
Sēdē piedalās deputāti: Rudīte Kolāte, 
Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Sand-
ra Valaine, Guntis Klikučs, Tālis Salenieks. 
Sēdē nepiedalās deputāti: Laila Ozoli-
ņa, Māris Valers – aizņemti pamatdarbā,                                              
Lana Kunce – ārzemju komandējumā. 

Pieņemtie lēmumi:                   
1. Par pašvaldības apbalvojuma 

“Lubānas novada gada cilvēks” nomināci-
jām 2017. gadā

 Piešķirt Lubānas novada pašvaldības 
apbalvojumu „Gada cilvēks” Zemessardzes 
3.brigādes, Zemessardzes 25.kājnieku batal-
jona 2. kājnieku rotas virsseržantam Mārim 
Ezeriņam par nozīmīgu ieguldījumu jaunatnes 
patriotiskajā audzināšanā un novada  atpazīs-
tamības veicināšanā.

 Piešķirt Lubānas novada pašvaldības 
apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Lubānas no-
vada iedzīvotājai Skaidrītei Kalniņai par ilg-
gadēju godprātīgu darbu un ieguldījumu sava 
novada un tā iedzīvotāju labā.

 Piešķirt Lubānas novada pašvaldības 
apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Lubānas 
kultūras nama lauku kapelas “Meldiņš” vadī-
tājam Andrim Dzenim par  nozīmīgu ieguldīju-
mu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā 
un tradīciju izkopšanā Lubānas novadā.

 Piešķirt Lubānas novada pašvaldības 
apbalvojumu „Gada cilvēks izglītībā” Meirā-
nu Kalpaka pamatskolas direktores vietniecei 
mācību un audzināšanas darbā Ilzei Stiprajai 
par nozīmīgu ieguldījumu starptautisko projek-
tu koordinēšanā un vadīšanā Meirānu Kalpaka 
pamatskolā.

 Piešķirt Lubānas novada pašvaldības 
apbalvojumu „Gada cilvēks kultūrā” Lubānas 
kultūras nama tautas deju kolektīvu vadītājai 
Lailai Ozoliņai  par TDA „Lubāna” un jauniešu 
deju kolektīva „Žuburi” augstiem sasniegu-
miem, novada vārda popularizēšanu Latvijā 
un ārpus tās robežām.

 Piešķirt Lubānas novada pašvaldības 
apbalvojumu „Gada cilvēks sportā”  basketbo-
la komandai “Lubāna”: Magnusam Mūkinam, 
Edgaram Saulītim, Ģirtam Žeieram, Rolan-
dam Saleniekam, Kristapam Pērkonam, Ma-
rekam Masam, Mārtiņam Petrovam, Ričar-
dam Kolātam, Marekam Krēsliņam, Edijam 
Smilgam, Rinaldam Kočānam, Kristapam 
Līcītim, Kasparam Ozoliņam par sportiska-
jiem sasniegumiem 2017. gadā un novada 
vārda popularizēšanu.

 Piešķirt Lubānas novada pašvaldības 
apbalvojumu „Gada jaunietis” Vidzemes 
augstskolas 4. kursa studentei Katrīnai Va-
lainei par ieguldījumu pozitīva jaunieša tēla 
veidošanā,  par novada vārda  atpazīstamības 
veicināšanu.

 Piešķirt Lubānas novada pašvaldības 
apbalvojumu „Gada cilvēks labdarībā” uzņē-
mējam, z/s “Vilces” īpašniekam Guntim Kliku-
čam par nesavtīgu ieguldījumu novada labā.

 Piešķirt Lubānas novada pašvaldības 
apbalvojumu „Gada cilvēks valsts iestāžu un 
pašvaldības darbā” Lubānas novada sociālā 
dienesta direktores vietniecei Vijai Banderei 
par nozīmīgu ieguldījumu sociālajā jomā no-
vadā.

 Piešķirt Lubānas novada pašvaldības 
apbalvojumu „Gada cilvēks savā amatā” Lu-
bānas vidusskolas grāmatvedei Līgai Birziņai 
par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, 
savu novadu, sabiedrību.

 Piešķirt Lubānas novada pašvaldības 
apbalvojumu „Gada cilvēks savā amatā” VSAC 
“Latgale” fi liāles “Lubāna” sociālā sektora va-
dītājai Dacei Valainei par godprātīgu attieksmi 
pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību.

 Piešķirt Lubānas novada pašvaldības 
apbalvojumu „Gada cilvēks savā amatā” ģi-
menes ārstei Veltai Igaunei par godprātīgu 
attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, 
sabiedrību.

 Piešķirt Lubānas novada pašvaldības 
apbalvojumu “Lauku sētas saimnieks” lauku 
sētas saimniekiem Ingrīdai un Jānim Akme-
ņiem par ieguldījumu lauku vides sakopšanā 
un lauku dzīves veida popularizēšanā.

Turpinājums 2. lpp.

 12. oktobrī tika saņemta Latvi-
jas Valsts prezidenta kancelejas vēstule 
par pieņemšanu, ko rīko Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis par godu Latvijas Re-
publikas proklamēšanas  99. gadadienai, 
aicinot uz to pašvaldību vadītājus un no 
katras pašvaldības vienu uzņēmēju, ar 
kura darbību un panākumiem pašvaldība 
un iedzīvotāji lepojas. Deputāti vienojās 
par Gunta Klikuča kandidatūru – uzņēmēju, 
z/s “Vilces” īpašnieku.

19. oktobrī tika sasaukta jaunie-
vēlētās Vēlēšanu komisijas pirmā sēde, 
kurā par komisijas priekšsēdētāju komisi-
jas locekļi atkārtoti  ievēlēja Sandru Līcīti, 
par Vēlēšanu komisijas sekretāri – Līgu 
Birziņu. Komisijas locekļi: Elga Voļska, Ja-
nīna Leice, Inta Torgāne, Sandra Vasiļevs-
ka, Valdis Groza, Dainis Pličs, Kaspars 
Trops, Gunta Ārende. 

19. oktobrī Vēlēšanu komisija 
apstiprināja deputātes Lailas Ozoliņas 
(vēlētāju apvienība “Mūsu mājas rītdie-
nai”) stāšanos bijušās deputātes Līgas 
Špunes (vēlētāju apvienība “Mūsu mājas 
rītdienai”) vietā. 

Aktuāli
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Domes sēde 26.10.2017 “Gada cilvēks 
savā amatā” – 
Velta Igaune

Daktere Velta Igaune dzimusi Varakļā-
nu novadā. Pēc vidusskolas absolvēšanas, 
devās studēt uz Rīgas medicīnas institūtu. 
Pēc augstskolas beigšanas 1988. gadā at-
nāca strādāt uz Lubānu kā ārste – terapeite. 
Savos darba gados nācās pildīt arī galve-
nās ārstes pienākumus. Dakterīte jau vairāk 
kā 20 gadus ir daudzu lubāniešu ģimenes 
ārste. Viņa ir mierīga, iejūtīga un vērīgi uz-
klausa pacientu sūdzības. Medicīna – tas 
ir amats, zinātne un māksla. Ārsti – cilvēki, 
kas vienmēr par mums ir nomodā. Dodot 
gaismu citiem – sadeg paši. Tāda ir mediķu 
sūtība.

Runāt par ārstiem – tas patiesībā ir ļoti 
nopietni. Ārsts taču ir glābiņš, kad sirgstam, 
tāpēc uz viņiem paļaujamies – izdarīs visu, 
lai mums palīdzētu. Tikpat būtiski, kā ārst-
nieciskās manipulācijas, sirdzējam ir ārsta 
attieksme – tas, vai speciālists, kura rokās 
viņš nonācis, ir ieinteresēts viņa liktenī. Pats 
svarīgākais, ko gaidām no ārsta, lai viņš mī-
lētu cilvēkus. Lai tad, kad mūs ārstē, mēs 
justos kā ārstam vissvarīgākais cilvēks, ne-
vis baudītu attieksmi – atkal kārtējais slim-
nieks atnācis!

Ārsts nespēs profesionāli izaugt, ja viņā 
nebūs cilvēkmīlestības, personības spēka.

Dakterītei Veltai Igaunei piemīt šīs dau-
dzās īpašības. Lai arī viņa liekas tāda ne-
daudz klusa un kautrīga, viņa uzmanīgi 
noklausās visas savu pacientu sūdzības un 
izdara savus secinājumus, nozīmējot tālā-
ko ārstēšanu. Paldies, dakterīt, par iejūtību, 
mīlestību uz savu darbu un zināšanām, ko 
sniedzat mums, slimniekiem, lai mūs at-
grieztu dzīvē.

2. Par Lubānas novada autoceļu uztu-
rēšanas klašu apstiprināšanu

Apstiprināt Lubānas novada autoce-
ļu uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 
1.novembra līdz 31.martam) un vasaras se-
zonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim).

3. Par noteikumu  „Lubānas novada 
autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu teh-
niskās specifikācijas” apstiprināšanu

Apstiprināt noteikumus “Lubānas no-
vada autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu 
tehniskās specifi kācijas”. 

4. Par deklarētās dzīvesvietas anulē-
šanu 

Anulēt S.B., D.K., D.A.K. deklarēto dzī-
vesvietu Lubānā. Saskaņā ar Administratīvā 
procesa likuma 70.panta 1.daļu lēmums stā-
jas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresā-
tam. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās dienas Adminis-
tratīvajā rajona tiesā pēc pieteicēja adreses 
vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

5. Par finansējuma piešķiršanu Lubā-
nas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Piešķirt Lubānas evaņģēliski luteriskajai 
draudzei (reģistrācijas Nr. 90000458155) 
20000 euro fi nansiālu atbalstu projekta 
“Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes 
baznīcas jumta seguma maiņa” realizāci-
jai. Veikt attiecīgus grozījumus pašvaldības 
2017. gada budžetā.

6. Par finansējuma piešķiršanu bied-
rībai „Aborieši”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldī-
bām” 15.panta pirmās daļas 2. un 6.punktu, 
kas cita starpā nosaka, ka viena no pašval-
dības autonomām funkcijām ir gādāt par sa-
vas administratīvās teritorijas labiekārtošanu 
un veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu 
un sportu, 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, 
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas 
ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Lubānas 
novada  pašvaldības noteikumiem „Par fi -
nansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, 
nodibinājumiem un reliģiskām organizāci-
jām”, kas apstiprināti ar domes 31.03.2017. 
lēmumu (protokols Nr. 3), 

piešķirt biedrībai „Aborieši” fi nansējumu 
EUR 1300 apmērā daļējai biedrības reali-
zētā projekta “Esi aktīvs Lubānā” fi nansē-
šanai atklāta projektu iesniegumu konkur-
sa Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ak-
tivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” ietvaros. 

Finansējumu paredzēt no pašvaldības 
2017. gada  budžeta brīvajiem (nesadalī-
tajiem) līdzekļiem, izdarot attiecīgus gro-
zījumus budžetā. Slēgt līgumu ar biedrību 
„ABORIEŠI” par fi nansējuma piešķiršanu.

7. Par adreses maiņu īpašumam 
“Mazniedrītes” no „Niedrītes” uz  „Maz-
niedrītes”, Indrānu pag., Lubānas nov.

Mainīt adresi un nosaukumu īpašuma 
“Mazniedrītes” zemes vienībai un ēkām no 
„Niedrītes”, Indrānu pag., Lubānas nov., uz 
„Mazniedrītes”, Indrānu pag., Lubānas nov.

8. Par Lubānas novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes vienības 
„Palienas”, Meirāni, Indrānu pagasts, Lu-
bānas novads atsavināšanu

2017.gada 31.maijā pašvaldības domē 
tika pieņemts lēmums “Par pašvaldības ne-
kustamā īpašuma – zemes vienības  – “Mei-
rānu Kalpaka pamatskola”  Meirāni, Indrānu 
pagastā, Lubānas novadā, nodošanu atsa-
vināšanai”. Uz šo brīdi ir veikti visi priekšdar-
bi – sagatavots atsevišķs zemes vienības ro-
bežplāns un veikts īpašuma novērtējums.

Nodot atsavināšanai Lubānas novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes 
vienību „Palienas”, Meirānos, Indrānu pa-
gastā, Lubānas novadā,  pārdodot to izso-
lē.

Apstiprināt īpašuma nosacīto cenu 1953 
EUR. 

Lēmuma izpildi organizēt izpilddirekto-
ram.

9. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 
Lubānas novada pašvaldības 2017. gada 
26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 
„Par pašvaldības 2017. gada budžetu”” 
apstiprināšanu

Sakarā ar fi nansējuma saņemšanu no 
valsts sociālās apdrošināšanas aģentū-
ras transporta izdevumu kompensācijām 
personām ar invaliditāti, līdzfi nansējuma 
pieprasījumu no biedrības “Aborieši” un 
Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes 
ES ELFLA projektu īstenošanai, papildus 
līdzekļu nepieciešamību invalīdu pacēlāja 
iegādei un pašvaldības īstenotajiem pasā-
kumiem siltumapgādes uzlabošanai Ozolu 
ielas 11a katlumājas apkalpes zonā, pa-
matojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību 
budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldī-
bā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatī-
šanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, 
ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 
23.10.2017. (protokols Nr.11, 9. §) pozitīvo 
atzinumu,

veikt grozījumus pašvaldības 2017. 
gada budžetā un apstiprināt saistošos no-
teikumus Nr. 12 „Grozījumi Lubānas novada 
pašvaldības 2017. gada 26. janvāra sais-
tošajos noteikumos Nr. 2 „Par pašvaldības 
2017. gada budžetu”” (saistošie noteikumi 
atrodami mājaslapā www.lubana.lv).

10. Par telpu iznomāšanu nekustama-
jā īpašumā “Meirānu Stacija”, Meirānos, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Nodot iznomāšanai pašvaldības nekus-
tamā īpašuma “Meirānu Stacija”, Meirānos, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, telpas 
(telpu grupas Nr. 604 pēc būves kadastrālās 
uzmērīšanas lietas) ar kopējo platību 63,7 
m², nomnieku  noskaidrojot mutiskā izsolē.

Noteikt telpu izmantošanas veidu – 
tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana un no-
sacīto  nomas maksu (izsoles sākumcenu) 
26.00  EUR mēnesī. 

Izsoli organizēt pašvaldības izpilddirek-
toram. 

Informāciju sagatavoja 
Mārīte Kotāne
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Māris Ezeriņš – Zemessar-
dzes 3. brigādes, Zemessar-
dzes 25. kājnieku bataljona 2. 
kājnieku rotas virsseržants.

Māris Ezeriņš jau kopš 
1994. gada savu dzīvi ir sais-
tījis ar armiju. Pēc Aizkraukles 
arodvidusskolas absolvēša-
nas, brīvprātīgi iestājās armijā 
un dienēja Alūksnes mobilo 
strēlnieku bataljonā. Par priekš-
zīmīgu dienesta pienākumu 
veikšanu novērtēts – paaugsti-
nāts dienesta pakāpē un amatā. No 2001. 
gada līdz 2010. gadam dienējis LR Saeimas 
un Valsts prezidenta drošības dienestā. No 
2010. gada dienestu turpina Zemessardzes 
25. kājnieku bataljonā Gulbenē.

Māris Ezeriņš ir Latvijas, savas tautas 
un novada patriots. Cieņā tur latviešu valo-
du un tautas tradīcijas. Aktīvi veic Zemes-
sardzes popularizēšanu, piedaloties pat-
riotiskajos pasākumos skolās Lubānas un 
kaimiņu novadu organizētajos pasākumos, 
kur tiekas ar jauniešiem, runā par patriotis-
mu un aicina jauniešus stāties Zemessar-
dzē. Mārim ir priekšzīmīga attieksme pret 
darbu. Darbā iegulda milzīgas pūles un 
nesavtīgi ziedo savu personīgo brīvo lai-
ku. Ar savu piemēru un stingro nostāju ir 
izveidojis ciešus kontaktus ar savas rotas 
zemessargiem.

Aktīvi sadarbojas ar Jaunsardzi. Ar savu 
stāju un piemēru piesaista jauniešus bruņo-
tajiem spēkiem, tieši tādēļ daudzi jaunsargi 
turpina dienestu Zemessardzē, kā arī izsaka 
vēlēšanos iestāties profesionālajā dienestā. 
Īpaša sadarbība izveidojusies ar 220. Lubā-
nas un 212. Varakļānu jaunsardzes vienī-
bām, sniedzot atbalstu jaunsargu nometņu, 
pārgājienu un ierindas skašu nodrošināša-
nā un norisē.

Pateicoties savām organizatora un līde-
ra dotībām, Māris Ezeriņš nezaudē saikni 
ar zemessargiem pēc viņu iestāšanās ba-
taljona Veterānu apvienībā. Uztur regulārus 
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kontaktus ar savas rotas 
zemessargiem – vete-
rāniem, iesaistot viņus 
Jaunsardzes pasākumos, 
pulkveža O. Kalpaka pie-
miņas un atceres pasāku-
mos utt.

Virsseržants M. Eze-
riņš aktīvi piedalās Na-
cionālo bruņoto spēku 
un Zemessardzes rīko-
tajos pasākumos. Ir liels 
atbalsts pulkveža O. Kal-

paka piemiņas fonda un Lubānas paš-
valdības rīkotajos piemiņas un atceres 
pasākumos Visagala kapos, O. Kalpaka 
dzimtas māju sakopšanas talkās un Ka-
roga svētkos “Liepsalās”, kā arī 11. no-
vembrī, palīdzot organizēt Lāpu gājienu 
un piemiņas brīdi pie Uguns altāra Lubā-
nas vecajos kapos.

Sadarbībā ar pašvaldībām un Valsts 
policiju, daudzkārt organizējis un piedalī-
jies atbalsta sniegšanā gan mežu uguns-
grēku dzēšanā, gan pazudušu cilvēku 
meklēšanā, gan kārtības nodrošināšanā 
dažādos kultūras pasākumos Lubānas 
un kaimiņu novados.

Par lielo ieguldījumu Nacionālo bru-
ņoto spēku attīstībā, par priekšzīmīgu 
dienestu, par pašaizliedzīgu ieguldīju-
mu zemessargu apmācībā, kā arī jau-
natnes patriotiskajā un militārajā audzi-
nāšanā, valstiskās apziņas audzināšanā 
pilsoņos, sagatavojot viņus kalpošanai 
savai valstij un zemei un savas valsts un 
zemes nelokāmai aizsargāšanai, šogad 
apbalvots ar Valsts augstāko apbalvo-
jumu – Viestura ordeņa otrās pakāpes 
(sudraba) goda zīmi. Tas ir vislielākais 
novērtējums, ko cilvēks mūža laikā var 
saņemt Latvijā. Māris to ir sasniedzis 
38 gadu vecumā. Viņš ir visa Lubānas 
novada lepnums un paraugs. Mums ir 
gods dzīvot vienā novadā un pilsētā ar 
Māri. 

“Gada cilvēks” – Māris Ezeriņš “Gada cilvēks 
izglītībā“ – Ilze Stiprā

Ilze Stiprā ir 
Meirānu Kalpaka 
pamatskolas labais 
gariņš, bez kura 
skolas dzīve nebū-
tu tik daudzpusīga. 
Viņa ir skolotāja, 
kas vienmēr atradīs 
iespēju, kā paplaši-
nāt bērnu redzeslo-
ku, vienmēr uzmun-
drinās un pateiks 
labu vārdu gan skolas bērniem, gan kolēģiem, 
palīdzēs ar labu padomu un iedrošinās. Ilze ir 
patiesa sava darba entuziaste, pašaizliedzīgi 
piedalās skolas dzīvē, padarot to interesantu, 
radošu un laikmetīgu. Nežēlojot brīvo laiku, 
viņa velta sevi pedagoga darbam, katram sko-
lēnam atrodot individuālu pieeju, radot interesi 
un prieku apgūt svešvalodas. Ilze pati pārval-
da vairākas svešvalodas, kas skolai ļoti palīdz 
kontaktos ar ārvalstu pārstāvjiem. Viņa ir sko-
lotāja un audzinātāja, kam ir ļoti svarīga bērnu 
izaugsme, tālāku mērķu apzināšanās, spēja sa-
skatīt skaisto, gaišo un vērtīgo sev apkārt. Ilze 
māca jaunatnei mīlēt dabu, meklē iespējas, kā 
palīdzēt, saskatīt un atrast jaunietim savu vietu 
lielajā dzīvē, mudinot skolēnus iesaistīties dažā-
dās ārpusskolas aktivitātēs un norisēs.

Ilze Stiprā ir aktīvi darbojusies Nordplus 
projektā “Ūdens – dzīvības avots” 2016./2017. 
m.g. Viņa veica aktīvu koordinatores dar-
bu “Mammasdabas” vēstniecības aktivitātēs 
2016./2017.m.g., ir sagatavojusi izcilu mācību 
stundu starptautiskajai izglītības akcijai “Pasau-
les lielākā mācību stunda” 2016./2017. m.g., kā 
arī veikusi veiksmīgu koordinatores darbu pro-
jekta “Erasmus+” aktivitāšu realizēšanā Meirā-
nu Kalpaka pamatskolā.

Ilze ir sirsnīga un atsaucīga kolēģe, izcila 
pedagoģe, kas ar patiesu atdevi, mīlestību un 
prieku dara savu darbu, liekot ar lepnumu iz-
skanēt Meirānu Kalpaka pamatskolas vārdam.

Šobrīd Katrīna ir Vidzemes 
augstskolas 4. kursa studente, 
bet vasaras periodā viņu itin 
bieži varējām satikt Amatnieku 
centrā, kur top pirts zāļu pa-
klājiņi. Lubānas pusē Katrīnas 
aromātiskie paklājiņi jau ir pa-
zīstami un pieprasīti. Katrā pa-
klājiņā tiek ieausti vairāk nekā 
20 dažādi augi, kas saglabā 
savu dabisko aromātu arī zie-
mā. Noietu paklājiņiem Katrīna 
meklē dažādos tirdziņos, kuros 
pircējiem tiek stāstīts arī par to, kā mēs te, 
Lubānā un Lubānas klānos dzīvojam.

Blakus studijām augstskolā Katrīna 
LLKC Madonas nodaļā ir beigusi apmācību 
programmu jauniešiem uzņēmējdarbības 

“Gada jaunietis” – Katrīna Valaine
veicināšanai. Šajā vasarā viņa 
par savu darbību stāstīja citiem 
jauniešiem, lai iedrošinātu uz-
sākt savu biznesu. Konkursā 
“Laukiem būt!” Ziemeļu reģio-
na 1. kārtā, aizstāvot savu biz-
nesa ideju “Katrīnas Valaines 
pirts zāļu paklāju darbnīcas 
attīstība”, kategorijā “Nelauk-
saimnieciskā ražošana” ieguva 
1. vietu, tika izvirzīta uz fi nālu, 
kur saņēma Atzinību un žūrijas 
simpātiju balvu. Katrīna pieda-

lījās arī Lubānas novada pašvaldības biz-
nesa ideju konkursā “Sāc Lubānā!”, kur 
saņēma atbalstu. Par piešķirto fi nansēju-
mu viņa iegādājās aušanai nepieciešamos 
diegus. 

Katrīna bija nominēto “Vidzemes nova-
da veiksmes stāstu” dalībnieku vidū, un šo-
gad par savu ieguldījumu mājamatniecībā 
saņēma Atzinības rakstu nominācijā “Māj-
ražotājs/amatnieks”.

Katrīna ir ļoti zinoša, azartiska un 
daudzpusīga personība. Jau skolas laikā 
viņa bija kā tāds “mazs spridzeklītis”. Arī 
šobrīd Katrīna paspēj dejot Lubānas kultū-
ras nama jauniešu deju kolektīvā “Žuburi”. 
Katrīna ļoti aktīvi iesaistās biedrības “Abo-
rieši” aktivitātēs gan kā dalībniece, gan kā 
organizatore.

Katrīnas stāsts lai kalpo par iedrošinā-
jumu citiem novada jauniešiem, kā darīt lie-
las lietas. Ir nepieciešama tikai uzņēmība, 
pacietība, ideja. Un pats galvenais – iegul-
dītais darbs. 
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Laila Ozoliņa Lubānas kultūras namā 
vada trīs tautas deju kolektīvus, kuri ar izci-
liem rezultātiem startēja XXVI Vispārējo latvie-
šu Dziesmu un XVI Deju svētku lieluzveduma 
“Māras zeme” repertuāra apguves skatē 
2017. gada 1. aprīlī (Madonas kultūras namā). 
Lubānas pilsētas kultūras nama TDA “Lubā-
na” vidējās paaudzes deju kolektīvam D gru-
pā – augstākā pakāpe (56,5 punkti), JDK 
“Žuburi” C grupā – 1. pakāpe (44,5 punkti), 
JDK “Žuburi” B grupā – 1. pakāpe (54,8 pun-
kti).

Šī gada 5. maijā JDK “Žuburi” atzīmēja 
savu 10 darbības gadu jubileju. TDA “Lubā-
na” vidējās paaudzes deju kolektīvs 2016. 

gadā svinēja savu 30 gadu jubileju, 2017. gadā devās uz Bellerupas mūzi-
kas festivālu Dānijā. 2017. gada 20. un 21. oktobrī jauniešu deju kolektīvs 
“Žuburi” izturēja konkursu un piedalījās II Latvijas jauniešu teātra festivālā 
– konkursā Jūrmalā “Rainis un Aspazija TEV” ar dzejas un dejas uzvedumu 
“Rainis. Aspazija. Zaļumballe.”

Liels paldies Lailai par šī gada Erasmus+ projekta “EDU CARE FULLY” 
(“Izglītība – rūpes par visiem”) realizēšanu Lubānas vidusskolā. Pateicoties 
šim projektam Lubānas jaunieši un viņu ģimenes iepazina jauniešus no ci-
tām valstīm, kopīgi gandrīz nedēļu darbojās dažādās projekta aktivitātēs.

Laila Ozoliņa ar aizrautību un labiem rezultātiem vada trīs tautas deju 
kolektīvus Lubānas kultūras namā un vienu kolektīvu Lubānas vidusskolā. 
Pateicoties viņas realizētajiem projektiem, Lubānas vārds tiek nests un po-
pularizēts pasaulē.

Līga Birziņa darba gaitas Lubānas vidussko-
lā uzsāka 1985. gadā kā laborante, no 1997. 
gada strādā par grāmatvedi. Lubānas vidussko-
lā nostrādāti 32 gadi. Kvalifi kāciju ekonomists 
Līga ieguva 2004. gadā, pabeidzot Rēzeknes 
augstskolu.

Visus šos gadus Līga ar pienākuma apziņu, 
precizitāti, radošu pieeju grāmatveža darbam ir 
veicinājusi Lubānas vidusskolas attīstību ilgter-
miņā. Līga dalās ar darba gados iegūto pieredzi 
un zināšanām, iesaistoties dažādos Lubānas 
novada un skolas organizētajos projektos. Ne-
novērtējams ir Līgas kā grāmatvedes ieguldī-
jums starptautiskā projektā Erasmus+ “Izglītība 
– rūpes par visiem”, ko Lubānas vidusskola rea-

lizē laikā no 2016. gada līdz 2018. gadam, fi nanšu resursu apgūšanā. Skolā 
daudzi darbinieki ir pateicīgi par sniegtajiem padomiem. Grāmatveža darbu 
precīzi un laikā veikt viņai palīdz prasīgums pret sevi un citiem.

Līga ir ne tikai profesionāla grāmatvede, bet cilvēks ar plašām interesēm, 
Lubānas pilsētas un novada patriote. Šī gada laikā viņa aktīvi iesaistījusies 
novada sporta un tūrisma pasākumos, kurus organizē sporta pasākumu or-
ganizators Māris Valainis un Lubānas jauniešu centrs. Līga ir ne tikai pasāku-
mu dalībniece, bet arī palīdz to organizēšanā, piemēram, Ģimeņu sporta die-
na, Sniega diena un citi.

Līga atbalsta arī Latvijas valsts simtgades projektu “Katram savu tautas-
tērpu”. Viņa veido savu tautastērpu, iedziļinoties tā izcelsmē, komplektēšanā 
un valkāšanas tradīcijās. Viņa ir izpētījusi un daudz interesanta zina par Lubā-
nas novada un tā izglītības vēsturi.

Ar atbildības sajūtu Līga ir iesaistījusies Lubānas evaņģēliski luteriskās 
baznīcas draudzes revīzijas komisijas darbā.

Līga ir inteliģents cilvēks, kuram ir plašas zināšanas un interese par visām 
sabiedrības norisēm.

Lubānas vidusskolas kolektīvs lepojas un novērtē, ka blakus ir cilvēks, 
kurš savu personisko un profesionālo dzīvi prot veidot kā vienotu veselumu.

Vijai Banderei ir god-
prātīga attieksme pret 
savu darbu, novadu un sa-
biedrību. Viņa ir zinātkāra, 
iejūtīga, zinoša.

Vija Bandere Lubānas 
novada Sociālajā dienestā 
strādā 13 gadus. Uzsākot 
darbu iestādē, Vija veica 
lietveža/kasiera darbu, bet 
no 2011. gada ir direktora 
vietniece. Vija spēj apvie-
not dažāda veida darbu 
kopumu, jo veic arī veļas 
noliktavas pārziņa un virtu-
ves noliktavas pārziņa darbu. 

Vijai raksturīga īpašība – ātri apgūt visu jauno. Tā 
viņa apguvusi dokumentu arhivēšanu, apguvusi dator-
programmu, lai veiktu dokumentu elektronisku apriti, 
iemācījusies datorizēti sagatavot ēdienkartes sociālās 
aprūpes klientiem. Viņa vienmēr ir atsaucīga un aktīvi 
iesaistās dažādu jauninājumu ieviešanā iestādē. Vija ir 
arī biedrības “Saulains rīts” un “Latvijas Sarkanā Krusta 
Madonas komitejas Lubānas nodaļas” valdes locekle, 
aktīvi iesaistījusies to darbībā. Brīvajā laikā Vija dejo se-
nioru deju kopā “Varavīksne”.

“Gada cilvēks 
valsts iestāžu un pašvaldības 

darbā” – Vija Bandere

Skaidrīte Kalniņa šo-
gad svin savu 75. dzimša-
nas dienu. Viņa Lubānas 
veselības aprūpes iestādē 
nostrādāja visu savu mūžu 
– 38 darba gadus. Šī bija 
Skaidrītei pirmā un vienīgā 
darbavieta. Pēc Cēsu me-
dicīnas skolas beigšanas, 
no 1964. gada līdz 1971. 
gadam, Skaidrīte strādāja 
par bērnu māsiņu. Tas bija 
laiks, kad Lubānā un Indrā-
nu pagastā katru gadu dzi-
ma daudz bērniņu un mā-
siņai darba pietika, jo, izrakstot no dzemdību nodaļas, 
bija jābrauc apskatīt jaundzimušos, lai pārliecinātos, ka 
viss kārtībā. Bija jāapseko arī mājas, lai pārliecinātos par 
to, ka mazuļa aprūpei ir viss nepieciešamais un atbilstoši 
dzīves apstākļi. Tajā laikā Lubānas slimnīcā bija 40 gultu 
vietas bērnu nodaļai un 30 gultu vietas – terapijas nodaļai. 
No 1971. gada līdz 2002. gadam Skaidrīte sāk strādāt par 
vecāko māsu, krasi mainās viņas darba pienākumi. Pildot 
vecākās māsas pienākumus, Skaidrītei bija jāpārzina ne 
tikai medicīnas jautājumi, bet arī jākārto administratīvie un 
saimnieciskie jautājumi. Skaidrīte visus šos gadus bija 
iestādes galvenā ārsta – dakteres Kolbergas labā roka. 
Brīvajos brīžos Skaidrīte aktīvi piedalījās pašdarbības ko-
lektīvos – dziedāja un dejoja deju kolektīvā. Trīs sasauku-
mus bijusi Indrānu pagasta deputāte.

Būt medmāsai ir bijis Skaidrītes mūža piepildījums 
un aicinājums, ko viņa īstenojusi darba gados Lubānas 
slimīcā.

“Mūža ieguldījums” –
Skaidrīte Kalniņa

“Gada cilvēks kultūrā” – Laila Ozoliņa

“Gada cilvēks savā amatā” – 
Līga Birziņa
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Rudenīgi saulainā 20. oktobra diena 
Lubānas vidusskolā īpaša – pirmklasnie-
ku svētki klāt.

Šķiet, tik nesen bija Zinību diena, kad, 
mazliet uztraukušies, vecākiem pie rokas, 
uz skolu nāca 1. klases skolēni. Pagāju-
šas septiņas nedēļas, laiks svinēt svētkus 
kopā ar vecākiem, skolasbiedriem un sko-
lotājiem. Ikdiena skolēniem paiet, apgūstot 
gudrības dažādos mācību priekšmetos, 
apmeklējot pulciņu nodarbības. Svētku 
koncertā pirmklasnieki sevi apliecināja, 
izmantojot lomu spēles, dziesmas, deju, 
prasmi runāt dzejoļus.

Paldies 2., 3., 4. klašu skolēniem un 
viņu skolotājām par apsveikumiem – jau-
kām, pašu veidotām dāvanām. Prieks, ka 
1. klase veiksmīgi izpildīja skolasbiedru 
sagatavotos pārbaudījumus – doto zilbju 
izmantošana vārdu veidošanā, pāra un ne-
pāra skaitļu grupēšana, orientēšanās uztu-
ra piramīdas zinībās.

Koncerta un pārbaudījumu izskaņā 
– Lubānas vidusskolas direktores Ivetas 
Peilānes novēlējums, spožā pārsteiguma 

dāvaniņa, bet galvenais – izsniegtā skolēna 
apliecība rosina pirmklasniekus sajust pie-
derību savai skolai un atbildību pret to.

Sveikt savus bijušos audzēkņus šajā 
nozīmīgajā dienā bija atnākušas arī ļoti gai-
dītās pirmskolas audzinātājas Jolanta Žva-
giņa un Ingra Zvirgzdiņa. Tie bija tik mīļi un 
sirds siltuma piepildīti mirkļi!

Svētku noslēgumā – fotografēšanās un 
sajūta, ka pirmās rudens brīvdienas godam 
nopelnītas, tiešām ir klāt!

Novēlu, lai mazajiem pirmklasniekiem 
– Alisei Bārbalei, Gustavam Bērziņam, 
Kristeram Garajam, Emīlam Ikauniekam, 
Guntim Lazdam, Valērijai Pekunai, Mār-
cim Priedniekam, Romānam Teo Razga-
lim, Annai Reiterei, Markusam Taukulim, 
Markusam Valainim, Ilvai Zviedrei, Reinim 
Zviedrim, Elīnai Žeierei, Katei Rasai Žvaginai                                                                                                                                         
visas dienas skolā ir zināšanu, prasmju un 
draudzīguma pilnas!

1. klases audzinātāja 
Astrīda Līcīte

Pirmās klases svētki

Skola – tā ir vesela pasaule.  Skolā var 
sastapt labo un ļauno. Tur mīt prieks un 
skumjas, darbi un nedarbi, veiksmes un… 
mazākas veiksmes. Kāda dzīve tev patīk? 
Vai tā, kurā valda agresija, vardarbība, 
naids, krāpšana, nemiers un pazemoju-
mi? Es gribu cerēt, ka tu labāk izvēlētos 
tādu, kurā cieņā ir godīgums, labestība, 
miers, kārtība un drošība. Varbūt teiksi: es 
jau vēlos, lai mana pasaule ir skaista, bet 
kāds man to neļauj. Tur kāds klases biedrs 
traucē būt labam… Kāds varbūt vainos 
vecākus, kuri ikdienas darba grūtumā nav 
izpildījuši visas tavas vēlmes. Citam nepa-
tiks, ka garāmgājējs pateicis aizrādījumu 
par sliktu uzvedību uz ielas. Mēs esam tik 
dažādi. Izzinot pasauli, ieraugu iespējas. 
Ja ļaujos, dzīve man piedāvā tik daudz! 
Tik daudz, ka plaši jāatver abas rokas, lai 
spētu satvert un noturēt. Lai satvertu, es 
esmu atvērts – cilvēkiem, piedāvājumiem, 
uzdevumiem, izaicinājumiem. Es esmu 
gatavs darīt, gatavs mēģināt. Un man sa-
nāks!

Oktobris skolā paskrēja ātri. Visi sko-
lēni piedalījās orientēšanās sacensībās. 
Kādam veicās labāk, citam sliktāk. Lubā-
nas vidusskolas pulkā tika uzņemti piekt-
klasnieki un mūsu desmitie, bet pēdējā 
mācību dienā pirms brīvdienām savas 
prasmes rādīja mūsu skolas „mazulīši”, 
pirmklasnieki. Viņi ir apņēmības pilni.  
Galvā tik daudz vietas jaunām gudrībām. 
Dodiet šurp! Esmu gatavs ņemt, uzzināt, 
iemācīties, klausīties, darīt un domāt! Kat-
ram būs tikai tas, ko būsi nopelnījis, dienu 
no dienas cītīgi un čakli strādādams vai 
mācīdamies. Un nelga ir tas, kurš lielīgi 
saka – man nevajadzēs. Man nevajadzēs 
svešvalodu – visi runā latviski (smieklīgi, 
vai ne?) Man nevajadzēs matemātiku (jeb-
kurš varēs mani apmuļķot), man nevaja-
dzēs mājturību – vienmēr būs kāds, kurš 
piešūs manām biksēm izkritušās pogas. 
Nē, nebūs! Dažkārt ir tā, ka dzīve apmet 
kūleni un tev ir jāpierāda, kas esi, ko spēj. 
Tūlīt un uzreiz. Vai esi padomājis – kas esi, 
ko vari dot citiem? Kāpēc tieši tu esi iera-
dies un esi vajadzīgs šai pasaulei? 

Izdomā plānu – kā tu vari pilnveidot 
savas sekmes. Kas darāms? Jo – tavi pa-
nākumi mācībās un dzīvē ir tavās paša 
rokās!  Bet otro iespēju... to gan dzīvē sa-
ņemsi tikai dažreiz... Lai veicas!

Skolotāja 
Ilona Kalniņa

Lai uzlabotu ēst gatavošanas prasmes, 
kā arī iegūtu papildu zināšanas par veselī-
gu uzturu, veikalu tīkls Rimi organizē kon-
kursu Gardēžu klase. Pusfi nālā šoruden sa-
vas prasmes pavārmākslā pārbaudīja 725 
skolēni no 38 Latvijas skolām, to skaitā arī 
Lubānas vidusskolas 9.klase (audzinātāja 
Inese Sondare). Lai nokļūtu pusfi nālā 40 
komandu vidū no visas Latvijas, bija jāpil-
da 20 jautājumu tests par veselīgu uzturu, 
jāsniedz pamatojums, kādēļ veselīgs uz-
turs ir būtisks ikvienam cilvēkam (loģisks, 
saprotams, izsmeļošs, apliecina dalībnieku  
pašreizējo izpratni par veselīgu uzturu), kā 
arī jāuzraksta dalībnieku motivācija – pa-
matojums, kādēļ tieši šai klasei ir jāiekļūst 
nākamajā kārtā. Skolu jauniešiem vislabāk 
veicās, skaidrojot, kas ir veselīgs uzturs un 
kā tas ietekmē cilvēka veselību, pašsajūtu, 
izskatu.

 Kā vislielāko motivāciju dalībai kon-
kursā Latvijas skolu jaunieši min jaunu zi-
nāšanu iegūšanu. Pēc jauniešu domām, 
konkursa laikā iegūtās prasmes ļaus mainīt 
ēšanas paradumus un dažādot ikdienas 
ēdienkarti, iekļaujot tajā vairāk dabīgu, 
veselīgu un uzturvielām bagātu produktu. 
Turklāt skolēni atzinuši, ka gatavot kopā 
ar klasi ir krietni jautrāk nekā vienatnē, un 
kopīga ēst gatavošana saliedē klases ko-

Gardēžu klase
lektīvu, kā arī stiprina komandas garu. Tā-
dēļ prieks, ka Latvijas skolās ir tik daudz 
atbalstošu skolotāju un klases audzinātāju, 
kas, redzot jauniešu interesi, iedrošina gūt 
papildus zināšanas par šo tik būtisko tēmu 
un iedvesmo uzlabot savas ēst gatavoša-
nas prasmes. 

Visas klases, kas pieteicās konkursam  
saņēma produktu grozu ar 5 veselīgiem 
produktiem no “Rimi”. Klasei, iepazīstoties 
ar šiem produktiem, jāizvēlas un kopīgi 
jāpagatavo 1 veselīgas maltītes recepte, 
iemūžinot gatavošanas procesu un gala re-
zultātu (gatavu veselīgo maltīti). Produktu 
grozā bija ķirbis, grūbas, vista, grieķu jo-
gurts, puķkāposts. Mēs gatavojām grūbu- 
ķirbju sacepumu, vistu ar puķkāpostiem 
cepām plītī maisiņā, bet saldajā bija grieķu 
jogurts ar ogām.

Finālā un superfi nālā mēs vairs neva-
ram cīnīties, jo neesam tikuši starp labā-
kajām 20 komandām, bet varam mēģināt 
iegūt Facebook lietotāju simpātiju balvu 
– “Rimi” dāvanu karti 100 eiro vērtībā. To 
iegūs klase, kuras video/fotoreceptei “Rimi 
Bērniem” Facebook kontā laika posmā no 
18. oktobra līdz 8. novembrim izdosies ie-
gūt visvairāk “like” un “share”.  

9.klases skolniece 
Loreta Māliņa

2017. gada novembris2017. gada novembr2017. gada novembrLubānas vidusskolas skolēnu avīze risris
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Skolotāja dzīve ir bagātīga ar mīlestī-
bu, zināšanām un pieredzi, ar kuru tas da-
lās, sējot ticību labajam un mainot pasauli. 
2. klases audzinātāja jau 41 gadu iededz 
bērnos aizrautības un prieka uguntiņas. 
7.novembrī skolotāja Anita Petrovska svi-
nēs skaistu dzīves jubileju. Dzīve ir bijusi 
raiba kā dzeņa vēders, bet, ja pa dzīvi iet 
ar smaidu sejā un lielu optimisma devu, tad 
grūtības ātri aizmirstas. Sīkumi rada prieku 
un prieks rada smaidu. Bet smaidam ir lie-
liska īpašība – tas paslēpj – gan bēdas, gan 
asaras, gan sāpes…

Cik ilgi Tu strādā par skolotāju? – Par 
skolotāju strādāju jau 41 gadu. 10 gadus 
nostrādāju par audzinātāju bērnudārzā, tā-
lāk manas darba gaitas rit Lubānas vidus-
skolā.

Kādu Tu atceries sevi bērnībā? – Sevi 
atceros kā bezrūpīgu meiteni. Cik tad bija 
maz problēmu! Bet cik daudz laukos bija 
bērnu! Reizēm paslēpēs skrējām ap 20 bēr-
nu.

Kuri mācību priekšmeti Tev skolā pa-
tika vislabāk? – Ļoti aizrāva divi mācību 
priekšmeti, latviešu valoda un vācu valoda. 
Gribēju pat mācīties par vācu valodas sko-
lotāju. Bet dzīve visu saliek pa plauktiņiem.

Kāda bija Tava bērnības sapņu pro-
fesija? – Skolotāja profesija man iekšā 
sēž tiešām jau no bērnības. Atceros, kā ar 
draudzeni Guntu mācījām gan kaimiņu, gan 
savā iztēlē izdomātus bērnus. Mums pat 
bija īsts skolotāju žurnāls.

Kādas īpašības bērnos vērtē visaugs-
tāk? – Visaugstāk es vērtēju pieklājību, cen-
tību, spēju piedot, atbildību par savu rīcību.

Kādi notikumi, lietas, priekšmeti sko-
lēnus spēj aizraut? – Esmu secinājusi, 
ka skolēnus ļoti aizrauj tādi notikumi, kas 
ir saistīti ar mani pašu vai ģimeni, ar ko es 
dalos ar saviem audzēkņiem. Mēs kļūstam 
līdzīgi.

Kas Tavā izpratnē ir laime? – Laime – 
tā ir veselība. Kad tu vari darīt savu iemīļoto 
darbu, satikt draugus. Tā ir ģimene – bērni, 
vīrs. Ja visiem ir labi, arī man ir labi!

Ja  mazam bērnam varētu dot tikai 
vienu padomu, ko Tu viņam teiktu? – Ie-
klausies tētī un māmiņā. Viņi ir tie, kuri tev 
vienmēr vēlēs labu, par tevi uztrauksies, pa-
līdzēs sasniegt mērķus.

Par ko šai dzīvei Tu visvairāk esi pa-
teicīga? – Pateicīga esmu savai ģimenei, 
kas ir atbalstījusi, iedvesmojusi gan prie-
cīgos, gan grūtos brīžos. Pateicos sev, ka 
spēju būt optimiste.

Kas ir vieglākais un kas ir grūtākais 
skolotāja darbā? – Mēs dzīvojam mainīgā 
pasaulē. Grūti šodien ir aizraut skolēnu, lai 
viņam būtu interesanti mācīties. Skolotājam 
jāmācās būt elastīgam, jāiet līdzi laikam. 

Vieglākais darbā ir priecāties par skolē-
nu sekmēm un to sasniegumiem.

Kādi ir Tavi sapņi šim rudenim? – Pa-
beigt remontu vannas istabā un saimniekot 
skaistā virtuvē. Vēlētos arī apmeklēt kādu 
kolosālu pasākumu.

Tev patīk ceļot? Kur esi bijusi? Kur 
vēlētos pabūt? – Ceļot patīk. Nu jau vai-
rākus gadus cenšos kopā ar ģimeni vasa-
rā apskatīt skaistākās vietas Latvijā, kā arī 
tuvākajās ārzemēs. Šogad bijām Viļņā. Lai 
gan ūdens man sevišķi nepatīk, Viļņas Ak-
vaparkā es jutos lieliski. Pat mazmeita brīnī-
jās: „Tu, ome, proti peldēt?”

Ļoti vēlētos apskatīt īstus kalnus.
Kas Tu vēlētos būt, ja varētu būt jeb-

kas? – Es vēlētos būt delfīns. Viņi ir  simbols 
brīvībai, priekam un grācijai. Paskatoties uz 
tiem, patiesi aizmirstas visas rūpes un bē-
das.

Nosauc 2 cilvēkus, kurus Tu apbrīno 
vai uzskati par varoņiem? – Cilvēkus gan 
nenosaukšu. Es lepojos ar savu skolu un 
pilsētu, kurā esmu dzimusi, ar tās cilvēkiem, 
kuri to padara skaistu.

Varoņi ir mūsu sportisti, kas nes Latvijas 
vārdu pasaulē. Turēsim īkšķus par viņiem 
olimpiādē Korejā.

Nosauc 3 vērtīgākās īpašības, kādas 
nepieciešamas kā skolotājam, tā audzi-
nātājam? – Spēja uzklausīt otru, būt iecie-
tīgam, taisnīgam, mīlēt savu darbu.

Kurš cilvēks Tev visvairāk iemācījis 
un iedvesmojis? – Tā ir mana mamma. 
Priecājos, ka viņa vēl ir man blakus. No vi-
ņas esmu mācījusies dzīves gudrību, izprat-
ni par lietām.

Ko skolēni iemāca skolotājam? – Būt 
smaidīgam. Māca noslēpt slikto omu. Būt 
pacietīgam, saprotošam.

Kas Tevi var izvest no pacietības? – 
Esmu diezgan savaldīgs cilvēks, bet no pa-
cietības var izvest kāda tīša, negatīva rīcība, 
ko redzu vai dzirdu.

Kāds ir Tavs mīļākais teiciens? – Mūžu 
dzīvo, mūžu mācies!

Ko Tu darītu, ja vinnētu loterijā 
1000000 eiro? – Pirmkārt, aizbrauktu ce-
ļojumā uz Ameriku. Otrkārt, neaizmirstu 
padalīties ar saviem tuvākajiem. Treškārt, 
atbalstītu savu skolu.

Vai Tu pēc sava dzīves ritma esi cī-
rulis vai pūce? – Esmu pūce. Vakaros ilgi 
esmu augšā, pabeidzu darbiņus skolai, pa-
lasu grāmatu, minu mīklas.

Trīs vaļi, uz kuriem balstās Tava pa-
saule? – Šie trīs vaļi ir ģimene, mīlestība, 
draugi.

Vai ir tādi darbi, kurus nepatīk darīt? – 
Nepatīk gludināt veļu un tīrīt zivis.

Tuvojas Latvijas dzimšanas diena. Ko 
Tu gribētu novēlēt? – Lai mēs visi Latvijā 
būtu laimīgi! Lai valda miers un saticība!

„Saldskābmaizes” komanda skolotā-
jai novēl:

 Lai gadi rit, tā tam ir jābūt
Un lai par tiem nekad nav žēl.
Tik jautru prātu, sauli sirdī
Un daudzus skaistus gadus vēl.

Ilona Kalniņa

Mācies redzēt cauri smaidam

Prieks bieži vien ir pats svarīgākais. Tas 
piešķir garšu. Garšu notikumiem, garšu 
dzīvei, spilgtumu, košumu it visam, kas ap 
mums. Jo apkārt var būt pasaules viskrāš-
ņākie notikumi, bet no tiem ne nieka labuma 
nebūs, ja nepratīsi izjust prieku. Prieks var būt 
lielos notikumos, skaistās uzvarās, varenos 
ieguvumos. Prieks var būt nepārspējamās sa-
jūtās, kad dari kaut ko lielisku pirmo reizi, kad 
vari, kad spēj, kad sasniedz virsotni. Katram 
kādreiz gadās šāds prieks.

Patiesu prieku es izjutu 5. klases un 10. 
klases svētkos 13. oktobra vakarā. Mēs, 

piektklasnieki, sabijušies, nedroši, bet apņē-
mības pilni, rādījām visu, ko mākam – dzie-
dājām, dejojām. Noslēgumā visi saņēmām 
sertifi kātus kā pilntiesīgi Lubānas vidusskolas 
skolēni. Paldies sestajai klasei par skaistajiem 
stundu sarakstiem, lai mēs neaizmirstu saga-
tavoties katrai nedēļas dienai!

10. klases skolēni visas nedēļas garumā 
veica pārbaudījumus, ko viņiem sagādāja 
11.klase. Viņi pārtapa gan līgavās un līgavai-
ņos, gan pasaku tēlos, gan īstos darba rūķos.  
Katru dienu arī veica dažādus uzdevumus. 
Koncertā skanēja dziesmas, tika izdejotas 

Piektās un desmitās klases svētki dejas, spēlēts teātris, runāta dzeja, dots svi-
nīgais zvērests.

Par koncertu priecājās gan vecāki, gan 
skolotāji, gan skolasbiedri, gan arī paši kon-
certa veidotāji. Katrs mājās devās ar prieka, 
laimes dzirksti sejā.

Prieks – tas ir kaut kas tik nenotverams, 
tik nesaprotams, tik katram pašam vien zi-
nāms… 

Mācies priecāties par mazo, par niecīgo 
prieciņu, tad būsi gatavs saņemt visu lielo sa-
jūsmu, ko dzīve spēj sniegt, jo prieks – tas ir 
spēks, kas spēj virzīt tevi augšup.

5. klases skolniece 
Samanta Zviedre
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Komandas sastāvs:
Magnuss Mūkins 
(komandas kapteinis)
Edgars Saulītis
Ģirts Žeiers
Rolands Salenieks
Kristaps Pērkons
Mareks Mass
Mārtiņš Petrovs
Ričards Kolāts
Mareks Krēsliņš
Edijs Smilga
Rinalds Kočāns
Kristaps Līcītis
Kaspars Ozoliņš
Savu darbību komanda uz-

sāka 2016. gada rudenī, kad visi 
basketbolu spēlētgribētāji no 
Lubānas izveidoja komandu. 

Tā bija liela uzdrīkstēšanās. Viņi centī-
gi gāja uz treniņiem, kas attaisnoja puišu 
rezultātus Olybet DDL (darba dienu līgas) 
2016./2017. gada sezonā Rīgā.

Sākums sezonai nebija tik veiksmīgs, kā 
viņu centība un pašaizliedzīgais darbs – ne-
apstāties, iet līdz galam. Komandai saliedē-
joties un saspēlējoties, rezultāti neizpalika.

Sīvā cīņā starp desmit komandām BK 
“Lubāna” ieguva godpilno 3. vietu. Kopā tika 
aizvadītas 24 spēles. Uz katru spēli pulcējās 
komandas līdzjutēji, bet fi nālspēlē atbalstītā-
ju skaits bija rekordliels. Rīdzinieku izbrīns 
par to, kā lubānieši atbalstīja savējos, bija 
neviltots. Dažas no komandām nezināja, kur 
atrodas tāda Lubāna. 

Neviltots prieks, ka jaunieši no Lubānas 
spēja apvienoties un izveidot basketbola ko-
mandu Rīgā. Paldies BK “Lubāna” par iegul-
dīto darbu un Lubānas vārda nešanu valstī!

Andris Dzenis ir Lubā-
nas kultūras nama lauku 
kapelas “Meldiņš” vadītājs. 
Šis gads iezīmējās ar lau-
ku kapelas “Meldiņš” 15 
gadu jubileju. Laikā, kad 
pamazām izzūd tautas 
muzikantu kustība, Andris 
ir tas cilvēks, pateicoties 
kura enerģijai, pacietībai un 
dziesmas mīlestībai, kapela 
“Meldiņš” pastāv vēl šo-
dien, tādā veidā saglabājot 
tautas muzicēšanas tradīci-
jas dzīvotspēju mūsdienās. 
Laika gaitā daudz pētīts latviešiem mīļš repertuārs. 
Noklausītas dziesmas no vecām magnetofona len-
tēm, pārrakstītas, tā papildināts kolektīva repertuārs. 
Laikam ejot, mainījušies muzicētāji. 15 gadu laikā 
saskaitīti 30 dalībnieki, kuri spēlējuši vai dziedājuši 
“Meldiņā”. Lauku kapelā skanējuši šādi instrumenti: 
akordeons, cītara, vijole, mandolīna, fl auta, bungas 
un, protams, balsis.

Andris vienmēr ir atsaucīgs un ieinteresēts jau-
nos izaicinājumos. Ir nospēlētas neskaitāmas mājas 
ballītes, saviesīgi pasākumi – muzicēšana tirgū un 
koncertos. “Meldiņš” vienmēr ir gaidīts, kur vajadzīga 
jautrība un lustīga dziesma.

14. maijā Andris pulcināja savu kolektīvu Lubānā 
vēl nebijušam pasākumam – akcijai uz ūdens “Šūpo-
jies, mana dziesma, Aiviekstiņas vilnīšos”. Interese 
par šo pasākumu bija liela. Kapela, ar plostu laižoties 
pa Aivieksti, dziedāja visiem pazīstamas un mīļas ziņ-
ģes. Uz ūdens skanēja itin labi, un klausītāji varēja 
baudīt koncertu abos upes krastos, uz tilta. 

Kolektīvs lepojas ar ierakstītu tautas mūzikas dis-
ku. Kolektīvs Andra vadībā piedalījies visos tautas 
muzikantu svētkos, kā arī dziesmu un deju svētkos.

Paldies Andrim par tautas mūzikas saglabāšanu!

“Gada cilvēks savā amatā” – 
Dace Valaine

Dace Valaine VSAC “Latgale” fi liā-
lē Lubāna strādā no 2001. gada. Lai-
ka gaitā daudz kas ir mainījies fi liāles 
darbā, bet daudzus gadus viņa strādā 
fi liālē par sociālā sektora vadītāju, va-
jadzības gadījumā pilda fi liāles vadītā-
ja pienākumus, jo darba pieredze un 
profesionālās zināšanas ir lielas, tāpēc 
ir kompetenta visos fi liāles darba jautā-
jumos.

2012. gadā, kad aktualizējās jautā-
jums par fi liāles Rupsalā slēgšanu, viņa 

aktīvi iesaistījās jautājuma risināšanā, iesniedzot kolektīva vēstuli 
Valsts prezidentam A. Bērziņam un labklājības ministrei I. Viņķelei, 
kā rezultātā tika rasts pozitīvs risinājums – fi liāle turpina darbu.

Darba pienākumu izpildē ir zinoša, ar lielu atbildības sajūtu. Ar 
kolēģiem ir korekta, laipna, atsaucīga, pretimnākoša.

Darbā Dace klientu intereses izvirza par prioritāti. Lielu uzmanī-
bu velta klientu integrēšanai sabiedrībā. Ieguvusi klientu uzticību. 
Veicina komandas darba mērķu sasniegšanu.

Atbalsta iestādes un ārpusdarba pasākumus. Saprotoši uzņem 
pārmaiņas darbā, ir ieinteresēta fi liāles tēla uzlabošanā un fi liāles 
attīstībā. Iestādes līdere, no kuras kolēģiem ņemt piemēru darbā.

“Mūža ieguldījums” – 
Andris Dzenis

“Lauku sētas saimnieks” – 
Ingrīda un Jānis Akmeņi

Izbraucot cauri meži-
ņam aiz Meirāniem (Ma-
donas virzienā), pie Kapu 
ezera vienmēr skatam 
paveras sakopta lauku ai-
nava. Uzmanību piesaista 
sakopta mājas apkārtne. 
Šeit saimnieko Akmeņu 
ģimene – Ingrīda un Jā-
nis. Gandrīz vai nekas 
mājas apkārtnē neliecina 
par to, ka saimnieki no-
darbojas ar lauksaimniecību, pie mājas neredzēsi nekā lieka – visām 
lietām atrasta sava vieta, ap māju glīti nopļauts zālājs, tehnika kārtīgi 
novietota.

Lauku sēta nav izveidojama un iekopjama viena gada laikā. Par 
to liecina arī Ingrīdas un Jāņa Akmeņu lauku sēta ar skaisto nosauku-
mu “Ezersala”. Var redzēt, ka šeit tiek strādāts daudzu gadu garumā, 
neatlaidīgi, dienu no dienas. Iespēju robežās atjaunota dzīvojamā un 
saimniecības ēkas, kuras glīti iekļaujas lauku ainavā ezera krastā.

Gadu gaitā pamatnozare ir piena lopkopība un cūkkopība, savai iz-
tikšanai vēl ir putni un truši. Saimnieki sarunās par lauku darbiem vien-
mēr uzsver radu palīdzību lielākos lauku darbos, bet paši ar smaidu iet, 
veicot ikdienas lauku soli.

“Gada cilvēks sportā” – BK “Lubāna”
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Tuvojoties Latvijas valsts neatkarī-
bas svētkiem, katram viesmīlīgam saim-
niekam un saimniecei rodas lielisks 
iemesls sasaukt pie svētku galda visus 
tuviniekus un sen neredzētus draugus. 
Šajās dienās tautu pārņem svētku gai-
dīšanas kņada, kuras neatņemamie 
elementi ir mājas kārtošana, interneta 
un žurnālu šķirstīšana ēdienu recepšu 
meklējumos un iepirkšanās. Taču svētki 
ir ne tikai patīkamo emociju, prieka un 
jautrības avots. Svētki ir periods, kad 
cilvēki mēdz radīt lielāko atkritumu dau-
dzumu. SIA “Pilsētvides serviss” uzsver: 
lai Jūsu svinības būtu videi draudzīgas, 
pietiek ievērot sekojošus ieteikumus.

Iepērkoties dodiet priekšroku eko 
precēm 

Mūsdienās pārtikas un citu sadzīves 
produktu ražotāji, pakļaujoties modes un 
populāro ekoloģisko kustību vēsmām, ar-
vien biežāk ražošanā integrē dabai drau-
dzīgas tehnoloģijas. Viņu centības rezul-
tātus mēs bieži varam sastapt uz veikalu 
plauktiem ar marķējumu “eco”, “bio” vai 
“organic”. Patiesībā visi šie termini nebūt 
nav sinonīmi, bet gan katrs sevī ietver ko 
īpašu un unikālu. Nemaz nerunājot par to, 
ka dabīgi produkti ir vērtīgi cilvēka veselī-
bai, ir garšīgāki un satur lielāku vitamīnu 
daudzumu, ir arī citi argumenti, kāpēc tiem 
ir jādod priekšroka. Pirmkārt, ekoloģiski tīri 
produkti nav pārklāti ar indīgu ķīmisku vie-
lu sajaukumu, vai to sastāvā nav ģenētiski 
modifi cētu šūnu, kuras kaitē ne tikai cilvēka 
organismam, bet arī, nokļūstot augsnē at-
kritumu veidā, apdraud apkārt esošus au-
gus un dzīvniekus. Otrkārt, pērkot dabīgus 
produktus, mēs samazinām ģenētiski mo-
difi cētas pārtikas patēriņu, kas ilgtermiņā 
nozīmē lopu pasargāšanu no barošanas ar 
bīstamu antibiotiku, hormonu un citu zāļu 
sajaukumu, augu šķirņu daudzveidības 
saglabāšanu, augsnes erozijas samazinā-
šanu un bīstamu slimību izplatības ierobe-
žošanu, ko veicina ĢMO. Saudzēsim dabu 
un savu veselību!

Izvēlieties preces ar otrreizēji pār-
strādājamo iepakojumu vai bez tā

Pasaulē apgriezienus uzņem tā sauca-
mā “Zero Waste” kustība, kura iepazīstina 
ar atkritumu apjoma samazināšanas un pār-
strādes iespējām, tādējādi ejot uz virsmēr-
ķi – pasauli bez atkritumiem. Viens no šīs 
kustības virzieniem ir atteikšanās no vien-
reizējā iepakojuma izmantošanas – kartona 
kastēm, plastmasas pudelēm un maisiem, 
papīra iepakojuma utt. Aprēķināts, ka gadā  
viens Latvijas iedzīvotājs rada aptuveni 250 
kg atkritumu. Savukārt  iepakojums veido 
30% no kopē jiem mājsaimniecības atkri-
tumiem. Apzinoties šo problēmu, ārzemēs 

jau sāk parādīties pirmie “Zero Waste” vei-
kali, kuros visas preces tiek pārdotas bez 
iepakojuma, un pircēji var iebērt, ieliet un 
ielikt sev nepieciešamas lietas līdzi atnes-
tajās stikla burkās, konteineros un auduma 
maisos. Latvijā tādu veikalu vēl nav, taču ir 
daudzas preces, kas tiek pārdotas otrreizēji 
pārstrādājamā iepakojumā. Uz tāda tipa ie-
pakojuma ir atrodams īpašs grafi skais sim-
bols – trīs bultas, kas veido trīsstūri – kas 
norāda, ka iepakojuma materiāls ir reģene-
rējams un/vai pārstrādājams. Pērkot lietas 
no pārstrādājamiem materiāliem, mēs sa-
mazinām vides piesārņojumu un veicinām 
mantu ilgmūžību!

Atceries, ko nedrīkst mest sadzīves 
atkritumu konteinerā

Pasaulē jau dažas desmitgades tiek 
aktīvi propagandēta atkritumu šķirošana, 
kas palīdz reducēt cilvēces radīto atkritu-
mu apjomu un to nelabvēlīgu ietekmi uz 
apkārtējo vidi. Latvija arī nav izņēmums – 
atkritumu apsaimniekošanas kompānijām 
ir uzlikts par pienākumu veidot pilsētās at-
kritumu šķirošanas infrastruktūru, izbūvējot 
šķiroto atkritumu laukumus un nodrošinot 
atsevišķus konteinerus stiklam, papīram 
un plastmasai. Taču joprojām mājsaimnie-
cības, kurās atkritumu šķirošana ir kļuvusi 
par ģimenes ieradumu, ir reta parādība. 
Pārsvarā mājās ir viena atkritumu tvertne, 
kas ir domāta pārtikas atliekām un citiem 
sadzīves atkritumiem. Bet, pat tiem, kas 
nešķiro atkritumus, der atcerēties, ka sa-
dzīves atkritumu konteinerā nedrīkst mest 
medicīniska un veterināra rakstura atkri-
tumus, sprāgstošas un toksiskas vielas, 
lielgabarīta priekšmetus, celtniecības at-
kritumus un būvgružus, kokmateriālu zā-
ģēšanas atkritumus, koku zarus un lapas, 
šķidros atkritumus, kā arī dažāda veida 
bīstamus atkritumus (baterijas, elektroteh-
niku, dzīvsudrabu un eļļas saturošus atkri-
tumus utt.) Šāda tipa atkritumu izvešana ir 
atsevišķs pakalpojums, kuram jāpiesakās 
pie sava atkritumu apsaimniekotāja. Kā arī 
iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot 
šķirotos atkritumus speciāli tiem paredzē-
tajos laukumos. Jāatceras, ka neatbilstošu 
atkritumu izmešana kopējā sadzīves atkri-
tumu konteinerā ievērojami sarežģī to šķi-
rošanas un pārstrādes procesu rūpnīcās 
un paaugstina risku, ka kaitīgas vielas tiks 
apglabātas augsnē, tādējādi piesārņojot 
apkārtējo vidi.

SIA “Pilsētvide serviss” novēl visiem 
Lubānas iedzīvotājiem jaukus Latvijas 
valsts neatkarības svētkus un aicina tos 
svinēt ar augstu lojalitātes sajūtu pret 
saviem tuviniekiem, savu valsti un vidi 
sev apkārt!

Kārtīga saimnieka ABC jeb ko 
nedrīkst mest sadzīves 
atkritumu konteinerā

“Dod, Dieviņi otram dot, ne no otra mīļi 
lūgt…”  šos vārdus droši var attiecināt uz uz-
ņēmēju Gunti Klikuču.

Lubānas vidusskolai veiksmīga sadarbī-
ba ar Gunti ir izveidojusies jau vairāku gadu 
garumā. Varbūt vairāk nekā citi to ir sajutu-
ši sportisti un dejotāji. Guntis, pats būdams 
aktīvs sportists, arī šajā gadā vairākkārt bez 
atlīdzības ir sniedzis transporta pakalpoju-
mus jaunajām volejbolistēm nokļūšanai uz 
sacensībām. Ne mazāk svarīgs ir arī morālais 
atbalsts, visai ģimenei esot klāt vasaras volej-
bola tūrēs. Ar savu klātbūtni un aktīvu darbo-
šanos Guntis atbalstīja arī Olimpiskās dienas 
volejbola turnīru skolā. Finansiālo atbalstu ir 
saņēmuši Lienītes Ozolnieces dejotāji gan 
dažādu pasākumu apmeklēšanai ārpus Lu-
bānas, gan arī pasākuma “Draugu pulkā de-
jotprieks” norisei. Projekta “Erasmus+” ko-
manda novērtēja arī to, ka uz uzaicinājumu 
aizvest un atvest projekta dalībniekus uz un 
no lidostas, skanēja atbilde: “Nu, ko vajag, to 
vajag. Aizvedīšu!”

Guntim ir pateicīgi daudzi lubānieši par 
viņa sirsnību, atsaucību un izpalīdzību, atbal-
stu dažādās situācijās. 

2017. gada pavasarī Lubānā norisinājās 
skrējiens “Lubānas džunglis”, kuram balvas 
palīdzēja sagādāt arī Guntis Klikučs. Tāpat 
biedrība “Aborieši” saņēma uzņēmēja atbal-
stu, kad tika veidota meža taka un norisinājās 
“Piedzīvojumu sacensības – Lubāna 2017”.

Savu paldies Guntim par palīdzību Brīvī-
bas ielas 7 pieguļošās teritorijas sakopšanā 
(vecā šķūņa nojaukšana) īpašnieku vārdā 
saka arī Olga Deksne. 

Ir patīkami, ka mums apkārt ir cilvēki, kuri 
labprāt atbalsta pasākumus un notikumus 
mūsu mazajā Lubānā ne tikai ar savu klātbūt-
ni, bet arī materiāli. 

Lubānas vidusskolas kolektīvs novēr-
tē Gunta atbalstu un palīdzību, izvirzot viņa 
kandidatūru Lubānas novada pašvaldības 
apbalvojumam nominācijā “Gada cilvēks 
labdarībā”.

“Gada cilvēks 
labdarībā” –

Guntis Klikučs

Apraksti par Lubānas novada pašvaldī-
bas apbalvojuma “GADA cilvēks” nominan-
tiem veidoti, balstoties uz pieteikumu iesnie-
dzēju tekstu, faktiem. Ligita Pētersone



Interesanti. Aktuāli

Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Mums paliek atmiņas. 
Tās turam svētas.

Andrejs Požņevs (55 g.) Meirāni
21.02.1962 – 27.10.2017
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Lubānas jauniešu deju kolektīvs “Žu-
buri” šajā rudenī piedalījās 2. Latvijas jau-
niešu  teātra festivālā – konkursā Jūrmalā 
„Rainis un Aspazija TEV” ar dejas uzve-
dumu “Rainis. Aspazija. Zaļumballe”.

Šogad festivāla tēma bija “Es gribu spē-
lēt latviešu dramaturģiju”. Festivālā piedalījās 
astoņi jauniešu teātri no Jūrmalas, Jelgavas, 
Saldus, Lubānas, Rundāles un Rīgas. Jau-
niešu teātri bija veidojuši izrādes pēc Aspa-
zijas un Raiņa dzejas, latviešu folkloras mo-
tīviem, kā arī radījuši jaunus iestudējumus. 
Latvijas jauniešu teātru festivāls tika aizsākts 
2015. gadā, kad atzīmēja Raiņa un Aspazi-
jas 150. jubileju, ar mērķi aktualizēt dzejnie-
ku daiļradi jauniešu vidū, kā arī, lai veicinātu 
jauniešu teātru attīstību un jaunradi Latvijā. 
Festivāla “Rainis un Aspazija Tev” ieceres 
autore, režisore Dace Umbraško stāsta, ka 
jauniešu teātros iestudē gan Blaumani, gan 
Alunānu, gan citus latviešu dramaturgus, 
bet nereti jaunieši kopā ar režisoriem rada 
arī paši savu dramaturģisko materiālu. “Tas 
runā par jauniešiem aktuāliem jautājumiem, 
viņiem svarīgām lietām, līdz ar to šādi veido-
tas izrādes ir tā brīža sabiedrības spogulis. 
Jauniešu teātri ir kā starta punkts ne tikai 
aktiermākslas apguvei un savas esības iz-
pratnei, bet arī vieta, kur veidojas jauni dra-
maturgi,” skaidro Dace Umbraško. 

Festivāls tika atklāts 20. oktobrī 
plkst.16.00 Mākslas stacijā Dubulti ar kustī-
bu performanci “Raiņa un Aspazijas tikšanās 
Dubultu stacijā”, kurā iesaistījās visi festivā-
la dalībnieki. Katrs kolektīvs skandēja savu 
saukli. Mūsu devīze bija “Mīla, dzeja – tā ir 
deja!” Plkst. 16.49 vilciena maršrutā no Du-
bultiem līdz Bulduriem jauniešu teātru dalīb-
nieki pasažieriem izspēlēja etīdes ar Raiņa 
un Aspazijas dzejas elementiem, tādējādi 
reklamējot šo festivālu. Mums ļoti patika šis 
piedzīvojums – dejot vilciena vagonā un uz-
runāt vilciena pasažierus. Brauciens bija ļoti 
īss, paspējām no 4 vagoniem uzstāties tikai 
divos, gribējās vairāk. Festivāla organizato-
re Dace Umbraško vēlāk e-pastā atrakstīja, 
ka mūsu sagatavotais priekšnesums vilcie-
nā esot bijis vislabākais, par ko arī liecināja 
uzņemtās fotogrāfi jas un vilciena pasažieru 
neviltotās ovācijas.

Lubānas jauniešu deju kolektīvs “Žubu-
ri” rādīja dejas uzvedumu “Rainis. Aspazija. 
Zaļumballe”, kas tika iestudēts 2015. gadā, 
kad visā Latvijā atzīmēja Raiņa un Aspazijas 
150. jubileju. Es saņēmu uzaicinājumu no 
Raiņa muzeja “Jasmuiža” vadītājas Solvitas 
Brūveres, kura bija dzirdējusi par manu ideju 
veidot šādu uzvedumu, uzstāties viņu muze-
ja pasākumā, un es arī viņai to apsolīju. Rai-
nim Latvijā ir vairāki muzeji, bet “Jasmuiža” 
ir muzejs, kas atspoguļo Raiņa jaunības ro-
mantiku un mīlestību, jo tieši šeit dzejnieks 
izjutis pirmās apzinātās romantiskās jūtas. 
Šo jūtu objekts bija kalpone Tekla, kuru 
viņš regulāri pieminējis savā dienasgrāma-
tā, piemēram: “Teklīte bija ienākusi, mīlīga, 
kairinoša, es nekā (..) Nu es manu drusciņ 

spēka, nožēloju, ka ar Teklīti nekā nedarīju, 
un tik, kad viņa aizgāja, fantazēju.”

Tā arī 2015. gadā sadarbībā ar deju 
kolektīvu “Žuburi” un viņu vadītāju Lailu 
Ozoliņu tapa šis iestudējums, ko parādījām 
Lubānā – Muzeju nakts pasākumā. Šogad, 
uzzinot par Jūrmalas festivālu, tika nosūtīts 
uzveduma ieraksts, un mēs saņēmām uzai-
cinājumu. Sākās mēģinājumi, sapratām, ka, 
ja pirmā uzvedumā dzeju runāja pārsvarā 
uzaicināti jaunieši un tikai daži dejotāji, tad 
šajā uzvedumā  dzeju iemācījās paši dejo-
tāji – tas bija liels izaicinājums visiem. Uzve-
dums šādā sastāvā savu pirmizrādi piedzī-
voja Lubānā Miķeļdienas gadatirgū. 

Uzveduma darbība norisinās 1890. gada 
vasaras zaļumballē, kur tālumā dzirdama 
pūtēju orķestra zaļumballes mūzika, bet pie 
skatītājiem, nost no citu cilvēku acīm, jau-
nieši no zaļumballes meklē vietu divvientu-
lībai. Raiņa un Aspazijas mīlas dzeja iegūst 
jaunu skanējumu. Mēs to sadzirdam no jau-
niešiem, kas ir mīlestības, attiecību, savas 
pasaules meklējumos. Pievienotā vērtība šī 
dzejas uzveduma veidošanā ir tā, ka jaunie-
ši iestudēšanas procesā iepazīst Raiņa un 
Aspazijas personības, viņu paustās idejas 
un daiļradi. Lubānas kultūras nama deju 
kolektīvs “Žuburi” pieņem izaicinājumus. Es 
nezinu nevienu teātra kolektīvu, kurš ir pie-
dalījies deju festivālā, bet nu es zinu vienu 
deju kolektīvu, kurš ir veiksmīgi piedalījies 
teātra festivālā.

Festivāla laikā norisinās konkurss. Jau-
niešu teātru izrādes vērtēja Jūrmalas teātra 
mākslinieciskais vadītājs un režisors Imants 
Jaunzems, aģentūras “Casting Bridge” ak-
tieru atlases režisore Gunita Groša, Latvijas 
Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teāt-
ra muzeja eksperte, pedagoģe un režisore 
Dace Liepeniece.

Festivāla eksperti izteica savu vērtējumu 
par redzēto un dalījās savās pārdomās gan 
par izvēlēto dramaturģisko materiālu, gan 
par aktiermeistarību un režiju. Lubānas de-
jotāji tika slavēti par raito dejas soli, mirdzo-
šajām acīm, dzīvesprieku, par patiesu un 
neviltotu ieinteresētību tajā, ko dara. Mūsu 
uzvedumu gan vairāk var vērtēt kā koncert-
uzvedumu, nekā izrādi, kurā ir visi drama-
turģijas pamatprincipi: ievads, konfl ikts, 
konfl ikta kulminācija un tā atrisinājums. 
Mums ir sanākusi tāda ļoti skaista, romantis-
kām jūtām caurvīta, zaļumballe, bez lieliem 
starpgadījumiem.

Es ļoti lepojos ar paveikto. Tā ir lieliska 
iespēja redzēt jauniešu teātru darbību šo-
dien, gūt uzstāšanās pieredzi. Paldies ko-
lektīva jauniešiem un Lailai par sadarbību! 
Novēlu izaicinājumiem bagātu šo darba 
sezonu ceļā uz Dziesmu un Deju svētkiem! 
Tie, kuri šo uzvedumu vēl nav redzējuši, ir 
iespēja to skatīt 11. novembrī plkst. 17.00 
Līgo kultūras namā vai plkst. 20.00 Degum-
nieku kultūras namā! Uz tikšanos! 

Ilze Kraukle

Mīla, dzeja – tā ir deja! Latvijas valsts 
budžeta fi nansētā 

programma 
“NVO fonds”

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina 
atklātu projektu iesniegumu konkursu 2018. 
gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts 
budžeta fi nansētās programmas „NVO fonds” 
ietvaros.

Prioritārās jomas:
– pilsoniskās sabiedrības attīstība – pil-

soniskā līdzdalība un sabiedrības iesaiste ne-
valstisko organizāciju darbā;

– brīvprātīgā darba aktivitāšu un labdarī-
bas iniciatīvu veicināšana.

Programmas „NVO fonds” konkursa noli-
kums un projekta iesnieguma veidlapa pieeja-
ma Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā 
internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 
ir 2017. gada 21. novembris (saņemšanas da-
tums Sabiedrības integrācijas fondā). Plašāku 
informāciju par projektu iesniegšanu un citiem 
jautājumiem varat lasīt fonda mājaslapā inter-
netā www.sif.gov.lv. Informāciju var izlasīt arī 
Lubānas novada mājaslapā www.lubana.lv.

Veloorientēšanās 
sacensības “Lubānas 

rudens 2017” 
28.oktobrī jau otro reizi mūsu novadā 

noritēja veloorientēšanās sacensības “Lu-
bānas rudens 2017”.

Sacensības notika Lubānas novada skais-
tajos Līčagala mežos. Pasākumu apmeklēja 
28 dalībnieki. Viss noritēja gludi, mežā ne-
viens nepalika – visi veiksmīgi atgriezās fi ni-
šā ar pozitīvām emocijām un jaunu pieredzi. 
Prieks par visiem dalībniekiem, kuri nenobijās 
no laikapstākļiem un piedalījās. Liels paldies 
vecākiem, kuri startēja ar savām atvasēm, 
jo laiks, ko pavadi kopā ar saviem bērniem, 
nav atsverams ne ar kādām citām izklaidēm. 
Patīkami apzināties, ka daļai lubāniešu šādi 
pasākumi ir nepieciešami, un pasākuma or-
ganizatoru darbs nav bijis veltīgs. Sacensības 
atbalstīja Lubānas novada pašvaldība, biedrī-
ba “Aborieši” un biedrība “Meirānieši”.

 Paldies palīgiem: Baibai Daiginai, Judī-
tei Lejniecei, Dacei un Mārtiņam Valaiņiem, 
Dzeņu ģimenei, Andrim Seipulim. Plašāku 
informāciju par pasākumu skatiet novada 
mājaslapā www.lubana.lv.

Māris Valainis
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Nākamais “Lubānas Ziņu” 
numurs iznāks 

17. novembrī.
Informāciju iesniegt domē 

redaktorei 
līdz 10. novembrim.

Dzimis 
Lubānas pusē, 
audzis Latvijai

Dzimtais pavards pie debesīm kuras.
Lai pārnāktu mājās,
Mēs neveram durvis,
Bet grāmatu vākus
Un brīvojam telpu sevī, 
Kur dzimtenei būt. (M. Zālīte)
Sagaidot Latvijas 100. dzimšanas die-

nu, biedrība „Lubānas Puse” katru mēnesi 
organizē SESTDIENAS TIKŠANOS – “Dzi-
mis Lubānas pusē, audzis Latvijai!”

Latvija ir tās cilvēki un katrs ir Latvijas 
daļa. Uz tikšanos kādā no mēneša sestdie-
nām aicināsim novadniekus, kuri ir dzimu-
ši Lubānas pusē, bet savu ideju, darbu un 
kultūru ir nesuši Latvijā, un kuri joprojām 
turpina realizēt savus sapņus – varbūt ra-
dušos dzimtajā Lubāna līdzenumā?

Pasākums notiks Lubānas novada tū-
risma un kultūrvēsturiskā mantojuma cen-
trā. 

11. novembrī plkst. 11.00 tiksimies 
ar brāļiem Feldmaņiem – Vilni Feldmani 
(šķēpmetējs), Ingu Feldmani (mūziķis) un 
Gunti  Feldmani (žurnālists).

9. decembrī plkst. 11.00 tiksimies ar 
Rudīti Koku (Rīgas Stradiņa universitātes 
Medicīnas fakultātes Bioloģijas un mikro-
bioloģijas katedras docente).

Janvārī tikšanās ar Ilzi Garanču (uzņē-
mēja, saldumu zīmola Taste Caps! izveido-
tāja un īpašniece).

Uz SESTDIENAS TIKŠANOS ir aicināts 
ikviens, kurš vēlas gūt pozitīvas emocijas, 
sevi attīstīt un iegūt atziņas, kas varētu pa-
līdzēt savas dzīves un Latvijas veidošanā. 
Tikšanās dos iespēju satikties, ieklausīties 
viesu pieredzē un atziņās. Piedaloties ik-
viens varēs paplašināt savu redzesloku. 
Varbūt arī rast sākumu savai idejai?

Tikšanās palīdzēs veidot ne tikai mūs 
pašus un mūsu ikdienu, bet caur to arī Lat-
viju. 

Čaklākais visa gada SESTDIENAS TIK-
ŠANOS apmeklētājs nākamā gada rudenī 
saņems pārsteiguma balvu! 

Ieeja bez maksas

11. novembrī  Lubānā

Lāčplēša dienas 
pasākumi

 Plkst. 16.00 
Pārgājiens ar lāpām

Visi interesenti tiks gaidīti pie 
Lubānas pilsētas kluba, 

laika apstākļiem piemērotā apģērbā 
(siltas drēbes, gumijas zābaki…), 

bruņojušies ar lāpām. 
Dosimies uz mežu, lai pie ugunskura, 

dziedot kopīgas dziesmas, 
sildītos pie tējas tases un 

mielotos ar karavīru pusdienām. 
 Plkst. 18.30 

Piemiņas brīdis 
Pie Uguns altāra sagaidīsim 

pārgājiena dalībniekus
 

18. novembrī plkst. 17.00 
Lubānas pilsētas klubā

Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienai veltīts  

Lubānas pašdarbības kolektīvu 

Koncerts 
“Mazs bij’ mans novadiņis, 

bet diženi turējās”
Sveiksim Lubānas novada pašvaldības 
apbalvojuma “Gada cilvēks” ieguvējus

Ar dziesmām un dejām Lubānas kultūras 
nama pašdarbības kolektīvi

sveiks visus Latvijas dzimšanas dienā 
Ieeja brīva

Plkst. 22.00 

Svētku balle 
pie galdiņiem
Jūs nodrošinās grupa “KIWI”

Svētku sajūtu un omulīgu kopā būšanu 
Jums vēl Lubānas novada pašvaldība

Ieeja uz svētku balli brīva

4. novembrī plkst. 13.00
Lubānā, Baložu ielā 2
SIA “Klāni A”, 2. stāvā

Dievkalpojums
draudze “Kristus uzvara”

Mīļi aicināti!

Kā mazs pūpolzariņš,
Kā mazs saules stariņš,
Mirdzi saviem vecākiem!

12. oktobrī piedzimis dēliņš
Kevins

Apsveicam vecākus 
Helēnu Ozolnieci un Ričardu Jelaginu!

14. oktobrī piedzimis dēliņš 
Mārcis

Apsveicam vecākus 
Ritu un Didzi Pomerus!

ēliņš


