldības līdzdalība pamatkapitālā 100 %) sniegto informāciju par kapitālsabiedrības finansiālās darbības
ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem
nākotnē un lēmuma pieņemšanas brīdī pašvaldības budžeta finansējumu turpmākajiem trim
gadiem SIA „Lubānas KP” neparedzēt.
13. Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu
Saskaņā ar 2016. g. 15. martā noslēgto
sadarbības līgumu par projekta “Vidzeme iekļauj” (ID Nr. 9.2.2.1/15/I/003) īstenošanu, viens
no projekta uzdevumiem ir izstrādāt Vidzemes
reģ. Deinstitucionalizācijas plānu (turpmāk – DI
plāns). Pašvaldībām, kas ir apņēmušās īstenot
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumus, ir jāiesniedz
projekta pieteikums Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta
mērķa 9.3.1.”Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu
ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai
sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanai” otrajā projektu iesniegumu
atlases kārtā. Pamatojoties uz esošās situācijas
izpēti un analīzi, DI plāna mērķis ir rast optimālu
risinājumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai un izvietojumam Vidzemes
reģiona pašvaldībās. Lubānas novadā rekomendētais pakalpojumu izvietojums un sasniedzamie rezultāti: izveidot pašvaldības nekustamajā īpašumā “Eglāji 1” dienas aprūpes centru
personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Iznākuma rādītājs: jaunizveidotas normatīviem
atbilstošas 13 vietas dienas aprūpes centra
pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem.
Saskaņā ar Labklājības ministrijas
15.03.2018. lēmumu “Par izmaiņām plānošanas reģionu SAM 9.3.1.1. finansējuma kvotās”,
27.03.2018. Vidzemes plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas vadības grupas priekšlikumu par papildus piešķirtā finansējuma sadalījumu proporcionāli izveidotajam vietu skaitam pakalpojumos bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem un personām ar garīga rakstura
traucējumiem un Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 16.04.2018. lēmumu
Nr.1, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
infrastruktūras attīstības risinājumam Lubānas
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novadā, papildus piešķirts finansējums EUR
2283, t.sk. ERAF finansējums EUR 1914 un nacionālais publiskais finansējums EUR 342.
Nolēma
1. Atbalstīt projekta iesnieguma sagatavošanu Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa
9.3.1.”Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu
aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”
9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā.
2. Uzņemties saistības sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības
risinājuma īstenošanai un apstiprināt projekta
indikatīvās izmaksas: kopējais projekta attiecināmais finansējums ar snieguma rezervi EUR
91298, t.sk. ERAF finansējums EUR 77603 un
nacionālais publiskais finansējums EUR 13695;
kopējais projekta attiecināmais finansējums
bez snieguma rezerves EUR 85219, t.sk. ERAF
finansējums EUR 72436 un nacionālais publiskais finansējums EUR 12783.
Ar šī lēmuma stāšanos spēkā, zaudē spēku 2018. g. 30. janvāra domes sēdes lēmums
“Par dienas centra izveidi personām ar garīga
rakstura traucējumiem pašvaldības īpašumā
„Eglāji 1” un saistību uzņemšanos investīciju
projekta realizācijā” (protokols Nr.1, 4.§).
[*** 30.01.2018. domes sēdē tika pieņemts
lēmums par dienas centra izveidi pašvaldības
nekustamajā īpašumā “Eglāji 1” un saistību uzņemšanos jaunas infrastruktūras izveidei sociālo
pakalpojumu sniegšanai. Bet tā kā Vidzemes
plānošanas reģionā kļuva pieejams papildus
finansējums šīs jomas attīstīšanai, bija nepieciešams pieņemt jaunu lēmumu, lai pašvaldība
varētu pretendēt uz papildus finansējumu. Nodoms veidot infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti integrācijai
sabiedrībā palicis nemainīgs. Pašreiz ēkai, kurā
paredzēts izveidot dienas centru sociālo pakalpojumu sniegšanai, tiek izstrādāts jauns, ēkas
nākotnes lietošanas mērķim atbilstošs tehniskais
projekts.]
14. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Lubānas novada
administratīvajā teritorijā
2017. g. 18. decembrī dome saņēma Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
vēstuli “Par grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā”, kurā norāda, ka Saeima 2017.
g. 7. decembrī pieņēma grozījumus Atkritumu
apsaimniekošanas likumā”, kas paredz, ka, sākot ar 2018. g. 1. janvāri, pašvaldība ar lēmumu
noteiks maksu tikai par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu
un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un
kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu,
kā arī par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko
noslēgusi pašvaldība ar atkritumu apsaimniekotāju, bet Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija (turpmāk – SPRK) apstiprinās tarifu
par sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu
poligonos, kurā būs ietverts arī dabas resursu
nodoklis par atkritumu apglabāšanu. Mainoties
SPRK apstiprinātajam tarifam vai dabas resursa nodokļa likmei par atkritumu apglabāšanu,
pašvaldībai vairs nebūs jāgroza lēmums par atkritumu apsaimniekošanas maksu. SPRK 2018.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 18. maijs

g. 5. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 38 (protokols
Nr.13, 1.p.) „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem”.
Nolēma
1. Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Lubānas novadā par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu un citām
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām 6,31
EUR/m³.
2. Papildus lēmuma 1.punktā noteiktajai
maksai atkritumu radītājs sedz izmaksas par
sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, t.sk., dabas resursu nodokli saskaņā ar
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto tarifu.
3. Ar brīdi, kad stājas spēkā un tiek piemērota ar šo lēmumu apstiprinātā sadzīves atkritumu maksa, spēku zaudē ar domes 2017. g.
30.novembra lēmumu „Par sadzīves atkritumu
savākšanas tarifa apstiprināšanu Lubānas novada administratīvajā teritorijā” (protokols Nr.
15, 5§) apstiprinātā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa.
[*** Lai arī tiek atcelts 30.11.2017. lēmums
“Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Lubānas novada administratīvajā teritorijā”, sadzīves atkritumu kopējā spēkā esošā apsaimniekošanas maksa novadā nemainīsies. Bet,
sākot ar 2018.gada 1.janvāri, atbilstoši izmaiņām
Atkritumu apsaimniekošanas likumā, pašvaldība
varēs noteikt maksu tikai par sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu, bet Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija apstiprinās tarifu par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonos, kurā būs ietverts arī dabas resursu nodoklis par atkritumu
apglabāšanu. Tādējādi kopējo maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk veidos
gan pašvaldības, gan sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas noteiktais maksājums.]
15. Par saistību uzņemšanos un projekta
“Aktīvas un veselīgas ģimenes Lubānas novadā” īstenošanu
Nolēma
1. Atbalstīt iesniegto projekta pieteikumu
“Aktīvas un veselīgas ģimenes Lubānas novadā” Valsts reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā atklātu projektu konkursā Latvijas
valsts budžeta finansētas mērķprogrammas
“Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” ietvaros.
2. Uzņemties saistības par projekta īstenošanu un apstiprināt projekta izmaksas: kopējais
projekta attiecināmais finansējums 19996,80
EUR, tai skaitā valsts budžeta finansējums
16336,80 EUR un pašvaldības līdzfinansējums
3660,00 EUR.
[*** Ja izdosies gūt atbalstu iesniegtajam
projektam, ir plānots, ka tiks izveidota jauna asfaltēta seguma trase 300 m garumā un tā piekļausies pie esošā gājēju un velosipēdistu ceļa,
kas ved gar Lubānas vidusskolu. Rezultātā varētu tikt izveidota droša vieta, kur varēs pārvietoties
ar skrituļslidām un velosipēdiem, rollerslēpēm.
Izveidotā trase varēs tikt izmantota arī sporta
sacensību un aktivitāšu nodrošināšanai novadā.
Papildus projektā ir iekļauta atzīmēšanās iekārtu
un identu iegāde, kas atvieglos sporta aktivitāšu
ar orientēšanās elementiem organizēšanu.]
Informāciju apkopoja Lita Žeiere,
Tija Žvagina
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Lubānas novadā jauna tradīcija 1. maija
pavadīšanai – “Lubānas džunglis 2018”

Jau otro gadu 1. maijā Lubānas novadā
notikušas skriešanas sacensības “Lubānas
džunglis”. Ņemot vērā tik dažādo grupu sadalījumu un distances (1 km; 6 km; 9 km), kurām
sacensību dalībnieku varēja pieteikties, visiem
interesentiem bija iespēja izvēlēties sev tīkamāko un savām spējām atbilstošo. Finišu sasniedza gan dabas baudītāji, gan sportisti.
Skriešanas sacensību idejas autors ir Lubānas novada pašvaldības sporta pasākumu
organizators Māris Valainis, vai kā Lubānas
puses ļaudis viņu dēvē – Virsaitis. Jau zināms,
ka Māra idejas ir ar vērienu un sākotnēji varētu
šķist, ka pārdrošas, bet tomēr plānošanā un
pasākumu organizēšanā ieguldītais darbs
vienmēr attaisnojas un neliek vilties. Pasākumi
ir kupli apmeklēti un uzliktā kvalitātes latiņa
tiek noturēta, tādējādi dalībnieki ir gatavi atgriezties Māra organizētajos pasākumos atkal
un atkal. Bet pāri visam – aktīvi, priecīgi, draudzīgi un veselīgi līdzcilvēki – tāds ir galvenais
Lubānas džungļa vadmotīvs.
Šogad skriešanas sacensībās piedalījās
gan Lubānas novada aktīvie iedzīvotāji, gan arī
kaimiņu novadu sportiskie ļaudis. Lai arī iepriekšējās sacensības norisinājās pašā Lubānā, tad šogad tika lemts norises vietu mainīt uz
daudzveidīgāku reljefa apvidu Ezernieku apkaimē. Sacensību organizatoriem draudzīgu
atbalstu sniedza LVM atpūtas bāze “Ezernieki”, ļaujot to izmantot kā sacensību bāzes vietu. Pirmais starts bija jaunākajiem dalībniekiem
1 km distancē. Lielākie trasē devās vieni paši,
gadījās arī kāds kritiens, bet, neraugoties uz
sarežģījumiem, visi veiksmīgi sasniedza finišu.
Jaunākos skrējējus Knīpu un knauķu grupā
pavadīja vecāki, jāmin, ka pats jaunākais skrējējs bija nepilnus 4 gadus vecs. Visiem jaunākās paaudzes dalībniekiem tika piemiņas medaļas, par to neviltots prieks, kā arī daža
vecāku prieka asara, skatot savas atvases
godalgotajā trijniekā. Tālāk sekoja kopējais
starts pieaugušo distancēs, sākot no veselīgās
grupas līdz dabas baudītājiem. Viedākais skrējējs bija 67 gadus jauns un nebūt neizvēlējās
dabas baudītāju, bet gan sportistu distanci.
Skrējēji bija sajūsmā par lielisko trasi, kas vijās
pa mežiem, gar ezeriem, pāri pļavām, dažādiem kalniņiem un purviņu ar pērnajām dzērvenēm, kuras varēja baudīt atspirdzinājumam.
Kā runā aktīvie sportotāji, tad distance ir bijusi
interesanta, bet tajā pašā laikā gana sarežģīta,
grūtākais pārbaudījums daudziem skrējējiem
trasē bija Visagala pilskalns, kur, skrienot augšā, šķita, ka tiešām visam gals ir klāt. Lai arī šīs
bija sacensības, tomēr dalībnieki bija ļoti draudzīgi un šķita, ka vairāk ir koncentrējušies cīnīties paši ar sevi un baudīt lieliskos laikapstākļus. Balvas labākajiem skrējējiem sarūpēja
vietējie ražotāji, zemnieki, vīndaris un amatnieki, kā arī Vanagkalna Virsaitis Raimonds Dombrovskis. Sacensību rezultātus var atrast Lubānas novada pašvaldības mājaslapā www.
lubana.lv. Gribam uzteikt skriešanas sacensī-
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bu absolūtos uzvarētājus 9 km distancē: Kitiju
Auziņu (laiks 48:45) un Andreju Jesko (laiks
36:11). Zinot, ka Andrejs ir ļoti pieredzējis
skrējējs, regulāri piedalās maratonos, ir Latvijas rekordists 50 km skrējienā, Barcelona Trail
2016 kalnu taku skrējiena uzvarētājs, kas apmeties uz pastāvīgu dzīvi tepat kaimiņu Nagļos, jautājām par viņa iespaidiem. Andrejs apliecināja, ka Lubānas džunglī piedalīties patiesi
sagādāja prieku, sacensību trase ir bijusi ļoti
kvalitatīvi izveidota, lai gan tehniski viena no
sarežģītākajām salīdzinājumā ar citām līdzīgām skriešanas sacensību distancēm Latvijā.
Tā kā skriešanas sacensības “Lubānas
džunglis” nav komerciāls pasākums, bet gan
lielisks brīvā laika pavadīšanas veids, tad skrējiena norise nav iedomājama bez brīvprātīgā
darba. Vēlamies teikt paldies visiem brīvprātīgajiem palīgiem un atbalstītājiem, jo bez jums
pasākuma norise nebūtu pagājusi tik raiti un
viegli. Īpaša pateicība Andrim Seipulim, Ievai
Rozentālei, Ansim Deksnim, Irēnai Kozlovai,
Dacei Kočānei, Līgai Birziņai, Dzintrai Stradiņai, Oskaram Ivānam, Nensijai Grīnbergai-Ivānei, Sigitai Balodei, Raimondam Dombrovskim, Olgai Ivai ar meitu Vitu, Uģim Mihelsonam,
Mārcim Mihelsonam, Guntim Klikučam, Mārtiņam Valainim, Oskaram Žvaginam, Ronaldam
Feldmanim, Karlīnai Rudzītei, Dacei Rudzītei.
Sacensības šogad organizēja Lubānas novada pašvaldība, biedrība “Aborieši” un LVM atpūtas bāze “Ezernieki”. Neatsverams atbalsts
no atbalstītājiem: ZS “Vilces”, Lubānas vīnotavas (SIA “Aiviekstes klēts”), SIA “Lubānas aptieka”, Dace’s Felt Hats filcēšanas darbnīcas,
SIA “Hereford Agro”, SIA “Pilsētvides serviss”,
biedrības “Vanagkalns”, Daces Feldmanes.
Pasākuma noslēgumā, kā dāvana visiem
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 18. maijs

dalībniekiem un līdzjutējiem, bija iespēja noskatīties dokumentālo filmu “A To B Rollerski”.
Tas ir stāsts par latviešu sportistu, dēkaini un
aizrautīgu piedzīvojumu meklētāju Raimondu
Dombrovski, kurš 1988.gadā ar rollerslēpēm
veica 4200 jūdzes (6759,24 km) garu ceļu,
šķērsojot Ziemeļamerikas kontinentu no Kanādas līdz Meksikai 90 dienās. Un tas ir jau pieminētais Raimonds no Vanagkalna, kas atbalstīja šī gada skrējiena norisi. Arī Raimonds
izteica atzinīgus vārdus par Lubānas džungli
un sportisko noskaņojumu, kas valdīja Ezerniekos.
Paldies Mārim Valainim, kas māca tuvus
un tālus ļaudis svinēt svētkus aktīvā un sportiskā veidā. Lai arī kāds būtu jūsu nākotnes aktivitāšu plāns, atceraties, ka nākamgad 1. maijā
būs lieliska iespēja piedalīties jau trešajā skrējienā “Lubānas džunglis”!
Lubānas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tija Žvagina

3. jūnijā
no plkst. 9.30
Ūdens tūrisma attīstības
centrā „Bāka”

Piedzīvojuma sacensības
“Lubāna piedzīvojums
2018”

Lubānas vidusskolas skolēnu avīze

2018. gada mai
maijs
ijs

Noslēgt projektu braucam uz
Turciju
Ķiršu plaukums un ābeļziedu sārtums.
Saules zaķu ņirboņa, svaigās zāles reibinošā krāsa un vējš koku galotnēs. Klašu logu
rūtīs laiku pa laikam atspīd ilgu pilnas skolēnu acis. Kā gan gribētos tur – ārā... Skriet,
skriet, skriet, izskrieties, izvārtīties zaļajā
zālē, iebāzt degunu svaigi zaļā lapu krūmā,
noaut basas kājas.
Izdarītie darbi aizpeld pa upi, paliek
vien iegūtā pieredze, zināšanas un prasmes. Tās tev neviens nevar atņemt.
Hei! Nu gan aizsapņojāmies! Vēl jau
mācību gads rosās, vēl daži nopietni darbi
darāmi, vēl jāparēķina, jāpadomā un jāuzraksta, vēl jāsaprot un jāizzina, vēl atzīmes
uz augšu jāpavelk. Ātri, ātri, mudīgi! Ir īstais
laiks pārskatīt darāmo, kas vēl jāpaveic.
Laiks pārlūkot mācību grāmatu pēdējās
lappuses, kas vēl jāiemācās, kas jāapgūst,
kas jāizlasa. Katram pašam jāparēķina, kas
sanāks. Kādi būs vērtējumi liecībās? Jāsaprot, kur vēl jāpiestrādā, kam jāvelta papildus uzmanība un laiks.
Nu jau par tradīciju arī mūsu skolā ir
kļuvuši Baltā galdauta svētki, kurus atzīmējam Latvijai nozīmīgā datumā 4. maijā, kad
visi kopā priecājamies par iegūto neatkarību. Baltais galdauts ir un būs kā simbols,
kas apvieno. Baltajai krāsai jau mūsu senču
tradīcijās ir īpaša simboliska nozīme. Balts
– tas ir garīgi tīrs un tikumīgs, sakārtots un
harmonisks. Balti klāts galds latviešiem allaž ir bijis godu un svētku galds.
Māmiņdiena iekrīt tādā skaistā laikā...
Pavasaris, ziedi, smaržas. Šovakar gaiss
ārā tā smaržo, tā smaržo.. augšup kāpj
migla, putni vītero… Tā ir diena, kad cilvēki pateicas savām māmiņām par to, ka tās
laidušas mūs pasaulē, audzinājušas un rūpējušās. Paldies, Tev mīļo māmiņ!
Īpašs šis laiks ir 9. un 12.klases skolēniem, jo durvis uz pasauli jau ir vaļā, un
sirds jau ir ceļā, jo tā zina mērķi. Viss plašums tagad pieder Jums, viss ir Jūsu pašu
iepazīstams, atklājams, sajūtams, iemīlams.
Lai veiksme un panākumi eksāmenos!
“Saldskābmaizes” komanda Jums vēl:
Priecājies par mirkli! Priecājies, ka Tu esi!
Viens mazs saulesstariņš atnes prieku.
Mācies visu mūžu! Mācies sevi izzināt!
Tikai labestība atver pasauli.
Laba doma rada, slikta doma grauj.
7. klases skolniece
Elizabete Kalniņa

Erasmus+ projekts „Edu care fully” strauji tuvojas nobeigumam. No 22. – 28. aprīlim
Lubānas vidusskolas direktore Iveta Peilāne
un skolotāja Anita Tropa devās uz projekta
pēdējo tikšanos, kura notika Turcijas lielākajā
pilsētā Stambulā. Pilsēta atrodas divos kontinentos, starp Melno un Marmora jūru, Bosfora
šauruma krastos. Tajā ir 15 miljoni iedzīvotāju.
Tā kā šī tikšanās reize bija projekta noslēgums, tad tajā piedalījās tikai visu 7 valstu
skolotāji. Nedēļas garumā darbs pie projekta
rezultātu apkopojuma un semināriem mijās ar
atpūtu, kuras laikā tuvāk iepazinām Stambulu.
Viens no projekta rezultātiem ir elektroniskais buklets, kurā apkopoti skolēnu paveiktie
darbi, viņu veidotās filmas, aptauju rezultāti,
esejas, kopīgie secinājumi par gūto pieredzi
pēc katras tikšanās reizes. Bukletā ir ievietoti
arī skolotāju semināru materiāli, kuros atspoguļoti katras skolas labās prakses piemēri. Arī
Lubānas vidusskolas skolotāju Daces Pauliņas
un Ineses Sondares vadīto semināru materiāli
no projekta tikšanās reizēm 2017. gada septembrī ievietoti šajā bukletā.
Turcijas tikšanās reizē skolotājiem bija iespēja salīdzināt savu un Turcijas pieredzi semināros par tēmām; „21.gadsimta prasmes
šodienas skolēniem” un „Multikulturālisms.”
Multikulturālisma tēma Turcijā šobrīd ir ļoti
aktuāla. Arī mēs nedēļas laikā izjutām dažādu

tautu vēstures, kultūras un tradīciju vienreizēju
sajaukumu. To vērojām gan muzejos, gan uz
ielas. Sastapām dažādi ģērbtus cilvēkus. Sievietes melnos apģērbos un aizklātām sejām,
meitenes lakatos, turpat līdzās cilvēki, kādus
esam pieraduši redzēt ikdienā pie mums.
Neparasti mums bija ikdienā visur redzēt
valsts karogus. Tie gan pa vienam, gan virtenēs plīvoja pie mājām, ar tiem bija greznotas
ielas. To varētu saukt par „karogu kultu.”
Viesojoties skolā sapratām, kāpēc turku
bērni tik labi zina savas valsts vēsturi. Skolā
tam tiek pievērsta īpaša uzmanība. Gaiteņos
bija zīmējumi un attēli, kuros redzami svarīgākie vēsturiskie notikumi. Muzejos sastapām
ļoti daudzas skolēnu grupas, kurām vēstures
stundas notika gidu pavadībā. Visas mūsu uzturēšanās laikā izjutām turku viesmīlību, viņu
lepnumu par savu valsti, kultūru, cilvēkiem un
vēlmi ar to visu iepazīstināt cilvēkus aiz savas
valsts robežām.
Skolotāja Anita Tropa

Skolas avīžu veidotāju tikšanās
Madonas Valsts ģimnāzijā 10. maijā notika Madonas reģiona skolu avīžu skate. Skolu
avīžu veidotāji ir skolēni no 5. – 12.klasei, tikai
meitenes. Pasākums notika ar iepazīšanās
un saliedēšanās spēli. Turpinājumā sekoja
nodarbība ar laikraksta “Izglītība un Kultūra”
žurnālisti Vitu Pļaviņu, kas mācīja, kā pareizi
rakstīt informatīvās ziņas.
Tālāk sekoja izlaušanās spēle jeb „escape.” Tā tiešām sagādāja lielu prieku. Kas ir
izlaušanās spēle? Tas ir piedzīvojums vairāku
cilvēku komandai, kas tiek ieslēgta telpā. Izkļūt iespējams, strādājot komandā, pildot dažādus tematiskus uzdevumus, risinot mīklas
un meklējot apslēptas atslēgas. Spēle ir balstīta uz meklēšanu, radošu domāšanu, spēju
analizēt ieraudzīto. Ir nepieciešami viegli teh-

niski risinājumi, kas neprasa īpašas spējas
vai neparastas zināšanas. Lai izkļūtu no šīm
telpām, mums tika dots laiks – 10 minūtes.
Skolu avīžu skatē piedalījās 6 skolas avīzes – Madona Valsts ģimnāzijas, Madonas
pilsētas vidusskolas, Bērzaunes pamatskolas, Lubānas vidusskolas, Meirānu O.Kalpaka
pamatskolas, Degumnieku pamatskolas.
Lubānas vidusskolas avīze „Saldskābmaize” ieguva nomināciju „Literārās jaunrades popularizēšana”, bet Meirānu O.Kalpaka
pamatskolas avīze „Kaktuss” ieguva nomināciju „Rakstu formu daudzveidība.” Par labāko skolas avīzi tika atzīta Madonas pilsētas
vidusskolas avīze „Gaitenis.”
7. klases skolniece
Elizabete Kalniņa

Skolēnu avīzītes “Saldskābmaize” korespondenti:
Samanta Zviedre, Elizabete Kalniņa, Alma Elīze Ezeriņa, Elīna Reire,
Mikus Straume, Una Ivanova, Aleksandrs Ozoliņš, Kristiāna Fjodorova,
Loreta Māliņa. Skolotāja – konsultante: Ilona Kalniņa
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 18. maijs

5

“SALDSKĀBMAIZE”

Jaunrades konkurss
Praulienas pamatskola rīko Ilzes Indrānes 8. literārās jaunrades konkursu,
kur dalību ņēma arī Lubānas vidusskolas
skolēni. Konkursa mērķis ir attīstīt skolēnu
literārās jaunrades prasmes un veicināt
interesi par rakstnieces daiļradi. Nelielam
ieskatam piedāvājam 6. klases skolnieces
Lauras Švedovas un 7. klases skolnieces
Renātes Jakovļevas darbus.

Zīmējumi sniegā

Šo tematu izvēlējos, jo man patīk zīmēt. Manuprāt, zīmējumi ir nepieciešami, lai šo pasauli padarītu krāšņāku un
jautrāku. Zīmējums ir māksla, kur varu
izpausties.
Ir saulaina, skaista ziemas diena. Izeju
ārā, krīt balts sniedziņš, un es iedomājos
pazīmēt. Ko lai zīmēju vispirms? Sākšu ar
vienkāršāko. Velku vienu garu svītru, tai
pāri vēl vienu. Vēl un vēl to garo svītru,
kas no tā sanāk? Skat, viena sniegpārsliņa sniegā uzzīmēta! Cik tā ir burvīga! Liekas, ka tā smaida kā pavasarī pienenīte.
Ko lai zīmēju nākamo? Velku vienu lielu apli, tālāk trešo, ceturto. Mazu trijstūrīti
zīmēju. Vai tu zini, kas te sanāk? Tieši tā!
Mums ir viens liels sniegavīrs uzzīmēts!
Tagad man ir divi mazi, jauki zīmējumi. Varbūt vajag uzzīmēt trešo? Lēnām
satumst debesis, jāzīmē ātri! Zīmēšu
mēnesi – lielu, spožu, neparastu. Krāsas
tumsā pazaudēju, ko nu tagad darīt? Mēness gaisma apspīd mani, kad zīmēju to.
„Paldies tev, mīļais mēnestiņ, ka palīdzēji
man!” es jautri uzsaucu savam nesteidzīgajam palīgam.
Pamodos no rīta, izgāju ārā. Zīmējumi
apsniguši, neko vairs nevar redzēt. Tomēr
sejā man atplauka smaids, atceroties to,
kā man mazais mēnestiņš palīdzēja. Vai
nav burvīgi?

Ziema, sniegs un skaistums ir visapkārt. Dažviet var pamanīt bērnu atstātos
zīmējumus. Tie ir tik dažādi un skaisti.
Bērnu iztēle ir tik neparasta! Sniegā var
saskatīt tik daudz interesanta un aizraujoša! Arī man ļoti patīk veidot un vērot
zīmējumus sniegā.
Pie skolas stūra ir pavisam neliels zīmējums, kurā redzami cilvēki, kas kāpj
kokos. Tas man atgādina, kā es maziņa
augām dienām dzīvojos kokos. Es biju
ļoti klusa kā pelīte. Man patika vienai pašai spēlēties ar mantām un fantazēt par
nākotni. Pie manām māsīcām bija viens
koks, no kura es nokāpu lejā tikai pašā
vakarā. Man stāstīja, kā māsīca, kāpjot
nost no koka, esot aizķērusies aiz kapuces un netikusi lejā.
Paejot mazliet tālāk, ieraugu sniega
pili. Tā atgādina Sniega karalienes pili.
Ar burvīgiem tornīšiem un logiem. Man
vienmēr ir palicis atmiņā, kā pirms septiņiem gadiem tētis uzcēla sniega cietoksni no lielām sniega bumbām. Es iztēlojos, ka tas ir veikals un visiem pārdevu
dažādus ēdienus un par to saņēmu pašu
izveidotu naudu.
Pa ceļam uz veikalu var redzēt pēdu
nospiedumus, ko ir atstājusi sieviete un
mazs bērniņš. Man agrāk patika iet aiz
mammas un savu mazo pēdiņu likt viņas
apavu nospiedumos. Tā es vienmēr gāju
visu ceļu līdz mājām. Tas likās tik aizraujoši! Man ļoti gribētos to piedzīvot vēlreiz. Es ceru, ka pēc daudziem gadiem
arī maniem bērniem patiks to darīt.
Manuprāt, ejot pa ceļu, vajag pievērst uzmanību apkārtnei, jo var saskatīt
tik daudz skaista un neparasta. Skaistais
ir visapkārt, tikai vajag redzīgas acis, lai
to visu ieraudzītu.

6. klases skolniece
Laura Švedova

7. klases skolniece
Renāte Jakovļeva

Zīmējumi sniegā

Sporto visa
klase
Lubānas vidusskolas 3. klases skolēni
šajā gadā ir iesaistījušies projektā “Sporto visa klase”. Šis nav projekts olimpiešu
sagatavošanai. Tas paredzēts bērnu veselības nostiprināšanai, viņu stājas uzlabošanai un motivācijas radīšanai nodarboties
ar sportu. Sporta stunda trešklasniekiem ir
katru dienu. Tas gan pagarina stundu skaitu dienā, bet ieguvumi no lielākas sportošanas ir ievērojami. Skolēni vairs nevar
iedomāties dienu skolā bez sporta!
Elza: Esmu kļuvusi sportiskāka, aktīvāka.
Mārtiņš: Esmu iemācījies vadīt bumbu
un spēlēt futbolu.
Emīlija: Es tagad labāk skrienu un protu izpildīt “vēzīti”.
Marta: Esmu kļuvusi enerģiskāka un
ievēroju veselīgu dzīvesveidu.
Lauma: Esmu ieguvusi daudz labumiņu, bet galvenais – prieku sportojot.
Simona: Mans dzīvesveids ir kļuvis
enerģiskāks.
Markuss: Man patika sporta stundas
katru dienu un Labais darbs, ko veicām
visi kopā!
Projektā piedalījās 3. klases no 111
Latvijas skolām. Visa mācību gada laikā
sacentāmies ar savas grupas (18 skolu)
komandām: sportā, sekmēs un labajā darbā. Esam piedalījušies stafetēs Daugavpilī,
veikuši VFS vingrinājumus, labi tikuši galā
ar valsts diagnosticējošajiem darbiem, kā
arī veikuši Labo darbu – sakopuši kādu
stūrīti savā pilsētā. Nu esam saņēmuši projekta kopvērtējumu par paveikto visa mācību gada garumā. Savā grupā ieguvām
2. vietu, tikai par 1 punktu atpaliekot no 1.
vietas. Bet, vērtējot visas 111 skolas, esam
desmitniekā!
Prieks ir liels, kaut arī nedaudz skumji,
jo uz finālu cīnīties par ceļojošo kausu, ir
tiesības 1. vietām. Neskumstam, jo projekts ir devis daudz pozitīva katrā un motivāciju nākamgad saņemties vēl un vēl!
Klases audzinātāja Vita Paeglīte

Skolu pašpārvalžu tikšanās Lubānā
Jau 3. gadu Lubānas vidusskolā notiek tuvāko skolu pašpārvalžu tikšanās.
Pie mums viesojās Meirānu Kalpaka pamatskola, Cesvaines vidusskola, A.Eglīša
Ļaudonas vidusskola.
Devāmies uz dabas taku “Aiviekstes
ozoli”, kur Mārcis Andris Mihelsons pastāstīja par aizvēstures darbarīkiem, ar
kuriem darbojās mūsu senči. Spēlējām arī
iepazīšanās, domāšanas un saliedēšanas
spēles. Ikkatram tika dota iespēja izmēģināt loka šaušanu. Pēc aktīvi pavadītas
dienas, kopīgi gatavojām zupu. Guvām
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pozitīvas emocijas, jauki pavadījām laiku
un ieguvām jaunus draugus.
Jautājot Lubānas vidusskolas pašpārvaldes dalībniekiem par pasākumu, viennozīmīgi atbildes bija pozitīvas.
Stāstīju par dabas taku “Aiviekstes
ozoli”, mācīju šaut ar loku, kā arī vadīju
vienu no sacensību stacijām. Guvu sava
veida pieredzi, kas turpina mani pilnveidot. (Mārcis Andris Mihelsons)
Man patika darbošanās grupās, jo
bija jauktas komandas un varēja labāk iepazīties ar citu skolu skolēniem. Vislabākā
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 18. maijs

stacija bija tā, kurā vajadzēja atminēt populāras dziesmas pēc dažādiem attēliem.
(Elīna Stoļere)
Ļoti patika komandu stafetes, pati
interesantākā bija dzijas atšķetināšana un
satīšana kamolā, jo tas bija kaut kas jauns
man. Vārījām arī zupu uz ugunskura, ko
varētu ieviest par tikšanās tradīciju. (Dita
Stērniniece)
Pašpārvaldes prezidente
Ilva Ozolniece un
12. klases skolniece
Vineta Džigure

AKTUĀLI

Ceļā uz Dziesmu svētkiem…
15. aprīlī Lubānas kultūras nama senioru
sieviešu koris “Noskaņa” ļoti veiksmīgi piedalījās Madonas koru apriņķa skatē, iegūstot
I pakāpi ar 42,33 punktiem. Milzīgs prieks,
ka ieguldītais darbs ir atzinīgi novērtēts.
Paldies kora diriģentei Silvijai Bērziņai, kora
dvēselītei – prezidentei Ainai Peilānei, kā arī
visām dziedātājām, kas gadiem saglabājušas dziesmu svētku tradīcijas. Prieks par jaunām skanīgām balsīm kolektīvā, kas padara
mūsu “Noskaņu” skanīgāku un bagātāku.
Pateicoties Lubānas novada pašvaldības ieguldījumam un projekta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.
gadam apakš pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju”, “Cilvēks, vieta, darbs
Madonas reģionā 2015.-2020.” ietvaros ir
realizētajam projektam “Tautas tērpu iegāde
Lubānas novada amatiermākslas kolektīviem” – mūsu koris varēja piedalīties skatē
ar jaunajiem tērpiem. Lai simtgades Dziesmu un Deju svētki iedvesmo un gandarī!
Lubānas kultūras nama direktore
Velga Puzule

Biedrība “Saulains rīts”
A/S “Latvijas
Valsts meži” un nodibinājuma “Fonds”, “Ziedot.lv” projekta “Stipru un veselu ģimeni katram bērnam!” ietvaros aicina vecākus iesaistīties nodarbībās un organizētajās aktivitātēs.
Katru svētdienu Lubānas sporta zālē vai
laukumā notiek vingrošanas nodarbības. Plkst.
9.00 uz nodarbībām tiek aicināti interesenti vingrošanai ar lielāku noslodzi, bet plkst. 11.00 iesācēji.
17. un 18. maijā plkst. 10.00 biedrības “Saulains rīts” telpās Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā
uz nodarbībām “Svētku tortes gatavošana” un
“Dzimšanas dienas ballīte bērnam” tika aicināti
Lubānas novada jaunie vecāki.
1. jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā – paredzēts Ģimenes pārgājiens. Aicināti piedalīties vecāki kopā ar bērniem vecumā līdz 10 gadiem. Pulcēšanās plkst. 13.00 pie
Lubānas vidusskolas.
Vasaras darba nometne bērniem vecumā
no 9 – 14 gadiem “Rokas darba nebijās” notiks
laika posmā no 17. – 23. jūnijam Meirānu Oskara Kalpaka pamatskolā.
Ģimene ir viena no mūsu sabiedrības pamatvērtībām. Stipra ģimene, kurā bērni tiek audzināti mīlestībā un sapratnē, kur vecāki bērniem velta savu laiku, kopīgi darbojoties,
runājoties, mācoties, ir vissvarīgākā lieta, kas
katram var piederēt, ja šo vērtību paceļ pāri visam.
Tuvāka informācija, pieteikšanās nodarbībām un aktivitātēm pie projekta vadītājas
Vēsmas Masas ( t.20275661).

Miniintervija ar kora
prezidenti Ainu Peilāni
Jums šogad ir ļoti labi sasniegumi koru
skatē. Kā nopelns tas ir? – Galvenokārt jau
tas ir kora dvēseles – diriģentes Silvijas nopelns. Viņa notur kora garu gan ar nopietnu
pieeju darbam, gan ar humora dzirkstīti, kad
tas ir nepieciešams. Mēs ne tikai dziedam
mēģinājumos, bet arī parunājam par dzīvi.
Kad gatavojamies pasākumiem, tad visas
čakli strādājam. Mūsu diriģente ir ļoti zinoša
savā jomā un savas zināšanas nodod mums.
Korī bijām palikušas vairs tikai 16 dziedātājas,
tagad esam 22.
Kā esat tikušas pie tik daudzām skaistām balsīm? – Jā, ir notikusi paaudžu maiņa.
Korī varēsiet redzēt citas sejas. Protams, katra dziedātāja tika uzrunāta personīgi. Paldies
meitenēm, kuras neatteicās nākt dziedāt.
Ar kādā domām dosieties ceļā uz
dziesmu svētkiem? – Ar prieku. Šis ir Latvijai
skaists laiks – simtgade, un mēs varēsim baudīt svētku sajūtu, pašas esot visos notikumos
iekšā. Ir arī gandarījums par paveikto – mums
pirmo reizi tik augsts vērtējums koru skatē.
Lai veicas arī turpmāk! Ligita Pētersone

31.05.
14.00

Svinīgā
pieņemšana

31. maijā Lubānas novada tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā novada domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks
aicina uz ikgadējo svinīgo pieņemšanu
mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto
vietu ieguvējus un viņu pedagogus – pateicībā par Lubānas novada vārda popularizēšanu un ieguldīto darbu.

Jaunumi biedrībā
“Saulains rīts”

“Goda Aplis” Lubānā – iespēja
tikties ar Jāni Liepiņu
Festivāls “Goda Aplis” ir aicinājums svinēt Latvijas valsts simtgadi gada garumā
katru nedēļas nogali savā novadā. 53 nedēļas, 50 Latvijas novadi – arī Lubānas novads.
Viena no festivāla norisēm pie mums būs ar
novadu saistītas personības godināšana, jo
2.jūnijā būs tikšanās ar ārstu, publicistu un
rakstnieku Jāni Liepiņu. Šī reizē būs arī 8.
tikšanās Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra un biedrības
“Lubānas Puse” organizētājā pasākumu
ciklā “Dzimis Lubānas pusē, audzis Latvijai!”.
Jānis Liepiņš dzimis 1930. gada 19.
oktobrī Lubānā, maiznieka ģimenē. Pirmā
skola arī bijusi tepat Lubānā, tālāk zinības
apgūtas Rīgas 4.vidusskolā. Ārsta profesija iegūta, mācoties Latvijas Universitātes
Medicīnas fakultātē un Rīgas Medicīnas institūtā. Darba gaitas Jāni Liepiņu bija aizvedušas uz Rendu (apdzīvota vieta Kuldīgas
novadā), kur bijis galvenais ārsts, vēlāk
Rīgas 2. slimnīcas ārsts – dietologs. 1962.
gadā sācis strādāt Latvijas Eksperimentālās
un klīniskās medicīnas institūtā. 1969. gadā
Jānis Liepiņš aizstāvējis medicīnas zinātņu
kandidāta disertāciju, profesionālā darbība
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 18. maijs

ar medicīnu bija saistīta līdz 1993.gadam.
Paralēli ārsta profesijai rakstījis dzejoļus,
publicējis grāmatas. Vairākas no tām ir ar
populārzinātnisku ievirzi, taču ir arī stāstu,
tēlojumu, dzejas un eseju grāmatas. Atdzejojis arī Dantes sonetus. Tik daudzveidīgs
būs mūsu “Goda Apļa” viesis.
2015. gada intervijā Latvijas Radio 3 Klasika programmai “Mana mūzika”, atbildot
uz jautājumu, kas vajadzīgs, lai dzīvotu piepildīti, teicis: “Maz ēst un daudz klausīties
mūziku! Tad būs mundrs prāts. Katram jau
ir savi paradumi un tos neklājas mainīt. Bet
kopumā... To, ko esi sācis mātes virtuvē ēst,
to vajag ēst līdz mūža galam, bet ar katru
gadu par vienu kartupeļa šķēli mazāk, par
vienu maizes šķēli mazāk, un tā beigās pārtikt tikai no mūzikas vien!”. Aicinām uz tikšanos, lai iepazītu asprātīgo, nedaudz ironisko
un izcilo novadnieku Jāni Liepiņu. Šoreiz
tikšanās būs atšķirīga, jo varēsim vērot Jāņa
Liepiņa stāsta “Jubilejas vakariņas” teatralizētu uzvedumu. Uzvedumā piedalīsies Dailes teātra aktrise Lidija Pupure un Latvijas
Universitātes folkloras ansambļa “Dandari”
dalībnieki. Tiksimies “Goda Aplī” Lubānā!
Tija Žvagina
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NOVADĀ

Aktuālākais
novadā
PAŠVALDĪBAS ZIŅAS
Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā atklāta Katrīnas Valaines izstāde “Amats – mūža pamats”.
Lubānā uzsākti strūklakas remontdarbi.
Darbus plānots pabeigt līdz jūnijam.
Ir izsludināts iepirkums ielu seguma atjaunošanai Lubānā: 1) Barkavas ielas asfalta
atjaunošanai ar bitumena un šķembu pārklājumu; 2) Latgales ielas seguma uzlabošanai ar
dubultās virsmas apstrādes metodi; 3) gājēju
ietves seguma uz tilta pār Aivieksti atjaunošanai. Piedāvājumi jāiesniedz novada pašvaldības
administrācijā līdz 2018. gada 29. maijam. Nolikumu un papildus informāciju skatīt www.lubana.lv.
Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Mežsarga 15. maijā piedalījās
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un
Labklājības ministrijas rīkotajā konferencē “Latvijai – 100. Bērnu tiesību aizsardzības likumam
– 20”. Konferences mērķis – apzināt galvenās
problēmas, kas traucē bērnu vienlīdzīgu tiesību
un iespēju nodrošināšanai, kā arī iespējām saņemt kvalitatīvus sociālos pakalpojumus.
Līdz 22. maijam vēl var pieteikties platību maksājumu saņemšanai. Pēdējā diena, kad
atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs, bet atbalsta apjomam tiks piemērots 1 % samazinājums par katru nokavēto darba dienu.
Lubānas novada pašvaldība turpina
“Lubānas novada attīstības programmas 2019.2026. gadam” izstrādi. Uzņēmēji, pārvaldes
darbinieki, Lubānas novada iedzīvotāji, ikviens
interesents tiek aicināts iesaistīties programmas izstrādes darba grupās, būt aktīviem, izteikt savus priekšlikumus. Par attīstības programmas izstrādes gaitu sekot līdzi informācijai
novada mājaslapā www.lubana.lv un pašvaldības izdevumā “Lubānas Ziņas”. Saistībā ar jaunā attīstības plāna izstrādi ir noslēgusies aptauja, kuras laikā tika saņemtas 115 iedzīvotāju un
6 uzņēmumu pārstāvju aptaujas anketas. Pal-

dies visiem, kas veltīja laiku aptaujas anketas
aizpildīšanai, Jūsu viedoklis un izteiktie priekšlikumi tiks izvērtēti attīstības plāna izstrādes darba grupās.
Lubānas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, kas ved uz Jauno kapu konteineriem sadzīves atkritumus no mājām, pārdomāt
savu nelikumīgo un administratīvi sodāmo rīcību. Šādiem atkritumiem domāti konteineri personīgo māju un daudzdzīvokļu māju pagalmos.
Ir arī atsevišķi izvietoti konteineri šķirotajiem atkritumiem vairākās vietās novadā. Lubānā – pie
veikala TOP, pie PII “Rūķīši”, pie aprūpes centra, aiz VUGD depo, pie Ozolu 7 mājas. Indrānos – pie bibliotēkas. Meirānos – aiz stacijas
ēkas. Pašvaldība aicina šķirot atkritumus arī kapos, konteineros novietojot tur paredzētos atkritumus. Cienīsim citu darbu, jo jūsu izmestie
atkritumi, kādam ir jāšķiro un jānogādā atbilstošā vietā. Sabiedrības modrā acs ievērojusi zaļu
VW Golf automašīnu, kas atkritumus vedusi no
mājām uz konteineriem pie kapiem.
SKOLU ZIŅAS
17. maijā PII “Rūķīši “ aicināja uz tikšanos visus potenciālos audzēkņus kopā ar vecākiem ciemos, lai iepazītos ar grupām, padarbotos radošajās darbnīcās, ieklausītos stāstījumā
par dzīvi “Rūķīšos”.
18.maijā Meirānu Kalpaka pamatskolā
notika Ģimeņu dienai veltīts pasākums, kurā
bija iespēja skatīties 3 izrādes: Gunta Kārkliņa
“Ilzītes kliņģerītis”, Ināra Šteinberga “Maināmies” un fragments no Annas Brigaderes “Maija un Paija”.
KULTŪRAS ZIŅAS
Ņemot vērā mazo apmeklētību kino seansiem, pieņemts lēmums vasaras periodā neveikt spēlfilmu un dokumentālo filmu demonstrēšanu. Kino seansi tiks atsākti rudenī, taču vēl
pirms vasaras uzsākšanās tiks demonstrētas
multfilmas bērniem 25. maijā un 1.jūnijā.
Mātes dienas un citu kultūras pasākumu aktivitātes skatīt fotogalerijā www.lubana.lv.
BIEDRĪBU ZIŅAS
Nodibinājumam Broņislavas Martuževas
fonds RAKSTĪTĀJA ir atbalstīti trīs projekti:
Valsts Kultūrkapitāla fonda, Latgales kultūras
programmā projekts “Broņislavas Martuževas

mātes skreines restaurācija” (Eur 3000), Vidzemes kultūras programmā projekts “Broņislavas
Martuževas dzejas klēts apcirkņi” (Eur 2600) un
projektu konkursā “Vidzemes NVO iniciatīvas
Latvijas simtgadei 2018” projekts “Broņislavas
Martuževas dzejas klēts” atklāšanas un vērtību
godināšanas pasākumu cikls (Eur 2100).
DAŽĀDAS ZIŅAS
Vidzemes Augstskolas studiju programmu Tūrisma organizācija un vadība (TOV) un
Tūristu gids – ceļojumu un pasākumu organizators (TG) studenti no 14. līdz 23. maijam pavadīs
Integrēto apvidus praksi Lubānas novadā. Tās
ietvaros studenti sakops tūrisma objektus, veidos velomaršrutus un organizēs pasākumus.
Prakses laikā 25 studenti pasniedzēju Ivetas
Druvas Druvaskalnes un Jura Smaļinska pavadībā praktizēs studijās gūtās iemaņas dažādos
uzdevumos. Studenti apsekos tūrisma objektus
un tūrismā iesaistītus uzņēmējus, lai izveidotu
vairākus velomaršrutus. Tikmēr TG studenti Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītājas Ilzes Kraukles vadībā
iepazīs Broņislavas Martuževas dzejas klēti, izstrādās idejas ekspozīcijai un pasākumiem.
23. maijā plkst. 14.00 Lubānas novada
tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
visi laipni aicināti uz Vidzemes Augstskolas studiju programmu Tūrisma organizācija un vadība
(TOV) un Tūristu gids – ceļojumu un pasākumu
organizators (TG) studentu integrētās apvidus
prakses rezumējumu. Būs iespēja uzklausīt grupu atskaites-prezentācijas, priekšlikumus Lubānas novada tūrisma attīstībai.
Dabas aizsardzības pārvalde pateicas
Lubānas novada pašvaldībai par izrādīto atbalstu Eiropas Savienības nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apsekošanai 2017. gadā! Šī
sadarbība palīdz realizēt projekta mērķi – apzināt Latvijas dabas bagātības. Otrā Dabas skaitīšanas sezona jau ir uzsākta – no aprīļa līdz novembrim eksperti apsekos valsts teritoriju,
tostarp arī Lubānas novadu, uzskaitot Eiropas
Savienības (ES) nozīmes aizsargājamos biotopus – viendabīgas teritorijas, kurās sastopama
liela bioloģiskā daudzveidība (bioloģiski vērtīgi
zālāji, dabiskoties sākušas mežaudzes, purvi,
avoksnāji, cilvēka mazietekmēta jūras piekraste,
kāpas, upes, ezeri, alas, iežu atsegumi.

Eksperimentāls pasākums “Debates 2018”
Gita Sauka
vada
debates.

27. aprīlī, Lubānas novada tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma centra telpās
notika jauns un eksperimentāls pasākums –
DEBATES 2018.
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Pasākuma mērķis bija gan parādīt lubāniešiem un novadniekiem, kas īsti ir debates, gan
izaicināt pašiem sevi, debatējot. Pasākumu lieliski novadīja un koriģēja tā gaitu Gita Sauka.
Sākumā viņa iepazīstināja ar debašu gaitu visus
nezinātājus un pēc tam jau ar tiesnešu trio: Rebeku Birziņu, Daci Kočāni un Aiju Andersoni.
Galvenās tēmas, par kurām tika debatēts,
bija gan profesijas apguve pēc 9. vai 12. klases,
gan Latvijā ražotu preču iegādes nepieciešamība, un pat tas, vai mūsdienu tehnoloģijas nav
tikai cilvēku slinkums.
Puse, kas izteicās par labu pirmajai tēmai
bija Baiba Ķevere, Zanda Kočāne un Ance Stafecka, savukārt “PRET” pusē uzstājās Jolanta
Žvagiņa, Krista Žvagiņa un Madara Zviedre. Par
to, ka jāpērk Latvijā ražota prece, savu viedokli
izklāstīja Renārs Ozoliņš, Mārcis Mihelsons un
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 18. maijs

Ivo Pētersons. Puišu oponenti bija skolotāju
komanda – Ilva Markova, Vita Paeglīte un Ilona
Kalniņa. Trešās tēmas aizstāvji un “PAR” viedokļa paudēji bija Edijs Krēsliņš, Jānis Miška un Jānis Šķēls. “PRET” tehnoloģijām debatēja Ēriks
Kočāns, Jolanta Kočāne un Elīza Kočāne.
Jāpiebilst, ka komandas zināja tikai tēmu,
par kuru debatēs. To vai jāaizstāv būs “PAR” vai
“PRET” viedoklis, debatējošie uzzināja tikai īsi
pirms sava starta.
Liels paldies jāsaka gan Gitai Saukai par
izcilo debašu novadīšanu un Ilzei Krauklei par
telpām, gan Lubānas novada jauniešiem un
pašiem debatētājiem un tiesnešiem, bez kuriem šis pasākums nenotiktu. Debates izvērtās
ļoti radošas un domas raisošas, kāds arī bija to
slēptais mērķis. Ar nepacietību gaidām debašu
otro cēlienu nākamgad! Ance Stafecka

INTERESANTI

Tikšanās ar personībām
Māmiņdienas priekšvakarā Lubānas
novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā notiek sirsnīga tikšanās ar 2
māsām, kam saknes sākušās Lubānā. Arī
viņas ir mammas. Ikvienas māmiņas prieks
ir viņu bērnu sasniegumi, panākumi dzīvē.
Arī māsas Agita Pusvilka un Sanita Pusvilka-Bierande ir mammas Ināras prieks un
acuraugs.
Drosmīgākā un runātīgākā ir vecākā māsa
Agita, kas tad arī sāk savu stāstījumu par to,
kādas domas izraisa teiciens “Dzimis Lubānas
pusē, audzis Latvijai”: – Esmu domājusi par to,
kā ir būt lubānietim, dzīvot Latvijai. Man likās,
ka tie ir sevis meklējumi ar domu darīt kaut ko
labu šai valstij. Tomēr man godīgi jāsaka, ka
šeit, visu priekšā varētu stāvēt ikviens no jums,
kurš dara kaut ko, kas viņam ir sirdij tuvs, dara
to, kas ir noderīgs vēl vismaz vienam cilvēkam.
Tā es izjūtu to būšanu Latvijai.
Pa 24 gadiem, kopš pabeigta Lubānas vidusskola, ir daudz kas noticis. Es iestājos Latvijas Universitātē, vispirms mācījos filoloģijas
fakultātē (viens bakalaurs), tad otrs bakalaurs
komunikācijas, sociālo zinātņu fakultātē. Gandrīz 20 gadus esmu darbojusies mediju jomā,
komunikācijā, strādājusi gan televīzijā, gan reklāmas aģentūrā, rakstījusi, veidojusi televīzijas
un radio raidījumus. Šobrīd studēju Rīgas Stradiņa universitātē sociālo antropoloģiju. Kas tas
ir? Sociālā antropoloģija – stāsts par dažādām
kultūrām, par to, kā cilvēki dzīvo citur pasaulē,
kas viņus interesē, satrauc utt.
Santa: – Es pēc Lubānas vidusskolas absolvēšanas studēju jurisprudenci. 12 gadus arī
nostrādāju savā jomā – 10 gadus bankā. Pēc
tam sāku studēt jogu, pabeidzu starptautiskus
kundalini jogas skolotāju kursus, šobrīd varu
pasniegt jogu. Līdztekus jogai, ik pa brīdim mācos arī fotogrāfiju. Daudz ceļoju. Paldies manam vīram, kurš atbalsta ceļošanu. Ceļošanas
pieredzi neliedzām arī dēlam. Ceļojot sākusies
arī vēlme fotografēt. Sākumā tā bija neapzināta
tieksme – iemūžināt to, ko redzi, vēlāk jau fotografēšana notika ar lielu dedzību, mērķtiecīgi.
Mani uzrunā ne tie īpaši saldie, skaistie mirkļi,
bet gan mazliet skumjie, nobružātie. Patīk dzīvot nevis viesnīcā, bet gan kādā ģimenē, lai pēc
iespējas maksimāli tuvāk varētu piekļūt valstij,
cilvēkiem, izzināt viņu dzīvi.
Agita: – Es atcerējos laiku, kad mācījos
Lubānas vidusskolā, nezināju, īsti, ko varētu
studēt pēc 12. klases. Tā kā man skolā bija brīnišķīga latviešu valodas skolotāja – Vilhelmīne
Ivuškāne, kuras ietekmē iemīlēju literatūru, iestājos filoloģijas fakultātē.
Es nekad nevarēju iedomāties, ka darīšu
to, ko tagad daru. Mūsdienu mainīgajā laikmetā dažādas profesijas un iespējas tik ļoti strauji
nāk klāt, ka, ja man pirms 20 gadiem kāds teiktu, ka es strādāšu nevalstiskā organizācijā un
saukšu sevi par sociāli aktīvu cilvēku, vides aktīvistu, es to nedaudz uztvertu ar ironiju. Lubānā
dzīvojot es vēl nezināju, ka ir tādas nevalstiskās
organizācijas. Kas man patīk nevalstiskajās organizācijās? Tā ir lielā brīvība – mēs katrs varam
izdomāt, ko gribam darīt. Vides aizsardzības
jomā nevalstiskajā organizācijā “Homo Ecos”,
kurā es pēdējos gadus strādāju, ir tā brīvība,
tā iespēja saprast, kas ir sabiedrībai aktuāls.

Nevalstiskās organizācijas ļoti atkarīgas no dažādiem Eiropas fondiem, valsts finansējuma.
Daudz darba ir pie datora – projektu un atskaišu rakstīšana, ideju ģenerēšana kopā ar domubiedriem un organizācijas biedriem. Liela mācīšanās, informācijas apguve, domāšana, kā tos
tematus, kas ir aktuāli sabiedrībai, pastāstīt citiem. Organizācija, kurā es darbojos, ļoti daudz
strādā uz to, lai informētu sabiedrību, pastāstītu, kā mūsu ikdienas izvēles ietekmē visu globālo pasauli, arī cilvēkus, kas dzīvo pilnīgi otrā
pasaules malā. Tā ir mūsu mantra, ka ikviena
vismazākā lieta, ko darām dzīvē, ir būtiska un
ietekmē to, kas notiek citur pasaulē. Reizēm to
saikni ir ārkārtīgi grūti saskatīt. Mums pašiem,
nevalstiskā sektora aktīvistiem, ir grūti atrast
motivāciju, kāpēc kaut ko darām, jo pārmaiņas
dabā notiek ļoti lēnām. Mēs organizējam daudz
dažādas sociālās kampaņas. Šajos 7 gados,
kopš darbojos “Homo Ecos”, esmu strādājusi
ar 40 dažādiem projektiem, tematiem. Esmu
ļoti kaislīga. Viens no tematiem, par kuru es ļoti
aizdegos, bija jautājums par pārtikas izmešanu
atkritumos. Tā ir milzīga globāla problēma. Arī
Latvijā.
Agita daudz un interesanti stāsta par “Homo
Ecos” projektiem, akcijām, kampaņām, kā, piemēram: Uzmanību! Maisbergs; KliMata galā;
Dalīsim brālīgi; Vienreizējs pasākums? Sarunas
ar cilvēkiem, intervijas, izpētes process, cilvēku
viedoklis, dažādi pasākumi, kuriem tiek piesaistītas interesantas personības, lai cilvēki ieklausītos. Fotogrāfiju izstādes. Agitai tuvs ir projekts
Mantu labotava (Repair Cafe). Šis projekts saved kopā dažādas paaudzes, kur kopdarbojoties tiek salabotas citkārt ārā metamas mantas.
Pirmā bija riteņu labošana. Šī ideja ar plašu vilni
aizgājusi pa Latviju, pateicoties vietējiem aktīvistiem. Vēl viens svarīgs projekts – par nulles
atkritumiem (zero waste). Tā ir ne tikai atkritumu
šķirošana, bet arī videi draudzīgs dzīvesveids,
doma – kā neradīt vai mazāk radīt atkritumus,
nepirkt liekas mantas, labot esošās.
Agita tikšanās noslēgumā aicina interesentus iemācīties izgatavot bišu vaskadrānas,
kurām var rast pielietojumu ikdienā, savukārt
Santa aicina svētdienas rītā plkst. 9.00 visus
interesentus tikties pie Lubānas vidusskolas uz
jogas nodarbību. Santa uzskata, ka par jogu
daudz nav ko runāt teorētiski, tas jāpraktizē,
jāizmēģina. Interesanti, ka viena māsa mācās
sociālo antropoloģiju, bet otra māsa – apceļojot
izzina pasauli un iemūžina to brīnišķīgās fotogrāfijās, kas arī ir sava veida antropoloģija.
Ligita Pētersone
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 18. maijs

Noskaidrots zēnu
vokālistu konkursa
“Aiviekstes lakstīgalas
2018” uzvarētājs
Konkursa mērķis palicis nemainīgs – attīstīt
un veicināt jauno zēnu vokālistu profesionālo
izaugsmi, aktivizēt bērna balss dabīgo skanējumu, neizmantojot pastiprinošus līdzekļus, saglabāt un popularizēt tenora Jāņa Zābera muzikālo mantojumu. Konkursu atklāja Lubānas
novada domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks,
vēlot dziedātājiem veiksmi un izturību. Zālē
izskan Jāņa Zābera dziedājums un konkurss
var sākties. Žūrijā: priekšsēdētājs Ansis Sauka – komponists, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pasniedzējs, Kārlis Miesnieks
– operdziedātājs, Dainis Kalns – Starptautisko
Siguldas Opermūzikas svētku rīkotājs un meirānietis Aigars Noviks – Madonas kinoteātra
“Vidzeme” vadītājs, brīvajā laikā mūziķis, bet
bērnībā arī pats šī konkursa dalībnieks.
Šogad konkursā piedalījās 21 dalībnieks.
No Lubānas novada – divi konkursanti – Lubānas vidusskolas audzēkņi Ernests Ezeriņš un
Nauris Stiprais, abu vokālā pedagoģe ir Teresija
Pelša. Žūrijas priekšsēdētājs Ansis Sauka uzsvēra, ka ļoti būtisks ir precīzs dziedājums un
nenovērtējama loma ir koncertmeistara izjustam
pavadījumam, kas zēnu trauslo dziedājumu var
pacelt vēl augstākā kvalitātē. Saskaņā ar žūrijas
vērtējumu, galveno balvu šogad ieguva Jelgavas Mūzikas skolas audzēknis Jānis Landmanis, uzvarētāja muzikālā pedagoģe Edīte Bergmane. Uzvarētājs absolūtajā vērtējumā un viņa
pedagoģe dāvanā ieguvuši Lubānas novada
pašvaldības gādātās Tallink dāvanu kartes. Jānis ieguva arī Piebalgas porcelāna fabrikas īpaši
galvenās balvas ieguvējam gatavoto piemiņas
vāzi. Konkursa tradīcija ir Daiņa Kalna kādam
konkursantam dotā iespēja uzstāties Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku koncertā –
šogad šo jauko dāvanu ieguva Ogres Mūzikas
skolas audzēknis Mariss Lakstīgala. Savu simpātiju izvēlējās arī Zāberu dzimta – balvu ieguva Degumnieku pamatskolas audzēknis Toms
Šķēls. Lubānas novada simpātiju balvu ieguva
Lubānas vidusskolas audzēknis Nauris Stiprais.
Paldies šī gada konkursa atbalstītājiem un
balvu nodrošinātājiem: Jāņa Zābera piemiņas
biedrībai, Latvijas Nacionālajai Operai un Baletam, Piebalgas porcelāna fabrikai, izdevniecībai
“Dienas Žurnāli”, izdevniecībai “Pētergailis”,
Dainim Kalnam, SIA “Madonas Karameles”,
Eiropas Parlamenta deputātei prof. Inesei Vaiderei. Kā jauka dāvana ne vien konkursantiem,
bet arī visam Lubānas novadam un viesiem
bija Latvijas Meža darbinieku vīru kora “Silvicola” uzstāšanās Meirānu tautas namā, reizē
pieminot Meža dienu deviņdesmito gadskārtu
Latvijā. Pateicība Meirānu Kalpaka pamatskolas
kolektīvam par entuziasmu un spēku turpināt
tradīciju, lai ik gadu nelielajā lauku skolā zēni ar
skanīgām balsīm līdzīgi kā tenors Jānis Zābers
uzsāktu savas muzikālās gaitas.
Vairāk par vietu sadalījumu konkursā var uzzināt novada mājaslapā www.lubana.lv.
Lubānas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste Tija Žvagina
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AKTUĀLA INFORMĀCIJA

Muzeju nakts
pasākumi novadā
19. maijā
Plkst. 17.00 – 20.00
Visi laipni aicināti viesoties:
operdziedātāja Jāņa Zābera memoriālajā muzejā “Vecais Ceplis”;
akmeņu parkā “Vaidavas”;
dzejnieces Broņislavas Martuževas mājas “Dārziņi”.
Ieeja norises vietās bez maksas, bet būs
iespēja veikt ziedojumus attiecīgā kultūrvēsturiskā objekta attīstībai.

Plkst. 21.00
Lubānas pilsētas klubā
Dokumentālā filma
“Septiņdesmitie. Spožums un posts”
Tā ir triloģijas “Savējie sapratīs” otrā filma. Filma, kuras autori ir Mareks Bērents un
Kristians Luhaers (režija), Daiga Mazvērsīte
(scenārija autore) stāsta par pagājušā gadsimta 70. gadiem, kas mūzikā iezīmējās ar
jaunās paaudzes rokmūziķu parādīšanos Latvijā. Ieeja uz pasākumu bez maksas.

Par pieslēgšanos
centralizētajai
kanalizācijai
Ja ir pieņemts lēmums realizēt pieslēgšanos centralizētai kanalizācijai,
tad:
1) jāierodas kantorī Oskara Kalpaka ielā 4 – 1, Lubānā un jāparaksta
iesnieguma veidlapa;
2) jāsaņem tehniskie noteikumi.
Pirms visu lietu veikšanas, ir jāsazinās ar mums – 64894352, m.t.
29400264.
SIA “Lubānas KP”

Par nekustamā īpašuma
nodokli
Lubānas novada pašvaldība
atgādina, ka laikā nesamaksāts nekustamā īpašuma nodoklis veido
parādu, par kuru tiek rēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no
parāda summas par katru nokavēto
dienu.

Nākamais “Lubānas Ziņu”
numurs iznāks 31. maijā.
Informāciju iesniegt domē
redaktorei līdz 25. maijam.
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Donoru diena
22. maijā
no plkst. 9.00 – 12.00
Lubānas novada sociālā
dienesta 3. stāva zālē,

Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā.
Ziedojot asinis, nepieciešams uzrādīt
pasi vai ID karti, bankas kontu.
Paldies visiem donoriem!
Lubānas novada sociālā dienesta
direktore Inese Lībere

24. maijā plkst. 18.00

Lubānas pilsētas klubā
mūzikas skolas audzēkņu koncerts

“Vasarai pretī”
Piedalās klavieru, akordeona un
pūšaminstrumentu spēles audzēkņi.
Kā klausītājus ļoti gaidīsim arī mācīties
mūzikas skolā ieinteresētos bērnus
un viņu vecākus.
Ieeja uz koncertu brīva

25. maijā
ijā
ij
jā plkst.
plk
pl
lk 18.00
Lubānas pilsētas klubā
Animācijas filma

“KUKAIŅU SLEPENĀ DZĪVE”

Režisors: Arnaud Bouron, Antoon
Krings
Filmas garums: 1h 28 min
Kad kukainīšu ciematā ierodas labsirdīgais ceļojošais mākslinieks circenis
Apolons, dzīve kukaiņu karaļvalstī sagriežas
kājām gaisā! Apolons tiek nepatiesi apsūdzēts kukaiņu valdnieces nolaupīšanā, lai
gan īstā sazvērniece ir karalienes māsīca,
kas iekārojusi viņas troni. Apolonam neatliek nekas cits, kā kopā ar jauniegūtajiem
draugiem īstenot pārdrošu karalienes glābšanas plānu. Ieeja 2,- EUR

Tiekamies festivālā!
Ir pagājis gads un vidējās paaudzes sieviešu deju kolektīvi no Vidzemes un Latgales
pošas uz 4. vidējās paaudzes sieviešu deju
kolektīvu festivālu „Spīganu dejas ezera atspulgā”, kas notiks 2. un 3. jūnijā Gaigalavā,
Rēzeknes novadā. Šogad festivālā piedalīsies vidējās paaudzes sieviešu deju kopas no
Mazsalacas, Valkas, Birzgales, Zosēniem, Tilžas, Vectilžas, Ciblas, Gaigalavas, Vestienas,
Barkavas, Degumniekiem un Meirāniem.
Meirānu TN sieviešu deju kopa „Magones” festivālā piedalās jau ceturto reizi. Šo
gadu laikā dejotājas apguvušas 16 festivāla
dejas, kā arī guvušas labus rezultātus Jaunrades deju konkursos, kas notiek festivāla
ietvaros.
Pirms četriem gadiem sieviešu deju kolektīviem nebija sava deju repertuāra, bet nu
tās jau ir 22 dejas. Ik gadu Jaunrades deju
konkursā, kompetenta žūrija izvēlas piemērotākās deju horeogrāfijas, kas tiek iekļautas
nākamā gada festivāla deju repertuārā. Šīs
dejas ļauts dejot tikai tiem kolektīviem, kas
piedalās festivālā.
Festivālu rīko un atbalsta: Gaigalavas KN,
Gaigalavas pagasta pārvalde, Degumnieku
TN, ūdenstūrisma attīstības centrs “Bāka” pie
Lubāna ezera.

2. jūnijā

Plkst. 10:00 festivāla atklāšana ūdenstūrisma attīstības centrā „Bāka”.
Plkst. 17:00 Jaunrades deju konkurss
Gaigalavas kultūras namā. Konkursā kolektīvi
dejos divas dejas un tādējādi sacentīsies par
piecu labāko deju iekļūšanu nākamā gada
festivāla repertuārā.

3. jūnijā

Plkst. 15:00 laukumā pie Gaigalavas
kultūras nama sieviešu deju kopu koncerts
„Izver deju caur saules staru”. Kolektīvi izdejos trīs gadu laikā apgūtās festivāla repertuāra dejas. Šā gada jaunums – katrs kolektīvs
kopkoncertā dejos arī vienu deju no sava repertuāra.
No plkst. 13:00 laukumā pie Gaigalavas kultūras nama darbosies Amatnieku un
mājražotāju tirdziņš. Visus pārdotgribētājus
aicinām pieteikties pa tālruni 29498655 (Valentīna) līdz 28.jūnijam. Ieeja uz koncertiem
– bezmaksas. Laipni aicināti!
Ilze Purpļeviča,
festivāla sieviešu deju kopu koordinatore

1. jūnijā plkst. 18.00
Multiplikācijas filmas

“BIZE UN NEGUĻA”
“MŪSU OME RULLĒ”
Multfilmu garums – 52 minūtes. “Bize
un Neguļa” (rež. Edmunds Jansons, “Lupatiņu” autors”) un “Mūsu ome rullē” (režisors
– plastilīna filmu klasiķis Nils Skapāns).

Pieminam aizsaulē
aizgājušos...
Mums paliek atmiņas. Tās turam svētas.
Ziedonis Rolands Sauka
10.09.1929. – 13.05.2018.

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 18. maijs

Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.
Izsakām patiesu līdzjūtību
Aijai Saukai ar ģimeni,
tuvu cilvēku mūžībā pavadot.
Aijas kolēģi Lubānas VSAC
Noriet saule vakarā
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.
Izsakām līdzjūtību Zanei un viņas
ģimenei, mammu mūžībā pavadot.
Mājas iedzīvotāji Parka ielā 20

