
Lubānas vidusskolas skolēni pieda-
lījušies jaunrades darbu konkursā, kas 
veltīts filozofam, dzejniekam un reliģiju 
pētniekam Robertam Mūkam. Konkursa 
uzdevumi:

• Rosināt skolēnus iepazīt R. Mūka 
dzeju un esejas,

• Mudināt ikdienā saskatīt neparasto 
un savdabīgo,

• Vērot, analizēt, izpētīt un izteikt pār-
domas par tendencēm sabiedrībā.

Ieskatam mūsu laikraksta slejās piedā-
vājam dažus no jaunrades darbiem...

“Man nevajag 
nemirstības eliksīru.
Nemirstība ir iesieta 

Latvijas sierā.” 
(R. Mūks)

Kad tiek pieminēts Latvijas siers, man 
prātā nāk dzeltens ritulis, kas sastāv no ilgā 
un sarežģītā procesā ražota piena produkta, 
kam vēl ir pievienotas ķimenes vai dilles, un 
tas tiek pasniegts Vasaras saulgriežos, un, 
iespējams, arī citos svētkos, taču tā ir tikai 
viena no daudzveidīgajām Latvijas siera 
šķirnēm, jo tās visas vēl nav atklātas, tāpēc 
spēšu nosaukt tikai dažas. Mūsdienās esmu 
sastapis tikai trīs – vēsturisko, tradicionālo 
un ikdienas – šķirnes.

Vēsturiskās šķirnes siera garšā, smaržā 
un formā ir sastopams gan patriotisms, gan 
priecīgākie notikumi un arī melnie vēstures 
plankumi, tāpēc tas tiek pagatavots kā cie-
tais siers ar nelielu medus saldumu un ka-
fi jas rūgtumu. Šķirne ļauj atcerēties tādus 
vēsturiskus notikumus kā Latvijas Valsts 
proklamēšanas dienu 1918. gada 18. no-
vembrī, Pirmos Vispārējos Dziesmu un Deju 
svētkus 1873. gadā, kā arī tumšākos brīžus: 
Ziemassvētku kaujas Pirmā pasaules kara 
laikā, kurā krita daudzi drosmīgi cilvēki, un 
staļinisma laikā uz Sibīriju izsūtītos. Siers 
tam, kas ar to mielojas, sniedz prieku, lep-
numu, skumjas un asaras. Parasti tas tiek 
pasniegts politiskās un vēsturiski nozīmīgās 
atceres dienās, kā Lāčplēša dienā un Latvi-
jas Valsts dzimšanas dienā.

Savukārt tradicionālais Latvijas siers 
sniedz tikai gaišās emocijas un priecīgu 
noskaņu. Siers ir mīksts, ar izteiktu gardu 
ēdienu un dzērienu garšu, mājīguma sajūtu 
un spēju satuvināt radus un draugus ciešā-
kā pulciņā. Baudot ēdienu, persona iegūst 
lustīgu noskaņojumu un tieksmi pēc prieka 
un jokiem, bet tas ir jāēd ar mēru, jo tad la-

bāk garšo un citiem arī vairāk paliek pāri. Šo 
līksmi sniedzošo sieru pasniedz dzimšanas 
dienās un citos svētkos, piemēram, Zie-
massvētkos. Ēdot sieru, vilka bluķi, ko vēlāk 
aizstāja eglīte, bet Vasaras saulgriežos tauta 
tradicionālo sieru dēvē par Jāņu sieru, kurā 
iesien ķimenes, jo tad garšo labāk pie gar-
dās alus krūzes.

Ikdienas Latvijas siers tiek dēvēts arī par 
aizmirsto sieru, jo tam piemīt dīvaina īpatnī-
ba, kas to atstāj bez garšas un smaržas, tikai 
atmiņas par brīžiem, kad tas ir ticis baudīts. 
Tas izpaužas vairākos veidos, bet visvairāk es 
ar to esmu sastapies bērnībā,  televizora ek-
rānā parādāmies katrā ikdienišķajā “Likteņa 

līdumnieku” sērijā un citās klasiskās latviešu 
un padomju laiku fi lmās un multfi lmās, kā 
“Mans draugs – nenopietns cilvēks”, ”Ope-
rācija I un citi Šurika piedzīvojumi”, “Ezītis 
miglā” un “Avārijas brigāde”. Ar šo sieru mie-
lojos katru dienu, bet joprojām nezinu, kā tas 
tiek siets un kurš ar to nodarbojas.

Latvijas siers un tajā iesietā nemirstība ir 
ļoti daudzveidīga. Tas ir gan salds kā medus 
un rūgts, un dažreiz bez jebkādas garšas – 
tikai sajūtas, ka tas ir ticis apēsts. Ar to es sa-
stopos un mielojos katru dienu, un domāju, 
kā garšos nākamais kumoss. 

11. klases skolnieks 
Mārtiņš Krēsliņš

Ar labiem un skaistiem darbiem, kurus paveikuši gan lieli, gan mazi, ar domām par 
Latviju, ar novada cilvēku godināšanu, dažādu radošu kopdarbu radīšanu, ar raitu dejas 
soli un skanīgām balsīm novadā esam sagaidījuši Latvijas simtgades svētkus. Šajās die-
nās esam izbaudījuši svētku un kopības sajūtu. Priecāsimies, ja kādam cilvēkam, atzinīgi 
novērtējot viņa veikto sabiedrības labā, esam iedevuši spārnus un vēlmi lidot. Nav iespē-
jams mūsu mazajā laikrakstā uzrakstīt par visiem skaistajiem pašdarbnieku koncertiem, 
bet ar fotomateriālu no tiem varēsiet iepazīties novada mājaslapā www.lubana.lv, arī 
gada cilvēku godināšanu un svētku koncertu Lubānā varēsiet apskatīt vēlreiz interne-
ta vietnē (lasiet informāciju 4.lpp.). Tencinājums arī Meirānu pašdarbniekiem un skolas 
kolektīvam par sirsnīgo svētku koncertu. Lai uzkrātās labās emocijas un svētku sajūta 
mums visiem saglabājas līdz nākamajiem svētkiem! Ligita Pētersone
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 Vakance
Lubānas veselības un sociālās aprūpes 

centra Lubānas novada sociālais dienests 
(reģ. Nr. 940001823596), aicina darbā fi zio-
terapeitu uz 0,3 amata likmēm (vienu dienu 
nedēļā – 8 h).

Piesakies, ja Tev ir:
• atbilstoša izglī tī ba un fi zioterapeita 

sertifi kā ts;  
• pieredze rehabilitā cijas jomā ;  
• vē lme uzklausī t, izzinā t un palī dzē t pa-

cientiem; 
• ambulatori veikt individuālas konsultāci-

jas un grupu nodarbības (zīdaiņiem, bērniem, 
pieaugušajiem);

• spē ja patstā vī gi organizē t savu darbu.  
Piedāvājam 
Stabilu un atbildīgu darbu, labus darba 

apstākļus.
Likmes amatalga – EUR 640. 
CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: 

lubanasvsac@lubana.lv vai pa pastu uz adre-
si: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas 
novads, LV-4830 līdz 2018. gada 30. novem-
brim.

Sīkāka informācija – 64894581.

  Īsziņas
► Novembrī svinējām Latvijas dzimšanas 

dienu! 17. novembrī Lubānas veselības un 
sociālās aprūpes centra klientiem bija lielis-
ka iespēja baudīt Lubānas vokālā ansambļa 
“Naktsputni” svētku koncertu.

► Svētku nedēļā centrā bija iespēja ap-
skatīt Lubānas amatnieku darbu izstādi. 

Pateicamies par atsaucību un radīto svēt-
ku noskaņu vokālajam ansamblim “Naktsput-
ni” un Sandrai Valainei par iespēju izveidot 
amatnieku darbu izstādi.

Lubānas veselības 
un sociālās 

aprūpes centrā
59% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka 

testaments ir labākais formāts mantojuma 
jautājumu sakārtošanai – tā atklāj Swed-
bank Finanšu institūta veiktās aptaujas re-
zultāti. Savukārt 41% iedzīvotāju vērtējumā 
par tādu uzskatāma savlaicīga īpašumu 
“pārrakstīšana” izvēlētajai personai.

Līdzīgu tendenci rāda arī Latvijas zvē-
rinātu notāru pieredze. Testamentu sastā-
da vidēji 3 000 cilvēku katru gadu. “Tā kā 
mūsu valstī testaments joprojām var tikt 
sastādīts un glabāts arī mājās, reālais cil-
vēku skaits, kas rakstiski atstāj informāciju 
par savu pēdējo gribu, visdrīzāk ir lielāks,” 
uzsver Jānis Skrastiņš, zvērināts notārs un 
Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekš-
sēdētājs.

Tajā pašā laikā ļoti daudzi cilvēki dažā-
du iemeslu dēļ nekustamo īpašumu izvēlas 
atdot bērniem vēl savas dzīves laikā. Viens 
no izplatītākajiem veidiem, ko šādās situā-
cijās cilvēki izvēlas, ir nekustamā īpašuma 
dāvināšana. Vidēji gadā pie zvērinātiem 
notāriem Latvijā tiek taisīti aptuveni 2 500 
dāvinājuma līgumi. “Populārs tas ir tāpēc, 
ka ar dāvinājumu nekustamo īpašumu var 
atdot bez atlīdzības. Taču vienlaikus jāņem 
vērā, ka dāvinājuma līgumu var apstrīdēt 
neatņemamās daļas tiesīgie. Piemēram, ja 
īpašnieks māju uzdāvinājis vienam no bēr-
niem un pārējiem bērniem neatliek viņiem 
pienākošās neatņemamās daļas, pēc tēva 
nāves viņiem ir tiesības prasīt, lai tās tiktu 
izmaksātas. Tāpat būtisks ir jautājums par 
dāvinātāja tiesībām, jo visbiežāk māja vai 
dzīvoklis, piemēram, kādam no mazbēr-
niem tiek uzdāvināts ar nodomu, ka vecve-
cāki tajā turpinās dzīvot līdz mūža galam. 
Tad līgumā noteikti jāparedz dzīvokļa tiesī-
ba, kā arī jāiekļauj aizliegums mazbērniem 
bez rakstiskas vecvecāku piekrišanas rīko-
ties ar īpašumu – piemēram, pārdot, ieķīlāt 

vai izīrēt. Diemžēl daudzos gadījumos tas 
netiek izdarīts, un pie notāriem nonāk ļoti 
skaudri stāsti par to, kā cilvēki vecumdie-
nās palikuši gan bez mājokļa, gan bez ap-
rūpes,” stāsta Jānis Skrastiņš.

Gandrīz 80% Latvijas iedzīvotāju, kuri 
vēršas pie notāriem, lai atstātu mantoju-
mu, nezina, ka savu pēdējo gribu var paust 
ne tikai testamentā, bet arī mantojuma lī-
gumā. Pašlaik mantojuma līgumus cilvēki 
slēdz vidēji 100 gadījumos gadā. Mantoju-
ma līgumu savā starpā noslēdz mantoju-
ma atstājējs un viņa izvēlēts mantinieks, un 
šis līgums nav vienpusēji atsaucams, tātad 
– abām pusēm, kā arī citiem tuviniekiem 
ir noteikta skaidrība par aizgājēja pēdējo 
gribu attiecībā uz tā mantu. Mantojuma lī-
gums mantiniekam piešķir nogaidu tiesības 
uz nākamo mantojumu. Ja mantojuma lī-
gums attiecas uz nekustamo īpašumu, tad, 
ierakstīts zemesgrāmatā, tas ir saistošs arī 
trešajām personām – mantojuma atstājējs 
viņam piederošos nekustamos īpašumus 
var atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt tikai ar 
līgumiskā mantinieka piekrišanu.

“Nereti vientuļiem cilvēkiem pieder ne-
kustamais īpašums vai kāda cita mantiska 
vērtība, piemēram, auto, un tad ir sapro-
tamas viņu raizes par to, kam šie īpašumi 
paliks, ja nav mantinieku. Risinājums, kas 
turklāt šādiem cilvēkiem var nodrošināt arī 
to, ka tiek saņemts vecumdienās nepiecie-
šamais elementārais atbalsts un palīdzība, 
ir uztura līguma noslēgšana ar personu, 
kura par viņu rūpējas un apkopj apmaiņā 
pret īpašumu vai citu mantisko vērtību,” 
skaidro zvērināts notārs Jānis Skrastiņš.

Domājot par to, kā atstāt savu mantu 
un īpašumu nākamajām paaudzēm, ietei-
cams konsultēties ar zvērinātu notāru un 
rūpīgi izvērtēt visus iespējamos veidus. 
Būtiskākā nianse katrā no tiem ir:

Testaments. Cilvēks ir savas mantas 
īpašnieks līdz mūža galam, nosakot, kā tā 
sadalāma pēc viņa nāves.

Mantojuma līgums. Mantiniekam tiek 
piešķirtas nogaidu tiesības uz nākamo 
mantojumu, tā atstājējs joprojām ir īpaš-
nieks, bet kā viens, tā otrs ar to var rīkoties, 
tikai savstarpēji saskaņojot darbības.

Dāvinājuma līgums. Cilvēks vairs nav 
savas mantas īpašnieks, un jaunais īpaš-
nieks ir tiesīgs pieņemt jebkādus lēmumus 
attiecībā uz to.

Uztura līgums. Cilvēks vairs nav īpaš-
nieks, taču apmaiņā pret to saņem aprūpes 
pakalpojumu, kā arī, ja to paredz līgums, ir 
tiesīgs dzīvot īpašumā līdz mūža galam (ar 
dzīvokļa tiesību).

Liene Krīvena
Latvijas Zvērinātu notāru padomes

komunikācijas vadītāja

Testaments un savlaicīga īpašumu 
pārņemšana – populārākie veidi mantas 

atstāšanai nākamajām paaudzēm

Lubānas Jaunajos kapos 
izvietoti 2 metāla atkritumu 
konteineri. Konteineri domāti 
kompostējamiem atkritumiem. 
Par to vēsta uzraksts: Skujām. 
Puķēm (bez lentām). Zariem. 
Lapām (bez celofāna maisi-
ņiem). Pašvaldība aicina iedzī-
votājus būt kulturāliem, novie-
tot atkritumus tiem paredzētajās 
vietās. Svecītēm, dažādiem ie-
saiņojuma maisiņiem, lentām, 
papīra kastēm ir paredzēti zaļie 
konteineri. Lūgums kapsētas 
vajadzībām paredzētajos atkri-
tumu konteineros neievietot sa-
vus sadzīves atkritumus, kā tuk-
šās pudeles u.c. 

Par atkritumu Par atkritumu 
apsaimniekošanuapsaimniekošanu
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Šobrīd, manuprāt, viens no apspriestākajiem 
tematiem mūsu novadā ir grāmata “Simts stāstu 
par Lubānu”. Kāds varbūt būs gaidījis, ka tā būs 
vēstures grāmata par Lubānas novadu (ar precī-
ziem faktiem, skaitļiem). Kādu varbūt mulsinājis 
grāmatas nosaukums, kurā ir ietverts tikai vārds 
Lubāna, bet esam taču novads. Kādam liksies, ka 
grāmatā ir daudz svešu uzvārdu, pieminēti viņam 
mazāk pazīstami cilvēki… Un tā varētu minēt vēl 
un vēl daudz dažādu lietu grāmatas sakarā.

Vēl šodien atceros, kā domes priekšsēdētā-
ja kabinetā ienāca kultūras darba speciāliste Ilze 
Kraukle un teica, ka viņai radusies ideja valsts 
simtgadei par godu izdot grāmatu par Lubānas 
novadu. Ideja visiem patika, bet sākumā varbūt 
bija neticība: kas rakstīs tos stāstus, kas pār-
rakstīs utt., jo, kā zinām, ideju par grāmatas izdo-
šanu lolo arī Andris Dzenis, kurš ir savācis daudz 
materiālu, bet līdz taustāmam rezultātam vēl nav 
nonācis, jo pats grūtākais šajā procesā ir ne tikai 
savākt materiālu, bet arī to pārrakstīt, saskaņot 
ar autoriem, atrast korektoru, kurš izlabo visas 
kļūdas, norādīt visas atsauces, ja materiāls aiz-
gūts no kādiem citiem rakstu avotiem, arī ar šiem 
autoriem jāsaskaņo. Grāmatas tapšana ir liels un 
darbietilpīgs process, kurā svarīga komanda, kas 
tev palīdz visos darbos.

Tā kā Ilze Kraukle ir idejas par grāmatu autore, 
visu darbu koordinatore, izveidojusi arī grāmatas 
redkolēģiju, tāpēc jautājumi Ilzei par grāmatas 
tapšanu.

Kā radās ideja par grāmatu? Kā ritinājās 
tālāk darbu kamoliņš līdz visu mūsu rokās ir 
nonācis skaistais grāmatas eksemplārs? – Par 
grāmatu idejas un domas virmoja jau ļoti sen. Lu-
bānas seniori bieži izteica šādu vēlmi un kā piemē-
ru minēja citas pašvaldības, kuras jau ir izdevušas 
grāmatas par savu novadu. Es esmu simtgades 
koordinatore Lubānas novadā. Domājot par to, 
kā novadā atzīmēsim simtgadi, ko es varētu da-
rīt kultūrvēsturiskā mantojuma centra labā, radās 
pārliecība, ka ir pienācis laiks realizēt domu par 
Lubānas novada pašvaldības izdotu grāmatu. Sā-
kotnēji bija daudz priekšlikumu un jautājumu, kā 
to veidot, bet Jurim Lorencam pieder ideja, ka tie 
būs simts stāsti, katram stāstam būs savs autors 
un šie stāsti būs par Lubānas puses notikumiem 
un cilvēkiem. Tika izveidota grāmatas redkolēģija, 
kura uz savu darba sanāksmi pirmo reizi sanāca 
2017. gada  28. aprīlī.  Pirmajā tikšanās reizē vie-
nojāmies par grāmatas formātu, stāstu garumu 
(3-5.lpp), mēģinājām veidot stāstu tematikas sa-
rakstu, kas darba gaitā, protams, mainījās.

Vai grāmatas nosaukumā vārds Lubāna ir 
centrālais tāpēc, ka tā ir ass, ap kuru griežas 
visa Lubānas puse, novads. Bieži vien nezinātāji 
Lubāna ezeru arī piedēvē Lubānai. – Uzsvars tika 
likts uz Lubānas pusi, nepieturoties reģionālajām 
reformām un precīzām novadu robežām. Lubāna 
ezers vienmēr būs saistīts ar Lubānas vārdu, kaut 
vai tādēļ, ka mūsu upe Aiviekste iztek no Lubāna.

Pastāsti par redkolēģiju (kādi katram bija 
pienākumi, kāds katra pienesums šajā lielajā 
darbā...) – Paldies redkolēģijai – Aijai Anderso-
nei, Vilnim Strautiņam, Imantam Zembergam un 

Simts stāstu par Lubānu
Jurim Lorencam. Aijai šajā grāmatā ir visvairāk 
sarakstīto stāstu. Vairāku rakstu autore ir viņa 
pati, daudzus rakstus viņa ir precizējusi, laboju-
si. Papildinājusi citu autoru darbus, sameklējusi 
materiālus par Lubānu, kas jau kaut kur tikuši 
publicēti, pārrakstījusi, sazinājusies ar autoriem 
un saņēmusi atļauju ievietot rakstus grāmatā. 
Vilnis iedeva gan daļu fotogrāfi ju, gan atnesa “Pē-
terburgas Avīzes” ar rakstiem par Lubānu, gan 
ieteica tematus un autorus. Savukārt Imants ir ar 
lielu pieredzi, jo pats ir vairāku grāmatu autors, 
arī šajā grāmatā varam lasīt vairākus viņa stās-
tus. Vislielākā pieredze saistībā ar rakstniecību un 
grāmatu izdošanu ir Jurim Lorencam, kurš arī bez 
atlīdzības uzņēmās darbu pie šīs grāmatas veido-
šanas. Katrs no redkolēģijas grāmatas veidošanā 
ieguldīja savu artavu. 

Liels paldies Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzejam gan par viņu dotajām Alfrēda 
Grāvera fotogrāfi jām, gan par viņu speciālistu at-
saucību un iesniegtajiem rakstiem.

Liels paldies skolotājai Karinai Evaldai un Bi-
rutai Ēķei, kuras paveica milzīgu  darbu un saga-
tavoja daudzus nozīmīgus stāstus. Paldies katram 
grāmatas stāsta autoram par uzticēšanos, savu 
stāstu dodot publicēšanai, jo tas prasa gan laiku, 
gan darbu, gan arī sava veida uzdrīkstēšanos – tā 
ir liela atbildība.

Kā tika izvēlēti autori, kas rakstīs? – Aicinā-
jums iesaistīties šīs grāmatas  tapšanā tika pub-
licēts gan Lubānas novada pašvaldības laikrakstā 
“Lubānas Ziņas”, gan reģiona laikrakstā “Stars”, 
gan pašvaldības mājaslapā. Paldies visiem, kuri 
atsaucās! Tika uzrunāti vairāki autori ar lūgumu 
uzrakstīt par noteiktu tēmu, tomēr, pārskatot grā-
matas tematiku, ne visi piekrita. Bija skaidrs, ka 
vienā grāmatā netiks uzrakstīts par visu, vienmēr 
kaut kas paliks neuzrakstīts. 

Kā visos kopdarbos, droši vien ir arī kādas 
kļūdas vai neveiklības radušās. Vai bija kādas 
šaubas par viena vai otra fakta pareizību un 
tagad lasītāji apstiprina jūsu aizdomas? – Šī 
grāmata ir veidota tā, ka katram rakstam ir autors, 
kas uzņemas atbildību par savu uzrakstīto. Tās 
pārsvarā ir atmiņas par kādu notikumu vai cilvēku, 
kuram klāt nāk autora emocionālais vēstījums un 
tieši šie raksti arī mani emocionāli kā lasītāju uzru-
nā. Rakstā par Rolandu Greiziņu ir ieviesusies kļū-
da, jo viņa māsas vārds ir Maija nevis Marija. Tā-
pat arī rakstam “Atmiņas par Lubānas vidusskolas 
skolēniem – Nacionālās pretošanās kustības da-
lībniekiem (1944-1949) autors ir Asja Kere, nevis 
Asja Zvejniece-Turka un rakstā arī pareizi ir jābūt, 
ka Bruno Dundurs un Pēteris Lazdups tika nošauti 
1947.g. 10.decembrī pie Stiebriņu mājām. Rakstā 
“Lubānas novads un Lubānas vidusskola pēc Otrā 
pasaules kara (1944-1950)” ir rakstīts, ka  1944. 
gada 8. augustā padomju armija ienāca Lubānā, 
labojam, ka padomju armija Lubānā ienāca 7. au-
gustā. Tajā pašā rakstā ir rakstīts, ka Ainu Ozoliņu 
apcietināja 1946. gada 23. jūnijā, bet pareizi ir – 
1946. gada 16. maijā.

Spodras Grošteines atmiņās 231.lpp. ir raks-
tīts, ka saimnieku meitas sauc Spodra un Ārija, 
bet pareizi ir – Spodra un Lidija.

Cilvēki lasa grāmatu un papildina rakstītos 
stāstus ar savām atmiņām, tagad zinām, ka 472. 
lpp. fotogrāfi jas autors ir Dzintars Vestmanis. Fo-
togrāfi ja uzņemta 1953. gada kapusvētkos Lubā-
nā, kreisajā pusē pie galda sēž Egons Sprinģis. 

Es atvainojos par minētajām kļūdām, jo cilvē-
ku atmiņa kādreiz mēdz pievilt.

Zinot to, ka no mūsu vietējās vēstures ne-
kur tālu nevaram aiziet, grāmatā jābūt šādam 
materiālam, jābūt arī kaut kam priekš dvēseles. 
Kuri stāsti tev pašai visvairāk iet pie sirds? – 
Ja man, divu bērnu māmiņai, pajautātu, kurš no 
bērniem ir mīļāks, es atbildētu, ka mīlu abus, tāpat 
ar stāstiem: katram stāstam ir savs raksturs, at-
šķirīga valoda un vēstījums. Mani visvairāk uzru-
nā raksta autora emocionālais vēstījums, kas arī 
manī izraisa emocionālu līdzpārdzīvojumu. Taču 
man interesē arī vēsturiski notikumi, piebilstot, 
ka tā nav vēstures grāmata, bet atmiņu apkopo-
jums. Gustavs Strenga ir teicis: “Vēsture nav ne 
atmiņas, ne pagātne, vēsture ir stāsts par pagātni, 
kura veidošanai tiek izmantotas atmiņas.” 

Ko tu gribētu ieteikt jaunajai paaudzei, ie-
spējams, nākamās grāmatas tapšanas sakarā? 
– Šajā grāmatā ir izmantoti materiāli no skolēnu 
zinātniski pētnieciskajiem darbiem, tāpēc man ir 
aicinājums – nākotnē, izvēloties sava pētnieciskā 
darba tēmu, apsvērt domu izvēlēties izpētīt kādu 
Lubānas puses notikumu, ievērojamu cilvēku vai 
savas dzimtas vēsturi un to atnest uz Lubānas no-
vada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma cen-
tru, tādējādi piedaloties Lubānas kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā. Pati tagad nožēloju, ka 
neuzdevu daudzus jautājumus saviem vecve-
cākiem. Tagad ir par vēlu, bet vēl varu pierakstīt 
savas mammas atmiņas.

Tad jau var teikt, ka būs turpinājums grā-
matai “Simts stāstu par Lubānu”? – Pārrunājot 
šo jautājumu ar domes priekšsēdētāju Tāli Sale-
nieku, plānojam 2019. gadā apkopot iedzīvotāju 
stāstus un 2020. gadā varētu izdot otro grāmatu. 
Ļoti gribētos otrajā grāmatā lasīt stāstus par Jūliju 
Aleksandru Studentu, Kalpaka pieminekļa atklāša-
nu Visagala kapos, par Lubānas Volfi em, par Jē-
kabu Graubiņu (9 gadus strādāja Lubānas skolā 
par skolotāju – dziesmas “Daudz baltu dieniņu” 
autors), par to, kā uz neatliekamās palīdzības 
izsaukumu brauca ar zirgiem, par kolektīvajām 
govju ganībām, par to, kā padomju laikos tika 
saglābta baznīca, par dzelzceļa izbūvi 1935. g. 
Madona-Lubāna, par sovhozu un kolhozu laikiem, 
par Lubānas pūtēju orķestri, teātri, režisoru Vladi-
miru Vasiļevski, par tautas deju kustību – vēsturi, 
tradīcijām Lubānā, par kafejnīcas “Vērmelīte” lai-
kiem, rindām pie gaļas veikala un talonu laikiem. 

Sagaidot Latvijas 100. dzimšanas dienu, 
biedrība „Lubānas Puse” sadarbībā ar Lubānas 
novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma 
centru organizēja ikmēneša tikšanos “Dzimis 
Lubānas pusē, audzis Latvijai!”. Par katru uzai-
cināto nākamajā grāmatā varētu būt raksts. Un 
pēc pirmās grāmatas izlasīšanas, secinot, ka 
šajā grāmatā nav raksta par kādu konkrētu tēmu, 
ir jāapsver iespēja: vai par šo tēmu es pats varu 
uzrakstīt vai es varu sarunāt kādu cilvēku, kurš to 
var uzrakstīt. 

Ar Ilzi Kraukli sarunājās Ligita Pētersone
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“Noticēt 
brīnumam”

Sarkaņu pagasta kultūras namā “Kalna-
gravas” 27.oktobrī notika grandiozs pasā-
kums – 4.pasaku lugu festivāls “Noticēt brīnu-
mam”. “Kalnagravās” ienāk pasaku tēli. 
Ikdienas steiga apstājas. Atdzīvojas pār-
steidzoši, aizraujoši notikumi, runāt sāk dzīv-
nieki, nedzīvas un izdomātas būtnes… par 
pašu būtiskāko – taisnīgumu, līdzjūtību, dros-
mi, gudrību. Filiāles “Lubāna” amatierteātris 
“Pieklupiens” bija ieradies jau 2.reizi šajos 
skaistajos pasaku lugu svētkos. Kopā bija sa-
pulcējušies 9 dažādi pašdarbības kolektīvi no 
visas Latvijas. Tālākie ciemiņi bija no Vents-
pils novada – amatierteātris “Ugāles drāma” 
ar lugu “Pīlēns – prātotājs”.  Filiāles “Lubāna” 
amatierteātris “Pieklupiens” uzstājās ar latvie-
šu tautas pasaku ludziņu “Zvēri un abru taisī-
tājs”. Festivāls bija sirsnības un labestības 
pilns, pēc katras ludziņas skatītāji ar pogām 
balsoja par sev simpātiskāko pasaku lugas 
tēlu. Festivāla noslēgumā katras ludziņas 
skatītāju simpātiskākais tēls saņēma balvu. 
Amatierteātra “Pieklupiens” apbalvojumu šo-

Sasniegumi 
motosportā

16. novembrī Rīgā kultūras pilī “Ziemeļ-
blāzma” notika Latvijas motosporta federā-
cijas (LaMSF) organizēts pasākums “Moto-
krosa apbalvošanas ceremonija”, kurā 
piedalījās un tika apbalvoti arī mūsu nova-
da sportisti Guntis Klikučs un Niks Kiuku-
cāns. Abi sportisti Open Retro motokrosa 
sacensībās, kas norisinājās 8 posmos da-
žādās Latvijas vietās, kopvērtējumā katrs 
savā klasē izcīnījuši 2. vietu. Lepojamies ar 
mūsu sportistu sasniegumiem!

Tikšanās 
ar uzņēmējiem

16. novembrī uz tikšanos ar Latvijas 
Valsts prezidentu Raimondu Vējoni par 
godu Latvijas Republikas proklamēšanas 
100. gadadienai bija uzaicināts arī mūsu 
novada uzņēmējs Artūrs Kuncis (SIA “Lubā-
nas patērētāju b-ba” valdes loceklis) un Lu-
bānas novada pašvaldības domes priekš-
sēdētājs Tālis Salenieks. 

gad izpelnījās lāča un vecīša lomu atveidotāji 
M.Džerviačka un V.Aleksejevs. Festivāla da-
lībnieku nākamā tikšanās būs pēc 2 gadiem.
     

Gaidi brīnumu atnākam!
Un raugies –

Varbūt tas atnācis jau …
Varbūt tas tepat maliņā sēd,

Klusām gaidīdams savu brīdi.
Varbūt tas tepat maliņā sēd

Un nenāk tuvāk 
Bez tevis ne brīdi. 
/ D.Grigorjeviča/

Filiāles “Lubāna” kultūras pasākumu 
organizatore Livija Grīnvalde

Valsts policijas
Lubānas novada 

iedzīvotāju 
pieņemšanas 

laiki

21. decembrī 
no plkst. 9.00 līdz 10.00 

Lubānā, Tilta ielā 11

Nepieciešamības gadīju-
mā valsts policijai

zvanīt – 110

Meirānu Kalpaka pamatskolas audzēknis 
Kaspars Skudra piedalījās konkursā “Mana kā 
valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas 
dienā” un ir starp 30 labākajiem skolēniem Lat-
vijā,  kas 8. novembrī tika uzaicināts uz  pieņem-
šanu pie Valsts prezidenta  (attēlā kopā ar Valsts 
prezidentu un skolotāju Vinetu Bormani).

17. novembrī mūsu novadniekam Miķe-
lim Gruzītim Valsts prezidents Raimonds Vē-
jonis pasniedza augstāko Valsts apbalvoju-
mu – Atzinības krusta III šķiru par nopelniem 
Latvijas valsts labā. Varam teikt, ka mūsu 
novada ilggadējā pašvaldības vadītāja vārds 
tagad ir ierakstīts Latvijas valsts vēsturē. 

Foto: Valsts prezidenta kanceleja.

 Interneta vietnē var noskatīties Latvijas simtgadei vel-
tītos pasākumus, kas notika Lubānas kultūras namā 17. no-
vembrī:

– https://youtu.be/eO7xOASfXao – Svētku koncerts;
– https://youtu.be/khHGQuqhoSs – Lubānas novada 

pašvaldības apbalvojuma “Gada cilvēks” pasniegšanas pa-
sākums.

Īsziņas
 Pašvaldība uzsākusi realizēt projektu “Autoceļa Jau-

nie kapi-Birznieki-Dambīši posma pārbūve”. Minētā auto-
ceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši posma un tilta pār 
Liedi pārbūves būvdarbus veic SIA “Ceļi un tilti”.

 Pašvaldība pieteica izsolei ar augšupejošu soli apbū-
vētu nekustamo īpašumu „Grantiņi”, Indrānu pagastā, Lu-
bānas novadā, kadastra numurs 70580040127, kas sastāv 
no zemes vienības ar kopējo platību 2729 m², uz kuras at-
rodas dzīvojamā māja ar 3 palīgceltnēm. Nav pieteicies 
neviens pretendents. 

Pie Valsts 
prezidenta
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Sveiciens gada 
nozīmīgākajā mēnesī!

Ir klāt novembris, vēl ar pēdējām sil-
tajām vēsmām, ar pēdējām lapām koku 
zaros, sakām ardievas rudenim. Taču 
neskatoties uz tumšo un drēgno laiku, 
skolā notiek dažādas aktivitātes, un ik-
katrs pieliek savu roku kādam svarīgam 
darbam. 

5. novembrī skolā notika karjeras 
attīstības atbalsta pasākums “Kā atrast 
savu nākotnes aicinājumu”, kurā pieda-
lījās 10. un 12. klase. 

Sākumskolas skolēni un 5.klase pie-
dalījās stāstnieku konkursā “Teci, teci, 
valodiņa”, kur no katras klases tika izvir-
zīti labākie stāstītāji. Dalībnieku acīs bija 
vērojams satraukums, jo kādam tā bija 
pirmā publiskā runa, bet citam jau ir gūta 
pieredze šajā jomā.

1.-4. klase svinēja Mārtiņdienu. Bēr-
niem tika pastāstīts, kas ir šie latviešu 
gadskārtu svētki, ko tie nozīmē, cik sva-
rīga Mārtiņdiena bija mūsu senčiem. 
Skolēni gāja rotaļās, pildīja dažādus uz-
devumus, dziedāja atbilstošas dziesmas. 
Bērniem lielu prieku sagādāja masku da-
rināšana, ķekatās iešana.

No 12.-16. novembrim Lubānas vi-
dusskola sagaidīja Latvijas simtgadi ar 
latviskās dzīvesziņas un valsts svētku 
nedēļu „Es lūdzu par tevi, Latvija!” Turpi-
not tradīciju, notika arī ierindas skate. 16. 
novembrī patriotisko nedēļu noslēdza 
koncerts “Es lūdzu par tevi, Latvija!”, kas 
norisinājās Lubānas pilsētas klubā. 

Mēs varam būt lepni, ka piedzīvojam 
Latvijas simtgadi. Jau ilgu laiku iepriekš 
tika organizēti pasākumi šī notikuma ie-
tvaros, un beidzot tas ir pienācis. Novēlu 
Latvijai mūžam būt neatkārtojamai un 
brīvai! Ar labiem vārdiem un darbiem pa-
līdzēsim tai augt un attīstīties! Skolotāja 
Ilona Kalniņa piebilst: “Esmu laimīga, jo 
dzīvoju savā tēvu zemē, kurā skan dzim-
tā valoda un iesakņojusies mana dzimta. 
Latvija ir man nozīmīga pasaules 
daļa, kas mirdz saujā kā dzinta-
ra gabals, kas sasilda un dod 
spēku mīlēt, priecāties un 
cerēt!”

12. klases skolniece 
Una Ivanova

Šobrīd vēl esmu skolēns, kas neko nozīmīgu 
Latvijas labā nav paveicis. Kad izaugšu, spēšu būt 
kas vairāk Latvijai un tās sabiedrībai. Varbūt es 
būšu inženieris, dizainers vai sētnieks. Tas ir at-
karīgs no katra paša. Ja būsi aktīvs un zinātkārs, 
dzīvē tiksi tālu. Ja pietrūks gudrības, pārliecības par 
sevi, gribēšanas, būsi kārtējais īdētājs, čīkstētājs, 
varbūt melnā darba darītājs labākajā gadījumā, var-
būt ubags vai… Mēs visi esam Latvijas daļa, vienī-
gā atšķirība, kādu – labu vai sliktu – nesam Latvijas 
vārdu. Mums ir mūsu vērtības, kuru citās pasaules 
valstīs nav, piemēram, Dainu skapis, Dziesmu svēt-
ki un daudzas citas unikālas un, domāju, mūžīgas 
vērtības. Šajā zemē ir viss, ko varu vēlēties, citiem 
pie mājām ir baseini, man ir upes un ezeri. Citiem ir 
kalpi un strādnieki,  es darbu daru pati, no tā es mā-
cos.  Citiem ir vara pār naudu, man ir sirds – sirds, 
kura jūt prieku, bēdas, sāpes, lieliskus brīžus. Aiz-
braucot uz citu valsti, es tur nejūtos piederīga. Tur 
nav manas mājas, tur nav manas valodas. Esmu 
domājusi par to, kāda būtu dzīve bez tradīcijām, 
bez jaukajiem, sirsnības pilnajiem Ziemassvētkiem, 
bez mūsu pašu sietā Jāņusiera… Es piederu Lat-
vijai. Te ir manas mājas. Latvija! Manā sirdī Tu būsi 
mūžīgi! Kas tu esi Latvijai! Kādas vērtības tu nes 
citiem?  Elizabete Kalniņa, 8. kl.

Latvija – tā ir zeme, kurā mēs dzīvojam, au-
gam, mācāmies un strādājam. Šeit katra vieta raisa  
apbrīnu un pārdomas. Latvijā ir skaista daba. Pava-
sarī tā kokiem uzvelk zaļu pumpuru segu. Vasarā 

ietērpta zaļā lapu kleitā. Rudenī tā iepinas lapu zel-
tā, bet ziemā baltās un dziļās kupenās.

Caur Latviju vijas simtiem upju. Vispazīstamā-
kās ir Venta, Gauja, Lielupe un Daugava. Latvija var 
lepoties ar savu ūdenskritumu, kas atrodas Kuldīgā. 
Mūsu dzimteni saudzīgi apskauj mežu sili, kuros 
tik ļoti patīk ogot, sēņot un izsmaržot viršu saldo 
smaržu. Nekur nav tik biezas un skaistas miglas 
novembra dienās. Tā saudzīgi apklāj kailos laukus 
un klusi ieaijā zemi ziemas miegā.

Manas dzimtenes ezeri, kā zilas pogas laiski 
gozējas lauku zaļumā. Latvijā dzīvo ļoti strādīgi un 
sīksti cilvēki. Mēs mīlam savu dzimteni – Latviju!

7. klases skolēni

Es vēlos, lai Latvijā nav karu. Es vēlos, lai augi 
neizmirst. Lai mēs varētu aizstāvēt savu zemi no 
ļaunuma. Lai Dievs mūs sargā!

Alekss Heidemanis-Makarenko, 3.kl.
Latvija ir visskaistākā valsts.
Tā ir mana Tēvzeme.
Kur zaļi meži plaukst.
Tur stalti brieži stāv.
Kur zelta rudzi briest.
Tur sākas zaļais zelts.
Kur gardas sulas top.
Tur strauji strauti plūst.
Kur krāšņas lapas birst.
Kur skaistas puķes plaukst. 
Tur esam arī mēs.

Niklāvs Tomiņš, 3.kl.

Kas es esmu Latvijai? 

 2003.g. oktobrī Lubānas vidusskolā iznāca pir-
mais “Saldskābmaizes” numurs. Šogad  svinam 15 
gadu jubileju. “Saldskābmaize” ir demokrātisks un 
saturā bagāts “Lubānas Ziņu” pielikums. Avīze at-
spoguļo skolas dzīvi, tajā notiekošos pasākumus, 
intervē skolotājus un bijušos skolēnus. Ikviens pre-
ses izdevums, lai cik neievērojams tas būtu, ir sava 
laika dokumentētājs. Būtu muļķīgi domāt, ka laiks 
pieder cilvēkam, ir gluži otrādi – cilvēki pieder lai-
kam. Un tāpēc ir svarīgi atstāt par sevi zīmes laikā, 
kurā dzīvojam. Lai „Saldskābmaize” arī turpmāk ir 
interesants, saistošs, nozīmīgs sava laika zīmju at-
spoguļotājs un glabātājs! 

 7.novembrī Madonā notika Madonas Valsts 
ģimnāzijas rīkots konkurss starpnovadu skolām 
“Viss par Latviju”. Piedalījās arī 2 Lubānas vidus-
skolas komandas. 16 komandu konkurencē mūsu 
skolas komanda “Aiviekstes pludiņi II”, pateicoties 
spožām zināšanām, iekļuva fi nālā un pārliecinoši 
ieguva 2.vietu. Komandas sastāvs: Uldis Puķītis, 
Paula Stradiņa, Lāsma Poruka. 

 9.novembrī Rankā, Vidzemes Augstienes stāst-
nieku konkursā “Teci, teci, valodiņa” 3.klases skol-
nieks Niklāvs Tomiņš ieguva tiesības piedalīties 

valsts stāstnieku konkursa fi nālā Rīgā 
šī gada 1.decembrī. Niklāv, lai tev vei-
cas valsts stāstnieku konkursā! Veik-

smi un izdošanos!
 11.novembrī 7.klases skolniece Nikola Purpļevi-

ča un viņas vecāki, kā arī latviešu valoda skolotāja 
Mudīte Ločmele devās uz Salacgrīvu, lai piedalītos 
Vidzemes 8.patriotiskās dzejas festivāla “Mūs vieno 
Latvijas svētais vārds” noslēguma pasākumā. Noti-
ka grāmatas “Mūs vieno Latvijas svētais vārds” at-
vēršana un laureātu dzejoļu lasīšana. Pēc pasākuma  
bija iespēja uzkāpt uz Jūras spēku kuģa klāja un uz-
zināt daudz interesanta. 

 12.novembrī skolas sporta zālē notika “Vīru 
spēles” visiem skolas puišiem, kur savu spēku, iz-
turību, veiksmi viņi rādīja dažāda veida stafetēs.

 14.novembrī notika ikgadējā, par tradīciju kļu-
vusī ierindas skate, kurā klases un komandieri sa-
cenšas ierindas mācībā, prasmē nostāties taisnā 
rindā, soļot vienā ritmā, soļojot dziedāt. Šis svinī-
gais pasākums vairoja valsts svētku sajūtas un 
emocijas.

  Latviskās dzīvesziņas un valsts svētku nedēļa 
noslēdzās ar koncertu 16.novembrī Lubānas pilsē-
tas klubā “Es lūdzu par Tevi, Latvija.” Labas domas 
un vārdi vienoja gan skolēnus, gan skolotājus, gan 
bērnu vecākus!

notikumu virpulis

2018. gada novembris2018. gada novembris
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Skrides fonds aicināja piedalīties 
konkursā “Laikmeta mirkļi novadā – vie-
tas un personības.” Konkursa ideja un 
mērķis – izzināt, apkopot, analizēt un ra-
došā veidā pasniegt stāstus par savu 
dzimto vietu – tuvāko apkārtni un tur mī-
tošajiem cilvēkiem.

Manu vectēvu sauc Vil-
nis Strautiņš. Viņš ir diezgan 
atpazīstams cilvēks Baltijā. 
Vilnis Strautiņš ir kolekcio-
nārs. Viņš kolekcionē gan 
akmeņus, gan krūzītes un 
ievāc senas lietas.

Mana vectēva muzejs 
atrodas Lubānas novadā In-
drānu pagasta “Vaidavās”. 
Vectētiņa kolekcionēšanas 
prieks aizsākās 90. gados, 
kad viņš kādu dienu atrada 
akmentiņu un nodomāja: 
“Kāpēc lai es nesāktu ko-
lekcionēt?” Tā arī tas sākās 
un turpinās līdz šodienai. 
Tagad jau man vectēva ak-
meņu parks “Vaidavas” ir 
lielākais Baltijā. Vectēvs 
man dod iedvesmu kaut ko 
darīt. Abi kopā esam  sākuši man izgata-
vot skapīti, kur es glabāšu visas savas tro-
fejas. Vectēvs man ir iemācījis runāt publi-
kā, jo šovasar viņam atbrauca ekskursanti 
no Polijas, vectētiņš pasauca mani palīgā, 
lai es patulkoju, jo viņš angliski neprot ru-
nāt. Paldies viņam par to, skolā šī prasme 

man lieti noder. Tad, kad biju mazāks, at-
radu mazu akmentiņu un vectēvam teicu: 
“Ņem, vei kur viena ampente.” 

Vectētiņš ir atpazīstams Baltijā, jo vi-
ņam pieder lielākais Akmeņu parks. Krūzī-
šu muzejā viņam ir sakrātas 4500 krūzītes. 

Vilnim Strautiņam 
tālākie ekskur-
santi bija no Ja-
pānas, tas bija 
pirms 8 gadiem. 

Vectēvs dzi-
mis 1947. gadā. 
Bērnība tiek pa-
vadīta pie vec-
mammas Līgo 
ciemā. Vecmam-
ma pēc tautības 
bija somiete. 

Laiks ātri pa-
skrien, klausoties 
v e c m a m m a s 
stāstus gan par 
Somiju, gan par 
dabu – viņa bija 
īstais cilvēks, Bal-
tais cilvēks. Visus 
darbus centās 
darīt pēc dabas 

likumiem. Vectēvam viņa iemācīja mīlēt 
dabu un interesēties par to, un šo mīlestī-
bu viņš ir iemācījis arī man. Vasaras pagā-
ja kopā ar kaimiņu puikām, ķerot vēžus un 
zivis vietējā upītē. Darba dienās vajadzēja 
iet ganos kolhoza govju fermā, bija arī jā-
piedalās talkās siena pļavā un jāravē bie-

“Man nevajag 
nemirstības eliksīra,
Nemirstība ir iesieta 

Latvijas sierā”
(R. Mūks)

Latvieši dāvina smaidu.
Tu dažreiz nemierā pīksti,

Vai sēdi gultā un asaras lej,
Bet, vai tu zemi šo nemīlēt drīksti?

Nenokar degunu, bet priecīgs uz priekšu ej!

Vienalga, vai iesi ātri vai lēni,
Tevi sveicinās gan latviešu meitas, gan zēni,

Visi tie domās par tevi labas domas,
Gan jaunie, gan vecie opji un omas.

Tev nevajag kā bagātniekam iet,
Tev vajag tikai prieku sejā mazliet,
Un tad vienalga, vai vakars vai rīts,

Kāds latviet`s vienmēr tev uzsmaidīs.

Nemirstīga būs Latvija mūsu,
Kamēr mēs, latvieši, būsim tai klāt,

Jo mēs esam tie, kas katram,
Smaidu sejā var uzdāvāt.

Marta Grigule, 4.kl.

2018.gada 5.novembrī skolā notika 
karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā 
atrast savu nākotnes aicinājumu”. Nodar-
bībā piedalījās 10. un 12.klases skolēni. 
Pasākums notiek projekta 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vis-
pārējās un profesionālās izglītības iestā-
dēs” ietvaros. Radošajā seminārā ar krā-
sainajām smiltīm centrālā ideja ir karjeras 
izvēles ceļš.  Nodarbību vadīja izaugsmes 
veicinātāja, koučs, karjeras konsultante 
Dace Siliņa. Dace ieguvusi psihologa un 
sociologa izglītību LU. Iegūtās zināšanas 
veiksmīgi pielietojusi tirgus, sociālo un me-
diju pētījumu jomā projektu vadībā, lauka 
darba vadībā, kā arī apmācību struktūras 
veidošanā un vadībā.  Ar krāsaino smilšu 
palīdzību jaunieši modelēja savu ideālo 
karjeru, veidojot mandalu. Katrs skolēns 
veidoja savu mandalu uz kartona planše-
tes 30 cm x 30 cm, uz kuras jau ir uzzīmēts 
konkrēts zīmējums. Mandalas veidošanai 
izmantoja krāsainas smiltis un kartona pil-
tuvīti ar atvērtu galu, pa kuru birst smilšu 
strūkla. Ar smilšu strūklas palīdzību tiek 

veidota mandala – ģeometrisks zīmējums. 
Nodarbības vadītāja katra skolēna izveido-
to mandalu nedaudz izanalizēja. Analītis-
kās daļas pamatā tika izmantota koučinga 
metode. Ar koučinga metodes palīdzību 
tika apzināti esošie resursi karjeras izvēles 
ceļā, apzināts vēlamais rezultāts un prak-
tiski soļi, kurus veikt mērķu sasniegšanā. 
Nodarbības noslēgumā skolēni rakstiski 
atbildēja uz būtiskiem jautājumiem: Ko es 
vēlos? Kāda realitāte ir šobrīd? Ko es varē-
tu darīt, lai mērķi sasniegtu? Ko es darīšu? 
Personīgā izaugsmes trenera vadībā jau-
nieši izzināja sevi, emocionālā intelekta 
nozīmi veiksmīgas karjeras un panākumu 
gūšanā. Katram pašam būs jāizvēlas, ko 
dzīvē darīt. Ne par velti īru rakstnieks 
Džeimss Džoiss ir teicis: “Ir jābūt krampim, 
lai kaut ko iemācītos. Taču dzīve ir izcils 
skolotājs.” Mums, skolēniem, šī nodarbība 
bija jauna pieredze, kaut kas pavisam sa-
vādāks nekā bijām redzējuši un dzirdējuši 
iepriekš. Mēs visi vēlamies dzīvē būt veik-
smīgi un laimīgi! 

Elīna Reire, 12.kl.

KARJERA KRĀSAINAJĀS SMILTĪS

tes. Vectēvs mācījās Siltāju 7. gadīgajā 
skolā, kuru beidza 1961. gadā. Vectēvs 
vienmēr ir bijis zinātkārs, viņš turpināja 
mācības Gulbīšu pamatskolā. 1979. gada 
pavasarī ģimene pārcēlās no Līgo ciema 
uz Lubānu. 1980. gada februārī vectēvu 
ievēlēja par Indrānu ciema Izpildkomitejas 
priekšsēdētāju. Tā viņš turpināja strādāt 
līdz 2009. gada 2. jūlijam, kad pārtrauca 
darbu sakarā ar aiziešanu pensijā.

 Dzīvojot “Vaidavās”, vectēvs apsolīja 
sev, ka šo vietu izveidos par mazu paradī-
zi. Uz šodienu viņš arī to ir izdarījis. Mēs 
varam dzīvot skaistā un sakoptā vidē. Arī 
cilvēki, kas atbrauc gan no tuvākām, gan 
tālākām valstīm apskatīt akmeņu parku, 
aizbraucot smaida un saka, ka atgriezī-
sies, jo šeit ir laba aura. 

Es ļoti lepojos ar savu vectēvu – unikā-
lu cilvēku. Viņš ir izveidojis amatnieku cen-
tru Lubānā, skaisto akmeņu parku “Vaida-
vās”. Es varētu teikt, ka vectēvs ir kā 
enciklopēdija – visu zina, vienmēr viņam ir 
atbildes uz maniem jautājumiem. Vienmēr 
ir smaidīgs un humora pilns, visiem cen-
šas palīdzēt. Vectēvs sāk man mācīt un 
sniedz zināšanas par āderu izcelsmi, par 
labajām un sliktajām enerģijām. No vectē-
va esmu mantojis smaidu, humoru, vēlmi 
palīdzēt cilvēkiem, mīlestību uz dabu un 
darbu, kas padarīts ar savām rokām. 

Es lepojos ar savu vectēvu. Esmu lai-
mīgākais bērns uz pasaules, jo viņš ir tikai 
mans vectēvs.

Ludvigs Kuncis, 8.kl.

Mans vectēvs
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AKTUĀLI

29. augustā pašvaldībā saņemta Bar-
kavas un Miera ielas iedzīvotāju vēstule 
“Par ceļu satiksmes drošību Lubānas 
pilsētā Barkavas un Miera ielās”.

Lūk, ieskats vēstules saturā... 
“Mēs, Lubānas pilsētas Barkavas un 

Miera ielu iedzīvotāji, lūdzam pievērst uz-
manību ceļu satiksmes drošībai minētajās 
ielās, jo mūsu ieskatā gājējiem un velo-
sipēdistiem šīs ielas nav pietiekami dro-
šas. Pozitīvi, ka Miera ielā ir uzklāts jauns 
asfalta segums, tomēr no šī laika arvien 
vairāk transportlīdzekļu vadītāju izvēlas ie-
braukšanu pilsētā pa Miera ielu, nevis pa 
Barkavas ielu, pie tam lielā ātrumā. Rodas 
priekšstats, ka transportlīdzekļu vadītājiem 
sagādā prieku braukt lielā ātrumā pa jauno 
asfaltu un taisno ceļa posmu. Arī pa Barka-
vas ielu, braucot ārā no Lubānas uz Ošu-
pes pusi vai iebraucot no Ošupes, trans-
portlīdzekļu vadītāji lielākoties neievēro 
ātruma ierobežojumus, brīžiem pat brau-
cot ar apmēram 70 km/h vai pat vairāk. Āt-
ruma pārsniegšanu pat neaptur Barkavas 
ielas sliktais ceļa stāvoklis un pietiekami 
bieži pilsētā esošās Valsts policijas eki-
pāžas. Transportlīdzekļu vadītāji bieži arī 
brauc agresīvi, pirms dažiem gadiem pat 
tika nolauzts apgaismes stabs.

Ceļu satiksmes likuma 6. panta pirmās 
daļas 3. punkts nosaka, ka ceļa pārvaldī-
tājam ir pienākums nodrošināt, lai nekavē-
joties tiktu novērsti šķēršļi, kas traucē sa-
tiksmi un apdraud tās drošību, bet, ja tas 
nav iespējams, nodrošināt bīstamo vietu 
aprīkošanu ar atbilstošiem satiksmes or-
ganizācijas tehniskajiem līdzekļiem līdz to 
šķēršļu likvidēšanai.

Apzināmies, ka arī mums kā minēto 
ielu iedzīvotājiem pašiem ir jārūpējas par 
savu un savu bērnu drošību, tomēr mūsu 
ieskatā nav pieļaujama arī transportlīdzek-
ļu vadītāju bezatbildība un klaja satiksmes 
noteikumu ignorēšana.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam 

veikt efektīvus pasākumus, lai nodrošinātu 
drošu ceļu satiksmi Miera ielā un Barkavas 
ielas posmā no Līgo ielas līdz pilsētas ro-
bežai, tas ir: uzstādīt divus ātrumvaļņus, 
kas paredzēti braukšanas ātruma sama-
zināšanai (tā saucamos “guļošos policis-
tus”) – vienu Barkavas ielā pretī namam 
Nr. 27, otru Miera ielā, piemēram, pretī 
namam Nr. 7.

Pārējie iespējamie satiksmes organizā-
cijas tehniskie līdzekļi (piemēram, ātrumu 
ierobežojoša ceļa zīme) nebūtu efektīvi, jo 
atbilstošs ātrums netiek ievērots arī paš-
laik.”

Pašvaldībā gan Attīstības komitejā, 

gan deputātu lokā notika karstas debates 
par šo jautājumu. Ātruma vaļņus Lubānā 
varētu uzstādīt ne tikai Miera un Barkavas 
ielās, jo dzirdēts, ka notiek dragreisi gan 
Tilta, gan citās ielās, tomēr nebūtu prāta 
darbs mazo Lubānu aprīkot ar ātrumvaļ-
ņiem. Vai tieši ātrumvalnis būs ierocis cīņai 
pret likumpārkāpējiem? Kā zinām, pēdējā 
laikā arī diezgan bieži Lubānā notiek Valsts 
policijas reidi. Jāvērš policijas uzmanība 
uz to, lai biežāk reidi notiek tieši Miera un 
Barkavas ielās, nevis pilsētas centrā.

Latvijas valsts Standarts LVS 99: 2010  
“Ceļa ātrumvaļņi” nosaka, kur var uzstādīt 
un kur nevar uzstādīt ātrumvaļņus. 

Vadoties pēc standarta (5.3. punkts), 
Barkavas ielā likumiski nevar ierīkot šādu 
ātrumvalni, jo tā ir tranzīta iela, koplieto-
šanas ceļš, pa kuru kursē sabiedriskais 
transports, kravas automobiļi, neatliekamā 
medicīniskā palīdzība u.c. speciālie trans-
portlīdzekļi.

Arī Miera ielā, vadoties pēc šī paša  
standarta, nevar likumiski ierīkot ātrumval-
ni. Šeit atļautais ātrums tāpat kā Barkavas 
ielā ir 50 km/h (punkts 5.2.3.) un šādās 
vietās ātrumvalni var ierīkot pirms bīsta-
miem krustojumiem, veloceliņiem, pie 
viesnīcām, garāžām u.tml, pie slimnīcām 
un pansionātiem. Miera ielā šādu objektu 
nav. Un iela ir tikai 340 m gara. 

Grūti atrast likumisku piemērotību āt-
rumvaļņu ierīkošanai Miera un Barkavas 
ielās, kaut arī iedzīvotāju bažas par satik-
smes drošību minētajās ielās atsevišķos 
gadījumos ir pamatotas. 
Ātrumvaļņu izveide uz brauktuves ir 

viens no ārkārtējiem pasākumiem ātruma 
un ceļu satiksmes negadījumu skaita sa-
mazināšanai, kad parasti paņēmieni (ātru-
ma ierobežojuma zīmes) nedod rezultātu. 

Pašvaldības viedokli apkopoja 
Ligita Pētersone

Pretī Miera ielas namam Nr. 7

Pretī Barkavas ielas namam Nr. 27

Mums raksta 
iedzīvotāji
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JAUNIEŠU AKTIVITĀTES

3.novembrī Lubānas novada jaunieši devās ekskursijā pa Līgatni 
un tās apkārtni. Pirmais apskates objekts bija padomju slepenais 
bunkurs, kurš atrodas Līgatnē 9 metrus zem zemes. Uzzinājām, kā 
atomkara gadījumā notiktu 
iekļūšana tajā, ar ko 
politiskās un varas 
personas būtu nodrošinā-
tas, ja valsts vadīšanu 
veiktu, atrodoties bunkurā.

Pēc tam jaunieši devās 
pastaigā pa Līgatni un 
aplūkoja tādas vietas kā 
papīrfabrikas ciematu, 
smilšakmens alas un klinti 
– Lustūzi. 

Ekskursijas nobeigumā 
apskatījām, ko līdz šim 
neredzētu – pazemes 
ezerus. Tie atrodas Straupē 
un ir vienīgie šāda veida 
ezeri Latvijā. Interesanti bija 
uzzināt, ka, neatkarīgi no 
gadalaika, ūdens tempera-
tūra šajos ezeros ir nemainī-
ga. Dita Stērniniece

Ekskursijā uz Līgatni
Pasākums “Es mīlu Tevi, Lubāna!” notika 10. novembrī Lu-

bānas pilsētas klubā. Erudīcijas spēli organizēja Lubānas no-
vada Jauniešu dome. Pasākumu vadīja Lubānas novadnieki 
Gita Sauka un Kaspars Kozlovskis, bet par muzikālo noskaņo-
jumu parūpējās grupa “Sokrata brīvdienas”. Pasākuma ap-
meklētāji – Lubānas novada iestāžu vadītāji, darbinieki, uzņē-
mēji dalījās divās komandās, no katras komandas tika izvirzīti 
četri līderi. ”Foto orientēšanās ar foto bez orientēšanās”, “Dze-
joļu veidošana” bija daži no 8 veicamajiem uzdevumiem. Pa-
sākums izvērtās par aizrautīgu pārbaudījumu visiem atnācē-
jiem, jo ikvienam pasākuma dalībniekam bija iespēja iesaistīties 
uzdevumu veik-
šanā. 

Lubānas no-
vada jaunieši teic: 
“Paldies! Mēs mī-
lam Tevi, Lubā-
na!”

Kristiāna 
Fjodorova

Es mīlu tevi, Lubāna!

Jauniešu centrā noslēgušās bungu un ģitāras nodarbības. No 
maija līdz oktobrim jauniešu centrā varēja apgūt bungu un ģitārspēli. 
Nodarbības apmeklēja vairāk kā 20 dalībnieki, bet drosmīgākie un 
izturīgākie jaunieši 2. novembrī Lubānas novada tūrisma un kultūrvēs-
turiskā mantojuma centrā parādīja, ko ir iemācījušies.  Koncerts noti-
ka brīvā gaisotnē. Satraukums bija, taču tas ātri izzuda, kad tika ierau-
dzīti skatītāju smaidi un izdzirdēti aplausi. Vislielākie nopelni pienākas 
skolotājiem – Intaram Zommeram, kurš pasniedza ģitārspēli, un Elitai 
Kellijai, kura vadīja bungu nodarbības.

Visu audzēkņu vārdā varu teikt, ka esam pateicīgi par šo iespēju, 
kuru izmantojām, un ļoti novērtējam, ko Lubānas novada Jauniešu 
centrs mums dod. Atliek tikai ņemt un darīt! Tagad jaunajiem māksli-
niekiem ir sākusies atpūta, bet ir cerība, ka nākamajā gadā šīs nodar-
bības atkal atsāksies. Taču viņi instrumentus malā nenoliks un turpi-
nās muzicēt, iepriecinot gan ģimeni, gan apkārtējos! 

Una Ivanova

Bundzinieku un 
ģitāristu koncerts
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SVĒTKOS

11. novembrī tika atklāta Lubānas novada rokdarbnieku kopīgi veidotā 
glezna Latvijai un Lubānai “Izraksti savu Latviju!” Ideja veidot šāda formāta 
darbu radās Lubānas kultūras nama direktorei Velgai Puzulei. 

Velga Puzule: “Sirsnīgs paldies katram, kurš ielika savu darbu gleznas 
tapšanā. Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!

Kvadrātiņus darināja: Līga Grāvere, Astrīda Ikauniece, Ligita Pētersone, Gunta 
Sandere, Ilva Markova, Liene Skrastiņa, Aija Razgale, Velga Puzule, Gunita Stro-
de, Ilona Bodniece, Rasma Birziņa, Aiga Bērziņa, Velga Bērziņa, Rudīte Kolāte, 
Lita Žeiere, Laura Grīga, Kristīne Aizpurve, Aiva Caunīte, Drosma Legzdiņa, Marija 
Jakuškina, Aina Bērziņa, Rita Šmole, Iveta Peilāne, Daina Nagle, Lana Kunce, 
Gunta Cīrule, Aiva Grāpe, Jolanta Žvagiņa, Olga Deksne, Māris Džerviačka, Leon-
tīne Švekere, Genovefa Stafecka, Jolanta Kočāne, Tekla Andersone, Inese Feld-
mane, Sandra Valaine, Lolita Almane, Ruta Skaidrā, Lidija Madžiņa, Anita Zača, 
Valija Podskočija, Viktorija Medvecka, Sandra Medvecka, Gunta Soldāne, Agate 
Aizpurve, Nikola Puška, Dace Ūbelīte – Puška, Edīte Apša, Ilga Stabulniece, Ingrī-
da Meiere,  Madara Voļska, Ilze Voļska, Elga Voļska, Austra Matveja, Klinta Zariņa, 
Santa Džigure. 

Mūsu gleznu pavisam kopā veidojuši 60 meistari un tā sastāv no 425 kvadrā-
tiņiem. Gleznas ietvaru darināja Viesturs Mežulis. Visu kopā salika: Dace Rudzīte, 
Sandra Valaine, Līga Grāvere, Ilga Voišnaraite, Ginta Kalniņa, Drosma Legzdiņa, 
Velga Puzule. Paldies visiem par darbu!” 

Gleznas “Izraksti savu Latviju!” atklāšana

Latvijai
Mūsu Tēvzeme – Latvija mīļā,

Tev ziedēt, zaļot un plaukt;
Tev vienīgai – daiļumā brīvai,
Kur dvēselei viedumā augt.

Lai cilvēka dzīve ir skaista
Ar bērnības dzīvi un pasakām,
Ar gaviļu dziesmām mūs saisti

Kā mūžīgām vasarām.

Lūk, pavasars sapošas ziedos,
Ko iezvana cīrulītis!

No saules sijājas lietus
Un samīļo sniegpulkstenīti…

Drīz vārpa pie vārpiņas glaužas.
Sirds pildās ar Gaismas prieku.

Mēs dzimtenes ainavas paužam,
Tautiskās dainas dziedot.

Te – mūsu vienīgās mājas,
Te – laimīgas nākotnes ceļš.
Un labāko atmiņu krājums,

Ko paaudžu paaudzes smeļ.

Tev, Latvija, simtgades svētkos
Mēs vēlam vēl 100 gadus spēku!

(Ēvalds Leons) 11.11.2018.
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AKTUĀLA INFORMĀCIJA

Nākamais laikraksta
“Lubānas Ziņas” numurs 

iznāks 7. decembrī. 
Informāciju iesniegt domē redaktorei 

līdz 30. novembrim. 

Kino jaunumi
LUBĀNAS PILSĒTAS KLUBĀ

Klauvē mana dvēselīte
Pie Dieviņa namdurvīm;

Celies, Dieviņ, aun kājiņas,
Laiž iekšā dvēselīti.

/L.t.dz./

Izsakām līdzjūtību 
Markusam Taukulim

un viņa ģimenei, 
arī no otras vecmāmiņas atvadoties.

Lubānas vidusskolas 2.klases 
audzinātāja, skolēni un viņu vecāki

24. novembrī plkst. 15.00
Animācijas fi lma 

“SAULE BRAUCA DEBESĪS”
Vizuāla poēma par Latviju kā Saules meitu, 

kura piedzimst tumsā, tiek nozagta, bet vēlāk atbrī-
vota, lai uzplauktu kā skaists zieds mūžībā. Saulei 
un Mēnesim piedzimst bērniņš, kuru sveikt ierodas 
ķekatnieki. Vispārējā līksmībā neviens nepamana, 
ka Saules meita pazūd, līdz visi attopas pie tukša 
šūpulīša. Lai cik stipri arī būtu gan Saules māte, gan 
tēvs Mēness, vieniem viņiem neizdodas bērnu ne 
atrast, ne mājās pārvest. Izrādās, vajadzīgs cilvēks! 
No ķekatniekiem palīgos piesakās Nabašnieks, 
kāda meitene un viņas mazais brālītis, un visi dodas 
pasaulē, lai atrastu un pārvestu mājās Saules meitu. 
Palīgiem dotas tikai trīs dienas – ja šajā laikā Sau-
les meita netiks atrasta, viņa zaudēs savu spēku un 
kļūs par parastu meiteni. Seko piedzīvojumiem un 
pārdzīvojumiem pilns ceļojums, kura laikā ikvienam 
jāpierāda gan drosme un attapība, gan izturība un 
izpalīdzība.

Beigas, protams, ir laimīgas! Visiem kopā to-
mēr izdodas pārvarēt Tumsas valdnieces Selēnas 
izliktos slazdus un atbrīvot Saules meitu. Pazemes 
pasaule nogrimst dziļā dzelmē, vienlaikus kļūstot 
par pamatu un saknēm Gaismas kokam, kurš pace-
ļas debesīs, uznesot tur arī Saules meitu. Ķekatnieki 
atkal līksmo – pasaules kārtība ir atgriezusies!

Animācijas fi lma, 70 min, režisore: Roze Stie-
bra, komponists: Juris Kaukulis. 

Plkst. 18.00 
Spēlfi lma “TĒVS NAKTS”

Stāsts par Žani Lipki un viņa ģimeni, kas Otrā 
pasaules kara laikā no nāves izglāba vairāk nekā 50 
ebrejus.

To, ka Žanis Lipke brīnumainā kārtā kļūs par 
varoni, droši vien nespēja iztēloties neviens. Viņš 
bija pavisam parasts latviešu palīgstrādnieks un 
viņam jau tā netrūka savu rūpju un raižu. Pēc tam, 
kad Latviju 1940. gadā bija anektējusi PSRS, Žaņa 
meita kļuva par komunisti, bet, kad Latviju okupēja 
nacistiskās Vācijas armija, viņa pazuda. Lai kara 
apstākļos apgādātu ģimeni, pa dienu viņš devās uz 
darbu vācu militārās aviācijas noliktavās, bet naktīs 
pārvadāja kontrabandu. Taču brīdī, kad vācu okupā-
cijas vara sāka izrēķināties ar Rīgas ebrejiem, viņš 
pieņēma nebūt ne vienkāršu, tomēr cilvēcīgu lēmu-
mu, kas varēja izrādīties liktenīgs ne vien viņam pa-
šam, bet arī viņa sievai un dēlam. Ar to pašu kravas 
auto, ar kuru vēl nesen tika pārvadātas kontraban-
das degvīna kastes, tagad burtiski vācu karavīru 
acu priekšā no Rīgas geto un piespiedu darba vie-
tām drošībā tika nogādāti desmitiem cilvēku. Brīdī, 
kad viņu slēptuvei draudēja atklāšana, Žanis spēra 
vēl pārgalvīgāku soli un patvērumu iekārtoja pats 
savās mājās – īpaši šim nolūkam izraktā pagrabā 
zem šķūņa; glābšanā iesaistījās arī viņa sieva Jo-
hanna un mazais dēls Zigis. Kā vēlāk sacīja viens no 
izglābtajiem – gan paša Žaņa parādīšanās, gan viņa 
paveiktais, visapkārt valdošās nežēlības apstākļos, 
glābjot sev pilnīgi svešus cilvēkus, bijis visīstākais 
brīnums.

Spēlfi lma, 90 min, režisors: Dāvis Sīmanis, 
Lomās: Artūrs Skrastiņš (Žanis Lipke), Ilze Blau-
berga (Johanna Lipke), Matīss Kipļuks, Mihails 
Karasikovs, Milena Gulbe, Toms Treinis, Steffen 
Scheumann. 

Aktuāli
24. novembrī plkst. 11.00 
Lubānas vidusskolas sporta zālē
Lubānas novada galda tenisa turnīrs
Pieteikties pie Māra Valaiņa

25. novembrī plkst. 10.00
Lubānas pilsētas klubā
Zoles turnīrs. Pieteikšanās no plkst. 9.30

26. novembrī plkst. 14.00 Finanšu un 
attīstības komitejas sēde.

27. novembrī plkst. 20.00 Lubānas 
vidusskolas sporta zālē basketbola treniņš 
pieaugušajiem (vīrieši/sievietes)

29. novembrī plkst. 11.30 Izglītojošo 
nodarbību kopums Lubānas vidusskolas 
skolēniem (8.-9. klase)

29. novembrī plkst. 13.30 Izglītojošo 
nodarbību kopums Meirānu Kalpaka 
pamatskolas skolēniem (8.-9. klase)

29. novembrī plkst. 14.00
Kārtējā domes sēde. Sēdes jautājumus 
skatīt novada mājaslapā www.lubana.lv.

30. novembrī plkst. 15.00 
Lubānas novada tūrisma un 
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā tikšanās 
ar praktisko psiholoģi Ivetu Aunīti.
Tēmas sarunai “Bērnu emocionālie tipi. 
Darbošanās un mācīšanās motivācija. Kā 
palīdzēt bērnam būt veselam.”
Iespējams rakstiski pirms lekcijas iesniegt 
jautājumus par  paredzētajām tēmām.
Tikšanos nodrošina biedrība “Saulains rīts” 
Latvijas Valsts mežu atbalstītā projekta 
ietvaros.
Tuvāka informācija pie projekta vadītājas  
Vēsmas Masas (t. 20275661)

30. novembrī plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā
Dokumentālā fi lma “Kurts Fridrihsons”

30. novembrī plkst. 19.00
Meirānu Kalpaka pamatskolā
Vingrošanas nodarbība
Nodarbību vada Māris Valainis. Aicināti 
piedalīties jebkura vecuma un fi ziskās 
sagatavotības dalībnieki

4. decembrī plkst. 20.00 Lubānas 
vidusskolas sporta zālē basketbola treniņš 
pieaugušajiem (vīrieši/sievietes).

7. decembrī Lubānas pilsētas egles 
iedegšana un Ziemassvētku tirdziņš. 

9. decembrī Meirānos pie stacijas notiks 
Ziemassvētku eglītes atklāšanas svētki.

Valsts policija 
atgādina 

autobraucējiem
Valsts policija atgādina, ka par ceļu 

satiksmes negadījuma vietas atstāšanu 
pēc ceļu satiksmes negadījuma, pār-
kāpjot noteikto kārtību, — uzliek naudas 
sodu velosipēda un mopēda vadītājam 
no septiņiem līdz piecdesmit pieciem 
eiro, cita transportlīdzekļa vadītājam 
uzliek naudas sodu no septiņdesmit 
līdz septiņsimt eiro un atņem transport-
līdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no 
trim mēnešiem līdz diviem gadiem vai 
bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesību 
atņemšanas. 

Ieteicams, ka situācijās, kurās noti-
cis neliels ceļu satiksmes negadījums, 
proti, negadījumā iesaistīti tikai divi 
transportlīdzekļi, nav cietušās personas, 
nav nodarīti bojājumi trešās personas 
mantai vai negadījumā iesaistītajiem 
transportlīdzekļiem nav radušies bojā-
jumi, kuru dēļ tie nedrīkst vai nevar tur-
pināt ceļu, var tikt sastādīts saskaņotais 
paziņojums bez policijas klātbūtnes.

Daudz ir Dieva dārzos ziedu,
Pacel acis: gaisma mirdz,

Tomēr skaistākais no visiem –
Mātes svētums, mātes sirds.

(V. Mora)

Izsakām mūsu visdziļāko līdzjūtību 
Dacei Taukulei, 

no māmuliņas atvadoties.

Lubānas ev. lut. draudze un 
kaimiņi Mācītājmuižā


