
Lubāna nav mana dzimtā pilsēta. Kād-
reiz braucot garām vietai, kur esmu pie-
dzimusi un pavadījusi vislaimīgākos, vis-
bezrūpīgākos savas bērnības gadus, sirds 
klusi iesmeldzas. Kas liek tai iesmelgties, 
ko mazs bērns var atcerēties? To laikam 
tikai sirds pati zina – tur mīļa ir katra taci-
ņa, tur mazās kājeles spērušas pirmos 
solīšus, mīļa ir bērzu birztaliņa pie mājas. 
Dubļainais lauku ceļš – pat tas šķiet mīļš, jo 
mazās acis ik dienas ar skatienu pavadīja 
mammu ikdienas gaitās un tur vien raudzī-
jās, sagaidot atpakaļ. Šobrīd nav vairāk tās 
mājas, nav ciema, nav bērzu birztaliņas, 
nav cilvēku, arī ceļš ir aizaudzis, palikusi 
tikai smeldze dvēselē. Domāju, ikvienam 
vai arī daudziem ir saprotamas šīs sajūtas. 
Laimīgi ir tie cilvēki, kam vēl ir šādas bērnī-
bas mājas, taciņa, birztaliņa, ceļš, mamma, 
tētis, skaistas atmiņas… Dzīves ceļi, dažādi 
apstākļi mūs aizved pasaules ceļos, un mēs 
iegūstam sev jaunas mājas, jaunas sajūtas. 
Ļoti cienu šejienes ļaudis, garā stiprus un 
darbīgus, kas veido visa Lubānas novada 
tēlu. Jā, nu jau varu teikt: es arī esmu lu-
bāniete, jo šeit izauguši mani bērni, šeit ir 
manas mājas un viszaļākā pilsēta – Lubā-
na, šeit ir mūsu mazais novads, tik tuvs, tik 
saprotams, šeit ir skaistas atmiņas.

Ilgi domāju, ko varētu uzrakstīt par to, 
ka Lubānas novadam ir apritējuši 10 gadi, 
un, šķirstot vecos “Lubānas Ziņu” numurus, 
mūsu novada vēstures lappuses, sapratu, 
ka galvenais nav paveikto darbu uzskaite, jo 
paveikts šajos 10 gados ir ļoti daudz. Lai arī 
cilvēku atmiņa ir īsa, tomēr ikviens varēs no-
saukt vismaz pāris pasākumus, projektus, 
darbus, kaut vai tos, kas norisinās šobrīd 
un, iespējams, nākamgad jau būs piemirsu-
šies. Novadā vienmēr ir kaut kāda kustība, 
rosība, kaut kas tiek restaurēts, labiekārtots, 
arī celts no jauna – notiek dažādi darbi. Ir 
piesaistīti Eiropas Savienības fondu līdzekļi, 
mūsu novada skolu jaunieši projektu ietva-
ros apceļo Eiropas valstis, paplašinot savu 
redzesloku utt. Īpaša vieta novadā atvēlēta 
izglītībai, kultūrai un aktīvai atpūtai – spor-
tam. Mums ir daudz uzņēmēju – uzņēmīgu 
cilvēku. Lepojamies ar saviem amatniekiem. 
Katru gadu Latvijas Republikas dzimšanas 
dienas pasākumā suminām labākos darba 
darītājus, kurus no sava vidus izvirza paši 
novada iedzīvotāji

Lubānas vidusskolas skolniece Hārdija 

Kristiāna Nagle savulaik teica šādus vārdus: 
“Lubāna ir mana dzimtā pilsēta. Visskaistā-
kā pilsēta Eiropā. Es gribētu viņu apskaut, 
bet vēl esmu par mazu.” Diez vai toreiz Hār-
dija saprata vārdu “apskaut” Lubānu jēgu. 
Domāju, ka šobrīd, kad sasniegta pilnga-
dība, viņa apskauj mūsu mazo Lubānu ar 
saviem darbiem – dejotprieku, sportisku 
garu un vēlēšanos būt šeit. Līdzīgi raksta 
un domā jaunieši arī Meirānos, Indrānos... 

Domāju intervēt deputātus, kas stāvēja 
tik tuvu klāt novada veidošanas lietām, cīnī-
jās ar savām šaubām, centās izlemt pareizi 
– būt vai nebūt novadam, cik lielam tam būt, 
kādam tam būt. Un kas gan to var izsvērt un 
pateikt, kā bija pareizāk toreiz un kā tagad 
vajadzētu dzīvot? Politiskā pārliecība un lo-
ģika teica, ka jāapvienojas 3 pašvaldībām: 
Indrānu pagastam, Ošupes pagastam un 
Lubānas pilsētai. Tomēr laikam cilvēciskās 
ambīcijas, varbūt arī kādas personiskās an-
tipātijas ņēma virsroku un apvienojās tikai 
2 pašvaldības. Šobrīd atkal sabiedrībā tiek 
runāts par jaunām reformām – lielu novadu 
veidošanu. Kas to lai zina, kāda būs mūsu 
mazā novada nākotne? Varbūt būsim cita 
lielāka novada sastāvā? Vai mēs tur būsim 
gaidīti, saprasti, vai tiks ievērotas mūsu va-
jadzības? Vai laukos paredzēta attīstība?

Tomēr šoreiz stāsts nav par darbiem, 
kā sākotnēji bija iecerēts, bet par cilvēkiem, 
viņu sajūtām. Visu paveikto darbu sarakstu 
var apskatīt un izlasīt mūsu novada pašval-
dības laikrakstā “Lubānas Ziņas”. Pēdējā 
laikā arī notiek tik daudz dažādu aktivitāšu, 
pasākumu, ka visu nemaz nav iespējams 
atspoguļot. Šobrīd, informāciju tehnoloģiju 
lielo iespēju laikmetā, daudzas aktivitātes, 

aktualitātes jau tajā pat dienā lasāmas, 
skatāmas interneta vidē – stāsta par emo-
cijām pasākumos. 

Nākamajā “Lubānas Ziņu” numurā 
stāstīsim par novada cilvēkiem – sava 
amata, aroda meistariem, kas saņems 
pašvaldības apbalvojumu “Lubānas nova-
da GADA cilvēks 2017”. Novada cilvēki ir 
mūsu bagātība. Tikai kopā varam veidot 
visiem draudzīgu novadu.

Un noslēgumā gribas citēt citas Lubā-
nas meitenes teikto: “Lai gan mūsu pilsētu 
nereklamē televīzijā un nesaka: “Pilsēta ar 
rītdienu!” – man tā ir vieta, kur esmu dzīvo-
jusi visu savu bērnību un kur vienmēr vēlē-
šos atgriezties.” 

Lai mums visiem mūsu mazais no-
vads ir vieta, kur vienmēr gribēsies būt 
un atgriezties no tāliem ceļiem! Ticēsim 
arī, ka mūsu Latvija reiz būs tā vieta, kur 
varēs attīstīties gan lieli, gan mazi novadi. 
Sveiciens mūsu mazajam novadam, dar-
bīgajiem novada ļaudīm 10 gadu jubilejā, 
bet vislielākais sveiciens, protams, mūsu 
novada krusttēvam Miķelim Gruzītim, kurš 
jau 2003. gadā runāja, centās pārliecināt 
un atrast domubiedrus Lubānas novada 
izveidošanai (novads tika izveidots tikai 
2007. gadā)!

Aicinu novada iedzīvotājus, bijušos de-
putātus arī padalīties savās pārdomās par 
dzīvi novadā, atcerēties kādu neparastu 
notikumu vai arī iesūtīt fotogrāfi jas, kas pa-
rādītu mūsu novadu neikdienišķā gaismā.

Ligita Pētersone, 
ligita.petersone@lubana.lv; 28331185
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Saistošie noteikumi Nr. 11
Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība 
sniedz fi nansiālu atbalstu valsts nozīmes kultū-
ras pieminekļu saglabāšanai Lubānas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24. panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā 
Lubānas novada pašvaldība sniedz fi -
nansiālu atbalstu to kultūras pieminekļu 
saglabāšanai, kas normatīvo aktu noteiktā 
kārtībā ir iekļauti valsts aizsargājamo kul-
tūras pieminekļu sarakstā, tā apmēru un 
piešķiršanas nosacījumus. 

2. Lubānas novada pašvaldība sniedz 
fi nansiālo atbalstu Lubānas novadā esošo 
valsts nozīmes kultūras pieminekļu kon-
servācijai un restaurācijai, kas atbilst ze-
māk minētajiem nosacījumiem: 

2.1. kultūras piemineklim ir likumā 
“Par kultūras pieminekļu aizsardzību” no-
teiktā kārtībā piešķirts Valsts aizsargājama 
kultūras pieminekļa statuss; 

2.2. kultūras piemineklis ir pieejams 
sabiedrības apskatei īpašnieka (valdītāja) 
noteiktā kārtībā, kura tiek precīzi noteikta 
līgumā par fi nansiālā atbalsta piešķirša-
nu; 

2.3. kultūras piemineklim ir jābūt pie-
ejamam sabiedrības apskatei vismaz 5 
(piecus) gadus pēc fi nansiālā atbalsta sa-
ņemšanas.

3. Iesniegumu fi nansiālā atbalsta sa-
ņemšanai iesniedz kultūras pieminekļa 
īpašnieks (valdītājs).

4. Kultūras pieminekļa saglabāšanas 
darbu, kuru veikšanai tiek sniegts fi nan-
siālais atbalsts, veicējam izpildāmās kva-
lifi kācijas un darba kvalitātes garantijas 
prasības:

4.1. būvprojekta vai tam pielīdzinā-
mas dokumentācijas izstrādi (tajā skaitā 
arhitektoniski mākslinieciskās izpētes un 
inventarizācijas izstrādi) veic sertifi cēts 
speciālists;

4.2. būvfi rmai jābūt reģistrētai Latvi-
jas Republikas Būvkomersantu reģistrā, 
ar pieredzi valsts aizsardzībā esošu arhi-
tektūras pieminekļu konservācijas un/vai 
restaurācijas veikšanā (ne mazāk kā divos 
objektos), ko papildus apliecina pozitīvas 
atsauksmes; būvdarbu vadītājam ir jābūt 
sertifi cētam restaurācijas būvdarbu vadī-
šanā; 

4.3. arhitektūras pieminekļa sastāvā 
esošo objektu ar māksliniecisku vai aug-
stu amatniecisku vērtību restaurāciju vai 
konservāciju veic restaurators ar darbam 
atbilstošu pieredzi restaurācijā (ne mazāk 
kā divos objektos), vēlama Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas Res-
taurācijas kvalifi kācijas novērtēšanas pa-
domes izsniegta atbilstoša kvalifi kācijas 
apliecība; 

4.4. ja Arhitektūras pieminekļa liela 
apjoma un sarežģītu saglabāšanas darbu 
realizācijai ir nepieciešams projekta va-
dītājs, tam ir jābūt ar pieredzi valsts aiz-
sardzībā esošu arhitektūras pieminekļu 
saglabāšanas (konservācijas un restau-
rācijas) projektu vadīšanā (vismaz divos 
objektos); 

4.5. kultūras pieminekļa saglabāšanas 
darbiem, kuru realizācijai tiek saņemts fi -
nansiālais atbalsts, garantijas termiņš ne-
var būt mazāks par 5 (pieciem) gadiem.

5. Kultūras pieminekļa saglabāšanas 
darbiem ir jābūt izstrādātam pieprasītā 
fi nansiālā atbalsta attiecināmo darbu iz-
maksu aprēķinam (tāmei) par visu darbu 
apjomu (100% apmērā), kas attiecas uz 
saglabāšanas darbiem, kuru daļai tiek 
pieprasīts fi nansiālais atbalsts. Izmaksu 
aprēķins (tāme) jāsagatavo atbilstoši nor-
matīvajos aktos noteiktajam regulējumam 
būvizmaksu noteikšanai, ievērojot izsnieg-
tajā Plānošanas un arhitektūras uzdevumā 
vai būvatļaujā ietvertās prasības un/vai ak-
ceptētās (saskaņotās) projekta dokumen-
tācijas risinājumus. 

6. Būvdarbu uzsākšanai fi nansiālā at-
balsta saņēmējam ir nepieciešama būvat-
ļauja, kura pēc satura dod tiesības uzsākt 
būvdarbus objektā. 

7. Finansiālā atbalsta saņēmējam ir 
jānodrošina atbalsta saņemšanas fakta 
publicitāte – norāde par pašvaldības fi -
nansiālo atbalstu jāietver visos par objekta 
restaurāciju saistītos paziņojumos.

8. Šo Noteikumu 3. punktā minētā 
iesnieguma iesniegšanas brīdī fi nansiālā 
atbalsta pretendentam – kultūras piemi-
nekļa īpašniekam (valdītājam) nevar būt 
pasludināts tā maksātnespējas process, 
bet juridiskai personai arī apturēta vai pār-
traukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta 
likvidācija. 

9. Finansiālais atbalsts kultūras piemi-
nekļu saglabāšanai ir attiecināms uz seko-
jošiem darbiem un to izmaksām (turpmāk 
– Attiecināmās izmaksas):

9.1. konservācijas, restaurācijas darbu 
realizācijai nepieciešamās dokumentāci-
jas izstrāde, ietverot tās kvalitatīvai izstrā-
dei nepieciešamos izpētes darbus; 

9.2. konservācija, ietverot projekta va-
dību, autoruzraudzību un būvuzraudzību; 

9.3. restaurācija, ietverot projekta va-
dību, autoruzraudzību un būvuzraudzību; 

9.4. nodokļu un nodevu maksājumiem, 
kas tieši saistīti ar 10.1., 10.2., 10.3. punk-
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Ārkārtas 
domes sēde 
12.10.2017

Piedalās deputāti: Tālis Salenieks, 
Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Sandra 
Valaine, Guntis Klikučs. Nepiedalās: 
Inguna Kaņepone – ikgadējā atvaļinā-
jumā, Māris Valers – aizņemts pamat-
darbā, Lana Kunce – aizņemta pamat-
darbā. 

Darba kārtībā 1 jautājums

Par saistošo noteikumu Nr. 11 
“Par kārtību, kādā Lubānas novada 
pašvaldība sniedz finansiālu atbal-
stu valsts nozīmes kultūras piemi-
nekļu saglabāšanai Lubānas nova-
dā” apstiprināšanu.

Ņemot vērā Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas (VA-
RAM) 05.10.2017., Nr. 1-17/7607 vēs-
tuli, kurā izteikti vairāki iebildumi par 
pašvaldības 2017. gada 31. augusta 
saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Par 
kārtību, kādā Lubānas novada paš-
valdība sniedz fi nansiālu atbalstu kul-
tūras pieminekļu saglabāšanai Lubā-
nas novadā”, pamatojoties uz likuma 
“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 16. punktu, nolēma apstiprināt 
saistošos noteikumus Nr. 11 “Par kār-
tību, kādā Lubānas novada pašvaldība 
sniedz fi nansiālu atbalstu valsts nozī-
mes kultūras pieminekļu saglabāša-
nai Lubānas novadā”. Atzīt par spēku 
zaudējušu kopš pieņemšanas brīža 
2017. gada 31. augusta  domes lēmu-
mu (protokols Nr. 10, 9.§) ”Par saisto-
šo noteikumu Nr. 8 “Par kārtību, kādā 
Lubānas novada pašvaldība sniedz 
fi nansiālu atbalstu kultūras pieminekļu 
saglabāšanai Lubānas novadā” ap-
stiprināšanu”.

Informāciju sagatavoja 
Mārīte Kotāne
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tos minēto darbu veikšanu, ja kultūras 
pieminekļa īpašnieks (valdītājs) tos nevar 
atgūt, ievērojot normatīvajos aktos par no-
dokļiem un nodevām noteikto kārtību. 

10. Finansiālais atbalsts kultūras pie-
minekļu saglabāšanai nav attiecināms uz 
sekojošām izmaksām (turpmāk – Neattie-
cināmās izmaksas):

10.1. izmaksām, kas saistītas ar iesnie-
guma sagatavošanu, tai skaitā konsultāci-
ju, Plānošanas un arhitektūras uzdevuma 
un būvatļaujas saņemšanu, citiem pakal-
pojumiem; 

10.2. projekta administrēšanas izmak-
sām; 

10.3. samaksu par aizdevuma pie-
prasījuma izskatīšanu, noformēšanu un 
rezervēšanu, procentu maksājumi, soda 
procenti, maksājumi par naudas pārskai-
tījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sa-
karā ar valūtas maiņu un citi netiešie fi nan-
siālie izdevumi; 

10.4. izmaksām, kas nav noteiktas kā 
attiecināmas; 

10.5. izmaksām, kuras radušās pirms 
Lubānas novada domes lēmuma par fi -
nansiālā atbalsta piešķiršanu spēkā stāša-
nās brīža; 

10.6. iespējamo konservācijas un/vai 
restaurācijas darbu sadārdzinājumu. 

11. Finansiālais atbalsts tiek noteikts 
50% apmērā no Attiecināmajām izmak-
sām, vienam Finansiālajam atbalsta pie-
šķīrumam nepārsniedzot 20 000 EUR (div-
desmit tūkstoši euro). 

12. Lēmumu par fi nansējuma piešķir-
šanu un tā apmēru pieņem Lubānas no-
vada dome.

13. Pēc pozitīva lēmuma pieņemša-
nas, starp Lubānas novada pašvaldību un 
kultūras pieminekļa īpašnieku (valdītāju) 
tiek slēgts līgums par fi nansiālo atbalstu 
kultūras pieminekļa saglabāšanai.

Lubānas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs                                                                                    

Tālis Salenieks

PAŠVALDĪBĀ

1. Projekta nepieciešamības pamato-
jums. Lubānas luterāņu baznīcas ēka un tajā 
atrodošās vitrāžas un ērģeles ir iekļautas Valsts 
nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā. Kultūras mantojuma saglabāšana ir 
gan konkrēto objektu īpašnieku pienākums, 
gan pašvaldības, valsts un tautas interese. 
Valsts nozīmes kultūras pieminekļu īpašnie-
kiem, pamatojoties uz likuma “Par kultūras 
pieminekļu aizsardzību” 24. pantu, ir iespēja 
saņemt finansējumu no valsts, taču to sagla-
bāšana prasa regulārus un lielus finansiālos 
ieguldījumus, bet valsts paredzētais finansiā-
lais atbalsts šim mērķim ir nepietiekams.

Realizējot likuma “Par pašvaldībām” 
3.panta pirmajā daļā dotās tiesības izpildīt 
brīvprātīgo iniciatīvu, likuma “Par pašvaldī-
bām” 12. pantā noteikto, kā arī likuma “Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. pun-
ktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju 
– rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionā-
lo kultūras vērtību saglabāšanu, tajā skaitā 
atbalstīt kultūras pieminekļu saglabāšanu, 
saskaņā ar likuma “Par kultūras pieminekļu 
aizsardzību” 24. panta 2. daļā noteikto, Lubā-
nas novada pašvaldība izdod šos saistošos 
noteikumus “Par kārtību, kādā Lubānas nova-
da pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu valsts 
nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai 
Lubānas novadā”, ar mērķi sekmēt Lubānas 
novadā esošā kultūras mantojuma saglabāša-
nu nākamajām paaudzēm.

2. Īss projekta satura izklāsts. Notei-
kumi paredz kārtību, kādā Lubānas novada 
pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu kultūras 
pieminekļu saglabāšanai Lubānas novadā. 
Finansiālā atbalsta saņēmēji ir valsts nozīmes 
kultūras pieminekļu īpašnieki (valdītāji), kuri 
atbilst šajos Saistošajos noteikumos izvirzīta-
jām prasībām. Finansiālā atbalsta saņemšanai 
objektam ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem – 
kultūras piemineklim ir jābūt Valsts aizsargā-
jama kultūras pieminekļa statusam un tam ir 

Saistošo noteikumu Nr. 11 “Par kārtību, kādā Lu-
bānas novada pašvaldība sniedz fi nansiālu at-

balstu valsts nozīmes kultūras pieminekļu sagla-
bāšanai Lubānas novadā” paskaidrojuma raksts

jābūt nodrošinātam publiskai pieejamībai vis-
maz 5 gadus pēc finansiālā atbalsta saņem-
šanas. Finansiālā atbalsta apjoms ir noteikts 
50% apmērā no Attiecināmajām izmaksām, 
vienam Finansiālajam atbalsta piešķīrumam 
nepārsniedzot 20 000 EUR (divdesmit tūksto-
šus euro).

Attiecināmās izmaksas: būvprojekta vai 
tam pielīdzināmas dokumentācijas izstrāde, 
konservācija un restaurācija, ietverot projek-
ta vadību, autoruzraudzību un būvuzraudzī-
bu, nodokļu un nodevu maksājumi, kas tieši 
saistīti ar iepriekšminēto darbu veikšanu, ja 
kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) tos 
nevar atgūt, ievērojot normatīvajos aktos par 
nodokļiem un nodevām noteikto.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz 
pašvaldības budžetu. Lubānas novada paš-
valdības ikgadējā budžetā šim mērķim pare-
dzētie finanšu līdzekļi.

4. Informācija par plānoto ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 
Saglabājot un atjaunojot nozīmīgus kultūras 
mantojuma objektus, vienlaicīgi tiek uzlabota 
uzņēmējdarbības vide novadā kopumā, pozi-
tīvs iespaids uz tūrisma infrastruktūras, kultū-
ras un komercpakalpojumu sfēras attīstību.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām. Finansiālā atbalsta saņemšanai 
kultūras pieminekļa īpašniekam Lubānas no-
vada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kam 
pievienota informācija par būvprojektu vai tam 
pielīdzināmu dokumentāciju, darbu izmaksu 
aprēķins (tāme). Lēmumu par finansējuma 
piešķiršanu un tā apmēru pieņem Lubānas 
novada dome. Pēc pozitīva lēmuma pieņem-
šanas, starp Lubānas novada pašvaldību un 
kultūras pieminekļa īpašnieku (valdītāju) tiek 
slēgts līgums par Finansiālo atbalstu kultūras 
pieminekļa saglabāšanai.

6. Informācija par konsultācijām ar pri-
vātpersonām. Konsultācijas nav notikušas.

Top dzejas 
klēts

Spītējot rudens lietum, Lubānas nova-
dā top dzejas klēts.

Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪ-
TĀJA (BMFR) sadarbībā ar Lubānas nova-
da pašvaldību īsteno projektu “Broņislavas 
Martuževas dzejas klēts” – projekta Eiropas 
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELF-
LA) Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. 
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 
19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 
ietvaros: tiek rekonstruēta “Dārziņu” māju 
senā klēts, kurā tiks iekārtota piemiņas vieta/
saieta nams – veltījums dzejnieces vērtību ap-

cirkņiem. Būvdarbus veic SIA “Kalna nami”.
Kopējais projektam piešķirtais fi nansē-

jums – EUR 20 000, t.sk Lubānas pašvaldības 
līdzfi nansējums – EUR 2 000. Kopējās projek-
ta izmaksas (neieskaitot klēts iekārtojumu) – 
EUR 27 174. 

BMFR, kuram ir apstiprināts sabiedriskā 
labuma organizācijas statuss, aicina Jūs kļūt 
par mūsu labo darbu vēstnesi un izplatīt in-
formāciju ar aicinājumu atbalstīt klēts celtnie-
cību: reģ. Nr. 40008249144, konts: AS SEB 
banka, LV90UNLA0050023971811 

“Uz priekšu svied, 
lai priekšā rastu”, – tā 
savulaik rakstīja Bro-
ņislava Martuževa. Bū-
sim pateicīgi par katru 
ziedojumu, jo ticam 
– kopīgiem spēkiem 
mums viss izdosies!

Cerot uz atsaucību 
un cieņā, 

Broņislavas 
Martuževas fonds 

RAKSTĪTĀJA
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Saskaņā ar Ģimenes valsts politikas pa-
matnostādnēm 2011.-2017. gadam, ir izstrā-
dāta Pirmslaulību mācību programma per-
sonām, kuras vēlas reģistrēt laulību 
dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk – apmācī-
bas programma). Mērķis – veicināt ģimeņu 
stiprināšanu, stabilitāti, labklājību un sek-
mēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības insti-
tūtu un tās vērtības sabiedrībā.

Programma tika prezentēta darba  semi-
nāros Dzimtsarakstu nodaļu vadītājiem. Ar to 
esmu iepazinusies arī es un atzīstu par ļoti no-
derīgu informāciju. Katru tēmu ir izstrādājuši 
attiecīgās nozares profesionāļi. 

Apmācības programma sastāv no četriem 
moduļiem (tēmām) – katrs 6 akadēmiskās 
stundas:

1.  Finanšu pratība – sniedz iespēju apgūt 
zināšanas un pilnveidot izpratni par naudas 
gudru pārvaldību: plānot, krāt, aizņemties, lai 
palīdzētu sasniegt ģimenes nākotnes mērķus.

2. Laulības tiesiskie aspekti – sniedz ie-
spēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni 
par laulības tiesiskajiem aspektiem.

3.  Laulības psiholoģiskie un ētiskie as-
pekti. Laulāto un ģimenes attiecību veidošana 
– sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot 
izpratni par emocionāli veselīgām, pilnvērtī-
gām, harmoniskām, uz savstarpējo cieņu bal-
stītām attiecībām ģimenē.

4.  Vecāku pienākumi un atbildība – sniedz 
iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni 
par bērna attīstību, vecumposmus raksturojo-
šām iezīmēm un vecāku lomu bērna attīstības 
veicināšanā.

Satura izklāsts tiek īstenots profesionāla 
lektora vadībā, kā pamata metodi izmantojot 
abpusējas diskusijas par konkrētu tēmu, vie-
dokļu apmaiņu, situāciju analīzi, pieredzes 
stāstus, praktiskus uzdevumus, respektējot 
katra pāra individuālo dzīves pieredzi un iz-
pratni. 

Šajā 2017. gadā apmācības programma 
tiek īstenota kā pilotprojekts, šādu iespēju pie-
dāvājot 50 pāriem. Ņemot vērā, ka minētais 
pasākums nav plānots kā masu pasākums, 
bet gan ar individuālu pieeju noteiktam cilvēku 
skaitam vienā reizē, dalībnieku skaits vienā 
grupā – 5 līdz 10 pāri. 

Apmācības valstī realizē vairākas  mācību 
izglītības iestādes:

Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo 
izglītības iestāde “Zemgales reģiona kompe-
tenču attīstības centrs”; Biedrība “Svētās ģi-
menes māja” (Rīga); Rīgas Pedagoģijas un iz-
glītības vadības akadēmija (Rīga, Bauska, 
Jēkabpils, Kuldīga, Tukums, Ventspils, Cēsis, 
Madona, Alūksne); Rēzeknes Tehnoloģiju aka-
dēmija (Rēzekne); Mācību  centrs “FIBRA” 
(Rēzekne, Ludza, Kārsava, Daugavpils, Krāsla-
va, Viļāni, Preiļi).

Mūsu novada pāriem, kuri izvēlētos no-
klausīties iepriekš tekstā nosauktās tēmas, ap-
mācības paredzētas Madonā, (ja uz nodarbī-
bām pieteiktos vismaz 5 pāri).

Apmācības personām, kuras vēlas noslēgt 
laulību, ir bezmaksas un brīvprātīgas. Plānots, 
ka apmācības būs pieejamas līdz š.g. 30. no-
vembrim.

Pieteikties apmācībām var dzimtsarakstu 
nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu 
departamentā. 

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu depar-
tamenta kontaktinformācija: 67216032, 
67830681, 67226222.  E-pasts dzimts.dep@
tm.gov.lv.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  
Mārīte Kotāne 

tel.64894434, 
e-pasts dzimts@lubana.lv

Par iespēju apgūt 
Pirmslaulību mācību programmu

Velo orientēšanās 
“Lubānas rudens 
2017” ir sacensības 
ar tūrisma un 
orientēšanās sporta 
elementiem, kuru 
pamatā ir fiziskās 
izturības un orientē-
šanās uzdevumu 
veikšana distancē ar 
velosipēdu.

Sacensībās piedalās dalībnieki tikai ar 
iepriekšēju pieteikšanos! 

Pasākuma mērķi – veicināt veselīgu un 
aktīvu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū un popu-
larizēt orientēšanās un velo sportu Lubānas 
un kaimiņu novados.

Sacensībās piedalās: individuālās dalīb-
nieku grupas Nr. 1 (spēcīgie) līdz 30 km – 
vīru (zēnu) 14+, dāmu (meiteņu) 14+; indi-
viduālās  dalībnieku grupas Nr. 2 (dabas 
baudītāji) līdz 15 km – vīru (zēnu) 14+, dāmu 
(meiteņu) 14+.

Komandas dalībnieki – bērni, kas jaunā-
ki par 14 gadiem – startē kopā ar vecākiem 
vai vecāku pilnvarotu personu.

Tie, kam nav velosipēdu, sacensību or-
ganizatori piedāvā  aizdot velosipēdus. Ve-
losipēdu skaits  ir ierobežots, tāpēc sacensī-
bu dalībniekiem jāpiesakās savlaicīgi. Zvanīt 
Mārim Valainim. Dalībnieki pieteikumus var 
sūtīt uz e-pastu marisvalainis@inbox.lv vai 
pieteikties telefoniski – mob. 26649344 līdz 
27. oktobra plkst. 17.00. Pieteikties sacensī-
bu dienā uz vietas būs iespējams, ja būs 
nodrošināts pašu inventārs, saskaņojot to 
iepriekš ar organizatoriem.

Sacensību norises starts un fi nišs – Līča-
gala mežs. Reģistrācija sacensību dienā – 
10.30 – 11.00

Sacensību sākums – 28. oktobrī plkst. 
11.00;

Sacensību beigas – 15.00;
Dalībnieku apbalvošana – 15.30. 
Šāda veida sacensības ir ļoti nopietns 

un atbildīgs pasākums, tāpēc visi dalībnieki 
tiek aicināti iepazīties ar sacensību noliku-
mu, kuru var pilnā apmērā apskatīt pašvaldī-
bas mājaslapā www.lubana.lv.

Sacensību organizatori – Lubānas nova-
da pašvaldība un b-ba “Aborieši”.

Sacensības ir bezmaksas pasākums.

Māris Valainis, 26649344

AKTUĀLI 
BASKETBOLISTIEM 

Basketbola treniņi Basketbola treniņi 
spēlētājiem ar stāžu spēlētājiem ar stāžu 

ir atsākušies! ir atsākušies! 
Gaidīti otrdienās plkst. 20.00 un Gaidīti otrdienās plkst. 20.00 un 

piektdienās plkst. 19.00 piektdienās plkst. 19.00 
Lubānas vidusskolas sporta zālē.Lubānas vidusskolas sporta zālē.

Māris ValainisMāris Valainis

Speciālistu 
konsultācijas!

Piektdien, 3. novembrī   Lubānas 
novada Sociālais dienests organizē 
Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu 
speciālistu konsultācijas bērniem līdz 
18 gadu vecumam. Iespējams saņemt 
acu ārsta un neirologa konsultācijas. 
Pieteikties pie sociālās darbinieces 
Vēsmas Masas pa t. 20275661.

Sociālajā dienestā
oktobrī

 27. oktobrī plkst. 10.00 nodarbība 
jaunajām māmiņām. Nodarbības tēmas 
“Droša un vesela vide mūsu bērniem. Ma-
ziem mirkļiem ir liela nozīme.” Nodarbību 
vadīs Sandra Puķīte.

 31. oktobrī plkst. 10.00 nodarbība 
cilvēkiem ar noteiktu invaliditāti. Nodarbības 
tēma “Veselības ābecīte un dziedināšana”. 
Nodarbību vadīs Anita Dzene.

 Nodarbība “Ceļvedis, audzinot pus-
audzi” no 26. oktobra tiek pārcelta uz 6. 
novembri plkst. 15.00.

Nodarbības notiks Oskara Kalpaka ielā 
12, Lubānā, 3. stāva zālē. Pieteikties nodar-
bībām, sazinoties ar sociālo darbinieci Vēs-
mu Masu, zvanot pa telefonu 20275661 (dar-
ba dienās līdz plkst. 17.00) vai rakstot uz 
e-pastu vesma.masa@lubana.lv

Velo orientēšanās 
“L bā d
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Kas ir skaistumkopšana un rūpes par 
savu ķermeni? Vai tā ir ikdiena, vai tikai 
uzpošanās svētku reizēs? Šos jautājumus 
sev uzdeva 1. un 3. klases skolēni. Atklājās, 
ka zinām ļoti maz. Tāpēc nolēmām izpētīt, 
kādas iespējas skaistumkopšanas biznesā 
piedāvā uzņēmēji mūsu novadā. Veiksim arī 
aptauju skolā, lai uzzinātu, kā skolasbiedri 
un skolotāji rūpējas par savu izskatu.

Pirmais solis projektā – 3. oktobrī devā-
mies uz Lubānu apmeklēt skaistumkopša-
nas studiju “Rozes ziedā”. Tur mūs ļoti laip-
ni sagaidīja salona īpašniece Ina Bidiņa. 
Pēc jaukas iepazīšanās sekoja ceļojums 
nezināmajā skaistuma pasaulē. Salonam 
drīz būs 10 gadu jubileja, un tajā strādā divi 
speciālisti. Uzzinājām, kādas procedūras 

veic salonā, apskatījām aparatūru. Sākumā 
bērni bija mazliet nobijušies, taču Ina prata 
visus iesaistīt darbībā, izmēģināt dažas pro-
cedūras. Visi ar lielu prieku iejutās klientu 
lomā – vaksācija, manikīrs, sejas kopšana, 
gulēšana solārijā. Sevis palutināšana – tas 
taču ir tik jauki! Interesanti – salonu apmek-
lē ne tikai meitenes un sievietes, bet arī zēni 
un jaunekļi rūpējas par savu izskatu.

Studijā “Rozes ziedā” ikviens var sa-
ņemt kvalitatīvu un sirsnīgu apkalpoša-
nu. Mums tas bija interesants un izzinošs 
piedzīvojums. Liels paldies Inai par jauko 
uzņemšanu! Vēlam veiksmi turpmākajā 
darbā!

Klases vārdā klases audzinātāja 
Vita Sniķere

Skaistumkopšanas bizness 
Lubānas novadā

Mēs – Ērika Stalīdzāne, Jānis Kaspars 
Blaus, Daniels Pauls, Agnese Ērgle un Jē-
kabs Ērglis – piena nozares pētnieki, esam 
nolēmuši pētīt pienkopības nozari mūsu 
apkārtnē, bijušajā Madonas rajonā. Mūsu 
mērķis ir uzzināt, kā vietējie zemnieki dar-
bojas šajā nozarē, un kāds ir piena ceļš no 
gotiņas līdz piena kombinātam. Mēs gribam 
arī paši iemācīties gatavot kādu piena iz-
strādājumu, piemēram, sieru.

Septembra vidū viesojāmies zemnieku 
saimniecībā „ Stūrmežs”, kura nodarbojas 
ar piena lopkopību. Uzzinājām, ka saim-
niecībā ir pavisam 90 liellopi, tai skaitā 50 
slaucamas govis. Saimnieks Mārtiņš Me-
žulis pastāstīja, ka viņu saimniecība nodod 
pienu uzņēmumam „Preiļu siers”. Mēs ti-
kām iepazīstināti ar fermas ikdienas darbu, 
govju ēdienkarti, apskatījām automatizētās 

slaukšanas iekārtas, kā arī „govju bērnu-
dārzu” – mazo teliņu novietni. Uzzinājām arī 
to, ka jaundzimuša teliņa vārdam jāsākas ar 
to pašu burtu, ar kādu sākas viņa māmiņas 
vārds, un dažkārt teliņi mēdz būt diezgan 
draiskulīgi. 

No redzētā secinājām, ka zemnieka 
darbs ir ļoti smags, atbildīgs un interesants. 
Mēs uzzinājām, ka no gotiņas dzimšanas 
brīža līdz tā sāk dot peļņu kā piena lops, 
paiet 3-4 gadi. Lai būtu zemnieks – piena 
lopkopis – jābūt čaklam, uzņēmīgam un 
pacietīgam, jāmīl daba un dzīvnieki. Mums 
visiem ļoti garšo piens, taču mēs sapratām, 
ka piena ceļš no gotiņas līdz krūzītei ir diez-
gan tāls, jo ir ļoti daudz jāstrādā, lai gotiņa 
spētu dot garšīgu un veselīgu pienu.

Agnese Ērgle

Mūsu grupas projekts „Piens”

“Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, AS “Latvijas valsts meži”, 
izklaides parku “Avārijas brigāde”, SIA “Pilsētvides serviss”, SIA “Līgatnes papīrs”, SIA 
“Clean R”, SIA “Balticfl oc”, un SIA “AP Kaudzītes” aicina izglītības iestādes iesaistīties 
makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, veicinot bērnu un jauniešu vides apziņu 
un sekmējot dabas resursu taupīšanu, vienlaikus cīnoties par vērtīgām balvām.

Arī šajā mācību gadā esam pieteikušies šajā konkursā. Aicinām arī iedzīvotājus atbal-
stīt mūs, nododot nederīgo makulatūru - biroja, kopējamo, piezīmju, zīmēšanas papīru, 
grāmatas, avīzes, žurnālus, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, kā arī kartona iepako-
jumus – Meirānu Kalpaka pamatskolā. Konkursam netiek pieņemtas fotogrāfi jas, izlietoti 
papīra trauki un uzlīmes. Makulatūras vākšana norisināsies līdz 2018. gada 12. martam.

Aiva Caunīte

Par tīru Latviju!

Sveicināti oktobrī! Rudens lapas 
jau ir dzelteni sārtos toņos un ogu 
un sēņu vākšanas laiks jau būs bei-
dzies. Rudens sievas salnas jau ir 
mūs apciemojušas un dienas paliek 
īsākas.

Klāt rudens brīvdienas. Mūsu 
skolā šogad bērni brīvdienās aizies 
ar liecībām, kurās būs starpvērtēju-
mu atzīmes. Kas tas ir – starpvērtē-
jums? Starpvērtējums (ai, cik sarež-
ģīts vārds!) – tās ir tavas atzīmes un 
vērtējumi, kuri būtu nopelnīti, ja ta-
gad būtu jāizliek semestra vērtējums, 
bet – kāda laime! – tos vēl var paspēt 
mainīt (uz augšu, protams!) līdz pat 
1. semestra liecībai decembrī. Tad 
nu sanāk, ka starpvērtējuma liecība ir 
tāds kā mazs īstās liecības izmēģinā-
jums. Tas nozīmē, ka, ja kaut kas nav 
veicies, tev vēl ir otra iespēja! Vai tas 
nav lieliski? Tāpēc brīvdienās rūpīgi 
iepazīsti savu starpvērtējuma liecību 
un izdomā plānu – kā tu vari pilnvei-
dot savas sekmes. 

Šonedēļ notika skolēnu  projektu 
darbu prezentācijas. Jau septembra 
sākumā katram skolēnam bija jāpie-
sakās pie skolotāja, kas vada projek-
tu par konkrētu tēmu – uzņēmējdar-
bību. Grupas darbu vēl turpinās, taču 
pirms brīvdienām notika iepazīšanās 
ar  paveikto.

Rudens darbi dārzos jau pada-
rīti, un dienas paliek arvien īsākas. 
Dzērvju bari arvien biežāk dodas 
prom. Laiks padomāt par košām 
krāsām apģērbā un atstarotājiem! 
Lai mums pietiek gaismas tumšajos 
rudens vakaros!

Agnese Ērgle

Interesanti. Aktu li

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2017. gada oktobris



Oktobra sākumā, kad 
Igaunijā norisinās uzņē-
mējdarbības nedēļa, notika 
Nordplus jauniešu mobili-
tāšu projekta „THE POWER 
OF INITIATIVE” („UZDRĪKS-
TIES!”) NPJR- 2017-10043 
pirmā tikšanās Pelvā (Igau-
nijā). 

Pelvas pamatskola izvei-
dojusies pirms gada, apvie-
nojoties trim skolām. Šobrīd 
tur mācās 900 bērnu. Bija pa-
tiess prieks satikt jau pazīsta-
mus draugus, jo Koli skola 
(Somijā) ir mūsu sadraudzī-
bas partneris jau otro reizi, 
gan satikt jaunus. Interesan-
ti, ka Pelvas skolas SMU ar 
savu produktu koka zīmuli 
bijusi labākā mini kompānija 
Igaunijā. Netālu atrodas videi 
draudzīgi un energoefektīvi 
celta Pelvas ģimnāzija, ra-
došas atmosfēras piepildīta 
mākslas skola un plašs, mā-
jīgi iekārtots jauniešu centrs, 
kur ikviens pusaudzis var at-
rast savai omai un interesēm 
atbilstošu stūrīti un nodarbo-
šanos. 

Ar spilgtākajiem iespai-
diem dalās projekta dalīb-
nieki: Agnese Ērgle, Sabīne 
Novakšanova, Dagnis Mikals, Mārtiņš 
Āboliņš, Jēkabs Ērglis, Monta Apša, Re-
inis Novakšanovs, Raivo Vidvuds Pličs, 
Matīss Dailīdens, Edgars Solovjovs, sko-
lotājas Vineta Bormane un Ilze Stiprā.

Rudenīgi lietainajās dienās ne tikai da-
lījāmies savstarpējā pieredzē, mācījāmies 
sadarboties un uzstāties, labāk iepazinām 
viens otru boulinga spēlē un Tartu liel-
veikala slidotavā, bet arī viesojāmies un 
izzinājām vairākus Dienvidigaunijas uzņē-
mumus.

Mēs bijām Repinas papīra pārstrādes 
rūpnīcā. Nodotajās papīra kaudzēs var 
atrast gandrīz jebko. (Par laimi, līķi vēl 
nav atrasti.) Redzējām sapresētu Igauni-
jas kronu paciņu, lielas iekārtas, arī 150 
gadus vecas. Mums bija iespēja vērot, 
kā milzīgu, gatavu papīra rulli atdala no 
iekārtas, varējām to pataustīt, tas bija vēl 
silts. Rūpnīca pamatā gatavo stūrīšus 
elektrotehnikas, mēbeļu iepakojumiem. 
Iegādājāmies pārstrādātā papīra produk-
tus – aploksnes, kartītes, papīru.

Apmeklējām Repinas dārzkopības 
skolu. Tur iespējams apgūt dārzkopja, 
fl orista, vides aizsardzības speciālista un 
tekstiliju speciālista profesijas. Skola ir 
moderna un jauki iekārtota. Siltumnīcās, 
dārzos, kur studenti praktizējas, redzējām 
dažādus augus. Mums izrādīja telpas, kur 
notiek mācības, vērojām lekcijas. Studen-
ti audzē augus, mācās to latīniskos no-
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Uzņēmums, uzņēmējs, uzņemšana...

saukumus, no tiem veido kompozīcijas, 
apgūst rokdarbus, piemēram, aušanu. 

Pabijām Verskas minerālūdens uzpil-
dīšanas rūpnīcā. No mazām pudelītēm 
uzpūš 1,5 l plastmasas pudeles. No ne-
daudz lielākām pudelēm gatavo 5 l pude-
les. Mazos trauciņus kā suvenīrus drīkstē-
jām paņemt līdzi. Rūpnīcā uzpūš pudeles, 
piepilda ar minerālūdeni, kas iegūts turpat 
no 400 m dziļurbuma, pudelēm uzlīmē eti-
ķetes un iepako pa sešām pudelēm vienā 
pakā. Rūpnīca ražo gan gāzētu, gan ne-
gāzētu minerālūdeni, kā arī avota ūdeni, 
ko iegūst no 20 m dziļas akas. 

Iepazināmies ar diviem kokapstrādes 
uzņēmumiem. Kompānija „Varola” ražo 
koka mājas, ko īpaši iecienījuši vācieši, un 
mēbeļu koka detaļas. Firma „Arcwood” 
savukārt veido līmēta koka nesošās kons-
trukcijas, kas balsta Ahha un Ledus laik-
meta centru un citas Igaunijā pazīstamas 
ēkas.

Devāmies uz Tartu – otru lielāko pilsētu 
Igaunijā, kas ir slavena ar savu universitā-
ti. Rātslaukuma centrā atrodas skulptūra 
„Studentu skūpsts”. Pastaigājāmies pa ru-
denīgo vecpilsētu, apskatījām Tartu univer-
sitāti, drupas, kur pilsēta sākusies. Mums 
bija interesanta iespēja kā vieniem no pir-
majiem šķērsot atjaunoto gājēju tiltu. 

Radošajās darbnīcās „Makerlab” tai-
sījām skaļruņus un telefonu lādētājus 
– akumulatorus  (powerbank). Skaļruņu 

pagatavošana ir ļoti smalks, 
pinķerīgs darbs, tāpēc bija žēl, 
ka neviens no tiem gala rezul-
tātā nedarbojās. Redzējām 
eksperimentu, kā pagatavot 
ģitāru, lai rastos skaņa. Fizika 
nav vienkārša, ne viss ar pirmo 
reizi izdodas.

A.Le Coq rūpnīca Tartū 
ražo alu un atspirdzinošus dzē-
rienus. Gids mums izrādīja rūp-
nīcu un pastāstīja, kā tā darbo-
jas. Pēc tam gājām uz muzeju. 
Mēs apskatījām vecās alus mu-
cas un brūvēšanas aparātus. 
Vēlāk pagaršojām “A.Le Coq” 
bezalkoholiskos dzērienus: li-
monādes, kvasus utt. 

Apmeklējām vienu no čet-
rām Pelva Agro saimniecībām, 
kurā ir 500 slaucamas govis un 
400 ha lauksaimniecībā apstrā-
dājamās zemes. Pa dienu vie-
na govs izdod no 20-60 l piena. 
Melnbaltajām un brūni baltajām 
govīm nav ragu, lai viņas labāk 
dotu pienu, „nestrīdētos” savā 
starpā. Dažas govis tiek vestas 
uz izstādēm, tāpēc viņas iemā-
cītas īpaši staigāt un ēst maizi 
no plaukstas. Ferma nodod 
pienu vietējam piena pārstrā-
des uzņēmumam, kompānijai 
„Tere”, kuras produktus varam 

iegādāties arī Latvijas veikalos.
Interesanta ekskursija bija uz ceļa 

muzeju. Tur redzējām senas mašīnas un 
traktorus, iekāpām padomju laika autobu-
siņā, vairākus simtus gadus vecā karietē. 
Apskatījām dažādas ceļazīmes – arī no 
Āfrikas ar nozīmi – uzmanību, ziloņi! Re-
dzējām, kāds agrāk bija ceļa segums. 
Drosmīgākie piedalījās avārijas simulāci-
jā, lai pārliecinātos, cik svarīgas ir drošī-
bas jostas.

„Man patika Pelva kā pilsēta, patika 
arī Pelvas skola. Man vēl patika pie ģime-
nes, kur es dzīvoju – tur bija viss, kas man 
vajadzīgs. Ģimene bija viesmīlīga un laip-
na. Mājā vēl bija ļoti mīlīgs kucēns, viņš 
grauza visu, ko redzēja. Es dzīvoju pie 
puiša vārdā Osvalds. Viņam ir 14 gadu. 
Manuprāt, dzīvot Pelvā bija lieliski”, – tā 
savu pirmo projektu braucienu raksturo 
Jēkabs. 

Šī mācību gada projekta tēma nav 
vienkārša, taču vistiešākā veidā saistīta ar 
skolu, jo atbild uz jautājumu, kam un kā-
pēc mēs mācāmies – lielajai dzīvei, savai 
nākotnei.

Ilustratīvu materiālu atradīsiet mūsu 
skolas mājaslapā www.meiranukalpakp-
sk.lv (sadaļā „Projekti”). 

Informāciju apkopoja 
projekta koordinatore 

Meirānu Kalpaka pamatskolā 
Ilze Stiprā
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Šādu jautājumu uzdeva daži lubānieši, redzot 
afi šu, kas aicināja uz mākslinieka 115 gadu jubilejai 
veltītajiem pasākumiem 6. oktobrī. Bet varbūt nav 
jābrīnās par to, ka cilvēki nepazīst vienu no izcilāka-
jiem latviešu gleznotājiem, jo padomju laikā ofi ciālā 
kritika R. Pinni noliedza, saucot viņu par ārzemnieku 
līdzskrējēju. Viņa darbību vai nu lamāja, vai noklu-
sēja, un tas māksliniekam bija ļoti sāpīgi. Es perso-
nīgi nezinu otru tādu gadījumu Latvijas glezniecības 
vēsturē: 1973. gadā Rūdolfa Piņņa personālizstādi 
aizliedza tās atklāšanas dienā. 15.00 pie Mākslas 
muzeja durvīm stāvēja cilvēki ar ziediem rokās, bet 
iekšā netika. Gleznotājam pirms pāris stundām bija 
piezvanīts, ka izstāde nenotiks – bet ielūgumi uz to 
bija nosūtīti… Arī pēc viņa personālizstādes Aizro-
bežu mākslas muzejā 1959. gadā prese klusēja, it kā 
tāda izstāde nemaz nebūtu notikusi.

Kāpēc? Un atbilde skan – vainīga Parīze, kurā 
R. Pinnis dzīvoja un gleznoja no 1929. līdz 1939. 
gadam. Jau 1946. gadā starp Padomju Savienību un 
rietumiem sākās aukstais karš un Vinstons Čērčils 
savā runā pirmo reizi minēja vārdus „dzelzs priekš-
kars”, raksturojot neredzamo sienu, kas ideoloģiski 
atdalīja Eiropas austrumus jeb sociālistiskās valstis 
no „pūstošā un trūdošā” kapitālisma. Atcerēsimies 
trīspadsmit notiesātos 1951. gadā – desmit radošo 
profesiju pārstāvjus un trīs studentes! Viņus dēvēja 
par „franču grupu”, kuras vienīgais noziegums bija 
regulāra pulcēšanās, lai runātu par franču mākslu 
un kultūru. Sods: 7 – 25 gadi Staļina nometnēs! Un 
ilustrācijai citāts no laikraksta „Literatūra un Māks-
la” 1948. gada 4. numura: „Bet pagaidām Pinnis vēl 
paliek dziļi iegrimis formālisma purvā un tuntuļojas 
Vakareiropas satrunējušās mākslas astē, un neviens 
viņam no tā nepalīdz izkļūt.”

Kad 80. gados Mākslas dienās apmeklētājiem 
vērās gleznotāju, tēlnieku un grafi ķu darbnīcas, R. 
Piņņa svētnīcā kāds mākslas pazinējs izbrīnīts ie-
saucās: „Jūsu glezniecība mums ir atklājums!” Bet 
Parīzē, šajā pasaules mākslas metropolē, kur strādā 
tūkstošiem mākslinieku, viņa darbi bija atklājums 
jau 1938.gadā – R. Pinnis bija vienīgais ārzemnieks, 
kura gleznas tika izstādītas Rudens salona lielajā 
(galvenajā) zālē Elizejas laukos – Grand Palais – 
starp lieliem māksliniekiem ar pasaules vārdu. Jā-
piezīmē, ka Parīzes mākslinieku izstādēs viņš sāka 
piedalīties jau 1930. gadā.

 1939. gadā sākās Otrais pasaules karš, un glez-
notājs ar dzīvesbiedri, atbraukuši uz Rīgu organizēt 
savu personālizstādi, vairs atpakaļ netika… Sapnis 
par  Parīzi bija izsapņots, tomēr šī brīnumainā pil-
sēta palika viņu abu sirdīs uz mūžu un tajā rastos 
mākslas ideālus viņi nenodeva līdz pēdējam elpas 
vilcienam. Tikai… Parīzē palika ap 300 R. Piņņa 
gleznu, kuras viņš vairs atrast nespēja ne 1972., ne 
1985. gadā – visi darbi kā bezīpašnieka manta bija 
pārdoti izsolēs.

Par Rūdolfu Pinni un viņa dzīvi varētu uzņemt 
neparastu fi lmu. Lūk, dažas epizodes manā redzē-
jumā!

17. gadsimtā netālu no Ainažiem krastā izkāpj 
septiņi brāļi un izklīst pa Vidzemi. Viņus saukuši par 
fi nn, tātad par somiem. Uzvārdu došanas laikā fi nn 
pārtop par Pinni.

1902. gada 11. oktobrī Robežmuižā (Jaunlu-
bānā), pārsimt metru no Aiviekstes, piedzimst Rū-
dolfs, kura māte ir Dzelzavas zemniekmeita Ilze 
(jaunībā Akmentiņa), bet tēvs Jānis – kokapstrādes 
meistars, kuram pieder sava darbnīca. Šajā pašā 

gadā piedzimst arī Žoržs Simenons, izcilais franču 
rakstnieks (atceraties komisāru Megrē?), kurš vēlāk 
Parīzē kļūst par Rūdolfa draugu. Tieši pretī, otrpus 
Aiviekstei, ir krogs, kurā pēc 32 gadiem (1935) pie-
dzims Jānis Zābers. Vecais Ceplis vēl ir, bet Robež-
muižas vairs nav…

Kad Rūdolfam četri gadi, ģimene pārceļas uz 
Lubānu. Tur tēvs uzcēlis jaunu māju (tagad Oskara 
Kalpaka iela 13), kurai tieši pretī Vecajos kapos at-
rodas gleznotāja vecāku kapavieta.

Rūdolfam 15 gadu (1917. gads), kad brālis Edu-
ards, kurš ir ieradies uz māsas bērēm, paņem zēnu 
sev līdzi uz Petrogradu, jo zina, ka puika ir kā traks 
uz zīmēšanu un gleznošanu (siena kaudzes pie Lie-
des, mātes Ilzes portrets, rudens mežs pie Lubānas, 
Aiviekste mēnesnīcā). Rūdolfs izstaigā Ermitāžu, 
Valsts Krievu muzeju… Pie Karla Brilova gleznas 
„Pompeju pēdējā diena” stāvot, viņš sev dod solīju-
mu: „Kļūšu gleznotājs!”

1921. gadā, pirms karadienesta, R. Pinnis iestā-
jas Latvijas Mākslas akadēmijā un ir starp šīs augst-
skolas pirmajiem studentiem, tāpēc arī paraksta tās 
dibināšanas aktu.

Rūdolfs Romā… Tad Venēcijā – sēž gondolā un 
klausās barkarolas. Milānas opernamā skatās izrā-
di no 4. balkona. Tad gandrīz iekrīt Vezuva aizā… 
Tūkstoš un vienas nakts zeme – Turcija, kur tiek 
pavadīti 18 mēneši. Pēc tam Ēģipte – piramīdas un 
Nīla. Darbu viņš atrod Aleksandrijā – vēstniecībā 
(brāļa drauga palīgs): tenisa spēle ar jauno un skais-
to Angļu kluba priekšsēdētāja sievu, kuras partneris 
viņš ir četrus mēnešus. Bet, kad jaunās dāmas vīram 
tas sāk nepatikt, Rūdolfs tiek deportēts uz Berlīni. 
No turienes viņš dodas nevis uz Rīgu, bet – uz Parī-
zi, kur gleznotājs ierodas 1929. gada 25. maijā. 

Viņam bija jānonāk Parīzē, lai tur sastaptu 
skaistu, jaunu dāmu – Elvīru Adams, latviešu meite-
ni, kura kļūst par Rūdolfa sievu un ir neparasti talan-
tīga tēlniece, kas rada sīkplastikas darbus no māla.

Un te ir jārunā par mums, lubāniešiem, doto 
iespēju noskatīties izcilu teātra izrādi „Parīze – 
Rīga – Parīze”.

 Rūdolfa un Elvīras meita Skilla  Pinnis – Rikar-
de stāsta: „2002. gadā Latvijas Nacionālajā mākslas 
muzejā notika gleznotāja simtgadei veltīta izstāde. 
Bija vēlme to papildināt ar ko īpašu. Manā rīcībā 
bija tēva un mātes sarakste mūža garumā. Šajās 
vēstulēs atklājas ne tikai viņu dzīves ainas, bet arī 
Eiropas un visas pasaules likteņa atbalsojumi. Reži-
sorei Mārai Ķimelei, atlasot būtiskāko no vairākiem 
simtiem vēstuļu, lieliski izdevās atrast dramatizēju-
ma vadlīniju, un tapa stundu gara izrāde.”

Šo izrādi skatījāmies 6. oktobra vakarā. Elvīra 
– Karīna Tatarinova, Rūdolfs Pinnis – Varis Piņķis 
(atceraties viņa atveidoto katoļu priesteri Antonu 
Juhņeviču fi lmā „Segvārds Vientulis”?). Es šo izrā-
di biju redzējusi pirms 15 gadiem Madonas muzejā  
un atceros, cik saviļņota biju. Kad Mārai Ķimelei 
izteicu savu sajūsmu par šo uzvedumu, viņa atklā-
ja, ar kādu dedzību mēģinājumu procesā strādājis 
V. Piņķis. Proti – lasot gleznotāja vēstules, viņš sa-
jutis neparastu gara radniecību ar R. Pinni (nejauša 
arī viņu abu uzvārdu līdzība). 6. oktobra vakarā 
mani atkal pārsteidza tā neparastā izjūta, ka redzu 
un dzirdu nevis aktieri, bet gleznotāju pašu…

Bet pie klavierēm bija jaunais un talantīgais 
komponists Jēkabs Nīmanis!

Savukārt pirms izrādes 17.30 novada tūrisma 
un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā varējām 

tikties ar gleznotāja meitu Skillu Pinnis – Rikardi, 
kura ir kinorežisore un, strādājot studijā „Telefi lma 
Rīga”, radījusi vairāk nekā piecdesmit dažādu fi l-
mu: arī portretfi lmas par Uļjanu Semjonovu, Ēvaldu 
Valteru, Margaritu Vilcāni, Antru Liedskalniņu un 
citiem radošiem cilvēkiem. R. Pinnim veltīto fi lmu 
noskatījāmies arī mēs: 10 minūšu garā lente „Krāsu 
prieks” radīta 1976. gadā, kad gleznotājam bija jau 
74 gadi. Filmas režisore – Skilla, operators – viņas 
dzīvesbiedrs Rodrigo Rikards, bet scenārija autore 
– izcilā mākslas zinātniece Tatjana Suta. Pārsteidza 
šīs 35 mm formāta lentes kadra kultūra, meistarīgā 
montāža, KRĀSU PRIEKS, bet visvairāk pārsteidza 
fi lmas varoņa enerģija un vitalitāte. Pats Pinnis ir 
teicis: „Esmu vadījies no dabas spēka. Man svarīgs 
krāsu spēks un krāsu prieks. Man patīk pārmērības, 
ne mērenība.” Ar šo Lubānas pusē gūto spēku Pinnis 
savulaik pārsteidza Parīzes izmeklēto publiku. Viņš 
gleznoja līdz 90 gadu vecumam. 

Bet jaukais vakars sākās ar Lubānas Mākslas 
skolas audzēkņu (gan bērnu, gan pieaugušo) gleznu 
izstādes atklāšanu – tai dots poētisks nosaukums: 
„Pelēka debess otas triepienu gaida – un mazliet 
saules”. Skolotāja Sandra Valaine savā uzrunā teica: 
„Mākslā nekad neesam vientuļi. Mākslinieks vis-
pirms ir kopā ar savu ideju, tad – ar savu darbu un 
tad  – ar izstādes apmeklētājiem. Un mākslā nevajag 
baidīties!”

Šī drosme un gara brīvība  piemita arī Rūdol-
fam Pinnim, bet gleznotāja dzīvi tā vieglāku nedarī-
ja. Viņš bija sava ceļa gājējs, kura darbus ilgus gadus 
nepirka, jo, kā saka gleznotājs Ģirts Muižnieks, Pin-
nis bija latviešu lielākais abstrakcionists. Tāpēc nau-
du ģimenei talantīgais gleznotājs pelnīja, piemēram, 
krāsojot iekštelpu sienas „Baltijas modēs”. Arturs 
Freimanis savās atmiņās raksta: 

„Gan Rūdolfs, gan Elvīra ar savu darbu un dzīvi 
ir mācījuši: nekad neliekties ne „biedru”, ne kungu 
priekšā, iet savu izvēlēto ceļu, lai cik ērkšķains un 
akmeņains tas būtu, cienīt citos cilvēkos atklātību 
un garīgumu, un pašu galveno – ka visa pamatā ir 
godīgs darbs.”

Par sevi gleznotājs ir teicis: „Esmu Aiviekstes 
vilnis – Rūdolfs Pinnis.”

Man šo rakstu veidot bija viegli un interesanti, 
bet žēl, ka tik daudz kas paliek nepateikts par šiem 
neparasti talantīgajiem cilvēkiem, kuru daiļradei se-
koju līdzi, sākot no studiju gadiem.

Par 6.oktobra svētkiem jāsaka paldies tik dau-
dziem, ka visus nemaz nosaukt nevar – vispirms pal-
dies Ilzei Krauklei, kura tik daudz darīja, lai šis pa-
sākums notiktu, tad Anitai Sluckai, kura savā namā 
viesmīlīgi uzņēma Piņņu – Rikardu saimi: Skillu, 
viņas dēlus – Kasparu un Ralfu –, kā arī meitu Asnā-
ti, vedeklu Katrīnu un mazbērnus. Jāsaka paldies arī 
Ivetai Zariņai, kura kopj gleznotāja vecāku kapavie-
tu.  Un kā sauc Ivetas dēlu?

Gribētos redzēt piemiņas plāksni pie nama 
Kalpaka ielā 13 – to pagatavojis lubānietis Edgars 
Sockis, kurš tagad ir Rēzeknes Mākslas un dizaina 
vidusskolas pasniedzējs, bet glabājas šī piemiņas 
zīme Lubānas Mākslas skolā.

Piezīme: žurnāla „Ievas Stāsti” 2017. gada 7. – 
20. jūlija numurā ir publicēts Skillas Pinnis – Rikar-
des atmiņstāsts, bet Lubānas bibliotēkā var paņemt 
un lasīt divus mākslas albumus, kas veltīti Rūdolfam 
Pinnim (viens izdots 1990. gadā, bet otrs – 1993.
gadā. Abi divi ir ļoti interesanti!

 Un viens jautājums – vai Lubānā ir kaut viens 
R. Piņņa gleznas oriģināls?

Aija Andersone

Kas ir Rūdolfs Pinnis?
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Lubānas kultūras namā 

Šajā sezonā savu darbību turpina 9 Lubānas kultūras 
nama amatiermākslas kolektīvi.

Jaunus dalībniekus savos kolektīvos aicina: 
• Lubānas senioru sieviešu koris „Noskaņa”, vadītāja 

Silvija Bērziņa , mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdie-
nās plkst. 18.30 pilsētas klubā.

• Tautas deju ansamblis „Lubāna”, vadītāja Laila Ozoli-
ņa, mēģinājumi notiek pirmdienas un trešdienas vakaros no 
plkst. 19.00 pilsētas klubā.

• Lubānas kultūras nama deju kolektīvs „Žuburi”, B gru-
pa, vadītāja Laila Ozoliņa, mēģinājumi notiek piektdienās, 
sestdienās un svētdienās pilsētas klubā. Laiks tiek precizēts 
darba gaitā.

• Lubānas kultūras nama deju kolektīvs „Žuburi”, C gru-
pa, vadītāja Laila Ozoliņa, mēģinājumi notiek piektdienās, 
sestdienās un svētdienās pilsētas klubā. Laiks tiek precizēts 
darba gaitā.

• Lauku kapela „Meldiņš”, vadītājs Andris Dzenis, mē-
ģinājumi notiek ceturtdienās un citās dienās (pēc nepiecie-
šamības).

• Lubānas pilsētas kultūras nama senioru deju kopa 
”Varavīksne”, vadītāja Lienīte Ozolniece, mēģinājumi treš-
dienās, piektdienās plkst. 19.00 Lubānas vidusskolā.

• Lubānas folkloras kopa, vadītāja Līga Grāvere, mēģi-
nājumi notiek otrdienās, ceturtdienās, pirms pasākumiem 
arī citās dienās.

Darbību turpina: 
• Lubānas amatierteātris „Priekšspēle”, vadītāja Ilze 

Kraukle, mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās no 
plkst. 19.00 pilsētas klubā.

• Lubānas kultūras nama jauktais vokālais ansamblis 
„Naktsputni”, vadītāja Rudīte Kolāte, mēģinājumi notiek otr-
dienās un ceturtdienās pilsētas klubā. Pirms pasākumiem 
arī citās dienās.

Meirānu tautas namā
Darbību turpina 4 Meirānu tautas nama  amatiermākslas 

kolektīvi.
Jaunus dalībniekus aicina: 
• Tradīciju kopa “Sietiņš”, vadītāja Velga Gavare. Mēģi-

nājumi notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 Mei-
rānu tautas namā.

Darbību turpina:
• Senioru tautas deju kolektīvs “Meirāni”, vadītājs Zig-

frīds Gora. Mēģinājumi notiek pirmdienās un ceturtdienās no 
plkst. 20.00.

• Amatierteātris “Zeltrači”, vadītāja Gunta Brieze. Mēģi-
nājumi notiek otrdienās un trešdienās no plkst. 20.00. Dienas 
var tikt mainītas darba procesā.

• Sieviešu deju kopa “Magones”, vadītāja Ilze Purpļeviča. 
Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 17.30.

Nākamais gads ir īpašs Latvijai un visiem pašdarbības 
kolektīviem, jo tas ir Latvijas simtgades gads, kas iezīmējas 
ar vairākiem vērienīgiem pasākumiem: folkloras festivālu 
“Baltica”, Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem, 
protams, arī ar Latvijas 100. dzimšanas dienas svinēšanu. 

Lielākā daļa no mūsu kolektīviem gatavojas svētkiem.
Dzīvosim līdzi  un turēsim īkšķus par visiem Lubānas no-

vada kolektīviem. Lai izdodas veiksmīgi piedalīties skatēs, 
lai raits dejas solis un skanīgas balsis lielajos svētkos!

Lubānas novada pašvaldības 
kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle

Lubānas kultūras nama direktore Velga Puzule
Meirānu tautas nama vadītāja Inga Aizsilniece

5. oktobrī atklāta pirmā pieteikšanās mācībām vērienīgā pieaugušo izglī-
tības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, 
ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ikviens strādājošais 
vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo 
kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējumu. Pirmā 
pieteikšanās izsludināta četrās tautsaimniecības nozarēs.  

Darba devējiem trūkst darba roku
Lai pēc iespējas ātrāk reaģētu uz pārmaiņām darba tirgū, pirmās mācības pieeja-

mas četrās Latvijas ekonomikai prioritārajās nozarēs – būvniecībā, kokrūpniecībā, 
elektronisko un optisko iekārtu ražošanā, informācijas un komunikācijas tehnoloģi-
jās, kā arī metālapstrādē, mašīnbūvē un mašīnzinībās, kurās kvalifi cēta darbaspēka 
trūkums ir visaktuālākais. 

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas prognozēm iedzīvotāju skaits darbspējas ve-
cumā nākamajos gados turpinās sarukt – par vairāk nekā 60 tūkstošiem līdz 2022. 
gadam, radot vairāk nekā 25 tūkstošu vidējās kvalifi kācijas speciālistu iztrūkumu 
darba tirgū: būvniecības specialitātēs – aptuveni 2500 speciālistu iztrūkums; IKT, 
elektronika – aptuveni 2000 speciālistu iztrūkums; kokapstrādes specialitātēs – ap-
tuveni 700 speciālistu iztrūkums; metālapstrādē, mašīnbūvē un mašīnzinībās – ap-
tuveni 7200 speciālistu iztrūkums.

Latvijas darba tirgū ir liels mazkvalifi cētā darbaspēka īpatsvars. Pašlaik vairāk 
nekā 90 tūkstošiem jeb aptuveni 9% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem ir pa-
matizglītība vai nepabeigta pamatizglītība, turklāt nav sagaidāms, ka tuvākā nākot-
nē viņu īpatsvars varētu samazināties. 2016. gadā gandrīz 1/3 jeb ~360 tūkstoši no 
Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 25 līdz 64 gadiem bija vidējā vispārējā, pamatiz-
glītība vai zemāks izglītības līmenis, un viņi veidoja pusi jeb 45,4 tūkstošus no darba 
meklētājiem atbilstošā vecuma grupā. Jārēķinās, ka turpmākajos gados turpinās 
sarukt mazkvalifi cētā darbaspēka pieprasījums un darba meklētāju īpatsvars ar pa-
matizglītību un bez profesionālām iemaņām var palielināties.

21. gadsimta tehnoloģiju laikmetā zināšanas un prasmes noveco arvien ātrāk, 
tādēļ pastāvīgi nepieciešams tās pilnveidot un uzlabot, kā arī apgūt jaunas zinā-
šanas un prasmes, lai spētu konkurēt darba tirgū. 2016.gadā vien 7,3% jeb 77,7 
tūkstoši no iedzīvotājiem vecumā no 25 līdz 64 gadiem bija iesaistīti mūžizglītības 
pasākumos. Valsts mērķis ir līdz 2020. gadam palielināt pieaugušo izglītībā iesais-
tīto īpatsvaru līdz 15% jeb aptuveni 120 tūkstošiem.

Pirmajā pieteikšanās kārtā iedzīvotājiem pieejamas 770 izglītības programmas, 
kuras piedāvā 55 izglītības iestādes visā Latvijā. Pieteikšanās notiek līdz 6. no-
vembrim, iesniedzot dokumentus izglītības iestādēs. Mācības plānots uzsākt 
2018. gada janvārī. 

 Mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs ve-
cumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam ar pabeigtu vai nepabeigtu izglī-
tību. Tomēr augsta pieteikumu skaita gadījumā priekšrocības uzņemšanā būs pie-
augušajiem vecumā pēc 45 gadiem, kuri strādā profesiju klasifi katora 5., 7., 8. un 
9. pamatgrupu profesijās, proti: ir pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, kvalifi -
cēti strādnieki un amatnieki, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri 
vai vienkāršajās profesijās strādājošie, jo tieši šīs iedzīvotāju grupas ir visvairāk 
pakļautas bezdarba riskam nākotnē.

 Lielāko daļu mācību apmaksās ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem būs 
jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem 
un trūcīgajiem mācības būs pilnībā bez maksas, kā arī pieejams atbalsts reģionālajai 
mobilitātei, savukārt strādājošajiem ar invaliditāti – asistenta vai surdotulka izmaksu 
kompensācija.

 Madonas novadā mācības šajā projektā pirmajā pieteikšanās kārtā piedāvā 
piecas izglītības iestādes – Jēkabpils Agrobiznesa koledža, mācību un konsultāciju 
centrs “ABC”, mācību centrs “BUTS”, mācību centrs “MC Alfa” un mācību centrs 
“AUSTRUMVIDZEME”. Uz mācībām var pieteikties arī citā novadā.

 Plašāku informāciju par projektu var gūt:
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/atklata-pirma-pieteiksanas-karta
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/macibu-iespejas
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/pieauguso-izglitibas-koordinatori
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search?f%5B0%5D=field_location%3A1665

Informācija no Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas
 Pieaugušo izglītības koordinatore Madonas novadā – Vivita Vecozola, 

Izglītības nodaļas speciāliste, 26378836 vivita.vecozola@madona.lv. 
Papildu informācija: Arita Sila, kampaņas “Tuvāk jaunam darbam!” sa-

biedrisko attiecību speciāliste, 67812241, 29623240, arita.sila@prae.lv. 

Atklāta  pirmā pieteikšanās 
kārta vērienīgā ES fondu 

pieaugušo izglītības projektā



Interesanti. Aktuāli

Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...
Mums paliek atmiņas. 

Tās turam svētas.

Līga Špune (57 g.) Lubāna
07.10.1959 – 04.10.2017

Juris Biksāns (68 g.) Lubāna
25.09.1949 – 09.10.2017

Līga Pliča  (87 g.) Lubāna
24.06.1930 – 12.10.2017

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2017. gada 20. oktobris 9

LĪDZJŪTĪBAS
Rita, izsaku visdziļāko līdzjūtību, tev, 

māsām un tētim, 
no mīļās mammas atvadoties. 
Lai mīlestība dod spēku sirdī 

skumjas nest!

Bērnības draudzene Ilze

Saņem labā zemes māte
Vienu sirmu māmuliņu.
Apsedz viņu silti, silti

Savām smilšu villainēm. (L.t.dz.)

Lai mūsu līdzjūtība palīdz 
Guntaram Līcītim un tuviniekiem, 

pavadot māmiņu smiltainē.

Mājas iedzīvotāji Parka ielā 22

Starp rīta ausmu
Un vakarrietu

Es savu dziesmu
Vēl klusi dziedu..

(Līvija Liepdruviete)

Mātes dziesma lai skan un nenosalst! 
Izsakām līdzjūtību Zanei Špunei, 
uz mūžu šķiroties no mammas. 

Lubānas vidusskolas 2002. gada 
9. klases absolventi un audzinātāja

Šai pasaulē, kur daudz kas zied,
Par zvaigzni kļūšu es varbūt.
Kā dziesma skanēšu ik rītu,

Bet varbūt šalkošu es kokā kādā
Un vakarstundā vēlā
klauvēšu tev logā...
(Līvija Liepdruviete)

Kad rimušas ciešanas un mātes dvēsele 
ceļas augšup kā balta dūja, esam kopā 

ar Tevi, Līva, un ticam: paliks dziesma un 
viss labais, kas mātes dots.

Lubānas vidusskolas 2007. gada 
9. klases absolventi un audzinātāja

Vēl bija jādzīvo,
Vēl jāskata bija daudzu dienu spožums

Un klusās naktīs sapņiem jāļaujas.
(Rainis)

Šajās skarbajās dienās, 
kad mūžības ceļā devusies 

Līga, 
līdzjūtībā esam kopā ar 
Andri un viņa ģimeni.

AS “Sadales tīkls” 
Lubānas iecirkņa kolektīvs

Vēl daudz bij’ ņemams, dodams, mijams,
Bet stunda nolikta bij’ dvēselei,

Kad mieru rast.
(Rainis)

Izsakām līdzjūtību Martai Biksānei, 
vīru mūžībā pavadot.

Kaimiņi Barkavas ielā 4

Ai, cik grūti, māmuliņ,
Tevi ceļā pavadīt.

Vai trīs baltas smilšu saujas
Varēs tevi sasildīt?

(Z. Purvs)

Vislielākā līdzjūtība Tev, Līva, 
un visai Tavai ģimenei, 

mammu zemes klēpī guldot!

JDK “Žuburi” dejotāji

Noriet saule vakarā
Sidrabiņu sijādama;

Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.

Kristap, mūsu līdzjūtība Tev un Taviem 
tuvajiem, no vecmāmiņas atvadoties!

JDK “Žuburi” dejotāji un Laila

Nav kādas balss un soļu blakus, 
Un rudens vējš top divkārt ass.

(K. Apškrūma)
Skumju brīdi esam kopā ar Tevi, Līviņ, 
un visiem Taviem un Tavas mammas 

Līgas mīļajiem!

TDA “Lubāna” dejotāji un Laila

Nevajaga dvēselei
Trepju kāpt(i) debesīs, 
Bij’ Dievam eņģelīši,
Kas uznesa debesīs.

Dziļās sērās noliecam galvas, 
atvadoties no Līgas Špunes. 

Sērojam kopā ar viņas mīļajiem un 
tuvajiem  cilvēkiem.

Lubānas novada Sociālā dienesta un 
Lubānas VSAC darbinieki

Tu paliksi glāstā, 
mūžīgā bērnības stāstā...

Mēs esam līdzjūtībā un domās ar tevi, 
Līviņ, un taviem mīļajiem.

Monta un Alvis

Ceļi tik īsi, bezgala īsi,
Garas, tik garas uz turieni kāpes.
Viena klusuma tagad būs vairāk..

(A. Skalbe)

Izsakām līdzjūtību kaimiņienei 
Martai ar dēliem, 

Juri smiltājā pavadot.

Brigita, Guntis

Sirds nepukst vairs
Bet tai vēl bija skanēt

Un acīm mirdzēt, dzīvi vērojot.
(J. Sudrabkalns)

Izsakām līdzjūtību Špunu ģimenei, 
Līgu mūžībā pavadot.

Lubānas Mākslas skolas kolektīvs

Dusi, dusi, mūs’ māsiņa,
Baltā smilšu kalniņā.

Nekaitēs Tev rīta salna,
Ne ziemeļa auksti vēji.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Līgas Pličas piederīgajiem.
Pensionāru biedrība “Cerība”

Tāda tu esi, rudens diena, 
Bērzu loki, un vētrām līdz
Atkal aizlido lapa viena,

Lietus asara plakstos trīc.
(M. Bārbale)

Mūsu klusā līdzjūtība
Martai, Jānim, Mārim, 

kapu kalniņā pavadot Juri Biksānu. 

Velta, Vija, Vija, Ligita, Jānis

...deg pīlādži un visiem rāda ceļu,
un katram tas ir savs... (O. Vācietis)

Izsakām līdzjūtību Martai sakarā ar 
dzīves drauga zaudējumu. 

Janīna, Inta, Marfa, Anita, Dzidra, Melita

Mums palikuši tavi vārdi,
Mums palikusi tava sirds,

Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.

(M. Jansone.)
Skumstam kopā ar Andri, Ritu, Zani un 

Līvu – MĀMIŅU pavadot.

Lubānas kultūras nama kolektīvs

Kad miera vārti vērties sāk,
Debesis ir tuvu klāt.

Kad mīļa gaisma sildīt sāk,
Debesis ir tuvu klāt…

Līgiņ, mēs centīsimies sadzirdēt 
Tavu balsi eņģeļu korī.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība Andrim, 
meitām un pārējiem tuviniekiem.

Tavi “Naktsputni”

Mans sāpju ceļš ir galā,
Es upei melnajai nu pāri jau...
Es dusu klusā, aizmigušā salā,

Kur ciešanu un sāpju vairāk nav.
(A. Skalbe)

Izsakām līdzjūtību 
meitām Zanei, Ritai, Līvai un 

vīram Andrim, 
kad pārtrūcis ir 
Līgas Špunes 
mūža gājums.

Kolēģi domē, deputāti



Lubānas pilsētas klubā
4. novembrī plkst. 19.00 

Mazās skatuves 
sadancis 6x6

“Mēs ciemiņus gaidīdami”
Jūs priecēs Lubānas dejotāji, 

kā arī  viesi  no 
Viļķenes, Ērgļiem, 

Rīgas, Varakļāniem...

Ieeja brīva

jjj
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INFORMĀCIJA. SLUDINĀJUMI

Nākamais “Lubānas Ziņu” 
numurs iznāks 
3. novembrī.

Informāciju iesniegt domē 
redaktorei 

līdz 27. oktobrim.

Top grāmata 
par Lubānu
Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, 

noris darbs pie grāmatas par Lubānas 
novadu izveides. Tās ideja ir apkopot 100 
stāstus  par Lubānas novadu un tā iedzī-
votājiem.

 Pašlaik ir apkopoti 37 stāsti par da-
žādām tēmām, ir sarunāti 27 raksti, kurus 
autori jau raksta, bet vēl ir tādas tēmas, 
par kurām aicinām iedzīvotājus uzrakstīt, 
piemēram, kā: ganības kā parādība, rindu 
stāvēšana pie gaļas veikala, Lubānas eb-
reji un viņu liktenis, kā uz ātrās palīdzības 
izsaukumu brauca ar zirgiem, makšķerē-
šanas rekordi, sovhoza laiki, ogu lasīšana, 
Meirānu ciems, Indrānu ciems, dzelzce-
ļa izbūve 1935 Madona – Lubāna, 1905. 
gada revolūcija Lubānā, Stroibats, teātris 
Lubānā, kafejnīca “Vērmelīte”, kā padom-
ju laikos tika saglābta baznīca, amatnieku 
mājas Indrānos, nomaļāka vieta Latvijā – 
Klajotņu purvs, Lubānas krogs.

Pašlaik šī varētu būt pirmā stāstu grā-
mata, kurai pēc tam varētu sekot nāka-
mās. Aicinu ikvienu uzrakstīt savu atmiņu, 
piedzīvotu, emocionālu stāstu par sev 
aktuālu tēmu, atbildiet uz jautājumu, ko 
es varu uzrakstīt šai grāmatai. Tās var būt 
personīgas atmiņas par kādu cilvēku, par 
tautas tradīcijām, mums svarīgām norisēm 
un parādībām, par Lubānas vēsturi un šo-
dienu. Stāsta garums vidēji ir no 3 līdz 5 la-
paspusēm datorrakstā, stāstu var iesniegt 
arī rokrakstā.

Lubānas novada pašvaldības 
kultūras darba speciāliste 

Ilze Kraukle, 26374962

27. oktobrī plkst. 18.00
28. oktobrī plkst. 14.00

Lubānas pilsētas klubā
KINO 

Spēlfi lma  

“Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” 
Režisors – V.Brasla, 

‘94 min
Filma visai ģimenei 

Astoņgadnieka Oskara vasaras brīvdienas 
lauku mājās sākas kā nebeidzams cīniņš 

ar vectēvu, bet pārvēršas par abu vīru 
draudzību, kas spēj izpestīt vecmāmiņu 
no viņas skolnieka iecerētas avantūras.

Ieeja  – 2 EUR

Meirānu tautas namā
21. oktobrī 
plkst. 15.00
KONCERTS 

Piedalās: 
 senioru deju kopa „Varavīksne” (Lu-

bāna), 
dāmu deju grupa „Saulgriezes” 

(Mētriena), 
deju kopa „Omes un Kungi” 

(Sēlpils), 
deju kopa „Vēlais pīlādzis” (Zosēni), 

sieviešu deju kopa „Magones” 
un tradīciju kopa „Sietiņš” (Meirāni).

Ieeja bez maksas

Pārdod lauku īpašumu Ošupes pagasta 
Jaundegumniekos. Mājas platība 158 m2. 
Zemes platība 6,4 ha, ap māju labi kopts 
pagalms, ābeļdārzs, 4 ha graudaugu sē-
jumi. Īpašums atrodas pie asfaltēta ceļa. 
Attālums līdz Lubānai 10 km.
Cena EUR 30 000.
Tālr. 29481355

Pāreja no vasaras laika 
uz ziemas laiku notiks svētdien, 

29. oktobrī, plkst. 4.00 
(naktī no sestdienas uz svētdienu), 

pulksteņa rādītājus 
pagriežot vienu stundu atpakaļ.

Liec, Laimīte, baltu ziedu 
Mazajā rociņā –
Lai ir balta tā dzīvīte, 
Kura būs jādzīvo.

12. oktobrī
piedzimusi meitiņa 

Letīcija
Apsveicam vecākus 

Ingru un Rolandu Zvirgzdiņus!

Lubānas Mākslas skolā, 
sākot no 30. oktobra 

(pēc skolēnu brīvdienām) 
būs apskatāma Mākslas skolas 

audzēkņu vasaras plenēra darbu 

izstāde
Laipni aicināti interesenti!

Izstāde būs apskatāma 
līdz šī gada beigām

Iznākusi lubānieša 

Iznākusi lubānieša 

Imanta Zemberga 

Imanta Zemberga 

jaunākā
 grāmata 

jaunākā
 grāmata 

“LIKTEŅA NOLEMTIE” 

“LIKTEŅA NOLEMTIE” 

Interesentiem grāmata 

Interesentiem grāmata 

pieejama Lubānas pilsēta
s 

pieejama Lubānas pilsēta
s 

bibliotēkā.
bibliotēkā.

Lubānas novada 
tūrisma un 

kultūrvēsturiskā 
mantojuma  centrā

“Pelēka debess otas 
triepienu gaida 
un mazliet saules…”


