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Drīz teiksim atvadas
vasarai...
Sveicināti uz ražas laika, jaunā mācību gada un rudens sliekšņa!
Kokos jau parādās pirmās dzeltenās lapas. Kartupeļu maisi tīrumā
un āboliem piebiris dārzs atgādina, ka vasara sāk steigties projām – laiks
savākt izaudzēto. Vakari stiepjas garāki, būs vairāk brīžu ieskatīties kādas labas grāmatas rindās, pabeigt kādu iesāktu interesantu nodarbi, kas
vasaras darbu skrējienā palikuši nepabeigti. Skolēniem beigsies vasaras
brīvdienas, un atkal skolas piečalos bērnu balsis. Aiz loga jau teju teju
klauvē 1. septembris – Zinību diena!
Lubānas vidusskolas kolektīva vārdā direktore Iveta Peilāne:
– Paskaties visapkārt, ieraugi savu lidojumu un uzsāc jauno mācību gadu
ar tauriņa vieglumu!
Azartisku, aizraujošu, veiksmīgu, radošu un sasniegumiem bagātu
2018./2019. mācību gadu! Lai kopā mums izdodas veidot tādu vidi, kurā
vēlamies dzīvot, strādāt un radīt! Tiekamies 3. septembrī plkst. 10.00 Lubānas vidusskolā!
Meirānu Kalpaka pamatskolas kolektīvs: – Nemanot, tāpat kā
katru gadu, pie durvīm klauvē septembris. Šovasar varējām no visas sirds
izpriecāties par saulītes pieskārieniem, baudīt ūdeni, siltu kā piens, un
uzņemt nepieciešamos vitamīnus no dabas velšu klāsta. Varbūt nevaram
lepoties ne ar dārgiem derīgo izrakteņu resursiem, ne augstiem kalniem
vai eksotiskiem augiem, kas elpai aizrauties liek. Mūsu bagātība ir cilvēki
– katrs un ikviens no mums. Kāda būs Latvijas nākotne, galvenokārt atkarīgs no mūsu jaunās paaudzes. Kāds filozofs reiz teicis: neaudzināsim
bērnus, audzināsim paši sevi, jo bērni ir mūsu spogulis. Šodien, kad apkārt ir tik daudz kārdinājumu, piedāvājumu, iespēju, lai spējam nesapīties
un izdarīt pareizo izvēli, atrast savu ceļu, nepazaudēt savu „es” un drošu
soli doties pretī rītdienai. Visi mīļi gaidīti Meirānu Kalpaka pamatskolā
3. septembrī plkst. 9.00!

Dzejas diena

Broņislavās
Dzejnieces mājās “Dārziņi”

26. augustā 15.00
Lasīt 10. lpp.

29. augustā
plkst. 11.00 – 15.00
PII “Rūķīši” telpās
novada pedagogu
konference

“Kompetenču pieeja
mācīšanās procesā”
Nākamais “Lubānas Ziņu”
numurs iznāks 7. septembrī.
Informāciju nākamajam
numuram
iesniegt domē redaktorei
līdz 31. augustam.

PAŠVALDĪBĀ

Domes sēde 26.07.2018.
Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Māris Valers, Tālis Salenieks. Nepiedalās deputāti:
Rudīte Kolāte – seminārā; Lana Kunce – atvaļinājumā pamatdarbā, Guntis Klikučs – aizņemts
pamatdarbā.
Pieņemtie lēmumi.
Par nekustamā īpašuma „Dambīši 3”, Indrānu pag. sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu
Sadalīt nekustamo īpašumu „Dambīši 3”,
kadastra numurs īpašumam: 7058 005 0002, divos atsevišķos īpašumos:
1. jauna nekustamā īpašuma veidošanai
atdalīt vienu zemes vienību, platība – 6,3 ha,
piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Saullēkti”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
2. paliekošais nekustamais īpašums sastāv
no 2 zemes vienībām: 1.zemes vienība – platība
6,0 ha, 2.zemes vienība – platība 1,2 ha, noteikt
zemes vienību lietošanas mērķi: zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; īpašumam saglabāt nosaukumu „Dambīši
3”, Indrānu pag., Lubānas nov.
Par piedalīšanos atklātu projektu iesniegumu konkursā “Autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši posma pārbūve”
1. Piedalīties atklātu projektu iesniegumu
konkursā pasākumā “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” un iesniegt
projekta pieteikumu “Autoceļa Jaunie kapi –
Birznieki – Dambīši posma pārbūve”, veicot ceļa
posma no 1,75 km līdz 2,51 km un 14,37 km līdz
14,57 km un tilta pār Liedi pārbūvi.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas
402664,71 euro.
3. Projekta realizācijā paredzēt pašvaldības
līdzfinansējumu 142664,71 euro.
4. Pašvaldības finansējumu nodrošināt no
pašvaldības budžeta līdzekļiem un ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
Par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala „Alīdas”, Indrānu pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Apstiprināt rezerves zemes fondā ieskaitītā
zemes gabala “Alīdas”, Indrānu pagastā, kadastra apzīmējums: 7058-016-0227, nomas tiesību
izsoles rezultātus un noslēgt zemes nomas līgumu uz laiku līdz 2023. gada 31. jūlijam ar nomas
gada maksu 14,05 EUR.
Par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes
gabala „Dzidrumi”, Indrānu pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Apstiprināt rezerves zemes fondā ieskaitītā
zemes gabala “Dzidrumi”, Indrānu pagastā, kadastra apzīmējums: 7058-019-0073, nomas tiesību izsoles rezultātus un noslēgt zemes nomas
līgumu ar zemnieku saimniecību “ARKLUPE”,
reģ. Nr. 47101012223, uz laiku līdz 2023. gada
31. jūlijam ar nomas gada maksu 19,35 EUR.
Par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala „Zīlītes-2”, Indrānu pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Apstiprināt rezerves zemes fondā ieskaitītā
zemes gabala “Zīlītes-2”, Indrānu pagastā, kadastra apzīmējums: 7058-004-0176, nomas tie-
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sību izsoles rezultātus un noslēgt zemes nomas
līgumu ar Indrānu pagasta zemnieku saimniecību “Ceriņi”, reģ. Nr. 45401020293, uz laiku līdz
2023. gada 31. jūlijam ar nomas gada maksu
288,45 EUR.
Par finansējuma piešķiršanu Lubānas
kultūras nama telpu Tilta ielā 14, Lubānā paplašināšanas būvprojekta izstrādei
Piešķirt 12695 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem
(brīvajiem) līdzekļiem Lubānas kultūras nama
telpu Tilta ielā 14, Lubānā paplašināšanas būvprojekta izstrādei, izdarot attiecīgus grozījumus
2018.gada pašvaldības budžetā.
Par adreses maiņu nekustamā īpašuma
“Lubānas meža kapi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0073
Mainīt Adresācijas noteikumu 2.9. apakšpunktam neatbilstošu esošo adresi nekustamā
īpašuma “Lubānas meža kapi”, kadastra Nr.
7058 011 0073 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0073 no “Lubānas meža
kapi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, adresācijas objekta kods 105871384, piešķirot jaunu
adresi – “Atvadu nams” Indrānu pagasts, Lubānas novads.
Par Ilzes Kraukles komandējumu uz 10.
starptautisko Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
amatierteātru asociāciju alianses (NEATA)
festivālu Lietuvā
Komandēt Ilzi Kraukli uz 10. starptautisko
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu amatierteātru
asociāciju alianses (NEATA) festivālu Lietuvā,
Anīkšču pilsētā no 2018. gada 31. jūlija līdz 5.
augustam, sedzot festivāla dalības izdevumus
200,00 EUR apmērā.
Par sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu un biedrības dibināšanu
1. Sniegt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām
personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, nodibinot kopā ar Madonas novada pašvaldību (reģ. Nr. 90000054572) biedrību ar nosaukumu “Rupsala”, biedrības mērķis – sniegt
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām ar
smagiem garīga rakstura traucējumiem un biedrībai slēdzot ar Labklājības ministriju deleģējuma
līgumu;
2. akceptēt biedrības statūtus un deleģēt
darbam biedrības valdē pašvaldības amatpersonas – izpilddirektoru Ivaru Bodžu un sociālā
dienesta direktora vietnieci Viju Banderi;
3. lēmuma 1. punktā minēto pakalpojumu
nodrošināt vismaz 72 personām un pakalpojuma nodrošināšanai prioritāri nodarbināt valsts
sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāles “Lubāna” darbiniekus, kuri zaudēs darbu valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāles “Lubāna”
slēgšanas rezultātā;
4. sagatavot pieprasījumu Labklājības ministrijai par valsts īpašuma – “Vecumi”, Indrānu pagastā, (kadastra Nr. 7058 012 0016) nodošanu
lietošanā Lubānas novada pašvaldībai ar iespēju
nekustamo īpašumu iegūt īpašumā.
Par papildus finansējuma piešķiršanu
siltumapgādes sistēmas paplašināšanai un
modernizācijai
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 24. augusts

Piešķirt papildus 42 000 EUR finansējumu
no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem siltumapgādes
sistēmas paplašināšanai un modernizācijai,
paredzot Lubānas pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Parka ielā 7, Parka ielā 9, Parka ielā
11, Parka ielā 18, Parka ielā 20 un Parka ielā 22,
aprīkošanu ar individuālajiem siltummezgliem
un izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.
Par 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības
2017.gada publisko pārskatu.
2. Pārskatu nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai, publicēšanai ministrijas mājaslapā.
Par 1. pusgada budžeta izpildi
Lubānas novada pašvaldības dome pieņem
zināšanai 2018.gada 1.pusgada budžeta izpildi.
Par Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra klienta pārmaksas dzēšanu
Izveidojušos bijušās Lubānas veselības un
sociālās aprūpes centra klientes M. Ļ. pensijas
daļas pārmaksu 19,85 euro (deviņpadsmit euro
85 centi) par uzturēšanos pašvaldības sociālās
aprūpes iestādē, sakarā ar personas nāvi, atzīt
kā pašvaldības ieņēmumus.
Par personāla ēdināšanas maksas pakalpojumu cenas apstiprināšanu Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā
1. Apstiprināt personāla ēdināšanas maksas
pakalpojuma cenu Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā:
– brokastis – 1,59 EUR par porciju;
– pusdienas – 1,41 EUR par porciju;
– vakariņas – 0,91 EUR par porciju.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā no 2018.
gada 1. augusta.
Par saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījumi
Lubānas novada pašvaldības 2018. gada 30.
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par
pašvaldības 2018. gada budžetu”” apstiprināšanu
Sakarā ar saņemtajiem Latvijas Nacionālā
kultūras centra transfertiem Vispārējo latviešu
dziesmu un deju svētku dalībnieku izmitināšanai un ēdināšanai, budžetā neplānotiem līdzekļiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Parka ielā
aprīkošanai ar individuālajiem siltummezgliem,
Lubānas kultūras nama telpu paplašināšanas
būvprojekta izstrādei, atsevišķu pilsētas ielu kadastrālajai uzmērīšanai, topogrāfiskā plāna izgatavošanai objektam “Eglāji 1”, Indrānu pag. un
ārzemju komandējumam Lubānas kultūras nama
amatierteātra režisorei, kā arī veicamajiem grozījumiem Lubānas veselības un sociālās aprūpes
centra 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 sēdes (23.07.2018. protokols Nr.7, 13.§)
pozitīvo atzinumu, nolēma
1. Veikt grozījumus pašvaldības 2018. gada
budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.
9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.
gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1
„Par pašvaldības 2018. gada budžetu””.
Informāciju sagatavoja Lita Žeiere
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Par sociālās aprūpes
Par piedalīšanos atklātu projektu
pakalpojuma
iesniegumu konkursā “Autoceļa Jaunie
nodrošināšanu un
kapi – Birznieki – Dambīši posma pārbūve”
Eiropas Savienības fondu pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
biedrības dibināšanu
apvidos”, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 18. augustā noteikumiem Nr. 475 “Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, Lubānas novadam maksimāli pieejamais atbalsta apmērs ir 260 000 EUR ar atbalsta intensitāti 90 procentu
no projekta attiecināmajiem izdevumiem.
Minētie noteikumi paredz, ka Pretendents ievēro šādus atbalsta saņemšanas nosacījumus:
7.3. punkts – ir notikusi projektā ietverto objektu apspriešana ar vietējiem uzņēmējiem;
8. punkts – projektā ietvertos objektus nosaka vietējā pašvaldība atbilstoši tās noteiktiem
un apstiprinātiem atlases kritērijiem. Prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem.
9.punkts – pašvaldības izvirzītos objektus sarindo prioritārā secībā atkarībā no to nozīmības uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas veicināšanā, kā arī ievērojot vietējo uzņēmēju
intereses un līdzvērtīgu uzņēmējdarbības konkurētspēju lauku teritorijā.
Diskusija ar Lubānas novada lauku uzņēmējiem par finansējuma piešķiršanu lauku ceļu
atjaunošanai notika 2015. gada 19. oktobrī.
26.11.2015. novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nolikuma “Grants ceļu izvērtēšana dalībai Eiropas Savienības fondu pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”” apstiprināšanu” (prot. Nr. 16, 11.§).
28.01.2016. novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietverto ceļu saraksta apstiprināšanu” (prot.
Nr. 1, 7.§).
2016. gada 23. novembrī noslēgts līgums ar IK “RK Ceļu Projekts” par Lubānas novada
pašvaldības grants ceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši posma pārbūves tehniskā projekta
izstrādi un autoruzraudzību par kopējo summu 23219,90 euro.
29.09.2017. tika publicēts paziņojums par būvniecības līgumu, iepirkumā tika saņemti 3
pretendentu pieteikumi, 27.10.2017. pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu, jo visi iesniegtie
piedāvājumi pārsniedza pasūtītāja finanšu iespējas.
Lai samazinātu projekta izmaksas, būvprojekts tika sadalīts divās kārtās un 01.06.2018.
izsludināts būvniecības iepirkums ar samazinātu apjomu.
Konkursā piedāvājumu iesniedza viens pretendents – SIA “Ceļi un tilti” par summu –
305408.94 euro (bez PVN). Būvuzraudzības izmaksas – 9900.00 euro.

Par papildus finansējuma piešķiršanu
siltumapgādes sistēmas paplašināšanai
un modernizācijai
Pašvaldības 2018. gada budžetā tika paredzēti līdzekļi 30 000 EUR siltumapgādes
sistēmas paplašināšanai Lubānas pilsētas Ozolu ielā, paredzot divu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Ozolu ielā 5 un Ozolu ielā 7 pievienošanu centrālajam siltumapgādes tīklam. Šī
gada maijā – jūnijā tika saņemti iesniegumi no Parka ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
pārvaldniekiem ar lūgumu rast risinājumu dzīvojamo māju aprīkošanai ar individuāliem
siltummezgliem. Iesniegumos ir motivēta nepieciešamība izbūvēt siltummezglus, jo bez
tiem nav iespējams ieregulēt un mainīt siltumnesēja temperatūru, cirkulācijas daudzumu,
sūkņu ieslēgšanas laiku un citus režīmu parametrus, tādējādi samazinot kopējo maksājumu par izlietoto siltumenerģiju. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sāpīga problēma ir
nevienlīdzīga dzīvokļu siltumenerģijas patēriņa ievērošana, maksu par siltumu aprēķinot
pēc dzīvokļa platības. Siltummezgli nodrošinātu vienmērīgāku siltuma sadaļu starp dzīvokļiem, šobrīd bieži izceļas konflikti starp atsevišķu dzīvokļu īpašniekiem, it īpaši gala
dzīvokļu īpašniekiem un mājas apsaimniekotāju par optimālo temperatūras režīmu mājā.
Ņemot vērā, ka siltummezgla izbūves izmaksas svārstās no 3 līdz 4 tūkstošiem euro,
dzīvokļu īpašnieku kopība nesaskata iespējas realizēt šo pasākumu par pašu līdzekļiem,
it īpaši situācijā, kad vairākas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pilsētā ir aprīkotas ar individuālajiem siltummezgliem par pašvaldības vai komunālā uzņēmuma līdzekļiem. Ņemot
vērā iedzīvotāju lūgumu, tika veiktas korekcijas iepirkuma dokumentācijā un izsludināts
iepirkums, kura apjomos tika iekļauti ne tikai māju pieslēgumi, bet arī siltummezglu ierīkošana sešās Parka ielas dzīvojamās mājās. Papildus nepieciešami līdzekļi arī būvuzraudzības procesa nodrošināšanai – 2000 EUR.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 24. augusts

Lubānas novada pašvaldība un Madonas novada
pašvaldība ir vienojušās par mērķi saglabāt sociālās
aprūpes pakalpojumu sniegšanu “Rupsalā”, Ošupes pagastā, Madonas novadā un “Vecumos”, Indrānu pagastā,
Lubānas novadā.
Labklājības ministrija (LM) norāda, ka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17. panta pirmajā
daļā noteiktos sociālos pakalpojumus drīkst sniegt tikai
tāds sociālo pakalpojumu sniedzējs, kura pamatdarbība
vai kura attiecīgās struktūrvienības pamatdarbība ir sociālo pakalpojumu sniegšana. Līdz ar to Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā ir reģistrējamas institūcijas, kuras
sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus.
LM norāda, ka pēc sociālo pakalpojumu sniedzēja
(šajā gadījumā – pašvaldību dibināta tiesību subjekta)
reģistrācijas reģistrā, LM izstrādās un virzīs izskatīšanai
grozījumus normatīvajos aktos, lai noteiktu, ka valsts
pārvaldes uzdevums par ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu var tikt
deleģēts pašvaldību dibinātam tiesību subjektam.
Pēc normatīvo aktu grozījumu pieņemšanas LM ar
pašvaldību dibināto tiesību subjektu noslēgs valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma – ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem – veikšanas līgumu. Tā kā deleģētā uzdevuma
sniegšanai pašvaldības plāno izmantot nekustamo īpašumu “Vecumi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā (tā
sastāvā ietilpst arī meža zeme), kas ir valstij piederošs
LM valdījumā esošs nekustamais īpašums, vienlaikus
virzāms jautājums par nekustamā īpašuma atsavināšanu. Tāpēc ir nepieciešami abu pašvaldību domes lēmumi,
kuros izteikta apņemšanās izveidot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju,
nodrošināt pakalpojumu sniegšanu personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un pārņemt nekustamo īpašumu “Vecumi”.
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
8. punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi). Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
1.panta 6.punkts nosaka, ka ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcija ir sociālā institūcija, kas nodrošina personai, kura vecuma vai veselības
stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, pilnu aprūpi un sociālo
rehabilitāciju.
Kā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija var tikt reģistrēta arī biedrība. Madonas
pašvaldība virza darbam biedrības valdē Ošupes pagasta
pārvaldnieku Aigaru Šķēlu un Sociālā dienesta vadītāju
Gundaru Riekstiņu.
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
8. punkts nosaka, ka tikai pašvaldības dome var lemt par
biedrības izveidošanu. Meža likuma 44. panta ceturtās
daļas 2. punkta c) apakšpunkts nosaka, ka zemesgrāmatā ierakstītās valsts meža zemes atsavināšanu var atļaut
ar ikreizēju MK rīkojumu, ja valsts meža zeme nepieciešama likumā “Par pašvaldībām” noteikto šādu pašvaldības
autonomo funkciju veikšanai – parku ierīkošana un uzturēšana, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes
(23.07.2018. protokols Nr. 7, 14.§) pozitīvo atzinumu.
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Par biznesa ideju
konkursu
“Sāc Lubānā 2018”
Pašvaldībā tika iesniegti 4 biznesa ideju
pieteikumi konkursam “Sāc Lubānā 2018”.
– SIA “UpeNes” – SUP dēļu ar airiem,
drošības vestu, paredzēto nomas piederumu
iegāde un nomas vietas labiekārtošana;
– Madars Mežsargs – Galdniecības un
datora koordinātu (CNC) frēzēšanas, gravēšanas un dažādas sarežģītības pakāpes citi
griešanas pakalpojumi;
– Raimonds Peilāns – Apaļlaivas nomas
pakalpojuma izveide Lubānā;
– Renārs Stalbovs – Ar plostu (pontonu
plosts 6m x 4m ar nojumi 25 cilvēku grupai)
pa Aivieksti.
Deputāti izskatīja visus pieteikumus un
uz pārrunām aicinās vienu pretendentu.

Papildus
uzņemšana
mūzikas skolā
Papildus uzņemšana mūzikas skolā akordeona un flautas spēles klasēs
31. augustā plkst. 17.00 Lubānas vidusskolā 1. stāvā, 1. kabinetā.

Latvijas
ainavu dārgumi
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un plānošanas reģioniem īsteno Latvijas valsts simtgades programmas
pasākuma “Reģionu dienas” aktivitāti ““Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu
krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt””. Aktivitātes ietvaros 2017. gada jūnijā ikviens iedzīvotājs tika aicināts pieteikt
sev nozīmīgu ainavu. Pavisam tika pieteiktas
vairāk kā 900 Latvijas ainavas. No tām atlasītas 50 ainavas, par kurām pašlaik top ceļojoša izstāde, slīdrāde un elektroniska platforma, kurā tiks ietverti ainavu dārgumu
fotoattēli 2018. gadā, vēsturiskas fotogrāfijas
un iedzīvotāju iesūtītās atmiņas.
Lai arī Lubānas novada ainavas neiekļuva atlasīto 50 Latvijas ainavu dārgumu sarakstā, tomēr Aiviekstes ainava un Lubānas
ev. lut. baznīcas apkārtnes ainava bija iekļuvušas to 50 skaitā, no kurām tika izvēlētas 10
skaistākās Vidzemes ainavas. Esam priecīgi
un lepni, ka arī Lubānas novads glabā visai
Latvijai un Vidzemei vērtīgas ainavas un, ikdienas gaitās dodoties, centīsimies pamanīt
un novērtēt skaisto vidi sev apkārt! Vairāk
par Latvijas ainavu dārgumiem un to atrašanās vietām skatiet www.ainavudargumi.lv.
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Biedrībā
Par skolēnu
“Saulains rīts”
nodarbinātību vasarā
vasaras skolēnu nodarbinātības noaugustā, septembrī risesŠīs“Nodarbinātības
pasākumi vasaras
Biedrība “Saulains rīts” A/S “Latvijas
Valsts meži” un nodibinājuma “Fonds”, “Ziedot.lv” projekta “Stipru un veselu ģimeni
katram bērnam!” ietvaros piedāvā Lubānas
novada bērnu vecākiem:
– Ceturtdien, 23. augustā plkst. 13.00
biedrības “Saulains rīts” telpās Oskara Kalpaka ielā 12, 3. stāvā – teorētiska un praktiska nodarbība “Domājot par ziemas krājumiem”. Bija iespēja saņemt receptes un
padomus marinējumiem, konservējumiem.
Praktiskajā nodarbībā marinējām kabačus,
gatavojām kabaču salātus un kabaču kompotu.
Nodarbību vadīja Lidija Mičule.
– Svētdien, 26. augustā un turpmāk
katru svētdienu Lubānas sporta laukumā
vai vidusskolas sporta zālē (atkarībā no
laikapstākļiem) atsākam vingrošanas nodarbības. Plkst. 9.00 uz nodarbībām tiek aicināti interesenti vingrošanai ar lielāku noslodzi, bet plkst. 11.00 iesācēji, bērni kopā
ar vecākiem, cilvēki ar noteiktu invaliditāti.
Nodarbības vadīs Māris Valainis.
– Piektdien, 7. septembrī plkst. 15.00
uz fotoorientēšanās nodarbību “Mana Lubāna” tiek aicināti sākumskolas skolēni kopā
ar saviem vecākiem. Pulcēšanās, norādījumi un starts pie Lubānas jauniešu centra.
Plašāka informācija un pieteikšanās uz
nodarbībām pie projekta vadītājas Vēsmas
Masas (t. 20275661).

Sociālais dienests
organizē
Informācija vecākiem!
Trešdien, 17. oktobrī, Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas
Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu konsultācijas bērniem līdz 18 gadu
vecumam. Iespējams saņemt acu ārsta
un alergologa konsultācijas.
Pieteikties pie sociālās darbinieces
Vēsmas Masas pa t. 20275661.
Ģimene vēlas iegādāties māju vai
dzīvokli ar vismaz 2-3 istabām.
Izskatīsim visus piedāvājumus.
T. 26154974.
Var zvanīt jebkurā laikā.

brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, ko koordinēja un organizēja Nodarbinātības valsts aģentūra, noslēgsies 31. augustā. Arī Lubānas novada
pašvaldība bija pieteikusi šajā nodarbinātības pasākumā 6 darba vietas: administrators jauniešu centrā, muzeja izstāžu zāles
uzraugs, reģistrētājs bibliotēkā, aukle, kultūras pasākumu organizators, labiekārtošanas strādnieks. Piedāvātajām vakancēm
bija pieteikušies 9 jaunieši.
Projekta realizēšanas laikā tiem 6 jauniešiem, kas tika piesaistīti, izmantojot nodarbinātības projekta finansējumu, Lubānas novada pašvaldība sedza pusi no
kopējā atalgojuma (tas atbilda valstī noteiktajai minimālajai darba algai), bet otru pusi
sedza Nodarbinātības valsts aģentūra. Izvērtējot iespēju, lai visiem pretendentiem
tiktu nodrošināta iespēja gūt tik svarīgo
darba pieredzi, gūt papildus ienākumus, kā
arī, ņemot vērā finansējuma pietiekamību,
tika nolemts nodarbināt visus vakancēm
pieteikušos jauniešus. Tā Lubānas PII “Rūķīši” tika pie lieliskas auklītes uz vēl vienu
mēnesi un divas jaunietes varēja katra divu
nedēļu periodu strādāt Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā.
Prieks par jauniešu darba pieredzi, iespējām gūt papildus ienākumus vasaras
periodā. Paldies jauniešiem par drosmi pieteikties vakantajām darba vietām un iestāžu darbinieku aizvietošanu. Arī nākamgad,
ja tas būs iespējams, pašvaldība pieteiks
jauniešu nodarbinātības projektam iespējamās darba vietas un aicina to izmantot arī
uzņēmējus: gūsiet finansiālu atbalstu darbinieku atalgojuma nodrošināšanai un jauniešiem tiks sniegta tik vērtīgā darba pieredze.

Meirānu tautas nams
AICINA
Valsts simtgadi gaidot, iedzīvotāji tiek
aicināti veidot kopīgu ziedu izstādi “Mans
sveiciens Latvijai”. Lūgums ziedus izstādei nogādāt uz Meirānu tautas namu 2.
septembrī plkst. 13.00.
Izstāde būs apskatāma Meirānu tautas namā darba laikā no 3. septembra
līdz 5. septembrim.

Informējam, ka novadā kultūras pasākumos tiks fotografēts vai arī filmēts. Lai sniegtu
informāciju iedzīvotājiem un nodrošinātu pašvaldības iestāžu darbības caurspīdīgumu, informācija par pasākumu kopā ar vizuālo materiālu tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnē,
kā arī izmantota avīzītes vajadzībām. Atrodoties pasākumā, Jūs apliecināt, ka esat informēts, ka tiekat iekļauts/a audio vai vizuālajā materiālā.
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Novada svētki
2018

Sestdien, 11. augustā, Lubānā liels pasākums visas dienas garumā – “Novada
svētki 2018”, kura ietvaros notika “Lubānas novada ģimeņu sporta svētki” un citas
aktivitātes.
Par ģimeņu sporta svētkiem stāsta sabiedrisko attiecību speciāliste Tija Žvagina:
“Ideāli laika apstākļi, 22 komandas, smiekli,
aktīvi pavadīta brīvdiena ģimenes un draugu
lokā. Nemainīga vērtība – Ansis Deksnis kā
spēļu komentētājs un Māris Valainis kā spēļu
virsvadītājs un galvenais tiesnesis.
Komandām bija jāpiedalās 13 disciplīnās,
kā katru gadu notika arī “Lielā stafete”. Bija
arī: Govs slaukšana; Lielā vertikālā puzle; Atkritumi – atkritumu šķirošana; Intelekts, kur
komandai jāatbild pēc iespējas uz vairāk jautājumiem 3 min. laikā; Muca – trīs katapulta
šāvieni katram dalībniekam; Disku golfs; Galda futbols; Makšķerēšana (2 minūšu laikā jāizvelk pēc iespējas vairāk zivju); Orientēšanās
takās (jāapmeklē 13 no 15 kontrolpunktiem);
Zvēru biedēšana (punktus saņem tikai tie, kuri
trāpa zvēram ar biedēkli); Rokas skrūvgriezis
(pudeles pieskrūvēšana pie staba); Piņķerīgā
ripināšana (komanda ripina sasaistēs iesietu
ripuli ar apgrūtinājumu taisnā līnijā).
Šoreiz sacensībās ne vienmēr bija svarīgs
ātrums un spēks, tā kā atsevišķās disciplīnās,
piemēram, atkritumu šķirošanā, intelekta pārbaudē, bija nepieciešams labi, vai, ja ne labi,
tad ātri padomāt! Tāpat arī bieži bija manāms,
ka kā jau pirms kārtīgām sporta sacensībām,
komandas izstrādāja savu īpašo stratēģiju un
taktiku katra uzdevuma veikšanai, tai skaitā veica kaimiņu komandu darbības nelielu
slēpto analīzi un rezultātu novērtējumu.
Ar lielu interesi varēja vērot ģimeņu komandas, kuru atvases vēl nav sasniegušas
tādu vecumu, lai varētu skriet pa priekšu
vecākiem, bet tieši otrādi, kur lielie mijās ar
mazajiem un uzdevumu izpildē visi – kā liels,
tā mazs piedalījās kā vienlīdzīgi, tādējādi stiprinot savas svarīgākās komandas – ģimenes

saliedētību.
Šogad apbalvošanā norisinājās interesanta balvu sadale, jo tie, kas bija nopelnījuši
augstākas vietas, tika pie iespējas paši izvēlēties savu balvu no sagādātā dāvanu klāsta.
Visas balvas dalībniekiem šķita tik vilinošas
un noderīgas, ka pasākumu vadītājiem nācās
ieviest laika atskaiti no 10 līdz 1, lai balvu saņēmējiem nāktos ātrāk vienoties par kopīgo
balvu – šis kā viens no kopīgajiem ģimenes
uzdevumiem šajā dienā.
Sporta svētku dalībnieki arī paspēja
piedalīties Veselības dienā, kas norisinājās
turpat Lubānas vidusskolas sporta laukumā
– ārstu lekcijas un praktiski ieteikumi, holesterīna un glikozes līmeņa noteikšana, ķermeņa
masas indeksa noteikšana. Ārsti visiem aptuveni 200 cilvēkiem (ne tikai sporta svētku
dalībniekiem), kas saņēma konsultācijas un
padomus par labas veselības nodrošināšanu,
saka lielu paldies. Lubānas novada iedzīvotāju atsaucība, apmeklējot pasākumu, ir bijusi
vienreizēja.
Lubānas novada ģimeņu sporta svētkus
organizēja Lubānas novada pašvaldība (sporta pasākumu organizators Māris Valainis),
biedrība “Aborieši”, Lubānas novada jauniešu centrs, biedrība “Meirānieši”, atbalstīja ZS
“Vilces”. Paldies par svētku norises plānošanu un organizatoriskajiem darbiem Mārim jau
labu laiku pirms pasākuma norises, pateicība
galvenā tiesneša palīgiem un visu disciplīnu
tiesnešiem, kas palīdzēja nodrošināt veiksmīgu un raitu ikvienas komandas startu svētkos.
Māra sapnis par sportiskiem un veselīgiem
līdzcilvēkiem novadā ar katru gadu pieņemas
spēkā, jo aktīvo pasākumu apmeklētība aizvien palielinās. Prieks par laiku, ko pavadām
kopā, un vēl jo vairāk radām prieku paši sev,
vienlaicīgi uzlabojot veselību sev un saviem
tuvākajiem. Uz tikšanos nākamgad, jau piektajos ģimeņu sporta svētkos!”
Pēc sporta svētkiem ģimenēm un citiem
interesentiem tika piedāvāts koncerts “Labai
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noskaņai”, kurā skatītājus priecēja skaistās
balss īpašniece Ginta Gerševica, dziedātājs
Guntis Dzilna, muzicēja Juris Moris un viņiem
palīdzēja Arvis Deksnis, kurš starp muzikālajiem priekšnesumiem izklaidēja skatītājus,
uzdodot jautājumus, un pareizo atbilžu sniedzējus apbalvojot ar dažādiem suvenīriem.
Vakarā novada svētku dalībniekiem tika
piedāvāts mūzikas grupas ElektroFolk koncerts. Koncertu apmeklēja daudzi skatītāji,
kuri bija iemīļojuši TV dziedošo ģimeņu šovu,
un kurā uzstājās Ivetas Baumanes (balss, vijole) ģimene. Grupa ElektroFolk piedalījusies
konkursā Supernova un ieguvusi trešo vietu,
iesaistījusies arī citos muzikālos projektos.
Bet novada dienu noslēdza simtgades
zaļumballe, kurā muzicēja mūsu novada
esošie un bijušie muzikanti. Lai arī zaļumballe sanāca diezgan slapja, dejošanas prieks
entuziastiem nepazuda – balle notika. Muzikanti bija uzdevuma augstumos, spēlēja līdz
pat pēdējam dalībniekam – gandrīz līdz rīta
gaismai.
Fotogrāfijas interesentiem no “Ģimeņu
sporta dienas 2018” un citiem novada svētku dienas pasākumiem – koncerta “Labai
noskaņai”, grupas “ElektroFolk” koncerta un
lietainās zaļumballes atrodamas mājas lapas
Fotogaleriju sadaļā, kā arī iespējama piekļuve
plašākam bilžu klāstam, izmantojot saites:
https://failiem.lv/u/s6fedcqt#sign_up;
https://files.fm/u/agr3489k.
Latvijas nieru un multiorgānu aizstājterapijas asociācijas vārdā Anda Grigāne:
Esam pateicīgi Jums un Jūsu ļaudīm par patiesu atbalstu un piedalīšanos Veselības dienā,
kas tika organizēta sadarbībā ar SPKC Eiropas
sociālā fonda ietvaros. Paldies ikvienam Lubānas iedzīvotājam par piedalīšanos, būsim
kopā ar Jums arī nākamgad. Paldies Jums,
Māri, personīgi un visai Jūsu komandai.
Notikumiem līdzi sekoja
Ligita Pētersone,
izmantota Ivo Pētersona fotogrāfija
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Būt drosmīgam un izvēlēties darīt to, kas patīk vislabāk
Ir 2018. gada 14. jūlijs – devītā tikšanās. Ar tulku un tulkotāju, lietuviešu valodas un kultūras mīļotāju Ievu Rozentāli.
Lubānas puses iedzīvotājiem gan vairāk
atmiņā ir viņas mamma – vēstures skolotāja Anna Žvagiņa un šodien publiski
pazīstama Ievas meita – dziedātāja Elza
Rozentāle.
Kopš 1978. gada, kad Ieva pabeidza
Lubānas vidusskolu, maz ir sastopama
Lubānā. Viņu vairāk starp ilgākiem vai īsākiem darba braucieniem var sastapt “Brākalēs”, kas omulīgi noslēpušās aiz Visagala kapsētas, kur savas pēdējās mūža mājas
atraduši vismaz trīs ceturtdaļas no Ievas
priekštečiem. Dzīve Rīgā sākās ar studiju
gadu juristos. Pēc tam ģimenes un apkārtējo izpratnē tika pieņemts nepopulārs lēmums – mainīt studiju virzienu uz Latvijas
Universitātes Baltu filoloģijas fakultāti, kas,
Ievasprāt, ir bijis viņas drosmīgākais un izšķirošais lēmums dzīvē. Savu izvēli par labu
lietuviešu valodai tulkotāja saista ar tēta
Ulda teicienu: vislabākais ir būt par jātnieku
flotē un par matrozi kavalērijā. Angļu, krievu vai vācu valodu apgūt izvēlas vairums,
bet mūsu kaimiņu valodu – tikai retais. Tā
nu sanāca, ka pie sirds vairāk gāja lietuviešu valoda, kura tika studēta arī maģistrantūrā, un, tikai laiku nodzīvojot pašā Lietuvā,
tā tika dziļāk izprasta un no sirds iemīļota.
Paralēli četru bērnu audzināšanai, par spīti
pārmaiņu laikiem un darba apjomam laukos, Ieva pamanījās divus gadus nostrādāt
par pasniedzēju Viļņas universitātē. Par laimi, uz Viļņu bieži brauca arī tirgotāji, kas
atviegloja turp un atpakaļ nokļūšanu.
Tad tika piedāvāts darbs Lietuvas vēstniecībā Latvijā. Kā Ieva saka: strādāju Lietuvas vēstniecībā par latvieti desmit gadus.
Darbu vēstniecībā turpināja līdz saprata, ka
lielās darba pieredzes dēļ straujā tempā
pieaug arī atbildības lauks un darba slodze. No pārticību un stabilus ienākumus
vienmēr sološā darba aizgājusi, Ieva nodibināja savu uzņēmumu. Arī šis lēmums bija
pārdrošs, jo valsti bija pārņēmusi krīze.
Savu darbu Ieva raksturo kā ļoti interesantu, ķimerīgu, un darbiem nekad neesot
gala. Lielākoties gan sanāk tulkot juridiskos
tekstus, tas kā sveiciens no pirmās profesijas izvēles, bet tas Ievai patīk. Darbības
spektrs aptver lietuviešu valodas tulkošanu
gan cietumniekiem, gan valstu prezidentu
tikšanās laikā. Būtībā tulkam nekad nav
garlaicīgi. Gadās, ka tulkots tiek tik automātiski, ka var sajaukt valodas, kurā runā,
reizēm pat sākts runāt tajā pašā tulkojamā valodā, bet ar saviem vārdiem. Gadās
glābt dažādu tehnisko kļūmju dēļ prezidentu runu, kad sapratusi, ka vienīgais strādājošais mikrofons ir pašai. Tomēr ir tēmas,
kuras nav saskaņā ar Ievas sirdsapziņu, un
tās ir: medības, azartspēles, lētie kredīti,
svara nomešana vai kāda cita uzmācīga
informācija.
Uz vaicājumu pēc viedokļa par mūsu
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Ieva Rozentāle kopā ar b-bas LubānasPuse radošo komandu.
valsts un Lubānas puses tālāko attīstību
un izaugsmi, Ieva atbild: mums ir pirmām
kārtām jārūpējas, lai būtu pašiem labi un
pašu acīs skaisti, tad arī citi pamanīs un
gribēs piedzīvot, izbaudīt un apskatīt to, ko
mēs esam paveikuši. Re, kā itāļi! Vai viņi
dzīvo dēļ tūristiem? Nē, viņi bauda dzīvi un
iebraucēju acīs tas ir apskates vērts! Un
varbūt tas arī izklausās kā zaimošana, bet,
Ievasprāt, neesam mēs pārāki par citām
tautām. Kaut vai, piemēram, mūsu valoda
– tā ir krietni vienkāršota lietuviešu valoda,
no kuras ir atmestas apgrūtinošas skaņas,
kā arī esam aizmirsuši, ka Lietuva kā valsts
izveidojās jau 13.gadsimtā un lietuvieši šogad ir atzīmējuši karaļa Mindauga kronēšanas 765. gadskārtu.
Pasaule ir kļuvusi maza Ievas acīs.
No rīta pamosties mājās, dzer kafiju vienā
naktskreklā un mājas čībās, bet pēcpusdienā ej vienā solī ar lielu valstu prezidentiem Hāgā vai kādā citā lielā pilsētā. Un nekad nav iespējams no rīta prognozēt, ar ko
beigsies diena – ar tekstu par cūku zarnu
tīrīšanu vai prezidenta runu.
18. augustā tiekamies atkal. Agris
Galvanovskis ir mūsu desmitais cikla
“Dzimis Lubānas pusē, audzis Latvijai”
viesis. Basketbolists, treneris. Pašlaik
dzīvo Rīgā. Neticami, ka viņš Lubānā ir
dzīvojis tikai līdz 7. klasei.
Bērnības takas ir Oskara Kalpaka ielas
apkaime, arī Aiviekstes ielā pie vecvecākiem. Biežs viesis bijis pie Gruzīšiem un
Paulovičiem. Sava garā auguma dēļ tika
pamanīts jau trešajā klasē. Un, kā pats
uzskata, fizisko formu trenēja pagalma
nodarbēs – traucoties ar velosipēdu, iestumjot simtiem reižu mopēdu, skrienot un
dauzoties kopā ar citiem bērniem. Tolaik
pirmie sasniegumi bija sešcīņā Madonas
rajona spartakiādē. Rezultāti kopvērtējumā
bija ļoti labi, neskatoties uz to, ka Agris baidījās un neprata lēkt ar kārti, kādēļ šī dis”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 24.augusts

ciplīna pat netika izpildīta. Tālāk jau Latvijas
mēroga sacensības, kur sākumā šķita, nē,
nebrauks, bet pat bez visas augstlēkšanas,
ieguvums – bronzas medaļa. Pirmais treneris – sporta skolotājs Jānis Peilāns.
Savu pirmo trijnieku nācies saņemt latviešu valodā, kad par skolotāju Lubānas vidusskolā sāka strādāt Aija Portnova (tagad
Andersone). Tomēr gramatika, valodas zināšanas un skaņu “e” un “ē” pareiza izruna
lieti noderēja, kad jau 7. klasē pēc skaistām
uzvarām basketbolā viņu uz Rīgu mācīties
slavenajā 47. vidusskolā pasauca Tālivaldis
Pētersons. Tā bija sporta internātskola, kur
mācījās bērni no visas republikas. Mamma
raudāja, bet tētis teica, ka jābrauc. Nebija
viegli. Rītos citi bērni saldi gulēja, bet Agris
jau cēlās, lai skrietu rīta krosu vai piedalītos treniņā. Toties, spēlējot basketbolu, tika
izbraukāta teju visa Padomju Savienība.
Labā atmiņā spēle 8. klasē Sočos. Pirmā
spēle ar gruzīniem. Viņi visi – puikas augumā 1.92 līdz 1.93 m, bet pretinieku komandas spēlētāji dižojās jau ar augumu
2.10 m un bārdu. Kā vēlāk atklājās, tad
notikusi krāpšanās. Lai tiktu pie pārākiem
rezultātiem, vecākiem gruzīnu puišiem tika
samainītas pases un viņi kļuva “trīs gadus
jaunāki”.
Agris labprāt atceras laiku, kad par
viņa basketbola treneri kļuva degsmes
pilnais Vilis Krištopans. Viņš prata izveidot no puišiem meistarīgus spēlētājus. Un
drīz jau Agris spēlēja plecu pie pleca ar
VEF basketbola slavenībām – Jēkabsonu,
Muižnieku. Taču līdz tam bija gan domstarpības ģērbtuvēs, gan pagāja nedēļas, līdz
vispār tiec bumbu mest pa grozu. Esot VEF
meistarkomandas sastāvā, pirms tam gan
izejot cauri sarežģījumiem ar dokumentu
kārtošanu (tā kā uz skolotājas jautājumu
par iestāšanās komjaunatnē nozīmīgumu
atbildēja, ka tas nepieciešams, lai nokļūtu
ārzemēs), bija iespēja nokļūt Rietumvācijā,

INTERESANTI
kazarmās. Vieta ir izdevīga, jo ir
pašā Rīgas sirdī, tomēr vienā brīdī sāk tvarstīt tos, kam ir pilngadība un kuri nav devušies armijā,
un, trenera mudināts, sakravājis
čemodānus, jaunietis atgriežas
dzimtajā Lubānā pie vecākiem.
Šajā dzīves posmā pusgada laikā
tiek izspēlēti un uzvarēti visi rajona čempionāti basketbolā. Spēka
ir tik daudz, ka var vienā mierā
ātrā tempā atpeldēt no Lubānas
peldētavas Krastā ielas galā līdz
peldētavai Zaķu vecainē, pie tam
ir gribasspēks katru dienu iet uz
Lubānas vidusskolas sporta zāli
un trenēties. Un beidzot pēc Agra
ar tolaik slavenās markas “Žiguļi” automašīnu atbrauc treneris
Krauliņš, jo ir vajadzīgi spēlētāji
komandai “Princips”. Tad Agris
spēlē komandā “Bonus”, līdz brīdim, kad bankrotēja “Banka Baltija” un klubs zaudē savus finanšu
resursus. Tad “Metropole”, bet
tur bieži jāsēž rezervistos un viņš
atsakās no četrreiz lielākas algas
par labu aktīvai būšanai uz laukuma. Tuvāk mājām – ”Gulbenes
bukos”. Lai nopelnītu pienācīgu
atalgojumu, iesāka Madonā treAgris Galvanovskis ar savu pirmo treneri Jāni Peilānu. nēt jaunos basketbolistus. Likās,
kas tad tur – nieks, bet tad saprata,
ka, būdams profesionāls basketkur Agris piedzīvoja kultūršoku. Cits dzīves lī- bolists, tomēr maz saprot no trenera darba.
menis, bet reizē arī radās vēlme dzīvot labāk. Un ir jāapgūst jaunas prasmes un pacietība.
Komanda uzvarēja visas astoņas spēles pret Gulbenes komandā Agris vienlaicīgi gan
2.15 m – 2.20 m gariem spēlētājiem. Jāpie- pats spēlēja, kļūstot tobrīd par rezultatīvāko
bilst, ka Agris ir 1.95 m garš.
Latvijas basketbolistu, gan arī pats bija treneLiela bija vilšanās, kad ar pirmo piegājie- ris, izcīnot augsto 3.vietu Latvijas basketbola
nu, pat ņemot vērā lielo pieredzi un sasnie- līgā jau otrajā sezonā. Te arī kāds ļoti zīmīgs
gumus sportā, Agris netika Latvijas Sporta notikums, laikā, kad Agris saprata, ka būt
pedagoģijas akadēmijā. Viņu garā auguma par treneri un spēlētāju vienlaikus ir pārlieku
dēļ “iegāza”... vingrošana. Ja basketbolā grūti, viņa iniciatīva bija piesaistīt “Gulbenes
garas rokas un kājas ir priekšrocība, tad, Bukiem” kā treneri kādreizējo izcilo basketpievelkoties pie stieņa, priekšrocība zūd. bolistu un treneri Maigoni Valdmani, kurš,
Pēc 2 gadiem gan bija citi vērtēšanas kritē- ņemot vērā ļoti slikto finansiālo stāvokli, toriji un savu mērķi tomēr Agris sasniedza, lai laik strādāja auto stāvlaukumā par sargu. Ar
gan ar šodienas prātu saprot, ka augstskola Maigoni Valdmani kā treneri tika piedzīvotas
sagatavo sporta skolotājus nevis trenerus. daudzas komandas uzvaras, arī 1999.gadā
Studiju laiks paiet saspringti, jo ir gan jāspēlē Rojā, kad pēc gulbeniešu uzvaras komandu
vispirms VEF Rīga, tad ASK Rīga komandās, treneri viens otram paspieda rokas un, prom
gan jākārto visi eksāmeni institūtā. Pabeidzis ejot, Maigonis Valdmanis turpat sporta zālē
studijas, Agris dzīvo Krusta Baznīcas ielas arī saļima. Smagas 30 minūtes, gaidot ātro

Kas jāzina
velosipēdistam!
Šī gada vasara ir bijusi īpaši labvēlīga velosipēdistiem, taču, piedaloties ceļu satiksmē, divriteņa vadītāji nereti piemirst ne tikai par savu, bet arī citu drošību. Valsts policija vēlas atgādināt, ka velosipēdam
jābūt tehniskā kārtībā un aprīkotam ar bremzēm, kā arī
velobraucējs, braucot pa ceļa nomali, dod ceļu gājējiem! Jāatgādina, ka drīz tuvojas rudens un tas nozīmē, ka katru dienu samazinās redzamība, līdz ar to,
braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam abos tā sānos, riteņu abās pusēs, jābūt aprīkotam ar gaismas atstarotā-

jiem, priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu atstarotāju,
bet aizmugurē ar sarkanu atstarotāju, kā arī priekšpusē
jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, velosipēda vadītājam jābūt tērptam atstarojošā
vestē! Šīs vestes palīdz velosipēdistu padarīt redzamu
un drošāk piedalīties ceļu satiksmē. Vēl jānorāda, ka
bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, braucot ar velosipēdu, galvā jābūt aizsprādzētai aizsargķiverei! Būtiski
arī, ka velosipēdu vadītājiem jābrauc ar ātrumu, kas
neapdraud ceļu satiksmes drošību. Pirms brauktuves
šķērsošanas velosipēdu vadītājam laikus jāsamazina
braukšanas ātrums un, ja tas nepieciešams ceļu satiksmes drošībai, jāaptur velosipēds.
Anžela Geļjanu
VP Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīgs
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 24. augusts

palīdzību, kas nespēja neko glābt, bet vēlāk
šķita, ka tā ir bijusi lieliska likteņa spēle – pēdējā mūža gadā izcilam basketbolistam un
trenerim atkal atgriezties basketbola laukumā un tur uz mūžiem arī palikt.
Agra lielais darbs “Gulbenes Bukos” tika
pamanīts un viņu aicināja būt par trenera
asistentu Ventspils komandai. Pēc diviem
gadiem Agris jau bija galvenais treneris un
viņa trenētā komanda 2009. gadā kļuva par
Latvijas čempioniem. Tad atkal divi gadi Liepājā un darbs ar Liepājas Lauvas basketbolistiem. Savukārt 2012. gadā viņš kļuva par
Ukrainas komandas MBC Mykolaiv galveno
treneri, līdz 2014. gadam, kad tur sākās karadarbība.
Šobrīd U-20 grupas jaunieši var lepoties
ar medaļām mūsu novadnieka vadībā, un par
to arī nebūtu jābrīnās, jo basketbols ir gan
Agra darbs, gan arī hobijs, nekam citam laika
īpaši nepaliek. Bet basketbols vēl aizvien ļoti
patīk, no sirds patīk. Pats gan savām divām
meitām basketbolistu karjeras nenovēl, vien
saka, ka pareizi mest grozā un driblēt abas
māk, bet meiteņu basketbols tagad kļuvis
pārlieku vīrišķīgs, lai vēlētos tajā virzīt savas
meitas. Ar uzmundrinājumu skatās uz turpat
zālē esošo māsas dēlu un saka, ka šis puisis
gan ir tas, ko var trenēt un mācīt basketbolista gaitām.
Agris noliedza mītus, ka regulāra un apzināta stiepšanās palīdz kļūt par pāris centimetriem garākam, bet tas gan esot zinātniski
pierādīts, ka bērnu augšana ir cieši saistīta
ar vienkāršu lēkāšanu tajā posmā, kad bērns
aug. Ja jaunietis augšanas vecumā regulāri
trenējas basketbolā, kad ļoti bieži nākas palēkties, viņš vidēji būs par 7 cm garāks nekā
tad, ja to nedarītu. Agris savā sarunā visiem
klātesošajiem spilgti ieskicē, ja kāda lieta
aizrauj un padodas, tad tā ir jādara no sirds
un jābūt nevis aktīvam malā stāvētājam, bet
darītājam.
Ja nāk jauna iespēja, neatsaki, bet izmanto, jo tas var būt kāds jauns un lielisks
ceļa posms Tavā dzīvē!
Anita Dzene, Tija Žvagina

Svecīšu vakari
Lubānas Jaunajos kapos – 29. septembrī.
Visagala kapos – 6. oktobrī.
Plašāka informācija – nākamajā numurā.

Pasaulē
nākuši dvīņi
Augusts zīmīgs bijis arī mūsu novada
mediķiem – NMPD brigādei (ārsta palīgi
Sandra Vasiļevska un Dzintra Ķaune), kad
dežūras laikā nācies pieņemt dzemdības
mājās dvīņiem. Dzemdības mājās esot pieņemtas ne vienu reizi vien, bet dvīņiem –
pirmoreiz savā mediķu praksē. Sandra un
Dzintra ir priecīgas, ka viss beidzies veiksmīgi un māmiņa ar jaundzimušajiem nogādāta slimnīcā tālākai aprūpei.
Ligita Pētersone
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Jauniešu vasara
Jūlijā saule un siltais laiks mūs ir īpaši lutinājuši. Tik burvīga vasara sen nav bijusi! Mēneša pirmā nedēļa lielai daļai Lubānas novada
jauniešu un iedzīvotāju pagāja, piedaloties vai
dzīvojot līdzi XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.
Vasarā darbību turpināja Lubānas novada
jauniešu centrs un piedāvāja apmeklēt savus organizētos pasākumus. 10. – 12. jūlijā ikvienam
bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās „Radām, izmantojot stiepli”, kurās varēja izveidot
dažādus zvēriņus un uzlabot savas prasmes veidošanā.
13. jūlijā interesenti varēja tikties ar tattoo
mākslinieci Leldi Pērkoni un uzzināt ko jaunu par
tetovēšanu. Drosmīgākie varēja arī izmēģināt tetovēt uz cūkas ādas. Tikšanās laikā apmeklētāji
varēja veidot ķermeņa zīmējumus ar hennu.
14. jūlijā katrs, kurš prot spēlēt novusu, tika
aicināts piedalīties novusa turnīrā, pacīnīties par
godalgotām vietām un uzlabot savu spēlētprasmi. Turnīrā piedalījās 15 dalībnieki, no kuriem
jaunākais spēlētājs bija 10 gadus jauns, bet vecākais – 81 gadu sirdī jauns.
Turnīra uzvarētāji:
Dairis Kalniņš – 1. vieta
Gatis Kalniņš – 2. vieta
Uģis Mihelsons – 3. vieta.
21. jūlijā Lubānas vidusskolas stadionā Māris
Valainis un Lubānas novada jauniešu centrs basketbolistus aicināja uz „Lubānas novada atklāto
turnīru ielu basketbolā 2018”, kurā par godalgām
cīnījās novada spēcīgāko spēlētāju veidotās komandas – 3 vīriešu un 5 jauktās. Dažās spēlēs
uzvarētāji tika noskaidroti sīvā cīņā.
Turnīra uzvarētāji:
Vīrieši
1. vieta – AAA,
2. vieta – Tallina 2,
3. vieta – Flex.
Jauktās
1. vieta – Pērkons,
2. vieta – Mixeri,
3. vieta – Avenes.
27. jūlijā ikviens bija gaidīts brīvdabas koncertā „Loreta un draugi”, kurā varēja iegūt pozitīvas emocijas, klausoties dažādas dziesmas pilnīgi jaunā izpildījumā. Apmeklētāji varēja dziedāt
līdzi, uzzināt ko jaunu par katru koncerta dalībnieku un lieliski pavadīt vakaru nepiespiestā gaisotnē.
9. augustā jaunieši viesojās brīvdienu mājā
“Kodoli”, kur mājas gariņš – Daiga Čevere visus
iedvesmoja ar stāstiem par tējas zālēm, pirts lietām un dabas veseluma lielo nozīmi. Tika piedāvāta iespēja katram pagatavot savu īpašo ķermeņa skrubi, baudīt tēju, sauso pērienu, sajūtot
smaržu, skaņu un dabas pieskārienus.
11. augustā Lubānas novada jaunieši aktīvi
darbojās Lubānas novada ģimeņu sporta svētkos, bet 12. augustā apmeklēja Madonas jauniešu festivālu “Paspēt 12 stundās”.
No 14. līdz 28. augustam Jauniešu centrs dodas atvaļinājumā. Vēl baudām jauko vasaru! Uz
drīzu tikšanos!
Sagatavoja Dita Stērniniece
un Līga Padoma
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Vidzemes veiksmes stāsti

Vidzemnieku Dārza svētki allaž bijuši gaidīts pasākums, jo tajā ik gadu atzinību par
savu darbu saņem gan drosmīgi un idejām
bagāti jaunie, gan arī jau sevi pierādījuši un
stabilitāti ieguvuši uzņēmēji. Taču, kā atzīst
iepriekšējo gadu stāstu varoņi, atrasties
starp “savējiem”, kurus vieno neatlaidība,
darba mīlestība un spēja uzdrīkstēties, iedvesmo un spēcina ne tikai tos, kas atrodas
sveicēju pulkā, bet arī pašus uzņēmējus
rosina turpināt iesākto, vienam no otra mācoties.
Šogad Vidzemnieku Dārza svētki notika
mūsu novadā – tūrisma centrā “Ezernieki”.
Vidzemes veiksmes stāstu tradīcijas aizsākumi meklējami 2012. gadā. Apzinoties, ka
visā pasaulē un arī Vidzemē vērojama tendence iedzīvotājiem aizplūst uz lielpilsētām,
citiem novadiem un valstīm, atstājot lauku
teritorijas mazāk apdzīvotas, Vidzemes plānošanas reģions (VPR) nolēma apzināt tos,
kuri ar savu entuziasmu palīdz un iedvesmo
vietējos iedzīvotājus.
Šī gada Vidzemnieku Dārza svētkos tika
rādīti 26 videosižeti – 26 stāsti par darbīgiem, čakliem, uzņēmīgiem cilvēkiem, kas
darbojas uzņēmējdarbības vidē, kur gudra
saimniekošana tiek apvienota nedaudz ar
veiksmi, bet pārsvarā ar lielu darbu un neatlaidību.
Starp veiksmīgiem uzņēmējiem, zemniekiem ir pamanāmi arī amatnieki/mājražotāji. Uzmanību pievērš kāda kundzīte gados
no Jaunpiebalgas novada, kas savu dzīvi
piepilda ar pinumiem no meldriem. Viņa
dzīvo un strādā pēc principa – kamēr vari,
tikmēr dari: “Man vienkārši patīk. Ja pinumi
krātos un tos nepirktu, tad es nestrādātu.
Kamēr varu, vākšu un strādāšu.”
Ar trako radošumu, milzīgu gribasspēku
un pārdrošumu savās darbībās daudz tūrisma jomā panācis arī Mārcis Feldbergs no
Ērgļu novada, kura ievērojamākais objekts ir
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 24. augusts

“Kandžas laboratorija”. Šeit notiek arī Latvijā
vienīgais “Ērču un karūsu ķeršanas čempionāts” un citas aktivitātes.
Tepat kaimiņos, Gulbenes novadā, darbīgi cilvēki radījuši uzņēmumu SIA “Latvijas
pusdārgakmeņi”. Viņi Latvijas teritorijā meklē ahātus, jašmu, unakītus un citus pusdārgakmeņus, no kuriem izgatavo rotas.
Savukārt Amatas novadā audzē kvinoju,
amarantu, saldo lupīnu un citas netradicionālas kultūras, no kurām ražo bezglutēna
produktus. Sortimentā ir ne tikai kvinoja un
tās miltu maisījumi ar amarantu, bet arī griķu
makaroni, bezglutēna auzas utt.
Mūsu novadu šogad nominācijā amatnieks/mājražotājs pārstāvēja lubāniete Dace
Rudzīte, kas strādājusi ar dažādiem materiāliem, bet pašlaik priekšroku atdevusi vienam
materiālam – filcam, un šobrīd ne tikai Lubānā, arī citos novados Latvijā un pat Tasmānijā, Ķīnā un Kanādā ir Daces filcētās cepures
un citi izstrādājumi. Dacei par iedvesmas
avotu kalpo savvaļas dzīvnieki. Kad ielūkojas filcētā dzīvnieka acīs, liekas, ka tās mirdz
kā dzīvas.
Kas man ļoti patīk Dacē? Viņa nav skopa, labprāt dalās savās iemaņās ar citiem
dažādās radošajās darbnīcās un apmācībās. Daces darbus var pasūtīt Facebook
lapā “Dace’s felt hats”. Klientu vidū ir arī
vairāki amatierteātri un deju kolektīvi. Viņa
neatsakās arī no radošiem izaicinājumiem.
Sadarbībā ar mākslinieci Gitu Šmiti radīta pirts mēteļu kolekcija, ko varēja aplūkot
Rīgā, galerijā “Istaba”. Dace sapņo, ka reiz
varētu veidot noformējumu kādai teātra izrādei, kur viņa varētu radoši iztrakoties – izmēģināt jaunas lietas un kombinēt dažādus
materiālus.
Lai Dacei veicas arī turpmāk atrast jaunas idejas, radošu pieeju jaunu materiālu
apguvē!
Ligita Pētersone

AKTUĀLI
Paaugstiniet savu
kvalifikāciju Madonā,
sedzot tikai 10% no
mācību programmas
maksas
Izmantojiet iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju un apgūt jaunas prasmes, sedzot tikai 10% no mācību programmas maksas! Ja
strādājat un esat sasniedzis 25 gadu vecumu,
un vēlaties uzlabot esošās vai arī apgūt jaunas prasmes, lai paaugstinātu savu konkurētspēju darba tirgū, piesakieties mācību centrā
“BUTS” Madonas filiālē uz kādu no zemāk
redzamajām mācību programmām, maksājot
tikai 10% (vai pat 0%, ja
Jums piešķirts maznodrošinātā vai trūcīgā statuss) no kopējās mācību
maksas.
Šī iespēja tiek nodrošināta Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
projekta “Nodarbināto
personu profesionālās
kompetences pilnveide”
ietvaros. Pieteikšanās
no 15. augusta līdz 17.
septembrim. Sazinieties
ar mums un mēs priecāsimies Jums palīdzēt
izmantot šo iespēju!
Kas var pieteikties?
strādājošie:
vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam
vecumam
ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību
priekšrocības uz-

Aicina pieteikties
bezmaksas apmācībām
Latvijas kultūras
vēstnieku nometnē
“Ezerniekos”
Lai kopīgās mācībās pilnveidotu savas zināšanas par kultūras daudzveidību, identitāti un
sabiedrības saliedēšanu, dažādu vietējo kopienu kultūras līderi – latvieši un īpaši mazākumtautību pārstāvji no visas Latvijas, - aicināti piedalīties apmācību ciklā “Latvijas kultūras vēstnieku
nometne”. Apmācības notiks no 2018. gada 13.
līdz 16. septembrim Lubānas novadā, Indrānu
pagasta “Ezerniekos”.
Bezmaksas apmācībām var pieteikties kultūras darbinieki, kultūras un mākslas izglītības
iestāžu darbinieki, pašvaldību pārstāvji, jauniešu kustību, nevalstisko organizāciju un māksliniecisko kolektīvu vadītāji, kas ikdienā veido sa-

ņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs
augsts pieteikumu skaits:
vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu
profesiju grupās:
pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki
kvalificēti strādnieki un amatnieki
iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri
vienkāršajās profesijās strādājošie
vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā “Atbalsts
ilgākam darba mūžam”
bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
Lai pieteiktos mācībām, iedzīvotājiem jābūt sasniegušiem 25 gadu vecumu, strādājošiem vai pašnodarbinātiem. Pieteikties var
arī jaunie vecāki, kuri atrodas bērna kopšanas
atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Ja uz vienu vietu būs vairāki pieteikumi,
īpašas priekšrocības uzņemšanā būs strādājošajiem vecumā no 45 gadiem, kuri strādā
konkrētās Profesiju klasifikatora pamatgrupu
profesijās, personām vecumā no 50 gadiem,
kuras Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA)
projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju mācībām, kā arī bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
Mācību dalībniekiem jānodrošina 10%
līdzmaksājums, ko var finansēt arī darba devējs. Strādājošajiem ar maznodrošinātā vai
trūcīgā statusu mācību maksu pilnā apmērā
sedz ES fondi un valsts, kā arī ir iespēja saņemt transporta izmaksu kompensāciju, ja
šādas izmaksas rodas mācību laikā. Savukārt
nodarbinātie ar invaliditāti var saņemt kompensāciju asistenta vai surdotulka pakalpojumiem, kas radušies mācību laikā.
Tā kā projekta laikā jaunu profesiju vai
zināšanas strādājošie var apgūt tikai vienu reizi, NVA 28 filiālēs ir iespēja saņemt karjeras
konsultāciju, savukārt 81 projekta sadarbības pašvaldībā ir
pieejami pieaugušo izglītības
koordinatori, kuri var sniegt informatīvu atbalstu (Lubānas novadā – izglītības darba speciāliste Dace Mežsarga – 64820920;
25623047).
Iesniedzamie dokumenti:
aizpildīta pieteikuma veidlapa;
izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās);
izziņa par trūcīgās vai
maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms).
Informācijas avots:
www.buts.lv; t. 64822934,
27898046; madona@buts.lv

biedrisko dzīvi un kultūras telpu savos novados
un pilsētās. Četru dienu laikā dalībniekiem būs
iespēja darboties nometnē, gūt jaunu pieredzi
un zināšanas, iepazīt labās prakses piemērus,
veidot jaunas sadarbības formas, kā arī apgūt
praktiskās prasmes projektu izstrādē. Katrs nometnes dalībnieks varēs popularizēt savas organizācijas darbību, kā arī gūt ieskatu dažādu
Latvijas mazākumtautību kultūras mantojumā
un tradīcijās.
Galvenās apmācību tēmas:
· Starpkultūru dialoga prasmju attīstība;
· Projektu un aktivitāšu izstrāde un īstenošana;
· Labās prakses piemēri;
· Personības pilnveidošanas nodarbības.
Programmas mērķis ir sagatavot 25 mazākumtautību pārstāvjus un latviešus sadarbībai
ar Latvijas dažādu tautību kopienām kopīgu kultūras projektu un pasākumu veidošanai. Latvijas
kultūras vēstnieku kustības sākums meklējams
2012. gadā, kad notika pirmās mācības. Šādas
mācības notiek katru gadu, un katru gadu kustībai pievienojas jauni kultūras vēstnieki. Kopīga
zināšanu pilnveidošana un sapulcēšanās vienu”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 24. augusts

viet ir pamats dažādu partnerību iedibināšanai
un attīstībai, kā arī ierosmes gūšanai turpmākam darbam.
Iepazīties ar plašāku mācību aprakstu un
programmu iespējams: http://sadarbibasplatforma.lv/
Dalība apmācību programmā jāpiesaka, aizpildot dalībnieka anketu un līdz 2018.
gada 5. septembrim, nosūtot to uz e-pastu
celma.lauma@gmail.com. Apstiprinājumi par
dalību mācību programmā izvēlētajiem dalībniekiem tiks paziņoti līdz 2018. gada 10. septembrim.
Piedalies “Latvijas kultūras vēstnieku nometnē”! Apmācību programmu veido biedrība
„Sadarbības platforma” ar British Council pārstāvniecības Latvijā finansiālu atbalstu.
Papildu informācijai: Lauma Celma
E-pasts: celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf
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Dzejas diena
26.augustā

Broņislavās

Lubānas novada
“Dārziņos”

Dievs, dziedāt vēli tā, kā putni dzied
Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA (BMFR) sadarbībā ar Lubānas novada
pašvaldību īsteno ELFLA atbalstītu projektu “Broņislavas Martuževas dzejas klēts”: tiek
rekonstruēta B.Martuževas pēdējās dzīvesvietas (1974.-2012.) “Dārziņu” māju senā
klēts (būvdarbus veic SIA “Kalna nami”, vad. P. Igaunis), kurā iekārtota piemiņas vieta
– veltījums dzejnieces un dzimtas vērtību apcirkņiem. Sadarbībā ar scenogrāfu Ivaru
Noviku veidots klēts apcirkņu saturiskais iekārtojums (par atbalstu pateicība Vidzemes
Kultūras programmai), interjera priekšmetu restaurācijas firma SIA “Intarsija” (vadītājs
J. Ceplis) ir restaurējusi B. Martuževas mātes pūra lādi (par atbalstu pateicība Latgales
Kultūras programmai), pasākumu un tipogrāfijas darbus atbalsta Valmieras novada
fonds un Kultūras ministrija.
15:00 Šķiritēs, zūsu pulki – Broņislavas dienas ieskandināšana, folkloras kopu un
kapelu sadziedāšanās un saspēle, izdziedot B. Martuževas dziesmas;
16:00 Izsole/ziedojums Dzejas klētij. Izsolāmie priekšmeti iepriekš apskatāmi.
16:30 Dzejas klēts iesvētības (pr. Andrejs Kazakevičs, pr. Rihards Rasnacis), klēts
apcirkņu vērtību daudzinājums.
PIEDALĀS: Bērzpils folkloras kopa “Saivenis”, folkloras kopa “Lubāna”, Lubānas lauku kapela “Meldiņš”, Lubānas jauktais vokālais ansamblis “Naktsputni”, Meirānu tradīciju
kopa “Sietiņš”, Miķelis Gruzītis, režisors Valdis Lūriņš, Latvijas Nacionālā teātra aktrise
Dace Bonāte, Andris Baltacis un solistu apvienība “Jubilāri”, Latvijas Ordeņu brālība.

Un, kad es paskatos uz rietiem,
Kāds roku man uz pleca liek:
– Mums šajā dzīvē visa pietiek,
Mums tikai laika nepietiek.
/I.Ziedonis/
Skumstam kopā ar mūsu skolotāju
Astrīdu un viņas ģimeni,
TĒTI RŪDOLFU
smilšu kalniņā guldot.
Lubānas vidusskolas 2. klases
skolēni un viņu vecāki

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.
Izsakām līdzjūtību
Jānim Petrovam un tuviniekiem,
no TĒTA uz mūžu atvadoties.
Mājas iedzīvotāji Ozolu ielā 14 A

Vēl skaistas ausmas būs un ziedi līksmos,
Ik ziedu naktī veldzēs rasas malks,
Bet tēva nodziedāto dzīves dziesmu
Nu tālāk vēji kapu kokos šalks.

Lai miers maniem bērziem,
zem kuriem es stāju,
Lai miers manai zemei, pa kuru es gāju.
Lai miers maniem putniem, kas debesīs
skrēja
Un deva daudz spēka no saules un vēja...

Patiesa līdzjūtība
Astrīdai Līcītei un tuviniekiem,
pavadot TĒTI smiltainē.

Skumju brīdī esam kopā ar
Tevi, Baibiņ, un pārējiem tuviniekiem,
BRĀLI JĀNI kapu kalnā pavadot.

Mājas iedzīvotāji Parka ielā 22

Ārija, Vizma, Vaida, Astrīda, Sandra
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3. septembrī
plkst. 13.30 un plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā
Filmu studija DEVIŅI
piedāvā Ināras Kolmanes filmu

“BILLE”

pēc Vizmas Belševicas autobiogrāfiskā
romāna motīviem

Ieeja 2 EUR
Atstājiet mani šai vietā,
Kur bērzi un vītoli plaukst,
Kur pļavas izsmaržo rietā,
Kur gājputni rudeņos sauks!
Atstājiet mani šai pusē,
Kur zvaigznes augustā krīt!
Kur iešalko vēji un klusē,
Kad mēness aiz mākoņiem slīd.
(R. Urtāne “Kastaņu sniegs”)
Kad ir apklususi TĒVA sirds, izsakām
dziļu līdzjūtību mūsu bijušajai
sākumskolas skolotājai
Astrīdai Līcītei!
Lubānas vidusskolas 6. klases
audzēkņi un vecāki
Vairs manis neesot,
Ak neticiet, es esmu
Ar jums, starp jums
Ar maigo ziedu dvesmu,
Ik rasas pilienā, kas saulē lās,
Gan jūsu sirdīs, domās, atmiņās...
/I.Rudene/
Ar līdzjūtību un ticību
esam kopā ar
Astrīdu, ģimeni un tuviniekiem
šajā laikā, kad skaudri sāp
TĒVA zaudējums.
Lubānas vidusskolas kolektīvs
Baltie bērzi, šalciet klusi,
Sveiciet tālos apvāršņus.
Tēva sirds ir aprimusi,
Čaklās rokas mierā dus.
(J. Sirmbārdis)
Esam kopā ar Zigrīdas ģimeni,
TĒVU mūžībā pavadot.
Bijušie klasesbiedri un audzinātāja

