Izdod Lubānas novada pašvaldība
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3. novembrī plkst. 19.00
Lubānas pilsētas klubā
6. mazās skatuves

DEJU
FESTIVĀLS
6X6
Piedalās kolek vi no Ērgļiem,
Jaunjelgavas, Pļaviņām,
Rīgas, Varakļāniem un
Lubānas.

Izslēgts no masu
informācijas līdzekļu
reģistra
Laikraksts “Lubānas Ziņas” ar reģ.
Nr. 000701679 (reģistrēts 01.03.1995.)
izslēgts no masu informācijas līdzekļu
reģistra 2018. gada 1. oktobrī, pamatojoties uz likuma „Par presi un citiem
masu informācijas līdzekļiem” 2.panta
otro daļu, kas paredz, ka uz pašvaldību
informatīvajiem izdevumiem vairs neattiecas likuma “Par presi un citiem masu
informācijas līdzekļiem” normas, un attiecīgi – pašvaldību informatīvie izdevumi nav reģistrējami (ierakstāmi) Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā
masu informācijas līdzekļu reģistrā.
Turpmāk mūsu novada laikraksts
sauksies – pašvaldības informatīvs izdevums “Lubānas Ziņas” un 26. oktobrī
iznāks izdevuma 1. numurs.

Ligita Pētersone

Būsiet mīļi gaidīti pasākumā

“Es mīlu tevi,
Lubāna!”
Lubānas pilsētas klubā
10. novembrī plkst. 14.00

Aicināti tikties Lubānas novada
iestāžu darbinieki, vadītāji un
uzņēmēji, lai stātos aci pret aci
dažādos erudīcijas uzdevumos!

Aicina Lubānas novada jauniešu dome
Pašvaldības vajadzībām pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana.
Foto: Silva Agrita Pastare

11. novembrī
plkst. 15.00
Lubānas pilsētas klubā
Lubānas novada pašvaldības

GRĀMATAS

“Simts stāstu
par Lubānu”
ATVĒRŠANAS
PASĀKUMS
Aicinām visus interesentus!
Pasākumā palūkosimies uz
grāmatas tapšanas gaitu,
tiksimies ar stāstu autoriem,
ieskatīsimies tās lapaspusēs.
Grāmatas atvēršanas pasākumu
kuplinās koklētāja, etnomūziķe,
dziedātāja Biruta Ozoliņa.
Būs iespēja grāmatu iegādāties.

PAŠVALDĪBĀ

Par zemes
nomas tiesību
izsoli
Lubānas novada pašvaldība izsludina
pieteikšanos uz zemes gabalu īstermiņa
nomu:
1. Rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība, kadastra apzīmējums: 7058004-0024, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 1,1 ha platībā. Zemesgabala kadastrālā
vērtība 1034 EUR, atļautais izmantošanas
veids – lauksaimniecības zeme. Nosacītā
nomas maksa – 51,70 eur/gadā. Nomas līguma termiņš – 12 gadi, vai līdz brīdim, kad
uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts
zemesgabala statuss.
2. Rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība, kadastra apzīmējums: 7058004-0157, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 2,1 ha platībā. Zemesgabala kadastrālā
vērtība 1974 EUR, atļautais izmantošanas
veids – lauksaimniecības zeme. Nosacītā
nomas maksa – 98,70 eur/gadā. Nomas līguma termiņš – 12 gadi, vai līdz brīdim, kad
uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts
zemesgabala statuss.
Pretendentiem pieteikties līdz 2018.
gada 15. novembrim, iesniedzot pieteikumu
Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11,
Lubānā, Lubānas novadā, LV-4830 vai elektroniski e-pasts: pasts@lubana.lv.

Nebūs pieejami e-pakalpojumi un
Elektronisko iepirkumu sistēma
No 26. oktobra līdz 29. oktobrim Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) veiks nozīmīgas
sistēmu infrastruktūras izmaiņas, tostarp iekārtu
pārvietošanu no viena datu centra uz otru. Iekārtu
pārvietošanas laikā nestrādās vairākas sistēmas,
tai skaitā, portāls Latvija.lv un tajā pieejamie epakalpojumi, Elektronisko iepirkumu sistēma eis.
gov.lv, Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portāls Geolatvija.lv, Teritoriālās attīstības un
plānošanas informācijas sistēma tapis.gov.lv un
Valsts informācijas sistēmu savietotājs viss.gov.
lv, kā rezultātā portāli un e-pakalpojumi šajā laikā
nebūs pieejami. Veicamās izmaiņas neietekmēs
informācijas un lietotāju datu drošību.
Tehniskie uzlabojumi ir plānots solis, kas
nepieciešams VRAA infrastruktūras ilgtermiņa
darbības nodrošināšanai. Tos plānots veikt no 26.
oktobra plkst. 18.00 līdz 29. oktobra plkst. 8.00.
Uzlabojumu veikšanas darbiem īpaši ir izvēlēta
nedēļas nogale, lai tādējādi neērtības justu pēc
iespējas mazāks iedzīvotāju un uzņēmēju, kā arī

Pašvaldība
atgādina
Nekustamā īpašuma nodokļa
nomaksas termiņš –
15. novembris.

Redaktore Ligita Pētersone
Tālr. 64820919; m.t. 28331185
e-pasts: ligita.petersone@lubana.lv
Iespiests SIA "Erante" tipogrāfijā
Tālr./fakss 64860983. Metiens – 550 eks.
Mājaslapas adrese: www.lubana.lv
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V. Igaunes ģimenes ārsta praksē jau vairākus mēnešus atpakaļ atrasts gredzens.
Gredzena īpašniecei griezties pēc sava
īpašuma reģistratūrā pie Ernas Kļebas.

21. oktobrī Lubānas pilsētas
klubā notika ZOLES rudens
sezonas pirmais turnīrs. Turnīrā piedalījās 16 dalībnieki.
Uzvarētāji:
1. vietā Gatis Kalniņš;
2. vietā Dairis Kalniņš;
3. vietā Reinholds Kalējs;
4. vietā Jānis Garlo;
5. vietā Andris Sproģis.
1. zole Gintam Stērniniekam.

Lubānas pilsētas klubā
26. oktobrī plkst. 12.00

Informatīvs izdevums
Izdod Lubānas novada pašvaldība

Gredzens gaida
saimnieci...

Zoles turnīrs 2018 sācies

Dambretes
un šaha
turnīrs
Uz turnīru laipni aicina
Lubānas novada Jauniešu centrs.

iestāžu un pašvaldību skaits.
Vienotās pieteikšanās moduļa (Latvija.lv autentifikācija) darbība tehnisko darbu veikšanas
laikā netiks pārtraukta. Aicinām iedzīvotājus un
uzņēmējus iecerētos e-pakalpojumus, kā arī piedāvājumu iesniegšanu Elektronisko iepirkumu
sistēmā veikt līdz piektdienas pēcpusdienai vai ieplānot tos nākamajā nedēļā, sākot no pirmdienas.
Informāciju par sistēmām, kas norādītajā laikā nebūs pieejamas, aicinām skatīt VRAA vietnē www.
vraa.gov.lv.
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
prese@vraa.gov.lv
tel. 67079023

Velga Puzule

Valsts policijas
Lubānas novada
iedzīvotāju
pieņemšanas laiki
16. novembrī, 21. decembrī
no plkst. 9.00 līdz 10.00
Lubānā, Tilta ielā 11
Nepieciešamības gadījumā
valsts policijai
zvanīt – 110
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 26. oktobris

PII “Rūķīši”
Lubānā, Brīvības ielā 17
ceturtdienās
plkst. 18.30

VINGROŠANA
AR STIEPŠANĀS UN
JOGAS ELEMENTIEM
Nodarbību
vada Anita Dzene
T. 22019394

AKTUĀLI

Pirms apkures sezonas iztīri skursteni
un ierīko dūmu detektoru!
Pēc pavadītas siltas un saulainas vasaras, laiks strauji ir kļuvis vēsāks, un kā
liecina pieredze, katru gadu, sākoties
aukstam laikam, pieaug to ugunsgrēku
skaits, kuru iespējamais iemesls ir saistīts
ar apkures lietošanu – netīrītiem dūmvadiem, bojātu un nepareizu apkures ierīču lietošanu. Tādēļ Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests (VUGD), sākoties
apkures sezonai, aicina iedzīvotājus iztīrīt
dūmvadus, pārbaudīt apkures ierīces un
uzstādīt dūmu detektorus!
Šogad ar apkures problēmām saistītos ugunsgrēkos gāja bojā jau 10 cilvēki
Kā liecina VUGD apkopotā informācija,
2017.gadā tika reģistrēti 1053 ugunsgrēki,
bet šogad reģistrēti 323 ugunsgrēki, kuru
iespējamais iemesls bija neiztīrīti dūmvadi, nepareizi izbūvētas vai bojātas apkures
sistēmas, kā arī to ekspluatācijas noteikumu pārkāpumi. Apmēram puse no šiem
ugunsgrēkiem izceļas nepareizas apkures
ierīču lietošanas dēļ.
Ar apkures lietošanu saistītos ugunsgrēkos pērn gāja bojā 14 cilvēki, bet cieta 69 cilvēki. Savukārt šogad ar apkures
problēmām saistītos ugunsgrēkos gājuši
bojā jau 10 cilvēki, bet cietis – 31. Ugunsgrēkus, kuros cieš vai iet bojā cilvēki un
tiek bojāts īpašums, var novērst, regulāri
veicot dūmvadu tīrīšanu un apsekojot apkures ierīču tehnisko stāvokli.
Pirms katras apkures sezonas jāveic
dūmvada tīrīšana
Ugunsdzēsēji glābēji 2018.gadā jau
457 reizes devās uz izsaukumiem, kuros
dūmvados dega sodrēji un katru gadu tiek
reģistrēti vairāk nekā 500 šādu izsaukumu.
Netīrīts skurstenis ir ugunsbīstams! Sadegot jebkuram cietajam kurināmajam, uz
skursteņa iekšējās virsmas veidojas kvēpu,
sodrēju un darvas nosēdumi, kas, laikus
nenotīrīti, labākajā gadījumā samazina apkures ierīces darbības efektivitāti, bet sliktākajā – var izraisīt intensīvu šo produktu
degšanu. Tas var radīt plaisas visa mūrētā
dūmeņa korpusa biezumā, ārējo apvalku
ieskaitot, tādejādi paverot ceļu karstajām
dūmgāzēm un liesmām uz degtspējīgām
sienu, griestu un jumta konstrukcijām, kas
var izraisīt ne tikai dūmvada, bet arī visas
ēkas aizdegšanos.
VUGD atgādina, ka pirms apkures
sezonas sākuma ir jātīra sodrēji no dūmeņiem un krāšņu un pavardu dūmkanāliem,
ko vislabāk izdarīs atbilstoši apmācīts vai
sertificēts skursteņslauķis, taču, ja privātmāju saimnieki zina, kā veikt skursteņu
tīrīšanu, viņi to var veikt arī paši. Sodrējus
no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem iztīra pirms apkures sezonas

sākuma (līdz 1.novembrim). Savukārt ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un iekārtas
dūmvadus jātīra vēl vismaz vienu reizi apkures sezonas laikā (no 1.novembra līdz
nākamā gada 1.martam). Līdzās tam reizi
piecos gados jāveic arī visas apkures sistēmas tehniskā stāvokļa novērtējums, ko
var veikt sertificēts speciālists.
Apkures iekārtu un ierīci, kurā par kurināmo izmanto gāzi, tīra un tās tehnisko
apkopi un tehniskā stāvokļa pārbaudi
veic ne retāk kā reizi gadā, ja ražotājs nav
noteicis citādi. Ja apkures ierīce atslēgta
ilgāk par sešiem mēnešiem, jāveic ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaude.
Netīrītas ventilācijas sistēmas veicina liesmu ātrāku izplatīšanos
Ekspluatējot mehāniskās ventilācijas
sistēmas, uz gaisa vadu iekšējām sienām
notiek putekļu un tauku daļiņu nosēšanās. Šo putekļu un tauku aplikumi gaisa
vadu iekšpusē traucē sistēmas darbībai,
neļaujot caurplūst nepieciešamajam gaisa daudzumam. Aizsērējušie gaisa vadi
kondicionēšanas un ventilācijas sistēmās
rada aizdegšanās iespēju. Putekļu un tauku slānim aizdegoties, kopā ar gaisa plūsmu uguns liesmas var ātri izplatīties. Lai to
novērstu, ventilācijas sistēmas, kas nosūc
degtspējīgās gāzes, tvaikus vai putekļus,
aprīko ar aizsargierīcēm un ekspluatācijas
laikā jāpārbauda un jāattīra ne retāk kā reizi piecos gados, bet, ja objektā ir gāzes
aparāts, – ne retāk kā reizi trijos gados.
Pēc remontdarbiem jāveic rūpīga
apkures sistēmas pārbaude
Ja pirms apkures sezonas mājoklī
veikti remonta darbi, pārliecinieties, vai telpās un bēniņos attālums no dūmeņa ārējās virsmas līdz jebkuram degtspējīgam
materiālam, kas izmantots sienas, griestu
vai jumta konstrukcijās vai dekoratīvos
nolūkos, nav mazāks par 10 cm, savukārt
attālums no dūmvada nav mazāks par 30
cm, bet no dūmeņa tīrīšanas lūkas – nav
mazāks par 20 cm.
Malkas plītij nepieciešama regulāra
atjaunošana
Ja jums ir malkas plīts, tad jāatceras,
ka tā laika gaitā nolietojas – var izdegt
cepeškrāsns metāla apšuvums, plīts virsmā parādīties spraugas, caur kurām nāk
dūmgāzes. Lai šādas plītis padarītu ikdienas lietošanā drošas, tām periodiski
nepieciešama atjaunošana, rūpīgi aizsmērējot radušās plaisas, nomainot izdegušo
cepeškrāsni, nostiprinot durtiņas.
Dūmu detektors – dzīvības glābējs!
Lai samazinātu iespēju ciest vai iet bojā
ugunsgrēkā, VUGD aicina ierīkot dūmu
detektorus, kā arī tvana gāzes un dabas”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 26 oktobris

gāzes noplūdes detektorus, kas mājokļa
iemītniekus ar skaļu signālu brīdinās par
draudošajām briesmām. Īpaši svarīgi tas ir
tādēļ, ka visbiežāk ugunsgrēki izceļas tieši
nakts laikā, kad mājas iemītnieki guļ.
No 2017.gada 1.septembra objektā,
kurā ir gāzes aparāts, kura jauda ir lielāka par 50kW, vai tas atrodas pagrabā vai
cokolstāvā, jāuzstāda par gāzes noplūdi
signalizējošs detektors. Savukārt no 2020.
gada 1.janvāra visas dzīvojamās ēkas un
dzīvokļi ir jāaprīko ar ugunsgrēka autonomiem detektoriem.
VUGD aicina neatlikt rūpes par savu
drošību uz nākamo apkures sezonu un
iztīrīt skursteni, kā arī paaicināt sertificētu
speciālistu pārbaudīt apkures ierīču un iekārtu tehnisko stāvokli.
Plašākai informācijai:
Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļa
Tel. 27098250, 67075871,
prese@vugd.gov.lv

PII “Rūķīši”

Tijas
Žvaginas
foto.

► 31. oktobrī no plkst. 10.40 līdz
plkst. 12.20 PII “Rūķīši” ESF projekta ietvaros nodarbība bērniem “Par veseliem
un tīriem zobiem”.
► 15. novembrī Lubānas pilsētas
klubā PII “Rūķīši” sniegs koncertu “Latvijai 100”. Koncertam gatavojas gan
lielie, gan mazie rūķi – visa rūķu saime.
Plašāka informācija nākamajā izdevuma
numurā.
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AKTUĀLI

Vai spējam efektīvi
apsaimniekot
sadzīves atkritumus
Lubānas novadā?
Ikviens mūsdienu modernās sabiedrības cilvēks uz
Zemes sāk atstāt aizvien lielāku savas ekoloģiskās pēdas
nospiedumu jeb ietekmi uz vidi, reizēm pat neatgriezenisku. To veicina pašreizējā pasaules lietu kārtība – vairs
nedzīvojam naturālās saimniecībās (protams, ar retiem
izņēmumiem), vairumu pakalpojumu un preces iegādājamies. Lubānas novads gan var lepoties ar mazdārziņu
kultūru, bet ne visu sadzīvei nepieciešamo varam iegūt
dārzā.
Lubānas novada pašvaldībā 27.08.2009. pieņemti
saistošie noteikumi “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Lubānas novadā”, atrodami mājaslapas
sadaļā Publiskie dokumenti/Saistošie noteikumi. Papildus informācija par atkritumu apsaimniekošanu un šķirošanas iespējām Lubānas novadā atrodama mājaslapas
sadaļā Pašvaldība/Noderīga informācija. Nav pārsteigums, ka katram par savā mājsaimniecībā vai uzņēmumā radītajiem sadzīves atkritumiem ir jārūpējas pašam,
slēdzot līgumu ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju. Lubānas novadā tas ir SIA “Pilsētvides serviss”, e-pasts: gulbene@pilsetvide.lv, lubana@pilsetvide.lv, t.: 25749599;
64495050.
Lai arī plašsaziņas līdzekļi popularizē videi draudzīgu
dzīvesveidu un ikdienā sakām, ka mums rūp zaļais Lubānas novads, problēmu tomēr pietiek. Pašvaldībai regulāri
nākas risināt šādus jautājumus: kompostējamo atkritumu
savākšanas vietās ir daudz sadzīves atkritumu (par spīti
lasāmajiem paziņojumiem), šķiroto atkritumu konteineros atkritumi nav šķiroti, daļa iedzīvotāju nelielās atkritumu urnas publiskajās vietās izmanto savu ikdienas atkritumu izmešanai, konteineri pie kapiem pildās ar sadzīves
atkritumiem un stiklu, sadzīves atkritumi tiek dedzināti
piemājas dārzos un apkures sistēmās, atkritumi tiek izmesti mežos, ceļa nomalēs. Vai tas mums visiem kaut ko
maksā? Jā, pašvaldība, izmantojot nodokļu maksātāju
naudu, nederīgos kompostējamos atkritumus un šķirojamos sadzīves atkritumus ir spiesta nogādāt atkritumu
poligonā (aptuveni 300 EUR maksā lielā būvgružu konteinera aizvešana un noglabāšana). Vēl jāatgādina, ka visi
kopā elpojam smagas nopietnas saslimšanas izraisošas
kaitīgās vielas, kas rodas pēc atkritumu dedzināšanas.
Papildus tam – Lubānas novada iedzīvotāji, kas atbildīgi
izturas pret atkritumu apsaimniekošanu, faktiski maksā
par to vairāk nekā tie, kas neslēdz atkritumu apsaimniekošanas līgumus vai arī noslēdz, bet izrāda nosodāmu
attapību, jo kalendārā gada laikā no viņu īpašumiem netiek izvests neviens piepildīts atkritumu konteiners.
Pašvaldība atgādina, ka par pārkāpumiem sadzīves
atkritumu apsaimniekošanā ir piemērojama administratīvā atbildība. Varam apliecināt, ka daļa iedzīvotāju, kas
savus sadzīves atkritumus izmet tam nepiemērotās vietās, ir zināmi. Ir šķitis, ka iztiksim bez sodiem vai pašvaldības saistošo noteikumu grozīšanas, bet šobrīd jādomā,
vai tiešām to spēsim. Aicinām būt saprotošiem un atbildīgiem pret vidi, savu un līdzcilvēku veselību, visu mūsu
kopīgajiem finanšu resursiem, jo cik papildus līdzekļu
būs nepieciešams sadzīves atkritumu apsaimniekošanai,
tik daudz līdzekļu netiks ieguldīti novada vides, infrastruktūras un pieejamo pakalpojumu uzlabošanai.

Informācija par dalītajiem atkritumiem
Nelietoti un nevajadzīgi
Kur likt?
KARTONS

Kartona/papīra konteinerā
DRĪKST MEST
•
•
•
•
•

avīžpapīru
kartonu
rakstāmpapīru
grāmatas
izjauktas kartona vai
papīra kastes

• slapju un netīru
kartonu un papīru
• piena, sulu, kefīra u.c.
tatrapakas
• izstrādājumus, kas
satur foliju

PLASTMASA

Plastmasai paredzētajā konteinerā
DRĪKST MEST

NEDRĪKST MEST

• plastmasas dzērienu
pudeles (saplacinātas)
• tīrus polietilēna
maisiņus
• plēves

• eļļas pudeles
• jogurta, krējuma un
margarīna trauciņus
• rotaļlietas
• saimniecības preces
• sadzīves priekšmetus
• plastmasas lentas

STIKLS

Stiklam paredzētajā konteinerā
DRĪKST MEST

NEDRĪKST MEST

• pudeļu un burku stiklu
(izskalotu)

•
•
•
•

spoguļu stiklu
spuldzes
logu stiklu
keramikas/porcelāna
traukus

Visi minētie atkritumi
atkritumi irir uzskatāmi
uzskatāmi par
par būvgružiem,
būvgružiem,
kuru
izvešanai
nepieciešams
iepriekš
pasūtīts
būvkuru
izvešanai
nepieciešams
iepriekš
pasūtīts
gružu konteiners.
būvgružu
konteiners.

SIA “Pilsētvides
serviss”
Gulbene
T. 25749599;
64495050
lubana@pilsetvide.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste Tija Žvagina
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Skolotāju diena 2018
Šobrīd tiešām var just, ka rudens ir klāt.
Rīti palikuši dzestri, vakari tumšāki, koki kailāki un zeme pilna ar nokritušajām lapām.
Arī skolā viss strauji rit uz priekšu un nepārtraukti notiek kādas aktivitātes.
Skolēni bija aktīvi Olimpiskajā dienā,
kad visi kopā vingroja, piedalījās sportiskās
stafetēs un spēlēs. Neskatoties uz rudenīgajiem laikapstākļiem, visi skriet gribētāji un
varētāji piedalījās rudens krosā.
Nomainot dubļainos apavus un slapjās
jakas ar krāšņām kleitām, izgludinātiem
krekliem un skaistām frizūrām, visi ļāvās
skaistam mirklim skolas fotografēšanās dienā. Vēlāk arī skola tika izgreznota rudenīgās
noskaņās un ziedos, jo, neierasti kā citus
gadus, rudens ziedu kompozīcijas tika veidotas pašā skolā. Tieši šī iemesla dēļ, ienākot skolā, vēdīja patīkams ziedu un rudens
aromāts, kas noteikti kādam atsauca atmiņā
pirmo skolas dienu.
Rudens smaržu visi skolēni izbaudīja arī ejot vienotā pārgājienā pa bijušajām
dzelzceļa sliedēm un atpakaļ pa veco ceļu.
Pārgājienu papildināja vēsturisku faktu
uzzināšana par Lubānas staciju un vilcienu kursēšanu, kā arī desiņu cepšana pie
ugunskura un praktiskas atjautības spēles
pārgājienu tematikā.
Tā kā ar vienu pārgājienu ir par maz, lai
apskatītu plašo zemi mums apkārt, skolēni
dažādu klašu sastāvos devās ekskursijās
apskatīt dažādas Latvijas vietas. Vieni devās Latgales virzienā, citi mācību ekskursijā.
Katrā ziņā, labi un produktīvi pavadīts laiks,
saliedējot klašu kolektīvus un uzzinot daudz
ko jaunu.
Pēc atpūtas seko darbs, tāpēc 12. klase
pārņēma stafeti un kļuva par skolotājiem.
Skolotāju dienā tika sniegts svētku koncerts
no audzēkņu puses, taču tālāk sekoja parasta, taču nedaudz neierasta mācību diena.
Šo mēnešu garumā neizpalika arī dažādas sacensības un spēļu mači, no kurām
mūsu skolas skolēni atgriezās ar godalgotām vietām. Tik daudz kas padarīts un laiks
jau rudens brīvdienām, pēc kurām jau aktīvi
būs jāsāk gatavoties valsts svētkiem, kuru
dēļ arī skolā būs daudz dažādu pasākumu.
Izbaudiet rudeni un visu, ko tas sniedz,
neaizmirstiet atpūsties, taču atcerieties, ka
tepat aiz stūra jau novembris un ziema, sasildiet sevi ar tasi tējas un citus – ar labiem
vārdiem un darbiem!
12. klases skolniece Elīna Reire

Skolotāju diena Lubānas vidusskolā norisinājās 5. oktobrī. Tā kā iepriekšējā mācību
gadā šis pasākums netika organizēts, tad
12. klase tam pievērsās ļoti nopietni. Diena
bija interesanta visiem skolēniem, īpaši 12.
klasei, protams, arī pašiem skolotājiem.
Katram skolotājam tika piešķirts tēls
no kādas latviešu kinofilmas vai seriāla, kā
„Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, „Sprīdītis”,
„Emīla nedarbi”, u.c. Viņu uzdevums bija
sagatavot atbilstošu priekšnesumu, tā, lai
skolēni saprastu, kas tas ir par tēlu un no
kuras filmas. Visi skolotāji bija pārvērtušies,
un katra grupa bija pārdomājusi savu uzstāšanos. Katra klase apsveica savu audzinātāju un vēl vienu priekšmetu skolotāju. Pēc
svinīgās daļas pedagogi devās uz savu audzināšanas stundu, kur jaunā direktore bija
sagatavojusi dažādus uzdevumus saistībā

ar latviešu kino. Jaunie skolotāji, 12. klases
skolēni, devās vadīt mācību stundas. Vieglāk bija tiem, kuri mācīja konkrētu priekšmetu, bet grūtāk gāja sākumskolas skolotājiem, tāpēc, ka bērni ir ļoti aktīvi, un viņiem
ir jāpievērš lielāka uzmanība. Tomēr visi tika
galā, un savu misiju bija izpildījuši.
Mēs dzirdējām tikai pozitīvas atsauksmes par šo pasākumu un dienu. Skolotājiem bija liels prieks piedalīties, viņi pateicās
par klususmu, kāds valdīja gaiteņos stundu
laikā. Esmu sapratusi, ka būt skolotājam
nav viegli. Kopā ar klasi novērtējam to, cik
pedagogam ir smagi jāstrādā, lai no skolēnu puses būtu rezultāts. Tāpēc cienīsim visus skolotājus par to, cik daudz viņi mums
ir iemācījuši un ko vēl iemācīs!

Rudens ekskursija

ko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un
tehnoloģijām. Ceļojums Visumā sastāv no
vairākiem vienlīdz svarīgiem posmiem, bet
svarīgākais – veiksmīga piezemēšanās.
Komandas uzdevums ir no dotajiem materiāliem izveidot kosmisko zondi, kas spētu
veiksmīgi piezemēties, saglabājot veselu
“kosmonautu” – olu. Divas komandas veiksmīgi nosēdināja Kosmisko olu, bet viena
no tām nepaspēja izglābt pilotu 30 sekunžu laikā. Vislabāk skolēniem patika bezalkoholisko dzērienu ražotnē „Mežezers” un
medus ražotnē „Vinnis.” Uzņēmumā uzzinājām daudz jauna un interesanta. Varējām
degustēt dažādus dzirkstošos dzērienus:
BiFresh citrona, laima, piparmētru, BiFresh
plūškoka, Zelta Mežezeru un Jungle jeb
Džungļi ar zemeņu garšu.
8. klases skolniece Elizabete Kalniņa

Piektdien, 19. oktobrī Lubānas vidusskolas 7. un 8.klases skolēni brauca ekskursijā uz Cēsīm. Pirmā pieturvieta mums
bija Piebalgas Porcelāna fabrika. Šeit porcelāns ir māksla un tūrisma objekts, radošās izpausmes materiāls. Uzzinājām porcelāna rašanās vēsturi, darbojāmies praktiski.
Porcelāns – tūkstošgadu Ķīnas noslēpums,
Eiropas alķīmiķu baltais zelts, izturīgākais
un smalkākais no keramikas materiāliem
– mākslinieka Jāņa Roņa lielākais radošais
izaicinājums.
Tālāk mūsu ceļš veda uz ZINOO centru
Cēsīs. Pārliecinājāmies, ka katram cilvēkam
piemīt unikāls un neatkārtojams potenciāls,
kuru ir jāpalīdz atklāt, rosinot cilvēkā dabis”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 26. oktobris

12. klases skolniece Una Ivanova
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Karjeras nedēļa skolā

Karjeras nedēļas mērķis ir palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties, kā
arī izvēlēties nākamo profesiju un izglītības
ceļu, atbilstoši savām spējām, interesēm un
iespējām, ietverot visu līmeņu profesionālās
izglītības vērtību un aktualitāti mūsdienās.
Šogad karjeras nedēļas pasākumi notika laikā no 8. līdz 12. oktobrim. 12. oktobrī
Lubānas vidusskolas un Meirānu Kalpaka
pamatskolas 8. un 9. klašu skolēni devās
uz Rugāju novada vidusskolu, lai piedalītos karjeras nedēļas noslēguma pasākumā
„Attīsti savas intereses un talantus”, kura
mērķis bija motivēt skolēnus profesionālās
karjeras izvēlei, dodot iespēju iepazīties ar
dabaszinātņu nozarē strādājošo profesiju pārstāvjiem. Pasākums notika projekta
Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
ietvaros. Mums bija unikāla iespēja redzēt
Zinātniskā teātra Laboratorium.lv demons-

trējumus. Stundu garā uzvedumā pasākuma vadītāji kopā ar skatītājiem interaktīvos
eksperimentos atklāja kādu ķīmijas vai fizikas tēmu. Izprast zinātnes likumus visvienkāršāk ir eksperimentējot. Unikāli zinātniskie
šovi, kas aizrauj un paplašina redzesloku,
ļauj uztvert zinātni pavisam citādi un iemīlēt
to. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka skolēns nevar izvēlēties savas nākotnes profesiju, sēžot skolas solā. Profesija ir jāiepazīst klātienē – izmēģinot, izpētot, iztaujājot, izvērtējot.
Mūsu skolēniem tika dota tāda iespēja.
Pasākuma otrajā daļā skolēni rādīja
savus mājās sagatavotos uzdevumus, ko
viņiem sniedz interešu izglītības pulciņos
iegūtās zināšanas un prasmes. Lielu prieku
un emocionālu pacēlumu skolēniem sniedz
piedalīšanās dažādos skolas un ārpusskolas pasākumos. Ikdienas nodarbībās skolēnos rodas atbildības sajūta par kopīgu
darbu kolektīvā, darba nozīmes izpratne,
disciplinētība, biedriskums, kā arī ticība sa-

Papardes zieda nodarbības skolā
2018./2019.mācību gadā Lubānas vidusskolā turpinās ESF projekts „Slimību
profilakses un kontroles centra organizēti
vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
14 pašvaldībās”.
9. oktobrī 6., 7., 10. un 11. klašu skolēni
piedalījās Slimību profilakses un kontroles
centra sadarbības ar biedrību “Papardes
zieds” īstenotajā izglītojošajā pasākumā
skolēniem par seksuālās un reproduktīvās
veselības jautājumiem. Katrai klasei tika
novadītas 3 nodarbības, katra nodarbība
ilga 90 minūtes.
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7., 8.klases skolēni kopā ar lektoriem iepazinās ar trim tēmām: Pubertāte (nodarbība
notika atsevišķi meitenēm un zēniem); Attiecības; Sekstings.
Savukārt 10. un 11.klases jaunieši ar lektoriem runāja par lēmumu pieņemšanu,
veidojot attiecības; kontracepcijas jautājumiem un seksuāli transmisīvajām infekcijām, kas nozīmē atbildību par savu un
partnera seksuālo veselību, rūpes par savu
reproduktīvo veselību.
Izglītojošo nodarbību programmu un izdales materiālus ir veidojuši medicīnas,
psiholoģijas un izglītības jomas speciālisti
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 26. oktobris

viem spēkiem. Pozitīvs moments, manuprāt,
bija tas, ka skolēni no Meirāniem, Lubānas,
Rugājiem, Eglaines varēja uzstāties un izteikt savu viedokli par to, ko iegūstam, apmeklējot dažādus pulciņus.
Vienojošais karjeras veidošanas virzošais spēks ir atrast tādu profesiju un darbu,
kurš būtu sirdij tuvs, kuru darot būtu interesanti, aizraujoši un kuru strādājot, kas ir ne
mazāk svarīgi, varētu labi nopelnīt.
11. oktobrī skolā viesojās Lubānas vidusskolas absolvente Ildze Markova un sarunājās ar 8.-12. klašu skolēniem par tēmu
„Vai izglītība ir nepieciešama?” Ildze lika
akcentus uz 3 ikdienā nepieciešamām prasmēm: disciplīnu, atbildības uzņemšanos,
ticību sev.
Paldies visiem skolēniem, kas piedalījās karjeras nedēļas pasākumos, un visiem
skolotājiem, kas atbalstīja un palīdzēja pasākuma tapšanā!
8. klases skolniece Elizabete Kalniņa
sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru. Nodarbības vadīja sabiedrības
veselības speciālisti, jauniešu konsultanti.
Nodarbībās tika izmantotas neformālās izglītības metodes, veicinot iespējami aktīvu
skolēnu iesaistīšanos un līdzdarbošanos.
Atvadoties no skolas, lekciju vadītāji bija
pateicīgi par skolēnu ieinteresētību, atvērtību un sadarbību, kas nodrošināja saturīgas, informatīvas un uz sadarbību vērstas
nodarbības. Jaunieši ieguva daudz noderīgas informācijas un atbildes uz interesējošiem jautājumiem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem.
Direktores vietniece audzināšanas
darbā Dace Kočāne

INTERESANTI

Dievatklāsme dzejā un liktenī

Broņislavas
Martuževas
klētī
Kā “Balta puķe ezerā”
Caur ziemām un vasarām,
Kur dziesmu “Rakstītāja”
Dainot nepārstāja.
Tur redzami “Ceļu krusti”
Kā cerībai – nesalūzti!
Lai lolotā “Gaismas lāse”
Var atmirdzēt skaistām krāsām.
Kur “Ceļteku vālītes zied”,
Tur vasaras bērni var skriet.
Ir gaisušas “Nopūtas” grūtās
Un skumju atmiņas gūtās.
Var pajūsmot “Kā putni dzied”
Tik dzīvīgām balsīm – ka prieks.
Un “Trejdeviņas zvaigznes” tad mirdz,
Ko pamana redzīga sirds...

Neviens cilvēks neienāk mūsu dzīvē tāpat vien. Tam ir kaut kāds mērķis – tuvāks
vai tālejošāks. Broņislavai Martuževai paveicās, ka viņas dzīvē ienāca Anna Egliena, ka
abas saprata viena otru un izveidojās skaista
draudzība. Lubānas novadam ir ļoti paveicies,
ka reiz Anna un Broņislava satikās un šodien
mums tiek dota iespēja iepazīt dzejnieci no
jauna. Savukārt Annai kopā ar mūsu novada
kultūras darba speciālisti Ilzi Kraukli rodas
daudzas radošas ieceres un ļoti veiksmīgi
tiek realizētas dzīvē, Martuževas vārdam piesaistot interesantas Latvijas personības, liekot
arī mums apzināties, kāda unikāla personība
ir dzīvojusi mūsu novadā.
20. oktobrī Lubānas novada tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā notika vienas dziesmas/dzejoļa stāsts – Dievatklāsme
Martuževas dzejā un liktenī.
Broņislava Martuževa dzejoli „Piedod,
Vissvētākā, piedod!” sarakstīja 1980. gadā,
pusgadu pēc tam, kad pirmo reizi bija piedalījusies Aglonas svētkos un tie uz dzejnieci atstāja milzīgu iespaidu. Dzejolis „Piedod,
Vissvētākā, piedod!” ir Dieva dāvana, kas tāpat kā daudzi citi dzejniecei nokrīt no gaisa
(tiek pierakstīti bez īpašiem labojumiem vai
izskaistinājumiem). Dzejoli Martuževa palūdza brālēnam Pēterim Mārtužam aizvest uz
Aglonu, nolikt uz dievmātes altāra un skaļi
nolasīt. Sagadījās tā, ka tajā laikā Aglonā bija
priesteris Cimanovskis, kas dzejoli dzirdēja
un palūdza atļauju to pārrakstīt. Cimanovskis
tālāk dzejoli nodeva komponistam, ērģelniekam Mamertam Celminskim. Bet ērģelniekam
Celminskim dzejolis tobrīd licies drusku par
sarežģītu, lai uzrakstītu mūziku. Kādu laiku
tas ticis aizmirsts. Kad Aglonas baznīca tika
pasludināta par “Basilica Minoris” sakarā ar
divsimtgades svinībām, Celminskim bijis uzdevums sacerēt kādu dziesmu par godu šim
notikumam. Viņam nekas nav nācis prātā, līdz
sapnī parādījusies Dievmāte un teikusi, ka
dziesma viņam jau ir. Tā viņš sacerējis mūziku
Martuževas dzejolim.
Kad es personīgi pirmoreiz dzirdēju šo
dziesmu “Naktsputnu” izpildījumā 1996.gadā,

likās, kā kaut ko tik skaistu var radīt, melodija un arī vārdi saviļņoja līdz sirds dziļumiem.
Dzejniece Māra Zālīte teikusi: “– Es nezinu
nevienu skaistāku Dievmātei veltītu literāru
darbu, kā par Aglonas māti. Es tiešām nezinu.
Nevienā citā valodā...”
Ja mēs kādreiz sakām, ka gribam būt ticīgi, tad par Martuževu var teikt: viņa bija ticīga.
Dzīvoja ar Dieva klātbūtni ļoti dziļi, savā visdziļākajā būtībā. Kādreiz, kad kāds žurnālists
jautājis, kā viņa jūtas viena (māsa Magdalēna
bija jau mirusi), Martuževa atbildējusi: Es nekad neesmu viena, ar mani vienmēr ir Dievs
un Dievmāte.
Radiniece Herunda Zuša no Bērzpils atminas kādu gadījumu no Martuževas dzīves.
Komunisma cēlāju laiks, brālēnu Pēteri Krivišu
skaisti izvada izvadītāja, bet Martuževa neļauj
brālēnu bez Dieva vārda izvadīt no mājas pagalma un stundu no galvas runā psalmus. Izvadītājai vairāk nav laika braukt līdzi uz Bēržu
kapiem, tāpēc arī tur Martuževa turpina lasīt
lūgšanas, novada bēres līdz galam.
Anna Egliena lasa vairākus fragmentus
no Martuževas dienasgrāmatas, kur ik uz soļa
ir jūtama dievišķā klātbūtne, vai tas būtu zāles
stiebrs vai saules atspulgs ūdenī... “Nāve mani
tik ietiepīgi saudzējusi, ka jāsāk ticēt: savu
dzīvību kādam lielam piepildījumam lemtu, ne
pašu, ne tēvu nopelnu dēļ, kā sacīts kaut kur
visgudrākajā grāmatā, bet, lai Dieva nodomi
pie tiem parādītos,” – tā Martuževa par sevi izsakās dienasgrāmatā. “Slimnīca un operācija
priekšā, vajadzēšot ņemt ārā plaušu. Nē! Man
vispirms vajag pārliecināties, vai galvā ir smadzenes, vai es spēju domāt, atrast vārdus, lai
domāto izsacītu.” Tas rakstīts dienasgrāmatā
1960.g. Operāciju nevajadzēja. Veselība uzlabojās pēc Bēržu baznīcas apciemojuma. “Es
nestrādāju nekādās valsts iestādēs, tomēr
par pašas pelnītu naudu uzliku upuri uz Dievmātes altāra. Bija Vasarasvētki. Man nemaz
nebija balss, priekšā operācija. Palūdzu Dieva
māmiņu, tajā brīdī baznīcā sāka dziedāt, es
dziedāju līdzi un mana balss skanēja. Vēlāk
pārbaudē Rīgā ārsts teica, ka operācija vairs
nav nepieciešama,” – raksta Martuževa.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 26. oktobris

Šī, Tēvzemei piederēt doma,
Kā dāvana – “Laba oma” –
Uz dvēseles “Zelta zīmogs” –
Lai labi un patiesi dzīvot!
Te, tava, tavējā klēts –
Gadiem auklējums svēts,
Te dzīves sakrātā ziņa,
Kur līksmi “Deg uguntiņa”.
2018.g. septembrī
(Evalds Leons)
Iespējams, ka šī dievišķā dzirksts saveda kopā dzejnieci arī ar komponistu Mārtiņu
Braunu, kurš pasākumā saka, ka šī bijusi
pirmā nopietnākā sadarbība mūzikā. Bet iepazīšanās sākās caur režisora Zigurda Vidiņa dokumentālo filmu “Gaismas lāse” (filma
par Martuževu). Dzirdam 3 Mārtiņa Brauna
sakomponētas dziesmas ar Broņislavas vārdiem mūsu vokālā ansambļa “Naktsputni”
izpildījumā.
Dzīve savedusi kopā Martuževu arī ar Gunāra un Rasmas Igauņu ģimeni no Gaigalavas.
Gunāram, toreiz vēl 10. klases skolniekam,
kopā ar savu mūzikas skolotāju bijis tas gods
pierakstīt daudzas Martuževas dziesmas, dažas no kurām arī skanēja šajā sestdienas pēcpusdienā Gunāra un Rasmas izpildījumā.
Kas gan to būtu domājis, ka piepildīsies
reiz Broņislavas Martuževas izsapņots sapnis,
kurā viņai parādījies tēvs un teicis, ka meita
tiks skolotāju institūtā (nomācījās 3 kursus),
par skolotāju gan nekad nestrādās, bet kaut
kas liels gan no viņas iznāks. Tiesa, tikai liels
cilvēks var pulcināt kopā cilvēkus pat pēc savas aiziešanas mūžībā. Un kamēr vien mums
apkārt būs dzirdīgas ausis, darbīgas rokas un
siltas sirdis, atvērtas labiem darbiem, dzīvas
būs mūsu atmiņas.
Paldies fondam “Rakstītāja”! Lai Annai
Eglienai nepietrūkst dievišķās dzirksts, atrodot dzejnieces Broņislavas Martuževas domu
(pierakstu) apcirkņos arvien jaunus atklājumus. Un lai izdodas šos atklājumus aizvadīt
līdz klausītāju sirdīm, jo vārdam un domu spēkam, kā redzam, ir liela nozīme mūsu dzīvē.
Ligita Pētersone
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INTERESANTI

Vai proti iešūpot pasauli sev apkārt?

Kā jau minēts iepriekšējā
izdevuma numurā, 13. Saeimas
vēlēšanu dienā, 6. oktobrī Lubānā viesojās mūsu novadniece, kordiriģente, Valsts augstākā apbalvojuma – Triju zvaigžņu
ordeņa saņēmēja Aira Birziņa.
Šoreiz nedaudz garāks atskats
uz tikšanos, dodot iespēju labāk iepazīt šo apbrīnas vērto
sievieti.

ja par to, kā jāizskatās tērpam.
Piemēram, pagājušajos Dziesmu
svētkos par tērpu nav labas atmiņas, jo nācies starp priekšnesumiem šo to pielabot. Ir kuriozi arī
ar kurpēm- papēži lūzuši vairākas reizes. Kopā ar tērpu mākslinieci Ivetu Šteinbergu ir iegūta
sajūta, kādu tērpu konkrētam gadījumam vajag. Tērpu māksliniecei ir izveidots speciāls Airas manekens, lai darbi pie tērpu
gatavošanas ritētu raitāk. Ir tērpi,
kas tapuši no kaut kā iedvesmojoties, kā, piemēram, Kurzemes
tērpu apkaklīšu, jaku un vestu
apdarēs ir košas pērlītes, un tā
diriģentes linu žakete ieguvusi
aizdares joslu pilnu ar pērlēm.
Tāpat arī izsapņots audums Rīgas svētkiem tiek iegūts, nopērkot pēdējos metrus Rīgas un Liepājas veikalos. Aira gan uzsver,
ka vieglāk ir diriģēt, ja audums ir
biezs un smagnējs, tad ir vieglāk
stāvēt un gūt vajadzīgo stāju. Tāpat arī tautas tērps, tas dod staltu
stāju. Airas lielais lepnums – Lubānas novada tautastērps, kas
darināts, izmantojot muzeju rīcībā esošos datus par Lubānas un
tuvējās apkārtnes etnogrāfiskajiem apģērbiem.

Mazā Aira Lubānā. Lubāna
Airai nes un glabā vieglas un gaišas bērnības atmiņas. Tās veido
upes tuvums pie mājām, no jebkuras vietas redzamais baznīcas
tornis. Un tik bieži intervijās jau
pieminētie sestdienu vakari, kad
baznīcā zvanīja svētvakaru. Bērnība sev līdzi nes fantastisku brīvības sajūtu, Airai ne brīdi nav
bijis jāiet bērnudārzā. Velosipēds
kā pārvietošanās un prieka avots,
bieži braukts pie Mimmakas pēc
piena vai no estakādes auto
darbnīcās. Prieks par ziemām,
kad mamma ragavas pa ceļu
grieza kā vilciņu vai traucās ātri
uz priekšu. Jaukas atmiņas par
kartupeļu talkām. Vēl sēņu meklēšanas prieks un veiksme koši
sarkanos gumijas zābakos. Lai
arī padomju gadus mēdzam atcerēties ar ko drūmu un aizliegumiem pilnu, Aira pretēji tam nekādus būtiskus ierobežojumus
neatceras.
Aira skolas gaitās. Aira ar prieku atceras skolas gaitas, kad apguvusi ļoti daudzas lietas, kas ar laiku, pašai nemanot,
kļuvušas noderīgas pašreizējā kordiriģenta profesijā. Bet skola kā visa sākums, kā
tā vieta, kur sākt būvēt savus nākotnes tiltus un lokus, un nekad nevar zināt, kuras
no zināšanām, kad būs noderīgas un nāks
kā svētība. Aira uzsver pirmā skolotāja nozīmi, kas spilgti ietekmē mazo skolēnu.
Skolniecei Airai tā ir pirmā mūzikas skolas
skolotāja Ingrīda Gailīte. Iespējams, ka vecāku uzstājība, lai Aira mācītos mūzikas
skolā, ir viņu pašu nepiepildītais sapnis
par izglītību mūzikā. Mājās bijusi vijole,
akordeons, klavieres, cītara. Muzicēšana
mājās kā ikdiena. Vēl tēta mācītie balles
deju soļi, un šodien, saņemot komplimentus par savu dejot prasmi, Aira secina, jā,
tētim tiešām bija taisnība: labi dejot arī ir
vērtība. Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā savā gadā nonākusi kā vienīgā
no īsteniem laukiem, visi pārējie bijuši no
pilsētām. Bet nekad Aira nejutās mazāk
varoša vai zinoša. Vienmēr ir uzteikta par
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svešvalodu zināšanām, valodas padodas,
spēj viegli atdarināt sev nezināmu valodu
frāzes, iespējams, te lieti noder muzikālā
dzirde.
Aira un Austra. Aira teic meitu Austru
par lielu rokdarbnieci esam, pirmie meitas
darinātie mauči ir tieši Airas īpašums. Austras vecmamma ir liela rokdarbniece. Un
mazā Rūta, Austras meita un Airas mazmeita arī ļoti labprāt šķirsta cimdu grāmatas, kas zina, varbūt dienās arī būs rokdarbniece. Tāpat sarunas laikā ik pa brīdim
dzirdam pieminam meitu, kura ir norādījusi
mammai, kas viņai obligāti ir jāpasaka.
Austra pati ir muzikāla, mācījusies Rīgas
Doma kora skolā, vēlāk gan šķitis, ka tuvākas eksaktās zinātnes un Āgenskalna
valsts ģimnāzija der labāk. Arī augstāko
izglītību sākotnēji ir bijusi vēlme iegūt ar
mūziku nesaistītās jomās, bet, laikam ejot,
gan ir nonākusi Latvijas Mūzikas akadēmijā un šoreiz tā ir pašas Austras apzināta
izvēle, par ko Aira līdz sirds dziļumiem
priecīga.
Tērps kā otra āda. Airai vienmēr ir vīzi”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 26. oktobris

Būt ar kājām stingri pie zemes. Par to, ka Aira prot iešūpot
kori un visu zāli pirms pasākuma,
pārliecinājāmies paši. Aira stāstīja iegūto dzīvesziņu no sava maģistrantūras pasniedzēja – Imanta Kokara, kurš teicis, ka vajag iešūpot māju un klasi pirms
priekšnesuma. Patiesi, Aira piesit kāju pie
zemes, troksnis gan liels nav manāms, bet
grīda jūtami nošūpojas, un vairs nav jautājumu, kā Aira spēj iešūpot visus dziedātājus, kas atrodas uz jebkuras skatuves, kā
arī tūkstošus, kas dzied Dziesmusvētkos.
Būt pārliecinātam par to, ko tu dari, ir brīnišķīga un laimīga cilvēka privilēģija.
Vēlam Airai, lai vienmēr izdodas saviem vadītajiem koriem iegūt to skaņas
paleti, kas dzirdama viņas sirdī! Vēlam, lai
arī turpmāk koriem ir spēks sasniegt unikālo skanējumu, kas aizvien raksturīgs Airas vadītajiem koriem! Lai daudz jaunu
uzvedumu, muzikālu izaicinājumu, kas
priecēs klausītājus Latvijā un ārpus Latvijas robežām! Neizmērojams lepnums un
prieks, ka Latvijai augusī Aira sirdī vienmēr
atradīs vietu dzimtajai vietai – Lubānai!
Tija Žvagina
Sabiedrisko attiecību speciāliste

AKTUĀLI. INTERESANTI

Lubānas pilsētas
bibliotēkas
Bērnu literatūras
nodaļā oktobrī

Salacgrīvas bibliotēkas realizētā projekta “Meklē jūras ābeci bibliotēkās!”, ko
atbalstījuši Latvijas Valsts Meži, “Vidzemes
ceļš ved augšup!” un Valsts Kultūrkapitāla
fonds, ietvaros mūsu bibliotēkā pieturēja
Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs”.
2018. gada 11. oktobrī Bibliokuģa komanda – bocmanis – žurnālists Gints Šīmanis, tālbraucējs kapteinis Imants Nartišs un
Jūras Akadēmijas 1.kursa students Tomass
Šakalis atraktīvā veidā iepazīstināja klātesošos Lubānas vidusskolas 5. un 9. klases skolēnus ar jūrnieka profesiju, iespēju
mācīties Jūras Akadēmijā. Tomass lika aizdomāties par nepieciešamo zināšanu līmeni matemātikā, fizikā, ķīmijā (vidējai atzīmei
jābūt vismaz 7, 8 ballēm) un valodu (krievu,
angļu) prasmēm, lai iestātos un sekmīgi
mācītos akadēmijā.
Šajā pasākumā tika apbalvoti arī trīs
viktorīnas “Meklē jūras ābeci bibliotēkās!”
dalībnieki. Balvā – dalība projekta noslēguma pasākumā Rīgā. Paldies par piedalīšanos!
17. oktobrī piedalījos Vidzemes novadu
Bērnu un skolu bibliotēku 17. konferencē
“Bibliotēkas=ludotēkas? Katra bibliotēka
– konferences dalībniece saņēma dāvinājumu no Brain Games SIA – 10 prāta spēles
dažāda vecuma spēlētājiem. Bibliotēka saņēma grāmatu dāvinājumu no Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas, kuru
nodeva Gints Šīmanis.
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Biruta Ēķe

Pasākumi
Jauniešu
centrā

Nūjošanas
nodarbība
Meirānos

Novembrī

Meirānos 19. oktobrī notika nūjošanas
nodarbība, kas reizē bija arī pasākums Senioru sporta dienas atzīmēšanai.
Sportisko pasākumu organizēja
Lubānas novada pašvaldības
sporta pasākumu organizators
Māris
Valainis,
draudzīgu atbalstu pasākuma balvu nodrošināšanai tāpat
kā Lubānā sniedza Latvijas Sporta veterānu-senioru savienība un potenciālos dalībniekus Meirānos aktīvi uzrunāja biedrība
“Vienā soli”.
Pasākumā piedalījās vairāk kā desmit
dalībnieki. Nūjošanas nodarbības laikā
tika apgūtas nūjošanas pamatiemaņas.
Vienam tas bija jaunums, bet citam esošo
zināšanu nostiprināšana. Arī Meirānu puses ļaudīm tika dāvanas: piemiņas medaļas, goda zīmes, karodziņi, somiņas, kas
rotātas ar Latvijas simtgades zīmi, no Latvijas Sporta veterānu-senioru savienības.
Nūjošana tik ļoti gājusi meirāniešiem
pie sirds, ka nākamā nūjošanas reize
ar Māri Valaini jau šonedēļ, 24.oktobrī
plkst.16:00. Visiem interesentiem tikšanās pie bijušās Meirānu dzelzceļa stacijas
ēkas. Paldies biedrības “Vienā solī” pārstāvei Inai Bidiņai par palīdzību nodarbības
organizēšanā un dalībnieku apzināšanā.
Tija Žvagina
Lubānas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

2. novembrī plkst. 19.00 – “Ģitāristu
– bundzinieku saiets” – noslēguma pasākums kopā ar draugiem, vecākiem.
3. novembrī – ekskursija uz Līgatni.
10. novembrī “Es mīlu Tevi, Lubāna!”
Erudīcijas spēles, viktorīnas par Lubānas
novadu, kurā piedalās Lubānas iestāžu vadītāji un darbinieki, uzņēmēji.
Novembra pēdējā nedēļa – radošās
darbnīcas.
Katru otrdienu galda spēļu pēcpusdienas.

Lubānas novada
Jauniešu domes vēlēšanas

13. oktobrī notika Lubānas novada jauniešu domes vēlēšanas.
Jauniešu domes jaunais sastāvs:
1. Uģis Mihelsons – Jauniešu domes
vadītājs;
2. Loreta Māliņa – Jauniešu domes vadītāja vietniece;
3. Baiba Ķevere – sabiedrisko attiecību
koordinatore;
4. Zanda Kočāne – kultūras jautājumu
koordinatore;
5. Dita Stērniniece – sporta, vides un
veselības jautājumu koordinatore;
6. Alma Elīze Ezeriņa – izglītības un attīstības jautājumu koordinatore;
7. Ance Stafecka;
8. Elīna Stoļere;
9. Mārcis Andris Mihelsons;
10. Edijs Gutāns;
11. Kristiāna Fjodorova;
12. Annija Jace.
Līga Padoma

Lubānas novada sociālajā dienestā
No 17. oktobra tiek organizētas nodarbības Smilšu spēles terapijā. Bērniem ar
izglītības iestāžu ieteikumu un sociālā dienesta lēmumu nodarbības ir bez maksas.
Smilšu spēles terapeite – Inese Kolneja.
9. novembrī plkst. 10.00 pirmā nodarbība vecākiem ciklā „Bērnu emocionālā
audzināšana”. Lūgums pieteikties vecākiem, kuri audzina bērnus līdz skolas vecumam. Nodarbības vadīs Lidija Mičule.
13. novembrī plkst. 15.00 pirmā nodarbība vecākiem, kuri ģimenē audzina
pusaudzi vecumā no 10 – 17 gadiem nodarbību ciklā “Ceļvedis, audzinot pusaudzi”.
Nodarbības vadīs Vēsma Masa.
Sociālajā dienestā iespējams saņemt
psiholoģes Evitas Petručenas konsultācijas.
Nodarbības notiek „Atbalsta centrā ģimenēm ar bērniem” Oskara Kalpaka ielā 12,
Lubānā, 3. stāvā. Uz nodarbībām un psihologa konsultācijām lūgums pieteikties pie

sociālās darbinieces ar ģimenēm un bērniem Vēsmas Masas (tālr. 20275661).

Lubānas novada Sociālais dienests
atgādina, ka

Trūcīgas ģimenes (personas) statuss
pienākas ģimenēm (personām), kurām ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 128,06 EUR;
Maznodrošinātas ģimenes (personas)
statuss pienākas ģimenēm (personām), kurām ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir
līdz 185,00 EUR.
Trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm (personām) sociālajā dienestā pienākas pārtikas preču pakas (2 pakas 3 mēnešos), ģimenēm ar bērniem arī higiēnas un
saimniecības preču pakas (1 paka 3 mēnešos bērnam līdz 17 gadu vecumam), individuālo mācību piederumu komplekts (viens
komplekts gadā katram bērnam vecumā no
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 26. oktobris

5 – 16 gadiem);

Informācija vecākiem!

2019. gada 18. janvārī Lubānas novada
Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu konsultācijas bērniem līdz 18 gadu vecumam. Būs
iespējams saņemt acu ārsta un fizikālās terapijas un rehabilitācijas (bērniem ar stājas
problēmām) konsultācijas.
Pieteikties pie sociālās darbinieces
Vēsmas Masas pa t. 20275661.
Lūgums vecākiem, kuriem bērni tika pierakstīti pie acu ārsta uz konsultāciju un netika 17. oktobrī, atzvanīt sociālajai darbiniecei
un informēt, vai pieraksts vēl ir spēkā.

DONORU DIENA
22. novembrī no plkst. 9.00
līdz 12.00 Lubānas novada Sociālā dienesta telpās Oskara
Kalpaka ielā 12 (3. stāva zālē), Lubānā.
Līdzi ņemt identifikācijas dokumentus un
bankas rekvizītus.
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AKTUĀLA INFORMĀCIJA
Atgādinām, 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 informatīvā
izdevuma “Lubānas Ziņas” vajadzībām. Atrodoties pasākumā, Jūs apliecināt, ka esat informēts, ka
tiekat iekļauts/a audio vai vizuālajā materiālā.

Top kopīga glezna
Latvijai, Lubānai
Šis ir Latvijas simtgades gads, tāpēc aicinām visas Lubānas novada čaklās adītājas,
audējas, tamborētājas, mezglotājas vai filcētājas kopā veidot gleznu “Izraksti savu Latviju”,
kura rotās Lubānas pilsētas klubu Latvijas
simtgades svinībās.
Lūgums visām amatniecēm uzadīt, iztamborēt, samezglot vai izfilcēt 15 x 15 cm lielus
kvadrātus – zilā, pelēkā, zaļganzilā, zaļā krāsā
un atnest savu darinājumu uz Lubānas kultūras
nama administrācijas telpām – Oskara Kalpaka
ielā 4/2, Lubānā līdz 1.novembrim, klāt pievienojot savu vārdu.
Neskaidrību gadījumā zvanīt Velgai Puzulei
(t. 26594314). Piedalies un kopīgajā Lubānas
novadnieku veidotajā gleznā būs arī daļiņa TAVAS sirds mīlestības pret LATVIJU!
Kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle

01.11.
18.00
Meirānu tautas namā
Biedrība “Vienā solī”
aicina uz
pirmo radošo darbnīcu –

SVĒTKU DEKORU
IZGATAVOŠANA
Meirānu tautas namā
3. novembrī plkst. 15.00

KONCERTS
“Dziedādama
danci griezu,
Mārtiņdienu sagaidot!”
Piedalās:
deju kopa “Viola” (Vectilža),
deju kolektīvs “Skatiens” (Žīguri),
senioru dāmu deju kolektīvs
“Alianse” (Žīguri),
sieviešu deju kopa “Zīles” (Barkava),
deju kopa “Orhidejas” (Degumnieki),
sieviešu deju kopa “Magones”,
tradīciju kopa “Sietiņš” (Meirāni).
Ieeja – bez maksas

Nākamais informatīvā izdevuma
“Lubānas Ziņas” numurs
iznāks 9. novembrī.
Informāciju iesniegt domē redaktorei
līdz 2. novembrim.
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Kino
jaunumi

11. NOVEMBRĪ

LUBĀNAS PILSĒTAS KLUBĀ
2. novembrī plkst. 18.00
Dokumentālā filma “Dziesmuvara”
Dokumentālās filmas “Dziesmuvara”
(2018) veidotāji savu Dziesmu svētku redzējumu ļauj izstāstīt dokumentālam koptēlam – latviešu karavīram, kara lidotājam,
ērģelniekam un koristam. Lidojumā virs
Latvijas – vēsturiskās fotogrāfijās, dažādās
laikmeta liecībās, oficiālās un ģimeņu hronikās, kā arī liktenīgo dziesmu motīvos ir
atgādināts par latviešiem dotās dziesmuvaras pārlaicīgumu, nozīmi nācijas pašapziņas celšanā, tautas saliedēšanā un brīvības gara uzturēšanā jebkuros apstākļos,
kā tēvzemē, tā trimdā.
Režisors: Askolds Saulītis. Ieeja – bezmaksas.

9. novembrī plkst. 18.00
dokumentālā filma “Lustrum”

No plkst. 17.00 līdz plkst. 17.30
pulcēsimies pie Lubānas pilsētas
kluba, lai kopā dotos Lāpu gājienā
uz piemiņas brīdi pie Uguns altāra
Lubānas vecajos kapos.

Piektdien, 9. novembrī
plkst. 16.00
Lubānas pilsētas bibliotēkā

TIKŠANĀS ar mājražotāju
Anitu no Alūksnes
Iepazīsim viņas darbu un vaļasprieku –
dažādu ziedīšu un dzērienu gatavošanu
no dabas veltēm.
Būs iespēja iegādāties dažādus
produktus!
Visi laipni aicināti!

1991. gadā puča laikā tika pārņemta daļa
no VDK arhīviem Latvijā, tostarp arī vairāk nekā 4300 aktīvo aģentu kartotēka.
Vairākus gadu desmitus tās publicēšanu
vilcināja, līdz pirms četriem gadiem politiķi nolēma līdz 2018. gadam uzdot vēsturniekiem arhīvus izpētīt un tad publiskot.
Filma stāsta par VDK darbības metodēm
80.gados un 90.gadu sākumā, liekot izprast padomju totalitāro sistēmu, kas Latvijas inteliģences ziedam vēl aizvien liek
analizēt, melot, nožēlot, atzīties, taisnoties
vai skaidrot.
Režisors: Gints Grūbe. Filmas garums: 90
minūtes. Ieejas maksa – Eur 2.

...skumjas
starp rudens dzeltenām lapām
uz pēdējām asterēm krīt.
Skumjas ir atvadu lietus
Pat tad, kad saule spīd.

9. novembrī plkst. 20.00
Komēdija “Homo Novus”

Izsakām līdzjūtību
VALDAI BĒRZIŅAI un pārējiem tuviniekiem,
no brāļa Tālivalža, tuva cilvēka
uz mūžu atvadoties.

30.gadu Rīga, mākslinieku aprindās bohēma sit augstu vilni! Galvaspilsētā no
laukiem ierodas jauns un nabadzīgs, taču
ambiciozs mākslinieks Juris Upenājs, lai
iekarotu savu vietu mākslas pasaulē. Jau
pirmajā vakarā, nokļūstot mākslinieku bohēmā un satiekot savu mīlestību, Jura pirmie soļi Rīgā izvēršas par komisku, reizēm
aizkustinošu pārpratumu virknējumu.
Režisors: Anna Viduleja. Filmas garums:
2h 02 min. Ieejas maksa – Eur 2.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 26. oktobris

Kaimiņi Stacijas ielā 4, Lubānā
Lūgsim svecēm rādīt gaismu,
Skujām taku izrotāt,
Dosim līdzi smilšu sauju,
Ziedus mūža garumā.
Mūsu klusa līdzjūtība
VILNIM LANCMANIM,
māmiņu smilšu kalnā pavadot.
Iedzīvotāji Parka ielā 7

