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Izlaidumi
novada skolās
Šogad Lubānas novada skolojamajiem izlaidumi notiks šādos laikos:
► Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas Lubānas filiāles audzēkņiem – 1.jūnijā plkst. 16:00
Madonas kultūras namā;
► Lubānas Mākslas skolas audzēkņiem –
10.jūnijā plkst. 14:00 Lubānas novada tūrisma
un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā;
► Meirānu Kalpaka pamatskolas 9.klases
audzēkņiem notiks 15.jūnijā plkst. 19:00 Meirānu
Kalpaka pamatskolā;
► Lubānas vidusskolas 9.klases un 12.klases
audzēkņiem – 16.jūnijā plkst. 17:00 Lubānas vidusskolā.
Lubānas novada pašvaldības
izglītības darba speciāliste
Dace Mežsarga

Foto: Ligita Pētersone
Kapličas Lubānas Jaunajos kapos iesvētīšana. Kapliču iesvēta
Lubānas ev. lut. draudzes mācītājs Reinis Bikše un Romas katoļu
draudzes priesteris Agris Klovāns.

LATVIJAS GODA APLIS
LUBĀNAS NOVADĀ
2. jūnijā
Visi novada iedzīvotāji un viesi laipni aicināti piedalīties festivāla “Latvijas
Goda aplis” pasākumos, kas notiks Lubānas novadā 2. jūnijā.

No plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00 Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā Katrīnas Valaines veidota izstāde “Amats – mūža pamats”. Izstāde par amatniecības tradīcijām un amatniekiem Lubānas novadā.
Plkst. 11.00 Lubānas pilsētas klubā sestdienas tikšanās ar novadnieku
“Dzimis Lubānas pusē, audzis Latvijai!” cikla ietvaros. Jāņa Liepiņa stāsta “Jubilejas vakariņas” teatralizēts uzvedums. Piedalās Dailes teātra aktrise Lidija
Pupure un LU folkloras ansambļa Dandari dalībnieki: Māra un Lauris Neikeni.
Plkst. 15.00 Goda apļa skrējiens apkārt Lubānai. Starts un finišs laukumā pie amatnieku centra. Tiks marķēts maršruts apkārt Lubānas pilsētai, kuru
noskrienot vai noejot kopā ar ģimeni, varēs iegūt piemiņas medaļu. Detalizēta
informācija ar karti būs pieejama starta vietā.

Goda apļa skrējiens
Lubānā
2. jūnijā plkst. 15.00

Plkst. 19.00 Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā Lubānas kultūras nama jauktā vokālā ansambļa “Naktsputni” 25+1 gadu jubilejas koncerts
“Dziesma kā rasa sudrabot sāk”.
Plkst. 23.00 Skvērā pie strūklakas
gaismas instalācija “Aiviekstes upes pērles”.

PAŠVALDĪBĀ

Aktuālākais novadā

PAŠVALDĪBAS ZIŅAS
Godājot Latvijas valsts simtgadi, ņemot vērā Lubānas novada Integrētās attīstības programmas 2012. – 2018.gadam
rīcības plānā izvirzītos uzdevumus – labiekārtot publiskās zaļās zonas, veicot parku
labiekārtošanu, saglabājot ainavisko vidi
un nodrošinot pieejamību, tiek izskatīts
priekšlikums izveidot vides objektu “Simtgades pulkstenis” pie Lubānas vidusskolas Krasta ielā 6 Lubānā. Objekta labiekārtojuma ietvaros tiktu radīta funkcionāla
ārtelpa, kas būtu brīvi pieejama novada
iedzīvotājiem un viesiem, tiktu veicināta
pilsētas atpazīstamība. Kā laukuma galvenais akcents būtu pulkstenis, ap kuru organiski veidojas laukuma labiekārtojums.
Ņemot vērā to, ka pašvaldība ir
guvusi atbalstu Nodarbinātības valsts
aģentūras organizētajā pasākumā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs”, pasākuma nosacījumus, ka
NVA darba devējam piešķir dotāciju ikmēneša darba algai 50% apmērā no valstī
noteiktās minimālās mēneša darba algas
– EUR 215 vienam skolēnam, to, ka vasarā tiks nodarbināti seši skolēni un nodrošināts viens darba vadītājs.
Lai nodrošinātu pašvaldības administrācijas ēkas Tilta ielā 11 Lubānā
pieejamību klientiem un uzlabotu darbinieku piekļuvi darba vietai, samazinātu
satiksmes drošības riskus, novietojot automašīnas uz ielas, nepieciešams izbūvēt
automašīnu stāvlaukumu ēkas Tilta ielā
11 iekšpagalmā. Kā segumu iespējams
izmantot lietotās, no pilsētas trotuāriem
demontētās, betona plāksnes. Saskaņā ar
SIA “RKS plus” sagatavoto finanšu piedāvājumu – darbi 1661,45 EUR apmērā.
Barkavas iela ir valsts vietējās nozīmes autoceļa V843 Barkava – Lubāna
turpinājums, tā ir tranzītiela, bet šobrīd tās
sliktā seguma dēļ par tranzīta ielu daļēji ir
kļuvusi Miera iela, kas nav paredzēta šādiem mērķiem. Pa Miera ielu nebūtu vēlama kravas automobiļu un to sastāvu ar pilnu masu virs 12 tonnām kustība. Barkavas
ielas segums ir vecs un pilnībā nolietojies.
Gandrīz visā brauktuves platībā veikts bedrīšu remonts, tomēr tas vairs nelīdz ielas
seguma atjaunošanai, brauktuvē parādās
lokāli iesēdumi, pacēlumi, plaisas, no kā
secināms, ka nav nodrošināta virszemes
un pazemes ūdeņu novadīšana, asfalta
segumam veidojas tīklveida plaisas. Lai
situāciju labotu, jāveic ielas seguma remonts, veicot asfalta seguma atjaunošanu
ar bitumena un šķembu pārklājumu.
Latgales ielai ir raksturīga salīdzinoši
intensīva smagā autotransporta kustība un tā kā tai ir grants segums, notiek
ceļu putēšana. Tas rada neapmierinātību
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ielas tuvumā dzīvojošo iedzīvotāju vidū.
Uzklājot melno segumu, tiktu nodrošināti
komfortablāki dzīves apstākļi gar šo ielu,
kā arī būtu ērtāka braukšana satiksmes
dalībniekiem. Ņemot vērā ielas pamatnes
kvalitāti, varētu pielietot seguma nesošās
kārtas pastiprināšanu un uzlabošanu ar
dubultās virsmas apstrādes metodi. Ilgākā laika posmā virsmas apstrāde atmaksājas, jo grants seguma ielas uzturēšana
ir dārgāka.
Plānots atjaunot gājēju ietves segumu
uz tilta pār Aivieksti Lubānā.
Visiem trim objektiem ir pasūtīta tehniskās dokumentācijas izstrāde, kam sekos iepirkums, kurā noskaidrosies, vai
varēs nopirkt visus trīs pasākumus vai būs
no kaut kā jāatsakās.
Nekustamā īpašuma speciāliste
atgādina iedzīvotājiem, ka savlaicīgi jānomaksā nekustamā īpašuma nodoklis
(NĪN). NĪN parāds par 1. un 2. ceturksni ir
10244,22 EUR, t.sk. 122,51 EUR ir nokavējuma nauda.
Tautas Saimes grāmatā jau izdarīts
pirmais ieraksts – pārdomas par Lubānas
novadu, vēlējums Latvijai simtgadē. To
veicis Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks.
Pašvaldībā iegādāts kvadracikls.
Jaunais agregāts izmēģināts, veicot pļaušanas u.c. darbus.
Muzeju nakts pasākumu apmeklējums:
Akmeņu parkā “Vaidavas” – 30;
Dzejnieces Broņislavas Martuževas
mājas “Dārziņi” – 35;
Operdziedātāja Jāņa Zābera memoriālais muzejs “Vecais Ceplis” – 10;
Dokumentālā filma “Septiņdesmitie.
Spožums un posts” – 50.
26. maijā notika jaunuzceltās kapličas Lubānas Jaunajos kapos iesvētīšana.
Kapliču iesvētīja Lubānas ev.lut. draudzes
mācītājs Reinis Bikše un Lubānas Romas
katoļu draudzes priesteris Agris Klovāns.
31. maijā notika svinīgā pieņemšana
pie Lubānas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja Tāļa Salenieka, uz kuru
tika aicināti mācību priekšmetu olimpiāžu
godalgoto vietu ieguvēji un viņu pedagogi.
Svinīgajā pieņemšanā uzaicināti piedalīties 36 novada skolu izglītojamie un 15 pedagogi. Domes priekšsēdētājs pasniedza
prēmijas – pateicībā par Lubānas novada
vārda popularizēšanu un ieguldīto darbu.
Kopā prēmijās izglītojamie saņēma 855
eiro, bet pedagogi – dāvanu kartes Zvaigzne ABC grāmatnīcās 510 eiro apmērā.
Gaidot Latvijas Goda apli mūsu
novadā, pārmaiņas piedzīvojusi strūklaka Lubānas pilsētas skvērā. Izremontētā
strūklaka visā krāšņumā priecēs skatītājus 2. jūnijā ar gaismas instalāciju “Ai”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 31. maijs

viekstes upes pērles”.
Lubānas novada pašvaldība izsludinājusi iepirkumu “Granulu apkures katla
piegāde un uzstādīšana Lubānas vidusskolā” (ID Nr. LNP2018/3).
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.
gada 4. jūnijam plkst. 14:00, atsūtot pa
pastu uz adresi Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830, vai arī iesniedzot
personīgi vai ar kurjeru – Lubānas novada
pašvaldības kancelejā, 2. stāvā, 13. kabinetā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam
norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam
termiņam. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc
minētā termiņa, netiks izskatīti un neatvērti
tiks nosūtīti iesniedzējam atpakaļ.
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme
notiks 2018. gada 4. jūnijā plkst. 14.00 Lubānā, Tilta ielā 11, 2. stāvā 14. kabinetā.
Plašāku informāciju par iepirkumu lasīt
www.lubana.lv.

BIBLIOTĒKU ZIŅAS
Ziņas no Lubānas pilsētas bibliotēkas:
– Sakarā ar darbinieku atvaļinājumiem,
laikā no 1. jūnija līdz 1. oktobrim bibliotēka Lubānā būs atvērta darba dienās no
10.00-18.00. Sestdien, svētdien – slēgta!
– Arī šogad Lubānas pilsētas bibliotēka aicina nodot visu nevajadzīgo aprakstīto rakstāmpapīru, vecus katalogus, bukletus, avīzes, žurnālus, grāmatas un citus
papīra izstrādājumus. Visa savāktā makulatūra tiks nodota pārstrādei Līgatnes papīrfabrikai. Par katriem nodotajiem 1000
kg makulatūras bibliotēka dāvanā saņems
5 kg papīra. Ja paveiksies, būs arī naudas
balviņa. Bibliotēka aicina iedzīvotājus rīkoties saimnieciski un videi draudzīgi!
– Novada bibliotēkās lasītājiem piedāvātas jaunākās grāmatas. Interesentiem
skatīt informāciju www.lubana.lv.
BIEDRĪBU ZIŅAS
Jau iepriekšējā laikraksta numurā informējām, ka nodibinājumam “Broņislavas
Martuževas fonds “Rakstītāja”” ir atbalstīti
trīs projekti. Šoreiz plašāk par projektiem.
Valsts Kultūrkapitāla fonda, Latgales
kultūras programmā projekts “Broņislavas Martuževas mātes skreines restaurācija” (Eur 3000). Skreines (pūralādes)
restaurāciju veiks Bauskas restaurācijas
uzņēmums SIA ”Intarsija”, kuram ir liela
pieredze mēbeļu un interjera priekšmetu
atjaunošanā, tai skaitā dažādu etnogrāfisku 18. un 19. gadsimta priekšmetu restaurācijā. Skreine tiks novietota Broņislavas
Martuževas pēdējā mājvietā “Dārziņi”, –
pārbūvētajā klētī, kurā iekārtoti Broņislavas Martuževas dzejas klēts apcirkņi.
Vidzemes kultūras programmā projekts “Broņislavas Martuževas dzejas klēts
apcirkņi” (Eur 2600). Projekts “Broņislavas Martuževas dzejas klēts apcirkņi” ir
orientēts uz šīs klēts saturisko piepildījumu: Dzejas klēts kā piemiņas vieta – vel-

PAŠVALDĪBĀ
tījums dzejnieces vērtību apcirkņiem. Lai šos
apcirkņus iekārtotu, ir nepieciešams pieaicināt profesionālu mākslinieku – scenogrāfu
Ivaru Noviku.
Projektu konkursā “Vidzemes NVO iniciatīvas Latvijas simtgadei 2018” projekts
“Broņislavas Martuževas dzejas klēts” atklāšanas un vērtību godināšanas pasākumu cikls (Eur 2100). Projekta “Broņislavas
Martuževas dzejas klēts” atklāšanas un vērtību godināšanas pasākumu cikls ietvaros ir
paredzēts finansējums mākslinieku honorāriem gan Dzejas klēts atklāšanas pasākumā,
gan trīs dzejniecei veltītos pasākumos, kas
plānoti septembrī, oktobrī un novembrī. Dzejas klēts atklāšana tiek plānota 26.08.2018.
– Broņislavās.

KULTŪRAS ZIŅAS
Sakarā ar to, ka šogad notiek XXVI Vispārējie Dziesmu un XVI Deju svētki, Aiviekstes svētki nenotiks.
Lai mājās palikušajiem Dziesmu un deju
svētku atbalstītājiem, kas nevarēs būt Rīgā
Dziesmu un Deju svētku laikā, radītu klātbūtnes sajūtas, Lubānas pilsētas klubā uz
lielā ekrāna tiks organizēta XXVI Vispārējo
Dziesmu un XVI Deju svētku koncertu kopīga
skatīšanās (precīzai informācijai par svētkiem
sekot uz afišām, Lubānas mājaslapā un “Lubānas Ziņās”).
21. jūlijā notiks Ģimeņu sporta svētki.
28. jūlijā – tradicionālie svētki – kapusvētki. Šajā dienā Lubānas pilsētas estrādē varēs
skatīties piecu cēlienu komēdiju – Anna Brigadere “Lielais loms” (izrādē piedalīsies Latvijas
teātru aktieri, vakarā zaļumballe (grupa “Brālīši”). 4. augustā kapusvētki Visagala kapsētā.
Pēc kapusvētkiem programmā teātra izrāde
“Lielais loms” un balle (grupa “Velves”).
11. augustā notiks Lubānas novada svētki, kuru programmā:
• dažādas sportiskas aktivitātes un pārsteigumi bērniem un pieaugušajiem;
• grupas “ELEKTROFOLK” koncerts;
• Latvijas simtgades zaļumballe.
Plašākai informācijai par šiem un daudziem citiem kultūras pasākumiem šovasar
sekojiet līdzi Lubānas novada mājaslapā un
“Lubānas Ziņās”, arī uz afišām.
Saistībā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas stāšanos spēkā 25.05.2018.,
turpmāk Lubānas novada pašvaldības iestāžu organizēto pasākumu apmeklētāji gan
uz pasākumu afišām, gan pašās pasākumu
norises vietās tiks informēti, ka publicitātes
vajadzībām pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Pieminētā foto un
video materiālu veidošana tiks veikta, izmantojot regulā noteiktās likumiskās tiesības veikt
datu apstrādi sabiedrības interesēs, jo, iegūstot foto un video materiālus no pasākumiem
un vēlāk tos publiskojot, tiks sasniegti šādi
mērķi: veikta iedzīvotāju informēšana par to,
kā tiek izmantots pašvaldības budžets, organizējot pasākumus, publiski tiks darītas zināmas sabiedriskās un kultūras dzīves iespējas
Lubānas novadā, tiks popularizēts novads kā
dzīves un uzņēmējdarbības vieta.
Ja pasākumu apmeklētājiem rodas kādi

papildus jautājumi un ja ir kategoriski iebildumi, ka kāds foto vai video materiāls ar konkrētu personu tiek publiskots vai ir lūgums to
dzēst, par to nepieciešams informēt pasākuma organizatorus, kā arī personas, kas veikušas fotografēšanu, filmēšanu vai materiāla
ievietošanu sociālajos tīklos.

SKOLU ZIŅAS
29. maijā plkst. 17.00 Lubānas vidusskolā notika Pateicības pasākums. Pasākumā piedalījās mācību olimpiāžu dalībnieki,
viņu vecāki, kā arī pedagogi, kas sagatavojuši skolēnus mācību olimpiādēm.
29. maijā Meirānu Kalpaka pamatskolā
notika Sporta diena.
30. maijā – Sporta diena Lubānas vidusskolā.
Arī šogad notiek Latvijas bērnu tautu deju festivāls “Latvju bērni danci veda”.
26.maija lielkoncertā Daugavpilī piedalījās
Lienītes Ozolnieces vadītais Lubānas vidusskolas bērnu deju kolektīvs “Raksti”, bet uz
svētku pasākumiem 2.jūnijā Jelgavā dosies
Ineses Straumes vadītie 1.-2. klašu un 3.-4.
klašu deju kolektīvi, kā arī Lailas Ozoliņas vadītais tautas deju kolektīvs “Žuburiņi”. Lienītes Ozolnieces vadītais Lubānas vidusskolas
bērnu un jauniešu deju kolektīvs “Raksti” un
Lailas Ozoliņas vadītais jauniešu deju kolektīvs “Žuburi” 9. jūnijā piedalīsies Madonas
pilsētas un novada svētku Tautas mākslas
kolektīvu koncertā “Laika pieskārieni” Madonas estrādē.

DAŽĀDAS ZIŅAS
Tiek uzsākts projekts “Tradīciju un inovāciju mijiedarbība mūsdienu amatniecībā”.
Madonas novada fonds aicina ikvienu interesentu līdz 8.jūnijam pieteikties amatnieku
meistarklasēm.
Meistarklases notiks:
19. jūnijā ĒRGĻOS (dziju krāsošana ar
augiem, programmējamās stelles, keramika);
20. jūnijā LUBĀNĀ (filcēšana, aušana ar
dabas materiāliem, klūdziņu pīšana);
21. jūnijā SARKAŅOS (P. Viļumsona
vienpaminu stelles, floristika, otrreiz izmantojamie materiāli);
20.-21. jūnijā SARKAŅOS (Jāņu ugunskuru meistarklase, vada Andris Džiguns,
ugunskuru parāde 21. jūnija vakarā).
Laipni aicināti piedalīties Amatnieku dienās!
VSAC “Lubāna” informē, ka fizioterapeite uz valsts atmaksātajām konsultācijām
patreiz jaunus klientus rindā nepieraksta,
bet pabeidz darbu ar klientiem, kuri konsultācijas jau tika saņēmuši. Par pieņemšanas
laikiem un konsultācijām turpmāk lūgums
sekot līdzi informācijai jūnija mēnesī.
Trešdien, 8.augustā, Lubānas novada
sociālais dienests organizē Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcas ārstu speciālistu konsultācijas bērniem līdz 18 gadu vecumam.
Būs iespējams saņemt acu ārsta un neirologa konsultācijas. Pieteikties pie sociālās
darbinieces Vēsmas Masas (t.20275661).
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 31. maijs

Domes sēde
31.05.2018.
1. Par izmaiņām Lubānas novada pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas sastāvā;
2. Par izmaiņām Lubānas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāvā;
3. Par finanšu piešķiršanu stāvlaukuma Tilta ielā 11 Lubānā ierīkošanai;
4. Par finansējumu nodarbinātības pasākumam vasaras brīvdienās;
5. Par vides objekta “Simtgades pulkstenis” izveidi;
6. Par Lubānas pilsētas Barkavas un Latgales ielu segumu uzlabošanu;
7. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu jumta
remontam pašvaldības ēkai “Tautas nams”
Meirānos;
8. Par ēdināšanas maksas pakalpojuma
biedrības “Saulains rīts” bērnu vasaras nometnei apstiprināšanu;
9. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018. gada 30.janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par pašvaldības
2018. gada budžetu”” apstiprināšanu;
10. Par 2017.gada konsolidēto finanšu pārskata apstiprināšanu;
11. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam;
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu fiziskai
personai;
13. Par uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsta projektu konkursa izsludināšanu;
14. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai.

Audzēkņu uzņemšana
Mūzikas skolā
4. jūnijā plkst. 15.00 Lubānas
vidusskolā 1. stāvā, 1. kabinetā (mūzikas
kabinets) notiks uzņemšana Jāņa Norviļa
Madonas Mūzikas skolas klavieru, flautas
un akordeona spēles klasēs.
Konsultācijas 23. un 30. maijā plkst.
16.50 – 17.30 Lubānas vidusskolā 3. stāvā,
18. kabinetā (vizuālās mākslas kabinets).
Šogad mūzikas skolas Lubānas filiālē
mācījās 19 izglītojamie, mūzikas skolu absolvēja 7 izglītojamie (2 – pūšamo instrumentu klasē un 5 – klavieru klasē).
Vineta Krēsliņa

Izdod Lubānas novada pašvaldība
Reģ. apl. Nr. 000701679
Redaktore Ligita Pētersone
Redakcijas 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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IZGLĪTĪBA. ATPŪTA

Pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši”

Maijs atnāk ar smaržojošiem, ziedošiem
kokiem, ziediem un krūmiem, putnu čivināšanu, pavasara lietutiņu. Daba dzirkstī un
mostas, tāpat cilvēku sejās uzplaukst platāki smaidi, jo visi priecājamies par saules
siltajiem stariem.
PII “Rūķīši” šis ir laiks, kad sagatavošanas
grupa, šogad “Zīļuku” grupiņas bērni, sagaidījuši savu pirmo izlaidumu. Satraukumu un
skumju pilns mirklis. Cik gan ātri skrien laiks.
Liekas, ka nupat mazie “Zīļuki” kā mazi cālēniņi, neveiklām kājelēm tipināja uz lielo “Rūķu
māju”, kurā esam apguvuši dažādas prasmes
un zināšanas: – Cik kukainītim kājas? Kādas
ir skudru mājas? Kāpēc līst lietus? Kur atrast
smieklus? Daudz atbildēts uz jautājumiem: –
Cik? Kāpēc? Kur? Kad? Visi 33 burtiņi salasīti
un desmit saskaitīti.
No 15 “Zīļukiem” nākotnē būs 3 zobārsti,
2 traktoristi, pirmsskolas pedagogs, mākslas
skolas skolotāja, pārdevējs, friziere, dziedātāja, celtnieks, darbinieks stādu audzētavā “Podiņi”, masieris, baņķiere, policiste.
“Zīļuki” uz skolu līdzi vēlētos ņemt atmiņas
par lietām un notikumiem, kas viņiem mīļas:
– Rēzija: rotaļu sliežu vilcienu, ar kuru patika spēlēties.
– Ralfs: konstruktors, ko ieguvām tēvu dienas konkursā.
– Baiba: spēļu fotoaparātu no leļļu stūra.
– Mareks: pasākumu par skursteņslauķi
Baltajā rītā bērnudārzā.
– Kaspers: bildes no manas bērnības.
– Gustavs: bērnudārza sviestmaizes.
– Helēna: lelli no grupiņas.
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– Paula: rotaļlietu – līdzsvara zirdziņu.
– Gabriela: smaržu pudelītes no leļļu stūra.
– Samanta Gita: puzli – Sūklis Bobs.
– Sandijs Jānis: savu spilvenu no bērnudārza gultiņas.
– Agita: savu penāli, ko izmantoju nodarbībās.
– Valters: balto tāfeli, uz kuras rakstīja uzdevumus, un lielos flomāsterus.
– Laila: uzstāšanos klubā Lubānas dzimšanas dienā!
– Anete: saliekamo dabas kalendāru.
Paldies mazajiem par kopā aizvadīto laiku,
vecākiem par līdzdarbošanos, iesaistīšanos
un atbalstu! Lai Jums izdodas, draugi!
Audzinātājas – Evita, Jolanta,
auklīte – Laimdota

Zeme gavilē ziedos.
Viss ir pa īstam.
Lai rītdienu satiktu dziedot –
Liec sevi būt atpazītam!
Skolās, eksāmenu telpās
Tavs gājums tiek novērtēts.
Pavasarīgā elpā
Tu esi tā vērts...
Proties
Tālāk doties
Un atjaunoties!
Zeme gavilē ziedos.
(Evalds Leons)
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 31. maijs

3. jūnijā
no plkst. 9.30
Sacensības norisināsies ŪTAC “Bāka”
pie paša Lubāna ezera (GPS: X: 679850, Y:
6297250, Lat: 56.7843702, Lon: 26.9441132).
Esam ieplānojuši jums varenu maršrutu,
kurā jāveic 30 km ar velo, 20 km ar laivām
un 7 km skrējienā! Tas būs azartisks izaicinājums, ko mest ikvienam, tomēr aicinām
nenobīties no maršruta trases, jo piedzīvojumu esam veidojuši tā, lai ikvienam, kuram
gribētos pakustināt asinis, būtu iespēja šo
piedzīvojumu pievarēt! Sacensībās piedalās
komandas divu cilvēku sastāvā, dalībnieku
komandu grupas: vīru, dāmu un jauktās.
Pasākums tapis „Lubāns Latvijai toreiz
un tagad” projekta ietvaros ar Latvijas Vides
aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, ko
īsteno biedrība „Pie Kraujas” no Madonas
novada kopīgi ar projekta partneriem – biedrībām „Aborieši” no Lubānas novada un
„Lubāna vilnis” no Rēzeknes novada.
Ilze Sauša
Lubāna mitrāja informācijas centrs
Plašāku informāciju skatīt –
www.lubana.lv

Interesanti. Aktu li

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2018. gada maijs

“Kāpēcīšu”
piedzīvojumi
maijā
Cūkmena vizīte „Kāpēcīšos”. Pirmsskolas
grupa „Kāpēcīši” jau otro gadu pēc kārtas piedalās
Latvijas Valsts Mežu organizētajā bērnu izglītošanas projektā „Cūkmena detektīvi”. Šis projekts
dod bērniem iespēju ne tikai piedalīties meža sakopšanā, bet arī iepazīt dabu mežā, uzzināt, kā
rodas skābeklis, kā aug mežs. Bērni iepazīstas ar
atkritumu šķirošanas un pārstrādes nepieciešamību. Šajā projektā darbojāmies ļoti čakli un aktīvi.
Divu gadu garumā iepazinām, izzinājām un izpētījām visas projektā piedāvātās tēmas un izpildījām
visus piedāvātos uzdevumus. Darbojoties tēmās,
papildinājām tās arī ar savām radošajām idejām.
Savu paveikto nodevām Cūkmenam. Cūkmens izvērtēja mūsu veikumu un atzina mūs kā vienus no
aktīvākajiem detektīviem, iekļaujot savā 30 čaklāko
valsts pirmsskolas iestāžu detektīvu sarakstā.
15. maija rītā pie mums ciemojās Cūkmens.
Viņš bija ieradies, lai pateiktos par ieguldīto darbu
šajā projektā, lai pieņemtu eksāmenu un pasniegtu diplomus čaklajiem Cūkmena detektīviem. Mēs
viņu sagaidījām saposušies ar saviem zaļajiem
kaklautiņiem, kas apstiprina mūsu devīzi „Dzīvojam zaļi” un pašu gatavotajām zeķēm pētniecēm,
ar kurām šogad kopā darbojāmies. Svinīgi nodevām zvērestu: – „Nemēslo mežā, par cūku pārvērtīsies”. Cūkmens pārbaudīja mūsu zināšanas par
mežu un atkritumiem detektīvu eksāmenā, kuru
veiksmīgi nokārtojām. Visi kopā dziedājām meža
himnu un dejojām detektīvu deju. Noslēgumā Cūkmens svinīgi pasniedza visiem īpašos detektīvu
diplomus, apstiprinātus ar Cūkmena parakstu un
zīmogu. Soloties turpināt aktīvi darboties, atvadīsimies no mūsu lieldrauga Cūkmena līdz nākamajam
gadam.
“Kāpēcīši” putnu sētā. Šajā mācību gadā
mēs, Meirānu Kalpaka pamatskolas pirmsskolas
grupiņa „Kāpēcīši”, aktīvi iesaistījāmies skolas
starptautiskajā NORDPLUS projektā „Uzdrīksties”,
kas saistīts ar uzņēmējdarbību. Projekta ietvaros
iepazināmies, pētījām un izzinājām mājdzīvniekus,
mājputnus, tuvākas un tālākas apkārtnes uzņēmējdarbību, kas saistīta ar mājdzīvniekiem un mājputniem. Lai iepazītos ar putnu uzņēmējdarbību, kopā
ar saviem vecākiem 9. maijā devāmies ekskursijā
uz putnu sētu „Rozas”, kas atrodas Meirānos. „Rozās” saimnieko Solzemnieku ģimene.
Pie putnu sētas mūs sveica stārķu pāra jautrā
klabināšana. Viņi savu ligzdu ir iekārtojuši tuvējā
elektrības stabā. Arī pārējie putnu sētas iemītnieki
viesus sagaidīja ar skaļu dziedāšanu. Jutāmies kā

NOTIKUMU VIRPU
LIS
Maijs ir paskrējis nemanot, jo skolā notika
ļoti daudz dažādu pasākumu. Arī dabā notikušas lielas pārmaiņas – zāle aug ar pilnu sparu,
tulpes un ābeles jau noziedējušas, košās pienenes ir pārvērtušās par pieneņpūkām.
18.maijs. Ģimenes dienas pasākums, kurā
skolēni sniedz koncertu vecākiem. Īpaša diena
bija arī 9. klases skolēniem Montai Apšai, Inesei Krēsliņai un Renāram Rasgalim, jo zvaniņa
skaņas aicināja uz pēdējo audzināšanas stundu
šajā skolā. Viņiem sācies nopietns pārbaudes
darbu laiks.
23.maijs. Skolotāja Ina Šulce pastāstīja par
latviešu bērnu nometni Garezerā ASV. Sākumskolas skolēni Erasmus projekta ietvaros devās
ekskursijā uz Latgales pusi. Kā viņiem veicās,
stāsta Emīls Kamols: – Vispirms bijām pie Igauņu ģimenes mūzikas instrumentu muzejā Gaigalavā, kur iepazināmies ar dažādiem seniem
mūzikas instrumentiem, kā arī paši varējām
izmēģināt spēlēt kādu mūzikas instrumentu.
Lubāna mitrājā notika orientēšanās spēle, bet
ūdens tūrisma centrā “Bāka” vērojām putnus,
Teirumnieku purva takās bija jāatpazīst un dabā
jāatrod augi.
24.maijs. Rīta pusē “Kāpēcīši” viesojās Lubānas pansionātā, dāvājot izrādi “Ilzītes kliņģeris”, bet pēcpusdienā pansionāta ļaudis sniedza

koncertu mūsu skolā. Paldies viņiem par sirsnību un gaišumu, ko dāvāja skatītājiem!
28.maijs. Skolotāja Ilva Markova pastāstīja
par ceļojumu uz Austrāliju. Pēc tam Erasmus
projekta “Zem tolerances zīmes” ietvaros notika mācību ekskursija uz Madonu. Apmeklējām
Madonas dzīvnieku patversmi, vērojām darbu
“Lazdonas piensaimniekā” un “Madonas karamelēs”, kā arī apmeklējām Smeceres sila piedzīvojumu trasi.
29.maijs. Ģimeņu sporta diena.
30.maijs. Pasākumā “Gada skolēns” atskatījāmies uz paveiktajiem darbiem šajā mācību
gadā.
31.maijs. Pirmsskolas grupiņas “Kāpēcīši”
izlaidums. Nākamgad uz 1.klasi dosies Vēsma
Kalniņa, Arvis Reinis Aizups un Rainers Kamols.
31.maijs. Labinieku ekskursija uz Vidzemes
jūrmalu, bet skolā notiek radošās meistardarbnīcas.
Vēl viens skolas gads pagājis, un atmiņā
paliks raibi un interesanti skolas dzīves notikumi. Mūs gaida saulaina un silta vasara.
Novēlam jums saulainu, siltu, neaizmirstamu vasaru ar patīkamām un skaistām atmiņām!
Uz tikšanos nākamgad!
“Kaktusa” veidotāji

īstā koru koncertā. “Rozās” iepazināmies ar putnu
sētā mītošajiem putniem, to daudzveidību. Klausījāmies saimnieka aizraujošajā stāstījumā par putnu
dzīvi, par to, kā viņi saimnieko savā putnu sētā.
Mums bija iespēja arī pabarot putnus. Tā uzzinājām, kas putniem garšo.
“Kāpēcīši” ceļo pa Rēzeknes novadu. Turpinot iepazīt, izzināt un pētīt dzīvnieku un putnu uzņēmējdarbību projekta „Uzdrīksties” ietvaros, 11.
maijā kopā ar vecākiem devāmies mācību ekskursijā. Kā pirmā pietura šajā ceļā bija Lubāna ezera
bāka. No tās pavērās brīnišķīgs skats uz Lubāna
ezera un mitrāja plašumiem. Virs galvas skanēja
gulbju balsis. Kaut kur meldros jautri pēkšķēja pīles un arī zilzaļās lielās spāres nebaidījās nosēsties
kādam uz rokas.
Tālāk mūsu ceļš veda uz Mini Zoo „Rozīte”,
kas atrodas Skredeļos, Audriņu pagastā. Tur mēs
aplūkojām lamu dzimtas pārstāvjus: alpakus,
Kamerūnas garspalvas pundurkazas, Austrālijas
ķengurus – valabi, peruāņu pundurcūkas, punduraunus, dažādu šķirņu ponijus un ēzeli. Lielu interesi izraisīja mazie strausi, dambrieži un pasaulē
mazākie brieži, kas izmēra ziņā drīzāk līdzinājās zaķiem. Mūsu skatam garām nepaslīdēja arī Kanādas

jenoti. Mini Zoo apskatījām arī lielu putnu kolekciju:
Ēģiptes zosis, mandarīnu un „karolinku” pīļu sugas, vainagdzērves, 22 baložu veidus, baltos un
melnos gulbjus, dažādus fazānus un pāvus, vairāku veidu pūces, kā arī lielu vistu un gaiļu kolekciju.
Mums bija iespēja paturēt savās rokās dambrieža
nomestos ragus. Nofotografējāmies pie vējdzirnavām, kas atrodas Mini Zoo teritorijā un izpētījām to
iekārtojumu. Iejutāmies buru kuģa pasažieru lomā,
apskatījām II pasaules kara ekspozīciju.
Tālāk mūsu ceļš veda uz zirgu sētu „Untumi”,
kas atrodas Spružānos, Ozolmuižas pagastā. Zirgu
sēta ir pazīstama ne tikai tūristiem, bet arī iecienīta jāšanas sporta meistaru vidū. Tajā šobrīd mīt
11 dažāda vecuma zirgi. Mūsu mērķis bija tuvāk
iepazīt zirgus. Visi vēlējās tos paglāstīt un izjāt zirga mugurā. Šādu iespēju mēs arī guvām. Tas bija
neizsakāms prieks, kad jāj pa lielo apli. Bērniem šo
prieku gribējās izbaudīt vēl un vēl. Īpašu sajūsmu
sagādāja iespēja palīdzēt aizvest zirgus uz stalli.
Guvuši jaunus iespaidus un zināšanas, atgriezāmies mājās, taču sapņos vēl aizvien redzam savus piedzīvojumus Rēzeknes novadā.
Audzinātāja Dzirkstīte Aizsilniece,
auklīte Iveta Pliča

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 31. maijs
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“KAKTUSS”

Ar domu par nākotni
No 1.-7.maijam desmit Meirānu Kalpaka
pamatskolas skolēni kopā ar savām skolotājām Vinetu un Ilzi piedalījās Nordplus
Jauniešu mobilitāšu projekta Nr. NPJR2017-10043 “The Power of Initiative” (“Uzdrīksties!”) aktivitātēs Somijā.
Četrpadsmit stundas ilgais ceļojums
ar autobusu, prāmi, vilcienu daudziem bija
izaicinājums. Tāpat kā dzīvošana svešā ģimenē un prasme iztikt bez mammas atbalsta veselu nedēļu. Arī Somijas skarbā daba
izrādīja mums savu nepiekāpību – visapkārt
sniegs. To nespēja izkausēt pat visu nedēļu ilgstošās lietavas, jo šoziem tas esot bijis
vidēji metru dziļš. Neaizmirstamas emocijas
pārņēma Ukko Koli (Koli kalnā), no kura
skatam paveras milzīgais Pielinena ezers,
kas tradicionāli maija sākumā vēl ir aizsalis
un kur tikai aprīļa vidū slēgts ziemas ceļš.
Nedēļas laikā iepazinām vairākus Austrumkarēlijas uzņēmumus, to izveidi, struktūru, darbības specifiku. Viesumājā “Kolin
keidas”, kuras saimnieki – divi jaunieši – uz
dzīvi laukos pārcēlušies no lielpilsētas. Baudījām sātīgas, pilnvērtīgas veģetāriešu pusdienas. Koli siltumnīcās satikām bijušo Koli
skolas audzēkni, kurš pārņēmis plašu ģimenes biznesu ar tūkstošiem tomātu, rožu,
petūniju un citu augu stādiem, tos realizējot
vietējā tirgū. Taitokortteli amatnieku centrā
Joensu pilsētā notiek gan aktīva darbošanās (aušanas nodarbības, cepuru darbnīca

u.c.), gan vietējo mājražotāju gatavotās produkcijas tirdzniecība un mākslas izstādes.
Jauniešus ieinteresēja Tiedepuisto zinātnes
inkubators Joensu. Tur mājvietu atradušas
un no pašvaldības finansiāli tiek atbalstītas
vairākas firmas, kas veido video spēles. Uzzinājām, ka ideja ne vienmēr šajā biznesā ir
galvenais. Būtiski ir to profesionāli realizēt.
Outokumpu vara raktuvju ilggadējs vadītājs,
kas tagad lieliski veic gida pienākumus, ieveda mūs raktuvju strādnieku ikdienas pienākumu, 20.gadsimta sadzīves iekārtojuma,
dažādu derīgo izrakteņu pasaulē kā šahtās,
tā arī muzejā. Kā top somu pirtis, vasarnīcas
un malkas šķūnīši, uzzinājām Hirax guļbūvju
darbnīcā. Interesanti, ka visos uzņēmumos
nodarbināto cilvēku skaits ir teju uz vienas
rokas pirkstiem saskaitāms.
Apvienojot patīkamo ar lietderīgo, iepazināmies ar vairākām izklaides vietām: Joensu Superparku, kas ir viens no deviņiem
šī tīkla uzņēmumiem Somijā un izpelnījās
mūsu vislielāko sajūsmu ar daudzajiem
batutiem, sporta spēļu laukumiem un skeitparkiem; Outokumpu peldbaseinu – lielisku
vietu sportam un relaksācijai; Islandes poniju fermu – izjādes ar zirgiem neatstāja vienaldzīgu nevienu no mums.
Kopā ar draugiem no Polvas skolas
Igaunijā un Koli skolas Somijā sniedzām
nelielu koncertiņu vietējā kultūras namā, apgleznojām lakatiņus, veidojām atstarotājus,

piekariņus, metamos kauliņus, gleznojām,
organizējām sadarbības un sadraudzības
spēles un rotaļas. Būtiska projekta sastāvdaļa bija savu skolu un vietējo uzņēmumu
prezentācijas, kā arī pašu roku darināto izstrādājumu tirdziņš. Salīdzinot skolēnu stāstīto, saskatām arī mūsu domāšanas atšķirības. Mūsu prezentācijās dominē sadarbība,
labdarība, tautas tradīciju kopšana, kultūras
vērtības, savukārt somu un igauņu bērni
stāsta par saviem skolēnu uzņēmumiem,
pieredzi darba tirgū, skolu organizētajiem
tirdziņiem un talkām vietējās firmās, ar mērķi
nopelnīt naudu skolas ekskursijas organizēšanai. Jāteic, ir ko pamācīties – kā vieniem,
tā otriem!
Ja kaut pāris no mūsu skolēniem šī mācību gada laikā būs raduši interesi pievērsties uzņēmējdarbībai – projekta galvenais
mērķis būs sasniegts. Dažas no firmām,
kurās viesojāmies, kad apciemojām Koli
pirms diviem gadiem, ir bankrotējušas vai
uzsākušas jaunu biznesu. Svarīgākais –
neapstāties, pilnveidoties, meklēt jaunus
risinājumus, meklēt savu darbības sfēru.
Vislielākais gandarījums, ja cilvēka nodarbošanās ir viņa vaļasprieks un ar to var arī
nopelnīt. Lai mums visiem izdodas atrast
savu nišu, savu dzīves piepildījumu!
Pārdomās dalījās skolotājas
Vineta Bormane un Ilze Stiprā

Erasmus+ projekta tikšanās Grieķijā
No 23.-28.aprīlim uz Erasmus+ projekta
“Embracing Differences under the Umbrella of Tolerance’’ (Nr. 2016-1-pl01-KA219026073_6) (“Zem tolerances lietussarga”)
noslēguma tikšanos Grieķijas trešajā lielākajā ostas pilsētā Volosā pulcējās partnerskolu pedagogi.
Volosa atrodas ģeogrāfiski izdevīgā
vietā centrālajā Grieķijā, gandrīz vienādā attālumā no Atēnu un Saloniku pilsētām. Tās
dienvidos paveras neaizmirstams skats uz
jūras plašumiem, bet ziemeļos – uz Peliona
kalna nogāžu zaļumiem.
Iepazinām Volosas 15.sākumskolu, kur
noformējumā ik uz soļa bija jaušama projekta klātbūtne, Grieķijas izglītības sistēmas
īpatnības. Kopā ar skolēniem līdzdarbojāmies spēlēs un aktivitātēs, kas veicina tolerances izpratnes veidošanos.
Tikšanās laikā apmeklējām biedrību
“Saulespuķe”, kur strādā cilvēki ar īpašām
vajadzībām, audzējot garšaugus un tējas
zāles pārdošanai vietējā tirdziņā, apkopjot
mājdzīvniekus, tiekoties ar skolu jauniešiem
radošajās darbnīcās. Apmeklējām bēgļu
centru Makrinitsā, ko par savām pagaidu
mājām sauc vairāki desmiti puišu no Sīrijas.
Cilvēku skaits centrā mainās nepārtaukti, jo
daži no jauniešiem šeit uzturoties vairākus
gadus, citi – tikai pāris dienas – viss atkarīgs
no paša vēlēšanās iekļauties sabiedrībā,
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mācīties, apgūt profesiju, atrast
jaunu ģimeni, sadarboties, meklēt savu ceļu dzīvē pēc dzimtenē
piedzīvotajām kara šausmām.
Vēsturiskajā Dimini ciematiņā,
kur arheologi atraduši plašas neolīta laika
apmetnes, skatam paveras netipiski moderns, labiekārtots, aprīkots ēku komplekss
– bērnu krīzes centrs, kas izveidots, pateicoties kāda multimiljonāra atbalstam, sadarbībā ar organizāciju “Pasaules arka”, un kura
darbībā iesaistās vairāki desmiti brīvprātīgo,
ziedodami kā naudu, pārtiku, tā arī veltīdami
savu laiku darbam ar bērniem (36 puišiem
vecumā no 6-18 gadiem). Lai sagatavotu
jauniešus profesionāli, centrs piedāvā apgūt
arodu īpaši aprīkotās darbnīcās: meldera,
vīndara, maiznieka, lopkopja, restauratora
u.c. specialitātēs.
Tāpat Grieķijas apmeklējums nebūtu iedomājams bez tās vēstures un arheoloģijas
muzeju apmeklējuma, Vidusjūras piekrastes
skatiem, kā arī Peliona kalnu ciematiņu rāmās ikdienas. Viens no projekta gala produktiem ir recepšu grāmata, tāpēc arī šajā
tikšanās reizē gan baudījām, gan paši gatavojām tradiconālos grieķu salātus ar fetas
sieru, dažādas jūras veltes, musaku (Tas ir
sacepums, kas tiek gatavots no apceptām
baklažānu šķēlēm, tomātiem un maltās gaļas), gan ledusauksto frappe kafiju – frappe.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 31. maijs

Līdzfinansē
Eiropas Savienības programma
“Erasmus+”
Projekts tuvojas noslēgumam, tāpēc būtiski ir apkopot tajā paveikto, izvērtēt, ko no
tā guvuši bērni, kā veidojusies savstarpējā
sadarbība, kā, atspoguļot projekta aktivitātes un izveidotos metodiskos materiālus,
tika apkopoti foto konkursa rezultāti un
apbalvoti skolēnu balsojumā labākie darbi
(visvairāk balsu saņēma Grieķijas bērnu fotogrāfija ar sunīti un kaķīti) – par to un vēl
daudzām citām tēmām tika spriests tikšanās reizē Grieķijā.
Ieguvēji no projekta ir visi. Skolotājiem tā
ir iespēja izprast izglītības sistēmu, smelties
idejas un dalīties pieredzē. Bērni neklātienē
iepazīst citu tautu tradīcijas, mācās saprast,
uzklausīt savus skolasbiedrus, līdzcilvēkus,
sadarboties, meklēt sev apkārt iecietību, mīlestību, rada prieku, sniedzot koncertus, gatavojot apsveikumus, dāvaniņas. Lai mums
pietiek spēka vērtīgās idejas un viedos padomus, ko esam guvuši projekta laikā, ieviest par savu ikdienas sastāvdaļu!
Meirānu Kalpaka pamatskolas skolotājas
Lana Kunce un Ilze Stiprā

IZGLĪTĪBA

Veiksmīgas skolas darbības pamats – trīspusēja sadarbība
Izglītība ir viena no visplašāk pārstāvētajām un visaptverošākajām nozarēm gan
valstī, gan mūsu novadā. Tādēļ varētu teikt,
ka par visu, kas šajā jomā notiek gan labs,
gan nesniedz vēlamo gandarījumu, esam
atbildīgi kopā – tie ir mūsu pieņemtie lēmumi, godprātīgi padarītais darbs, atbildīgi
pildītie pienākumi un uzcītība mācībās. Izglītības iestādes kļuvušas atvērtākas, mūsu
skolēni – suverēnāki savos spriedumos un
attieksmē. Šobrīd mācību procesā ir tendence ienākt inovatīvai un radošai pieejai,
plaši izmantojot informācijas tehnoloģijas.
Gribētos, ka bērni un jaunieši savu skolu
sajustu kā vietu, kur saņemt zināšanas un
paskatīties, saprast, kur tās dzīvē varētu
noderēt.
Mācību gads ir aizjoņojis lieliem soļiem,
izglītības iestādēs papildus mācību darbam
norisinājušies dažādi projekti, pasākumi,
mūsu skolēni piedalījušies konkursos, skatēs, mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos. Novada
pedagogi aktīvi iesaistījušies savas profesionālās pilnveides procesā.
2017./2018.m.g. Lubānas vidusskolā
bijis ražīgs un darbiem daudzveidīgs. Lai
apliecinātu savas zināšanas un prasmes,
54 skolēni šajā mācību gadā piedalījās Madonas starpnovadu, Latgales reģiona un
valsts atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs, Vidzemes reģiona un valsts zinātniski
pētniecisko darbu lasījumos, kā arī konkursos, kas saistīti ar mācību darbu.
Gatavojoties jaunā mācību satura apguvei, skolas vadības komanda 6 mēnešu
garumā piedalījās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmā
“Skolu vadības loma jaunā mācību satura
un pieejas mācībām ieviešanai”. Pēc izglītošanās skolā sāka darboties izglītības
darba konsultants. Darbā ar pedagogiem,
vecākiem un skolēniem sevi ir apliecinājis
arī karjeras konsultants. Maija beigās (3
dienas) fizikas kabinets pārvērtās par improvizētu kinostudiju. Sadarbībā ar biedrību
“Vidzemes inovāciju instrumenti” projekta
ERASMUS+ ietvaros notika mācību materiālu filmēšana fizikas stundām.
Visa mācību gada garumā turpinājās
starptautiskais ERASMUS+ projekts “EDU
CARE FULLY”, kura ietvaros viena no tikšanās reizēm notika arī mūsu skolā. Ļoti aktīvi
savu darbību turpina arī jaunsargi, piedaloties dažādās militārās un sporta sacensībās, nometnēs.
Pie gada jaunumiem pieskaitāma
3.klases piedalīšanās projektā “Sporto visa
klase”. Klase ieguva 2.vietu savā reģionā,
dalot 7.-12. vietu Latvijā. 2.semestrī 1.-4.
klašu skolēni varēja iesaistīties robotikas
nodarbībās. Ceram, ka arī nākamajā gadā
varēsim šo aktivitāti turpināt.
Ar lieliskiem sasniegumiem sevi atkal
pierādījuši visi mūsu skolas deju kolektīvi,
gūstot augstākās pakāpes un pirmās pakāpes deju skatēs. Arī šajā mācību gadā prie-

cājamies par mūsu sportistu sasniegumiem
volejbolā, futbolā, basketbolā, vieglatlētikā,
orientēšanās sportā.
Meirānu Kalpaka pamatskolas kolektīvam 2017./2018.m.g. arī ir bijis ražīgs un
piedzīvojumiem interesants. Skola līdztekus mācību darbam realizēja NORDPLUS
“Uzdrīksties” projektu (NPJR-2017/10043)
un ERASMUS+ projektu “Zem tolerances
lietussarga” (Nr. 2016-1-PL01-KA2-19026073_4). Pirmsskolas grupiņa “Kāpēcīši”
jau otro gadu veiksmīgi darbojas EKOPROGRAMMAS “Cūkmena detektīvi” aktivitātēs. Pamatskola ir gatava 2018./2019 m.g.
realizēt jaunu Nordplus projektu “CREATIVE ACTIVITIES LEADING TO THE BEST
CHOISE IN FUTURE” (NPJR-2018/10344)
sadarbībā ar Dānijas vai Lietuvas skolām.
Skola lepojas par iespējām darboties projektos, realizēt idejas, gūt jaunus draugus
citās valstīs.
Mākslas skolas audzēkņi piedalījās un
vēl turpina piedalīties dažādos vizuālās
mākslas konkursos. Konkursā “Augu motīvi
un skulpturālie tēli Rīgas Jūgendstila arhitektūrā” un darbu izstādē “Veltījums Rīgai”
piedalījās Andris Dailīdens, Una Kalniņa,
Ernests Liberts, Artis Meijers, Nikola Purpļeviča, Marta Valaine, kura konkursā ieguva
3. vietu. Akvareļu konkursā “Eiropas zuša
ceļojums” piedalījās Jete Kļaviņa un Marta
Valaine. 2017. gada nogalē Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma
centrā notika Lubānas Mākslas skolas audzēkņu un pedagogu darbu izstāde “Pelēka debess otas triepienu gaida un mazliet
saules”. Tajā bija skatāmi skolas esošo
un bijušo audzēkņu darbi, kā arī pedagogu jaunrade. Ziemassvētku laikā Lubānas
iedzīvotājus un viesus priecēja Mākslas
skolas audzēkņu darbu izstāde “Pirmie
Ziemassvētki” Lubānas ev. luterāņu baznīcā. Turpat bija skatāmi arī bērnu veidotie
svečturi. Pedagogi gatavoja audzēkņus
Latvijas mākslas skolu audzēkņu grafikas
konkursam “100 grāmatzīmes Latvijai”. No
Lubānas Mākslas skolas piedalījās Dita Kalniņa, Marta Valaine un Reinis Novakšanovs,
kurš saņēma Atzinību par izveidoto Meirānu
skolas Ex Libris. Martas un Reiņa darbi skatāmi izstādē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Uz grafikas konkursu Slovākijā tika aizsūtīti Reiņa Novakšanova, Martas Valaines un
Jāņa Elijāsa darbi. I starptautiskajā vizuālās
mākslas konkursā “Mākslinieka Ģederta
Eliasa mīklu minot” piedalījās Inese Krēsliņa un viņas darbs “Ceļš uz mājām” ieguva
1. vietu. Salienas pagasta kultūras nama
izstādei “100 Latvijas putni” tika nosūtītas
Elzas Žvaginas, Armanda Dzeņa un Ineses
Krēsliņas darbos attēlotās meža pīles. Lubānas Mākslas skolas audzēkņu pasteļu
darbi tiks nosūtīti starptautiskajam vizuālās
mākslas konkursam “Tu esi putns. Irbīte”,
kas veltīts Voldemāram Irbem un vizuālās
mākslas konkursam – Jāzepa Vītola mūzika
par tēmu “Ainavu parks”. Taču pats svarīgā”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 31. maijs

kais konkurss mākslas skolas audzēkņiem
ir Latvijas profesionālās ievirzes mākslas
un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkurss, kura tēma šajā mācību
gadā bija “Ilustrācija”. Konkursa finālā mūsu
skolu pārstāvēja Andris Dailīdens, Armands
Dzenis, Marta Valaine, Samanta Zviedre,
Elīna Serečenko un Jānis Elijāss. Liels sasniegums ir Jāņa iegūtā 3. vieta vecākajā
grupā. Vasaras periodā Lubānas bibliotēkā
būs skatāmas Mākslas skolas audzēkņu
veidotās un ilustrētās grāmatiņas, savukārt
izstāžu zālē varēs aplūkot 3. kursa audzēkņu darinātās mājiņas.
PII “Rūķīši” visa mācību gada garumā
norisinājušies izglītojoši, uz sadarbību vērsti pasākumi: uzsākta jauna tradīcija – Tēvu
dienu kā Sporta svētki bērniem kopā ar
tēviem; projektu prezentēšana par Lubānu
– Latvijas dzimšanas dienai par godu. Rūķīšu komanda piedalījās starpnovadu Sporta
svētkos Liepsalās, Helēna Cakule pārstāvēja mūsu novadu starpnovadu jauno runātāju
dienā Madonas bibliotēkā. Netradicionālās
modes skate, kas bija ļoti daudzveidīga un
idejām bagāta, kā izmantot otrreizēji dažādus materiālus. Teātra dienas, kur Saulstariņu grupas izrādes veidošanā tika iesaistīta
vecmāmiņa Anita Pauliņa. Pirmsskolas izglītības iestādes deju kolektīvs skatē ieguva
I pakāpi. Rūķīši pirmie novadā uzsāka šajā
mācību gadā Robotikas nodarbības pirmsskolas bērniem. Zīļuku grupas skolotājas
kopā ar bērniem piedalījās mammāmuntētiem.lv veidotajā Tēvu dienas apsveikumu
konkursā, kur ieguva galveno balvu.
Sākot ar 2018./2019. mācību gadu skolās un pirmsskolās (no 1,5 līdz 18 gadiem)
Latvijā tiks sākta pakāpeniska pāreja uz
pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mainītu mācīšanas pieeju, lai rezultātā
skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas
zināšanas, prasmes un attieksmes.
Mūsdienu pasauli raksturo globalizācija, strauja informācijas tehnoloģiju attīstība
un vērtību daudzveidība. Mēs nezinām,
kādā ekonomiskajā, politiskajā, sociālajā
vai kultūras situācijā dzīvos šodienas bērni,
kad kļūs pieauguši. Mūsu bērniem nākotnē
pašiem būs jārada līdz šim nepieredzēta
un mums nezināma ekonomiskā, politiskā,
sociālā un kultūras vide. Pasaules ekonomikas forums paredz – 65% no jaunajiem
cilvēkiem, kuri patlaban sāk skolu, strādās
profesijā, kāda šodien neeksistē. Un tāpēc
izglītības loma šādos apstākļos mainās.
Veiksmīgas skolas darbības pamatā
ir trīspusēja sapratne – skolai, bērniem un
vecākiem jāiet vienā virzienā. Mācības ir
smags darbs. Ja mēs radīsim kopēju valodu, risinājumu jebkuram jautājumam, arī
galarezultāts būs veiksmīgs. Lai katrā izglītības iestādē nākamajā mācību gadā veidojas laba sadarbība un sapratne skolēnu,
pedagogu un vecāku starpā!
Izglītības darba speciāliste
Dace Mežsarga
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NOVADĀ

Integrētā studentu apvidus prakse Lubānā
Visskaistākajās maija dienās Lubānas novadā te šur, te tur varējām pamanīt daudzas
svešas jauniešu sejas. Jaunieši kaut ko pētīja,
mērīja, kaut kur brauca ar velosipēdiem. Kas
tie par jauniešiem? Ko viņi darīja Lubānā, novadā? Tie bija Vidzemes Augstskolas studiju
programmu Tūrisma organizācija un vadība un
Tūristu gids – ceļojumu un pasākumu organizators studenti, kas no 14. līdz 23. maijam pavadīja Integrēto apvidus praksi Lubānas novadā. Iespējams, ka jauniešiem par prakses vietu
Lubānā jāpateicas Katrīnai Valainei, kas arī
mācās Vidzemes Augstskolā tūrismu, un pati
lauku praksi izgājusi Skujenē. Katrīna ieteikusi
kultūras darba speciālistei Ilzei Krauklei uzaicināt studentus lauku praksē uz Lubānu. Un Ilze
studentus uzaicinājusi praksē uz Lubānu.
Šķiet, ka 24 studentiem un 2 pasniedzējiem visciešākā sadarbība izveidojās ar Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centru Ilzes Kraukles personā, kā arī ar
sporta pasākumu organizatoru, biedrības
„Aborieši” vadītāju Māri Valaini. Studenti naktsmītnes atrada Mācītājmuižā, kur par viņu labsajūtu gādāja ev.lut. draudze priekšnieces Mirdzas Ozoliņas vadībā.
18.maijā Lubānas dabas takā „Aiviekstes
ozoli” visi interesenti piedalījās studentu organizētajā pasākumā “Atpakaļ akmens laikmetā”.
Tā ietvaros dalībnieki iepazina akmens laikmeta cilvēku sadzīvi dažādās spēlēs un darbnīcās, kā arī skatījās studentu veidotu teatrālo
uzvedumu „Medīt, mīlēt, izdzīvot”. Studenti
paši iestudēja uzvedumu, šuva tērpus un radīja dažādas instalācijas. Viena no tām – mamuts, kas tika izveidots no ūdens izskalotiem
kokiem (Māris Valainis tos savācis Lubāna
ezerā un nogādājis Lubānā). No izskalotajiem
kokiem tika veidots arī neolīta apmetnes karkass. Pasākuma dalībniekiem tika dota iespēja
pabūt 3 akmens laimeta posmos – paleolītā,
mezolītā un neolītā, katrā no tiem piedaloties
atbilstošās aktivitātēs. Lai arī lija lietus, 82 pasākuma dalībnieki tika galā ar uzdevumiem,
atzīmējot kartītēs punktus, kuros piedalījās.
Studenti lēš, ka dalībnieku varēja būt arī krietni
vairāk, jo lietus laikā daudzas dalībnieku kartītes izjuka un netika iesniegtas. Aptaujātie novadnieki par studentu pasākumu izsakās, ka
bijis ļoti interesanti, pat lietus netraucējis – tieši
otrādi – radījis akmens laikmetam atbilstošus
apstākļus. Studenti speciāli šim pasākumam
radījuši vairākas instalācijas, dekorācijas, kā
finiera dzīvnieki, fotostūrīša vieta, liels koka
mūzikas instruments, uzlabota siena brieža instalācija... Pasākuma noslēgumā tika ēsta studentu gatavota zupa un iestādīts ozols, kas
atvests uz Lubānu no Gaujas krastiem.
Svētdien, 20.maijā, studenti aicināja vietējos entuziastus doties veloekspedīcijā „Lubāna ezera apkārtnes klimats senāk un tagad”,
kuras laikā tika svinīgi atklāta Aiviekstes izteka
no Lubānas ezera un izvietota norādes zīme.
Šie pasākumi tiek rīkoti sadarbībā ar Latvijas
vides aizsardzības fonda atbalstu projekta
„Jaunieši jauniešiem par vidi” ietvaros. Kā uzsvēra Vidzemes augstskolas studenti, arī mūsu
novadā trūkst norādes zīmju saistībā ar novada dabas objektiem (Naudas ozols, dižozoli
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u.c.). Tā ka mūsu novadā tūrismā iesaistītajiem
vēl plašs darbības lauciņš priekšā – ir kur augt
un tiekties.
10 dienu laikā Vidzemes Augstskolas studenti ne tikai piedzīvojuši neaizmirstamas dienas ar dažādiem interesantiem piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem, bet arī paveikuši
daudz labu darbu. Liedes upes tīrīšana no kritušajiem kokiem un zariem. Ev.lut. baznīcas
uzkopšanas darbi. Talkošana Broņislavas Martuževas dzejas klētī. Izstrādātas idejas dažādu
pasākumu organizēšanai dzejnieces dzejas
klētī. Lubānas novada mājaslapas Tūrisma sadaļas jaunā koncepta izstrāde (tekstu rakstīšana un apstrāde). Dažādu afišu izveide pasākumiem. Veikti sakopšanas un labiekārtošanas
darbi bijušajā dzelzceļa līnijas Madona-Lubāna mūsu novada posmā, 4 velomaršrutu apsekošana un 3 velomaršrutu izstrāde.
Studenti smēlušies arī idejas no lubāniešiem. Tikšanās ar vietējo gidi Aiju Andersoni,
no kuras bagātinājušies ar idejām gidu darbā.
Lubānas vīnotavas apmeklējums arī bagātinājis jauno tūristu pieredzi uzņēmējdarbības attīstīšanā, lai piesaistītu potenciālos klientus.
Prakses noslēgumā studenti organizēja
tikšanos ar vietējiem iedzīvotājiem, kurā iepazīstināja Lubānas novada pašvaldības pārstāvjus un citus interesentus ar praksē izpētīto
un izstrādātajiem priekšlikumiem, kas varētu
tikt ņemti vērā Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2026.gadam izstrādē. Studenti
atzīst, ka prakse Lubānā satuvinājusi viņus pašus, saliedējusi, pilnveidojusi zināšanas par
orientēšanos apvidū, kartē, uzlabotas komunikācijas prasmes, iegūtas dižozolu mērīšanas
prasmes un gūtas citas iemaņas. Prakses prezentācijas pasākuma noslēgumā aizkustināja
studentu sirsnīgais un skaļais: ”Paldies Lubānai!” Īpašas ovācijas studentu vidū izpelnījās
Māra Valaiņa vārda pieminēšana, kas liecināja,
ka šeit sadarbība bijusi ļoti interesanta. Spēj
mūsu Lubānas Virsaitis aizraut jauniešus un
arī iedvesmot. Studentus sajūsmināja arī ev.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 31. maijs

lut.draudzes pārsteigums – lauku torte, ko saņēma dāvanā par labajiem darbiem baznīcas
sakopšanā un arī kā mazu saldu mierinājumu
– par neērtībām ūdensvada avārijas laikā.
Kā tas šobrīd populāri, jaunieši savas domas pauž arī sociālajos tīklos. Lūk, ko viņi
raksta Facebook par praksi Lubānā: “10 Integrētās apvidus prakses dienas ir noslēgušās.
Šodien cēlāmies agri, sakravājām mantas, pabeidzām prezentāciju, ar ko atskaitījāmies par
padarīto visiem interesentiem, kas bija šodien
atnākuši. Ir liela un laba padarīta darba sajūta
un nostaļģija jau ar vēlmi atgriezties atkal Lubānas novadā! Vēlamies teikt sirsnīgu un lielu
paldies visiem lubāniešiem, kas par mums rūpējās šīs desmit dienas, visiem atsaucīgajiem
un laipnajiem cilvēkiem, ar ko tikāmies, visiem,
kas palīdzēja, atbalstīja, turēja par mums rūpi!
Paldies Ilzei Krauklei un Mārim Valainim par
prakses koordinēšanu, darba uzdevumiem,
pacietību un neskaitāmām mācībstundām, ko
no jums guvām! Paldies Lubānas evaņģeliski
luteriskajai draudzei par izmitināšanu un atbalstu visās sadzīviskās lietās! Paldies mūsu pasniedzējiem Ivetai Druvaskalnei un Jurim Smaļinskim par pacietību, izturību, pamācīšanu
lietās, ko vēl neesam apguvuši, un kopā būšanu – mēs visi kopā to paveicām!
Nu jau vairāk vai mazāk esam katrs pa savām mājām, atvelkam elpu un ķersimies pie
prakses atskaitēm. Bet mēs vēl nepazūdam –
tuvākajās nedēļās vēl būs kāds atskats par
praksi no mums! Un tad jau uz tikšanos!”
Savukārt pasniedzējs Juris Smaļinskis
raksta: “Lauku prakses torte – pirmo reizi! Garšīgākā torte, kas ēsta pēdējo 35 gadu laikā.
Cepa lubāniete Dace Taukule.”
Liels paldies Vidzemes augstskolas studentiem par paveiktajiem labajiem darbiem.
Gribas aicināt arī mūsu novada jauniešus iesaistīties sava novada attīstībā, ģenerēt jaunas
idejas. Kā rāda prakse – 10 dienās var paveikt
ļoti daudz. Ligita Pētersone

AKTUĀLI

Var pieteikt savu LUCAS 2018 apsekojums: zemes
lietojuma un zemes seguma
biznesa ideju
statistiskais apsekojums
konkursā
“Sāc Lubānā
2018”
Lubānas novada pašvaldība ir izsludinājusi
uzņēmējdarbības atbalsta projektu konkursu “Sāc Lubānā 2018”. Projektu pieteikumu iesniegšana līdz 2018. gada 4. jūlijam
(ieskaitot). Konkursa nolikums atrodams
mājaslapā www.lubana.lv.

Lauksaimnieki
pieteikušies platību
maksājumiem
LAD atgādina, ka platību maksājumiem vēl
var pieteikties līdz 15. jūnijam (ieskaitot), bet šajā
gadījumā atbalstu samazina 1% apmērā par katru nokavēto darbadienu. Ja lauksaimnieki vēlas
veikt labojumus vai papildinājumus iesniegumos,
tas jādara līdz 15. jūnijam. 28. maijā LAD izsūtīs arī
vēstules uz e-pastu tiem lauksaimniekiem, kuru
pieteikumos ir redzams, ka pieteiktās platības
pārklājas ar cita klienta pieteiktajām platībām. Tas
ļaus ātri atrisināt šādas situācijas un nevajadzēs
piemērot sodu, samazinot atbalsta maksājumu.
Kristīne Ilgaža,
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384;

Izsludināta
projektu pieteikumu
pieņemšana
Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2018. gada
18. jūnija līdz 18. jūlijam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību
radīšanā un attīstīšanā”. Trešās kārtas pieejamais
publiskais finansējums pieejams vairākām aktivitātēm:
• “Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība” un “Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko
darbību dažādošana”;
• “Tūrisma aktivitāšu veicināšana”.
Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību
nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību
lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību
nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku
reģionos. Plašāka informācija ir pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” – Projekti
un investīcijas.

SIA “Vides eksperti” pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja EUROSTAT pasūtījuma
veiks zemes seguma un lietojuma apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. arī Lubānas novadā.
Apsekojums notiks no 2018. gada maija
līdz oktobrim. Apsekojumā Latvijā ir iekļauti
3192 punkti. Punkti var atrasties visos zemes
seguma veidos (aramzemē, zālājos, meža
zemēs, apbūvētās teritorijās, transporta tīklos utt.). Apsekotāji nosaka zemes seguma
un lietojuma veidu, zālājus, meliorācijas esamību un ainavas struktūras elementus.
Vienlaikus 221 punktos tiek paņemts augsnes virskārtas paraugs. Paraugs tiek analizēts laboratorijā un izmantots ar vides faktoru
novērtēšanu saistītiem mērķiem, piemēram,
Eiropas augšņu karšu atjaunināšanai, augsnes modeļu validācijai un organiskas izcelsmes oglekļa satura noteikšanai augsnē, kas
ir būtisks klimata pārmaiņu ietekmes faktors.
Piecpadsmit punktos tiek paņemts augsnes
papildu paraugs, lai analizētu augsnes bio-

loģisko daudzveidību. Apsekotājs darbojas
saskaņā ar precīzām instrukcijām, lai kartētu
un nofotografētu izvēlēto punktu, radot pēc
iespējas mazāk traucējumu un nebojājot
augu segu, kas atrodas punktā.
Apkopotā informācija tiks izmantota tikai
Eiropas mēroga statistikas apkopošanai, un
tā neatspoguļos nekādus personiska rakstura datus vai datus par zemes īpašumu. LUCAS 2018 apsekojuma dati netiks izmantoti
lauksaimniecības subsīdiju kontrolei, un tie
nav piemēroti šādam mērķim.
Ja vēlaties saņemt augsnes analīžu rezultātu kopiju, informējiet par to apsekotāju
un sniedziet viņam pilnu kontaktinformāciju
(vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, epasta adresi). Atvainojamies par iespējami
sagādātajam neērtībām un traucējumu zemju īpašniekiem.
Ivars Pavasars
SIA “Vides eksperti” valdes loceklis

Lubāna ezera Ceļotāju dienas 2018
16. –17. jūnijā starts tiek dots pirmajām
Ceļotāju dienām, kas tiek organizētas Lubāna
ezera apkārtnē. Pasākuma galvenais uzsvars
ir popularizēt Lubāna ezeru un tā apkārtni, kā
lielisku galamērķi, kas piemērots kā aktīvās atpūtas, dabas, kultūras un lauku tūrisma cienītājiem, kā arī veidot padziļinātāku sabiedrības
izpratni par dabas teritoriju “Lubāna mitrājs”
– tā dabas vērtībām un nozīmi.
Ceļotāju dienu pasākuma programma
ir plānota, lai sev tīkamo nodarbi spētu atrast gan dabas mīļotājs, gan aktīvās atpūtas
baudītājs, gardēdis un kultūras mantojuma
cienītājs. Lai būtu vienkāršāk sekot līdzi un
plānot šo nedēļas nogali, izveidota interaktīva
tiešsaistes karte, kur var redzēt visus kultūras
pasākumus, saimniecības, tūrisma informācijas punktus, aktīvās atpūtas un dabas izziņas
pasākumus – ejuz.lv/celotajudienukarte. Karte tiks papildināta līdz pat 10. jūnijam.
Dabas mīļotājiem būs iespēja iepazīties ar
dabas lieguma „Lubāna mitrājs” putnu daudzveidību un purvu pasauli kopā ar putnu vērotāju biologu Dagni Vasiļevski, doties pārgājienā purvā kopā ar dabas ekspertu Daini Tuču,
ielūkoties nakts gaismās, pētot naktstauriņus,
kopā ar entomologu Gunti Akmentiņu, un arī
doties ekspedīcijas cienīgā laivu braucienā
virsaiša Māra Valaiņa vadībā, ar mērķi iepazīt
Baltos klānus.
Esot šeit, ir vērts arī atklāt kādu no “Lubāna ezera noslēpumiem”! Pavisam noteikti
ir vērts pieteikt kādu ciemošanos un doties
pie apkārtnes tūrisma saimniekiem, kuriem ir
tik daudz talantu un arodu! Baudi sieru, alu,
senos mūzikas instrumentus, kūpinātas zi”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 31. maijs

vis, gūsti baudījumu dabā un smelies spēku
no seniem stāstiem! Kultūras cienītājiem 16.
jūnija vakarā ŪTAC “Bāka” norisināsies fotoizstādes „Lubāna ezera iedambēšana toreiz un
tagad” un īsfilmas par vietējo iedzīvotāju dzīvi dabas liegumā „Lubāna mitrājs”, par dzīvi
šodien un senāk, atklāšana. Dienas izskaņā
muzikālu baudījumu ar brīvdabas koncertu
sniegs pasaules apceļotājs un dziesminieks
Reinis Jaunais.
Lubāna ezera Ceļotāju dienās visi iesaistītie saimnieki un organizatori ir iepazinuši
Lubāna ezeru un dabas liegumu „Lubāna
mitrājs”, ir apkārtnes vietējie cilvēki un šajās
Ceļotāju dienās sanākuši kopā, lai teritorijas
neskartumu, valdzinājumu un nesteidzīgumu
izrādītu tieši Jums!
Izpēti, ieplāno un izbaudi Lubāna ezera
un dabas liegumu „Lubāna mitrājs” visā tā
krāšņumā!
Par pasākuma norisi plašāka informācija
pieejama www.lubanamitrajs.lv, kā arī rakstot
e-pastu: lubanamitrajs@gmail.com vai zvanot
29234956.
Interaktīvā karte pieejama zem saites –
ejuz.lv/celotajudienukarte
Ceļotāji varēs apmeklēt arī Lubānas novada tūrisma objektus: Putnu sētu “Rozas”,
operdziedātāja Jāņa Zābera muzeju “Vecais
Ceplis”, Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centru, akmens laikmeta apmetni un dabas taku “Aiviekstes ozoli”,
akmeņu parku “Vaidavas”, Lubānas vīnotavu.
Plašāku informāciju par citiem skatāmiem tūrisma objektiem var lasīt arī www.lubana.lv.
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Līdzjūtības
Skaistākos ziedus tev noplūktu dārzā,
Mīļākos vārdus tev sacītu vēl.
Ja tu šai vakarā klusā un vēlā
Atnāktu ar mani vēl parunāt.

1. jūnijā plkst. 18.00

Lubānas pilsētas klubā
Animācijas filmu dubultseanss
“MŪSU OME RULLĒ” (režisors Nils
Skapāns) un “BIZE UN NEGUĻA” (režisors
Edmunds Jansons). Seansa kopīgais
garums 52 minūtes.
Ieeja 2 EUR

2. jūnijā plkst. 19.00

Lubānas ev. luteriskajā baznīcā
Lubānas kultūras nama jauktā vokālā
ansambļa “Naktsputni”
25 + 1 gadu
jubilejas koncerts
“DZIESMA KĀ RASA SUDRABOT SĀK”
Koncertā piedalās:
Lubānas kultūras nama jauktais vokālais
ansamblis “Naktsputni”, vijole – Līga
Akaševa, akordeons – Silvija Bērziņa, dūdas
– Imants Ozoliņš, sitamie instrumenti – Atis
Noviks, ģitāra – Guntis Stalbovs, skaņa un
gaisma – Aigars Šķēls, Andris Stoļers
Ieeja uz koncertu bez maksas

14. jūnijā plkst. 10.00

Pie represēto akmens Aiviekstes krastā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienai veltīts
ATCERES BRĪDIS
Pēc atceres brīža brauciens uz Likteņdārzu.
Lūdzam visus interesentus pieteikties
braucienam līdz 4. jūnijam Lubānas kultūras
namā vai pa telefonu 26594314

16. jūnijā plkst. 22.00

Lubānas pilsētas klubā
9. un 12. klašu
IZLAIDUMA BALLE
Jums spēlēs grupa “Ceļavējš”
Ieeja 3 EUR

21. jūnijā plkst. 21.30

Pie Meirānu tautas nama
Tradīciju kopa “Sietiņš” aicina uz vasaras
saulgriežu ieskandināšanu, līdztekus
aicinot būt kopā Baltu vienības dienā,
kopīgi izdziedot latviešu tautasdziesmas pie
ugunskura.

23. jūnijā plkst. 16.00

Lubānas pilsētas estrādē
“IELĪGOŠANA LUBĀNĀ”
ar Lubānas novada pašdarbnieku
piedalīšanos
Lubānas pilsētas estrādē notiks dažādas
Līgo dienai atbilstošas aktivitātes:
– Līgo dienas amatnieku tirdziņš,
– siera siešana un degustēšana,
– vainagu pīšana,
– parka appušķošana un aplīgošana,
– pirts slotu siešana,
– rotaļas mazajiem Jāņiem un mazajām
Līgām.
Plkst. 18.00 Mūsu pašdarbnieku kopīgi
veidots koncerts “LĪGO, LĪGO, RALLALLĀ!”,
kur daudzināsim Līgas un Jāņus, pušķosim
un kursim Lielo Jāņu ugunskuru Aiviekstes
krastā.
Šo Līgo dienu krāšņāku darīs mūsu
pašdarbības kolektīvi:
Lubānas senioru koris “Noskaņa”,
tautas deju ansamblis “Lubāna”,
jauniešu deju kolektīva “Žuburi” B un C
grupa,
Lubānas vidusskolas deju kolektīvs
“Raksti”,
Lubānas vidusskolas bērnu deju kolektīvs
“Raksti”,
Vecākās paaudzes deju kolektīvs “Meirāni”,
Lubānas amatierteātris “Priekšspēle”,
Meirānu tautas nama amatierteātris
“Zeltrači”,
jauktais vokālais ansamblis “Naktsputni”,
folkloras kopa “Lubāna”,
tradīciju kopa “Sietiņš”,
lauku kapela “Meldiņš”,
sieviešu deju grupa “Magones”

23. jūnijā plkst. 22.00

Lubānas pilsētas estrādē
LĪGO NAKTS
ZAĻUMBALLE
Kopā ar grupu “Ķirmji” līgosim līdz saules
lēktam
Ieeja 3 EUR

Visdziļāko līdzjūtību izsakām
Teklai Andersonei,
mīļu cilvēku mūžībā pavadot.
Koris “Noskaņa” un Silvija
Tie savādi skumīgie mirkļi...
Tad palīdzēt var tikai viens,
Ja kādu atmiņu gaišu
Tu savā dvēselē sien.
(K. Apškrūma)
Izsakām patiesu līdzjūtību
Tekliņai un Arnim,
dēlu un brāli mūžībā pavadot.
Biruta, Skaidrīte
Tuvs cilvēks neaiziet
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
Viņš paliek dziļi dziļi sirdī
Par avotu, kur spēku smelt.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība
Aijai Saukai ar ģimeni,
tuvu cilvēku mūžībā pavadot.
Mājas iedzīvotāji Ozolu ielā 20
Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.
Esam kopā ar
Tekliņu un viņas ģimeni
lielajās bēdās, atvadoties no dēla Jura.
Pensionāru biedrības “Cerība” kolektīvs
Un atmiņas ziedēs ap viņu
Baltas kā ābeles.
(Ā. Elksne)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Tekliņai un Arnim,
dēlu un brāli mūžības ceļā pavadot.
Mājas iedzīvotāji Ozolu ielā 9

Nākamais “Lubānas Ziņu”
numurs iznāks 15. jūnijā.
Informāciju iesniegt domē
redaktorei līdz 9. jūnijam.

Par 2018. gada Latvijas dabas bagātību apzināšanu
Latvijas daba ir mūsu nacionālā bagātība,
tāpēc valstij un tās iedzīvotājiem kā gādīgiem
saimniekiem ir jāzina, kāda, cik daudz, kādā
kvalitātē un kurās vietās atrodama dabas
daudzveidība, kādi ir nepieciešamie pasākumi, lai to saglabātu un nodrošinātu pastāvēšanu arī nākotnē. Dabas aizsardzības pārvaldes
uzdevumā eksperti laika posmā no 2017. līdz
2019. gadam apsekos Latvijas teritoriju, uzskaitot Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamos biotopus – viendabīgas teritorijas,
kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība, piemēram, bioloģiski vērtīgi zālāji, dabiskoties sākušas mežaudzes, purvi, avoksnāji,
cilvēka mazietekmēta jūras piekraste un kā-
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pas, upes, ezeri, alas un iežu atsegumi.
2018. gada sezonā ir plānots apsekot
teju pusmiljonu lielu teritoriju, kas pieder valstij un pašvaldībām, kā arī privātīpašniekiem.
Aprīlī jau ir izsūtītas 50 tūkstoši informatīvas
vēstules īpašniekiem, ka ES nozīmes biotopu
apzināšana šogad plānota no aprīļa līdz novembrim. Satiekot savā īpašumā ekspertu ar
Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegto apliecību (attēlu var apskatīt www.lubana.lv), zemes īpašniekam ir tiesības piedalīties īpašuma apsekošanā un uzdot par to jautājumus,
bet eksperta paustais skaidrojums par dabas
vērtībām ir tikai informatīvs. Ja Jūsu īpašumā
tiks konstatēts ES nozīmes biotops, pēc datu
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 31. maijs

kvalitātes pārbaudes 2019. gadā saņemsiet
Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku informāciju.
ES nozīmes aizsargājamo biotopu apzināšana notiek projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”
jeb “Dabas skaitīšana” ietvaros, ko līdzfinansē
ES Kohēzijas fonds. Plašāka informācija par
projektu, plānotajām aktivitātēm, iedzīvotāju informatīvajiem bezmaksas semināriem
pieejama vietnē www.skaitamdabu.gov.lv vai
www.daba.gov.lv, jautājumus aicinām sūtīt
pa e-pastu skaitamdabu@daba.gov.lv. Rūpes
par dabu ir rūpes par mūsu pašu labklājību.

