
18. novembrī plkst. 17.00
Lubānas pilsētas klubā

Lubānas kultūras nama pašdarbības kolektīvu koncerts 

“Mazs bij’ mans novadiņis, 
bet diženi turējās”
Sveiksim Lubānas novada pašvaldības apbalvojuma “Gada cilvēks” ie-
guvējus: Gunti Klikuču, Māri Ezeriņu, Veltu Igauni, Katrīnu Valaini, Viju 
Banderi, Skaidrīti Kalniņu, Lailu Ozoliņu, Daci Valaini, Līgu Birziņu, Andri 
Dzeni, Magnusu Mūkinu, Edgaru Saulīti, Ģirtu Žeieru, Rolandu Salenieku, 
Kristapu Pērkonu, Mareku Masu, Mārtiņu Petrovu, Ričardu Kolātu, Mareku 
Krēsliņu, Ediju Smilgu, Rinaldu Kočānu, Kristapu Līcīti, Kasparu Ozoliņu.

Latvijai – 99Latvijai – 99
lai skaistākos sapņus 
mēs nosargāt protam – 
no salnām 
no vējiem 
no ziemeļa salta 
lai sapņi 
kā smaržīgi 
teiksmaini ziedi 
zied ilgi un nevīst kā orhideja 
lai sapņi piepilda dvēseles telpu 
lai sapņi –
kā vairogs pret ledainu vēju 
lai skaistākos sapņus 
mēs nosargāt spējam 
lai ejam pa dzīvi 
ar smaidošu seju...  
(Inese Tora)
Atļaujiet man personīgi un Lubānas no-

vada domes vārdā Jūs visus sveikt mūsu 
Latvijas 99.dzimšanas dienā. 

Gribu pateikt ikvienam no Jums lielu pal-
dies par ieguldīto darbu, lai mūsu novads 
kļūtu skaistāks, sakoptāks! Paldies uzņēmē-
jiem, iestāžu darbiniekiem, sportistiem un 
pašdarbniekiem, katrai ģimenei.

Lai Jums katram valsts svētku laiks ir pie-
pildīts labām domām par Latviju un arī katram 
par savu dzīvi, ko veltām šai valstij ik dienas! 
Lai mums izdodas noticēt sev, dot ticību ci-
tiem un iedvesmoties lieliem darbiem!

 Skaistus un sirsnīgus svētkus!

Domes priekšsēdētājs 
Tālis Salenieks

17. novembrī plkst. 18.00
Meirānu tautas namā 

Latvijas  99. gadadienai veltīts koncerts

“Latvija manā sirdī”
Piedalās Meirānu Kalpaka pamatskolas skolēni un 
Meirānu tautas nama pašdarbības kolektīvi. Pasākuma 
laikā tiks sumināti pašvaldības apbalvojuma “Gada cil-
vēks” nominanti: Ilze Stiprā, Ingrīda un Jānis Akmeņi.
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11. novembris – Lāčplēša diena. Šo-
gad, pateicoties diviem Māriem: Mārim  
Valainim un Mārim Ezeriņam, mēs piedzī-
vojām citādāku 11. novembri.

Notika pārgājiens ar lāpām uz tuvējo 
mežu, kur Māri ar palīgiem bija ierīkojuši 
atpūtas vietu: augstā mastā plīvoja sarkan-
baltsarkanais karogs, dega ugunskurs, no-
jumē varēja paglābties, ja uznāktu lietus, ap 
ugunskuru bija soliņi un galds. Nonākot pie 
ugunskura, Māris Ezeriņš, Matīss Matigars 
Ezeriņš, Māris Valainis, Marta Valaine mūs 
sveica ar karavīru dziesmu. Varējām cienā-
ties ar karavīru putru un siltu tēju, kopā dzie-
dāt latviešu dziesmas. Gaisotne bija brīnišķī-
ga. Pārgājienā piedalījās aptuveni 70 cilvēki. 
Pašai mazākajai dalībniecei bija vien 10 mē-
neši un vecākajam dalībniekam – 81 gads.

Sirreāla bija sajūta, ejot tumsā pa mežu, 
kad pa taku aizvijas lāpu uguntiņas un fonā 
skan dziesma. Lāpu gājiens devās uz Svētās 
uguns altāri Lubānas vecajos kapos, kur no-
tika piemiņas brīdis.

Paldies Mārim Valainim un Mārim Ezeri-
ņam, visiem, kas palīdzēja šo jauko, citādo 
svētku organizēšanā.

Velga Puzule

Patriotisms un savas zemes mīlestība 
sākas ar vietu, kura Tev ir dārga. Nepinot 
iekšā valsts politiku, par ko reizēm ir jākau-
nas! Man prieks, ka mēs, lubānieši, neesam 
pazaudējuši cieņu pret cilvēkiem, kas ir cīnī-
jušies, lai mums būtu šī vieta, zeme, Latvija! 

Paldies visiem, kas piedalījās šajā jau-
kajā meža lāpu pārgājienā. Pasākums tapa 
sadarbībā ar Lubānas novada pašvaldību, 
Lubānas kultūras namu, Māri Ezeriņu, bied-
rību “Aborieši”. Paldies par īpašu palīdzību 
un darbu mežā Martai Valainei, Matīsam Ma-
tigaram Ezeriņam, Kalvim Mūkinam.

Ne vienmēr viss slēpjas materiālajā 
pusē. Labas lietas mēs varam paveikt tieši 
šādi, sanākot kopā!

Māris Valainis

Citādi svētkiCitādi svētki

Piešķirti līdzekļi
Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija piešķīrusi Lubānas 
novada pašvaldībai 11 788 euro, lai 
segtu izdevumus, kas saistīti ar 2017. 
gada augusta vētras laikā radīto pos-
tījumu novēršanu pašvaldību īpašumā 
vai valdījumā esošajiem infrastruktūras 
objektiem.

Paziņojums 
par nekustamā 
īpašuma izsoli
Lubānas novada pašvaldība pārdod pir-

majā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu 
soli nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemes 
vienību “Palienas”, Meirānos, Indrānu pagas-
tā, Lubānas novadā (kadastra apzīmējums 
78580160229) ar platību 0,65 ha. Izsoles sā-
kumcena ir 860,52 euro. Nodrošinājums 86 euro 
apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegša-
nas brīdim ar pārskaitījumu uz Lubānas nova-
da pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000054159, 
bankas kontu Nr. LV64HABA0551033331460, 
AS “Swedbank”, kods HABALV22. Augstākās 
nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa 
pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles 
dienas.

Pieteikumi jāiesniedz Lubānas novada paš-
valdības kancelejā vai klientu apkalpošanas 
centrā personīgi vai pa pastu – Tilta iela 11, 
Lubāna, Lubānas novads, LV-4830 līdz 2017.g. 
20.decembrim plkst. 17.30. Izsole notiks 2017.g. 
22.decembrī plkst. 14.00 Lubānas novada paš-
valdības administrācijas ēkā, 14. kabinetā, Til-
ta ielā 11, Lubānā. Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā, kā arī 
pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv. Tālrunis 
uzziņām par nekustamo īpašumu – 64894941.

Paziņojums par 
nomas tiesību 

izsoli
Lubānas novada pašvaldība, saskaņā ar 

2010.g. 8. jūnija LR MK noteikumiem Nr. 515 
“Noteikumi par publiskas personas mantas iz-
nomāšanas kārtību, nomas maksas noteikša-
nas metodiku un nomas līguma tipveida nosacī-
jumiem’’, paziņo par nedzīvojamo telpu nomas 
tiesību izsoli.

 Nomas objekts – pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Meirānu Stacija”, Meirānos, Indrānu 
pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmē-
jums 7058 016 0165 001, telpas (telpu grupas 
Nr. 604 pēc būves kadastrālās uzmērīšanas lie-
tas) ar kopējo platību 63,7 m².

Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecība, pa-
kalpojumu sniegšana.

Nomas objekta nosacītā nomas mēneša 
maksa – 26,00 EUR. 

Maksimālais iznomāšanas termiņš – 12 
(divpadsmit) gadi.

Izsoles veids – pirmā mutiskā izsole ar aug-
šupejošu soli. 

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās 
termiņš – līdz 2017. gada 21. novembra plkst. 
12.00. 

Izsole notiks 2017. gada 21. novembrī plkst. 
14.00 Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, 
10. kabinetā, Lubānā, izsoles solis – 5,00 EUR. 

Izsolāmais objekts apskatāms tā atrašanās 
vietā, apskati iepriekš saskaņojot ar pašvaldības 
pārstāvi pa telefonu – 64894491.

Cels atkritumu 
izvešanas tarifu

SIA “Pilsētvides serviss” informējusi Lubānas no-
vada pašvaldību, ka ievērojot Dabas resursu nodokļa 
likumā noteikto, dabas resursu nodokļa  likme laika pe-
riodā no 2018.g. 1.janvāra līdz 2018.g. 31.decembrim 
ir noteikta 35 EUR/tonnā līdzšinējo 25 EUR/tonnā. 

Samaksa par atkritumu apglabāšanu SIA “AP 
Kaudzītes” poligonā tiek veikta pamatojoties uz ie-
vestajām tonnām, savukārt, SIA “Pilsētvides serviss” 
maksu par sadzīves atkritumu izvešanu no klientiem 
iekasē pamatojoties uz kubikmetriem. Ņemot vērā, 
ka atkritumu apglabāšanas izmaksas ir pieaugu-
šas par 5.00 EUR/t, kā arī atkritumu vidējo svaru –       
160 kg/m3, deponēšanas izmaksu sadārdzinājums ir 
0.80 EUR/m3 bez PVN (EUR 5.00 x 0.160=0.80).

SIA “Pilsētvides serviss” lūdz pašvaldību apstip-
rināt no 2018.g. 1.janvāra atkritumu izvešanas tarifu 
15.19 EUR/m3 (bez PVN), līdzšinējā tarifa 14.39 EUR/
m3 (bez PVN) vietā. Lubānas novada pašvaldība par 
tarifa paaugstināšanu lems novembra domes sēdē.
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Sandra Valaine – deputāte. Pēc Lubānas 
vidusskolas absolvēšanas Latvijas Universi-
tātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē 
apgūta vizuālās mākslas un kultūras vēstures 
skolotāja profesija. 

Kāds bija studiju laiks? – Skaists, ar jau-
nām idejām mākslinieciskā vidē. Par mākslinie-
kiem studentiem parasti domā, ka viņi ir bohē-
misti. Ja prieku var nosaukt par bohēmu, tad 
bija daudz bohēmas. Ir viegli studēt, ja patīk 
mācību process, ja ir interesanti pasniedzēji. 
Saka, ka mākslinieki uztver savādāk pasauli, 
bet pasauli savādāk uztver arī dakteri, žurnā-
listi… Varbūt vienīgi mākslinieki ir krāsaināki, 
vairāk pamanāmi. 

Kā tev patika kailo tautumeitu perfor-
mance, kas bija redzama televīzijā? – Es šīs 
performances televīzijā neredzēju, jo praktiski 
ļoti maz laika pavadu pie datora vai televizo-
ra. Katrā laikā mākslai ir tikai viens uzdevums 
– jāpārsteidz cilvēks. Renesansē pārsteidza ar 
superreālismu, šodien – ar kaut ko citu.

Ko tu vēl esi mācījusi bez vizuālās māks-
las? – Pēc studijām strādāju gan Lubānas 
vidusskolā un Meirānu Kalpaka pamatskolā, 
gan Lubānas Mākslas skolā. Ļoti patika mā-
cīt kultūras vēsturi skolā. Domāju, ja skolotā-
jam patīk priekšmets, ko māca, ja viņš to dara 
ar aizrautību, tad arī bērniem patīk mācīties. 
Mums arī augstskolā šo priekšmetu mācīja ne-
parasti, interesanti, tāpēc varēju to nodot tālāk 
saviem audzēkņiem Lubānas vidusskolā. Vie-
nu brīdi strādāju Bērnu vides skolā, katru sest-
dienu, svētdienu braukāju pa visu Latviju. Tas 
arī bija ļoti interesants laiks. Man patika viss, 
ko šajā skolā darījām, ļoti daudz ieguvu pati kā 
cilvēks.

Kad cilvēks uzsāk dzīvē kaut ko jaunu, 
viņam vienmēr ir kaut kāda apņemšanās. 
Tu esi kļuvusi par deputāti… – Mani jau ļoti 
sen aicināja kļūt par deputāti, bet visu laiku 
nepiekritu, jo tad bērni bija mazi, bet tā doma 
manī jau bija iesēta. Katram cilvēkam vajag 
kaut kādu izaugsmi, kaut ko jaunu, lai dzīve ir 
interesantāka tev un arī taviem līdzcilvēkiem. 
Kaut vai tā pati aušana. Es jau varētu viena pati 
aust, bet man patīk, kad arī citi to māk darīt. 
Konkrētu mērķu nav, viss atkarīgs no fi nansēm, 
dažādiem nolikumiem, regulām, kas daudzas 
lietas ierobežo, bet dažām varbūt paver ceļu 
vaļā. Varbūt visi, saliekot kopā galvas, varam 
uzlabot dzīvi mūsu novadā. 

Lai arī visus cilvēkus (deputātus) pazīs-
ti, tu esi iegājusi jaunā kolektīvā – nāksies 
kopā risināt lietas. Kaut ko jaunu tomēr dro-
ši vien esi saskatījusi, ko varētu uzlabot? – 
Protams, tas ir cits kolektīvs, bet tā visa mūsu 
dzīve ir tik ļoti savstarpēji kopā saistīta. Man, 
piemēram, bieži nākas atturēties kādā balso-
jumā, jo jāceļ roka par man tuviem cilvēkiem. 
Esmu ieinteresētā persona. Tā ir mazpilsētu 
deputātu laime un reizē arī nelaime, ka tik ļoti 
pazīstam viens otru, esam savstarpēji saistīti. 
Mazpilsētas burvība ir, ka zini, ko cilvēki dara, 
saproti viņu darbspējas. Tas dažreiz atvieglo 
darbu, dažreiz traucē. Gribas palīdzēt visiem 
cilvēkiem. Visas idejas jau ir mūsu dzīves uz-
labošanai. 

Vai tev bija nojausma par deputāta dar-

VĀRDS DEPUTĀTAM

bu līdz pati par tādu kļuvi? – Tikai nojausma. 
Iepazīstos ar deputāta pienākumiem, noteiku-
miem, kas jāievēro. Ja runājam par gados jau-
niem deputātiem, viņiem kaut kur tā dzīves pie-
redze jāapgūst. Jāiet par deputātiem arī gados 
jauniem cilvēkiem. Kad es atnācu strādāt par 
skolotāju, droši vien mani bija jāatlaiž no darba 
pirmajā mēnesī, es tik daudz ko nezināju, ne-
sapratu. Tāpat ir arī ar deputātiem. Bez kļūdām 
neviens par personību nav izveidojies. 

Kādu jautājumu tu vēlies, lai tev uzdo-
du? – Kad nācu uz šejieni, domāju, kaut nu tu 
man pajautātu, no kāda cilvēka es iespaidojos. 
Šobrīd tā ir Jette Užāne jeb cimdu Jette. Nesen 
man uzdāvināja grāmatu “Jettes dienu grāma-
ta”. Tad, lūk, Jette savā dienasgrāmatā ir ierak-
stījusi: “Katra diena no mūžības nāk vienāda, 
tik mēs paši to piepildām ar asarām vai prieku.” 
Un tā tas ir, ka no labas dzīves neviens par per-
sonību neizaug. Grāmata ir ļoti skaudra. Dzīve 
tevi lauž visu laiku. Un tad, cīnoties ar grūtī-
bām, kļūdām, vilšanos, tu izaudz par stiprāku 
personību. Ir no kā mācīties nepadoties.

Cilvēkiem liekas, ka deputātu maizīte 
ir ļoti salda – ar biezu sviesta kārtu un vēl 
medu pa virsu. Vai tā ir? – Uz visām lietām par 
paskatīties arī no medus puses. Ja tā maize no-
krīt grants čupā, tad ir ar medu un akmeņiem. 
Jā, tad ir strīdi un visādas negācijas, izlemša-
nas, izšķiršanās par kaut ko vienu. Baidos no 
tā, ka būs jāizburas visam budžetam cauri, viss 
jāsaprot. Līdz šim esmu uzticējusies cilvēkiem, 
kas to budžetu ir sastādījuši, tagad man viss 
jāsaprot pašai. Protams, ka tai maizei ar medu 
ir garoza. Ja ar medu domā atalgojumu, tad 
deputāta darbs ir labi atalgots tikai lielās paš-
valdībās, kur cilvēks aiziet prom no sava pa-
matdarba un veic tikai deputāta pienākumus. 
Es piekritu strādāt par deputāti, jo gribējās būt 
kopā ar tiem cilvēkiem, kas mani uzaicināja, 
viņu nākotnes redzējums novada attīstībā likās 
atbilstošs manai domāšanai, jo ir tendēts uz 
cilvēku labklājību nevis uz grandioziem pro-
jektiem, kurus varbūt mēs, maza pašvaldība, 
nemaz nevaram realizēt.

Ko tu domā par patriotismu novadā? – 
Katrs piedzimst tajā dzīvē, tajā vietā, kurā būtu 
jāizaug tam patriotisma garam. Droši vien šajā 

dzīvē manam dvēseles stāvoklim Latvija ir vis-
piemērotākā vieta. Jebkurā valstī patriotisms 
visvairāk izpaužas tādos grūtos brīžos kā 
mums bija, piemēram, Dziesmotā revolūcija, 
Baltijas ceļš utt. Labi, ka Latvijā dzīve rit mie-
rīgi, salīdzinot ar citām pasaules valstīm, labi, 
ka savu patriotismu varam pierādīt, piedaloties 
Lāpu gājienā 11. novembrī, pieminot mūsu va-
roņus, vai apmeklējot valsts svētku koncertu, 
dziedot, dejojot, aužot vai vēl kā citādi izpaušo-
ties. Katram ir savs ceļš uz patriotismu. 

Ko esi pārmantojusi no saviem vecā-
kiem. Kāda tu gribētu būt kā deputāte? – Es 
uzskatu, ka mani vecāki ir ļoti čakli. Gribētu 
būt tikpat čakla kā viņi, vai tas būtu deputāta 
vai kāds cits darbs. Es domāju, ka mums vi-
siem ir svarīgi nepazaudēt darba tikumu. Man 
brīžiem liekas tā, ka mūsdienu jaunieši nemāk 
īsti strādāt, tāpēc arī nemāk īsti atpūsties. Taisa 
visādus kumēdiņus, ampelējas utt. Jābūt atbil-
dīgiem gan darbā, gan atpūtā.

Tu tik daudz ko māki – visādus rokdar-
bus. Ko vēl gribētu iemācīties? – Bērnībā 
gribēju apgūt friziera amatu. Bet šobrīd pie tā 
visa, ko jau māku, es gribētu iemācīties mak-
šķerēt – noķert foreli... 

Ar ko tu lepojies mūsu novadā? – Grūti ar 
kaut ko nelepoties, jo novadā ir tik daudz sfē-
ru, kur ir dažādi sasniegumi. Ja lūkojas uz visu 
no pasaules mēroga, tad, protams, tie mūsu 
sasniegumi ir niecīgi, bet vietējā mērogā tās ir 
lielākas un mazākas uzvaras. Par visiem kopā 
uzlikt Lubānas ev. lut. baznīcai jumtu, vai tas 
nav vietēja mēroga sasniegums? Vai nevaram 
lepoties ar to, ka Lubānas jaunieši, studējot 
un strādājot Rīgā, turas kopā un ir izveidojuši 
basketbola komandu, savā līgā izcīnījuši 3. vie-
tu. Lepojos ar to, ka novadā ir daudz trīsbērnu 
ģimeņu. Lepojos, ka 36 sievietēm esmu iemā-
cījusi aust. Esmu lepna par novada jauniešiem, 
kas mērķtiecīgi iet uz savu mērķi. 

Kāds varētu būt mūsu devums Latvijai 
simtgadē? – Man personīgi ir mērķis līdz Latvi-
jas simtgadei apmācīt kādus 50 cilvēkus auša-
nas mākslā (36 jau ir…). Un tā katrs var atrast 
veidu, kā izpausties, ko dot sabiedrībai. To visu 
jau var darīt arī uz 99. un 101. jubileju, bet, ja tie 
svētki, simtgade, ir tāds kā pamudinājums likt 
rosīties, tad tas ir apsveicami. Cilvēki ļoti pie-
mēslo mežus. Es gribētu mudināt cilvēkus uz 
to, ka mūsu mājas nav tikai tā vieta, kur ikdienā 
staigājam, darbojamies, bet gan arī vieta vairā-
kus kilometrus ap mums. Es gribu mudināt, lai 
cilvēki nepiesārņo mežus, lai neved uz mežu 
būvgružus, mēbeles, lielus logus utt.

Ko visaugstāk vērtē dzīvē? – Ja cilvēks 
ir patiess,  neliekuļo, no sirds dara to, ko dara. 
Pati mēģinu tā dzīvot. Ja esi kaut kur pasaulē, 
ne jau tūrisma objektos tu ieraugi valsts patie-
so būtību, to ieraugi tās valsts cilvēkos. 

Kā tu sajūti Lubānu? – Lubānā vide ir 
diezgan noslēgta. Ja tā var teikt: mēs dzīvojam 
savā vidē. Droši vien ienācējiem ir grūti, kamēr 
viņi tiek uzskatīti par savējiem. Tikai ar saviem 
darbiem vari pierādīt, ka tevi šeit pieņem.

Ko tu novēlētu Latvijai svētkos? – Novē-
lu, lai mēs savās domās atrodam par ko prie-
cāties ģimenēs, Lubānā un Latvijā! 

Ligita Pētersone

Galvenais dzīvē – nepazaudēt darba tikumu
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Saruna ar Lubānas novada paš-
valdības apbalvojuma “Gada cilvēks” 
nominantu Māri Ezeriņu – Zemessar-
dzes 3. brigādes, Zemessardzes 25. 
kājnieku bataljona 2. kājnieku rotas 
virsseržantu.

Tava misija armijā! – Katram kara-
vīram ir jāzina sava vieta armijā. Es 
esmu instruktors. Mans pienākums ir 
strādāt ar cilvēkiem. Patīk redzēt sava 
darba augļus, apmācīt karavīrus. Manī 
rodas miers, ka mani karavīri ir apmācī-
ti, zinoši, gatavi aizstāvēt savu zemi. Tā-
pēc es atrodos tieši tur, kur atrodos – 
vistuvāk karavīram. Man liekas, ka darbs 
ar karavīriem ir mana misija. 

Kādas emocijas jūt karavīri, pil-
dot savus pienākumus, piedaloties svētku 
parādēs? – Soļojot 18. novembra parādēs 
Krastmalā, kad mēs dzirdam valsts himnu, 
kad visi kopā dziedam, kad soļojam marša rit-
mā – tas ir milzīgs emocionālais pacēlums no 
šīs kopības sajūtas. 

Kas ir tavas vērtības? – Latviešu tauta, 
ģimene. Mums, latviešiem, jāmet malā skau-
dība, pārmērīgās intrigas, ambīcijas. Galvenā 
vērtība ir cilvēks. Varbūt kaut kādu ambīciju 
pēc liela daļa latviešu ir devušies svešumā. 
Nevaram taču visu uzreiz panākt, sasniegt. 
Pamazām, sākot ar latviskajām vērtībām, va-
ram sakārtot savu dzīvi. 

Vai tavas vērtības ir Ezeriņu dzimtas 
mantojums no senčiem? – Jā, domāju, ka 
latviskās vērtības saglabājušās, pateicoties 
maniem senčiem – tētim, mammai, vecmam-
mām, kas virzīja manas un brāļa gaitas. Mans 
vecvectēvs bija leģionārs, varbūt zemapziņas 
līmenī manī palika tie vārdi, lietas, par kurām 
manā ģimenē runāja, kad visi kopā sanāca un 
satikās. 

Man liekas, ka tevī jau no bērnības ir 
bijis tāds kā dumpīgums, sacelšanās pret 
tā laika iekārtu. – Jā, iet roku rokā pa apli 
starpbrīžos man nepatika, tas nebija pieņe-
mami. Es labāk tās 5 minūtes gribēju veltīt 
basketbola spēlei, ķērāju paspēlēšanai. Man 
gribējās būt bērnam bez jebkādiem ierobežo-
jumiem. Katrs cilvēks ir savādāks, jāsaredz 
viņa individualitāte – visiem nav jābūt vienā-
diem. Man tobrīd likās, ka es sacēlos pret visu 
sistēmu, ka negribēju būt tāds pats kā visi. 

Kas tev šobrīd ir saglabājies no Ezeriņu 
lepnuma? – Es to Ezeriņu lepnumu nosauktu 
par pašcieņu. To vienmēr saglabāšu. Domāju, 
ka 11. novembrī notiks labs pasākums, netra-
dicionāls. Mēs ar domubiedru grupu aicinām 
sabiedrību piedalīties lāpu gājienā. Visi dosi-
mies uz mežu. Mežs mūs baro un arī sargā. 
Tur būs simboliska ugunskura vieta. Mastā 
tiks uzvilkts karogs, cienāsimies ar karavīra 
pusdienām, dziedāsim dziesmas. Gribam ra-
dīt nedaudz citādāku kopības sajūtu. 

Ja tu nebūtu kļuvis par karavīru, kas 
tad tu būtu? – Visdrīzāk, ka būtu mežsargs. 
Es noteikti būtu tas, kas sargā dabu. Tā varētu 
būt mana otra misija. Meži mums ir jāglābj. 

Un es domāju, ka tu savu dzīvi saistīsi 
ar mūziku. – Dievs man ir devis daudz talan-
tu. Mūzikā gūstu mierinājumu, es to baudu. 
Patīk sitamie instrumenti, jo ritms mani discip-
linē. 30 gadu vecumā sāku spēlēt akordeonu. 
Neesmu mācījies mūzikas skolā, tāpēc saku, 
ka tas man ir Dieva dots talants.

Tu esi ļoti aizņemts savā karavīra misi-
jā. Kā tu saredzi visas lietas, kas būtu jā-
maina? – Tā kā es strādāju ar karavīriem, man 
jāsaredz daudz kas, jābūt lietas kursā par visu 
apkārt notiekošo. Es mainu ar to, ka savus 
bērnus audzinu latviskā vidē, runājam par vēr-
tībām, kas vienmēr jātur godā, lai kur aizvestu 
dzīve. Ja nebūs piederības vietai, vai tā ir 
māja, zeme vai valsts, kāda tad būs cilvēka 
sūtība – tikai paēst, iekrist gultā, paņemt tele-
vizora pulti, apsēsties pie datora vai paspaidīt 
telefona pogas? Jābūt citam tālejošākam 
mērķim dzīvē. 

Kā tu kļuvi par karavīru? – Manas karavī-
ra gaitas sākās internātā. Esmu ļoti pateicīgs 
tam, ka no 7. – 9.klasei mācījos Degumnieku 
pamatskolā. Sveša vide, sveši cilvēki. Tur ie-
mācījos patstāvību, bija jāiemācās sevi aizstā-
vēt. Gribējās uz mājām, pie draugiem. Gulēju 
internātā tikai, ja ārā bija – 30 grādi, pārējos 
laika apstākļos  braucu ar velosipēdu maršru-
tā Lubāna – Degumnieki – Lubāna. Tas bija 
mans izdzīvošanas ceļš. Bieži gāju arī kājām. 
Baudīju dabu, pārdomāju dzīvi. Skolā piedalī-
jos dažādos pulciņos, kas saistīti ar sportu, 
tūrismu. Brīvais laiks pagāja, spēlējot basket-
bolu. Beidzot 9. klasi, abi ar brāli iestājāmies 
skolā Aizkrauklē, kas sagatavo jauniešus Na-
cionālajiem bruņotajiem spēkiem, Latvijas Na-
cionālajai aizsardzības akadēmijai. Militārā 
disciplīna, sports – tas mums bija pa prātam 
un reizē arī liels izaicinājums. Konkurence lie-
la – 6-7 puiši uz vienu vietu. 2. kursā sapratu, 
ka vēlos turpināt mācības militārajā jomā arī 
tālāk. Iesaistījāmies pūtēju orķestrī, dejojām 
tautu dejas un citādi radoši izpaudāmies. 

Vai militārā disciplīna nesagrauj cilvēkā 
kaut ko no citām cilvēciskajām vērtībām, 
piemēram, romantiku? (Sarunā iesaistās 
arī sieva Ija Ezeriņa) – Ija: Romantika nav sa-
grauta. Māris ir liels sapņotājs. Āriene reizēm 
mēdz būt mānīga. Dvēselē viņš ir ļoti maigs, 

Ar māju 
sajūtu sirdī

romantisks un emocionāls, ļoti līdzjūtīgs 
un izpalīdzīgs. Sagrauts nav nekas, tikai 
paslēpts dziļi iekšienē. 

– Māris: Esmu iemācījies saprast, 
vai cilvēks ir godīgs vai nav, melo vai ne-
melo. Jūtu liekulību, ņirgāšanos pār vā-
jāko. Nekad nepieļaušu, ka nodara pāri 
vājākam. 

Ko šodien nozīmē – aizstāvēt sa-
vus cilvēkus? – Es šodien apmācu jau-
no paaudzi kara mākslā, audzinot viņos 
patriotismu. Runāju ar saviem karavī-
riem par šiem jautājumiem. Esmu pārlie-
cināts, ka karavīrs būs tāds, kāds būs 
bijis viņa pirmais komandieris armijā. Ja 
karavīrs redz godprātīgu, ar nesalauža-
mu gribu aizstāvēt savu zemi un cilvē-
kus, komandieri, tad arī karavīrs būs 
tāds pats. 

Ija, vai Māris mājās arī ir karavīrs? 
– Man liekas, ka Māris savā būtībā jau ir 
karavīrs. Kad pārtrauks aktīvo dienestu, 
arī tad viņš būs karavīrs. Kā tas izpaužas 

mājās? Galvenokārt bērnu audzināšanā – 
stingrība, patriotisms, latviskās vērtības. Mā-
rim nepatīk, kad kāds kavējas.

Māris bieži ir prom. Vai jums mājās viņa 
nepietrūkst? – Protams, pietrūkst. Tā ir mūsu 
ikdiena, pie tā esam pieraduši un rēķināmies 
ar to. Dienesta priekšrocība ir tāda, ka die-
nests ir savā zemē – Latvijā. Nogurums, pro-
tams, ir liels, katru dienu ceļā, darbs ar cilvē-
kiem. Māris enerģiju atgūst, strādājot dažādus 
mājas darbus. 

– Māris: Jā, Es iespraužu rokas zemē un 
uzlādējos. Pie mājas darbu vēl ir daudz. Šo-
gad karoga svētkos man tika uzdāvināts Liep-
salās izdīdzis ozols (no Kalpaka ozola zīles). 
Iestādīju to birzītē un jūtos lepns, ka daļiņa no 
pulkveža Oskara Kalpaka mājām ir ienākusi 
manā sētā Lubānā. 

Tu man jautāji, kāpēc tev ir piešķirts 
pašvaldības apbalvojums „Gada cilvēks”. 
Es domāju: par to, ka māci jaunajai paau-
dzei patriotismu, vai tas būtu tavs dēls Ma-
tīss, vai citi jaunieši, karavīri, arī par to, ka 
atkal un atkal atgriezies Lubānā, ka tu, lu-
bānietis, godam nes karavīra vārdu… Mēs 
jūtam tavu lepnumu par to, ka esi lubānie-
tis, esi piederīgs šai vietai. – Jā, Lubāna ir 
manas mājas, mana ģimene, mana Latvija. 

Vai, gadiem ejot, šī piederības sajūta 
stiprinās? – Stiprinās arvien vairāk. Jau no 
bērnības esmu sajutis šo saikni. Te ir mans 
upes krasts, bērnības makšķerēšanas vietas, 
vasaras smarža, lakstīgalu pogošana. Es ne-
varu dzīvot betona mūros. Varu aizbraukt uz 
Rīgu un parādīt, kā latviešu tauta dejo un 
dzied, bet šeit ir mana enerģija un mana vieta.  
Es lepojos arī ar manas tautas pagātni. 

Kādu tu sevi redzi pēc 10 gadiem? – 
Noteikti būšu savas zemes aizstāvis. Man būs 
dziesma, vai nu es dziedāšu korī vai folkloras 
kopā, vai prieka pēc spēlēšu akordeonu, de-
jošu kādā deju kolektīvā. Noteikti strādāšu 
savās mājās un dārzā. Obligāti apceļošu Eiro-
pu –  ar treileri noteikti izbrauksim tās vietas, 
kur mans vectēvs kā leģionārs pabijis. Vēlos 
apsekot 19. divīzijas kauju vietas Latvijā, aiz-
braukt pie katras brīvības cīnītāja piemiņas 
vietas. Man vēl ir daudz mērķu, ko realizēt.

Ligita Pētersone

Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Ija Ezeriņa, 
Māris Ezeriņš. Māris Ezeriņš saņēmis Viestura ordeņa 

otrās pakāpes (sudraba) goda zīmi.  
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Aktīvi turpinām darboties Nordplus jau-
niešu mobilitāšu projektā „The power of 
initiative” („Uzdrīkstēties!”), strādājot ma-
zajās projektu grupās. Veidojam prezen-
tācijas par paveikto darbu un izvirzām sev 
jaunus uzdevumus. Lai veicinātu skolēnu 
uzņēmējdarbības prasmes, nodrošinātu 
teorētiskās zināšanas par uzņēmējdarbī-
bas pamatiem, turpinām organizēt tikša-
nās ar vietējiem uzņēmējiem. 

9. novembrī par savu darbošanos pie-
mājas saimniecībā pastāstīja „Rozu” saim-
nieks Jānis Solzemnieks:

„Lai uzsāktu kādu biznesu, ir jābūt zi-
nāšanām atbilstošajā jomā, kā arī izglītībai. 
Jūs mani zināt kā skolotāju, bet vēl pēc 
profesijas esmu šoferis (beidzu Barkavas 
proftehnisko skolu) un lauksaimnieks (Prie-
kuļu tehnikums). Kā piemājas saimniecība 
ofi ciāli darbojamies no 2004. gada, nozare 
– cūkkopība, ir arī govis un mājputni. Daudz 
darbu saimniecībā veicam paši. Laikam ri-
tot, gribējās kaut ko mainīt. „Uzdrīkstēties!” 
– izvēlies, kas tevi interesē un ej uz izvēlēto 
mērķi. Mans sapnis bija iegādāties strau-
sus, to arī īstenoju. No 2014. gada saimnie-
cībā ir ne tikai strausi, bet arī citi eksotiskie 
putni – fazāni, pāvi, paipalas, pudeļpīles 
u.c., kopā apmēram 150 putni, t.sk., arī 
mājputni – vistas, pīles, zosis, tītari.

Ļoti svarīga ir sava uzņēmuma reklāma. 
Sākumā man tā bija mutiska, bet tagad ir 
izveidota sava mājaslapa www.rozasputni.
lv. Informāciju par mūsu saimniecību var 
atrast arī grāmatā “Zaļās lapas”, kā arī Lu-
bānas novada mājaslapā un informatīvajā 
bukletā. Saimniecība “Rozas” ir kā tūrisma 
apskates objekts, vairāk gan pavasarī un 
vasarā, kad putni ir izvietoti āra voljeros.  
Esam piedalījušies tūrisma akcijā “Lubāna 

ezera noslēpumi 2016”, kuras rezultātā gu-
vām plašāku popularitāti.

Runājot par putnu pirkšanu, jāsaka, ka 
tos cenšamies audzēt paši (inkubējam). Lai 
iegātos kādu eksotisko putnu, jārēķinās ar 
diezgan lielu naudas summu, piemēram, 
strausa mazulis maksā ap 100 EUR, fazānu 
pāris – 50 EUR, pāvi no 120 – 150 EUR. 

Ja runa par uzņēmējdarbību, tad no-
teikti tas saistās ar naudu – izdevumi, ie-
nākumi. Putniem barību gatavojam paši 
no dārzā izaudētā, vienīgi paipalām barību 
pērkam veikalā, jo tā ir speciāla šiem ma-
zajiem putniņiem, bet mājputni, kas staigā 
brīvā vaļā, barojas paši no tā, ko atrod, 
vienīgi ziemas periodā par pārtiku gādā 
saimnieki. Pārdodam putnu olas, īpašs 
piedāvājums – strausa olas. Cenas nosaka 
katrs pārdevējs, man tā ir viena, bet veikalā 
mana prece ir dārgāka, jo fi rma uzliek vēl 
savu uzcenojumu. Strausa olas cilvēki vai-
rāk iegādājas kā dāvanu kādam no drau-
giem. Ļoti vērtīga ir strausa olas čaumala, 
jo to var izmantot kā izejmateriālu dažādām 
rotām.

Ko es varētu sacīt skolēniem? Jo vairāk 
mācīsies, jo vieglāk dzīvē strādāt. Ņemiet 
visu no dzīves, ko tā sniedz. Nekad iesākto 
darbu nepametiet novārtā. Pienāks laiks, 
kad jūsu veikums tiks novērtēts. 2016.gadā  
mūsu ģimene saņēma nomināciju “Lauku 
sētas saimnieks”, par kuru esmu lepns un 
pateicīgs visiem, kas mūs atbalsta un pa-
līdz.”

Jānim vēlam pacietību, izturību, uzņē-
mību, turpinot aktīvi darboties piemājas 
saimniecībā, ar laiku paplašināt savu saim-
niecību ar kādu eksotisku dzīvnieku! 

Aiva Caunīte

Oktobris ir jau aizritējis, vietā nācis 
noslēpumainais un patriotiskais novem-
bris. Skaistās koku lapas, ko ar apbrīnu 
vērojām oktobra vidū, ir palikušas pe-
lēcīgi blāvas, bet no rītiem tās ir ar sal-
nu aplipušas. Tas nozīmē – rudens tūlīt 
beigsies. Bet, kā beigsies, ja ir sācies 
novembris?

Novembris Latvijai ir nozīmīgs mēne-
sis, jo tad ir Lāčplēša diena un, protams, 
Latvijas dzimšanas diena. Latvija sākas 
katrā no mums. Mēs katrs veidojam Lat-
viju. Tas, cik patriotiski esam katrs sevī, 
veido mūsu Latvijas patriotismu kopu-
mā. Turpināsim latviešu senās tradīcijas. 
Ik brīdi mūs pārsteigs kaut kas jauns. 

No 13. – 17. novembrim skolā nori-
sinājās patriotu nedēļa, kur katru dienu 
veicām kādu darbiņu: noformējām sko-
las logus, izgatavojām tautiskās lelles, 
piespraudes un taureņus ar latvju raks-
tiem utt. Notika arī spēle „Es mīlu Tevi, 
Latvija”. Kopā ar Meirānu tautas nama 
pašdarbniekiem veidojām kopīgu kon-
certu, lai atzīmētu Latvijas dzimšanas 
dienu. 

Novembrī svin arī Mārtiņdienu. Šim 
pasākumam lielāku uzmanību veltīja 
pirmsskolas un sākumskolas skolēni.

Novēlu jums siltu, gaišu novembri 
tumšajos un vēlajos vakaros. Skaisti no-
svinēt svētkus kopā ar ģimeni, draugiem, 
paziņām. 

Agnese Ērgle

“Uzdrīkstēties!”

Projekta ietvaros septembra beigās de-
vāmies uz veikalu “Elīze” Madonā, kur mūs 
sagaidīja veikala vadītāja Solvita Seržāne. 

Mēs uzzinājām par dažādiem audu-
miem, to nosaukumiem un izmantošanas 
iespējām ne tikai apģērba šūšanā, bet arī 
mājas labiekārtošanā un ikdienas izman-
tošanā – aizkari, gultas veļa, daudzveidīgi 
dziju veidi, diegi, lentītes, pērles utt. Var 
iegādāties adīšanas, šūšanas, veidošanas 
priekšmetus, lai realizētu savu ideju akse-
suāra pagatavošanā. 

Iepazināmies ar uzņēmuma daudz-
veidīgo klāstu, ko veikals piedāvā saviem 
klientiem un aizvien jauniem veikala ap-

Mazais projekts “Mode, stils un aksesuāri”
meklētājiem. Preces tiek sūtītas un impor-
tētas no vairākām pasaules valstīm – Vā-
cijas, Itālijas, Krievijas, Indijas u.c. Veikals 
”Elīze” atrodas arī citās Latvijas pilsētās 
– Valmierā, Rīgā u.c. Uzņēmumam ir sava 
šūšanas darbnīca, kurā katrs var pasūtīt 
sev individuālu pasūtījumu. Paldies veikala 
vadītājai Solvitai par sirsnīgo uzņemšanu 
un izsmeļošo informāciju par uzņēmuma 
darbību.

 Oktobrī “Mazajās rokdarbu darbnīcās” 
rotu īstenošanā piesaistījām un uzaicinā-
jām uz radošo pēcpusdienu skolēnu vecā-
kus. Ar savām idejām dalījās Laila Krēsliņa, 
Jautrīte Aizsilniece un Dace Ūbelīte -Puška. 

Darbojoties kopā ar projekta skolēniem, 
tapa brīnišķīgas rotas no lentām un pēr-
lēm, kas būs arī mūsu uzņēmuma prece, 
ko realizēsim tirdziņā.

Mūsu mazā projekta ietvaros, sagaidot 
Latvijas simtgadi, centīsimies kopīgi uz-
burt vēsturiskas atmiņas izstādē “Laikmeta 
griežos...” Aicinām skolēnus  un viņu vecā-
kus atbalstīt izstādes veidošanu, nesot uz 
skolu senlaicīgas lietas, priekšmetus, ap-
ģērbu, aksesuārus. Izstādi varēs aplūkot 
skolas mazajā zālē līdz 18. decembrim.

Inese Krēsliņa, 
Monta Apša

Interesanti. Aktu li

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2017. gada novembris
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Acis darba izbijās, rokas darba nebijās.
No Miķeļiem līdz Mārtiņiem, katrā lauku saimniecībā rit rudens darbi. Saimnieki 

steidz pabeigt lauksaimniecības sezonu un sagatavot zemi ziemas atpūtai. Šaja laikā, 
oktobra otrajā pusē, Meirānu Kalpaka pamatskolas pirmsskolas bērni kopā ar vecā-
kiem svinēja Saimnieka dienu. Viņi centās iejusties savas mājas saimnieku lomā. Katra 
ģimene bija sagatavojusi interesantu stāstījumu par kādu no mājdzīvniekiem vai māj-
putniem. Viņi sniedza plašu informāciju par tiem. Dalījās savā personīgajā pieredzē 
par to audzēšanu. Sarunas turpinājās pie pašu vāktas dabīgas augu tējas tases. 

Vecāki dalījās pieredzē par neierastiem produktiem mūsu pagrabos. Mēs visi zi-
nām, ka ir bišu vākts medus, ir arī pieneņu medus. Bet, kurš no mums ir garšojis 
rabarberu vai brūkleņu, dzērveņu medu? Izrādās arī tie ir atrodami čaklo saimnieču 
pagrabos. Radās iespēja uzzināt, kādu neierastu ievārījuma vai salātu recepti. Kā izrā-
dās, visos mājo izmēģinātāju gars – mēs eksperimentējam.

Ceram, ka arī jūsu ziemas laiks noritēs ar siltu tējas tasi, kādu neparastu ievārījumu 
vai neierastu medu uz gardās mājās ceptās maizes.

Iveta Pliča

Saimnieka diena pirmsskolā

No 20. – 27. oktobrim no-
tika Erasmus+ projekta Nr. 
2016-1-PL01-KA219-26073_4 
“Embracing diferences un-
der the umbrella of tolerance” 
(“Zem tolerances lietussarga”) 
dalībnieku tikšanās Spānijā, 
kuras mērķis bija atspoguļot 
un izanalizēt aktivitātes, kas 
notikušas partnerskolās kopš 
iepriekšējās tikšanās reizes 
Latvijā šī gada maijā un ap-
spriest otrajā gadā veicamos 
uzdevumus, to efektīvu izpildi, 
kā arī iepazīties ar spāņu tautas 
tradīcijām, kultūru, dalīties pie-
redzē par apmācības procesu 
skolās, prezentēt savas valstis 
un skolas.

Colegio Padres Trinitatio 
atrodas valsts rietumos 200 
km no Spānijas galvaspilsē-
tas Madrides (majestātiskas 
ar savām celtnēm: Karaļnamu, 
Prado muzeju, Almudenas ka-
tedrāli, Migela de Servantesa 
un daudzu karaļu monumentu, iespaidīgas 
ar ļaužu pārpildītām ielām un laukumiem, 
pilsētas tūristu autobusiem un nakts dzīves 
tīkotājiem) un 80 km attālumā no Portugāles 
robežas – Salamankā, pilsētā, kas vilina ar 
senatnīgu mieru, neskatoties uz ievērojamo 
tūristu skaitu, un vakara gaismās zeltītā no-
krāsā starojošām smilšakmens ēkām baro-
ka un gotikas stilā. Salamankas vecpilsēta 
1988. gadā tika iekļauta UNESCO pasaules 
kultūras mantojuma sarakstā. 2002. gadā 
Salamanka bija viena no Eiropas kultūras 
galvaspilsētām. Tur atrodas ceturtā vecākā 
rietumu universitāte, kas tika dibināta 1218. 
gadā un drīz atzīmēs savu astoņsimtgadi. 
Universitātē mācās ap 30000 studentu, kas 
kopā ar tūrismu ir galvenais tautsaimniecības 
veicinātājs.

Colegio Padres Trinitatio mācās 250 bēr-
nu, kas apgūst pirmsskolas un pamatizglītī-
bu. Tā ir kristīgā skola, kam blakus atrodas 
moderna katoļu baznīca. Galvenais uzsvars 
skolā tiek likts uz grupu darbu, sava viedokļa 
paušanu. Viena matemātikas stunda nedēļā 
katrā klasē tiek veltīta šaha spēlei, lai veicinā-
tu skolēnu domāšanu. Vēstures nodarbībās 
bērni gatavo kartītes. Piemēram, apgūstot 
tēmu „Darbarīki Senajā Ēģiptē”, bērni tos 
zīmē, pieraksta priekšmetu nosaukumus un 
teikumus par tiem angļu valodā. Padziļinātai 
svešvalodu apguvei, angliski tiek runāts ne 
tikai konkrētajās stundās, bet jebkurā mācī-
bu priekšmetā. Projekta gaitā skolas korido-
ros izveidota metro shēma ar dažādu krāsu 
līnijām uz grīdas, kur katra līnija veltīta kādai 
projekta dalībvalstij un atspoguļo kādu no 
tolerances aspektiem. Latvijai spāņi izvēlē-
jušies sarkano – mīlestības un draudzības 
līniju, un sākumskolas skolēni atspoguļojuši 
šo tēmu savā izpratnē – ar vārdiem spāņu, 
angļu un latviešu valodās, kolāžām un zīmē-

Erasmus+ projekta dalībnieku tikšanās Spānijā

jumiem.
Projekta dalībnieki apmeklēja centru, 

kurā tās vadītāja un brīvprātīgie jaunieši, 
topošie sociālie darbinieki, palīdz no citām 
valstīm ieceļojušajiem sociālā riska ģimeņu 
bērniem sajust sevi kā sabiedrības daļu, kā 
pilntiesīgus Spānijas pilsoņus, kā arī centru 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kurā peda-
gogi un speciālisti piedāvā divu gadu laikā 
apgūt IT speciālista kvalifi kāciju, sniedz re-
habilitācijas pakalpojumus un palīdz apgūt 
dzīvei nepieciešamās prasmes un iegādāties 
visefektīvākās palīgierīces dzīves kvalitātes 
uzlabošanai. Tikām uzņemti Salamankas 
rātsnamā un iepazīstināti ar pilsētas ievēro-
jamākajām vietām, spāņu tautas tērpiem, 
mūziku, dejām, seviljanām, balādēm ģitāras 
pavadījumā.

Ēdināšanas skolas virtuvē šefpavāra 
uzraudzībā gatavojām nacionālos ēdienus 
– spāņu omleti, kuras pamatā ir kartupeļi ar 

olu, un paelju, kuras nosau-
kums radies no trauka, kurā to 
gatavo, nosaukuma – nozīmē 
„panna”, un kuras pamatā ir 
rīsi ar papriku un gaļu vai jūras 
veltēm. Ja dodaties uz Spāniju, 
noteikti jāpagaršo arī daudzvei-
dīgās tapas – nelielas uzkodas 
– gan aukstas, gan siltas – tiek 
gatavotas no visdažādākajām 
sastāvdaļām: olīvēm dažādās 
eļļās un ar pildījumiem, kalmāru 
gredzeniem, zivs gabaliņiem, 
šķiņķa šķēlītēm, kroketēm un 
kraukšķīgiem čurros cepumi-
ņiem.  Projekta gaitā paredzēts 
izstrādāt „Nacionālo ēdienu 
pavārgrāmatu”, kurā tiks apko-
potas populārākās partnervals-
tu receptes.

Pēc pirmā projekta gada ir 
tapusi labās prakses piemēru 

grāmata (pagaidām angļu valodā), kur inte-
resenti var smelties idejas mācību stundām 
par iecietības tēmu. Arī otrajā projekta gadā 
plānojas dažādas aktivitātes skolās – vēstu-
ļu apmaiņa, Tolerances dienas atzīmēšana, 
labdarības pasākumi, tikšanās, aptaujas un 
diskusijas, skolēnu līdzpārvalžu darba aktivi-
zēšana, komandas darbs.

Mācīsimies viens no otra, mācīsimies 
sadarboties un pieņemt apkārtējo pasauli, 
atrast savu vietu tajā, līdzāspastāvēt un ar 
savu klātbūtni un labajiem darbiem iedves-
mot viens otru. Pati „sāls” ir tajā, ka mums 
jāizmēģina dažādas lietas un jāapzinās, ko 
vēlamies darīt un sasniegt, kā dzīvot.

Plašāka informācija par projektu atro-
dama www.meiranukalpakapsk.lv (sadaļā 
– projekti) un erasmustolerance.wordpress.
com.

Projekta koordinatore Ilze Stiprā

Līdzfi nansē
Eiropas Savienības
Erasmus+ programma
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KINO
24. novembrī  plkst. 18.00

Lubānas pilsētas klubā 
Dokumentālā fi lma 

ASTOŅAS ZVAIGZNES 
Ieeja bez maksas 

Filma par latviešu nācijas pašapzināša-
nās procesa spilgtāko un traģiskāko parā-
dību – latviešu strēlniekiem. 100 min., pirm-
izrāde: 2017. gada 18. novembris
Režisors: Askolds Saulītis
Scenārija autori: Dainis Īvāns, Askolds Saulītis
Operators: Andrejs Verhoustinskis
Skaņu režisors: Jānis Brunovskis
Komponists: Jānis Brunovskis
Montāžas režisors: Askolds Saulītis
Producents: Bruno Aščuks

Mazais skatuves sadancis “6 x 6”
4. novembrī Lubānas pilsētas klubā, 

skatoties mazo skatuves deju festivālu 
“6x6”, it īpaši, kad uz skatuves kāpa Lubā-
nas jauniešu deju kolektīvi, krūtīs iesmel-
dzās saviļņojums un prātā pavīdēja doma: 
es arī skolas gados biju starp jums – dejo-
ju. Vienmēr mēs, lubānieši, esam varējuši 
lepoties ar mūsu dejotāju labajiem rezultā-
tiem deju skatēs, vienmēr esam piedalīju-
šies deju svētkos Rīgā un snieguši brīniš-
ķīgus koncertus tepat mājās. Sen nebiju 
bijusi kādā koncertā Lubānā, tāpēc šoreiz 
izbaudīju Lubānas dejotāju un arī viņu vie-
su sniegumu. Un 21 deja, ko varēja kon-

certā noskatīties, nelikās par daudz. Liekas 
– koncerts paskrēja vienā elpas vilcienā. 
Uzmanību piesaistīja tas, ka visu koncerta 
laiku uz ekrāna varēja redzēt projekcijas ar 
brīnišķīgiem dabas attēliem, deju, kolektīvu 
nosaukumiem utt. Prieks, ka mūsu kultūras 
namā arī pieejamas jaunāko tehnoloģiju ie-
spējas, ka sekojam līdzi laikam. 

Lūk, dejotāji no kaimiņu novada – 
VPDK “Varakļāni”, DK “Dēka” no Viļakas, 
JDK “Kāre” no Vecbebriem, JDK “Dīdeklis” 
no Viļķenes un VPDK “Sidrabi” no Rīgas un 
arī protams lubānieši – TDA “Lubāna” un 
JDK “Žuburi”. Kas satuvinājis tieši 

šos deju kolektīvus? Deja un deju kolektīvu 
vadītāju draudzība. 

Tie, kam tuva deja, zina, ko dejotājiem 
nozīmē katrs solis, katrs smaids, skatuves 
partnera atbalsts. Vēl arī azarts, spīdums 
acīs. Un tā visa koncertā bija pietiekami.

Pēc koncerta visiem skatītājiem bija ie-
spēja nobalsot par dejām, kuras iepatiku-
šās visvairāk. Skatītāju vislielāko simpātiju 
izpelnījās deja “Es izjāju prūšu zemi” (JDK 
“Žuburi”).

Laura Grīga

Kopproducents: Askolds Saulītis 
Studijas: Centrums, Terra Europa, Latvija

Vēsturiski hronoloģisks pētījums par latvie-
šu strēlnieku bataljoniem, to veidošanos un 
dalību Pirmā pasaules kara kaujās, par Latvi-
jas Neatkarības kara cīņām līdz pat Krievijas 
Pilsoņu kara beigām, kad liela daļa strēlnieku 
atgriezās nesen dibinātā Latvijas valstī. Mājās.

Pirmais Daugavgrīvas, otrais Rīgas, trešais 
Kurzemes, ceturtais Vidzemes, piektais Zem-
gales, sestais Tukuma, septītais Bauskas un 
astotais Valmieras latviešu strēlnieku bataljons 
– tā ir Latvija vēl pirms Latvijas. Un astoņi ar 
strēlnieku cīņām saistīti patiesi dzīvesstāsti, 
kas caurvij vēstījumu, ietverot sevī Latvijas ko-
pējo likteņstāstu. 

Filma par astoņām strēlnieku zvaigznēm ir 
stāsts par vienkāršiem cilvēkiem, kurus izaici-
nāja Liels Laikmets un, neprasot atļauju, notei-
ca viņu dzīves robežas. 

Par pasta 
pakalpojumu 

sniegšanas formas 
maiņu Meirānu pastā

Izvērtējot pasta nodaļas “Meirāni” saim-
nieciskās darbības rezultātus, VAS “Latvijas 
Pasts” ir pieņēmis lēmumu ar 2017. gada 21. 
novembri pasta nodaļas “Meirāni” funkciju 
nodrošināšanu nodot pasta nodaļas “Lubā-
na” pastniekam, kurš apkalpo Indrānu pagas-
ta teritoriju. Pasta pakalpojumi no 21. novem-
bra tiks sniegti bijušajās Meirānu pasta telpās 
darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 9.00. 

Vairāk informācijas par pakalpojumiem, 
sūtījumu saņemšanu utt. – www.lubana.lv.

Ligita Pētersone
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11. novembris 11.00 – tūrisma centrs Lu-
bānā strauji pildās ar cilvēkiem, un interese 
ir liela, jo notiks pirmais pasākums ar devīzi: 
„Dzimis Lubānas pusē, audzis Latvijai!” Bied-
rība „Lubānas Puse” sadarbībā ar novada tū-
risma un kultūrvēsturiskā mantojuma centru 
ir nolēmusi reizi mēnesī organizēt tikšanos ar 
cilvēkiem, kuri dzimuši Lubānas pusē, bet ar 
savām idejām un darbu veido bagātāku un 
skaistāku mūsu Latviju. Ieeja uz šiem pasā-
kumiem ir bez maksas.

Uz pirmo tikšanos aicināti trīs brāļi Feld-
maņi: Vilnis, Guntis un Ingus. Ļoti satrauku-
šās biedrības meitenes: Lidija Mičule, Inga 
Zviedre, Tija Žvagina, Ilze Priedniece un Anita 
Dzene. Saucu viņas par meitenēm, jo viņas 
tik jaunas, uztraukumā pietvīkušas un skais-
tas, bet īstenībā – precētas sievas un mīļas 
māmiņas saviem bērniem, tāpēc jo vairāk 
gribu pateikt paldies par šo iniciatīvu, par iz-
domu un uzdrīkstēšanos. Cilvēku daudz – jā-
gādā par papildu krēsliem… Pirmajās rindās 
redzu Gunta klasesbiedrenes: Āriju Mūriņu, 
Rudīti Levāni, Anitu Pauliņu un Līgu Āboliņu 
(1970. gada vidusskolas izlaidums – šovasar 
viņiem bija salidojums). Nezinu, vai atnākuši 
puiši: Guntis Dzilna un Andris Kalniņš.

Pasākumu vada Lidija, kura aicina: „At-
vērsim savas sirdis Lubānai un Latvijai!” Tas 
ir lūgums reizi mēnesī sestdienā iznākt no 
mājas, sētas, istabas, lai mēs būtu kopā un 
justos lepni par savu piederību dzimtajam 
novadam.

Un tad tiek dots vārds šīs dienas viesiem. 
Vilnis nav varējis ierasties, tāpēc jātiek ar visu 
galā Guntim un Ingum, un viņi sāk ar dzies-
mu, kurai teksta autors ir Guntis, bet mūziku 
radījis Ingus:

„Plūsti, valodiņ, kā Daugava plūst!”
Raugos uz dziedošajiem vīriem, un prātā 

man Daigas Mazvērsītes publikācija „Sestais 
tēvadēls”, kas ievietota žurnāla „Ievas Stāsti” 
2017. gada 16. numurā (04.08. – 17.08.). Kad 
biju maza meitene, Sāvienā un Ļaudonā 50. 
gados notika daudz kāzu un vecāki vienmēr 
mani ņēma sev līdzi. No vienām kāzām man 
prātā palikušas apsveikuma rindas: „Lai no 
diviem baltiem bērziem izaug bērzu birztali-
ņa!” Bet trūcīgajos pēckara un kolhozu lai-
kos tik kuplas tās birztaliņas nemaz nebija: 
trīs bērni ģimenē jau bija daudz. 

Un tagad uzaicinu domās paviesoties 
mājā, kuras Lubānā vairs nav! Tā ir plaša 
koka ēka, kas piederēja Brutāniem, atradās 
Brīvības ielā 11, netālu no vecās vidusskolas, 
un pašvaldībā bija reģistrēta kā tūristu nakts-
mītne jeb viesu nams ar divām brīvām ista-
bām (uz to norādīja pie mājas piestiprināta 
īpaša ozollapu zīme). Lubānā šo namu dēvē-
ja par viesnīcu „Hotel drei Rosen” – trīs rožu 
hoteli, jo Brutāniem bija trīs meitas: Līzbete, 
Zuzanna un Marianna. Līzbetes meitu Veltu 
apprecēja Rīgas puisis Arnolds Feldmanis, 
kurš, izmācījies par maiznieku, darbu atrada 
Liepiņa beķerejā jeb maizes ceptuvē Lubānā. 
Nu, lūk – Veltas un Arnolda ģimenē piedzima 
septiņi (!!!) bērni: seši puikas un meita Daila. 
Veltai bija tikai 17 gadu, kad pasaulē nāca 
Uldis, kurš vēlāk beidza Fizkultūras institūtu 

un Rīgā bija izveidojis mazu džeza orķestrīti. 
Otrais dēls Ivars kļuva par zobu tehniķi, vie-
nīgā meita Daila – par telefonisti, tad nāca 
pasaulē Vilnis (1946. gada 12. aprīlī), Valdis, 
Guntis un visbeidzot – 1955. gada 7. augustā 
– pastarītis Ingus.

Un tagad Gunta stāsts par izcilo šķēp-
metēju Vilni Feldmani: Gunti ir ļoti interesanti 
klausīties, jo viņš ir diplomēts žurnālists, pub-
likas priekšā jūtas kā zivs ūdenī (daudzās uz-
stāšanās, muzicējot kopā ar brāļiem) un runā 
brīvi – bez papīra – turklāt apveltīts ar smalku 
humora izjūtu.

Visu interesanto stāstu atreferēt man nav 
iespējas laikraksta ierobežotā apjoma dēļ. 
Tikai jāsaka – zīdaiņa vecumā Vilnis saslima 
tik smagi, ka vecāki jau sāka pārdomāt zār-
ciņa iegādi. Bet, kad puika brīnumainā kārtā 
izveseļojās, viņš auga tik spēcīgs, sprigans 
un gandrīz nevaldāms, ka vecāki saprata: 
vispārizglītojošā skolā ar viņu galā netiks, un 
nosūtīja puiku uz Limbažu arodskolu, lai mā-
cās par celtnieku.

Savdabīgs bijis Viļņa ceļš uz Lielo Sportu. 
Viņa mātes Veltas brālēns Auseklis Brutāns 
iedvesmoja zēnus dažādām fi ziskām aktivi-
tātēm: piemēram, oļu un akmeņu mešanai 
pāri Aiviekstei. Auseklis pats spējis pāri upei 
pārsviest pusķieģeli, un arī Vilnis sāka mest 
arvien lielākus akmeņus. Arodskolā to darīt 
viņam vairs nevajadzēja, jo tur sporta nodar-
bībās mācīja mest šķēpu. Kamēr citi topošie 
celtnieki izklaidējās ar meitenēm un lētajiem 
vīniņiem, kautrīgais Vilnis, kuram naudas al-
koholam nebija, palūdza atļauju ņemt līdzi uz 
kopmītnēm šķēpu. Sliktais darbs: no bibliotē-
kas grāmatas Vilnis izplēsa lapas, kurās izcils 
ukraiņu šķēpmetējs pa sekundēm skaidrojis 
šķēpa mešanas tehnoloģiju. Turklāt Vilnis ir 
kreilis. Skolā viņu atradināja no rakstīšanas 
ar kreiso roku, bet liela mēroga sacensībās 
visi ar interesi vēroja, kā šķēpu ar kreiso 
roku met Vilnis Feldmanis – un gandrīz vien-
mēr otrā vieta aiz Jāņa Lūša. Vilnis 1968. un 
1972. gadā ir ieguvis PSRS čempionāta sud-
raba medaļu (zelts – J. Lūsim) un trīs reizes 
– bronzas medaļu. Trīsreiz viņš ir bijis uzvarē-
tājs „Rīgas kausos”. Viļņa labākais rezultāts, 
metot vecā parauga šķēpu, – 85.34 metri. Ar 
šo rezultātu viņš atzīts par 6. labāko šķēpme-
tēju Latvijā. Un ļoti žēl, ka PSRS olimpiskā 
komiteja Vilni Feldmani neuzaicināja startēt 
Minhenes olimpiskajās spēlēs 1972. gadā, 
kad viņš bija savā labākajā sportiskajā for-
mā. Minhenē J. Lūsim  bija sudraba medaļa. 
Iespējams, Vilnim būtu bijusi bronza…

Un nu Guntim jāstāsta par sevi: „Dzimis 
esmu 1952. gadā un visu dzīvi esmu bijis mu-
zikants. Ko studēt pēc Lubānas vidusskolas 
beigšanas? Pratu un zināju no visa kaut ko, 
bet īsti neko… Gāju uz žurnālistiem. Pēc Lat-
vijas Valsts universitātes beigšanas daudzi 
darba gadi žurnālā „Veselība”, bet par savu 
labāko rakstu uzskatu interviju ar Pēteri Cim-
diņu, kas tika publicēta laikrakstā „Literatūra 
un Māksla”, jo tā bija saruna ar ļoti erudītu un 
gaišu cilvēku.”

Guntis atklāj žurnālista darba ēnas puses 
un saka – tā ir viendienīšu padarīšana. Daudz 

viņš pelnījis, rakstot reklāmu tekstus, kurus 
lasījuši tikai šo reklāmu pasūtītāji. Bagāts 
Guntis nav kļuvis, arī sākot izdevējdarbību, 
jo izdeva to, ko gribēja izdot, nevis to, ko 
pirks. Pats viņš ļoti lepojas ar divām Maijas 
Krekles grāmatām: „Manas dzīvības saknes 
tevī” (2003) un „Es laikam mīlēju” (2008). 
Viņa vadītajā apgādā „Vērtums” 2013. gadā 
izdota arī Hugo Reinsona grāmata „Laika 
upe”. Man patika Gunta vārdi: „Lai kā mēs 
kritizējam šo dzīvi, bet mūsu laiks – tā ir patie-
sības stunda! Mēs beidzot varam teikt to, ko 
domājam!” Skaistu pārsteigumu Guntis šajā 
sestdienā bija atvedis uz Lubānu: vairākas 
savas grāmatas, kuras viņš dāvāja visiem, 
kuri to vēlējās, – gan „Laika upi”, gan ošup-
ietes Alīdas Oses grāmatas, gan „Latviešu 
blēņu stāstus”. 

1998. gadā viņi abi ar sievu sāka izdot 
nedēļas avīzi „Saskarsme”, kuru galvenokārt 
veidoja dažādu sieviešu vēstules un kura iz-
nāca līdz 2012. gadam, kad iepazīšanās por-
tāli ar pilnu jaudu darbojās internetā.

Guntis ar sieviņu izaudzinājuši piecus 
bērnus, un viņiem ir jau deviņi mazbērni (at-
ceraties līdzību par birztaliņu?).

Tomēr tautā vislabāk zināmais ir Veltas 
un Arnolda Feldmaņu jaunākais dēls, kurš 
laikam gan ir arī pats kautrīgākais. Ingus sie-
viņa Anita saka: „Mūzika ir visa viņa dzīve.” 
Latvijas Valsts konservatorijas izdotajā diplo-
mā Ingus Feldmanis ir pozicionēts kā orķes-
tra solists, proti – mežradznieks, tomēr pats 
tuvākais instruments mūziķim ir ģitāra. Tagad 
galvenā nodarbošanās viņam ir komponēša-
na – dziesmu rakstīšana. Pēc pasūtījuma to 
darīt gandrīz nav iespējams, bet agrās rīta 
stundās atnāk melodija – Ingus dzird gata-
vu dziesmu, kuru jāsteidz pierakstīt, citādi 
tā aizlidos un vairs neatgriezīsies. Kompo-
nēšana Ingum ir ļoti būtisks pašizteiksmes 
veids. Viņš ļoti lepojas ar disku „Vēl viens lai-
mīgs rīts”, kurš kopā ar Normundu Rutuli un 
„Framest” mūziķi aranžētāju Jāni Ķirsi tapis 
septiņu gadu ilgā periodā un izdots šogad 
apgādā „Mikrofona ieraksti”: tajā ir 12 Ingus 
Feldmaņa dziesmas, un gandrīz visām viņš 
pats ir arī teksta autors.

Tikšanās tuvojas beigām – un abi brāļi 
kopā ar visu zāli sāk Ingus dziesmu ar Gunta 
vārdiem: „Šodien ir brīnišķa diena..”

Lidija vēl uzdod abiem brāļiem jautāju-
mu: kas jūs iedvesmojis tam, ko darāt? Gun-
tis atbild: mūzikā – vecākais brālis Uldis, bet 
interesi par garīgām vērtībām manī modināja 
skolotājs Gunārs Lasis. Ingus atbilde ir īsa: 
„Šobrīd mani visvairāk iedvesmo komunālie 
maksājumi…”

Viesiem tiek pasniegtas dāvanas, bet fi -
nālā, protams, pasākuma kopkoris – Elgas 
Īgenbergas un Jāņa Gavara „Pie Aiviekstes”, 
tad ziedi, autogrāfi , personiski jautājumi, mīļa 
un burzīga kņada.

Atvadoties Ingus Feldmanis sauc: „Urā! 
Tas ir noticis!”

Statistikai – ieradās 61 apmeklētājs. 
Uz redzēšanos nākamajā tikšanās reizē 

9. decembrī, kad būsim kopā ar Rīgas Stra-
diņa universitātes Medicīnas fakultātes Bio-
loģijas un mikrobioloģijas katedras docenti 
Rudīti Koku!

Aija Andersone

Feldmaņi Lubānai un Latvijai
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AKTUĀLI. INTERESANTI
Inese Vaidere aicina skolēnus 

piedalīties konkursā 
“100 vēstures mirkļi novadā 

– vietas un cilvēki”
Tuvojoties Latvijas simtgadei, Eiropas Par-

lamenta deputāte Inese Vaidere izsludina kon-
kursu 10. – 12. klašu skolēniem „100 vēstures 
mirkļi novadā – vietas un cilvēki”, kura mērķis 
– apzināt un apkopot stāstus, kas atklātu viņu 
dzimtās vietas “nerakstīto vēsturi”. Konkursa 
uzvarētājiem būs iespēja doties ceļojumā uz 
Briseli un viesoties pie Eiropas Parlamenta de-
putātes Ineses Vaideres, tāpat labāko darbu 
autori saņems veicināšanas balvas. 

Konkursa ietvaros skolēniem tiek dots uz-
devums – uzklausot vecākus, vecvecākus, ra-
diniekus, kaimiņus un jebkuru, kas var palīdzēt 
ar informācijas iegūšanu, uzzināt un apkopot 
stāstus par savas dzimtās vietas – mājas, ie-
las, pilsētas – vēsturi un to, kā dažādi notiku-
mi ietekmējuši līdzcilvēku likteņus vai ikdienu. 
Īpašu uzmanību skolēni tiek mudināti pievērst 
sadzīvei un īpatnībām, kas raksturo parasto 
cilvēku dzīvi konkrētajā laika periodā. Forma, 
kādā stāstīt par savu dzimto apkārtni un līdzcil-
vēkiem ir katra konkursa dalībnieka paša ziņā 
– tas var būt apraksts, video fi lmiņa, prezentā-
cija, plakāts vai arī kas cits.

Inese Vaidere, Eiropas Parlamenta de-
putāte: “Mēs varam atvērt vēstures grāmatas 
un iepazīt Latvijas ofi ciālo vēsturi, taču ārpus 
grāmatās aprakstītā ir tik daudz neatklātu un 
noklusētu stāstu, ko cilvēki glabā savās atmi-
ņās. Ne vienmēr izdodas šo informāciju nodot 
no paaudzes paaudzei. Domāju, ka daudzi no 
mums nevarētu atbildēt uz jautājumu, kā pirms 
gadiem 100 vai 50 izskatījās pašu dzimtā vie-
ta, kādi cilvēki tur dzīvojuši un kādi bija viņu 
ikdienas paradumi. Šis konkurss, visiem kopā 
sagaidot Latvijas simtgadi, ir iespēja sameklēt 
atbildi uz minētajiem jautājumiem. Esmu pār-
liecināta, ka konkurss motivēs jauniešus ap-
runāties ar cilvēkiem sev apkārt, lai uzzinātu 
varbūt vēl nedzirdētus stāstus par savu ģime-
nes vai apkārtnes vēsturi. Savukārt mums, pā-
rējiem, kuri lasīs šos stāstus, tie sniegs iespēju 
uzzināt daudz jauna par Latvijas novados dzī-
vojošo cilvēku ikdienu.” 

Piedalīšanās konkursā var kalpot par sko-
lu projektu nedēļu galveno aktivitāti, turklāt labi 
izstrādāti darbi bagātinās vietējo skolu, pilsētu 
muzeju un novadpētniecības centru materiālu 
un eksponātu sarakstu. 

Konkurss risināsies no 2017. gada 18. no-
vembra līdz 2018. gada 18. martam, un šajā 
datumā darbi jāiesniedz, sūtot tos uz e-pas-
tu: inese.vaidere-offi ce@europarl.europa.eu. 
Savukārt līdz 2018. gada 26. martam žūrija 
noteiks vismaz 10 labākos darbus un to auto-
rus aicinās uz fi nāla pasākumu Rīgā. Finālistu 
saraksts tiks publicēts EP deputātes Ineses 
Vaideres mājaslapā http://www.inese-vaidere.
lv/ sadaļā Aktualitātes.

 Projekta koordinatore Gita Sauka 
Mob. tel.:+371 28326828 

e-pasts: inese.vaidere-offi ce@europarl.europa.eu 

Projekta nolikumu skatīt mājaslapā www.lubana.lv

Kapličas Kapličas 
būvniecība būvniecība 
Lubānas Lubānas 

Jaunajos kaposJaunajos kapos
Lubānas Jaunajos kapos rit 

plānotie jaunās kapličas būvdar-
bi. Lejot pamatus, būvniekiem, 
tāpat kā lauksaimniekiem, šogad 
galvassāpes sagādāja augstais 
gruntsūdeņu līmenis, ūdens tika 
sūknēts ārā regulāri, bet būvbedre 
atkal un atkal pildījās ar ūdeni. 

Attēlos redzam, kā izskatījās 
būvlaukums 16. oktobrī, pēc tam – 
10. novembrī. 

Būvdarbus veic – pilnsabiedrī-
ba “A.A.& Būvkompānijas”, būvuz-
raudzību – SIA “Lubānas patērētā-
ju biedrība”, autoruzraudzību – SIA 
“Maaja skan”. Būvniecības inves-
tīciju projekta kopējās izmaksas 
– 103199,08 EUR, izmaksas, kas 
saistītas ar būvniecību un teritori-
jas labiekārtošanu – 95574 EUR.

Ligita Pētersone

Traģiskas sekas
 bērniem lietojot 

mūsdienu tehnoloģijas. 
Vecāki, ņemiet vērā!
Mūsdienās droši vien katrā mājā ir kāda 

elektroniska ierīce. Tagad šie līdzekļi daudziem 
jau vairs nav greznība un tie ir pat maziem bēr-
niem. Bet, vai esat aizdomājušies, kādu ietekmi 
šīs lietas atstāj uz nenobriedušu psihi? Atkarība 
no ierīcēm aug ar katru dienu, un mūsu uzde-
vums ir kontrolēt šo procesu un nepalaist visu 
pašplūsmā

Ar katru gadu jauno cilvēku daudzums, kas 
sēž pie saviem monitoriem un neizlaiž no ro-
kām mobilos telefonus, arvien pieaug un pie-
aug. Bērni vairs nemācās, aizmirst paēst un 
pagulēt.

“Ja bērns Internetā pavada daudz laika, tad  
par “pareizu” smadzeņu attīstību nevar būt 
ne runas” – apgalvo ārsti. Nekādā gadījumā 
nedrīkst dot smartfonus un planšetes, kamēr 
bērns nav iemācījies pareizi runāt. Tāds bērns 
pieradīs izklaidēt sevi virtuāli un var pilnībā pa-
zaudēt interesi par reālo pasauli.

Divas trešdaļas vecāku nekādā mērā neiero-
bežo bērnu mūsdienu ciparu ierīču izmantoša-
nā. Nekādu noteikumu!

“Kādreiz vecāki mācīja bērnu nomierinā-
ties. Bērni parasti krīt histērijā tad, kad tiem ir 
garlaicīgi, nevis, kad viņiem ir slikti. Tagad, kad 
bērnam kļuva garlaicīgi, viņam iedod smartfonu 
vai planšeti. Un viss tāpēc, lai viņš liktos mierā, 
un mammai un tētim būtu mierīgi. Tādas at-
tieksmes dēļ bērnam neveidojas paškontroles 
iemaņas. Rezultāts – vesela psihopātu paau-
dze”,  – apgalvo Hārvardas universitātes klīnis-
kā psiholoģe. 

Šodien bez mūsdienu tehnoloģijām neiztikt. 
Tomēr pusaudžiem ieteicams veltīt ciparu ierīču 
izmantošanai ne vairāk kā divas līdz trīs stun-
das dienā.

Var uzskaitīt daudzas ierīču izmantošanas 
sekas, bet, lūk, galvenās: uzmanības, veselības 
un sekmju pasliktināšanās. Tāpat bērni zaudē 
spēju koncentrēties. Tas noved pie tā, ka viņi 
nespēj ilgstoši koncentrēties uz kādu savas dzī-
ves aspektu. Tas traucē dziļās domāšanas attīs-
tībai un spējai risināt sarežģītus uzdevumus.

Pat, ja tev ir apnicis, ka bērns visu laiku vēlas 
uzmanību, kad viņam ir garlaicīgi, nedod viņam 
telefonu. Nevajag kropļot nenobriedušu psihi.

Avots 



Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Mums paliek atmiņas. Tās turam svētas.

Jānis Šnitkins (66 g.) Moroza
12.07.1951 – 06.11.2017
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AKTUĀLA INFORMĀCIJA

Nākamais “Lubānas Ziņu” 
numurs iznāks 
8. decembrī.

Informāciju iesniegt domē 
redaktorei līdz 1. decembrim.

8. decembrī 
plkst. 18.00 

skvērā pie Lubānas pilsētas kluba 
Katru gadu decembra sākumā ai-

cinām sanākt kopā un, līdz ar pilsētas 
egles iedegšanu, kuplināt Ziemassvēt-
ku gaidīšanas laiku. Lai visiem jauks 
noskaņojums, lai garšo karstais dzē-
riens un piparkūkas, lai iet pie sirds 
Ziemassvētku dziesmas!

  Amatnieku tirdziņš. Amatnie-
ki vērs sava centra durvis un interesen-
tiem būs iespēja laicīgi iegādāties kādu 
Ziemassvētku dāvanu, vai arī, skatot 
amatnieku darbus, gūt iedvesmu sa-
viem rokdarbiem. Kopā ar amatniekiem 
aicinām savus ražojumus tirgot arī pā-
rējos Lubānas novada mājražotājus, 
amatniekus un čaklos rokdarbniekus. 
Šajā tirdziņā rūpniecisko ražojumu tir-
gotājiem tirdzniecības atļauja netiks 
izsniegta.

 Pēc egles iedegšanas plkst. 
19.00 Lubānas pilsētas klubā visi bērni 
un pieaugušie aicināti iepazīties ar se-
najiem mūzikas instrumentiem Edgara 
Lipora izrādē “Koklītes stāsts”.  

Ieeja brīva

30. novembrī 
no plkst. 9.00 – 12.00

Lubānas novada 
Sociālā dienesta 3. stāva telpās

DONORU DIENA

Sestdienas tikšanās
Pasākumu cikla “Dzimis Lubānas 

pusē, audzis Latvijai!” ietvaros 9. de-
cembrī plkst. 11.00 Lubānas novada 
tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma 
centrā tikšanās ar Rudīti Koku (Rīgas 
Stradiņa universitātes Medicīnas fakul-
tātes Bioloģijas un mikrobioloģijas ka-
tedras docente).

  Pārdod miežus, kviešus, auzas. 
Var arī ar piegādi. 

T. 29164331.

8 decembrī

Lubānas pilsētas klubā
18. novembrī 
plkst. 22.00 

Svētku balle 
pie galdiņiem

kopā ar grupu “KIWI”
Svētku sajūtu un omulīgu 

kopā būšanu Jums vēl 
Lubānas novada pašvaldība

Ieeja uz svētku balli brīva
9. decembrī 

no plkst. 22.00 

Lubānas pilsētas klubā
Laikā, kad aizvadām 2017. un strauji 
tuvojamies 2018. gadam, Lubānas 

novada pašvaldība aicina Lubānas novada 
iedzīvotājus nolikt malā ikdienas rūpes, 

un, domājot baltas domas, tikties 

BALTAJĀ BALLĒ, 
kur baltas mūzikas virpulī 

Jūs ieraus grupa 

“KLAIDONIS”
Pateicoties Lubānas novada 

pašvaldības fi nansiālajam atbalstam, 
ieeja uz pasākumu brīva. 

Lai ir spēks dejot visu vakaru!
Līdzi jāņem “groziņš“. 

Aicinām Lubānas novada iedzīvotājus 
vietas pie galdiņiem pieteikt 

līdz 2. decembrim 
Lubānas kultūras namā 

vai pa tālruni 
26594314

16. decembrī plkst. 15.00
Lubānas pilsētas klubā

Lubānas novada pašvaldība 
ielūdz Lubānas novada seniorus 

uz grupas 

“RUMBAS KVARTETS” 
koncertprogrammu 

“Vecā dziesmu klade”
Gaidot Ziemassvētku laiku, Lubā-

nas novada senioriem no 63 gadu ve-
cuma uz deklarētajām dzīvesvietas ad-
resēm tiks izsūtīti ielūgumi uz koncertu. 
Ja nebūsiet ielūgumu saņēmuši līdz 10. 
decembrim, lūdzam mūs informēt pa 
telefoniem 26594314 vai 64894016. 

Lubānas kultūras nams 

Paveikt nepaveicamo,
Saglabāt neiespējamo,
Par spīti ikdienišķībai
Uzplaucēt brīnumu dzīvē –
Laimīgiem būt!

Lubānas novada 
dzimtsarakstu nodaļā
10. novembrī
noslēdza laulību

Ineta Upeniece un 
Vilnis Valers

Apsveicam jauno ģimeni!

PII “Rūķīši” 
28. novembrī 

plkst. 9.15 

Viesojas  biedrība 
ABRAKADABRA 
ar burvju triku šovu 

“Brīnumi notiek”
  Ieeja – 1,20 EUR

9. decembrī 
plkst. 11.00 

Lubānas pilsētas 
klubā

Lubānas novada bērniem, 
kuri neapmeklē pirmsskolas 

izglītības iestādes
Eglīte bērniem, kuri ir deklarēti  Lubā-

nas novadā un vēl neapmeklē bērnudārzu 
vai skolu. 

Ielūgumi uz pasākumu tiks nosūtīti uz 
deklarētajām dzīvesvietām. Uz tikšanos 
svētkos! Ja neesat ielūgumu saņēmuši 
līdz 4. decembrim, lūdzam informēt mūs 
pa telefonu 26594314 vai 64894016 – 
Lubānas kultūras nams.


