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Par izglītību Meirānos...

Foto: A.Lebeds

Pirmā izglītības vieta Meirānu apkārtnes bērniem jau
pirms 160 gadiem bija kādā
rijā Visagalā, un pirmais skolotājs septiņpadsmit gadus ir
bijis Voldemārs Lūsis. 1862.
gadā uzcēla skolas ēku,
kur bija viena klase, divas
skolotāju istabas un kopēja
virtuve. Klases telpā skolēni mācījās, ēda un gulēja.
1874. un 1888. gadā Visagala skolas ēku paplašināja ar
piebūvēm. Pēc tam izveidoja
zēnu un meiteņu guļamistabas, telpas skolotāja dzīvoklim, ēdamistabu. 1922. gadā
pārveidoja sienu starp divām
klasēm tā, lai ir iespējas sarīkot skolēnu vakarus, kuru
mērķis bija iegūt līdzekļus
iegādāties grāmatas bibliotēkai, mācību līdzekļus un skatuves iekārtas. Pēc Latvijas Republikā īstenotās agrārās reformas Meirānu muižas ēka nonāca
pagasta īpašumā, un no 1925./1926. mācību gada uz turieni pārcēlās skola ar jauno nosaukumu – Meirānu pagasta sešklasīgā
pamatskola. Meirānieši bija ierosinājuši skolu saukt par «Pirmā Latvijas armijas virspavēlnieka pulkveža O. Kalpaka 6-klašu pamatskolu». Madonas apriņķa skolu valde tik garu nosaukumu neapstiprināja, bet ar 1929./1930. mācību gadu skolu nosauca Kalpaka
vārdā – Meirānu (pagasta) Kalpaka sešklasīgā pamatskola. Pēc okupācijas skolas nosaukumā aizliedza lietot Kalpaka vārdu, un
interesanti, ka 1940. gados skolai nosaukumā parādās Raiņa vārds... Laimdota Ivanova
Interesanti vēstures fakti par izglītību, skolas ēkām, to nosaukumiem Meirānos. Turpinājumā informācija par pašreizējās Meirānu
Kalpaka pamatskolas turpmāko darbību... lasiet 4.lpp. Foto: Ligita Pētersone

NOVADĀ

Aicina darbā
Lubānas novada sociālā dienesta struktūrvienībā
“Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs” sociālās aprūpes nodaļā aicina darbā:
1) Sociālo rehabilitētāju uz 0,5 amata likmēm uz
nenoteiktu laiku ar likmes amatalgu EUR 615
Amata pienākumi:
– plānot, vadīt un organizēt klientu sociālo aktivizēšanu;
– izstrādāt un īstenot klientu individuālos sociālās
rehabilitācijas plānus;
– patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā un
patstāvīgi.
2) Sociālo aprūpētāju uz 0,5 amata likmēm uz
nenoteiktu laiku ar likmes amatalgu EUR 615
Amata pienākumi:
– plānot sociālās aprūpes pakalpojumu atbilstoši
klienta vajadzībām;
– organizēt pakalpojuma sniegšanu, piedalīties aktivizēšanā;
– novērtēt klienta pašaprūpes spējas.
Prasības:
– 1. līmeņa augstākā izglītība – sociālā rehabilitētāja
un sociālā aprūpētāja izglītība.
– Vēlama pieredze līdzīgā darbā un labas komunikācijas prasmes.
– Labas iemaņas darbā ar biroja tehniku.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: lubanasvsac@lubana.lv vai Oskara Kalpaka ielu 12, Lubānā,
Lubānas novadā, LV-4830 līdz 2020. gada 5. martam.
Sīkāka informācija pa tālruni 64894581 vai 28374760.

Aktīvās atpūtas cienītājiem
nomarķētas 3 trases
Nomarķētas 2 velotrases 25 un 20 km
garumā. Jūs gaida velomaršruts Lubāna-Līčagals-Lubāna (25 km
garumā). Lieliski meža
ceļi, kāp uz velosipēda
un izmēģini! Maršruts
sākas ceļa posmā Lubāna-Balvi. Velo maršrutā
Lubāna-Avotiņi-Jaunlubāna-Lubāna arī ir atjaunots marķējums (20 km
garumā). Nomarķēta arī
pārgājiena taka – 6 km
garumā (sākas dabas
takā Krasta ielas peldētavā – sekot norādēm).
Plānots nomarķēt vēl
1 velotrasi – LubānaSmaudži-Lubāna ezersLubāna.
Tie, kas jau iepazinuši nomarķētās trases dabā, atzīst tās par brīnišķīgām.

Sīkāka informācija pie sporta pasākumu organizatora
Māra Valaiņa – 26649344.

Koncerts “Raiti rit deju soļi” Lubānā izskanējis

14. februārī Lubānas pilsētas klubā tautas deju faniem izskanējis kārtējais koncerts. Bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu koncertā
“Raiti rit deju soļi” piedalījās dejotāji no Lubānas, Degumniekiem, Madonas, Preiļiem. Kopā visus pulcināja Lienīte Ozolniece un viņas
dejotāji. Attēlā – koncerta dalībnieki. Lauras Grīgas foto.
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”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 28. februāris

AKTUĀLI
Latvija attiecina īpašus piesardzības pasākumus sakarā ar koronavīrusa izplatību uz
iebraucējiem no Itālijas Lombardijas un Veneto apgabaliem, Dienvidkorejas un Irānas
Valsts operatīvā medicīniskā komisija šī gada
24. februārī lēma paplašināt koronavīrusa izraisītās slimības Covid – 19 ierobežojošos pasākumus,
nosakot papildu valstis un teritorijas, no kurām
atgriežoties, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi. No 24. februāra par koronavīrusa skartajām
valstīm vai teritorijām, uz kurām attiecināti īpaši
pasākumi tiek noteiktas Ķīna, Dienvidkoreja, Irāna,
Itālijas Lombardijas un Veneto apgabali.
Ceļotājiem, kuri atgriežas no šīm vietām, jānovēro sava veselība turpmākās 14 dienas. Parādoties saslimšanas simptomiem - paaugstināta
ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums,
apgrūtināta elpošana u.c.:
• jāierobežo kontaktus ar ģimenes locekļiem
un citām personām,
• nekavējoties jāzvana 113 (Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests),
• jāinformē ārstniecības personas par simptomiem un ceļojumu uz koronavīrusa skartajām
valstīm vai teritorijām.
Speciālisti iesaka, ja bērns pēdējo 14 dienu
laikā bija ceļojumā kādā no koronavīrusa izraisītās

slimības Covid – 19 skartajām valstīm vai teritorijām:
• bērnam neapmeklēt izglītības iestādi,
vecākiem:
• sazināties ar ģimenes ārstu,
• sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna
veselību 14 dienas pēc ceļojuma.
Ja minētajā laika periodā akūtas augšējo
elpceļu infekcijas slimības simptomi bērnam nav
parādījušies, viņam var atļaut apmeklēt izglītības
iestādi ar ģimenes ārsta izziņu. Ja simptomi parādās, nekavējoties jāzvana 113 un jāinformē ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu.
Izglītības iestāžu vadītāji tiek aicināti apzināt
iespējamus gadījumus, kad bērni devušies ceļojumā uz vīrusa skartajām teritorijām, uz kurām
noteikti īpaši pasākumi un informēt bērnu vecākus
par minētajām rekomendācijām.
Līdz šim Latvijā nav apstiprināts neviens saslimšanas gadījums ar koronavīrusa izraisīto slimību Covid – 19, bet situācija pasaulē un arī Eiropā ir
mainīga, tādēļ aicinām aktuālajai informācijai sekot
līdzi SPKC mājas lapā – www.spkc.gov.lv

Informācija iedzīvotājiem, kā rīkoties
ārkārtas situācijā
Jāatceras, ka tīši izraisītu bioloģisku vielu izplatības gadījumā nevar būt vienotas universālas vadlīnijas
rīcībai jebkurā situācijā. Svarīgi ir atcerēties vispārējos
ieteikumus rīcībai, lai ikviens varētu aizsargāt sevi un
līdzcilvēkus ārkārtas situācijā, atvieglojot arī palīdzības
dienestu darbu.
Tāpat jāatceras, ka ne visi saņemtie sūtījumi jāsaista ar bioterorisma draudiem, jo bioloģiskais terorisms var tikt definēts kā bioloģiska aģenta tīša izplatīšana ar nolūku izraisīt daudzu cilvēku saslimšanu un
nāvi, radīt sabiedrībā apjukumu, paniku un bailes.
Ārkārtas situācijā valsts un vietējās institūcijas
sniegs precizētu informāciju, bet palīdzības un drošības dienesti noteiks situācijai atbilstošu rīcību. Iedzīvotājiem ir jāzina, kā rīkoties, ja tiek izziņota trauksme
(radio, televīzija, skaļruņi), tāpat arī, kur meklēt un iegūt vispārējas rīcības vadlīnijas.
Pazīmes, kas var liecināt par aizdomīgu pasta
sūtījumu:
• eļļaini, krāsaini traipi;
• īpatnēja smaka;
• sataustāma pulverveidīga, želejveidīga vai granulēta viela;
• draudoši uzraksti (piemēram, “Sibīrijas mēris
(Anthrax)” vai citi).
Piesardzīgiem aicinām būt gadījumos, kad sūtījums ir saņemts no ārvalstīm, bet sūtītājs jums nav
pazīstams vai to nav iespējams identificēt.
Ieteikumi, kā rīkoties, ja jums šķiet, ka esat saņēmis aizdomīgu pasta sūtījumu:
• Neaiztieciet sūtījumu vai nepārvietojiet to tālāk
uz citu vietu.

• Nekavējoties zvaniet glābšanas dienestam, zvanot uz 112!
• Ja atrodaties ēkas iekšpusē, aizveriet logus un
durvis un atstājiet telpu.
• Izslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu.
• Turaties atsevišķi no citiem cilvēkiem, kuri var
nebūt pakļauti iedarbībai.
• Netīriet un necentieties savākt izbirušu pulveri.
• Ja apģērbs ir stipri sasmērēts vai bojāts, nemēģiniet to slaucīt ar birsti – aizvāciet netīrumus uzmanīgi!
• NEVEDIET sūtījumu uz policiju!
Kā rīkoties gadījumā, ja jums šķiet, ka notikusi
saskare ar aizdomīgu bioloģisku materiālu:
• Saglabājiet mieru!
• Nekavējoties informējiet glābšanas dienestus,
zvanot uz 112!
• Nepieskarieties acīm, degunam vai kādai citai
sava ķermeņa daļai.
• Ja iespējams, nomazgājiet rokas ar ziepēm un
ūdeni.
• Izolējiet atsevišķā telpā visas personas, kas tikušas pakļautas nezināmās vielas ietekmei.
• Maksimāli izvairieties no cilvēku pārvietošanās
ārpus inficēšanās zonām.
• Centieties turēt drošā attālumā no incidenta vietas citus cilvēkus.
• Ievērojiet policijas un glābšanas dienestu norādījumus!
Informāciju apkopoja:
“Lubānas novada sociālais dienests”, “Lubānas
VSAC” direktore Inese Lībere
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 28. februāris

Tuvojas sociālā
darba svētki!
Starptautiskā sociālo darbinieku federācija ir iedibinājusi tradīciju marta trešajā
otrdienā svinēt Vispasaules sociālā darba
dienu. Šogad šo svētku dienu svinēsim
17.martā.
Sveicot sociālā darba svētkos darbiniekus, vēlos vēlreiz uzsvērt sociālā darba nozīmīgumu, ko sniedz dažādu līmeņu speciālisti,
kas strādā sociālajā dienestā, sociālās aprūpes institūcijā vai sniedz mājas aprūpes pakalpojumu. Katra darbinieka ieguldījums ir ļoti
svarīgs, nodrošinot sociālo pakalpojumu vai
sociālo palīdzību. Mūsdienās sociālais darbinieks un jebkurš sociālā darba veicējs sabiedrībai ir tikpat nepieciešams kā ārsts, policists
vai pedagogs. Sociālā darbinieka pienākumu
loks ir plašs – sākot ar palīdzību cilvēkam
attīstīt spējas risināt personiskās un sociālās
problēmas un beidzot ar cilvēku izglītošanu un
motivēšanu grūtību pārvarēšanai, kā arī viņi ir
unikāli speciālisti krīžu pārvarēšanas un problēmu risināšanas jautājumos.
Sociālās aprūpes nodaļā, kur sniedz diennakts sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju
personām, kuras veselības stāvokļa pasliktināšanās rezultātā nespēj veikt ikdienas pašaprūpi, ikkatrs darbinieks – aprūpētājs, sociālais
darbinieks, medmāsa, sanitārs, pavārs, sociālais rehabilitētājs, veļas mazgātājs, mājas
pārvaldnieks ir kā viena komanda, bet ikkatrs
sniedz savu īpašo palīdzību, sirds siltumu un
atbalstu, lai nodrošinātu kvalitatīvu sociālo
aprūpi. Ļoti svarīgi, lai visi darbotos saskaņoti, kā labi izstrādāts zobratu mehānisms, tad
visi ir gandarīti. Un tas mums izdodas! Paldies
visiem, jo katra darbinieka ieguldījums ir neatsverams!
Sociālais darbs – tā ir misija – ļoti svarīga
sabiedrībai. Sociālā darba atslēgvārdi – cilvēkcienīga dzīve un labklājība. Tas ir darbs, kas
prasa izturību un pacietību. Sociālais darbs
nav iedomājams bez lielas cilvēkmīlestības un
līdzcietības, jo ikdienā nereti nākas sastapties
ar dzīves grūtību māktiem agresīviem cilvēkiem, sniegt izpalīdzīgu roku izmisumā nonākušiem un apjukušiem, tiem, kas cieš no dažādām krīzes situācijām, atkarībām, vardarbības
ģimenē, līdzekļu trūkuma, paaudžu nesaskaņām un citām dzīves likstām.
Sociālajam darbiniekam un arī pārējam
personālam, kas strādā sociālajā jomā, šodienas dzīves prasības izvirza arvien apgūt
jaunas zināšanas un attīstīt jaunas prasmes,
lai veiksmīgi un kvalitatīvi varētu palīdzēt klientiem atrisināt radušās problēmas, kā arī, lai
paaugstinātu profesijas prestižu.
Vēlos pateikt visam savam kolektīvam un
ikvienam paldies par profesionālo darbu, cilvēkmīlestību, sirds siltumu un novēlēt būt patiesi lepniem un vienotiem savā profesijā ne
tikai šodien, svētku dienā, bet ik dienas! Paldies visiem, kas dara šo svētīgo darbu! PALDIES, KA JŪS ESAT, JO KOPĀ MĒS VARAM
DAUDZ!
Sociālā dienesta direktore Inese Lībere
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PAŠVALDĪBA
21. februārī Meirānu Kalpaka pamatskolā
deputātu tikšanās ar skolas darbiniekiem, pedagogiem, vecākiem. Dienas kārtībā aktuāls jautājums – skolas turpmākā darbība. Šis jautājums
pēdējās dienās pirms kopā sanākšanas nedaudz
radījis intereses sakāpinājumu, satraukumu, jo
par šo sanāksmi ieinteresējusies LETA, arī radio
skan paziņojumi, ka Meirānos notiks sanāksme.
Vecāki un pedagogi nobažījušies, ka runa ies par
skolas slēgšanu.
Kā pirmais ar savu informāciju sanāksmes dalībnieku priekšā stājas domes priekšsēdētājs Tālis
Salenieks, kurš nomierina klātesošos, ka sanāksmes mērķis nav runāt par skoliņas slēgšanu, bet
gan par tās turpmāko darbību, likteni: “Mēs pašvaldībā domājam par to, kā saglabāt skolu. Nav nekāds noslēpums, ka tuvojas teritoriālā reforma, līdz
ar to arī iespējamas mazo skoliņu slēgšanas. Vēl
kādu mēnesi atpakaļ bijām izsaukti uz ministriju,
kurā runājām par skolu tīkla sakārtošanu, nākotnes
iecerēm utt. Ministrijas uzstādījums – mazās lauku
skolas nav atbalstāmas turpmākai pastāvēšanai.
Ministrijā uzskata, ka lauku skolās ir nekvalitatīva
izglītība. Faktu, kas to apstiprinātu, viņiem, protams, nav. Viņuprāt, ja bērni mācās apvienotajās
klasēs, tad nekā kvalitatīva tur nav. Stundas garumā centāmies ministrijā pārliecināt, ka tas tā nav.
Es arī 20 gadus esmu strādājis skolā, un varu ar
pārliecību pateikt, ka 90% izglītības kvalitāte nav atkarīga no skolas lieluma, bet gan no tā pedagoga,
kurš stāv bērna priekšā. Domāju, ka mūsu skoliņā
visi ļoti aktīvi strādā, gan iesaistoties dažādos pasākumos, gan starptautiskos projektos, kur varbūt
pat dažā labā lielā skolā bērni nav piedzīvojuši tik
daudz labu mirkļu un tik daudz redzējuši kā mazā
lauku skola. Tiek izstrādāti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kuros varētu parādīties punkts
– ja klasē nebūs 8 bērni, tad valsts finansējuma nebūs. Tāpēc mēs rēķināmies ar to, ka mazās lauku
skolas, mums tas patiks vai nē, nevarēs pastāvēt.
Tad viss finansējums, to skaitā arī pedagogu algas
paliek uz pašvaldības pleciem. 2021.g. vasarā tiks
realizēta teritoriālā reforma, kas ietekmēs daudzu
mazo skoliņu likteni.
Pašvaldībā domājām, ko varētu darīt lietas
labā, lai kaut kā šo situāciju normalizētu, skatītos,
kā mazā skoliņa varētu savādāk pastāvēt. Bijām
aizbraukuši pieredzes apmaiņā uz Ogres novadu,
paskatījāmies, kā tur dzīvo un strādā mazās lauku skoliņas. Un rezultātā radās ideja, ka Meirānos
varētu veidot Lubānas vidusskolas filiāli. Protams,
nepatīkamākais šajā procesā ir tas, ka skolai vairs
nepaliks nosaukums – Kalpaka pamatskola. Bet
praktiski un tehniski nekas cits daudz nemainīsies.
Bērni, beidzot skolu, saņems Lubānas vidusskolas
apliecību. Direktora gan vairāk šajā skoliņā nebūs,
būs pārvaldnieks. Visi pedagogi kļūs par Lubānas
vidusskolas pedagogiem, bet mācības notiks šeit
pat uz vietas – Meirānos.
Ko šādā veidā varam atrisināt? Meirānu skolai
tuvojas akreditācija. Baidos, ka akreditācijas komisijai pret mazo skoliņu var būt vairākas pretenzijas,
un akreditāciju var neiziet vai iziet uz neilgu laika
periodu, kas nozīmē, ka skoliņa drīz būs jāslēdz. Vidusskolai akreditācija jau ir izieta. Skolotāji – vienots
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kolektīvs… iespējams, ka kādam no Meirānu skolotājiem būs jāpasniedz stundas arī Lubānā un otrādi.
Ja domājam stratēģiski par novadu, par bērniem, kas šeit dzīvo, par vidusskolu, esam ieinteresēti, lai tie bērni, kas mācās Meirānu skolā, kaut
kādā mērā turpmāk būtu saistīti ar vidusskolas
bērniem. Pagājušā gadā novadā piedzima 9 bērni, 2018.g. – 7 bērni. Kādas tad būs klases pēc
6-7 gadiem, ja dzimst tik maz bērnu? Sapludinot
abu skolu bērnus kopā, organizējot kopā atsevišķus priekšmetus, var sasniegt labāku efektu. Tas
ir viens no risinājumiem. Jums jādomā, ko darām
– veidojam filiāli vai arī neko nedarām? Dzīvojam
tālāk un gaidām, kas notiks…
Ļoti būtiski ir arī tas, lai vecākiem nerastos vēlme izņemt bērnus no skolas un sūtīt viņus citur mācīties. Tas jautājums ir saistīts ar finansēm. Lubānas
novads savstarpējos norēķinos ar citām pašvaldībām tērē 60 000 eiro gadā. Viens bērns pašvaldībai izmaksā līdz pat 300 eiro mēnesī, atkarībā no
izglītības iestādes. Šobrīd pedagogiem algām valsts
maksā 51 tūkst., bet pašvaldība piemaksā 71 tūkst.
eiro. Kopā algām nepieciešami 120 tūkst. eiro. Jau
tagad pašvaldības daļa ir lielāka nekā valsts daļa. Jo
mazāk bērnu skolā, jo valsts finansējums mazāks.
Skaidrs, ka ministrija par šādu reorganizāciju
īpaši priecīga nebūs, bet šobrīd neredzu argumentus, lai nepiekristu, kaut gan ministrijai ir viedoklis,
ka Latvijā skolu tīkls ir par lielu.
Ir jau vēl citi varianti – skolā paliek 1.-6.kl.,
7.-9.klases bērni tiek vesti uz Lubānu, bet kā saprotu, tad vecākus šis variants neapmierina. Nākamgad pēc mūsu aprēķiniem 7.-9.kl. paliks tikai
7 bērni. Vēl nav saprotams, kā strādāt apvienotajās
klasēs, kurās ir jāmāca turklāt pēc jaunās apmācības – kompetencēm. Ko drīkstēs un ko nedrīkstēs
apvienot. Būs grūti salikt klašu komplektus kopā.
Ja runājam par ietaupījumu, reorganizējot skolu, tad ietaupījums nekāds lielais nebūs. Šobrīd tas
ir tāds skolas glābšanas solis.
Sarunā iesaistās Meirānu Kalpaka pamatskolas direktore Lana Kunce, kura uzsver, ka ideja par
filiāles veidošanu jau ir laba, šobrīd priekš skoliņas
pati labākā, un viss ir atkarīgs no tā, vai skolā būs
bērni: “Es ceru, ka tie bērni, kas mācās Meirānu
Kalpaka pamatskolā, visi mācīsies skoliņā arī 1.
septembrī. Ja kāda daļa bērnu, pat nevaru pateikt,
cik liela daļa, aiziet mācīties uz kādu citu skolu, tad
ciešam, esam zaudētāji mēs visi”.
Savukārt Lubānas vidusskolas direktore Iveta
Peilāne pastāsta par iespējām vidusskolā: “Vidusskolā mācās 176 skolēni, strādā 30 pedagogi, 17
tehniskie darbinieki. Lielākā klase – 20 skolēni. Mazākā – 9. Realizē 2 programmas: pamatizglītības
programmu un vispārējā vidējā virziena programmu. Pagājušogad 57 bērni piedalījās starpnovadu
olimpiādēs, iegūstot 23 godalgotas vietas. 2 bērni
piedalījās republikas olimpiādē.
Skolas rādītāji. Centralizēto eksāmenu rezultāti. Pagājušajā mācību gadā angļu valodā bija
virs valsts vidējā rādītāja – 68,2% (valstī 62,7%),
latviešu valodā – 53% (valstī – 49,9%), Matemātikā, kas bija viszemākais rādītājs, valstī – 32,7%,
mums – 27%. Vēsturē ļoti augsti rādītāji – 83%
(valstī – 41,3%), fizikā – 34,7% (valstī 37,5%),
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bioloģijā – 57% (valstī 57,1%), krievu valodā 63%
(valstī 74,4%) Ar ko lepojāmies pagājušajā gadā?
Kopumā bijām 86. vietā valstī pilsētu skolu grupā
(mazās skolas), ja iepriekšējos 10 gadus bijām
intervālā no 119. līdz 156. vietai, tad uzskatu, ka
86. vieta ir labs rādītājs... Arī 9. klases eksāmenu rezultāti pagājušajā mācību gadā bija ļoti labi.
Angļu valodā – 77%, latviešu valodā – 60%, matemātikā – 50%.
Atšķirības no Meirānu Kalpaka pamatskolas.
Lubānas vidusskolā no 1. klases mācās datoriku
1 stundu nedēļā (jau 3 gadus), sākumskolā angļu
valoda 2 stundas nedēļā. Visiem skolotājiem individuālās konsultācijas ir apmaksātas. Kompetencēs
balstīta izglītības satura apguve nākamajā gadā sāksies 1., 4., 7., 10. kl. Domājot par 10.klasi, kad katram skolēnam obligāts būs arī pētnieciskais darbs,
gribu uzsvērt, ka mums ir labas iestrādes zinātniski
pētniecisko darbu rakstīšanā. Šobrīd ZPD tiek rakstīti 8. un 10. kl. Katru gadu bērni brauc aizstāvēt savus ZPD uz starpnovadu, arī uz Valmieru, kas ir labs
rādītājs. Jau 2.gadu Lubānā notiek starpnovadā ZPD
konkurss, kad aicinām pie sevis viesos skolēnus un
pedagogus no citiem novadiem. Apvienotās stundas
nenotiek nevienā klasē. 3. un 5.klase piedalās projektā “Sporto visa klase”, līdz ar to sporta stundas
viņiem ir 5 reizes nedēļā. Par atbalsta personāla darbu – mums skolā strādā mācību konsultants (vairāk
kā atbalsts pedagogiem), karjeras izglītības konsultants, logopēds, medmāsa, katru nedēļu ir pieejams
arī psihologs (4 reizes mēnesī). Cenšamies ieviest
jaunākās tehnoloģijas. Ir pieejams skārienjūtīgais
ekrāns, kas līdz šim mums nebija. Katrā stundā var
izmantot planšetes. Liela sporta zāle. Mūsu lepnums – interešu izglītība, kas tiek apmaksāta gan no
valsts, gan no pašvaldības budžeta – tautu dejas (5
grupas), koris (3), vokālie ansambļi, kokapstrādes
pulciņš, informatīvi literārais pulciņš, mazpulki, gidu
pulciņš, basketbols, volejbols, futbols, vieglatlētika,
jaunsargi. Visvairāk lepojamies ar dejām, sportu,
lepojamies arī ar dziedošajiem dalībniekiem. Nu jau
3 gadus mums ir arī orientēšanās pulciņš. Darbojas
Madonas mūzikas skolas filiāle. Ir arī savas melnās
puses, kas rada bažas vecākiem, runāju par tiem
mācību priekšmetiem, kuri varētu būt mūsu skolā:
ķīmija, fizika, ģeogrāfija, datorika. Tas, kā bērni iejutīsies Lubānas vidusskolā šajās kopīgajās stundās,
lielā mērā atkarīgs no skolotāja, cik viņš būs vitāls,
spējīgs novērst kādu negāciju – iepriekš paredzēt to
nevaram. Katra pieradums veidojas no savas pieredzes, bet ar to nevajadzētu sadzīvot, jo var jau kaut
ko pieradumos arī mainīt. Esam atvērti sadarbībai.
Ceru, ka ilgāku laiku izdosies saglabāt Meirānu skolu kā savu filiāli”.
Izglītības darba speciāliste Dace Mežsarga sanāksmes noslēgumā vēlreiz uzsver, ka reorganizācijas gadījumā skolā paliks gan pirmsskolas grupa,
gan speciālā izglītība. Kamēr ciematā ir skola, šeit ir
dzīvība, ir uz ko nākt gan vecākiem, gan bērniem.
Vietās, kur nav šo mazo skolu, apdzīvotās vietas
Latvijas kartē kļūst par arvien mazākiem punktiņiem.
Vecāku un pedagogu domas uzklausītas, par
skolas nākotni lems deputāti domes sēdē, kas notiks 27. februārī. Ligita Pētersone
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Vidusskolas ēkai 55
Sveiks, lasītāj!
Ar ko mums asociējas februāris? Ar Sveču dienu, Meteņdienu,
Ēnu dienu, ar sarkanām sirdīm,
rozēm, Rafaello konfektēm, noteikti ar filmu “Titāniks”, jaukām
Valentīndienas dāvanām. Jā!
Šis mēnesis ir īpašs Lubānas
vidusskolai, jo pirms 55 gadiem
20. februārī tika atklāta skolas patreizēja ēka. Parasti februāra mēnesī termometra stabiņš noslīd
pat zem -20°C, tomēr ne šogad.
Laika apstākļi diezgan pavasarīgi, ar vēju, lietu. Tas nav traucējis
skolēniem būt skolā un piedalīties tik daudzos pasākumos un
būt aktīviem tik dažādās jomās.
Šis ir mēnesis, kad 3. un
6.klases skolēniem jāparāda visas savas zināšanas un prasmes,
lai veiksmīgi nokārtotu valsts
diagnosticējošos darbus latviešu valodā un matemātikā, kā arī
6.klase vēl dabaszinībās.
Esam paspējuši gan sportot
volejbola sacensībās, gan dziedāt, gan dejot un uzstāties ar
skatuves runu. Un, protams, šis
ir aizraujošu pasākumu laiks gan
mūsu pirmklasniekiem ar brīvdienu nedēļu, gan divpadsmitajiem
ar gatavošanos savam Žetonu vakaram. No 24.-28. februārim skolā
notika projektu nedēļa.
Pasaule, kurā mēs dzīvosim
nākotnē, veidojas jau šodien.
Katrs mirklis ir kā mazs puzles
gabaliņš. Garlaicīgi noteikti nav
bijis, un lai tā turpinātos arī nākamajā mēnesī! Katrs gads atnāk,
kaut ko jaunu nesot, jaunu piesolot. Vēlam jums sapņot pārdrošus
sapņus par savu nākotni un izmantot šo mācību gadu un visas
iespējas, ko jums piedāvā skola
savu sapņu piepildījumam!
9.klases skolniece
Elizabete Kalniņa

20. februāris Lubānas vidusskolas vēsturē
ir īpašs. Skola kopā ar skolēniem, skolotājiem,
tehniskajiem darbiniekiem svinēja dzimšanas
dienu. Jā, tieši tā, dzimšanas dienu, 55 gadus!
Mēs esam tik dažādi, bet ļoti vajadzīgi, jo lielo
„kopā” veidojam katrs ar savu raksturu, savu
gribu un vēlmi būt kopā – būt Lubānas vidusskolā, uz kuru nākam ar prieku, kurā jūtamies
labi, jo skola nav tikai ēka, tā ir sajūta... Ar nesaraujamiem pavedieniem mēs esam ieausti
mūsu skolas vēstures rakstā. Būt skolā katru
dienu ir kas īpašs un neparasts. Mēs – visa
saime esam gan režisori, gan aktieri. Skolotāji,
vecāki virza, rosina, mudina un atklāj bērniem
ne vien jaunas zināšanas un prasmes, bet arī
dzīves patiesības un gudrības. „Saldskābmaizes” komanda skolai novēl garā stipru, darbos
saliedētu un optimistisku komandu (skolēni +
skolotāji + vadība +vecāki + visi citi skolā
strādājošie), jo spēks ir tieši vienotā komandā!
Domājošus skolēnus, kuri apzinās, ka viņiem
ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi, kā arī saprot, ka viss šajā dzīvē ir tikai un vienīgi pašu
rokās!
9.klases skolniece Elizabete Kalniņa

Novēlējumi
skolai
jubilejā
Skolai – jaunas izaugsmes iespējas, talantīgus, mācīties alkstošus skolēnus!
Skolēniem – saprotošus, radošus, kompetentus skolotājus! Novērtēt to, ko dod
mūsu skola viņiem. Būt pašiem ieinteresētiem
un zināšanas alkstošiem skolēniem.
Skolotājiem – veiksmi un izdošanos, ar
sirdsprieku darīt savu darbu! Meklēt jaunas
idejas mācīšanas procesā, kas dotu gandarījumu visām mācību un audzināšanas procesā iesaistītajām pusēm.
Skolas direktore Iveta Peilāne
Lielu sparu, pacietību un drosmi skolai,
jo šis ir tikai viens ķieģelītis mūsu pašu būvētajos dzīves namos. Ilgas un panākumiem
bagātas dienas skolai!
1.klase un audzinātāja Vita Paeglīte
Mūsu skolai dzimumdiena,
Skumjo apkārt nav neviena.
Visi laba vēlējumus teic,
Mīļām dāvanām to sveic.
Šodien, skola, sveicam Tevi,
Un pie reizes arī sevi.
Lai Tev vienmēr darba daudz
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Un ar bērniem kopā audz!
2. klase un audzinātāja Astra Šķēle
Skola! Tu auklē mūs, kamēr mēs esam
mazi, un atlaid, kad esam izauguši lieli. Tu
kā mūsu ligzda. Mēs te izšķiļamies, iemācāmies lidot, izaugam un aizejam katrs savā
dzīvē. Citiem tu esi parasta balta ēka, bet
mums – otrās mājas. Esi skaista un tīra! Lai
katru dzimšanas dienu skola aug! Lai mācību
zvans skan vēl daudzus gadus!
4. klase un audzinātāja Anita Petrovska
Pastāvēt kā vidusskolai, mainīties un pieņemt visu jauno, būt par vietu, kur visi jūtas
labi un kur ir vēlēšanās iegriezties arī pēc gadiem!
5. klase un audzinātāja Anita Tropa
Novēlam BŪT un svinēt daudzas apaļas
jubilejas! Būt skolai ar savu ES, kurā skolotāji
ir personības, kurā skolēni un skolotāji jūtas
labi, un kurā arvien tiek izzināts, apzināts, apgūts un iegūts!
8. klase un audzinātāja Ilona Kalniņa
Mīļajai Lubānas vidusskolai novēlam:
aktīvus, ieinteresētus, atbildīgus skolēnus;
zinošus, atsaucīgus, tolerantus skolotājus;
atbildīgus, čaklus, miermīlīgus tehniskos
darbiniekus!
10. klase un audzinātāja Ilva Markova
Mēs maza cilts, bet būsim lieli tik, cik
mūsu griba. /Rainis/
Medmāsiņa Elga Voļska
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Meteņdiena.
Kas tā
tāda?
Ja uz šo jautājumu dažs labs vēl atbildi
zinās rast, tad uz aicinājumu svinēt Meteņus
lielākā daļa no jauniešiem noteikti nodomās: –
Kāpēc? Vai tad šādus svētkus vēl mūsdienās
svin? Tās jau tikai tādas vecu laiku paražas...
Meteņi – tas ir brīdis, kad īsās ziemas dienas paliek garākas un laiks sāk griezties uz
pavasara pusi. To sauc arī par Meteņdienu,
Miesmeti, Pīrāgdienu, Vastlāvi, Aizgavēni,
Kuļu vakaru, Budēļu vakaru, Buduļdienu, arī
par Kurmja vakaru. Metenis mūsu senčiem ievadīja pavasara un jauna saimnieciskā gada
sākumu. Šajā laikā pārdomāja padarīto un
turpmākajam gadam nolika jaunus mērķus.
Ticējumi vēsta, ka Meteņos ir jābrauc ciemos,
daudz jāēd un tā ir pēdējā maskās ejamā diena.
7. februārī skolā notika Meteņdienas karnevāls 1.-4. klašu skolēniem. Skolas zāle bija
pilna ar dažādām maskām, tika dejots uz nebēdu, kā arī ēsti pīrāgi! Maskošanās skolā bija
skaļa un jautra, budēļi lēkāja, trokšņoja, dziedāja un dancoja.
Meteņu ēdiens ir zīdenis jeb grūdenis, ko
gatavo no žāvētas cūkas galvas puses, savārot ar grūbām un kartupeļiem. Saimnieces
cepa īpašu Meteņu maizi – tīteni.
Nereti Meteņus uzskata par bērnu svētkiem, tāpēc runā, ka pati Laima vai Metenis
šajā dienā metot dāvanas mazajiem rokās.
Izplatīta ir konfekšu bēršana bērnu pulciņā,
lai tie priecīgi lasa. Ja bērni priecīgi šajā dienā, tad izdosies arī viss gads līdz nākamajiem
Meteņiem. Tieši tāpēc gribu kārtējo reizi atgādināt mazu patiesību – tie ir mūsu, latviešu,
svētki. Un neviens cits bez mums viņus nesvinēs! Un neviens cits mūsu tradīcijas nespēs
izprast un saglabāt tik labi, kā mēs to varam!
Paldies visiem tiem, kas to saprot un šīs lietas mēģina iedzīvināt! Paldies skolēniem un
klašu audzinātājām par skaisto Meteņdienas
karnevālu!
12.klases skolniece
Ieva Merilija Akmentiņa

Ēnu diena
Lubānas vidusskolā
12.februārī visā Latvijā norisinājās izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” organizētais karjeras izglītības pasākums skolu jauniešiem “Ēnu diena” un šogad
pieprasītākā nozare bija medicīna. Šī paaugstinātā interese novērojama arī “Ēnu dienas” rezultātos – starp desmit pieprasītākajām profesijām, četras pārstāv medicīnas
nozari. Šogad pieprasītākās profesijas, ņemot vērā kopējo pieteikumu skaitu, skolēnu
vidū ir programmētājs ar 441 pieteikumiem, gaisa kuģa kapteinis, pilots – 331 pieteikumi, fizioterapeits – 243 pieteikumi, gaisa kuģa stjuarts – 226 pieteikumi, ugunsdzēsējs glābējs – 220 pieteikumi, arhitekts – 193 pieteikumi, televīzijas un radio raidījumu
vadītājs – 176 pieteikumi, feldšeris – 173 pieteikumi, ārsts – 160 pieteikumi un ķirurgu
ēnot vēlējās 156 skolēni. Šogad ēnotājus ar dažādām profesijām iepazīstināja 1695
ēnu devēji no visas Latvijas, kopumā piedāvājot 10 450 vakances.
“Ēnu dienas” mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi,
palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes
profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba
iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus. Latvijai
ir nākotne, jo mums ir ļoti gudri un mērķtiecīgi jaunieši. Domājot par savu karjeru, vairāk nekā puse jeb 57% skolēnu norādījuši, ka vissvarīgākais pirmajā darba vietā tiem
ir izaugsmes iespējas un profesionālo iemaņu attīstīšana. Atalgojumu par būtiskāko
faktoru pirmās darba vietas izvēlē min vien 14% aptaujāto.
No Lubānas vidusskolas ēnot devās 63 skolēni, tā ir apmēram viena trešdaļa. Ko
devās ēnot mūsu skolēni? Jaunieši ēnoja visdažādāko profesiju pārstāvjus – kardiologu, gastroenterologu Hosamu Abu Meri, fizioterapeitu, LMT reklāmas menedžeri, kinologu, skolotājus, bibliotekārus, policistus, bērnudārza audzinātājus, banku darbiniekus, dzīvnieku patversmes pārvaldnieku, biedrības futbola parks „Academy” vadītāju,
konditoru, uzņēmēju, vetārstu, kultūras nama vadītāju, programmētāju, neatliekamās
medicīnas ārstu, pirmskolas sporta skolotāju, kinoteātra vadītāju, mūzikas skolotāju,
pārdevēju grāmatnīcā, radiogrāferi, vizāžistu–grimētāju, autoapmācības pasniedzēju
un citus.
Daži citāti no skolēnu pārdomām:
“Es šo profesiju izvēlēšos, jo man tā interesē un patīk...”
“Noteikti izvēlēšos, jo man tas viss šķita aizraujoši...”
“Darbs var būt arī interesants un aizraujošs!”
“Ne mirkli nebija garlaicīgi, viss norisinājās pozitīvā gaisotnē!”
“Nu es saprotu, ka ir jātiecas pēc tā, kas patīk, nevis darīt to,
ko citi liek...”
Ēnu devēji arī rakstīja atsauksmes un rekomendācijas par
skolēniem, dažas no tām citēšu:
“Darbu veica apzinīgi un ar interesi.”
“Ļoti atbildīgi izturējās pret uzticētajiem pienākumiem.”
“Prieks par skolnieces atvērtību, toleranci, izpalīdzību
un sirsnību!”
“Ļoti patīkami komunicēt ar šādu zinātkāru personību!”
Esmu gandarīta par saviem skolēniem, kas mērķtiecīgi meklē savu nākotnes profesiju. Paldies vecākiem par atbalstu!
Skolotājs – karjeras konsultants Ilona Kalniņa

Darīt var iemācīties tikai darot
5.februārī skolā viesojās Lubānas vidusskolas absolvente, tagad Madonas SEB bankas darījumu vadītāja asistente Līga Grēvele. Nodarbības notika 4.–6., 7.–9., 10.–12. klašu grupās. Uzsākot darba gaitas, jaunieši bieži vien vēlas uzreiz ieņemt augstus
amatus un saņemt lielu algu, pat neapzinot savas stiprās un vājās
puses, pieredzi un prasmes. Tomēr to visu ir iespējams attīstīt
jau laikus – nepieciešama tikai drosme un vēlme. Nepārtraukta
profesionālā attīstība ir ļoti svarīga, veidojot karjeru un savu tēlu
jebkurā dzīves posmā.
Bankas darbiniece skolēniem ieteica:
1. Plānot laiku un pielāgoties;
2. Strādāt komandā;
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3. Komunicēt (ar dažāda gadagājuma, statusa, tautību un interešu cilvēkiem);
4. Lietot e-pasta/telefona komunikāciju;
5. Dibināt kontaktus;
6. Kārtot organizatoriskos jautājums;
7. Atklāt savas stiprās un vājās prasmes;
8. Izkopt uzstāšanās un prezentācijas prasmes;
9. Iemācīties gan plūkt uzvaras laurus, gan piedzīvot sāpīgus
zaudējumus;
10. Mācīties no pieredzes bagātākajiem.
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12. klases skolniece Laima Jelagina

NOVADĀ

Šūt patīk arī vīriešiem
Braucot cauri Meirāniem, vērts iegriezties šuvēju darbnīcā pie Pētera
Čaikovska. Te ir ko redzēt! Neskaitāmu
diegu spoles dažādās toņkārtās, milzīgs darbgalds, vairākas šujmašīnas,
audumu baķi, gatavi auduma iepirkumu
maisiņi, galdauti, interesanti puķupodi,
mežģīnes, gatavo un pusgatavo apģērbu stends – šobrīd top vestes un bikses
deju kolektīvam. Pēterim Čaikovskim
ikdiena paiet siltajās un mājīgajās šuvēju darbnīcas telpās, izpildot dažādus
pasūtījumus. Ikviens klients tiek laipni
sagaidīts.
Kad tu sāki apzināties, ka tev patīk
šūt? – Ģimenē šuvēji nav bijuši. Bet, cik es
sevi atceros, mani vienmēr ir interesējusi
apģērbu šūšana. Jau pirmsskolas vecumā
es modelēju, šuvu lellēm dažādus apģērbus. Mamma nekad man nav devusi rokās
adatu, es visu paņēmu pats. Pēc 3. klases
devos uz Rīgu mācīties baletu, tad man
interese par šūšanu nedaudz pieklusa. Ar
baletu nekas nesanāca, tad izmācījos par
drēbnieku..
Pastāsti, kādi bija tavi soļi ceļā uz
sertificētu drēbnieku? – 2 gadus mācījos
Rīgas 6.tehniskajā skolā par drēbnieku.
Pirmajā gadā bija mācības, otrajā – prakse kādā no šūšanas ateljē. Pēc profesijas
esmu sieviešu virsdrēbju drēbnieks. Mācījos šūt mēteļus. Diplomdarbs – šuvu mammai mēteli, sanāca brīnišķīgs. Saņēmu
ļoti labu novērtējumu, atzīmi. Un tad bija
dienests armijā. Pēc armijas atkal attālinājos no šūšanas. Strādāju tirdzniecībā. Tad
nāca laiki, kad visur mazināja štatus, es arī
pazaudēju darbu. Kaut kas bija jādomā, ko
darīt tālāk. Nebija jau ar ko šūt. Līdzekļu arī
nebija šujmašīnas iegādei. Mamma aizņēmās naudu. Paldies Aivaram Evelonam par
uzticēšanos un palīdzību!
Vai atceries, kas bija pats pirmais,
ko tu uzšuvi ar jauno šujmašīnu? – Tie
bija krekli. No bieza auduma – plīša, tādi
silti, raibi. Pārdevu pirmos kreklus vietējiem meirāniešiem, pārējos mamma veda
tālāk pārdot. Pēc tam sākās kleitu bums
– greznas kleitas dažādiem pasākumiem.
Pirmā bija – kāzu kleita. Tad sarīkoju kleitu
skati Meirānos vienā pasākumā, pēc tam
Aiviekstes svētkos Lubānā. Vispirms tapa
kleitas, pēc tam tika piemeklētas meitenes,
kurām derētu šīs kleitas. Kurām patika un labi derēja kleitas, tās dabūja
savā īpašumā. Arī pārējās kleitas ar
laiku tika pārdotas. Tad nāca dažādu
tautas tērpu bums dažādiem kultūras
namiem. Pamazām tika iegādātas
rūpnieciskās šujmašīnas.
Kas no šūšanas darbiem tev
patīk vislabāk? 20 vienādu kreklu,
bikšu, greznas kleitas vai moderna
mēteļa šūšana? – Man, protams, vislabāk patīk šūt mēteļus. Patīk strādāt
ar biezu audumu. Visgrūtāk strādāt
ar šifonu un tamlīdzīgiem plāniem un

slideniem audumiem.
Vai tev krīt uz nerviem, ka, piemēram,
cilvēks ir tērpies apģērbā, kas, tavuprāt,
viņam nepiestāv? – Man patīk vērot cilvēkus. Es uzreiz ievēroju apģērbu – piestāv
vai nepiestāv.
Pēc kā tu vērtē cilvēkus? – Tā kā man
tuva šūšana, es vērtēju cilvēku pēc apģērba. Arī apavus vienmēr ievēroju. Kaitina, ja
pie skaista apģērba ir nevīžīgi apavi. Apaviem jābūt arī tīriem. Pēc apģērba dažreiz
var spriest par pašu cilvēku – kāds viņš ir.
Spriežu par cilvēka gaumi.
Vai tu redzi, kas cilvēkam vislabāk
varētu piestāvēt un to arī iesaki? – Strādājam kopā. Dažreiz es iesaku kaut ko
savu, ja galīgi cilvēkam kaut kas nepiestāv,
bet viņš to ir iedomājies labu esam.

Vai tev ir kādi modes dizaineri, kuriem tu gribētu līdzināties?
– Es necenšos nevienam līdzināties.
Vienkārši šuju to, kas man pašam patīk,
kas patīk cilvēkam, kas pie manis atnācis.
Protams, ka dažreiz paskatos televīzijā kādus modes šovus, bet līdzināties – nē. Nav
jau kam līdzināties, vienkāršam cilvēkam
nav saprotamas augstās modes tendences. Un arī – modes dizaineru ir tik daudz,
ka visam nemaz nevar līdzi izsekot. Man ir
modes žurnāli, kuros paskatos, kādu ideju
aizņemos.
Vai tev patīk citu šuvēju radītie tērpi?
– Jā, protams.
Kā tev patika raidījums “Ievas pārvērtības” vai kāds cits šovs, kas saistīts ar
tēla radīšanu, pārģērbšanu, sapucēšanu. Vai skaties krievu TV “Modnij prigovor”? – Raidījums “Ievas pārvērtības” man
ne visai patika. “Modnij prigovor” patīk. Un
vēl es paskatos Ņujorkas “Runway”, kurā
cīnās jaunie dizaineri.
Tagad tev ir šūšanas darbnīca atvērta – jaunās telpās, vairākas šujmašīnas
iegādātas, ir profesionāls gludeklis,
milzīgs darbgalds piegriešanai. Kādus
klientus tu vislabprātāk vēlētos sagaidīt
savā darbnīcā? – Gaidu ikvienu, kam vajag ko pašūt vai saremontēt. Šuju bikses,
uzvalkus, mēteļus, svārkus, blūzes, kreklus, tautiskos tērpus... Esmu apvilcis dīvānus, krēslus, automašīnu sēdekļus, tā ka
rūpējos ne tikai par cilvēkiem, bet arī par
tehniku.
Kas ir vissvarīgākais, modelējot, šujot tērpus? Krāsa, audums, ideja? – Viss
ir svarīgs kopumā. Viens bez otra nevar
dzīvot.
Ko tev nozīmē sarkanā krāsa? – Tā
ir mana mīļākā krāsa, nu vismaz liekas, ka
man tā piestāv. Un šajā sezonā sarkanā
krāsa ir TOP krāsa.
Vislabākā dāvana, kuru labprāt saņemtu dzimšanas dienā? – Nezinu. Varbūt laba grāmata? Romānus nelasu. Man
patīk praktiskas grāmatas – par šūšanu,
galda klāšanu, tautas tērpiem...
Vai kādreiz ir ienākusi prātā doma:
man ir apnicis šūt, es to vairs negribu?
– Nē, vēl nav pienācis tāds brīdis. Šūt man
patīk.
Tev darbnīcā ir arī dažādi audumi
redzami. Kādus vēl izstrādājumus tu varētu piedāvāt? – Lina audums, kokvilna...
Var pašūt kleitas, blūzes, gultasveļu. Man
ir pašūti skaisti iepirkumu auduma
maisiņi, varu pašūt skaistus jebkura
lieluma dāvanu maisiņus.
Pēterim ir arī hobijs – siltumnīca,
dārzs, puķes. Viss aug, ko iestāda
– viņam ir tā saucamie “zaļie pirkstiņi”. Pagājušogad vienīgi nepadevās
arbūzi, kurus bija iecerējis izaudzēt.
Iepriekšējā gadā esot labi auguši.
Nupat izlasīju internetā, ka Filadelfijā
ir nodibināts vīriešu pulciņš, kura dalībnieki vēlas šūt un adīt. Pēteris nebūt
nav vienīgais vīrietis, kam patīk šūt.
Ligita Pētersone
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SPORTS

Lubānas novada atklātais čempionāts
64 lauciņu dambretē

Meirānu tautas namā 15. februārī
notika Lubānas novada atklātais čempionāts 64 lauciņu dambretē.
Čempionātā piedalījās 32 dalībnieki.
Pārstāvji bija no Rīgas, Rēzeknes, Viļāniem, Jēkabpils, Madonas, Dzelzavas,
Mārcienas, Liezēres, Meirāniem, Saikavas. Šoreiz tikai iztrūka spēlētāji no Gulbenes un Daugavpils. Izlozi datorizēti vadīja Guntis Skudra (Dzelzava).
Spēlējot pēc Šveices sistēmas 9 kārtas, apdomā 15 minūtes katram uz partiju,
vīru grupā uzvarēja V. Vizulis (Jēkabpils),
2.v. I. Gritāns (Viļāni), bet trešais – šo rindiņu autors V. Mass.
Sievietēm: 1.v. V. Priedniece (Rēzekne), 2.v. N. Malahovska (Viļāni), 3.v. A.
Priedniece (Rīga).
Jauniešu grupā: 1.v. A. Lipša (Jēkabpils), 2.v. A. Švirkste (Dzelzava), 3.v. L.
Malinovska.
1.-3.v. ieguvēji saņēma medaļas un
diplomus, bet uzvarētāji vīru, sievu grupā
– kausus.
Par sagādātajām balvām pateicība
Lubānas novada pašvaldībai un personīgi
Ivaram Bodžam, kā arī tautas nama vadītajai Ingai Aizsilniecei, kas vienmēr aktīvi
palīdz sagatavot sacensībām telpu, sarūpē nelielas uzkodas un palīdz uzsākt un
nobeigt sacensības.
Dalībnieki bija apmierināti un nākamgad cer atkal apmeklēt Lubānas novada
atklāto čempionātu 64 lauciņu dambretē.
Ļoti iepriecināja Ingas atraktīvā uzruna un
nobeiguma vēlējumi.
Uz tikšanos arī nākamgad Meirānos!
Sacensību galvenais tiesnesis
Valdis Mass
Igora Malahovska foto.

Zoles ziņas
23. februārī sevišķi kuplā skaitā noritēja kārtējais zoles
turnīrs, kurā piedalījās 27 dalībnieki. Šajā turnīrā veiksmīgākie ierindojās šādās vietās:
1. vieta Dzintars Bušs;
2. vieta Agnis Pūris;
3. vieta Andris Sproģis;
4. vieta Jānis Kalve;
5. vieta Aigars Čudarkins;
1. zole Jānis Priednieks.
Dāmu grupā:
1. vieta Santa Šķēle;
1. zole Biruta Lāce.
Informāciju sagatavoja Velga Puzule
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AKTUĀLI
Uzņemšana Madonas biznesa inkubatorā notiks
no 1. marta līdz 20. martam.

>

Uznemsana
,
LIAA Madonas
biznesa
inkubatora-

AKTUĀLA INFORMĀCIJA
Pirmsinkubācija
– Novērtē savu biznesa ideju un tās dzīvotspēju.
– Apgūsti biznesa prasmes un iemaņas.
– Izmanto kopstrādes telpas.
– Apmeklē bezmaksas konsultācijas, apmācības un seminārus, mentoru konsultācijas no pieredzējušiem uzņēmējiem
un ekspertiem.
Inkubācija:
– Papildus pirmsinkubācijas sniegtajām iespējām, saņem
50% līdzfinasējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei.
– Ņemt grantu (ar 50% līdzfinasējumu) līdz 10 000 EUR
pakalpojumu un līdz 5 000 EUR aprīkojuma iegādes izmaksu
segšanai.

1.03. - 20.03.
-

Laipni gaidīti Madonā, Blaumaņa ielā 3,
LIAA Madonas biznesa inkubatorā!

29. februārī pulksten 11.00
Lubānas pilsētas bibliotēkā

Tikšanās ar lubānieti,
novadpētniecības entuziastu
Andri Dzeni
Iepazīsimies ar viņa savāktajiem novadpētniecības materiāliem
par Aiviekstes gultnes regulēšanas darbiem
no 1924. gada līdz 1938. gadam.

25. aprīlī
Lubānas novada Meirānu Kalpaka pamatskolā
Jānim Zāberam veltīts
zēnu vokālistu konkurss

„AIVIEKSTES LAKSTĪGALAS 2020”
Konkursa sākums plkst. 11.00
plkst. 18.00
LU PREZIDIJU KONVENTA VĪRU KORA
(diriģente, mākslinieciskā vadītāja
Lorija Vuda Cinkusa)
koncerts un konkursa laureātu
apbalvošana Meirānu tautas namā.
Ar konkursa nolikumu,
konkursa norises programmu var
iepazīties pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 28. februāris

Kas jāzina un jādara, ja tevi, tavu ģimeni, draugus piemeklējusi ugunsnelaime?
Palīdzība pēc ugunsgrēka!
Labdarības fonds “Pēc Ugunsgrēka”
Kontakttālrunis: 20110020
mājas lapa: www.pecugunsgreka.lv
Labdarības fonda “Pēc ugunsgrēka”
galvenais darbības virziens ir materiālās un
finansiālās palīdzības sniegšana – ugunsgrēkā cietušiem cilvēkiem. Mēs apvienojam to cilvēku pūles, kuri nav vienaldzīgi
pret grūtā situācijā nokļuvušiem līdzcilvēkiem. Kopā mēs varam paveikt lielas lietas
un radīt īstu brīnumu, palīdzot pārdzīvot
negaidītas grūtības un atgriezties pilnvērtīgā dzīvē.
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MEIRĀN
OS
7. martā plkst. 20.00
Meirānu tautas namā
Sieviešu dienai veltīts

KONCERTS

ielūdz
Grigorijs Gorodko Gregs
Ieejas maksa: 2 EUR
skolēniem – 1 EUR
7. martā no plkst. 22.00
Meirānu tautas namā

BALLE

Andreja Ēķa komēdija

“KLASES SALIDOJUMS 2”
6. martā plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā

20. martā plkst. 19.00
Lubānas pilsētas klubā
Ozolkalna amatierteātra
“SPĒLMANIS”
psiholoģiskā starppaaudžu drāma

Komandā 6 dalībnieki
Pieteikt komandu var, sūtot tās nosaukumu
un dalībnieku skaitu uz e-pastu:
renateozolinaa@gmail.com līdz 10.03.
Aicināti arī līdzjutēji un skatītāji!

PALDIES
DONORIEM!

“DĀMAS”

Izrāde “Dāmas” ļauj paskatīties
pašiem uz sevi no malas. Konflikts ģimenē – it kā nekas traks, pusaudze nav
kārtējo reizi pārnākusi mājās, bet tālākie
notikumi atklāj sasāpējušus jautājumus
un izjauc tik ierasto ikdienu, mainot to
uz visiem laikiem. Vai mēs esam gatavi beidzot runāt, pieaugt, būt paši? Cik
daudz iespēju esam palaiduši garām,
domājot, ka tas, ko darām, ir pareizi.
Teātra režisore Tatjana Ābeltiņa, raksturojot izrādi, saka: “Šī ir izrāde, kura
jāredz būtu ikvienam. Vecmāmiņa, meita un mazmeita, trīs paaudzes vienuviet.
It kā nekas sevišķs, bet viņu starpā ir tik
daudz nepateikts, neizrunāts. Vienas
nakts nenozīmīgs notikums – šķietamo miermīlīgo ģimenes idilli sašķeļ
drumslās. Piekrītu, ka izrāde ir smaga,
emocionāls pārdzīvojums vēl pēc izrādes neliek mieru, bet līdz šim dzirdētās
atsauksmes ir smeldzīgas – katrs no
skatītājiem ir atpazinis sevi.”
Beļavas pagasta Ozolkalna amatierteātris “Spēlmaņi” savu darbību uzsācis
2012. gadā. Teātris regulāri uzved jaunas izrādes, ar kurām vairākkārt iegūti
I pakāpes diplomi Gulbenes novada
teātra skatēs. Režisore Tatjana Ābeltiņa
kolektīvu vada no 2018. gada rudens.
Piedzīvo nebijušus iespaidus neierastās telpās un teātra spēles kombinācijā! Izrāde apmeklētājiem pieejama no
14 gadu vecuma. Ieeja 2 EUR

Nākamais laikraksta “Lubānas Ziņas”
numurs iznāks 2020.g. 13. martā.
Informāciju iesniegt domē redaktorei
līdz 6. martam.
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Par īpašu noskaņu rūpēsies
GREGS
Starplaikus aizpildīs DJ ar
populārākajiem un jaunākajiem hītiem
Ieejas maksa: 4 EUR

Kārtējā Donoru diena Lubānā notika šī gada 13. februārī. PALDIES visiem
asins komponentes ziedotājiem, kas ir
atraduši laiku, lai ziedotu daļu no sevis
citam cilvēkam, tādējādi, lai izglābtu kādam dzīvību!
Pēc asins Donoru centra datiem
viens donors izglābj trīs cilvēku dzīvības. Tas ir daudz! Tā ir sevis ziedošana
un labdarība! Tādēļ liela pateicība visiem 40 donoriem, kuri nodeva asinis,
t.sk. 4 donori nodeva pirmreizēji. Lai visiem ir stipra veselība un veiksme!
Sociālā dienesta direktore
Inese Lībere

15. martā plkst. 16.00
Lubānas pilsētas klubā

CIRKS

Precīzākai informācijai sekot uz afišām
25. martā
plkst. 13.30
Aiviekstes krastā pie piemiņas akmens
komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienai veltīts

ATCERES BRĪDIS
27. martā pkst. 19.00
Lubānas pilsētas klubā
Svinam Starptautisko teātra dienu kopā!
Lubānas amatierteātris “PRIEKŠSPĒLE”
piedāvā situāciju komēdiju
Vils Evanss & Valentains

KAUDZĒM NAUDAS

Režisore – Ilze Kraukle. Skatuves kustību
konsultante – Laila Ozoliņa, kostīmu māksliniece – Velga Puzule, gaismu un skaņu
operators – Andris Stoļers. Ieeja brīva
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 28. februāris

Tajās lapās, ko mūžības vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs.
(Z. Purvs)
Izsakām līdzjūtību
Mildas Saukas tuviniekiem,
viņu mūžības ceļā pavadot.
Koris “Noskaņa” un Silvija
Balts eņģelis atnāca sapnī
Un aiznesa tevi sev līdz.
Tur, baltajā, baltajā mierā.
Skumju brīdī esam kopā ar
Birutas Skrabes piederīgajiem,
viņu mūžībā pavadot.
Koris “Noskaņa” un Silvija

Pieminam aizsaulē
aizgājušos...
Mēs turam svētas atmiņas...
Milda Sauka 86 g. (Lubāna)
Mirusi 19.02.2020.
Biruta Skrabe 61 g. (Lubāna)
Mirusi 23.02.2020.

