
Kas kopīgs Eiropas Parlamentam ar 
Lubānu, restorānu “Kaļķu vārti” (Rīga), 

strausa olām, vairāk lasiet rakstā “EP Informā-
cijas biroja Latvijā organizēts projekts “Garšī-
gie likumi””... 7. lpp.

Izstāde 
“Zīda kaislības”

No 16. maija līdz 15. jūlijam 
Lubānas novada tūrisma un 

kultūrvēsturiskā mantojuma centrā 
apskatāma tautas lietišķās mākslas 

studijas “Gundega” izstāde 
“Zīda kaislības”

Rīga ir bagāta ar tautas lietišķās mākslas 
studijām un meistariem, kuri darbojas da-
žādos virzienos. Kultūras un tautas mākslas 
centra “Ritums” tautas lietišķās mākslas stu-
dijā “Gundega” dalībnieces līdzās aušanai 
sekmīgi darbojas arī ar zīda apgleznošanas 
dažādām tehnikām – karsto – vaska, auksto 
ar rezervi un nosieto. Šallīšu un lakatu ap-
gleznošana ir pāraugusi uz lielformāta unikā-
liem gleznojumiem.

Dalībnieču iedvesmas avoti ir ne tikai 
savā dzīvē redzētais, bet arī latviešu glez-
niecības klasiķa Rūdolfa Piņņa abstraktā 
glezniecība, ar spēcīgajiem krāsu lauku-
miem. Uzdevums, veidot darbu pēc R. Piņņa 
motīviem,  bija lieliska iespēja mācīties no 
meistara kompozīciju krāsu prieku un vitali-
tāti. Izveidotie mākslas darbi ir kvalitatīvi un 
studija darbus ir izstādījusi vairākās  Latvijas 
pilsētās, šoreiz tie priecē Lubānas pilsētas 
iedzīvotājus un viesus, lai sniegtu sabiedrī-
bai lielāku ieskatu par šīm tehnikām un po-
pularizētu studijas darbu.

Studijas dalībnieces ir mērķtiecīgi strādā-
jušas, lai salīdzinoši īsā laikā mobilizētos un 
radītu lielformāta gleznojumus. Izstādē pie-
dalās gan ilggadējās un pieredzējušās studi-
jas dalībnieces, gan arī jaunās dalībnieces, 
kam izdevies ļauties mākslinieka iedvesmas 
burvībai un nebaidīties radoši izpausties 
darbietilpīgās vaska batikas tehnikā. 

Lai zīdu varētu apgleznot, tas ir jāiestiepj 
rāmī un gleznošana notiek, rāmim esot hori-
zontālā stāvoklī, tomēr gatavi objekti ir ska-
tāmi vertikāli un tas prasa papildus koncen-
trēšanos, gleznojot un iztēlē prognozējot, kā 
darbs izskatīsies.

14. maijā, Mātes dienā, mūsu novadnie-
kiem Meirānu tautas namā bija iespēja 

baudīt brīnišķīgu koncertu “Baltas ābeles zied”, 
kurā muzicēja Ginta Gerševica, Guntis Dzilna 
un Juris Moris. Un turpinājumā Lubānā kon-
certs uz ūdens “Šūpojies, mana dziesma, “Ai-
viekstiņas ūdeņos” – muzicēja Lubānas kultū-
ras nama lauku kapela “Meldiņš”. Skatītāji saka 
paldies māksliniekiem par šo izdevušos dienu, 
labajām emocijām un svētku sajūtu! 

Ligita Pētersone

Iespēja iegūt velosipēdista 
vadītāja apliecību

Nodarbība par velosipēdistu noteiku-
miem pie instruktora Jāņa Galeja 2. jūni-
jā plkst. 10.00 Lubānā, Jauniešu centrā. 
Eksāmens 7. jūnijā plkst. 11.00 Lubānas 
vidusskolā. Obligāta iepriekšpieteikša-
nās Jauniešu centrā. Pirmreizēja eksā-
mena kārtošana – bez maksas.

3. jūnijs – 
pašvaldību vēlēšanas
Tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, 

laikraksts “Lubānas Ziņas” 
aicina novada iedzīvotājus uz 

sarunu ar deputātu kandidātiem

29. maijā 
 plkst. 17.00 

Meirānu tautas namā

 plkst. 19.00
Lubānas pilsētas klubā

Tikšanās 
ar vēlētāju apvienību 

“KOPĀ VARAM VAIRĀK” un 
“MŪSU MĀJAS RĪTDIENAI” 

deputātu kandidātiem
Jums būs iespēja tuvāk iepazīties ar 

deputātu kandidātiem, uzklausīt 
viņu stāstījumu par savām 

priekšvēlēšanu programmām, 
saņemt atbildes uz jautājumiem.

Ar deputātu kandidātu sarakstu, 
priekšvēlēšanu programmām u.c. 
ziņām varat iepazīties 2., 3., 4. lpp.

 26. maijā plkst. 17.00 – PII “Rūķīši” 26. maijā plkst. 17.00 – PII “Rūķīši” 
“Īkstīšu” grupiņā“Īkstīšu” grupiņā

 30. maijā plkst. 10.00 – Meirānu  30. maijā plkst. 10.00 – Meirānu 
Kalpaka pamatskolā “Kāpēcīšu” gru-Kalpaka pamatskolā “Kāpēcīšu” gru-
piņāpiņā

 6. jūnijā plkst. 18.00 – Lubānas  6. jūnijā plkst. 18.00 – Lubānas  
Mākslas skolāMākslas skolā

 7. jūnijā plkst. 15.00 – 9.kl. Meirānu 7. jūnijā plkst. 15.00 – 9.kl. Meirānu 
Kalpaka pamatskolāKalpaka pamatskolā

 10. jūnijā plkst. 18.00 –  9.kl. Lubā-10. jūnijā plkst. 18.00 –  9.kl. Lubā-
nas vidusskolānas vidusskolā
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Māris Valers – Maltas sov-
hoztehnikums, celtnieks 
– tehniķis, būvdarbu va-
dītājs Jēkabpils būve, SIA 
“Anodam” valdes loceklis.

Gatis 
Mičuls 

– RPIVA (2015), uzņēmēj-
darbības (komercdarbības) 
speciālists; Holzwerke Lu-
bāna forvardera operators.

Ainārs
Spridzēns – Barkavas 
lauksaimniecības skola 
–  lauksaimnieks, Vācijas 
Brakes lauksaimniecības 
skola – lauksaimnieks; 
ZS “Ceriņi” pārvaldnieks.

Aigars Naglis – Latvijas 
biznesa koledža (2013), 
uzņēmējdarbības spe-
ciālists, students.

Kārlis Aumelis – Latvijas 
Lauksaimniecības aka-
dēmija, lauksaimniecības 
inženieris – mehāniķis, 
strādnieks Latvijas Valsts 
meži.

Jānis Krēsliņš – Cēsu 4. 
proftehniskā vidusskola, 
galdnieks, Brunīši, amat-
nieks, patentu maksātājs.
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Pašvaldību vēlēšanas

Vēlētāju apvienība “Kopā varam vairāk”
Priekšvēlēšanu programma 

Esam vienkāršie Lubānas novada iedzī-
votāji, kuriem rūp līdzcilvēki novadā. Esam 
gatavi turpināt iesākto un dot savu redzēju-
mu un idejas jaunajam sasaukumam, lai uz-
labotu novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem, 
nevalstiskajām organizācijām, biedrībām 
labākas iespējas attīstīties un pierādīt sevi.

 Izglītība 
1. Izveidosim, ja nepieciešams, die-

nesta viesnīcu Lubānas vidusskolas sko-
lēniem, tādā veidā piesaistot arī skolēnus 
no blakus esošajiem pagastiem un nova-
diem. 

2. Piesaistīt Sociālo pedagogu Lubā-
nas vidusskolai un Meirānu Oskara Kalpa-
ka pamatskolai. 

3. Skolotāju atbalstīšana – prēmēšana, 
ņemot vērā skolēnu olimpiāžu, konkur-
su rezultātus. Protams, tas attiecas arī uz 
sporta sacensībām. 

4. Finansiāli atbalstīsim vakara vidus-
skolu, ja būs nepieciešama un pietiekošs 
gribētāju skaits. 

5. Atbalstīsim Lubānas novada jaunie-
šus, kuri pēc vidusskolas mācās “labi” un 
“izcili” kādā no Latvijas Republikas augst-
skolām, koledžām, universitātēm. 

Sociālā aprūpe 
1. Paplašināsim gultasvietu skaitu soci-

ālās aprūpes centrā. 
2. Centīsimies rast iespējas sociālā dzī-

vokļa izveidei. 
3. Nodrošināsim iespēju pensionāriem 

ārpus Lubānas saņemt labākus un regulā-
rus medicīniskos pakalpojumus. 

4. Apzināsim vientuļos pensionārus un 
piesaistīsim sociālo dienestu. 

5. Atbalstīsim jaundzimušo vecākus. 

Pilsētas, lauku vide un komunālā 
saimniecība 

1. Nodrošināsim Lubānas pilsētas ielu 
sakopšanu pirms darba dienas sākuma. 

2. Atbalstīsim nevalstiskās organizā-
cijas, uzņēmējus un pašvaldību iestādes 
projektu rakstīšanā, piesaistot speciālistu 
(-us) projektu rakstīšanā. 

3. Nodrošināsim atkritumu konteinerus 

maznodrošinātajiem. 
4. Nodrošināsim arī mazo ceļu atbilsto-

šu uzturēšanu, sekošanu to stāvoklim. 
5. Sabiedriskās kārtības nodrošināša-

nai – uzstādīsim videonovērošanu. 
6. Atjaunosim Visagala kapu kapliču. 

Uzņēmējdarbība un ražošana 
1. Atbalstīsim uzņēmējus, kuri sniedz 

prakses vietas, vasaras darba iespējas 
skolēniem un studentiem. 

2. Turpināsim nodrošināt lauksaimnie-
cības konsultanta pakalpojumus zemnie-
kiem, uzņēmējiem. 

3. Atbalstīsim jaunos uzņēmumus, pie-
saistot speciālistu (-us) projektu rakstīša-
nā. 

Kultūra un sports 
1. Optimizēsim kultūras pasākumus, 

uzlabojot to kvalitāti un lietderību. 
2. Atbalstīsim jau iesāktās tradīcijas 

svētku un pasākumu organizēšanā. 
3. Atbalstīsim sportistus, kuri sevi pie-

rādījuši ar labiem rezultātiem reģionu un 
Latvijas sacensībās. 

Pašvaldības darbs – darbība 
1. Nodrošināsim pašvaldības darba 

caurskatāmību. 
2. Nodrošināsim regulāras pašvaldības 

un iestāžu vadītāju atskaites par paveikto. 
3. Nodrošināsim regulāras tikšanās ar 

iedzīvotājiem, priekšlikumu uzklausīšanai. 
4. Uzlabosim pašvaldības darbinieku 

darba efektivitāti. 
Esam pateicīgi tiem, kuri ir darījuši līdz 

šim, bet arī mums ir ko teikt.

Deputātu kandidātu saraksts
Ziņas par deputātu kandidātu: izglītī-

ba, specialitāte, darba vieta, ieņemamais 
amats

Inguna Kaņepone – 
Latvijas Kultūras koledža 
– bibliotēku informācijas 
speciālists, Lubānas pilsē-
tas bibliotēkas vadītāja. 

Izdod Lubānas novada pašvaldība
Reģ. apl. Nr. 000701679

Redaktore Ligita Pētersone
Redakcijas tālr. 64820919; m.t. 28331185

e-pasts: ligita.petersone@lubana.lv 

Iespiests SIA "Erante" tipogrāfi jā
Tālr./fakss 64860983. Metiens 600 eks.

Mājaslapas adrese: www.lubana.lv

Par sniegto ziņu patiesumu, precizitā-
ti vēlētāju apvienību “Kopā varam vairāk” 
un “Mūsu mājas rītdienai” sarakstos (zi-
ņas par deputātu kandidātu, specialitāte, 
darbavieta, ieņemamais amats) atbild 
paši ziņu sniedzēji. Ligita Pētersone

Ziņa no 
bibliotēkas!

   Sakarā ar darbinieku atvaļinājumiem, 
laikā no 1. jūnija līdz 

1. oktobrim bibliotēka 
Lubānā būs atvērta darba 
dienās no 10.00 – 18.00.

     Sestdien, svētdien – 
bibliotēka slēgta!

S

Par deputātu 
kandidātiem

Deputātu kandidātu skaits – 17

Sievietes – 7, vīrieši – 10

Vecums: 21 – 30 gadi – 2; 
31 – 40 gadi – 1; 
41 – 50 gadi – 6; 
51 – 60 gadi – 8.
Vidējais vecums: 47,5 gadi
Vecākais kandidāts: 58 gadi
Jaunākais kandidāts: 26 gadi
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Pašvaldību vēlēšanas

Vēlētāju apvienība „Mūsu mājas rītdie-
nai” par svarīgāko uzskata mūsu novada 
cilvēkus – viņu vajadzības un intereses, ģi-
meni, darbu un atpūtu.

Jums ir dota iespēja noteikt, kas veidos 
mūsu novada nākotni, kāda būs dzīves kva-
litāte mūsu novadā.

Mūsu mērķis ir saglabāt un pilnveidot 
visu Lubānas novadā radīto. Jūs mūs pa-
zīstat, mēs droši atskatāmies uz paveikto, 
jo solījumi ir jāpilda.

Mēs vēlamies saglabāt tradīcijas un 
pēctecību, turpināt iepriekšējā domes sa-
saukuma labās iestrādes, vienlaikus māco-
ties no kļūdām.

Mūsu galvenie uzdevumi ir:
– Izstrādāt jaunu, vienotu novada at-

tīstības programmu, virzītu uz līdzvērtīgu 
teritorijas attīstību un pašvaldības pakalpo-
jumu nodrošināšanu iedzīvotājiem;

– Atbalstīt izglītību kā vienu no galvena-
jām prioritātēm, nodrošinot izglītības pie-
ejamību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai;

– Sniegt atbalstu grūtībās nonākuša-
jiem un sociāli neaizsargātajiem iedzīvo-
tājiem;

– Veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu 
vidi;

– Turpināt uzsākto darbu novada infra-
struktūras sakārtošanā.

Pašvaldībā
Turpināsim mērķtiecīgi strādāt, lai no-

vadam piesaistītu papildus fi nanšu līdzek-
ļus.

Pilnveidosim sadarbību ar kaimiņu un 
citiem novadiem un sadarbības partneriem 
ārzemēs.

Strādāsim pie e-pakalpojumu ievieša-
nas un regulāras informācijas apmaiņas 
starp pašvaldību un iedzīvotājiem.

Veicot pašvaldībai deleģēto funkciju iz-
pildi, nodrošināsim racionālu un sabalan-
sētu budžeta līdzekļu izlietošanu.

Pilnveidosim iekšējās kontroles sistē-
mu pašvaldības institūcijās un kapitālsa-
biedrībā.

Izglītība, kultūra, sports, reliģija
Izstrādāsim kopēju novada izglītības 

iestāžu stratēģiju.
Nodrošināsim bērniem iespēju izkopt 

savus talantus un saturīgi pavadīt brīvo 
laiku, izvēloties profesionālās ievirzes un 
interešu izglītības programmas novada 
skolās.

Turpināsim sniegt fi nansiālu atbalstu 
mācību olimpiāžu uzvarētājiem, sporta 
sasniegumu ieguvējiem, mākslas un mū-
zikas laureātiem un to skolotājiem visās 
mācību iestādēs.

Pilnveidosim un modernizēsim skolu 
mācību tehnisko bāzi.

Turpināsim saglabāt brīvpusdienas 
un bezmaksas transportu uz skolu visiem 

skolēniem.
Atbalstīsim novada izglītības iestāžu ie-

saistīšanos starptautiskajos projektos.
Radīsim iespēju sociālā pedagoga pie-

saistei novada izglītības iestādēm.
Saglabāsim un attīstīsim novadā eso-

šās kultūras tradīcijas un novada kultūr-
vēsturisko mantojumu.

Finansēsim pilsētas kluba piebūves 
celtniecību.

Nodrošināsim publiskā peldbaseina iz-
veidi un darbību PII “Rūķīši” telpās.

Turpināsim atbalstīt tautas sportu un 
sporta dzīvi novadā.

Izdosim grāmatu par mūsu novadu, 
veltītu Latvijas simtgadei.

Atbalstīsim pensionāru apvienības, ne-
valstisko, sabiedrisko un reliģisko organi-
zāciju darbību.

Infrastruktūra
Turpināsim zaļo teritoriju labiekārtoša-

nu un uzturēšanu, parka, atpūtas un rotaļu 
laukumu pilnveidošanu.

Finansēsim jaunas kapličas būvniecī-
bu Lubānas Jaunajos kapos.

Veiksim ceļa pārbūvi (Jaunie kapi – 
Birznieki – Dambīši), tajā skaitā tilta pār 
Liedi atjaunošanu. Turpināsim ceļu un ielu 
segumu atjaunošanas darbus gan pilsētā, 
gan lauku teritorijā.

Renovēsim siltumtrasi no katlumājas 
Ozolu ielā uz daudzdzīvokļu māju Ozolu 
ielā 14.

Sakārtosim novadgrāvjus un caurtekas 
pilsētas teritorijā un atjaunosim meliorāci-
jas sistēmas lauku teritorijās.

Turpināsim graustu nojaukšanu nova-
da teritorijā.

Labiekārtosim estrādi un tās teritoriju.
Uzņēmējdarbība
Atbalstīsim uzņēmējus pašvaldības 

kompetences un fi nanšu iespēju robežās.
Turpināsim projektu ideju konkursu 

“Sāc Lubānā”.
Izveidosim kopīgu informāciju par ak-

tīvās atpūtas un lauku tūrisma iespējām 
Lubānas novadā.

Sociālā drošība un palīdzība
Turpināsim nodrošināt sociālo jautāju-

mu risināšanu novadā, sniedzot materiālo 
palīdzību trūcīgiem un maznodrošinātiem 
iedzīvotājiem, ģimenēm ar bērniem, inva-
līdiem, politiski represētajiem, pensionā-
riem.

Nodrošināsim pilnvērtīgu sociālās palī-
dzības un pakalpojumu sistēmu (sociālais 
dienests, mājas aprūpe, aprūpes centrs).

Pilnveidosim sociālā atbalsta pasāku-
mus ģimenēm ar bērniem.

Ar Jūsu atbalstu un mūsu vēlmi strādāt 
– veidosim Lubānas novadu tādu, lai mēs 
visi šeit justos kā mājās.

Vēlētāju apvienība “Mūsu mājas rītdienai”
Priekšvēlēšanu programma

Tālis Salenieks – Latvijas 
Valsts Fiziskās Kultūras in-
stitūts – sporta skolotājs, 
Lubānas novada pašvaldība  
– domes priekšsēdētājs.

Juris 
Mitjakovs
– Rēzeknes Augstskola, so-
ciālo zinātņu maģistra aka-
dēmiskais grāds vadības 
zinātnē, SIA Holzwerke Lu-
bāna forvardera operators.

Rudīte Kolāte – Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, mežsaimniecī-
bas inženieris, Latvijas Uni-
versitāte, kultūras vēstures 
skolotājs, Lubānas Mākslas 
skola – direktore.

Laila Ozoliņa – Latvijas 
Lauksaimniecības universi-

tāte, sociālo zinātņu baka-
laurs ekonomikā, LOG Birojs 
valdes locekle; Eiropas Lūši 
grāmatvede; Lettes grāmat-
vede; Lubānas vidusskola – 
skolotāja; Lubānas kultūras 
nams – deju 

kolektīvu vadītāja.

Guntis Klikučs – Lubānas vi-
dusskola, vidējā izglītība, z/s 
“VILCES” īpašnieks.

Iveta Peilāne – Liepājas Valsts 
pedagoģiskais institūts, sā-
kumskolas skolotāja, Lubānas 
vidusskola – direktore.

Sandra Valaine – Latvijas Uni-
versitāte, vizuā-
lās mākslas un 
mākslas vēstu-

res skolotāja, Lubānas Mākslas 
skola – skolotāja, Meirānu Kal-
paka pamatskola – skolotāja.

Līga Špune – 
Latvijas Valsts universitāte, in-
ženieris–ekonomists, Lubānas 
novada pašvaldība – grāmat-
vede.

Lana Kunce 
– Daugavpils 

Pedagoģiskā universitāte, 
fi ziskās audzināšanas sko-
lotāja, Meirānu Kalpaka pa-
matskola – direktore.

Ilgonis Losāns – Latvijas 
Valsts universitāte, ģeogrāfs, 
pasniedzējs, Lauku atbalsta 
dienests – lauku reģistra daļas 
vadītājs.

Deputātu kandidātu saraksts
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Pašvaldībā. Aktuāli

2017. gada 3. jūnijā Latvijā notiks kār-
tējās pašvaldību vēlēšanas. Pašvaldību 
vēlēšanas tiks sarīkotas 119 vēlēšanu ap-
gabalos, kuru robežas atbilst 9 republikas 
pilsētu un 110 novadu robežām.  Tiesības 
piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balss-
tiesīgajiem Latvijas un ES pilsoņiem, sākot 
no 18 gadu vecuma.  

Lubānas novada vēlēšanu iecirknis 
Nr.656, kurš atrodas Lubānas pilsētas klubā,  
Tilta ielā 14, Lubānā, vēlēšanu dienā, 3. jūni-
jā, tāpat kā vēlēšanu iecirkņi visā Latvijā, būs 
atvērts no pulksten 7.00 līdz 22.00. 

Balsošanas kārtība vēlēšanu iecirknī
Pirms balsošanas dokumentu saņemša-

nas, vēlētājam vēlēšanu iecirkņa darbinie-
kam jāuzrāda derīgs personu apliecinošs 
dokuments – pase vai personas apliecība un 
jāparakstās vēlētāju sarakstā. Jums tiks iz-
sniegta vēlēšanu aploksne, apzīmogota ar 
iecirkņa zīmogu, un vēlēšanu zīmju kom-
plekts – divas vēlēšanu zīmes. Balsošanai 
izvēlieties vēlēšanu kabīni vai nodalījumu! Lai 
nobalsotu, no abām  vēlēšanu zīmēm jāizvē-
las viena – ar to kandidātu sarakstu, par kuru 
vēlaties balsot. Vēlēšanu zīmē varat: ar „+“ 
atzīmēt kandidātus, kurus īpaši atbalstāt, iz-
svītrot kandidātus, kurus neatbalstāt vai neiz-
darīt nekādas atzīmes. Atzīmes vēlēšanu 
zīmē lūdzu izdarīt korekti, lai jūsu griba būtu 

3. jūnijs – pašvaldību vēlēšanas
saprotama nepārprotami, sevišķi tas attiecas 
uz svītrošanu. Jāpārsvītro kandidāta vārds 
un uzvārds, nevis jāievelk svītra tam pretī 
esošajā rombā. Pēc tam aploksne, kurā ie-
vietota izvēlētā zīme, jāaizlīmē un jāiemet vē-
lēšanu kastē. Neizmantoto vēlēšanu zīmi va-
rat ņemt līdzi, atstāt vēlēšanu iecirknī tām 
paredzētajā vietā vai turpat paņemt trūkstošo 
vēlēšanu zīmi, lai veidotos pilns vēlēšanu 
zīmju komplekts. 

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā
No 29. maija līdz vēlēšanu dienai, 3. jūnija 

plkst. 12.00, vēlētāji, kuri veselības stāvokļa 
dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikt 
balsošanu savā dzīvesvietā. Šo iespēju vēlē-
tāji var izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies 
sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā. Lai pieteiktu 
balsošanu dzīvesvietā, jāuzraksta iesnie-
gums, kurā jānorāda vēlētāja vārds, uzvārds, 
personas kods un adrese, kur jāierodas vēlē-
šanu komisijai. Iesniegumu iecirknī drīkst no-
gādāt jebkura vēlētāja uzticības persona. Vē-
lētāja uzticības persona iesniegumu vēlētāja 
vārdā var aizpildīt arī uz vietas vēlēšanu iecir-
knī. Pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vie-
tā var arī vēlēšanu dienā pēc pulksten 12.00, 
taču jāņem vērā, ka šajā gadījumā vēlēšanu 
komisija izbrauks pie vēlētāja, ja varēs paspēt 
ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz balsoša-
nas beigām, pulksten 22.00.

9. maija pēcpusdienā Lubānas novada 
tūrisma pakalpojuma sniedzēji viesojās 
zvejnieku sētā “Zvejnieki” pie Lubāna eze-
ra, kur saimnieces Annas Macānes pārziņā 
ir Latgales kulinārā mantojuma tradīcijas 
(pēc pieteikuma tiek gatavoti dažādi zivju 
ēdieni) un gida pakalpojumi pa Īdeņas 
zvejniekciemu un Teirumnieku purva taku. 
Saimnieks Jānis Macāns slavens ar savām 
žāvētajām zivīm un humora pilnajiem stās-
tiem par Lubāna apkārtnes vēsturi. 

Vakara gaitā Madonas novada pašval-
dības tūrisma darba organizatore Sanita 
Soma prezentēja tūrisma ceļvedi “Lubāna 
ezera noslēpumi 2017”. Šāda veida ceļve-
dis tiek izdots jau otro gadu ar mērķi pie-
saistīt uzmanību Lubāna ezera tuvumā 
esošajām tūrisma apskates vietām. Klāt nā-
kuši vēl četri apskates objekti, bet šogad 
nav akcijas, kurā, apskatot noteiktu objektu 
skaitu, būtu iespēja iegūt kādu balvu. Ceļ-
vedi var bez maksas saņemt Lubānas no-
vada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantoju-
ma centrā.

19. un 20. maijā Valmierā norisinājās 
lielākā uzņēmēju un amatnieku izstāde “Vi-
dzemes uzņēmēju dienas 2017”, kas šo-
gad svinēja vērienīgu jubileju – 20. gads-
kārtu. Vidzemes uzņēmēju dienās Lubānas 
novadu pārstāvēja Lubānas amatnieki, SIA 

“Hereford Agro”, Lubānas vīnotava un Lu-
bānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrs. 

Paldies pašvaldībai, kas fi nansēja izstā-
des dalības maksu, un uzņēmējiem, kuri 
divas dienas reklamēja gan savu darbības 
jomu,  gan Lubānas novada pašvaldību. 

Izstādes dalībniekus aicinājām braukt 
ciemos uz Lubānas novadu, iepazīt mūsu 
aktīvos un radošos cilvēkus, izbaudīt da-
bas skaistumu un apmeklēt ievērojamākās 
novada tūrisma apskates vietas, kā arī do-
ties apkārt Lubāna ezeram, izmantojot tū-
risma ceļvedi “Lubāna ezera noslēpumi 
2017”.

Aicinu ikvienu iepazīties Lubānas mā-
jaslapā www.lubana.lv vai uz vietas Lubā-
nas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrā ar tūrisma piedāvājumu, 
un izbaudīt to kopā ar ģimeni, radiem un 
draugiem. 

Līdz 15. jūlijam aicinu apskatīt tautas 
lietišķās mākslas studijas “Gundega” izstā-
di “Zīda kaislības”. Izstādes dalībnieču 
viens no iedvesmas avotiem – Lubānas no-
vadnieka, latviešu glezniecības klasiķa Rū-
dolfa Piņņa abstraktā glezniecība.

Lubānas novada pašvaldības kultūras 
darba speciāliste Ilze Kraukle 

Lubānas novada tūrisma 
aktualitātes

Biznesa idejas
30. marta domes sēdē tika pieņemts lē-

mums – izsludināt biznesa ideju konkursu 
“Sāc Lubānā”. Biznesa ideju iesniegšanas 
laiks bija līdz 19. maijam. 

Konkursam tika iesniegtas biznesa idejas:
1. SUP dēļu ar airiem, drošības vestu, pare-

dzēto nomas piederumu iegāde un nomas vietas 
labiekārtošana.

2. Fotopakalpojumi Lubānas novadā – foto-
studijā vai izbraukumā.

3. Saldētu dārzeņu un ogu ražošana, pārtikas 
piedevu ražošana.

4. Ķīmiskā tīrīšana ar EKO tīrīšanas līdzek-
ļiem.

5. Galdniecības, mēbeļu un interjera elemen-
tu izgatavošanas uzņēmuma nodibināšana. 

6. Pirts zāļu paklāju aušanas darbnīcas attīstī-
ba.

7. Atpūtas un izklaides pasākumu (piesaistot 
nepieciešamos speciālistus, profesionāļus – 
mūziķus, pasākumu vadītājus, ēdināšanas iestā-
des, atpūtas vietas u.c.) plānošana, organizēša-
na un vadīšana bērniem un pieaugušajiem. Ātrās 
uzkodas – popkorns un cukura vate. 

Atgādināšu, ka konkursa mērķis bija motivēt 
iedzīvotājus realizēt biznesa idejas jaunu pro-
duktu, pakalpojumu un darba vietu radīšanai, 
sniegt pašvaldības atbalstu  uzņēmumu un fizis-
ko personu projektu realizācijai, sekmēt jaunu 
uzņēmumu veidošanos un attīstīšanos novadā. 
Un tagad atbildīgais un smagais darbs Vērtēša-
nas komisijai – izvērtēt pieteikumu atbilstību uz-
stādītajiem mērķiem. Ligita Pētersone

Lubānas novada vēlēšanu iecirknis 
iesniegumus pieņems šādos laikos:

 pirmdien, 29. maijā: 
 no plkst. 16.00 līdz 20.00, 

 otrdien, 30. maijā: 
 no plkst. 9.00 līdz 13.00,

 trešdien, 31. maijā: 
 no plkst. 17.00 līdz 20.00,

 ceturtdien, 1. jūnijā: 
 no plkst. 9.00 līdz 12.00,

 piektdien, 2. jūnijā: 
 no plkst. 10.00 līdz 16.00,

 sestdien, 3. jūnijā: 
 no plkst. 7.00 līdz  12.00.

Iepriekšēja balsošana
Pašvaldību vēlēšanās ir arī iespēja nobalsot 

iepriekš. Iecirkņu darba laiks iepriekšējās 
balsošanas dienās:

 trešdien, 31. maijā: 
 no plkst. 17.00 līdz 20.00,

 ceturtdien, 1. jūnijā: 
 no plkst. 9.00 līdz 12.00,

 piektdien, 2. jūnijā: 
 no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Izmantot iespēju balsot iepriekš var 
jebkurš vēlētājs, kurš nevarēs ierasties vē-
lēšanu iecirknī vēlēšanu dienā.

 Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu 
tālrunis par vēlēšanām – 67049999, informā-
cija www.cvk.lv 

 Lubānas novada vēlēšanu komisijas 
tālrunis uzziņām – 29383603.

Lubānas novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja Sandra Līcīte 
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„Kaktusa” komanda: 
Redaktore: Agnese Ērgle
Skolotāja – konsultante: Aiva Caunīte
Korespondenti:  Kate Krēsliņa, 
Marina Puška, Jēkabs Ērglis, 
Sabīne Novakšanova, Rihards Kravalis.
Skolas mājaslapa: www.kalpakapsk.lv 
e-pasts: meirani1@inbox.lv

Kārtējais darba cēliens Meirānu Kal-
paka pamatskolā teju tuvojas nobeigu-
mam. Atskatoties un rezumējot, jāteic, ka 
tas bijis ražīgs un notikumiem bagāts.

Trešā daļa skolēnu mācījušies ar labām 
un teicamām sekmēm. Vidējais vērtējums 
skolā ir 6,43. Esam startējuši starpnovadu 
latviešu, krievu, angļu, matemātikas, sporta 
un vizuālās mākslas olimpiādēs, vairākos 
vizuālās mākslas, literārās jaunrades un ra-
došo darbu konkursos, sporta sacensībās 
Latvijas mērogā.

Koncertos skatītājus priecēja 1. – 4. klašu 
un 5. – 9. klašu ansambļi (sk. R.Kolāte), 1. – 
6. klašu deju kolektīvs (sk. I.Straume), teātra 
pulciņš (sk. V.Sniķere), pirmsskolas grupi-
ņas „Kāpēcīši” bērni (sk.Dz.Aizsilniece). Jā-
teic gan, ka esam kā skudras mājā, kur nav 
neviena malā sēdētāja. Visi dara visu – tāds 
ir mūsu „pūžņa likums”. Lai arī kā reizēm 
varbūt gribas paslinkot, palikt nemanāmam, 
atceroties pēc laika nospēlētās lomas, iz-
dziedātās dziesmas, saprotam, ka tās pa-
līdzēja kļūt drosmīgākiem, uzņēmīgākiem, 
ieraudzīt pasauli plaši atvērtām acīm. Sko-
lēnu vidū īpaši iemīļoti ir Latvijas dzimšanas 
dienas un Ziemassvētku pasākumi, kas nāk 
ar savdabīgu kopības sajūtu, iekšēju spēku. 
Kā vienmēr, izaicinājums ir arī Kalpaka atce-
res pasākumu cikla dažādās sacensības. 
Vislielāko atsaucību gan izpelnījās Valentīn-
dienai veltītā Popiela, kas bija bērnu pašu 
organizēts pasākums, kur slavenību ādās 
iejutās ikviens skolēns un skolotājs. 

Tāpat kā bērni, arī skolotāji nebeidz piln-
veidot savas iemaņas, mācoties, kopīgi ar 
Lubānas vidusskolas skolotājiem apmeklē-
jot centra „Dardedze” semināru ”Mobinga 
jeb vienaudžu savstarpējās vardarbības 
novēršana skolas vidē!”, K. Bikšes vadītos 
audzināšanas kursus, LVM un Mammasda-
ba rīkotos kursus „Pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveide vides izglītībā par 
ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu”. 

Aizvadītajā mācību gadā vairāk darbo-
jāmies vides un savstarpējo attiecību stipri-
nāšanas jomās trīs lielos projektos – Nord-
plus Jauniešu mobilitāšu projektā „Ūdens 
– dzīvības avots”, Erasmus+ projektā „Zem 
tolerances lietussarga”, kā viena no Mam-
masdabas Vēstniecības skolām 2016./2017. 
Katru mēnesi tika organizēts vismaz viens 

pasākums par katru no tēmām, plašāka in-
formācija par kuriem atrodama mūsu skolas 
mājaslapā www.meiranukalpakapsk.lv un 
„Lubānas Ziņu” pielikumā avīzītē „Kaktuss” 
(sk. A.Caunīte). Iepriecina, ka mūsu skolē-
ni arvien vairāk domā “zaļi” – vāc izlietotās 
baterijas, makulatūru. Piedāvāto iespēju 
klāsts ir bijis plašs, vismaz pa kripatiņai zinā-
šanu un prasmju ir ticis katram. Mācāmies 
to mākslu, saprasties ar sevi, cilvēkiem un 
dabu.

Prieks par sadarbību ar Lubānas nova-
da pašvaldību, Meirānu tautas namu, Lubā-
nas novada sociālo dienestu un bāriņtiesu, 
pansionātiem un sociālās aprūpes cen-
tru, Lubānas vidusskolu, Degumnieku un 
Barkavas, Kristiāna Dāvida pamatskolām! 
Prieks par sadarbību ar mūsu ilggadējiem 
atbalstītājiem – SIA „Velga”, IU „Rozes zie-
dā”, z/s „Bļodāri”. Prieks par sadarbību ar 
vecākiem, prieks, ka rūpējaties par saviem 
bērniem un esiet gatavi kopīgam dialogam. 
Īpašu paldies gribam šoreiz teikt trim mam-
mām no skolas padomes – deju kolektīva 
„krustmātei” un gardumu sarūpētājai Lailai 
Krēsliņai, „tērpu māksliniecei” un ideju ne-
sējai Jautrītei Aizsilniecei, „vides dizainerei” 
un balstam skolēnu organizētajos pasāku-
mos Dacei Ūbelītei-Puškai! 

Skolēni – atpūtieties pa vasaru kārtīgi, 
smeliet spēku un iedvesmu dabā, sakārtojiet 
savas domas, lai ar tikpat dzirkstošām acīm 
atkal varam tikties septembrī! Vecāki – turiet 
savus mazos putniņus plaukstas stiepiena 
attālumā, ļaujiet tiem rīkoties pašiem, bet 
vienmēr esiet par viņiem nomodā! Līdzcilvē-
ki – bez jūsu padoma un atbalsta mūsu dzī-
ve būtu daudz sarežģītāka, lai mums apkārt 
valda optimisms, saskaņa un saticība!

Skolas administrācija

Vēl viens gads 
aizskrējis, 
atstājis pēdas…

Redaktora sleja
Sveicināti pavasarī!
Ir sācies pavasara un mācību gada pēdē-

jais mēnesis. Maijs ir iesācies diezgan silts, bet 
nedrīksts aizmirst, ka pavasaris ir viltīgs. Esam 
aizvadījuši Darba svētkus, 4. maiju, Eiropas die-
nu, Māmiņdienu. Dārzos jau zied tulpes, krokusi 
un citi pavasara ziedi (līdz ceriņiem gan nāksies 
pagaidīt, bet tas nekas). Dienās lakstīgalas pa-
dzied savu skaisto dziesmu, vakaros īpašu vie-
tu ieņem skaistie saulrieti un pavasara smarža.   
Drīz sāksies vasara...

Bet vēl ir maijs, un tas nozīmē arī mācības 
un dažādus pasākumus skolā. Ko tad mēs mai-
jā esam paveikuši? Pirmajā maija nedēļā pie 
mums viesojās Erasmus+ dalībnieki no 5 val-
stīm: Vācijas, Polijas, Spānijas, Turcijas, Grieķi-
jas. Daudz uzzinājām par šo valstu skolām, no 
kurām bija šie skolotāji. 10. maijā pie mums vie-
sojās valsts un sociālās aprūpes centra “Latga-
le” Lubānas fi liāles dalībnieki ar pavasarīgu kon-
certu, 12. maijā mācību gads beidzās 9. klases 
skolēniem, kuriem jākārto eksāmeni 4 mācību 
priekšmetos. Laiks kļūst siltāks, kāds varbūt ir 
atklājis jau peldēšanās sezonu, kāds vēl tikai to 
darīs, kāds savu brīvo laiku pavada, braukājot ar 
velosipēdu, tāpēc iesaku padomāt arī par savu 
drošību. 17. maijā pie mums viesojās Rīgas paš-
valdības policijas darbinieki kopā ar Rotto, lai at-
gādinātu par mūsu drošību vasarā. Saņēmām 
arī dāvaniņas un atstarotājus.

Laiks skrien vēja spārniem, un nemanām, 
ka pienākušas maija pēdējās dienas.

23. maijs – “Kāpēcīši” ar teātra izrādi “Trīs 
laimīgi zaķi” viesojās Lubānas pansionātos. 

25. maijs – jaunsargu sacensības Lubānā; 
skolu avīžu redaktoru tikšanās Lazdonā.

26. maijs – Gada noslēguma pasākums, 
kad atskatāmies uz aizvadītā mācību gada noti-
kumiem skolā, suminām Gada skolēnu un sko-
lotāju, labiniekus un olimpiāžu dalībniekus.

28. maijs – 3. jūnijs – Nordplus Jauniešu 
mobilitāšu projekta „Ūdens – dzīvības avots” 
dalībnieku vizīte Igaunijā.

29. maijā “Kāpēcīši” dosies uz teātru festi-
vālu Degumniekos.

29. – 31. maijs skolā notiks radoša un fi ziski 
aktīva darbošanās.

Pavasaris skolās ir arī izlaidumu laiks, tāpēc 
30. maijā izlaidums pirmsskolas grupiņas “Kā-
pēcīši” bērniem un 7. jūnijā – 9. klases skolē-
niem.

Veiksmīgi esam piedalījušies Zaļās klases 
konkursā “Lielā 100-gade” un iekļuvuši fi nālā, 
kurš notiks jūlija sākumā kempingā “Abrag-
ciems”.

Tā kā šajā mācību gadā šī ir pēdējā redak-
tora sleja, es jums novēlu izbaudīt vasaru (lai tā 
ir silta), izturību pēdējos pārbaudes darbos, kār-
tīgi atpūsties! Uz tikšanos rudenī! 

Agnese Ērgle
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Erasmus+ projekta „Zem tolerances lietussarga” 
pārstāvji viesojas Latvijā
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Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte “Kaktuss”

No 1. – 6. maijam Meirānu Kalpaka pa-
matskolā notika Erasmus+ skolu partnerī-
bas projekta „Embracing differences under 
the umbrella of tolerance” Nr. 2016-1-PL01-
KA219-026073_4 tikšanās. 

Mācību gada laikā esam daudz darboju-
šies, lai veidotu jauniešiem izpratni par iecietī-
bu, sapratni un cieņu. Skolā notika Tolerances 
dienai veltīta pēcpusdiena, Draudzības nedēļa, 
nodarbība ar Lubānas Jauniešu centra vadītāju 
Lindu Irbi. Mācību un klases stundās runājam 
par šīm tēmām. Esam izveidojuši kopīgu grā-
matu par mums pašiem – tik līdzīgiem un tomēr 
atšķirīgiem. Esam sagatavojuši nelielas fi lmiņas 
par netolerantu rīcību. Gatavojām vārdnīcas un 
pildījām testu. Vairākkārt esam snieguši priekš-
nesumus Valsts sociālās aprūpes centra „Lat-
gale” fi liālēs Lubānā un Rupsalā, arī Lubānas 
veselības un sociālās aprūpes centrā. Maija sā-
kumā mūs priecēja Lubānas pansionāta klien-
tu sniegtais koncerts. Visās skolas aktivitātēs, 
projektos cenšamies veidot savstarpējo cieņu, 
prasmi darboties komandā, uzklausīt otru. To-
lerance nav ar cipariem izmērāms lielums, tā 
jākopj un jāveido mūža garumā.

Šī projekta tikšanās notika Latvijai zīmīgā 
laikā, kad svinam Latvijas Neatkarības atjau-
nošanas gadadienu, tāpēc jo īpašs prieks un 
lepnums bija parādīt mūsu saliedētību un dzī-
vesprieku. 

Pirmkārt, tika analizēts aizvadītajā mācību 
gadā padarītais un spriests par turpmākajiem 
darbiem un uzlabojumiem projekta sekmīgai 
realizēšanai. Sveicām ciemiņus arī ar skanīgām 
dziesmām un Ineses, Montas un Agneses sa-
gatavotu stāstījumu par mūsu skolu. Iepazinām 
sadarbības partneru skolas, valstis angliski 
runājošu citzemju skolotāju prezentācijās. Rā-
dījām mācību procesu mūsu skolā. Liezēres 
pusē mūs sirsnīgi uzņēma, izrādīja un par savu 
darbību pastāstīja, kopīgi izpēdot Latviju un svi-
nēt Baltā galdauta svētkus aicināja bērnudārzā, 
skolā, jauniešu centrā un pensionāru biedrībā, 
kā arī Madonas novada bērnu un jauniešu ār-
pusģimenes aprūpes un atbalsta centrā „Ozo-
li”. Interesants jaunatklājums mūsu viesiem bija 
smilšu terapijas kabinets, un patiesi saviļņojo-
šas emocijas radīja nodarbība ar klusuma vin-
grinājumiem un vizualizētu stāstu no Bībeles. 
Iepazināmies ar biedrības „Mēs saviem bēr-
niem”, kas apvieno Madonas puses ģimenes, 
kurās ir bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām, 
darbību un piedāvātās iespējas. Vērojām kanis 
terapijas nodarbības un uzzinājām šīs metodes 
pamatprincipus. Viesi tikās ar Lubānas novada 
domes priekšsēdētāju Tāli Salenieku. Plašāku 
ieskatu Lubānas pilsētas un novada dzīvē un 
ikdienas darbos sniedza Lubānas vidusskolas 
gidu pulciņa ekskursija un fi lmiņa Lubānas tū-
risma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā, 
„Lubānas vīnotavā”. Ļāvām viesiem „izgaršot” 
gan Latvijas lauku ainavu pie Lubānas ezera, 
Tīrumnieku dabas takās, gan Vecrīgas ielu  un 
namu vēsturisko burvību. Kopīgās radošajās 

darbnīcās gatavojām latviešu nacionālos ēdie-
nus, vaska sveces, ādas rokassprādzes, smar-
žīgas ziepes un līksmas tautu meitas – magnē-
tiņus. 

Valsts svētku priekšvakarā Meirānu tautas 
namā notika sirsnīgs svētku koncerts „Tava lai-
me ir tavas mājas”, kur uzstājās Meirānu Kal-
paka pamatskolas skolēni un Meirānu tautas 
nama pašdarbības kolektīvi. Interesants piedzī-
vojums viesiem bija arī baleta izrādes „Pie zilās 
Donavas” apmeklējums Latvijas Nacionālajā 
operas un baleta teātrī. Bet īpašs pasākums 
mums visiem izvērtās Baltā galdauta svētki 
4.maijā. Iepazinušies ar operdziedātāja Jāņa 
Zābera skaisto, bet traģisko dzīves gājumu „Ve-
cajā ceplī”, sasēdāmies laivās un, lēnītēm airē-
jot pa Aivieksti, straume mūs aiznesa līdz skolai. 
Krastā, tērpušies tautas tērpos, sagaidīja mūsu 
skolotāji, tehniskie darbinieki, skolēni ar skanī-
gām dziesmām kokles pavadījumā. Pie kopīga 
saimes galda baudījām tradicionālus latviešu 
ēdienus (skābeņu zupu, ugunskurā ceptus 
kartupeļus ar biezpienu un siļķi, pelēkos zirņus, 
pašu sieto sieru, ceptos pīrāgus, tortes u.c.). 
Raiti ritēja deju un rotaļu soļi pie ugunskura. Arī 
bērnu acīs dzirkstīja prieks: tas esot kaut kas 
nepieredzēts – svētki tautiskā – senatnīgā stilā 
ar mūsdienīgiem elementiem.

Lai mūsu spāņu, grieķu, turku, vācu un 
poļu kolēģi aizbrauktu no Latvijas ar smaidu 
uz lūpām, pozitīvu emociju bagāžu un pieredzi 
par latviešu viesmīlību, kopā būšanas spēku un 
tautas tradīciju nenovērtējamo pūru, neskartās 
dabas valdzinājumu un mūsu cilvēku neatlai-
dību un sīkstumu visās dzīves jomās, rūpējās 
daudzi jo daudzi ļaudis. Vissirsnīgākā pateicī-
ba kolēģiem – visiem mūsu skolas skolotājiem 

un tehniskajiem darbiniekiem, skolēniem, kā 
arī Lubānas novada domes priekšsēdētājam, 
Lubānas puses ļaudīm – Ilzei Krauklei, Mārim 
Valainim, Kristapam Jānim Kuncim, Henrijam 
Alfrēdam Kuncim, Edvīnam Ozoliņam, Oskaram 
Žvaginam, Guntai Briezei, Anitai Tropai, Lailai 
Strodei, Meirānu tautas nama pašdarbības ko-
lektīviem – vecākās paaudzes deju kolektīvam 
„Meirāni” un dāmu deju kopai „Magones”, In-
gai Aizsilniecei, Lubānas jauniešu centram, SIA 
„Lubānas patērētāju biedrībai”, SIA „Lubauto”, 
cilvēkiem, kas palīdzēja sagādāt gardo mielas-
tu Baltā galdauta svētkos – Inesei Ķeverei, Lailai 
Krēsliņai, Baibai Pomerei, Ingrīdai Zībergai, z/s 
„Rozas”, Madonas novada bērnu un jauniešu 
ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centram 
„Ozoli” un īpaši tā vadītājai Sarmītei Pabērzai, 
Liezēres pamatskolai, Liezēres pagasta bērnu-
dārzam, Liezēres jauniešu centram,  Montesori 
un svētdienas skolas skolotājai Regīnai Paeglei, 
biedrībai „Mēs saviem bērniem” un kinoloģei un 
kanis terapijas speciālistei Ingūnai Tihomirovai. 
Īpašu paldies gribu teikt mūsu skolas direktorei 
Lanai – nepagurstošam ideju ģeneratoram, vir-
zītājspēkam un dvēselītei!

Mans vēlējums lai skan īru lūgšanas vār-
diem: „Lai tavām rokām vienmēr ir ko darīt! Lai 
tavā makā vienmēr ir pāris monētu! Lai saule 
vienmēr spīd tavā logā! Lai lietum vienmēr seko 
varavīksne! Lai draugs tev vienmēr pastiepj 
palīdzīgu roku! Un, lai Dievs pilda tavu sirdi ar 
prieku!” 

Plašāka fotoreportāža no tikšanās skatāma 
www.meiranukalpakapsk.lv.

Projekta koordinatore Meirānu Kalpaka 
pamatskolā Ilze Stiprā

Baltā galdauta svētki.

Līdzfi nansē
Eiropas Savienības
Erasmus+ programma
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Novadā Ko iedzīvotāji 
vēlas telpās 

O.Kalpaka ielā 2
Sakarā ar to, ka atbrīvojušās telpas 

Oskara Kalpaka ielā 2, Lubānā (bijušais grā-
matu veikals), pašvaldība vēlējās uzklau-
sīt iedzīvotāju, uzņēmēju viedokli par to, 
kādu pielietojumu rast šīm telpām. 

Priekšlikumi bija jāiesūta līdz 15. mai-
jam. Jāsaka, ka iedzīvotāju atsaucība ne-
bija liela (vien 10 zvanītāji), tāpēc pašval-
dībai būs grūti izšķirties, kurai no idejām 
dot zaļo gaismu. No saņemtajiem zvaniem 
izkristalizējās, ko iedzīvotāji vēlas: veterinā-
rā aptieka; kafejnīca, kurā varētu nobaudīt 
mājās ceptas kūkas; paplašināt bibliotēkas 
telpas. Varbūt iedzīvotājiem ir vēl kādas ci-
tas idejas?

 Ligita Pētersone 

Iepriekšējā laikraksta numurā 
(Nr. 9 (480)) rakstā 

“Lubānas džunglis 2017” 
RADUSIES KĻŪDA. 

Puišu grupā ar savu mērķi 
vietu sadalījums ir sekojošs: 

1.v. Kaspars Kaverskis; 2.v. Deivo Mūkins; 
3. v. Kristaps Mežsargs un 

4.v. Kristaps Pērkons. 

Redaktore atvainojas abiem Kristapiem 
par pieļauto kļūdu rakstā.

Policijas ziņas
20. maijā, plkst. 2.40 Lubānas novadā, 

Indrānu pagastā, nenoskaidrota persona 
pa vietējas nozīmes ceļu vadot automašī-
nu „Audi”, nepakļāvās vairākkārtējai polici-
jas darbinieku likumīgajai prasībai apturēt 
transportlīdzekli, uzsākot bēgšanu. Auto-
mašīna ieslīdēja grāvī un tās vadītājs no 
notikuma vietas aizbēga. Policija noskaidro 
notikušā apstākļus.

6. maijs Lubānas pilsētas bibliotēkā – 
tikšanās ar grāmatas “Tur aiz  skolas kalna” 
autori Mudīti Tauriņu. 

Atsauksme par grāmatu, kas uzdāvināta  
Lubānas pilsētas bibliotēkai.

Mudīte Tauriņa dzimusi 1940. gada 15. 
martā tieši Lubānas balto klānu maliņā – Zvi-
dzienas „Augstkalniņos”, kur „pojezds naīt, 
i gaiļs nadzīd”, – un ir jaunākā no septiņiem 
bērniem ģimenē. Vēlāk Tauriņi dzīvojuši Indrā-
nu pagasta „Ņidrītēs” un vecajā Liedeskrogā. 
Lubānā sākas meitenes skolas gaitas, bet 4. 
klasē pēc Jaunā gada Mudīte aiziet dzīvot pie 
māsas Bērzaunē. 

Lubānai un lubāniešiem veltītas pirmās 
107 lappuses grāmatā, kur lasām, cik pieticī-
gos apstākļos prata izdzīvot kupla daudzbēr-
nu ģimene izpostītā zemē pēc kara.

Skaistie jaunības gadi (1956 – 1959) pava-
dīti Talsu vidusskolā. Man bija ļoti interesanti 
lasīt par tiem, jo šajā laikā Gulbenes vidussko-
lā mācījies mans vīrs. Bet vēl svarīgākas man 
šķita lappuses par Mudītes mācībām Kultūras 
darbinieku tehnikumā, kuru pabeiguši vairāki 
man zināmi šīs jomas speciālisti – īsti profesio-
nāļi savā arodā. M. Tauriņa vēlāk ilgus gadus 
strādājusi šajā mācību iestādē par vācu valo-
das pasniedzēju, un viņas audzēkņu pulkā ir 
gan Laimdota Andersone, gan Vaida Levāne, 

gan Ija Ezeriņa.
Autore asprātīgi, tēlaini un dzīvi stāsta par 

savām studijām Latvijas Valsts universitātes 
Svešvalodu fakultātē. Lasot šīs lappuses, man 
likās, ka es kā fi lmā skatos savu jaunību – dzī-
vi Tālivalža ielas kopmītnēs, kolhoza talkas, 
studentu dzīves raibumus.

Saistoša bija tā grāmatas daļa, kurā 
autore atceras savus pirmos darba gadus 
19.vidusskolā – Bolderājā, pašā galvenajā 
Rīgas nomalē (bet tieši no turienes nāk Ami-
nata). Pirmo skolotājas gadu skaistums un 
asaras…

M.Tauriņa, dzīvodama Rīgā, ir piedalījusies 
visos svarīgākajos Atmodas notikumos. Katra 
lappuse, atceroties šo laiku, tik patiesa, īsta – 
un ar dziļu mīlestību pret savu zemi un tautu.

M. Tauriņu raksturo gudrība, spoža erudī-
cija, apbrīnojama atmiņa, lieliska humora izjū-
ta, mīlestība pret valodu, apskaužama ener-
ģija, darba tikums un laba gaume. 44 gadi 
pavadīti pedagoģiskajā darbā, bet tagad viņa 
turpina strādāt par gidi tūrisma fi rmā „Impro 
ceļojumi”, vadot ekskursijas pa Rīgu un citām 
Latvijas vietām.

Šī grāmata ir neticami labi uzrakstīta – tas 
nav stāsts tikai par Mudīti Tauriņu, tā ir grāma-
ta par mums pašiem.

Aija Andersone

“Tur aiz skolas kalna”

Projekta ietvaros Lubānas vidusskolas 
9., 10.kl. skolēni iepazinās ar  tēmām: aler-
gēni, ģenētiski modificēti organismi un jau-
nā pārtika. 11. maijā notika projekta noslē-
guma pasākums, uz kuru jaunieši uzaicināja 
arī Lubānas sabiedrības pārstāvjus. 

Skolēni prezentēja savas jauniegūtās zi-
nāšanas un izdarīja secinājumus par veselīgu 
pārtiku. Uzzinājām, ka skolēni, veicot pētījumus, 
apsekoja veikalu TOP Lubānā, lai noskaidrotu, 
vai veikalā pieejamajās pārtikas precēs ir ģe-
nētiski modifi cēti organismi un atklāja, ka tikai 
vienā produktā ir šādi organismi. Ļoti būtiskas 
ir jauniešu zināšanas un izpratne, kā arī per-
sonīgais viedoklis par reālo situāciju. Projekta 
mērķis – likt jauniešiem aizdomāties par pārti-
kas drošību. 

Uz pasākumu tika uzaicināts arī ZS “Rozas” 
pārstāvis Jānis Solzemnieks, kurš stāstīja par 
dažādām putnu olām (īpaši stāstījumā piesais-
tīja mazās paipalu oliņas un salīdzinoši milzīgās 
strausu olas), to izmantošanu pārtikā, uzturvērtī-
bu utt. Cienastā – mājas siers.

Un, protams, visu uzmanība piederēja res-
torāna “Kaļķu vārti” šefpavāra palīgam (maiņas 
vecākais jeb sous shef) Naurim Saleniekam – 
bijušajam Lubānas vidusskolas absolventam. 
Kā zinām, tad Nauris jau no bērnības nebaidī-
jies eksperimentēt virtuvē un mēģinājis kaut ko 
pagatavot gan sev un vecākiem, gan draugiem. 
Un nu viņš prezentēja ēdienus, kurus gatavo 
restorānā, ļaujot pasākuma dalībniekiem tiešām 
šajā dienā pabūt restorānā “Kaļķu vārti”. Pal-

dies, Nauri, viss tev sanāca, bija garšīgi un bija 
interesanti! Viņam pasākumā radās arī palīgi 
(pārsvarā zēni), kas pēc Naura norādēm palī-
dzēja sakārtot šķīvjos ēdienus.

Nauris stāsta: “Cilvē-
ki sākumā ēd ar acīm, 
tad viņus piesaista 
ēdiena smarža un tikai 
tad cilvēks ēd ar muti, 
tāpēc liela nozīme ir ne 
tikai garšai, bet arī tam, 
kā tiek pasniegts ēdiens 
– gan šķīvja krāsai, gan 
paša ēdiena vizuālajam 
izskatam.

Mana darba diena 
“Kaļķu vārtos” ir 12 stundas gara. Paveicies, ka 
strādāju ar ļoti labiem pavāriem, kuri nodevuši 
man savas zināšanas, tāpēc to, ko esmu iemā-
cījies, varēšu nodot tālāk jaunajai paaudzei.”

Pirmais ēdiens – Getliņu tomātu konsomē – 
latviskota gaspacho zupa, pasniegta ar gurķu 
ikriem. Otrajā ēdienā – zemos grādos pagata-
vots lasis ar mārrutku krēmu, pupermiķeļa dru-
pačām, saldskābmaizes čipsiem, bērzu sulās 
noturētiem redīsiem un skābeņu eļļu, dekorā – 
zirņu dīksti. Desertā – zemeņu zupa ar karameli-
zētiem rabarberiem un meža zemeņu biskvītu. 

Nauris stāstīja par to, kā restorāns “Kaļķu 
vārti” latvisko virtuvi, izmantojot vietējos produk-
tus, par molekulāro virtuvi. 

Ligita Pētersone

EP Informācijas biroja Latvijā 
organizēts projekts “Garšīgie likumi” 
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6. maijā Lubānas pilsētas klu-
bā notika kamermūzikas koncerts 
„Mīlestības atspulgi”. To sniedza 
mūsu puses jaunieši, kuru dzī-
vesvieta ir Mančestra (Lielbritā-
nija). Mūzikas skolotājas Silvijas 
Bērziņas meita Daiga Bērziņa 
studē klasisko dziedāšanu ma-
ģistrantūrā Dublinas Mūzikas un 
drāmas konservatorijā, bet pia-
nists Didzis Kalniņš, kura dzimtā 
puse ir Dzelzava, Dublinā veic pe-
dagoģisko darbu un ir gan kon-
certmeistars, gan solists dažā-
dos klasiskās mūzikas projektos. 
Šis koncerts, kas notika 4. maijā 
Dzelzavā un 6. maijā Lubānā, bija 
Daigas un Didža sveiciens savai 
dzimtajai pusei Latvijas neatkarī-
bas deklarēšanas gadadienā.

Vispirms par Didzi Kalniņu. Kā 
Dzelzavas zēns kļuva par Klaudio 
Abado prēmijas ieguvēju un vairāku 
konkursu laureātu Itālijā? Žurnāliste 
Rita Turkina laikrakstā „Stars” atklāj, 
ka visi Didža radi no mātes puses ir 
bijuši muzikāli: vecaistēvs spēlējis 
vijoli, bet vecvecmāmiņa bijusi dzie-
dātāja, kura mācījusi Didzim dziedāt, 
kad viņam bijuši tikai divi trīs gadi. 
Savukārt  māte Dace Kalniņa, Dzelzavas kul-
tūras nama vadītāja un pedagoģe Madonas 
mūzikas skolā, zēnam mācīja gan dziedāt, 
gan improvizēt. Rados Didža ģimenei ir arī 
dziedātāja Ieva Kerēvica.

Interese par klavierēm sākusies ar bēni-
ņos atrastām spēļu klavierītēm (!) un turpi-
nājusies Cesvaines mūzikas skolā, bet pēc 
tam J. Norviļa Madonas mūzikas skolā, kurā 
Didzis pabeidzis gan klavieru, gan vokālo 
klasi. Te meklējams skaidrojums tam, kāpēc 
Didzis Kalniņš ir tik iejūtīgs un prasmīgs kon-
certmeistars, pavadot vokālistus. 

Lielu paldies viņš saka savai brīnišķīgajai 
Madonas klavierskolotājai Ilzei Tomsonei,  jo 
topošais pianists Jāzepa Mediņa mūzikas vi-
dusskolā iestājās, uzrādot teicamas sekmes 
klavierspēlē. D. Kalniņš absolvējis J. Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmiju, bet maģistra 
grādu klavierspēlē ieguvis Itālijā – Vičencas 
Mūzikas konservatorijā „Arrigo Pedrollo”, 
turklāt par sasniegumiem studiju laikā vai-
rākkārt ieguvis Itālijas valdības stipendiju.

Didzis Kalniņš ir papildinājis pianisma 
prasmes pie divpadsmit visā pasaulē atzī-
tiem mūziķiem un pedagogiem Lielbritānijā, 
Itālijā, Īrijā, Somijā, Izraēlā, Zviedrijā, ASV un 
citās valstīs. Viņš koncertējis ne tikai Latvi-
jā un Igaunijā, bet arī Itālijā, Spānijā, Vācijā, 
Brazīlijā un Īrijā gan kā solists, gan kā kon-
certmeistars. 

Koncertos Dzelzavā un Lubānā Didzis 
spēlēja gan Bēthovena klaviersonāti un 
Skrjabina poēmas, gan J. Ivanova skicēju-
mu Si mažorā. Ļoti jācer, ka izcilo mūziķi ne-
sarūgtināja Lubānas kluba fl īģeļa „Estonia” 

skanējums.
Tagad par Daigu! Nez vai 1994. gada 1. 

septembrī, kad meitene vēra 1. klases durvis, 
viņas pirmā audzinātāja Anita Petrovska un 
audzinātāja no 2. klases Iveta Peilāne varē-
ja nojaust, ka Daiga reiz iegūs zelta medaļu 
„La Skalas” balvas izcīņā Dublinas konser-
vatorijā? Trešajā klasē Daiga kopā ar drau-
dzenēm piedalījās skolas „Popielā”: meite-
nes bija pārtapušas par „Spice Girls”. Viņu 
priekšnesumu nespēju aizmirst vēl tagad. 
Iveta Peilāne atceras, ka tieši Daiga radīja 
un vadīja skolas avīzi „Saldskābmaize”, kas 
ar tiek izdota vēl joprojām. Arī nosaukums ir 
Daigas izdomāts ar pamatojumu: pozitīvās 
ziņas ir saldais, negatīvās – skābais, bet vi-
sam pamatā ir maize – spēks. 

Koncerts ļoti patika arī skolotājai Mārai 
Bērziņai, kura Daigu sāka audzināt 5. klasē. 
Viņa ir priecīga par to, ka dziedātāja neaiz-
mirst dzimto pusi un iepriecina klausītājus ar 
saviem koncertiem.

Jau 10. klasē Daiga iestājās Jāzepa 
Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā. Mācības 
viņa turpināja Lielbritānijā – Karaliskajā Zie-
meļu mūzikas koledžā Mančestrā, kur iegu-
va bakalaura grādu, bet šobrīd studē maģis-
trantūrā Dublinā (Īrijas galvaspilsētā).

Laika posmā starp studijām Mančestrā 
un Dublinā Daiga pilnveidojusi savas pras-
mes slavenās operdziedātājas Mirellas Freni 
meistarklasēs Itālijā – Modenā. Viņa ir ie-
saistījusies dažādos projektos operas kora 
sastāvā un bijusi soliste vairākos saīsināto 
operas scēnu uzvedumos. Studējot Dublinā, 
ieguvusi vienu no galvenajām lomām (Mar-

selīna) Mocarta operā „Figaro kāzas” 
un piedalījusies četrās izrādēs. Tā ir 
komiska loma, un es nevaru aizmirst 
to, kā Daiga vadīja, šķiet, kādu citu 
„Popielu”, likdama līksmot visai zālei 
Lubānas vidusskolā.

Daiga ir piedalījusies jauno oper-
dziedātāju konkursos Latvijā, Ukrai-
nā, Bulgārijā, Itālijā, Lielbritānijā un 
Īrijā. Tagad Daigas ģimene tur īkšķi 
par to, lai jaunajai dziedātājai veicas 
27. maijā Luidži Dzanucolli Starptau-
tiskajā operas vokālistu konkursā 
Itālijā – pilsētā Sogliano Al Rubicone, 
kuras nosaukumu neuzdrošinos lat-
viskot.

Daiga aktīvi piedalās labdarības 
projektos, ir uzstājusies Latvijas vēst-
niecībā un Daugavas Vanagu fonda 
namā Londonā. Operas biedrības 
„Opera Britain” sastāvā Daiga regu-
lāri koncertē Mančestrā.

2016. gada rudenī Daiga Bērziņa 
un Didzis Kalniņš tika uzaicināti uz-
stāties Latvijas vēstniecībā Dublinā 
vēstnieka ofi ciālajā pieņemšanā par 
godu Latvijas neatkarības gadadie-
nai.

Varbūt tāpēc koncerta piedevās 
Lubānā tik saviļņojoši un skaisti iz-

skanēja Daigas dziedātā īru šūpuļdziesma.
Jā – pasaules elpu jutām 6. maija kon-

certā, un ne jau tikai tāpēc, ka Daiga dzie-
dāja sešās valodās: itāļu (Orfeja ārija no 
K. V. Gluka operas „Orfejs un Eiridīke” un 
Verdi romance „Non t’accostare all’urna”), 
krievu (Olgas ārija no Čaikovska operas 
„Jevgeņijs Oņegins”), M. de Faljas septiņas 
dziesmas spāņu valodā, franču (Šarlotes 
ārija no Masnē operas „Verters”) un angļu 
valodā – dziesma no mūzikla „Karaļa rapso-
dija”, kā arī dziesma no mūzikla „Dejojošie 
gadi”. Latviešu valodā skanēja  Jāņa Lūsēna 
„Zvaigznes” un Andra Baloža „Tik maigi”. 
Pirms katras ārijas vai dziesmas, kura nebija 
latviešu valodā, dziedātāja īsi un emocionāli 
paskaidroja tās saturu.

Pārsteidza Daigas spēcīgā balss un 
plašais diapazons: gan mecosoprāns, gan 
kontralts (Olgas ārijā), gan soprāns (Mizete). 
Jaunā dziedātāja apveltīta ar aktrises talan-
tu – un tas tik ļoti vajadzīgs operas skatuvei. 
Viņai tikai dziedāt un dziedāt! Vēlam intere-
santas lomas un pateicīgus klausītājus.

Sakām lielu paldies abiem mākslinie-
kiem par skaisto dāvanu Latvijas svētkos! 
Redzēju lepnumu un savilņojumu, ar kādu 
šo koncertu klausījās Daigas vecāki un brā-
lis. Daigas tētis, starp citu, nesen bija atgrie-
zies no rīta reisa, kurā veda autobusa pasa-
žierus uz Lubānu.

Prieks, ka mūsu jauniešus klausās un 
novērtē visā pasaulē. Tie, kuri nevarēja tikt 
uz šo koncertu, var Daigas priekšnesumu 
atrast portālā youtube.com.

Aija Andersone

Pasaules elpa Lubānā
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Novadā

Pazīt visus saules starus, kā ābecē burtus,
Rakstīt gaisā un ūdenī ar pirkstu, kā zīmuli,

Saklausīt putnu valodu. Puķu valodu.
Saskaitīt gailenes. Saskaitīt zemenes. 

Dalīt riekstus.
Zīmēt ar ūdens un varavīksnes krāsām.

Vingrot vējam uz mazā pirkstiņa.
Spēlēt pikošanos, skriet sunīšus, 

paslēpes spēlēt.
Dziedāt un dancot kā odam, kā sienāzim.

Konfekšmācību, kūkniecību, mākoņmācību.
Klausīties kā zāle dīgst un vēl, un vēl...

/M. Laukmane/
To visu var apgūt tikai un vienīgi pie 

mums, “Rūķīšos”.
Ar ievu ziedu smaržām, ceriņziedu pum-

puriem un dzeltenām pieneņu pļavām ir 
aizsteidzies vēl viens mācību gads. Visās 
pirmsskolas izglītības iestādēs sāk smaržot 
izlaiduma meijas, kad sagatavošanas grupas 
bērni svin savus izlaidumus – savu atvadīša-
nos no bērnudārza. Arī pirmsskolas izglītības 
iestādē “Rūķīši” 26. maijā 16 „Īkstīšu” grupas 
bērni svinēs svētkus. Izlaidums ir kaut kas 
īpašs gan skolotājiem, gan bērniem un viņu 
vecākiem. Mazais bērns pēkšņi izaudzis jau 
liels un ir gatavs doties skolas gaitās.

Mums jūs paliksiet vienmēr mūsējie: 
Alise ar kustīgumu, Gustavs ar taisnīgumu, 
Kristers skaistajiem zīmējumiem, Emīls ar 
nopietnām atbildēm, Artūrs ar savu fantazē-
šanu, Guntis ar kautrīgumu, Valērija ar lai-
mīgo smaidu, Mārcis ar sportisko garu, Ro-
māns Teo ar runīgumu, Anna ar prātīgajiem 
spriedumiem, Markuss T. ar samīļošanos, 
Markuss V. ar skaļo balsi, Ieva  ar rūpīgumu, 
Reinis ar akurāto skatījumu uz lietām, Elīna 
ar gudrām atbildēm, Kate Rasa ar pasaku 
laumiņas skatienu.

Mums, skolotājiem un auklītei, bērnudār-
za atvadu svētki ir reizē priecīga un mazliet 
skumja diena. Prieks par padarīto darbu, par 
bērnu sasniegumiem, par viņu mīlestību pret 
mums. Skumjas, ka atkal kāds posms dzīvē 
ir aizritējis un jāšķiras no „saviem”, vairākus 
gadus izlolotiem, audzēkņiem. Šie pieci gadi 
ir paskrējuši ātri ar ikdienas nodarbībām, 
priekšnesumiem, dziesmām, sportošanu, 
neveikliem un smieklīgiem pārpratumiem, ik-
dienas anekdotēm, kas piešķir to īpašo burvī-
bu. Protams, nobirusi ir kāda prieka un bēdu 
asara, bet visam pāri padarīta darba sajūta 
gan mums, skolotājiem, gan bērniem.

Jautājot, kas bērniem paliks atmiņās no 
bērnudārza, skanēja šādas atbildes: 

Mārcis: Man patika darīt darbiņus, kuros 
bija jārēķina un jākrāso, kā arī iemācījos lasīt. 
Vislabāk man patīk grāmata “Jaukie lauku sē-
tas iemītnieki”, jo grāmatiņa interesanti veras 
vaļā.

Markuss V.: Man visvairāk patika no 
plastilīna veidot parku.

Gustavs: Visvairāk patika rakstīt roku 
vingrinājumus un mācīties ciparus.

Emīls: Ļoti patika papīra locīšanas darbi-
ņi, ka manu locīto eglīti ielika izstādē.

Kristers: Patika dārziņā spēlēties ar 

draugiem. Patika zīmēšanas nodarbības, ku-
rās es zīmēju mājas, dabu un riteni.

Romāns Teo: Man ļoti patika matemāti-
kā darba lapas ar rēķināšanu un krāsošanu 
kopā.

Elīna: Bērnudārzā patika strādāt dažā-
dus darbiņus, kā arī darba lapas matemātikā 
un latviešu valodā.

Anna: Man patika pildīt darba lapas rēķi-
nāšanā un rakstīt ciparus pa rūtiņām.

Markuss T.: Paliks atmiņā  no bērnudār-
za, ka jābūt draudzīgam ar visiem bērniem, 
lai nebūtu viens.

Valērija: Uz bērnudārzu patika nākt, jo 
bija jāklausa audzinātājas, un lai izlaidumā 
uzvilktu skaistu kleitu.

Kate Rasa: Patika dejot pie Ilzes un dzie-
dāt pie skolotājas Inas.

Reinis: Patīk, ka dārziņā varēja dejot pie 
Lienītes un tagad pie Ilzes. Pildīt dabas ka-
lendāru.

Guntis: Es dārziņā iemācījos, kā jātonē 
debesis.

Ieva: Man dārziņā patika dejot tautiskās 
dejas. Iemācījos ar līmi un dziju aptīt balonu, 
kad līme izkalta, tad pārspridzināja balonu un 
palika dzijas bumba, mums tā bija Lieldienu 
ola.

Alise: Man dažreiz patika gulēt pusdien-
laiku, kad es aizmigu.

Artūrs: Patika spēlēties ar draugu un 
bērnudārza mantām.

Vēl priekšā vasara. Bērni varēs atpūsties, 
izbaudīt brīvlaiku, krāt spēkus, lai rudenī va-
rētu doties uz skolu. Novēlam visiem vecā-
kiem un bērniem saulainu vasaru un patīka-
mu atpūtu!

“Īkstīšu” Ingra, Jolanta, Inese

P.S . Attēlā  “Īkstīšu” grupiņas audzēkņi, 
aiz kadra Artūrs Lazda. 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši”

Kas ir brīvprātīgais 
darbs? Kā iespējams 
kļūt par brīvprātīgo?
Kādi ir noteikumi, lai savā iestādē 

vai organizācijā piesaistītu brīvprātīgo?
Nāc un uzzini to visu seminārā 

“Brīvprātīgais darbs”
Semināru vadīs: Ints Teterovskis
Tiksimies 8. jūnijā. plkst. 10.00

Lubānas novada tūrisma un 
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā.

Ģimenes asistentu 
apmācība

Biedrība “Meirānieši” no 1. jūnija uzsāks 
Ģimenes asistentu apmācību Lubānas nova-
da iedzīvotājiem! Apmācība sastāvēs no 36 
stundu teorētiskām un 12 stundu praktiskām 
nodarbībām. Noslēdzot apmācību – tiks iz-
dota Apliecība par ģimenes asistentu apmā-
cības kursa apguvi. Pieteikties personīgi pie 
Daces Mežsargas vai pa tālruni 26482449. 
Plašāka informācija www.lubana.lv

2. jūnijā plkst. 
12.00 Lubānas nova-

da tūrisma un kultūr-
vēsturiskā mantojuma 
centrā novada domes 
priekšsēdētājs aicina 

uz ikgadējo svinīgo pieņemšanu – pateicībā par 
Lubānas novada vārda popularizēšanu un iegul-
dīto darbu – mācību priekšmetu olimpiāžu godal-
goto vietu ieguvējus un viņu pedagogus.
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Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Sirds tevim apklususi, dusi nu, dusi!

Pēteris Mardelis (87 g.) Lubāna
19.08.1929 – 12.05.2017

Valentīna Baranovska (77 g.) Lubāna
27.03.1940 – 22.05.2017

Skan vēl tava šūpļa dziesma krūtīs,
Tā katrā dzīves solī man būs klāt.

Izsakām līdzjūtību Velgas Puzules 
ģimenei, pavadot smiltājā mammu. 

Lubānas novada pašvaldība

Nesilda vairs dziesma Tevi, 
Neaust Tev vairs saules rīts, 

Tomēr tas, ko darbā devi
Ir šai dzīvē ierakstīts.

Pieminot Valentīnas Baranovskas 
aizvadīto bagāto darba mūžu, skumjās 
noliecam galvas un izsakām visdziļāko

 līdzjūtību meitām, mazbērniem un 
pārējiem tuviniekiem.

Lubānas vidusskolas kolektīvs

Nākamais “Lubānas Ziņu” 
numurs iznāks 9. jūnijā.
Informāciju iesniegt domē 
redaktorei līdz 2. jūnijam.

Brīdi laika man dzīvot,
Nedzīvot saules mūžu;
Ūdenim, akmenim,

Tiem dzīvot saules mūžu.
Skumju brīdī esam kopā ar 
Velgu un viņas mīļajiem, 
māmiņu mūžībā pavadot.

TDA „Lubāna” dejotāji un Laila

Klusa paliek istabiņa,
Vēl klusāks pagalmiņš.

Apklusuši mīļie soļi,
Zudis gudrais padomiņš.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Velgai, 
no māmiņas atvadoties.

JDK „Žuburi” dejotāji un Laila

Tu esi vienvienīga,
Kas vienreiz tik var būt,

Tu aiziedama paliec,
Kā gaismu tevi jūt.

(Austra Dāle)
Izsakām līdzjūtību Janai Zakarītei, 

mammu smiltājā pavadot.
Kokaudzētavas “Podiņi” kolektīvs

Uz ievu ziedēšanu – neatnāks,
Uz ābeļu un rožu – neatnāks.

Vairs ne uz kādiem ziediem neatnāks,
Jo viņa cauri visiem ziediem ziedēs. 
Skumju brīdī esam kopā ar Velgu, 
māmulīti mūžības ceļā aizvadot.

Koris “Noskaņa” un Silvija

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

Savām smilšu villainēm.
Izsakām līdzjūtību 

Artūram Lazdam un viņa ģimenei, 
vecmāmiņu smilšu kalniņā pavadot.
“Īkstīši”, vecāki, Ingra, Jolanta, Inese

Vien tik savu mīlestību varam
Tev, baltā dvēselīte, dot šai ceļā līdz,

Lai aizej tu pa saules staru,
Kur tevi gaida mūžīgs dzīves rīts.

(K. Apškrūma)
Tavs siltums un gaišās domas 

vēl ilgi atmiņās būs... Izsakām līdzjūtību 
Valentīnas Baranovskas tuviniekiem. 
Pensionāru biedrības “Cerība” kolektīvs

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

Paliek vien dvēseles gaisma...
(Ā. Elksne)

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Ārijai Evelonei,

atvadoties no māsas.
Pensionāru biedrības “Cerība” kolektīvs

Ziedu laikā aizsaulē
Nolēmusi māmulīte iet,

Atstājot kā mežābeli baltu
Mūžu, kas bērnos tālāk zied.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

Velgai ar ģimeni, pavadot kapu smiltainē 
māti, vecmāmiņu, vecvecmāmiņu.

Kaimiņi no Celtnieku ielas

Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,

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

(M. Jansone)
Izsakām līdzjūtību 

Velgai un viņas tuviniekiem, 
atvadoties no mammas.

Bijušie klasesbiedri un audzinātāja

Tava mīļa māmulīte
Mūža miegu aizmigusi,

Apklusuši silti vārdi,
Neteiks labu padomiņu.

(Latv. t.dz.)
Izsakām līdzjūtību

Velgai un viņas tuviniekiem, 
mammu mūžībā pavadot.
Lubānas kultūras nams 

un amatiermākslas kolektīvi

Paliek neatbildēti “kāpēc”,
Paliek neizsāpētas sāpes,

Paliek nedzesējamas slāpes,
Paliek.

(Cecīlija Dinere)
Skumstam kopā ar tuviniekiem, 

Valentīnu Baranovsku smiltājā pavadot. 
Holzwerke Lubāna SIA, 

Lubānas KTC darbabiedru kolektīvs

Tavas rokas savos mūža gados 
Bija visur, darba rīts, kur sauc. 
Sirds kā saule mācējusi atdot

Dzīvei siltuma un gaismas daudz. 
(L.Pēlmanis)

Skumju brīdī esam kopā ar tuviniekiem 
smilšu kalniņā pavadot mūsu 

bijušo kolēģi Valentīnu Baranovsku. 
PII “Rūķīši” kolektīvs

Vien mirkli vilnis krastā paist,
Tad atkal jūrā zūd.

Tā mirklis gaist, un mūžs tā gaist
Un divreiz nevar būt.

Caur nakti zvaigznes drumsla krīt 
Un sadegdama viz.

Mūžs dots, lai vari pierādīt, 
ka esi dzīvojis. (J. Gavars)
Izsakām patiesu līdzjūtību 

Velgai un Līgai, no mammas atvadoties.
Noviku ģimenes

Kaut nekad vairs neatnāksi
Savā sētā ciemoties,

Tiem, kas tevi mīlējuši,
Tava gaisma līdzi ies...
Mūsu klusa līdzjūtība 

Velgai un pārējiem tuviniekiem,
māmiņu mūžībā pavadot.

Senioru deju grupa “Varavīksne”

Valentīna 
Baranovska  

27.03.1940 – 
22.05.2017
Valentīna Ba-

ranovska dzimusi 
1940. gada 27. mar-
tā Balvu rajona Lie-

paru ciema (tagadējā Lazdukalna) „Osā” 
– Bērzpils pagastā (tagadējā Rugāju no-
vadā). Skolas gaitas uzsāka 1949. gadā 
Eglaines pamatskolā. 1956. gadā iestājās 
Bērzpils vidusskolā. Pēc vidusskolas beig-
šanas turpināja mācības Rīgas pedagoģis-
kajā skolā. Pēc skolas absolvēšanas sākās 
darba gaitas Lubānas ciemata bērnudārzā. 
Tur Valentīna nostrādāja līdz pensijai.

Valentīnas dzīve nav bijusi viegla, jo 
1945. gadā uz Sibīriju izsūtīja viņas tēvu 
Viktoru, bet pēc gada – māti Veroniku. Mā-
jās palika tikai vecvecāki un bērni, no ku-
riem Valentīna bija vecākā. Kad pēc desmit 
gadiem, uz skolu ejot, meža ceļā Valentīna 
satika sievieti, viņa nepazina tajā savu māti. 
Šajos skarbajos laikos dziesma bija prieks, 
ko neviens nevarēja atņemt. No mazām 
dienām Valentīnas ģimenē tika dziedāts 
gan ikdienā, gan godos. 

1985. g. – Krišjāņa Barona 150. jubile-
jas gads – nozīmīgs Lubānas kultūras dzī-
vē. Vietējo teicēju, to skaitā arī Valentīnas 
dziedātās dziesmas sagaidīja dzirdīgas au-
sis un skanīgas balsis. Lubānas vidussko-
las meitenes skolotājas Aijas Andersones 
vadībā pierakstīja vietējo teicēju dziesmas. 
Tā aizsākās Lubānas kultūras nama folklo-
ras kopa. Ideja par folkloras dziesmu dzie-
dāšanu bija tuva arī Valentīnai, tāpēc viņa 
sāka dziedāt Lubānas folkloras kopā un no 
1988. gada bija tās vadītāja. 

Lubānā viņu atcerēsies kā skolotāju, 
kolektīva dvēseli, skanīgas balss īpašnieci, 
ticīgu, gaišu un labestīgu cilvēku, kas visur 
prata saskatīt skaisto un labo.


