
 Aizvadītā gada raksturojums un analīze, tikša-
nās intervijās ar interesantiem cilvēkiem, aktualitātes.

Šajā numurā

Skolas padomes sēde
2017. gada 4. janvārī Lubānas vidusskolā notika Skolas pa-

domes sēde. Vispirms skolas direktore Iveta Peilāne klātesošos 
iepazīstināja ar mācību sasniegumiem 1.semestrī. Tad tika uz-
svērtas galvenās problēmas, kādas akcentē skolotāji metodis-
kajās apvienībās: 

1) Sākumskolā – jāuzlabo rakstu darbu kultūra, problēmas 
bērniem rada sagatavošanās mācību darbam un mācību pie-
derumu sakārtošana, bērni pietiekami neievēro uzvedības nor-
mas, kam pamatā ir nosacījums, ka jābūt vienādām prasībām 
no skolotāju un vecāku puses.

2) Vecumposmā no 5. klases līdz pat vidusskolai –  kūtri tiek 
pildīti mājas darbi, vērojama mājas darbu norakstīšana, stundu 
kavēšana, motivācijas trūkums skolēnos, kādēļ arī skolotāji at-
zīst, ka ir ļoti grūti novadīt stundu, mājturības stundās skolotājs 
ir ievērojis, ka bērni vēlas uzreiz visu gatavu, nav pacietības strā-
dāt, līdz tiek sasniegts rezultāts, mūzikas stunda netiek uztverta 
kā nopietna mācību stunda, ir problēmas ar kora apmeklētību 
5.– 7. klašu grupā, jo kora apmeklēšana ir obligāta skolēniem, 
kuriem tas ir nozīmēts.

Pēc tam direktore iepazīstināja padomi ar pasākumiem, 
kādi veikti sadarbībā ar vecākiem – klases sapulces, individu-
ālās pārrunas, lekcija kopā ar psiholoģi, vecāku dienas. Tiek 
darīts viss, lai veidotos savstarpēja saikne. Kā labs sadarbības 
veids skolotājiem ar vecākiem tiek atzīta e-klase, kurā skolotā-
jiem jāveic ieraksts līdz plkst. 17.00, kā arī joprojām var sūtīt sev 
svarīgos jautājumus un ieteikumus uz vecāku padomes e-pas-
tu: lvsk.padome@gmail.com.

Bez problēmām neiztikt, taču ir ieteikums abām pusēm kon-
fl iktsituācijās būt pret sevi kritiskām un vairāk komunicēt savā 
starpā, ir nemitīgi jāaug un jāizglītojas arī pašiem, nevar palikt 
uz vietas un gribēt, lai rezultāti veidojas paši no sevis. Liela 
problēma skolā ir kaut vai elementāras cieņas trūkums, un to 
var novērot ne tikai bērnu attieksmē pret pieaugušajiem.

Taču ir arī labās lietas uzsveramas:
1) Ir veikti uzlabojumi skolas mājaslapā.
2) Skolā vienu reizi nedēļā (trešdienās) tiek organizētas ro-

taļas sākumskolas bērniem starpbrīžos, kuras vada 9. klases 
meitenes.

3) Liels prieks, ka skolotāji atrod laiku izteikt uzslavas bēr-
niem.

4) Kā pozitīva tiek atzīta skolas un mācītāja Reiņa Bikšes sa-
darbība, ko varējām saklausīt un redzēt arī skolas Ziemassvētku 
pasākumā.

5) Pēc skolas padomes ierosinājuma šogad tika saskaņoti 
laiki Ziemassvētku pasākumiem bērnudārzā un vidusskolā.

6) Tika izlemts situācijās, kad ir nepieciešamība pēc internā-
ta skolēnu vai pedagogu izmitināšanai, izmantot nakšņošanas 
iespējas, ko piedāvā Meirānu Kalpaka pamatskola.

7) 31. janvārī vecāki tiks aicināti uz radošo mācību stundu 
(vecākiem tiek piedāvāts iejusties bērna ādā, lai saprastu, kā 
norisinās mūsdienīgs mācību process).

8) Tiek ierosināts veicināt pirmsskolas un sākumskolas cie-
šāku sadarbību.

Skolas padomes vecāku pārstāvji atgādināja arī par iepriek-
šējā sēdē lemtajiem jautājumiem. Tie tika aktualizēti un cerams, 
ka kāds no tiem arī tiks realizēts.

Noslēgumā – šis mācību gads skolai ir nozīmīgs tās darbī-
bas izvērtēšanas ziņā, jo šis ir skolas akreditēšanas gads. Lai 
izdodas noturēt savas pozīcijas un esam pārliecināti, ka arī turp-
māk varēsim mācīties akreditētā vidusskolā! Anita Dzene

Hokeja laukumā Lubānā 
ziemas prieki sākušies

Iedzīvotāju skaits (pa vecuma grupām) 
Lubānas novada pašvaldībā

Iedzīvotāju grupa Uz 02.01.2017. Uz 04.01.2016. + vai – sal. ar 2016.g.
Iedzīvotāji kopā 2522  2594  – 72 
   t.sk. vīrieši 1239  1264  – 25
   t.sk. sievietes 1283  1330  – 47  
t.sk. Indrānu pag. 802  829  – 27
t.sk. Lubānā 1720  1765  – 24  

Iedzīvotāji darbspējas vecumā (no 15 g. vecuma līdz pensijas vecumam)
  1616  1667  – 51
  t.sk. vīrieši 885  903  – 18  
  t.sk. sievietes 731  764  – 33

Vecuma pensijas gadus sasniegušie iedzīvotāji    
  579  601  – 22
  t.sk. vīrieši 196  205  – 9  
  t.sk. sievietes 383  396  –13

Bērni un jaunieši vecumā no 0 līdz 18 gadu vecumam
  387  400  – 13
  t.sk. zēni  184  185  – 1  
  t.sk. meitenes 203  215  – 12  

Bērni un jaunieši vecumā no 0 līdz 15 gadu vecumam 
  327  326  + 1 
  t.sk. zēni  158  156  + 2  
  t.sk. meitenes 169  170   – 1

Informāciju sagatavoja Mārīte Kotāne
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Izdod Lubānas novada pašvaldība  
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Pašvaldībā

Sēdē piedalās deputāti: Tālis Salenieks, 
Iveta Peilāne, Līga  Špune, Rudīte Kolāte, 
Lana Kunce, Laila  Ozoliņa, Aigars Noviks 

Nepiedalās: Guntis Klikučs – aizņemts 
pamatdarbā, Ilgonis Losāns – atvaļinājumā 
pamatdarbā;

 1.  Atbrīvot Aiju Ozoliņu no Darījumu 
ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas ko-
misijas locekļa amata pienākumu pildīša-
nas ar 2016.gada 31.decembri.

 2. apstiprināt SIA „Ametrs” izstrādāto 
zemes ierīcības projektu nekustamā īpa-
šuma „Upeslejas”, Indrānu pag., Lubānas 
nov., zemes vienības kadastra apzīmējums, 
kurai izstrādāts projekts: 7058-011-0012, 
sadalei; saskaņā ar izstrādāto zemes ierī-
cības projektu, sadalīt nekustamo īpašumu 
„Upeslejas”, Indrānu pag., Lubānas nov., 
kadastra numurs īpašumam 7058-011-
0012, divos atsevišķos īpašumos

 – 4,6 ha, piešķirt nosaukumu: „Upe-
nieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt 
zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība;

– 5,3 ha, īpašumam saglabāt esošo no-
saukumu un adresi: „Upeslejas”, Indrānu 

pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietoša-
nas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība; veicot 
zemes kadastrālo uzmērīšanu, projektēto 
zemes vienību platības var tikt precizētas. 

 3. Atļaut Dacei Mežsargai savienot 
Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētā-
jas amatu ar Lubānas novada pašvaldības 
izglītības darba speciālistes amatu. 

 4. Apstiprināt Lubānas novada do-
mes, pašvaldības administrācijas un ies-
tāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju 
sarakstu.

 5. Lubānas vidusskolai pieņemt man-
tisko ziedojumu- slēpošanas trenažieri 1 
000 EUR vērtībā no biedrības “Aiviekstes 
ozoli”. Saņemto trenažieri izmantot sporta 
nodarbībām. 

 6. Atļaut Sociālajam dienestam pie-
ņemt dāvinājumu (ziedojumu) – 8 funkcio-
nālās gultas no Somijas evaņģēliski lute-
riskās baznīcas Lestadiāņu kustības centra 
Lahti Lubānas veselības un sociālā centra 
vajadzībām 353,60 EUR vērtībā.

 7. Gatavojoties  XVI Deju svētku lielu-
zvedumam “Māras zeme” 2017. gada bu-
džetā paredzēt fi nansējumu  tērpu auduma 

Domes sēde 29.12.2016. iegādei  (EUR): 
Lubānas vidusskolas budžetā       909; 
Lubānas kultūras nama budžetā 1908;
Meirānu tautas nama budžetā       756.

 8. Veikt grozījumus pašvaldības 2016. 
gada budžetā un apstiprināt saistošos no-
teikumus Nr. 17 „Grozījumi Lubānas nova-
da pašvaldības 2016. gada 28. janvāra sais-
tošajos noteikumos Nr. 3 „Par pašvaldības 
2016. gada budžetu””. 

 9. Apstiprināt nekustamā īpašuma 
“Pūpoli” (kadastra Nr. 70580160013) rezer-
ves zemes fondā ieskaitītās zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 70580160258 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā nomas 
tiesību izsoles rezultātus un noslēgt ze-
mes nomas līgumu ar Z/S “Grāveri”, reģ. 
Nr. 47101009280, uz laiku līdz 2021. gada 
30. decembrim ar nomas gada maksu EUR 
25.00.

Informāciju sagatavoja  
Mārīte Kotāne

 Nākamā domes sēde notiks 26. 
janvārī.

 Par 2017. gada budžeta pozīcijām 
(ieņēmumu, izdevumu plānu) informāciju 
varēsiet lasīt februārī, kad domes sēdē 
tiks apstiprināts jaunais budžets.

Līdz ar jauna gada iestāšanos var 
“pavilkt svītru” arī pašvaldības 2016.gada 
budžetam. Ieņēmumu daļā galvenie ienā-
kumu veidi, izņemot dotāciju no pašvaldī-
bu fi nanšu izlīdzināšanas fonda, ir izpildīti 
(skatīt 1. tabulu).
Īsumā par nozīmīgākajām aizvadītajā 

gadā īstenotajām teritorijas un ēku labie-
kārtošanas darbu izmaksām (skatīt 2. ta-
bulu).

Bez tam pašvaldība īstenoja Oskara 
Kalpaka kapa pieminekļa Visagala kapos 
restaurācijas darbus par Valsts Kultūrka-
pitāla fonda un Aizsardzības ministrijas 
līdzekļiem 13 893 eiro apmērā.

Izdevumu sadaļā lielākā daļa plānoto 
pirkumu, remontu un projektu tika īsteno-
ta, bet, dažādu apstākļu dēļ, ir arī neīste-
noti pasākumi, kuri jāpabeidz šogad, t.sk.: 
grausta Parka ielā 2 (bijusī pienotavas 
ēka) demontāžas darbi, multifunkcionālās 
zāles izveidošana (ekrāns, multiprojektors 
un stacionāra skaņu aparatūra) Lubānas 
pilsētas klubā, Dzērvenītes ielas posma 
uzmērīšana un daļu iegāde pašvaldības 
īpašumā, apgaismojuma ierīkošana Mei-
rānu ciemā (2016. gadā tika izstrādāts teh-
niskais projekts), kapličas izbūve Jaunajos 
kapos un citi darbi, par kuriem domes de-
putāti lems 2017. gada budžeta sagatavo-
šanas procesā.

Informāciju sagatavoja galvenā 
grāmatvede Ingrīda Logina

Aizvadītā budžeta gada raksturojums

2. tabula. Izdevumi
EUR Izdevumu postenis
72 745 Brīvības ielas posma seguma atjaunošana 
13 626 Ietves seguma nomaiņa Oskara Kalpaka ielā (gar Vecajiem 
 kapiem)
3 281 Ietves izbūve Parka ielā 1b (estrādes parka daļā)
5 053 Ielu apgaismojuma izbūve Meža ielā
2 526 Ozolu ielas apgaismojuma uzlabošana
1 926 Apgaismojuma ierīkošana Lubānas pilsētas kluba laukumā
5 384 Centrālā pilsētas kanalizācijas vada pievadu izbūve Brīvības 
 ielā (pirms asfaltēšanas darbiem)
2 543 Caurtekas remonts ceļa posmā Baltais krogs-Eglaines
1 193 Caurtekas remonts ceļa posmā Tūjas-Nagliņas
2 763 Zemes gabala “Lubānas Meža kapi” iegāde 7,07 ha platībā
10 727 Meirānu Tautas nama saimniecības ēka-malkas šķūnis
9 543 Pirmsskolas iestādes ‘Rūķīši” apkures sistēmas daļas nomaiņa
8 241 Siltā ūdens apgādes sistēmas uzlabošana Lubānas vidusskolā
7 643 Ūdensapgādes sistēmas remonts Lubānas Sociālā dienesta ēkā
6 338 Hokeja laukuma-slidotavas pie Lubānas vidusskolas 
 labiekārtošana
4 916 Piebūve Lubānas estrādē

Ieņēmumu veids           Plāns EUR    Izpilde %    Starpība (+ vai -) EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis  1 113 424      100  0

Nekustamā īpašuma nodoklis   89 945       137  +33 794

Dotācija no pašvaldību fi nanšu 
izlīdzināšanas fonda  436 513        98  -8 882

1. tabula. Ieņēmumi
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Mājaslapas adrese: www.lubana.lv

2016. gadā esam paveikuši plānoto
Aizvadītais gads novadā bijis 

dažādām aktivitātēm bagāts. 

Kā vērtē 2016. gadu novadā domes 
priekšsēdētājs Tālis Salenieks?

– Nezinu, vai ir godīgi vērtēt savu darbu, to 
lai dara iedzīvotāji. Es varētu vērtēt to, ko esam 
paveikuši no plānotā 2016. gadā. Priecē tas, ka, 
gan plānojot darbus, gan sastādot budžetu, ne-
esam kļūdījušies un, lielos vilcienos runājot, 
esam paveikuši visu saplānoto.

Ar ko paliks atmiņā 2016. gads?
– Ar vecās pienotavas nojaukšanu;
– ar Brīvības ielas posma asfaltēšanu;
– ar to, ka visi skolēni saņem brīvpusdie-

nas;
– ar uzbūvētu hokeja laukumu;
– ar, manuprāt, skaistiem “Aiviekstes svēt-

kiem”;
– ar to, ka esam spējuši pašvaldības iestā-

dēs strādājošajiem kaut nedaudz, bet tomēr pa-
augstināt algas;

– protams, arī daudz dažādu ikdienas darbu 
(kā ielu gaismas uzstādīšana, trotuāra nomaiņa, 
teritorijas labiekārtošana utt.).

Katru gadu, sastādot budžetu, deputāti ir 
lielas dilemmas priekšā, jo priekšā ir tā lielā iz-
šķiršanās, kam vairāk nepieciešams fi nansē-
jums. Un pieņemt galīgo lēmumu nebūt nav 
viegli.

Nu, piemēram, mums jāizšķiras, vai fi nan-
sējam iedzīvotājiem dažādus kultūras pasāku-
mus vai remontējam ceļus, ielas, vai piemaksā-
jam pedagogiem un atļaujam atvērt nepilnas 
klases, vai iegādājamies tehniku mūsu komunā-
lo pakalpojumu uzņēmumam, piešķiram skolē-
niem brīvpusdienas vai labiekārtojam pašvaldī-
bas teritoriju. Un tā varētu turpināt daudz.

Neskatoties uz visām grūtībām, es teiktu, ka 
esam aizvadījuši visnotaļ veiksmīgu gadu un ar 
cerībām raugāmies 2017. gadā.

– Parasti par labklājību runājam, ja kaut 
kas tiek celts, rekonstruēts, attīstīts. Novadā 
ir viens pasākums – objekta nojaukšana. Lie-
kas, ka cilvēki gadiem gaidījuši vecās pieno-
tavas ēkas, kas pēdējā laikā arī kļuvusi bīsta-
ma cilvēku dzīvībām, nojaukšanu. Vai ir 
nācies saklausīt arī kādu pārmetumu par 
vecā grausta nojaukšanu? – Par vecās pieno-
tavas ēku varētu veselu grāmatu sarakstīt. Un 
arī šeit bija grūta izšķiršanās, jo principā jau mēs 
jaucam ne savu īpašumu. Taču zinot reālo situā-
ciju ar piensaimnieku biedrību, domājam, ka tas 

ir vienīgais pareizais risinājums, ņemot vērā, ka 
būvvaldes slēdzienā bija rakstīts: ēka apdraud 
iedzīvotāju drošību. 

Par tālāko rīcību ar šo teritoriju? Zeme pie-
notavas teritorijā ir rezerves zemes fondā ieskai-
tīts zemes gabals. Pagaidām šo teritoriju noro-
bežosim un izmantosim kā stāvlaukumu lielāku 
kultūras pasākumu laikā estrādē.

– Kur tiks izmantoti sasmalcinātie būv-
gruži? –  Sadrupinātā masa no pienotavas teri-
torijas tiks bērta uz ceļiem. Kā pirmais būs ceļš 
no “Baltā kroga” līdz īpašumam “Eglaines”, šis 
posms pavasarī nav izbraucams.

– Par ko tev ir lepnums mūsu novadā? –  
Tie ir mūsu novada iedzīvotāji, kas strādā un 
dzīvo novadā. Katru gadu 18. novembra svēt-
kos mēs varam lepoties ar cilvēkiem, par kuru 
darbu un dzīvi iedzīvotāji un pašvaldība vēlas 
teikt paldies. Katra sakopta māja, katrs sakopts 
tīrums vai piemājas dārziņš – tās ir rūpes par 
savu novadu. Mēs varam lepoties ar uzņēmē-
jiem, zemnieku saimniecībām, ar mūsu iestā-
dēm. Domāju, ka dzīvojam skaistā vietā, tikai 
reizēm to nemākam novērtēt.

– Kas izraisa skumjas pārdomas? – Es 
domāju, ka mēs visi redzam, kas Latvijā notiek 
ar lauku teritorijām un mūsu novads jau nav iz-
ņēmums. Jaunieši dodas uz ārzemēm, nekas 
netiek darīts nodokļu politikā valstī, lai iedzīvotā-
ji, uzņēmēji būtu gatavi attīstīt uzņēmējdarbību 
laukos. Ļoti sāp politiķu teiktais par nekvalitatīvo 
izglītību lauku skolās, kaut gan mēs ļoti labi zi-
nām, ka tā nav – no mūsu novada aiziet studēt 
daudz zinošu jauniešu.

Sāp nesakārtotās lietas novadā, kā piemē-
ram, SIA “Tehnoserviss”. Bija  cerība, ka atradī-
sies kāds darbīgs uzņēmējs, kas nopirks šo teri-
toriju un uzsāks ražošanu, bet pagaidām 
izskatās, ka nekā.

Sāp tas, kā tiek sadalīti valsts līdzekļi. Mēs 
TV redzam raidījumus, kā cilvēki stāv rindās uz 
izmeklējumiem medicīnas iestādēs, un skan at-
bilde, ka nav naudas, bet tajā pašā laikā, pieņe-
mot valsts budžetu, ar vieglu roku tiek sadalīti 

nepilni 28 miljoni pēc politiskās piederības.
– Kādi jaunumi, novitātes gaida novada 

iedzīvotājus 2017. gadā? – Pašlaik tiek veidots 
2017. gada pašvaldības budžets. Ir lietas, par 
kurām lēmām 2016. gadā un šogad būs nepie-
ciešams fi nansējums, kā, piemēram, Meirānu 
ciema apgaismojumam.

LAD projektu attīstībai ietvaros:
– multifunkcionālās zāles izveidei pilsētas 

klubā;
– dzejnieces Broņislavas Martuževas dzejas 

klēts izveidei;
– tautisko tērpu iegādei.
Prieks, ka ir atbalstīts projekts ev. lut. baznī-

cas jumta nomaiņai (ja būs nepieciešams, palī-
dzēsim ar fi nansējumu).

Pašlaik notiek projekta izstrāde un 2017. 
gadā tiks uzsākti darbi pie ceļa pārbūves (Jau-
nie kapi – Birznieki – Dambīši), tajā skaitā tilta 
pār Liedi atjaunošana. Kopējais fi nansējums 
300000 EUR (tajā skaitā 260000 pieejamais fi -
nansējums no ELFLA).

Kā viena no prioritātēm varētu būt kapličas 
būvniecība Lubānas Jaunajos kapos (pašlaik 
tiek veikta projekta izstrāde), kā arī siltumtrases 
būvniecība no katlumājas Ozolu ielā uz daudz-
dzīvokļu māju Ozolu ielā 14.

Tāpat ir doma izdot grāmatu par mūsu no-
vadu, veltītu Latvijas simtgadei.

Protams, vajadzību jau ir ļoti daudz, un, kā 
jau es minēju sākumā, domes deputātiem būs 
jāizvērtē tas nepieciešamākais, ko atļauj mūsu 
budžets.

Janvārī plānojam tikties ar novada iedzīvo-
tājiem, lai uzklausītu vēlmes un ierosinājumus 
pirms 2017. gada budžeta apstiprināšanas.

– Ko gribētu novēlēt iedzīvotājiem 2017. 
gadā? – Vēlos teikt paldies Lubānas novada ie-
dzīvotājiem par aktīvu piedalīšanos novada dzī-
vē, par laba vēlējumiem, arī kritiku, par vēlmi 
palīdzēt kopīgi risināt dažādas situācijas. Pal-
dies domes darbiniekiem, deputātiem par dar-
bu un pieņemtajiem lēmumiem, kas veicina 
mūsu novada attīstību.

Lai nākamais gads atnāk ar piepildījumu 
tam, ko visvairāk vēlaties, ar dzīvesprieku, stipru 
veselību un mīlestību! 

Ar domes priekšsēdētāju sarunājās 
Ligita Pētersone

Pašvaldība aicina 
uz tikšanos 
iedzīvotājus

17. janvārī 
 plkst. 11.00

Indrānos “Baložos” (bibliotēkā)

 plkst. 15.00
Meirānos (tautas namā)

18. janvārī
 plkst. 17.00

Lubānā (pilsētas klubā)
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Novadā

Kapelai “Meldiņš” – 15

14. janvārī plkst. 18.00 Lubānas kultū-
ras nama lauku kapela “Meldiņš” svinēs 
savu 15 darba gadu jubileju un kopā aicinās 
visus savus bijušos muzikantus, draugus, 
radus un tautas mūzikas cienītājus. Par 15 
darba gadiem tiek aicināts stāstīt kapelas 
dibinātājs un vadītājs Andris Dzenis: 

“Savos pusaudža gados jūtamies labi, 
optimistiski, dzīvojam ar domu, ka vēl gribam 
paspēlēt Dziesmu svētkos. Ja tiksim uz svēt-
kiem, tad tā būs trešā reize ar mūsu piedalīša-
nos. Lai tiktu uz Dziesmu svētkiem, katru gadu 
jāpiedalās Latviešu tautas mūzikas festivālos. 
Kapelām visu laiku jābūt uzskaitē. Ceram, ka 
noturēsim līmeni un tiksim uz Dziesmu svēt-
kiem.

Mazliet no vēstures. 2001.g. aizsaulē pa-
vadījām Lubānas muzikantu un pūtēju orķes-
tra diriģentu Elmāru Dzilnu. Es sāku domāt: 
vecā gvarde aiziet, kas nāks vietā? Kas muzi-
cēs Lubānā? Toreiz veikalā “Pagrabiņš” strā-
dāja meitene vārdā Līga Krēmere – muzikāla, 
beigusi Rēzeknes mūzikas skolu. Uzrunāju 
viņu. Līga atbildēja, ka savulaik esot spēlējusi 
kapelā Latgalē. Norunājām dibināt Lubānas 
lauku kapelu. Man pašam ir visi kapelai nepie-
ciešamie instrumenti. Es spēlēju akordeonu, 
viņa – cītaru. Bet bijām tikai divi. Vajadzēja vo-
kālu. Kaimiņos dzīvoja dziedošā Gunta Cīrule. 
Uzaicinājām un mēģinājām muzicēt trijatā. Tā 
kā visu vakaru vienam pašam grūti nodzie-
dāt, vajadzēja vēl kādu vokālu. Radās jaunas 
idejas. Mūsu pulciņam pieplusojām Anitu Pri-
žavoiti, kas arī ir beigusi mūzikas skolu. Viņa 
piekrita spēlēt akordeonu. Nu jau varēju dzie-
dāt kopā ar Guntu. Kad Līga devās uz ārze-
mēm pie bērniem, cītaru uzaicinājām spēlēt 
bijušo bundzinieci no Degumnieku sieviešu 
kapelas – Līviju Garo. Tādā sastāvā spēlējām 
ilgāku laiku. Tad dziedāt uzaicinājām Intu Bir-
ziņu. Ik pa laikam kapelai aktīvai muzicēšanai 
piesaistījām jaunos muzikantus, kas absol-
vējuši Madonas bērnu mūzikas skolu – kā, 
piemēram, Ivo Pētersonu, Laimdotu Krēsliņu, 
Santu Garo, Zandu Krēsliņu, Kristīni Aumeli, 
Agati Anusāni u.c. Jaunieši skolā iemācās 
tikai muzicēšanas pamatus, bet spēlēšana 

kapelā viņiem bija laba prasmju pielietošana 
praksē – spēlēt pēc dzirdes (mūzikas skolā 
spēlē pārsvarā pēc notīm). Pa starpām mums 
epizodiski bija arī citi muzikanti. Šajos 15 ga-
dos kapelā kopā ir muzicējuši 37 dalībnieki. 
Visus nosaukt nav iespējams šajā rakstā. 

Svētku reizē gribu pateikt paldies visiem, 
kas kopā ar mums muzicējuši 15 gadu ga-
rumā. Vēl es gribu pieminēt dalībnieci Vinetu 
Krēsliņu, kas mūsu kapelas mūziku atsvaidzina 
ar kvalitatīvu fl autas spēli. Pa šiem gadiem visi 
jau esam tā saspēlējušies un pieraduši viens 
pie otra prasmēm, zināšanām, ka muzicējam 
bez notīm. Parasti koncertos mums priekšā ir 
tikai dziesmu teksti. Tikai retos gadījumos iz-
mantojam notis, kad dziesma ir pavisam sve-
ša, vēl tā īsti nav iegājusies. 

Tā nu kaut kā ir sanācis, ka kapelā mu-
zicējošo dalībnieku dominējošais vairākums 
– sieviešu dzimtes pārstāves. Laikam jau tās 
sievietes ir aktīvākas nekā vīrieši visās jomās, 
arī mūzikā. Arī mūsu spēlētajos pasākumos 
lielais vairākums apmeklētāju ir sievietes. 
Laikam jau to veču mūžs ir īsāks, ar to dan-
cošanu arī ir kā ir. Iespiedies atmiņā dejojošo 
dāmu saiets Meirānos. Kāds viens vīrs pasā-
kumā arī bija, bet aizņemts. Bet dāmas iztika 
arī bez stiprā dzimuma pārstāvjiem, izdejojās 
tāpat – ja nedejo, tad dzied līdzi. Pensionā-
ru pasākumos bieži vien uzstājas jaunieši un 
tad viņi uzkavējas un iesaistās ballē. Man pa-
tīk dejojošā publika, kad jaunākās paaudzes 
dejotāji saplūst kopā ar vecākās paaudzes 
dejotājiem. 

Tālākā vieta, kur esam muzicējuši, ir Lietu-
vas pierobežā, kur tikās lietuviešu un latviešu 
tautas muzikanti (bijām vienīgie no Latvijas). 
Esam muzicējuši arī mūsu sadraudzības pil-
sētā Vaijē (Vācija). Aizvadītajā gadā piedalījā-
mies lauku muzikantu festivālā Valkā. Pa šiem 
15 gadiem esam apceļojuši daudzas vietas 
Latvijā. Kapelai “Meldiņš” ir tradīcija – vienmēr 
iepazīties tuvāk ar to vietu, kurā muzicējam – 
apvienojam lietderīgo ar patīkamo.”

Uz tikšanos jubilejas pasākumā! Ieeja 
bez maksas. Līdzi ņemt groziņu!

Ar Andri Dzeni sarunājās Ligita Pētersone

Deja man 
prieku deva
Kad ikdienas steiga sāk pierimt un cil-

vēku domas vairāk saista Adventes laiks ar 
piedošanu un mīlestību, Madonas pilsētas 
kultūras namā 17. decembrī pulcējās senio-
ru dāmu deju grupas uz jaunrades deju fes-
tivālu „Deja man prieku deva”. 

Kopā pulcējās 11 deju grupas gan no tuvā-
kiem, gan tālākiem novadiem, lai parādītu savu 
dejot māku un radošo izaugsmi. Madonas 
pilsētas kultūras nama skatuvi pieskandināja 
rāmi, jautri un pavisam jestri deju soļi. Katra 
senioru dāmu grupa nodejoja 2 dejas – kon-
certdaļas deju un konkursa deju. Konkursa de-
jas kompozīciju katrai grupai radīja to vadītāji, 
parādot savu ritma izjūtu un kreativitātes garu. 

Kā jau katrā konkursā, dejotāju sniegumu 
vēroja un vērtēja prasīga žūrija Zigfrīda Goras 
vadībā. Senioru dāmu grupa „Varavīksne” 11 
kolektīvu vidū deju festivālā izcīnīja 3. vietu. 
Dejotājas izsaka mīļu un sirsnīgu paldies savai 
deju skolotājai Lienītei Ozolniecei par iespēju 
piedalīties šādā deju konkursā. 

Otrajā daļā jaunrades deju festivāla dalīb-
niekus un skatītājus ar muzikālu priekšnesumu 
iepriecināja Madonas pūtēju orķestris. Foajē 
uz galdiņiem katra senoioru dāmu deju grupa 
bija izveidojusi savu dalībnieču talantu izstādi „ 
Sievietes pasaule”. Acis priecēja adījumi, tam-
borējumi, šuvumi, pinumi, izšuvumi, fi lcējumi, 
zīda un stikla apgleznojumi, pērļojumi un glez-
nojumi. 

Laimīgu ugunīgā gaiļa gadu visiem novēl 
„Varavīksne” dejotājas un vadītāja.

Dejotāja Livija Grīnvalde

Par ceļa posmu 
Švāns – Lubāna...
Lubānas novada pašvaldība ir sa-

ņēmusi ofi ciālu atbildi uz savu vēstuli no 
Satiksmes ministrijas par valsts autoceļa 
P82, kurā ietilpst ceļa posms Švāns – Lu-
bāna, ikdienas uzturēšanas klases pa-
augstināšanu ziemas sezonā uz B klasi. 
Vairāk informācijas novada mājaslapā 
www.lubana.lv. 

Pulkveža Kalpaka 
atceres pasākumi
No 6. janvāra līdz 6. martam notiks 

“Kalpaka atceres pasākumi 2017”. Noti-
kumu kalendāru skatīt novada mājaslapā. 

Policijas ziņas
21. decembrī ap plkst. 21.40 Lubā-

nā, Oskara Kalpaka ielā pieķerts iereibis 
automašīnas VW Golf vadītājs. 1990.
gadā dzimušais vīrietis automašīnu va-
dīja, esot 1,84 promiļu reibumā, turklāt 
bez tiesībām vadīt transportlīdzkli. Sākts 
kriminālprocess.
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„Saldskābmaizes” komanda: 
Redaktore: Madara Zviedre
Skolotāja – konsultante: 
Ilona Kalniņa
Korespondenti: Elizabete Kalniņa, 
Evelīna Elva Sirmā, Elīna Reire, 
Una Ivanova, Emīlija Solovjeva
Fotokorespondente: 
Loreta Māliņa

Redaktora 
sleja

Sveiks, 2017. gadā!
Laiks ir aizritējis vēja spārniem un, 

re, jau 2017. gads ir klāt. Jauns gads, 
jauns sākums, jaunas apņemšanās. Vēl 
viena iespēja turpināt būt labākiem un 
pilnveidot sevi. Pirmās svaigās lapas 
mūsu šī gada grāmatā ir uzrakstītas. Ko 
rakstīji Tu? Skola – tās ir mūsu otrās mā-
jas, tā ir mūsu dārgumu lāde, no kuras 
varam izcelt pasaules lielākās bagātī-
bas – intelektu, labsirdību, patriotismu, 
dzīvesprieku, mērķtiecību, draudzību 
un vēl daudz citu vērtīgu lietu, ko kāro 
sirds.  

2017. gads ir UGUNĪGĀ GAIĻA 
gads. Gailis ir Saules simbols – tieši ar 
viņa dziesmu no rīta sākas diena. Saka, 
ka gailis tūļīgos nemīl un ir jāsagata-
vojas vistrakākajam. Astrologi raksta, 
ka šogad veiksies visiem intelektuālā 
darba darītājiem, turklāt, ja darbs ir arī 
radošs, tad veiksme ir gandrīz garan-
tēta. Tiek ieteikts nebaidīties un ļauties 
eksperimentiem un kaut kam jaunam, 
pat trakulīgam, jo gailis nedomā malā 
sēdēt. Gads nesīs daudz pozitīvu brīžu 
un neparastu situāciju, un vinnētājs būs 
tas, kurš ir pieradis nevis prātot, bet rī-
koties. 

2017. gadā būtiskākais – līdzsvara 
meklējumi un tas, kā ieviest pārmaiņas, 
nesabojājot esošo – noderīgo. Pārmai-
ņas būs neizbēgamas, un uzvarētājs 
būs tas, kas savā dzīves telpā korekci-
jas veiks, laikus sagatavojies.

Jauns gads ir iesācies, bet skolā 
viss tikai turpinās. Sāksies garāks un arī 
smagāks darbs. Eksāmeni, noslēguma 
ieskaites, olimpiādes, zinātniski pētnie-
cisko un pētniecisko darbu aizstāvēša-
na, skates un konkursi. Varam secināt, 
ka ir pienācis laiks sasparoties un darīt! 
Tik uz priekšu!

Lai Jaunais gads nes jaukas dienas
Lai saltas, tukšas nav nevienas
Lai spēka daudz, lai vienmēr sokas
Nekad, lai nepagurtu rokas! 
Visas “Saldskābmaizes” komandas 

vārdā novēlu visiem laimīgu šo gadu – 
spēku, aizrautību, drosmi, knašas kājas 
un prātu, mīlestību un prieka pilnas die-
nas! 

„Saldskābmaizes” redaktore 
Madara Zviedre

Šogad mūsu “Saldskābmaizes” ko-
mandai pievienojās 9. klases skolniece 
Evelīna Elva Sirmā. Evelīna ir ļoti aktīva 
un entuziasma pilna tautisko deju dejotā-
ja. Prieks par viņas soli pievienoties mūsu 
komandai, tāpēc  lūdzu Evelīnu sniegt at-
bildes uz dažiem jautājumiem.

Horoskopa zīme: Lauva
Nedēļas diena: Sestdiena
Auglis: Avenes
Latvijas pilsētas: Alūksne un Līgatne

– Ar kādiem trim vārdiem raksturotu 
savu personību?

– Spītīga, miegaina un smaidīga. 
– Ko ekstrēmu tu vēlētos izdarīt nākot-

nē?
– Izlekt ar gumiju no Siguldas vagoniņa, 

iespējams, tālākā nākotnē arī ar izpletni.
– Kuri mācību priekšmeti tev skolā pa-

dodas vislabāk?
– Vairāk vai mazāk labi padodas visi 

priekšmeti, bet, tā kā interese dažos lielāka, 
tad labāk padodas bioloģija un ķīmija.

– Par ko tu vēlējies kļūt, kad biji mazi-
ņa un kā tavas domas par karjeras izvēli ir 
mainījušās tagad?

– Kad biju pavisam maza, vēlējos kļūt par 
pārdevēju, tagad kaut ko saistītu ar medicīnu, 
bet laiks rādīs. Viss var mainīties.

– Nosauc trīs lietas, kas padara tavu 
dzīvi jautrāku un interesantāku?

– Draugi, dejas un laikam arī skola. Tur 
vienmēr notiek kaut kas interesants. 

– Ko tu novēli Lubānas vidusskolas ko-

Mērķtiecīgā Evelīna Elva

lektīvam un skolēniem jaunajā 2017.gadā?
– Vairāk smaidiet un domājiet pozitīvi! 

Smaids rada smaidu. Pasmaidīsim visām ne-
laimēm un neveiksmēm, slikti noskaņotiem 
cilvēkiem, lai mūsu pašu dzīves būtu daudz 
pozitīvākas un jautrākas!

Evelīnu Elvu iztaujāja klasesbiedrene 
Madara Zviedre

 1. Tu – kā piemērs. Skolēnam ir jāredz, ka 
grāmatas mājās ir vērtība.  Tās lasa vecāki, un 
tiek mudināts lasīt arī bērns.

 2. Attīsti radošumu! Māci bērnu sacerēt 
un atstāstīt sacerēto!

 3. Lasi izteiksmīgi! Lasot iejūties lomās, 
lasi izteiksmīgi, dažādās balsīs un intonācijās, tā 

bērns mācīsies „pieslēgt” lasīšanai emocijas, iz-
prast grāmatas tēlu raksturus un izjūtas. 

 4. Nekad nespied! Lasīšanai jāsaistās ti-
kai ar pozitīvām emocijām.

 5. Parādi bibliotēku! Kopā ar bērnu ap-
meklē bibliotēku, ļauj viņam pašam izvelēties 
vienu grāmatu, bet otru paņemiet, uzklausot bib-
liotekāra ieteikumu.

 6. Radi interesi! Ja bērni mājās neredz, 
ka vecāki paši lasītu un pārspriestu jaunākās 
grāmatas, bērniem nav no kā mācīties pozitīvu 
attieksmi pret lasīšanu.

 7. Svarīgais rituāls. Arī tad, kad bērns 
pats iemācījies lasīt, saglabājiet kopīgo rituālu 
“lasīšana pēc pusdienām vai pirms naktsmiera”. 

 8. Pārsteigums. Noliec bērnam zem spil-
vena vēstulīti no kāda pasaku varoņa ar ziņu, 
ka viņš grib ar bērnu iepazīties tuvāk un aicina 
satikties.

Grāmatu mīļi Lubānas vidusskolā

Padomi vecākiem, kā ieinteresēt 
bērnu grāmatu lasīšanā

Saldskābmaize
Lubānas vidusskolas skolēnu avīze                                                                         2017. gada janvāris
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Lubānas vidusskolas skolēnu avīze

Pavisam nesen, īsi pirms Zie-
massvētkiem, nozīmīgu dzīves ju-
bileju svinēja skolotāja Gunta Cīru-
le. Daudziem skolotāja ir mācījusi 
latviešu valodu un literatūru, bet 
pēdējos gados – krievu valodu.

Ja cilvēku domās ir tumsa, skolo-
tājs ir slēdzis, kas iededz gaismu. Ja 
acīs ir migla, tad skolotājs ir tālskatis, 
kas ļauj saskatīt neredzamo. Ja vētra 
būs radījusi šķēršļus mērķiem, tad 
skolotājs būs tas, kurš teiks: lec pāri! 
Aicinājām skolotāju uz nelielu sarunu 
par dzīvi, notikumiem, atmiņām.

– Cik ilgi Jūs strādājat par sko-
lotāju?

– Precīzi nepateikšu, bet 40 ga-
dus vismaz.

– Kādu Jūs atceraties sevi bēr-
nībā?

– Biju nopietna. Patika zīmēt un 
dziedāt. Ģimenē radu saietos daudz 
dziedāja, tētis un viņa māsa ilgus 
gadus dziedāja Lubānas korī. Bija 
daudz jāstrādā, jāpalīdz ravēt, jāga-
na govis.

– Kāds bija Jūsu mīļākais mācī-
bu priekšmets skolā?

– Patika literatūra pie skolotājas 
Guntas Rižas un krievu literatūra pie sko-
lotājas Jekaterinas Mednieces. Viņas abas 
mīlēja savu mācāmo priekšmetu un tas 
„pielīp.”

– Kāda bija Jūsu bērnības sapņu 
profesija?

– Profesija, kuru vēlējos apgūt pēc 
8.klases, bija modelētāja (tā tas ir arī šo-
brīd daudzām meitenēm), bet mans sting-
rais tētis pateica, ka jāpabeidz vidusskola, 
un es nedrīkstēju nepaklausīt.

– Kurš cilvēks Jums visvairāk iemā-
cījis un iedvesmojis?

– Tādu cilvēku ir daudz. Protams, ve-
cāki, vecmamma. Skolā zīmēt mācīja sko-
lotājs Gunārs Lasis, dziedātprieku –  Silvija 
Bērziņa, lasītprieku – Mudīte Martinsone 
un daudzi, daudzi citi.

– Kādas īpašības otrā cilvēkā Jūs 
vērtējat visaugstāk?

– Labestību. Tā sevī ietver vēl daudz kā 
pozitīva – iejūtību, sapratni, optimismu.

– Kāda ir Jūsu mīļākā pasaka? Kā-
pēc?

– Man patīk Annas Brigaderes „Sprīdī-
tis.” Es kā Sprīdītis esmu apceļojusi gan 
Latviju, gan citas valstis, bet vislabāk ir mā-
jās, Lubānā.

– Kas ir Jūsu mīļākais literārais varo-
nis un kāpēc?

– Ja vienā vietā saliktu visas grāmatas, 
kuras esmu izlasījusi, sanāktu iespaidīgs 
veidojums, ne nu gluži Gaiziņš, bet viena 
klases telpa jau nu piepildītos. Tāpēc vie-
nu literāro varoni grūti izdalīt, taču tas pats 
Sprīdītis ietver sevī labestību, viņš nebai-
dās atklāt savas bailes, nevarību, bet dūša 
viņam ir darīt labu.

– Ja jau mēs mācāmies no savām 
kļūdām, kāpēc baidāmies tās pieļaut?

– Baidāmies no nosodījuma, izsmiekla. 
Maz ir to, kas prot pateikt: “Nekas, būs labi, 
mēģini vēlreiz, tev sanāks”. Vairāk ir to, kas 
saka: “Kā to var nemācēt, nezināt?”

– Jūs esat ziemas bērns. Kas ar to 
saistās?

– Man ļoti patīk puķes. Mūsdienās tas 
liekas neticami, bet pirmās „dzīvās” puķes 
es saņēmu savā 11. dzimšanas dienā – 
smaržīgu sarkanu neļķu pušķi no kaimiņie-
nes. Toreiz tas bija brīnums. Priecājos, ka 
tagad puķes dāvanā saņemu katru gadu.

– Ja būtu iespēja iesēsties laika ma-
šīnā, kurā vēstures posmā gribētu no-
kļūt?

– Es laikam nospiestu pogu uz 22. 
gadsimtu. Gribētos redzēt, kā izmainīju-

sies Latvija, cilvēki.

– Kas Jūs var izvest no pacietī-
bas?

– Nepieklājība. Neiejūtība. Ne-
spēja koncentrēties darbam, tādējādi 
traucējot pārējiem.

– Ko skolēni iemāca skolotājai?
– Pēdējos gados priecājos, kad 

skolēni man palīdz apgūt jaunās teh-
noloģijas. Slikti nav nezināt, slikti ir 
negribēt zināt.

– Kādu grāmatu katram latvietim 
noteikti jābūt izlasījušam?

– Es priecātos, ja katram skolē-
nam būtu sava mīļākā grāmata, bet, 
lai radītu priekšstatu par latvieti un viņa 
saskarsmi ar dabu, tās ritējumu, būtu 
jāizlasa Eduarda Virzas „Straumēni.” 
Apzinos, ka tā ir utopija. Daudzi netiek 
tālāk par 1. lappusi.

– Kas ir vieglākais un kas ir grū-
tākais skolotāja darbā?

– Ir grūti pieņemt, ka tas, kas tev 
šķiet ļoti interesants un svarīgs, ne 
vienmēr tāds liksies skolēniem. Pie-
ņemt to, ka „negaidi no egles ābo-
lus un no ābeles – čiekurus”, jo katrs 
esam savādāks.

– Jūsu dzīves moto?
– Nedari otram to, ko negribi sev.

– Kuri skolēni vairāk paliek atmiņā – 
teicamnieki vai delveri?

– Gan vieni, gan otri. Man palikuši at-
miņā skolēni, kuriem patīk mācīties, kuri 
seko līdzi stundas vielai un uzdod pama-
totus jautājumus. Tā ir sadarbība, no kā 
iegūst visi.

– Kas Jūs iedvesmo?
– Esmu atvērta jaunām idejām, meto-

dēm. Patīk apmeklēt kursus, seminārus, 
uzklausīt kolēģu pieredzi.

– Kā relaksējaties pēc garas darba 
nedēļas?

– Nu jau trešo gadu manas nedēļas no-
gales ir – kopā būšana ar mazbērniem. Ne 
tikai spēlējamies, arī braucam mazās eks-
kursijās pa Latviju – uz Tērveti, zooloģisko 
un botānisko dārzu, uz Roju, Ķemeriem.

– Ko novēlat visiem skolēniem un 
skolotājiem otrajā semestrī?

– Jaunajā gadā jaunu darba sparu. 
Uzkrāt zināšanas un prasmes katram savu 
spēju robežās, lai varētu teikt: „Es to pa-
veicu! Man sanāca!”

Guntas atmiņas uzklausīja 
Ilona Kalniņa

Negaidīt no egles ābolus 
un no ābeles – čiekurus
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Jauniešu centra izveidošana četrus ga-
dus atpakaļ bija svarīgs notikums Lubānā. 
Linda Irbe bija jaunizveidotā centra vadītā-
ja un seja, kurai viss bija jāsāk no nulles. 
Lindai izdevās iedrošināt jauniešus darīt to, 
kas patīk, darīt to ar prieku. Ap viņu izvei-
dojās kupls pulciņš aktīvu jauniešu, notika 
interesanti pasākumi jauniešu izglītošanai. 
Lindu jaunieši 2015. gadā izvirzīja pašvaldī-
bas apbalvojumam “Gada cilvēks”. 

Saruna ar Lubānas novada jaunatnes 
lietu speciālisti Lindu Irbi. 

– Ko tev nozīmē uzticēšanās tam, ko 
dari ikdienā, no pašvaldības puses? – Es ik-
dienā ļoti izjūtu šo uzticēšanos, ka man dota rī-
cības brīvība, neesmu ierobežota. Brīvība man 
ir viens no svarīgākajiem darbības principiem. 
Lai būtu radošums un uzticība, ir nepieciešama 
brīvība. Svarīgi, lai cilvēki labprātīgi nāk un dar-
bojas jauniešu centrā. Lai es labprātīgi gribētu 
dot no sevis un organizēt, man nepieciešama 
brīvība. 

– No Lubānas ir aizgājusi prom tā jau-
niešu daļa, ar kuriem, ja var tā teikt, ir apēsts 
pirmais puds sāls. Kopā izdzīvojāt jauniešu 
centra tapšanas procesu. Kādas šobrīd ir 
emocijas, par to domājot? – Kad šie jaunieši 
ir Lubānā, viņi uzskata par vajadzīgu vienmēr 
iegriezties jauniešu centrā. Mēs kopā visi arī 
svinējām Ziemassvētkus. Man liekas, ka tas ir 
skaisti, ka jauniešiem tas ir svarīgi – būt šeit, 
atcerēties. Tie ir tie manas pieminētās brīvības 
augļi. Nav viņiem nekāda pienākuma šeit būt, 
un tomēr viņi nāk bez pieteikuma, zinot, ka 
vienmēr tiks gaidīti. 

– Tu taču labi zini, kas pie tā ir vainīgs, 
ka jauniešiem patīk iegriezties jauniešu cen-
trā? – Protams, ka tā ir pašvaldība, jo dod man 
brīvību darboties. Pašvaldība izveidoja šo vie-
tu, pieņēma mani darbā. 

– Mēs abas gan labi saprotam, ka jau-
niešu centra dvēsele ir tā vadītājs un, pro-
tams, tie jaunieši, kas vēlas būt aktīvi, nākt 
un darboties. Cik daudz aktīvo jauniešu ir 
šobrīd jauniešu centrā? – Mēnesī vidēji cen-
tru apmeklē 120 bērni un jaunieši, tas par sta-
tistiku runājot. Ir regulārie apmeklētāji, kuriem 
ir svarīgi šeit būt un ir arī tādi, kas šeit ienāk 
uz mirkli. Šobrīd veidojas regulāro apmeklētāju 
kodoliņš. Tie būs tie jaunieši, kam vēl drusku 
jāpaaugas, lai varētu kaut ko paši organizēt. Ir 
arī lielāku bērnu grupa, bet viņi ir ļoti aizņemti 
dažādos pulciņos. Es nevēlos jauniešu centru 
veidot par konkurentu šīm citām nodarbēm. 
Bērniem ir papildus jāmācās visādas iemaņas 
un jāattīsta savas spējas. Jauniešu centrā viņi 
lielākoties vēlas pavadīt laiku klusi un mierīgi, 
sarunās ar draugiem vai mani. Es jūtu, ka ne-
vajag viņiem uzspiest kaut kādu savu gribu. 
Svarīga ir tā brīvības sajūta, ka viņi var šeit nākt 
un atrast to kluso mierīgo saliņu. Šobrīd mēs 
neorganizējam daudz lielu pasākumu, vairāk 
mums ir radošās darbnīcas.

– Kad jauniešu centrs tikko uzsāka dar-
bību, jūs te uzsākāt arī nodarbošanos ar 
dažādu kulinārijas brīnumiņu radīšanu, jo 
jums ir savs virtuves aprīkojums, trauki. Vai 

Brīvība kā sākums...

darāt to arī šobrīd? – Mēs vēl joprojām cepam 
un vārām, ja to vēlamies. Pēdējais, ko cepām 
bija pica. Piparkūkas cepām, bija arī šokolādes 
kūka. Šokolāde gan sanāca pašķidra, bet ko-
pumā viss bija garšīgi. Tie, kas nāk uzreiz pēc 
skolas, citreiz te uzvāra makaronus vai kaut ko 
citu. Aiviekstes svētkos vārījām rīsus ar dārze-
ņiem, jo visi bijām ļoti izsalkuši. Ar tukšiem vē-
deriem nav strādāšana. 

– Kādi projekti realizēti aizvadītajā 
gadā? – Šogad nebija nepieciešamības pēc 
projektiem, jo mums šobrīd jauniešu centrā 
ir sagādāts viss iecerētais. Pēdējais projekts 
bija ar dažādām sociālajām aktivitātēm. Šādi 
projekti prasa disciplīnu un apņemšanos, ka 
tiks apmeklētas visas projekta nodarbības. 
Apmeklējumi ir mainīgi – tad tiek, tad netiek, 
tad gribas iet, tad negribas iet uz nodarbību. 
Pasniedzējiem tā ir grūti. Rakstīt  projektus tikai 
rakstīšanas pēc – nav vajadzības. Kolīdz jutīsim 
pēc kaut kā nepieciešamību, tā tūlīt rakstīsim 
projektu. 

– Cik tālu tev pašai sniedzas fantāzija, ko 
vēl vajadzētu jauniešu centrā? –  Bezgala tālu 
sniedzas mana fantāzija. Brīvība man ir radījusi 
pārliecību, ka viss ir iespējams, ja vien to vē-
lamies sasniegt. Nepieciešama vien motivācija 
un kāda cilvēka degsme par lietu. Vai mums 
būtu tāda līmeņa muzikālā aparatūra, ja kāds 
par to lietu nedegtu? Te bija daudz jauniešu, 
kam par to bija interese. Šī interese nav zudusi 
arī šobrīd. 6 – 7 aktīvisti ir stabili, kas māk spē-
lēt mūzikas instrumentus. Ir periodi, kad deg-
sme ļoti liela, bet tad tā pazūd. Tā arī ir daļa no 
augšanas procesa īpatnībām jaunietim. Svarīgi 
pēc šādiem degsmes uzplūdiem un atplūdiem, 
lai ir vēlme atgriezties. Ja atgriežas, tad tas jau 
ir nopietni. Tad var arī grupu veidot. 

– Kad jaunieši ir aktīvāki centra apmek-
lētāji – vasaras brīvlaikā vai skolas laikā? 
– Vasarā aktīvāki ir citi jaunieši, ziemā – citi. 
Vasarā tie apmeklējumi ir neprognozējamāki. 
Ziemā uzreiz pēc skolas zināms jauniešu ba-
riņš dodas uz jauniešu centru. Vasarā nāk tie, 

kas vairāk dzīvo te, pa centru, un nav ko citu 
darīt. 

– Iepriekš daudz runāji par brīvību. 
Vai tu šeit dod tādu brīvību jauniešiem, lai 
dara ko vēlas, vai tomēr nedaudz organizē 
to jauniešu darbību? – Nedaudz provokatīvs 
jautājums. Brīvība nenozīmē neko nedarīšanu. 
Daudzi uzskatīs, ka man ir jāorganizē jauniešu 
brīvais laiks. Es uzskatu, ka jaunietim jāiemā-
cās pašam organizēt savu brīvo laiku. Jā, es vi-
ņiem šo un to interesantu piedāvāju un dažreiz 
arī nepiedāvāju, jo jāļauj arī nedaudz paslinkot, 
apjaust, ko vēlas. Ja viss ir organizēts un sa-
kārtots, kad viņam rodas brīvais laiks, nezina, 
ko ar to darīt. Ir svarīgi bērnam sasniegt to līme-
ni, kad ir garlaicīgi. Tad viņš sāk domāt, ko gri-
bētu. Ne vienmēr bērni grib trikus, šovus, cirku, 
priekšā teikšanu. Dažreiz pietiek, ja var norobe-
žoties no lielās pasaules, un ja to mieru atrod 
šeit, tad mērķis ir sasniegts. Es klausos un gai-
du ierosinājumus no bērniem un jauniešiem. 
Mums vēl joprojām notiek ģitāras nodarbības 
tiem, kas vēlas mācīties spēlēt. Populāras ir ra-
došās darbnīcas, kas notiek piektdienās plkst. 
15.00. Mums ir dažādas galda spēles. Janvārī 
atsāksim arī bungu nodarbības.

Tie, kas vēlas gatavot ēst, kaut ko gatavo. 
Ja man bērni jautā par ēst gatavošanu, tad pa-
līdzu, ja nejautā, ļauju pašiem eksperimentēt. 
Man patīk, ja dažreiz kaut kas nesanāk, jo no 
kļūdām mācāmies, tas ved pie jaunām atzi-
ņām, secinājumiem. Domāju, ka ir interesanti. 

– Kādas ir tavas svarīgākās atziņas, 
strādājot par jaunatnes lietu speciālisti? – 
Patiešām katrā jaunietī var atrast kaut ko for-
šu. Katram ir kaut kāds īpašs talants, humors 
vai īpašas spējas, interesanta uztvere. Man ar 
katru ir patiešām interesanti parunāties, nevis 
tāpēc, ka tas ir mans pienākums, bet tāpēc, 
ka tas jaunietis ir patiešām interesants, ar savu 
rozīnīti. Tomēr vienmēr jārēķinās ar jauniešu 
emocionalitāti – šodien nāk uz centru un aktīvi 
darbojas, organizē, rīt – viss mainās un vairs 
nenāk. 

– Runājot par emocionalitāti, droši vien 
bērniem ir dažreiz tās sirsniņas tik pilnas, 
ka gribas ar kādu izrunāties, paraudāt uz 
pleca, padalīties bēdās. – Jā, bet visbiežāk 
jaunieši neprasa risinājumu savai lietai, viņiem 
vienkārši gribas, lai kāds viņus uzklausa un sa-
prot. Gribas sadzirdēt vārdus, ka ar viņu viss 
ir kārtībā. 

– Kādas ir tavas personīgās brīvības, 
atkarības? – Ļoti gaidu sniegu, patīk distanču 
slēpošana. Man ir manas fi lmas, manas grā-
matas. Patīk viss, kas ir skaists, “plosa dvēse-
li”. Ja neaizeju no fi lmas emocionāli sagrauta, 
noraudājusies, tad tā neko nav vērta. Kopā ar 
mani neviens šādas fi lmas nevēlas skatīties. 

Vissvarīgākā man ir ģimene. Ar ģimeni 
ejam vakara pastaigās. Mūsu ģimenei patīk 
meklēt piedzīvojumus dabā. 

Arī jauniešu centrā dažkārt tiek piedāvāti 
ekstrēmi pasākumi, kas ne katram varbūt ir 
pieņemami. Kas ir ekstrēmi pasākumi? Iešana 
un nakšņošana purvā. Šis pasākums bija bez-
gala skaists, reizē arī auksts un slapjš, tomēr 
pietiekami interesants, lai baudītu ekstrēmo 
visi kopā. 

 Ar Lindu Irbi sarunājās Ligita Pētersone



problēmām pārējo vidū. Tiek analizētas dažā-
das situācijas, izspēlētas pāru spēles utt. Šiem 
skolēniem ir izveidota domubiedru grupa un 
mobilā aplikācija – MOXTRA, kurā viņi droši 
stāsta par savām problēmām, citi var izteikt 
komentārus, ieteikumus problēmas novērša-
nai.

Ļoti interesanta bija nodarbība Flipped 
Classroom. Būtība – skolēnam jāsaprot pa-
matlietas, bet mājās jāstrādā pašam. Skolotājs 
ir radījis stundu, atradis video par konkrēto 
tēmu. To visu ievietojis interneta vietnē, lai 
skolēni varētu arī mājās atgriezties pie klasē 
veiktā darba. Lai varētu “virzīties” uz priekšu, 
skolēnam ir jāizpilda noteikti uzdevumi, kurus 
iesniedz skolotājam, kurš novērtē veikto uzde-
vumu.

Mums ļoti patika, ka arī vecāki iesaistās 
mācību procesā, vismaz reizi nedēļā nākot uz 
skolu un darbojoties ar mazajiem skolēniem 
lasītprasmes apguvē. Otra ievērības cienīga 
lieta mums likās tā, ka arī vidējā posma skolēni 
palīdz sākumskolas skolēniem. 

Spāņu komanda bija padomājusi arī par 
interesantām ekskursijām brīvajā laikā. Tā vie-
nā no pēcpusdienām apmeklējām Madridi un 
slaveno Prado – Nacionālo mākslas muzeju. 
Muzejā ir izvietota viena no Eiropas lielākajām 
mākslas darbu kolekcijām no 12. gadsimta sā-
kuma līdz 19. gadsimta sākumam.

Interesanta bija viesošanās Alcala de He-
nares pilsētiņā, kur atrodas Spānijas vecākā 
universitāte. Universitātē joprojām tiek pa-
sniegta rakstnieka Migela de Servantesa balva 
par ieguldījumu spāņu valodas pētījumos, jo 
savulaik te mācījies arī pats  “Dona Kihota” au-
tors. Universitātē mācības gan vairs nenotiek, 
bet darbojas tikai administrācijas telpas. Lai 
gan bija jau decembra vidus un visur darbo-
jās Ziemassvētku tirdziņi, Alcala de Henaresa 
mūs sagaidīja vēl ar rožu ziediem un rotātu 
egli vienlaicīgi.

Neaizmirstama gan skolēniem, gan skolo-
tājiem bija ekskursija uz Toledo.  1986. gadā 
Toledo vēsturiskā pilsēta tika iekļauta UNES-
CO Pasaules mantojuma sarakstā par savu 
kultūras un vēsturisko mantojumu kā viena 
no Spānijas karalistes galvaspilsētām un kris-
tiešu, musulmaņu un ebreju līdzāsdzīvošanu 
pilsētā. Toledo ir dzimuši vai dzīvojuši vairāki 
pasaulē pazīstami cilvēki un mākslinieki, tai 
skaitā Toledo Eleanora un El Greko.

Vizītes laikā tika gūti daudzi iespaidi un 
atziņas, kas palīdzēs darīt interesantāku un 
daudzveidīgāku arī mūsu skolas ikdienas dzī-
vi. Ir iegūti jauni draugi, ar kuriem šobrīd sazi-
nāšanās turpinās virtuāli. Tajā pašā laikā tūlīt 
jau jāsāk gatavoties nākamajai tikšanās vizītei 
Salonikos Grieķijā.

Anita Tropa, Iveta Peilāne

Interesanti. Aktuāli
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Lubānas vidusskola 2016. gada rude-
nī uzsāka VIAA (Valsts Izglītības Attīstības 
Aģentūras) administrētu Erasmus+ projek-
tu “Izglītība – rūpes par visiem”.

Pirmā projekta tikšanās notika Itālijā Tra-
date/Venegono Inferiore pilsētās laikā no 23. 
līdz 27. oktobrim, kurā no Lubānas vidus-
skolas piedalījās projekta koordinatore Laila 
Ozoliņa un angļu valodas skolotāja, 10. klases 
audzinātāja Anita Tropa. Tikšanās laikā notika 
semināri un projekta realizēšanas pārrunu sa-
nāksmes. 

Viens no semināriem “Skolēnu mācīšanās 
traucējumu veidi”, kuru vadīja Itālijas skolas 
skolotāja Bizzaro. Seminārā tika pārrunāti 
dažādi mācīšanās traucējumi, kā, piemēram, 
disleksija, diskalkulija, disgrāfi ja un citi. Mācī-
šanās traucējumus var izraisīt fi zioloģiski trau-
cējumi – smadzeņu bojājumi, attīstības defekti 
u.c., iedzimtība, vide, kurā bērns dzīvo.  Skolo-
tāju uzdevums ir maksimāli atbalstīt skolēnus 
ar speciālām vajadzībām mācībās, socializā-
cijas un audzināšanas procesos. Seminārā 
skolotājiem tika sniegti arī praktiski padomi, 
kā strādāt ar bērniem, kuriem ir speciālās va-
jadzības.

Otrs seminārs, kuru vadīja Portugāles 
skolotājs Drusso, bija par e-mācību platfor-
mu MOODLE. Tas ir e-mācību risinājums ar 
visaugstāko pieejamību lietotājiem. To var 
lietot no jebkura internetā darboties spējīga 
datora ar jebkuru no populārākajām operē-
tājsistēmām (Microsoft Windows, Linux u.c.) 
un populārākajām interneta pārlūkprogram-
mām. MOODLE var lietot, pieslēdzoties arī no 
mobilajiem telefoniem, plaukstas datoriem, 
kas dod iespēju lietotājiem mācīties un sazinā-
ties ārpus mācību kabinetiem. Arī šī projekta 
platforma, kurā tiks ievietoti projekta materiāli, 
kurā gan skolotāji, gan skolēni varēs komuni-
cēt, būs MOODLE. Šo projekta daļu koordinēs 
Portugāles skolotājs Manuels Drusso.

Laikā no 11. decembra līdz 17. decembrim 
mūsu skolas Erasmus+ projekta komanda – 
projekta koordinatore Laila Ozoliņa, 10.klases 
audzinātāja Anita Tropa, 10.klases skolnieces 
Amanda Gerševica, Sabīne Stiprā, Elīna Reire 
un direktore Iveta Peilāne – viesojās Spānijā, 
kur Torrejon de Ardosa pilsētā Jaby koledžā 
notika otrā projekta tikšanās. Koordinatoru 
valsts projektā ir Itālija, kā partnervalstis darbo-
jas Spānija, Vācija, Portugāle, Turcija, Grieķija 
un Latvija.

Erasmus+ programmas stratēģisko part-
nerību mērķis ir atbalstīt inovatīvas prakses 
attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī 
kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sa-
darbību, mācīšanos no līdzbiedriem un piere-
dzes apmaiņu Eiropas līmenī.  Labās prakses 
apmaiņa var notikt starp skolām no dažādām 
programmas valstīm. Piecu dienu darba prog-
ramma gan skolēniem, gan skolotājiem bija 
ļoti piesātināta ar nodarbībām. Skolēni visas 
dienas strādāja internacionālās grupās. Pir-
mā grupa izvērtēja visu septiņu valstu skolēnu 
mājas darbu – eseju par fi lmu “Stīvs Džobs”, 

otrā grupa iepazinās un vērtēja otru mājas 
darbu – uzņemto fi lmiņu par kino skatīšanās 
tradīcijām katrā valstī, trešā grupa apkopoja 
skolēnu intervijas ar vecākiem, vecvecākiem, 
klasesbiedriem par kino skatīšanos, savukārt 
ceturtā grupa – eksperti – sekoja līdzi visam 
darba procesam, dokumentēja un izdarīja se-
cinājumus par paveikto. Darbošanās grupās 
ļāva skolēniem labāk iepazīt vienam otru, at-
tīstīja valodas prasmes un savstarpējo komu-
nikāciju. Savstarpējās sarunās skolēni daudz 
uzzināja par dalībvalstīm, par mācību procesu 
konkrētajās skolās.

 Jaby koledža  dibināta 1967. gadā. Skolā 
mācās 240 skolēni. Skola sniedz personalizētu 
izglītību, īpašu uzmanību pievēršot  pusaudžu 
īpatnībām un vērtību veidošanai. Pamatskolas 
posmā liela uzmanība tiek pievērsta arī biling-
vālajai apmācībai.

Visā skolā ir ieviesta I PAD apmācība. Grā-
matas mācību procesā praktiski netiek izman-
totas. Katram skolēnam un skolotājam ir sava 
planšete. Lasa, raksta un arī citas darbības 
veic ar planšetēm. Skolotājiem ir liela brīvība, 
veidojot mācību materiālus, kurus ievieto plan-
šetēs.

Vizītes laikā tikām iepazīstināti arī ar asis-
tentu programmu (Asistent students for the 
coexistence). Programma skolā darbojas jau 
11 gadus. Spānijā šī programma darbojas 
daudzās skolās. Tās mērķis – palīdzēt uzlabot 
skolas vidi, mazināt mobingu skolā, uzlabot 
skolotāja un bērnu komunikāciju.

Skolā daudz domā par darbu ar problēm-
bērniem. 1 stundu nedēļā, sākot no 5.klases, 
notiek nodarbības, kurās iesaistās visi skolotā-
ji. Ar nodarbību palīdzību integrē skolēnus ar 

Erasmus+ projekta uzsākšana Lubānas vidusskolā 
2016. gada rudenī

LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA
ERASMUS+ programma
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Novadā

Novada pašdarbības kolektīvi ne rei-
zi vien savu prasmi apliecināja dažādos 
koncertos visa 2016. gada garumā, pie-
rādīja sevi ar labiem rezultātiem skatēs. 

Trīs amatiermākslas kolektīvi nosvinēja 
savas jubilejas: Amatierteātris “Priekšspē-
le” – 20, amatierteātris “Zeltrači” – 25, un 
tautas deju ansamblis “Lubāna” – 30 dar-
bības gadus. 

Lubānas novada iedzīvotāji izbaudīja 
dažādu mākslinieku koncertus. 

Lubānā uzstājās: Elza Rozentāle, Ma-
donas Jāņa Norviļa mūzikas skolas pūtēju 
orķestris, koncerts “Visskaistākie gadalaiki” 
ar mūziķiem Aneti Dovmani (čells), Kasparu 
Dovmani (fl auta), Karlīnu Īvāni (vijole, alts, 
violad’amore), Mārtiņu Dovmani (oboja), 
dejotāju Inetu Dovmani un stāstnieku Daini 
Īvānu, muzikālā apvienība “RAXTU RAXTI”, 
grupa “BET, BET”, klasiskās mūzikas kon-
certs „Latvijas simtgadi gaidot” ar Latvijas 
nacionālās operas solisti Evitu Zālīti un 
ērģelnieci Ilonu Birģeli. Seniorus Ziemas-
svētku koncertā priecēja Andris Daņiļenko, 
Zane Jančevska un Valdis Zilvers. Muzeja 
nakts koncertā “Burvis atver Durvis” klausī-
jāmies muzicējošos un dziedošos Lubānas 
novada iedzīvotājus. Ziemassvētku koncer-
tā “Kamēr mūzika” izbaudījām Aigara un 
Ata Novika, Rudītes Kolātes, Uģa Mihelso-
na, Rainera Liekniņa muzikālo sniegumu.

Meirānu tautas namā uzstājās: Santa 
Kasparsone un Ēriks Gruzniņš, Jāņa Zā-
bera piemiņai veltītajā koncertā klausītājus 
priecēja vīru koris “FRACHORI”. Bija iespē-
ja klausīties arī saksofonista Arņa Grapa un 
brāļu Puncuļu muzikālo sniegumu.

Teātra mīļi priecājās par izrādēm. 
Lubānā viesojās Rēzeknes tautas teāt-

ris – Jāns Tette “Daudz laimes darba dienā!”, 
Ogres tautas teātris – Rūdolfs Blaumanis 
“Skroderdienas Silmačos”, amatierteātris 
“Zeltrači” – R. Missūne “Šauj viņu nost!”, 
Maksima Trivaškeviča stand – up izrāde. 

Meirānos Lubānas amatierteātra 
“Priekšspēle” izpildījumā Aldo Nikolai “Tau-
renīt, taurenīt!”, Meirānu tautas nama ama-
tierteātra “Zeltrači” izrāde “Šauj viņu nost”. 
Saikavas amatierteātris – Andras Neiburgas 
stāsta “Stum, stum” dramatizējums, Baltina-
vas pagasta dramatiskā kolektīva “Palādas” 
komēdija “Ontans i Anne” 9. daļa, Lauteres 
kultūras nama amatierteātra “Aronieši” izpil-
dījumā Jukuma Paleviča “Preilenīte”.

Bērniem prieku sagādāja Latvijas Leļļu 
teātra izrāde – Edgars Kaufelds “Jūlijonkuli-
ņa Ziemassvētki 2”, kā arī pasākums pirms-
skolas un sākumskolas vecuma bērniem 
“Daudz laimes dzimšanas dienā, Lubāna!” 
un karnevāls pašiem mazākajiem.

Katru gadu pulkveža Oskara Kalpaka 
piemiņas fonds sadarbībā ar Nacionālajiem 
bruņotajiem spēkiem, Aizsardzības minis-
triju, Jaunsardzi, Zemessardzi, Latviešu 

virsnieku apvienību, Madonas, Lubānas un 
Varakļānu novada pašvaldībām organizē 
Oskara Kalpaka atceres pasākumus. Pa-
teicoties Aizsardzības ministrijas un Valsts 
Kultūras pieminekļu aizsardzības inspek-
cijas fi nansējumam, 2016. gadā veiksmīgi 
tika restaurēts Oskara Kalpaka kapa piemi-
neklis.

Lubānas kultūras nams pagājušajā 
gadā aicināja uz atpūtas vakariem – bal-
lēm, kuras spēlēja grupas: 

 Jaungada nakts balle – grupa “Ceļa-
vējš”; 

 Teātra jubilejas balle – Arnis Graps; 
 Lieldienu balle – grupa “Kompromiss”; 
 Balle ar grupu  “Brālīši”;
 Līgo balle – “R.M.P.”; 
 Aiviekstes svētku balle “Sestā jūdze”; 
 Kapusvētku balle – Gregs no grupas  

“Baltie lāči”; 
 Augusta vidus balle – “Gints un es”; 
 Miķeļdienas balle – Rasma un Gunārs 

Igauņi; 
 Sadanča 6x6 balle – grupa “Ķirmji”; 
 Valsts svētku balle – grupa “Kiwi”; 
 Baltā balle – grupa “Lauku muzikanti”; 
 Ziemassvētku balle – “Divas promi-

les”.
Meirānu tautas namā: 
 Jaungada pasākums –  “Tranzīts”

 20 gadu jubilejas koncerttūre – “Tauriņa 
efekts”; 

 Mīlestības mēneša izskaņās grupas 
“Galaktika” balle;

 Lieldienu balle “Kamēr jauni”;
 Humora vakara balle ar grupu “Roli-

se”, 
 Līgo svētku balle – grupa “Kad sa-

nāk”,
 Kapusvētku balle – grupa “Rolise”;
 Atvadas vasarai – balle ar grupu “Ga-

laktika”; 
 Svētku balle ar grupu “Kamēr jauni”;
 Grupas “Tranzīts” koncertballe.
Lubānas novada kino mīļiem bija ie-

spēja noskatīties 12 kino seansus un iepa-
zīt jaunākās latviešu režisoru fi lmas: Māra 
Martinsona spēlfi lma ”Romeo un Džuljeta”, 
Andreja Verhoustinska dokumentālā fi lma 
“Īvāns”, Lailas Pakalniņas spēlfi lma “Aus-
ma”, Dāvja Sīmaņa spēlfi lma “Pelnu sana-
torija”, Signes Baumanes animācijas fi lma 
“Akmeņi manās kabatās”, Renāra Vimbas 
spēlfi lma “Es esmu šeit”, Dzintras Gekas 
dokumentālā fi lma “Dieva putniņi”, Ināras 
Kolmanes dokumentālā fi lma “Ručs un No-
rie”, Antras Cilinskas un Jāņa Dombura do-
kumentālā fi lma “4. maija republika”, Jura 
Kursieša spēlfi lma “Modris”, dokumentālā 
fi lma “Prāta vētra: starp krastiem” un Viestu-
ra Kairiša fi lma “Melānijas hronika”.

Uzklausot iedzīvotāju aptaujas 
priekšlikumus, tika noorganizēti 4 zoles 
turnīri, pavasara gadatirgus, pēc iedzīvotāju 

pieprasījuma pēc ilgāka laika pārtraukuma 
notika Bērnības svētki. Pirmo reizi skatītājus 
aicinājām uz pasākumu – “Iepazīsim kai-
miņu novadu”, kurā iepazinām Cesvaines 
kuplo pašdarbnieku saimi. Pirmo reizi Baltā 
galdauta svētku ietvaros, Lubānas novada 
pašvaldības iestāžu komandām organizē-
jām spēli “Es mīlu Latviju”. Pēc iedzīvotāju 
ieteikuma tika organizēts Danču vakars, ko 
nodrošināja Cēsu danču klubs. Pirmo rei-
zi tika piedāvāts gada izskaņas pasākums 
ar balli pie galdiņiem, kurā spēlēja grupa 
“Lauku muzikanti”. Kupli apmeklēts bija 
Broņislavu dienā organizētais dzejas pasā-
kums “Ko izteic vārdi: Pārnākt mājās?”, kurā 
uzstājās dzejniece Anna Rancāne, aktrise 
Dace Bonāte un mūziķis Andris Baltacis.

Gandarījums par tradicionālajiem pa-
sākumiem, kas ieņēmuši stabilu vietu mūsu 
novada kultūras dzīvē: Mazās skatuves sa-
dancis – 6 x 6, Lubānas novada čempionāts 
dambretē (svinēja 5 gadu jubileju), humora 
vakars “Aprīļa pilieni”. 

Lubānas kultūras darbinieki priecā-
jas par nelielo mājiņu aiz estrādes, kas dod 
iespēju māksliniekiem pārģērbties, par āra 
apgaismojumu pie Lubānas pilsētas kluba. 
Ir uzsākts Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam, sabied-
rības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 
“Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 
2015. – 2020.” ietvaros projekts “Multifunk-
cionālas zāles izveide Lubānas pilsētas klu-
bā” ar mērķi – aprīkot Lubānas pilsētas klu-
bu ar multifunkcionālu iekārtu, lai uzlabotu 
tur sniegto pakalpojumu kvalitāti. Mobilās 
skaņu aparatūras aizstāšana ar stacionāro 
skaņu aparatūru, plānotā stacionārā ekrāna 
un multiprojektora uzstādīšana ļaus Lubā-
nas pilsētas kluba zālē palielināt skatītāju 
vietu skaitu un izmantojamo vietu uz ska-
tuves. Meirānu tautas namam tika uzcelts 
malkas šķūnis.

Meirānu tautas nama uzticīgajiem ap-
meklētājiem paliks atmiņā ģimenes dienai 
veltītais pasākums “Ceļš uz zemi laimīgo – 
uz mājām…” , kurā uzstājās bērnu deju ko-
lektīvs “Zvirbulēns”, Atis un Aigars Noviki, 
dāmu deju grupa “Magones”, Mārtiņdienas 
pasākums “Mārtiņam danci griezu’’, kura 
ietvaros notika sieviešu deju kopu SADAN-
CIS un, protams, gada nogales pasākums 
Lubānas novada iedzīvotājiem – Koncerts 
un svētku balle kopā ar brāļiem Puncuļiem. 

Es ceru, ka katrs 2016. gadā atrada 
sev tīkamu pasākumu un to apmeklēja. 
Vislabāko nodomu vadīti esam izveidoju-
ši 2017. gada pasākuma plānu un ceram, 
ka mēs visi piedzīvosim daudz jauku, 
sirsnīgu, iedvesmojošu un skaistu satik-
šanos.

Lubānas novada pašvaldības kultūras 
darba speciāliste Ilze Kraukle

Gads aizvadīts ar daudziem skaistiem pasākumiem 
un notikumiem Lubānas novada kultūras dzīvē
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Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Nu ir miers pēc lielās trauksmes..
Velta Kalniņa (91 g.) Lubāna

08.12.1925. – 23.12.2016.
Anna Kaļva (88 g.) Lubāna
20.03.1928. – 23.12.2016.

Elena Mača (66 g.) Indrānu pag.
29.01.1950. – 01.01.2017.

Indulis Rēvelis (58 g.) Lubāna
05.11.1958. – 04.01.2017.

Nākamais “Lubānas Ziņu” 
numurs iznāks 27. janvārī.

Informāciju iesniegt domē 
redaktorei līdz 20. janvārim.

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.

 Paliek vien dvēseles gaisma…

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Sarmītei Gutānei, 

no māsiņas uz mūžu atvadoties.

Darbabiedri kokaudzētavā “Podiņi”

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt...

Izsakām dziļu  līdzjūtību 
Valentīnai Štikovai,

māti mūžībā pavadot.

Mājas iedzīvotāji Skola ielā 4

Sedz, Dieviņ, zvaigžņu sagšu,
Klāj mākoņu paladziņu.
Apklusuši mātes soļi,
Dzīves ceļu staigājot.

Nav tādu vārdu, ar ko izsmelt bēdas 
no sirdīm, kas sāpēm pielijušas. 

Mūsu klusa līdzjūtība 
Amantijai Lāžei ar ģimeni, 

pavadot māmiņu, vecmāmiņu Annu 
kapu kalniņā. 

SIA “Lubānas patērētāju biedrība” valde

20. janvārī plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā

Zigurda Vidiņa 
fi lma 

Tēvu 
barikādes

Ieeja – bez maksas.

“Cilvēka mūžā parasti nav daudz 
notikumu, kas radikāli izmaina viņa dzī-
vi. Man 1991. gada barikādes ir viens 
no šādiem notikumiem. Pirms divdes-
mit gadiem burtiski nedēļas laikā mai-
nījās mana uztvere par Latviju, Latvijas 
iedzīvotājiem un, savā ziņā, pašam par 
sevi. Piecdesmit tūkstoši cilvēku spēja 
sanākt kopā uz barikādēm un aizstā-
vēt sapni – sapni par Latvijas neatkarī-
bu, neskatoties uz jebkādiem ārējiem, 
uzspiestiem apstākļiem. Šajā fi lmā es 
mēģināju apskatīt, kas tieši šajā nedēļā 
notika un kā šī nedēļa ir izmainījusi ba-
rikāžu dalībnieku un manu dzīvi”, stāsta 
Zigurds Vidiņš.

Filmā Tēvu barikādes ir pastāstīti 
septiņi stāsti par 1991. gada barikādēm 
Rīgā, kā arī to atskaņām mūsdienās. 
“Divdesmit gadi ir piemērots attālums 
laikā, no kura iespējams ieskatīties 
kādā pagātnes notikumā un mēģināt 
saprast ko tādu, kas varbūt agrāk ne-
maz netika pamanīts,” skaidro fi lmas 
režisors. Filmas veidotāji apskata dažu 
barikāžu dalībnieku likteņus un pārdo-
mas tagad, kad barikāžu laika cerības ir 
realizējušās un kristalizējušās gan pozi-
tīvā, gan negatīvā ziņā. Filma arī ir per-
sonīgs stāsts par ļoti personīgu notiku-
mu. “Tajā nedēļā nošāva divus manus 
draugus,” tā režisors, “viņu priekšā man 
ir pienākums neaizmirst to laiku, kā arī 
atgādināt par to citiem. Tāpēc es atkal 
atgriežos tajā laikā, veidojot šo fi lmu.”

Zigurds Vidiņš ir gan fi lmas reži-
sors, gan producents. Scenārija autors 
– Viestarts Vidiņš. Filmas komponists 
ir Mārtiņš Brauns. Filmas garums – 62 
minūtes.

Filmas demonstrēšanu organizē 
Kinopunkts, atbalsta Valsts Kultūrka-
pitāla fonds.

Cilvēka dzīvei ir zvaigznes gājums –
Tā iemirdzas un nodziest,

Paliek klususms
Un neizteikti vārdi...

(I. Auziņš)
Izsakām līdzjūtību

Egilam Rēvelim ar ģimeni,
brāli Induli mūžībā pavadot.

Soldānu, Madžiņu, Škaparu, Grāpju 
ģimenes

Katram skrejceļam,
Ko veicam savā dzīvē, 

Ir taisne pēdējā, un – tas ir viss,
Paliek zeme...

Un priedēs vējš, no ceļa piekusis.
(J. Silazars)

Izsakām līdzjūtību
Egilam Rēvelim ar ģimeni,

brāli aizsaulē pavadot.

Kolēģi domē

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts; 

Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet. 

Izsakām līdzjūtību 
Egilam Rēvelim ar ģimeni, 

brāli Induli mūžības ceļos pavadot.

Mednieku kluba Lubānas MRS mednieki 

Pērku dzīvokli ar centrālo apkuri.
T. 26438766

Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei,
Pārtrūka stīga – un viss ir kluss.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Valentīnai Štikovai ar ģimeni, 

māti mūžības ceļā aizvadot.

Tuču ģimene, Marga

18. februārī plkst. 11.00
Lubānas pilsētas klubā
Biedrība “Lubānas Puse” 

aicina apmeklēt
Vēdiskās fi lozofi jas pasniedzēja

Uģa Kuģa lekciju 

“Kā mīlēt viegli”
Dalības maksa: 5 EUR

Pieteikšanās un maksājuma veikšana 
obligāta līdz 14. februārim.

Tālrunis – 22019394

Izmaiņas likumdošanā, kas 
stāsies spēkā no 1. janvāra

  Minimālā mēneša darba alga normāla 
darba laika ietvaros būs 380 eiro.

  2017.g. pārrēķinās pensijas (vecuma 
un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī 
saskaņā ar Nolikumu “Par izdienas pensi-
jām” piešķirtās izdienas pensijas), kuras 
piešķirtas vai pārrēķinātas 2011.g. Pārrēķi-
not pensijas, tās palielināsies cilvēkiem, kuri 
pensijas sāka saņemt ekonomiskās krīzes 
laikā, piemērojot negatīvus pensijas kapi-
tāla indeksus. Pensiju pārrēķins notiks au-
tomātiski, un senioriem papildus nekas nav 
jādara. Pārskatīto pensijas apmēru noteiks 
no 2017. g. 1. janvāra un par periodu no 1. 
janvāra to izmaksās līdz 2017. g. jūnijam.

 Slimības pabalstu izmaksās cilvēkiem, 
kuriem darba nespēja iestājusies nodarbinā-
tības periodā. Pēc darba attiecību pārtrauk-
šanas cilvēkiem ir tiesības iegūt bezdarb-
nieka statusu, reģistrējoties Nodarbinātības 
valsts aģentūrā, kā arī saņemt bezdarbnieka 
pabalstu.

Nu tavs ceļš 
būs manējais,

Tava māja un tavs liktenis 
mans.

2016.g. 31. decembrī 
Lubānas dzimtsarakstu nodaļā

noslēdza laulību 
Agnese Sveķe un Vitauts Kavieris

Apsveicam!


