
11. novembrī plkst. 15.00
Lubānas pilsētas klubā

Lubānas vidusskolas skolēnu 
patriotisko dziesmu 

konkurss 

“Mēs dedzam zvaigznes Latvijai”

Visi laipni aicināti!
Plkst. 17.00

Lāpu gājiens uz piemiņas brīdi 

pie Svētās uguns altāra Lubānas vecajos kapos

15. novembrī plkst. 14.00
Lubānas pilsētas klubā

Lubānas vidusskolas veltījums  
Latvijai dzimšanas dienā 

koncerts 

“Zibsnī zvaigznes Latvijai”

Laipni aicināti!

15. novembrī plkst. 18.00
 Meirānu tautas namā

Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts 
koncerts 

“Krāsaini sapņi par mums...”

Piedalās Meirānu Kalpaka pamatsk. skolēni, Meirānu 
tautas nama pašdarbības kolektīvi, VPDK “Rokraksti”

Būs iespēja ar ziediem sumināt pašvaldības 
apbalvojuma “Gada cilvēks” nominantus (skatīt 4.lpp.)

15. novembrī no plkst. 22.00
Meirānu tautas namā

Balle kopā ar grupu “Māgas”

Ieeja – 3 EUR

16. novembrī plkst. 16.00
Lubānas pilsētas klubā

Lubānas novada pašvaldības 
apbalvojuma 

“Gada cilvēks 2019” 

pasniegšanas ceremonija

Ceremonijā apbalvojumi tiks pasniegti 
gan Lubānas, gan Indrānu pagasta nominantiem

16. novembrī plkst. 19.00 
Lubānas pilsētas klubā

Latvijas proklamēšanas gadadienai veltīts 
koncerts 

“Ar Latviju sirdī”

16. novembrī no plkst. 22.00 
Lubānas pilsētas klubā
SVĒTKU BALLE 

kopā ar Mārtiņu Voicišu

Ieeja – 3 EUR

Citiem svētku nedēļas pasākumiem sekojiet 
informācijai – www.lubana.lv

Svētku nedēļā

Lubānas pilsētas bibliotēkā valsts svētku nedēļā aicinām 
uz kopīgu latviešu filmu skatīšanos. Filmu sākums – plkst. 16.00

 12. novembrī – “Tēvs, radi, kuļmašīna” (2006). Aktrise Indra 
Burkovska stāsta par savu tēvu Aleksandru, Kuldīgas novada zemnieku un 
viņa plašo dzimtu – laikmeta griežos cauri visam 20. gadsimtam.

 13. novembrī  – “Astoņas zvaigznes” (2017). Filma par latviešu 
nācijas pašapzināšanās procesa spilgtāko un traģiskāko parādību – 
latviešu strēlniekiem.

 14. novembrī  – “Ardievu, divdesmitais gadsimt!” (2005). Vēsturiska 
notikumu, saimnieciskās dzīves un cilvēku likteņu hronika no 1905. gada 
revolūcijas līdz Latvijas neatkarības lielajai demonstrācijai 
Baltijas ceļā un Trešajā atmodā.

Mana zeme, mana tauta,
Tava bagātība pūra lādē likta. 
Šeit ir gudrība un viedums,
Šeit ir viss, kas gadu tūkstošiem ir krāts.
Pūra lādēs likti raibi cimdi,
Smalkas jostas, lakati un seģenes.
Zīmju valodā šeit tautas liktens uzrakstīts, 
Arī tas, ka laimīgi mēs būsim rīt.
Šajos rakstos visas ziedu krāsas ieaustas,
Laimes mātes rokām noglāstītas,
Mīlestība vidū ielikta,
Laimes putna sargāta.
 (Zitta Voiciša)

Latvija – tie esam mēs visi: 
gan radošo darbu veicēji, gan 
vienkāršo darbu darītāji, gan 
domubiedri, gan kritiķi...  
Nav jau tik svarīgi, ko darām – 
mazus vai lielus darbus, svarīgi, 
ka to darām no visas sirds. 
Neaizmirsīsim, ka visi kopā 
mēs esam spēks, kas veido 
Latviju, tās nākotni, ka no mūsu 
mazajiem darbiem veidojas 
lielas lietas! 

Sirdssiltus Latvijas dzimšanas dienas svētkus 
visiem novada iedzīvotājiem!

Lubānas novada pašvaldība

A. Lebeda foto

e, mana tauta, Latvija – tie esam mēs visi: 
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PAŠVALDĪBĀ

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 8. novembris2

Sēdē piedalās deputāti:  Iveta Peilāne, Inguna 
Kaņepone, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Rudīte Ko-
lāte, Laila Ozoliņa, Tālis Salenieks. Sēdē nepiedalās 
deputāti: Sandra Valaine – aizņemta pamatdarbā; 
Ainārs Spridzēns – slimības dēļ.

Par nekustamā īpašuma „Palejas”, Indrānu 
pag., Lubānas nov.,  sadalīšanu, nosaukumu pie-
šķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Palejas” di-
vos atsevišķos īpašumos: jauna nekustamā īpašu-
ma veidošanai atdalīt zemes vienību 3,05 ha platībā 
un piešķir t nosaukumu „Krēsliņi”, nosakot divus 
zemes lietošanas mērķus: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – platība 
1,25 ha; zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība – platība 1,8 ha. Palieko-
šajam nekustamajam īpašumam – 1,37 ha platībā, 
saglabāt nosaukumu un adresi “Palejas”, Indrānu 
pagasts, un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība.

Par nekustamā īpašuma “Aiviekste” zemes 
vienību robežu pārkārtošanu, lietošanas mērķa 
un tam piekritīgo platību noteikšanu

1. Pārkārtot zemes vienību ar kadastra apzīmēju-
miem 7058 006 0062 un 7058 007 0012 robežas

2. Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 7058 007 0012 platību 41,34 ha, zemes lieto-
šanas mērķi – Publiskie ūdeņi;

3. Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 7058 006 0062  platību 28,54 ha, zemes lieto-
šanas mērķi – Publiskie ūdeņi. 

Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu ze-
mes vienības daļai īpašumā  „Dārziņi 1”,  Indrā-
nu pag.

1. Mainīt nekustamā īpašuma „Dārziņi 1”, zemes 
vienības (platība 2,5 ha) esošo nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība, turpmāk nosakot 
šādus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus un 
tiem piekrītošās platības:

1.1. zemes uz kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir lauksaimniecība, platība – 2,4999 ha;

1.2. atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas, 
platība – 0,0784 ha.

2. Noteikt nekustamā īpašuma „Dārziņi 1”, ze-
mes vienības daļai ar plānoto kadastra apzīmējumu 
7058 011 0013 8001, platība 0,0784 ha nekusta-
mā īpašuma lietošanas mērķi – atsevišķi nodalītas 
atklātas autostāvvietas.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamā īpašuma „Bērzkalni 1”, Indrānu pag. 
sadalei

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu par īpa-
šuma “Bērzkalni 1” zemes vienības sadalīšanu, 
izveidojot jaunu īpašumu.

2. No atdalītās zemes vienības daļas, platība 6,4 
ha, izveidot jaunu īpašumu, piešķirot nosaukumu 
“Pundurbērzi” un noteikt zemes lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

3. Paliekošajai zemes vienības daļai, platība 2,1 
ha, saglabāt nosaukumu “Bērzkalni 1”, piešķir t 
zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Par nekustamā īpašuma „Kodoli”, Indrānu 
pag.  sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lieto-

šanas mērķu noteikšanu
Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kodoli” di-

vos atsevišķos īpašumos. Noteikt jaunu patstāvīgu 
nekustamā īpašuma objektu zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 7058 014 0009 7,5 ha platībā, 
piešķir t tam nosaukumu “Kodoli” un noteikt zemes 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir mežsaimniecība.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumu  piedziņu bezstrīda kārtībā

1. Piedzīt no XX nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu 149,36 EUR (pamatparāds – 113,31 EUR, 
nokavējuma nauda – 36,05 EUR) apmērā, piedziņu 
vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un 
tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram izdot iz-
pildrīkojumu par parāda (pamatparāda un nokavē-
juma naudas) piedziņu.

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas pazi-
ņots adresātam un nav pārsūdzams.

Par telpu iznomāšanu īpašumā “Meirānu Sta-
cija”, Meirāni, Indrānu pagasts

1. Iznomāt nekustamā īpašuma “Meirānu Sta-
cija” telpu Nr. 604 63,7 m2  platībā  (turpmāk- Iz-
nomājamais objekts) uz 5 gadiem saimnieciskās 
darbības veikšanai. 

2. Noteikt Iznomājamā objekta nosacītās nomas 
maksas sākumcenu, noapaļojot uz augšu līdz vese-
lam skaitlim euro, tas ir 25 EUR mēnesī.

3. Izsoli organizēt pašvaldības izpilddirektoram.
4. Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoles re-

zultātus apstiprināt domes sēdē.
Par fi nanšu līdzekļu piešķiršanu siltumsūkņa 

iekārtas nomaiņai pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, 
Lubānā

Piešķir t 7453,60 EUR fi nansējumu no pašvaldī-
bas budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 
siltumsūkņa iekārtas nomaiņai pašvaldības ēkā Til-
ta ielā 5, Lubānā, Lubānas nov., izdarot attiecīgus 
grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā.

Par grozījumiem Lubānas novada domes, paš-
valdības administrācijas un iestāžu darbinieku 
amatu un amatalgu likmju sarakstā

Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes, 
pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku 
amatu un amatalgu likmju sarakstā (apstiprināts 
30.01.2018., prot.Nr.1, 13.§): Sadaļā Lubānas vi-
dusskola 36.punktā amata nosaukumu “direktora 
vietnieks saimnieciskajā darbā” aizstāt ar “nekus-
tamā  īpašuma pārvaldnieks” un profesijas koda 
skaitli  “1345 09” ar skaitli “3334 11”.

Par deleģējuma līgumu termiņa pagarināšanu
Noslēgt vienošanās par 2014.gada 

22.novembra deleģējuma līguma Nr.1.03/8-2014 
ar biedrību “Mednieku klubs ”Klāni”” un 2014.gada 
24.novembra deleģējuma līguma Nr.1.03/8-2014 
ar biedrību “Mednieku klubs “Lubānas MRS”” ter-
miņa pagarinājumu uz pieciem gadiem.

Par prasības izslēgšanu no pašvaldības bilan-
ces

Sakarā ar komercsabiedrības likvidāciju, izslēgt 
no pašvaldības bilances prasības pret SIA „Alte-
nom” (reģ.Nr.40103423467) 28 EUR  apmērā.

Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Lu-
bānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 
2019.gada budžetu”” apstiprināšanu

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2019. gada bu-
džetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 .

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 
46.pantam: 2.1. Saistošos noteikumus triju darba 
dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai zināšanai; 2.2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie 
publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

Par pašvaldības apbalvojuma “Lubānas nova-
da Gada cilvēks” nomināciju piešķiršanu

– Piešķir t Lubānas novada pašvaldības apbalvo-
jumu „Gada cilvēks kultūrā” Lubānas vidusskolas 
bērnu un jauniešu deju kolektīvu “Raksti”, vidējās 
paaudzes deju kolektīva “Rokraksti”, Lubānas kul-
tūras nama senioru deju kopas “Varavīksne” vadī-
tājai Lienītei Ozolniecei par Lubānas vidusskolas 
bērnu un jauniešu deju kolektīvu “Raksti” augstiem 
sasniegumiem,  par vidējās paaudzes deju kolektī-
va “Rokraksti” un Lubānas kultūras nama senioru 
deju kopas “Varavīksne” kolektīvu aktīvo darbību, 
par latviešu tautas deju tradīciju nostiprināšanu un 
nodošanu nākamajām paaudzēm novadā, par no-
vada vārda popularizēšanu Latvijā.

– Piešķir t Lubānas novada pašvaldības apbal-
vojumu “Gada cilvēks” biedrībai “Lubānas puse” 
(reģ.Nr.50008247111) par  nozīmīgu ieguldījumu 
novada kultūrvides veidošanā  un tā atpazīstamī-
bas veicināšanā, organizējot izglītojošas nometnes 
sievietēm, iedvesmojošas tikšanās, kā  divpadsmit 
tikšanās cikla ietvaros “Dzimis Lubānā, audzis 
Latvijai!” ar bijušajiem lubāniešiem, organizējot 
dažādus pasākumus, vācot ziedojumus kultūrvides 
veidošanai, radot video īsfi lmas “Radi! Dari! Vidi!”.

– Piešķir t Lubānas novada pašvaldības apbal-
vojumu “Gada cilvēks labdarībā” biedrībai “Vienā 
solī” (reģ.Nr.4008273998) par nozīmīgu ieguldīju-
mu novada vides sakopšanā un kultūrvides veido-
šanā, organizējot teritorijas sakopšanas talkas, ra-
došas darbnīcas, dažādus pasākumus, ar projektu 
palīdzību nodrošinot sporta un apkārtnes sakopša-
nas inventāra pieejamību novada iedzīvotājiem.

– Piešķir t Lubānas novada pašvaldības apbalvo-
jumu „Lauku sētas saimnieks” Ilonai Malahovskai 
un Valērijam Malahovskim par ieguldījumu lauku 
vides sakopšanā, latviešu tautas kulinārā mantoju-
ma saglabāšanā un lauku tūrisma popularizēšanā.

– Piešķir t Lubānas novada pašvaldības apbal-
vojumu „Mūža ieguldījums” Guntai Soldānei par 
ilggadēju godprātīgu darbu medicīnas jomā un ie-
guldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā.

– Piešķir t Lubānas novada pašvaldības apbal-
vojumu „Mūža ieguldījums” Marutai Losevai par 
ilggadēju godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldīju-
mu izglītībā un skolu jaunatnes audzināšanā, kā arī 
Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā.

– Piešķir t Lubānas novada pašvaldības apbal-
vojumu „Mūža ieguldījums” Anitai Sluckai par 
ilggadēju godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldīju-
mu izglītībā un skolu jaunatnes audzināšanā, kā arī 
Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā.

– Piešķir t Lubānas novada pašvaldības apbal-
vojumu „Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” Inesei 
Mežulei un Viesturam Mežulim par nozīmīgu ie-
guldījumu uzņēmējdarbības attīstībā novadā, kā arī 
Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā ar ori-
ģināliem pašu veidotiem metāla vides objektiem.

– Piešķir t Lubānas novada pašvaldības apbalvo-
jumu „Gada cilvēks savā amatā” Lubānas veselības 
un sociālās aprūpes centra diennakts aprūpētājai 
Inetai Bondarei par godprātīgu attieksmi pret vei-
camo darbu, savu novadu, sabiedrību.

– Piešķir t Lubānas novada pašvaldības apbalvo-
jumu „Gada cilvēks savā amatā” šuvējai Monikai 
Tropai par godprātīgu attieksmi pret veicamo dar-
bu, savu novadu, sabiedrību.

Informāciju sagatavoja Sandra Līcīte

Domes sēde 
31.10.2019
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PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMS

Nominācija “Gada cil-
vēks” – biedrība “Lubānas 
puse”. Par nozīmīgu ieguldī-
jumu novada kultūrvides vei-
došanā un tā atpazīstamības 
veicināšanā, organizējot izglī-
tojošas nometnes sievietēm, iedvesmojošas 
tikšanās, kā  divpadsmit tikšanās cikla ietva-
ros “Dzimis Lubānā, audzis Latvijai!” ar biju-
šajiem lubāniešiem, organizējot dažādus pa-
sākumus, vācot ziedojumus kultūrvides 
veidošanai, radot video īsfi lmas “Radi! Dari! 
Vidi!” 

2014. gada rudenī jaunās māmiņas uzsā-
ka apmeklēt nodarbības pirmsskolas izglītī-
bas iestādē, kuras vadīja Lidija Mičule. Kopā 
esot, pēc nodarbību cikla beigšanās, radās 
domas un idejas, kā vēl sevi pilnveidot. Var-
būt izglītot un radīt prieku arī Lubānas cilvē-
kiem. Anita Dzenei radās ideja, ka sievietēm 
vajag vasaras nometni. Kāpēc braukt kaut kur 
citur, ja var tepat? Ar savām idejām un dar-
biem Anitai pievienojās Tija Žvagina, Lidija 
Mičule, Inga Zviedre un Ilze Priedniece. 

2015. gada pirmajā augusta sestdienā un 
svētdienā notika pirmā nometne Ošupes pa-
gasta “Kodolos”. Pēc pirmās nometnes tika 
nodibināta biedrība “Lubānas puse”. Šajā va-
sarā jau tika svinēta nometnes 5 gadu jubile-
ja. Interese par nometni ar katru gadu tikai 
aug, tajās piedalās ne tikai lubānietes, bet arī 
dalībnieces no Gulbenes, Rēzeknes, Mado-

Gada 
cilvēks

nas, Praulienas, Cēsīm,  Rīgas, Saikavas, 
Barkavas. 

Nometnēs sievietēm tika piedāvāta iespē-
ja tikties ar dažādu jomu speciālistiem, kā 
dziednieci Daigu Brilu, zero waste ģimeni 
Lauru un Andri Arnicāniem, psiholoģi Ivetu 
Aunīti, aromterapijas pārzinātāju Kristīni Sta-
šulāni, atdzimšanas elpas aizsācējiem Jāni 
Brūnu un Ditu Elksni, pareiza uztura speciālis-
ti Ligitu Āboliņu, latvisko Vītolu ģimeni, socio-
nikas speciālisti Eviju Jasūni, dziednieci Aiju 
Būmeisteri, fi zioterapeitu Artūru Ķirpu un vēl 
citiem. Katrā nometnē  kā lektori piedalās arī 
kāds no lubāniešiem – Renāte Slucka, Inese 
Lībere, Māris Valainis, Daiga Čevere, Indra 
Lipene. Anita, Tija, Inga, Lidija, Ilze arī pašas 
vada nodarbības, rūpējas par labsajūtu.

Biedrība  organizē dažādus  pasākumus 
un aktivitātes Lubānā, kā, piemēram,  “Andele 
Mandele”, tikšanos ar ceļotāju un grāmatu 
autoru Juri Lorencu, ar šuvēju un stila pārzi-
nātāju Danu Barkāni-Bidiņu. Tika organizēta 
dzejas pēcpusdiena ar dzejnieci Inesi Toru. 
Tikšanās ar sabiedrībā populāro fi lozofu Uģi 
Kuģi. Sagaidot Latvijas 100. dzimšanas die-
nu, biedrība organizēja 12 brīnišķīgas tikša-

nās ar bijušajiem lubāniešiem, ar kuriem va-
ram lepoties Lubānā un visā Latvijā – “Dzimis 
Lubānā, audzis Latvijai”.

Biedrības “Lubānas puse” dalībnieces 
katru gadu aktīvi piedalās Lubānas egles ie-
degšanas pasākumā, aicinot saimnieces cept 
pīrāgus, gardumus, vārīt tēju, radot Ziemas-
svētku noskaņojumu lubāniešiem. Ziedoju-
mos savāktā nauda ir tikusi izmantota Lubā-
nas katoļu draudzes Betlemes fi gūru iegādei, 
luterāņu baznīcai, Jāņa Zābera muzeja labie-
kārtošanai. 

Liels gandarījums par Anitas un Tijas ie-
guldījumu videoafi šas “RADI. DARI. VIDI Lu-
bānas novadā” tapšanā. 

Biedrībā darbojas 5 radošas Lubānas sie-
vietes, kuras ikdienā strādā tik dažādās jomās 
– grāmatvedībā, uzņēmējdarbībā, skolo bēr-
nus un vecākus, ir juriste un tirdzniecības dar-
biniece, bet kopā visas ir kā rokai 5 pirksti, 
katra biedrībā dod savu ieguldījumu nova-
dam. Droši vien biedrības “Lubānas puse” 
meitenēm ir arī daudzas citas idejas, lai cilvē-
ku ikdienu radītu saturīgāku, interesantāku, 
un lai Lubānas vārds izskan Latvijā. 

Nominācija – “Gada cilvēks 
savā amatā” – Monika Tropa. Par 
godprātīgu attieksmi pret veicamo 
darbu, savu novadu, sabiedrību.

Par Moniku Tropu droši un ar 
pārliecību var teikt – Cilvēks savā 
amatā – šuvēja. Savu darbu izdara 
atbildīgi un labi. Vienmēr ir ieteiku-
mi, kā labāk un veiksmīgāk paveikt 
meistardarbu, lai būtu fantastisks 
rezultāts. Saposusi Lubānas novada pašdarbības kolektīvus, lai tie 
vienmēr skaisti gozētos skatuves gaismās, kā arī pārstāvot pilsētu 
valsts ietvaros. Dejotāju un dziedātāju tērpus ir darinājusi ne tikai 
Lubānas novada pašdarbības kolektīviem, bet arī citu novadu ko-
lektīviem. Gatava sapost jebkuru, jebkurā laikā (arī pēdējā brīža gri-
bētājus), kurš, pārkāpjot mājas slieksni, ir nācis ar vēlmi sev pašūt 
ko jaunu vai uzlabot jau esošo – gan apģērbu, gan jaunu drēbīti 
krēslam vai autobusam. 

Savu amatu pieprot jau 40 gadus un dara to no visas sirds, 
turklāt vēl ir lieliska daudzbērnu mamma un vecmāmiņa saviem 
mazbērniem, kas vienmēr ir saposti. Savu brīvo laiku pavada adot, 
ar vīru baudot pastaigu mežā, kurā var salasīt gardas meža veltes, 
papildinot ziemas krājumus. Dejo Lubānas kultūras nama senioru 
deju kopā “Varavīksne” un dzied Lubānas novada senioru korī “No-
skaņa”. Iekopj mazdārziņu, lai rudenī priecātos par zemes veltēm 
un baudītu to pilnbrieda smaržu.

Gada cilvēks 
savā amatā Nominācija – “Mūža ie-

guldījums” – Gunta Soldāne. 
Par ilggadēju godprātīgu darbu 
medicīnas jomā un ieguldījumu 
sava novada un tā iedzīvotāju 
labā.

Dzimusi Sibīrijā Amuras 
apgabalā. Vecāki deportēti. 
Ar ģimeni Latvijā atgriezusies 
6 gadu vecumā. Sākumā ģi-
mene dzīvojusi Ļaudonā pie 
tēva radiem, vēlāk pārcēlušies 
dzīvot uz Lubānu. Mācījusies 
Lubānas vidusskolā, pabeigusi 
8. klasi, tad iestājusies Rīgas 
1.medicīnas skolā feldšeru fa-
kultātē, skolu absolvējusi 1972. gadā. Tajā pašā gadā uzsākusi 
darba gaitas Lubānas slimnīcā par neatliekamās medicīniskās 
palīdzības feldšeri. 30 darba gados izbristi dubļi, dziļi sniegi, lai 
nokļūtu pie slimniekiem, cietušajiem un sniegtu palīdzību. Gun-
tai vienai nācies pieņemt ātrus lēmumus un rīkoties ekstremālās 
situācijās. Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes toreiz 
vēl nepastāvēja. Sniegusi medicīnisko palīdzību vai ikvienam lu-
bānietim. No 2004.g. līdz 2009.g. strādājusi Lubānas sociālās ap-
rūpes centrā par medicīnas feldšeri. Teikusi nomierinošus, mīļus 
vārdus senioriem, veikusi procedūras.

Gunta mīl dziesmu, ilgus gadus dzied korī “Noskaņa”.
Lubānieši saka paldies Guntai par ilggadējo godprātīgo dar-

bu, sniegto dzīves gudrību un mīlestību.

Mūža ieguldījums



“LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 8. novembris4

Lubānas novada pašvaldības apbalvo-
jums nominācijā “Gada cilvēks labdarībā” 
– biedrība “Vienā solī” (aktīvisti: Ina Bidiņa, 
Marika Vanaga, Dace Grahoļska, Laura Kozu-
le, Agita Semjonova, Gints Gavars, Inga Aizsil-
niece). Par  nozīmīgu ieguldījumu novada vi-
des sakopšanā un kultūrvides veidošanā, 
organizējot teritorijas sakopšanas talkas, ra-
došas darbnīcas, dažādus pasākumus, ar 
projektu palīdzību nodrošinot sporta un ap-
kārtnes sakopšanas inventāra pieejamību no-
vada iedzīvotājiem

2018. gada sākumā Lubānas novadā tika 
nodibināta biedrība “Vienā solī”, kuras galve-
nie aktīvisti ir Meirānu iedzīvotāji. Biedrības 
galvenie darbības virzieni un aktivitātes ir sek-
mēt Meirānu ciema sociālās jomas, ekonomi-
kas, kultūras, izglītības, tūrisma, sporta, atpū-
tas, sadzīves pakalpojumu un vides 
aizsardzības nozaru attīstību, Meirānu ciema 
un Lubānas novada visu paaudžu un sociālo 
grupu sadarbības veicināšana un integrēšana 
sabiedrībā, iesaistīšana pašu sabiedriskās 
dzīves un apkārtējās vides veidošanā, Meirā-
nu ciema aizsargājamo un dabas ainavu apzi-
nāšana, sakopšana un atjaunošana, infra-
struktūras uzlabošana, ciema un novada 
kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšana, sa-
glabāšana un popularizēšana. Tūristu piesais-
tīšana, sadarbojoties ar Meirānu lauksaimnie-
kiem un amatniekiem, praktiskas palīdzības 

Gada cilvēks labdarībā
nodrošināšana, sadzīvisku jautājumu un prob-
lēmu risināšana, speciālistu piesaistīšana 
konsultācijām, labdarība; pieredzes braucie-
nu, kultūras, sporta, atpūtas, izklaides un izglī-
tojošu pasākumu organizēšana, iesaistot vie-
tējos iedzīvotājus; projektu izstrāde un 
realizēšana vietējo iedzīvotāju vajadzībām.  

Biedrība aicina iedzīvotājus piedalīties da-
žādos pasākumos, kā arī raksta dažādus pro-
jektus, lai iegūtu inventāru apkārtnes sakop-
šanai, sportošanai.

Biedrības aktīvisti un atbalstītāji ir veikuši 
lieliskus darbus savas dzīves vides uzlaboša-
nai. Sakopta ceļmala no Meirānu darbnīcām 
līdz lielajam ceļam, izkopta teritorija pie dīķa 
pretī Meirānu tautas namam, talkas dienā 
kopā ar skolēniem izkopti mūri pie dīķa pretī 
Meirānu Kalpaka pamatskolai, Aiviekstes 
upes krasts netālu no bijušās Meirānu krejota-
vas (meirānieši to sauc par peldvietu, tā ir arī 
vieta, kur piestāt laivotājiem, vai vienkārši at-
pūtas vieta), kā arī teritorija posmā no Meirānu 
Kalpaka pamatskolas līdz Aiviekstes tiltam), 
Pateicoties apstiprinātajam projektam par 
darbarīku (zāles pļāvēju, krūmgriezi) iegādi, 
regulāri tiek uzkoptas šīs teritorijas. Visu vasa-
ru gan vietējos iedzīvotājus, gan garām brau-
cošos priecēja dekorācija (divi gulbji) pagrie-
zienā uz Lubāna ezeru.

Aktīvi darbojas nūjotāju grupa, kura inven-
tāru ieguva sadarbībā ar biedrību “Vienā solī”. 

Tiek rīkoti kopīgi dažādi pasākumi, organizē-
tas ekskursijas, tādējādi paplašinot redzeslo-
ku un uzzinot ko jaunu.

Viens no pasākumiem, kas kļuvis par tra-
dīciju – egles iedegšana pie Meirānu stacijas, 
kurā aicina piedalīties visus Lubānas novada 
iedzīvotājus. Tiek rīkots koncerts un tirdziņš. 
Tirdziņā piedalās iedzīvotāji ar saviem roku 
darbiem. Šādi netieši tiek uzzināts par vietējo 
iedzīvotāju apslēptajiem talantiem, kas dod 
iespēju kļūt atpazīstamam ciemā, novadā.

Aktuālas ir radošās darbnīcas, kas norisi-
nās pirmssvētku laikā – piespraudīšu gatavo-
šana valsts svētkiem; Adventes laika rotājumu 
gatavošana. Prieks par to, ka jaunas idejas 
tiek iemācītas arī vecāka gadagājuma cilvē-
kiem. Patīkami, ka šādas nodarbības dod ie-
spēju piedalīties vecākiem kopā ar bērniem. 
Viens no sportiskajiem pasākumiem, kuru at-
balstīja biedrība “Vienā solī”, bija “Rudens 
svētki Meirānos 2019”. Neraugoties uz tās 
dienas laika apstākļiem, pasākums bija jauks 
un neaizmirstams. 

Prieks par līdzcilvēku vēlmi pašiem sakār-
tot novada teritoriju, kas pieejama daudz pla-
šākam līdzcilvēku lokam. Paldies visiem, kas 
piedalījušies talkās, ko organizē biedrība, ne-
raugoties uz to, vai tā ir brīvdiena, svētku die-
na vai vienkārši darba diena.

Biedrība “Vienā solī” aktīvi darbojas un 
iesaista citus savās aktivitātēs, nav vienaldzīgi 
pret notiekošo novadā, augstu vērtē savu 
dzimto pusi – ir savas valsts patrioti. 

Lubānas novada pašvaldības apbalvo-
jums nominācijā – “Lauku sētas saimnieks” 
– Ilona un Valērijs Malahovski. Par ieguldīju-
mu lauku vides sakopšanā, latviešu tautas 
kulinārā mantojuma saglabāšanā un lauku tū-
risma popularizēšanā.

Viens no vērtīgākajiem Lubānas novada 
dabas resursiem ir gleznainā Aiviekstes upe, 
kuras ceļš ved arī gar rosīgo saimnieku Ilonas 
un Valērija zemnieku saimniecību “Zvaigznī-
tes”. Ar šādu nosaukumu pazīstama viena no 
pieprasītākajām Lubānas novada naktsmīt-
nēm. Ja sākotnēji “Zvaigznītes” bija pieejama 
kā telšu vieta, tad kopš 2008. gada papildu 
tam šeit ir skaists guļbaļķu namiņš – pirtiņa, 
kurā iespējams izguldīt līdz pat 10 cilvēkiem. 
“Zvaigznītēs” ir padomāts arī par bērniem, 
piedāvājot viņu priekiem batutu, šūpoles un 
slidkalniņu. Laivotāji, makšķernieki, Vidzemes 
apceļotāji, svētku svinētāji un klusuma meklē-
tāji – tik dažādi ir viesi “Zvaigznītēs”. Kā uzsver 
saimnieki Ilona un Valērijs, pati daba iedves-
mojusi atpūtas vietas izveidei, jo šeit Aiviekste 

Lauku sētas saimnieks
met skaistu līku-
mu. Pavasara plū-
dos, kad ūdens 
pārņem tuvējās 
pļavas, naktsmā-
jas paliek neskar-
tas. 

Malahovsku 
ģimene lepojas ar 
paveikto, to lielo 
darbu, kas te ir ieguldīts. Kad viesi vasaras lai-
kā atgriežas atkārtoti un kļūst par pastāvīga-
jiem klientiem, tad tas ir vistiešākais apliecinā-
jums piedāvātā pakalpojuma kvalitātei. 

Papildus tūristu mītnei, Malahovsku ģime-
nes zemnieku saimniecības gādībā ir arī aitas 
un gotiņa, kā arī tiek audzēti dažādi dārzeņi. 
Tomēr vislielāko rūpi paņem brūnās gotiņas 
dotais piens, ko saimniece pārstrādā gardos 
sieros. Tos atzinīgi novērtē ne tikai “Zvaigznī-
šu” ciemiņi, bet arī tuvākas un tālākas apkai-
mes siera baudītāji. Tas ir gards ciema kuku-
lis, braucot uz ārzemēm. 2005. gadā Ilona ir 

piedalījusies biedrības “Siera 
klubs” rīkotajā konkursā mājas 
siera sējējām “Saules ritulis” un 
par ātro ķimeņu sieru un ķiplo-
ku sieru ieguvusi 3. vietu. Pa šo 
laiku ir meklētas jaunas recep-
tes ar dažādām garšām, izzinā-
tas klientu vēlmes.  2016. gadā 
z./s. “Zvaigznītes” saņēma titu-
lu – Vidzemes veiksmes stāsts 
nominācijā tūrisma uzņēmējs. 

Bez saimniekošanas Ilona 
vēl strādā par medicīnas māsu 

ģimenes ārsta praksē Lubānā. Ilona atrod arī 
laiku, lai divas reizes nedēļā izrautos un vadītu 
Meirānu amatierteātri “Zeltrači”. Kā pati Ilona 
smej: – Daba devusi sievietēm šo spēju darīt 
daudzus darbus vienlaicīgi. Jo vairāk viņa 
dara, jo vairāk arī spēj paveikt. 

Kad rīdzinieki piektdienas vakaros dodas 
atpūsties uz laukiem, Valērijs arī brauc šajā 
virzienā, bet no sava darba Rīgā uz lauku dar-
biem, lai paspētu apdarīt pa nedēļu sakrāju-
šos vīru darbus.  Malahovsku ģimenei ir jau-
nas idejas, kuras tiek  jau realizētas zemnieku 
saimniecībā “Zvaigznītes”.



”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 8. novembris 5

Esi sveicināts, lasītāj!
Gaišos rītus pamazām nomaina tum-

šāki, saule, kura vēl nesen spīdēja tik silti, 
riet agrāk, dienas palēnām kļūst īsākas un 
ir  sācies  salnu mēnesis – novembris, gada 
tumšais laiks.

 Latviešu tautai salnu mēnesis ir patrio-
tisks laiks. Šajās dienās mēs cildinām sa-
vus varoņus. 

Unikāls notikums! 2019. gada 11. no-
vembrī aprit 100 gadi kopš Latvijas Bruņo-
tie spēki Rīgā sakāva Bermonta armiju. Šim 
izcilajam notikumam par godu ir radīta pie-
miņas medaļa “Lāčplēša dienai 100”. Mēs 
šajā dienā dosimies lāpu gājienā uz Visa-
gala kapiem – O.Kalpaka atdusas vietu.

18. novembrī Latvija svinēs 101. prok-
lamēšanas dienu. Latvija ir mūsu mājas un 
mūsu zeme, ļoti skaista un dažāda – sākot 
ar jūras šalkām, beidzot ar mežu spirgto 
gaisu un upju ielejām. Leposimies ar mūsu 
zemi – Latviju un dzīvosim tā, lai mūsu 
zeme kļūtu vēl skaistāka, stiprāka un labā-
ka mums pašiem.

Šajā salnu mēnesī es jums novēlu, lai 
katrā tumšā rītā jums būtu ļoti labs un gaišs 
garastāvoklis!

Redaktore Agnese Ērgle

3.oktobris. Ievadot Labo darbu nedē-
ļu, pāris dienas pirms Skolotāju dienas un 
svecīšu vakara sakopām un aizdedzinājām 
liesmiņas pie bijušo Meirānu Kalpaka pa-
matskolas skolotāju kapu kopiņām, kā arī 
Oskara Kalpaka un viņa dzimtas atdusas 
vietas, pie pieminekļa kritušajiem novadnie-
kiem Visagala kapos.

10.oktobris. Kamēr pirmsskolas grupiņa 
“Kāpēcīši” izbauda un vēro zeltaino rudeni, 
negaidīti ciemos ierodas Cūkmens ar dā-
vanām un uzdevumiem, jo arī šajā mācību 
gadā “Kāpēcīšu” bērni būs Cūkmena detek-
tīvi. Atklāsim labo un slikto mežā, lai Latvija 
zaļo! 

10.oktobris. Starptautiskā putras diena, 
kurā piedalījās arī mūsu skolas skolēni. Par 
šo pasākumu vairāk stāstīs Estere Upenie-
ce.

16.oktobris. Projekta “Latvijas skolas 
soma” ietvaros šajā dienā skolēni devās 
rudens ekskursijā “Gulbenes-Alūksnes 
šaursliežu dzelzceļš – Bānītis”. Iepazinās 
ar Gulbenes dzelzceļa depo, profesijām, 
kas saistītas ar dzelzceļu, izmēģināja, kā 
darbojas drezīnas, uzzināja, kas ir griezis 
un kā izskatās kupeju vagons, un daudz 
ko citu. Kaut arī galamērķi (Alūksnes staci-
ju) pasažieri omulīgajā vilcieniņā nesasnie-

dza, jo tika nolaupīti, šis izvērtās par jautru 
piedzīvojumu meža vidū – ar uzdevumiem, 
sportiskām aktivitātēm, humoru, kopīgu put-
ras katlu un maizīšu cepšanu. Arī laiks bija 
pasakaini rudenīgs, tāpēc pa ceļam tika ap-
skatīti mākslas objekti Stāķu dabas viesista-
bā un Šķieneros.

30.oktobris. Karjeras izglītības pasākums 
Lubānā “Inženierzinātne – tā ir māksla”.

31.oktobris. Helovīnu pasākums skolā, 
kurā notika dažādas interesantas aktivitā-
tes. 

11.–15. novembris. Latvijas nedēļa, kuras 
ietvaros skolā norisinās dažādi pasākumi.

11.novembris. Lāčplēša dienai par godu 
skolā notiks radošā darbnīca kopā ar biedrī-
bas “Vienā solī” pārstāvjiem, pēc tam kopīgs 
lāpu gājiens uz Visagala kapiem – Kalpaka 
atdusas vietu.

14.novembris. Sporta aktivitātes “Augsim 
stipri Latvijai!”

15. novembris. Koncerts „Krāsaini sap-
ņi par mums...”, veltīts Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienai.

Skola piedalās makulatūras un izlietoto 
bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”. 
Aicinām ikvienu atbalstīt un piedalīties šajos 
konkursos, nesot uz skolu izlietotās bateri-
jas un makulatūru.

 NOTIKUMU  VIRPULIS

Projekta “Latvijas skolas soma” ie-
tvaros 16.oktobrī skolēni devās rudens 
ekskursijā “Gulbenes-Alūksnes šaursliežu 
dzelzceļš – Bānītis”. 

Rīts bija vēss, bet aiz mākoņa maliņas 
varēja manīt saules starus. Dienā laiks bija 
pasakains – silts un saulains. Pa ceļam uz 
Gulbeni tika apskatīti mākslas objekti Stāķu 
dabas viesistabā un Šķieneros. Tālāk devā-
mies uz Gulbenes dzelzceļa staciju, kur mūs 
sagaidīja gids, lai iepazīstinātu ar Gulbenes 
dzelzceļa depo, profesijām, kas saistītas ar 
dzelzceļu. Uzzinājām, ka Latvijā ir trīs sliežu 
ceļu izmēri. Tālāk mums parādīja tādu ierīci 
kā griezuli ar divu platumu sliežu ceļiem, kas 
ir vienīgais tāda veida Latvijā. Ar tā palīdzību 
tiek apgrieztas vilcienu lokomotīves brauk-
šanai pretējā virzienā. Apskatījām divu veidu 
drezīnas – pie vecākās no tām notika foto se-
sija (tāda iespēja esot reti, mums laimējās), 
bet ar otru bija iespēja braukt. Bija vajadzīgs 
spēks, lai tā ietu uz priekšu. Bija jauki vizinā-

ties, kad vējš gar ausīm svilpoja un plivināja 
matus. Depo ēkā apskatījām bānīša Tomasa 
krustēvu Ferdinatu. Visiem liels pārsteigums 
bija kupeju vagons. Varētu teikt vagons kā 
dzīvoklis – kupeja gulēšanai, atsevišķa virtu-
ve, ēdamzāle.

Ar lielu nepacietību visi gaidīja braucienu 
ar bānīti. Iekāpām vagonā (mums bija savs 
vagons) un brauciens varēja sākties. Gala-
mērķi (Alūksnes staciju) pasažieri omulīgajā 
vilcieniņā nesasniedza, jo tika nolaupīti. Kā 
tas viss notika, ir grūti vārdos izstāstīt, bet 
mēģināšu. Vilciens brauca lēnām, pa logu 
vērojām dabu un aplūkojām katru dzelzceļa 
staciju, kurā tas apstājās, savā starpā sarunā-
jāmies. Te pēkšņi meža vidū vilciens apstājas, 
apkārt balti dūmi un dzirdami dažādi trokšņi. 
Atveras vagona durvis un ienāk laupītāji. Vai 
bijām nobijušies? Kāds varbūt jā, kāds – nē, 
kāds par to pasmējās. Laupītāji lika saģērb-
ties un izkāpt no vagona. Mazākie raudāja, 
jo nezināja, vai tiks mājās, taču beidzās viss 

lieliski. Kas bija tālāk? Mūsu grupas vadītāju 
Ilzi laupītāji uzņēma savā komandā, un pā-
rējiem bija jāveic dažādi uzdevumi: jāstāsta 
savas blēņas, jāpārvar dažādi šķēršļi, jādod 
zvērests, ka klausīs laupītājus un skolotājas. 
Un tā mēs nonācām meža klajumā, kur notika 
sportiskas aktivitātes pa komandām. Kārtība 
un disciplīna bija stingra, pretējā gadījumā 
gaidīja sods. Pēc aktīvas sportošanas kopīgi 
pusdienojām – ēdām putru, ko bija pagata-
vojuši laupītāji, kopīgi cepām maizītes uz ga-
riem koka iesmiem. Tiešām, tas bija jauks un 
neaizmirstams piedzīvojums meža vidū – ar 
uzdevumiem, sportiskām aktivitātēm, humo-
ru. Paldies visiem, kas piedalījās! Paldies or-
ganizatoriem! Lai viņiem nekad neizsīkst ide-
ju trauks jaunām un interesantām aktivitātēm 
kopā ar jauniešiem! Arī mums, skolotājiem, 
novēlu daudz radošu ideju dažādām aktivitā-
tēm kopā ar skolēniem!

Šajā piedzīvojumā piedalījos un visu no 
malas vēroju arī es – Aiva Caunīte

Piedzīvojums mežā

Interesanti. Aktu li

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2019. gada  novembris
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SKOLAS ZIŅAS
Profesors Grauds

10.oktobrī visā pasaulē svinēja Starp-
tautisko Putras dienu. Latvijā to organi-
zēja “Rīgas dzirnavnieks”. Šoreiz Putras 
programmas tēma ir “Putras žurnālisti” un 
garākā putras stāsta veidošana. Projektā 
piedalījās pirmsskolas grupa “Kāpēcīši”, 
1.-4.  un 5.-8.klašu skolēni. Vispirms sko-
lēniem kopīgi bija jāizvāra kāda putra un 
pēc tam jāizveido putras stāsts. Darbi līdz 
21.oktobrim bija jānosūta žūrijai. Foto re-
portāžas var redzēt https://www.facebook.
com/ProfesorsGrauds/

Lai uzzinātu, kā veicās skolēniem, tika 
veikta aptauja, kādu putru katra ir vārījusi, 
kā veicies gatavošanā un pārdomas par šo 
pasākumu.

Kāpēcīši: “Mēs vārījām makaronu piena 
putru. Lai to pagatavotu, nepieciešami ma-
karoni, ūdens, piens, sāls. Vispirms vārījām 
makaronus ūdenī līdz tie mīksti un pievie-
nojām pienu, pavārījām  5 minūtes un putra 
gatava. Ko vēl liktu klāt? Varbūt mazliet vēl 
sāli, kāds varbūt cukuru. Arī savas ģimenes 
mēs cienātu ar šo ēdienu. Putra ir veselīga 
Mums ļoti garšoja šī putra”.

2.-3.klase: “Mēs vārījām auzu pārslu 
putru. Lai to pagatavotu, vajadzīgs piens, 
bļoda, putra, karote, cukurs. Auzu pārslu 
putru mēs ēdām ar ievārījumu. Putra vese-
līga, gatavotu arī mājiniekiem. Mums pa-
šiem tā ļoti garšoja”. 

4.klase: “Mēs gatavojām ātro rīsu pārslu 
putru. Mums vajadzēja pienu, rīsu pārslas, 
mazliet cukura un sāls. 3. minūtes ir jāvāra 
putra un 5 minūtes jāpagaida, lai uzbriest. 
Mēs to ēdām ar divu veidu ievārījumiem – 
zemeņu un aveņu. Mēs to iesakām pagata-
vot ikvienam.”

5.-8.klase: ”Mēs izvēlējāmies gatavot 
mannā putru. Kā jau visām putrām, lai tās 
pagatavotu, ir nepieciešams piens, sāls, 
cukurs, nedaudz ūdens un mannā. Ēdot 
mēs pievienojām ievārījumu, bet var likt 
klāt arī sviestu. Uzskatām, ka šī putra ir ve-
selīga. Mums putra sanāca bieza – citiem 
negaršoja, bet citiem garšoja.”

Speciālā klase: “Putras dienas ietvaros 
speciālā klase nolēma vārīt divas putras – 
saldo putru un sāļo putru. Iepazināmies ar 
tik daudz putras veidiem, kad vēlējāmies 
izmēģināt dažādību. Mēs vārījām auzu 
pārslu putru un pērļu grūbu putru. Iepriekš 
vienojāmies par nepieciešamajiem produk-
tiem, kas mums kopīgi ir jāsagādā. Katrs 
piedalījās putras pagatavošanā. Samek-
lējām putras receptes. Katrs atnesām ne-
pieciešamās vielas – auzu pārslas, pienu, 
sviestu, aveņu ievārījumu un otras putras 
izejvielas – pērļu grūbas, gaļas gabaliņu un 
sīpolus, kā arī klāt piedevas – sāli, cukuru. 
Iejutāmies pavāru lomā. Ievērojot drošību 
un noteikumus, darbojoties virtuvē, tapa di-

vas gardas putras. Auzu pārslu putru vārī-
jām apmēram 15 minūtes, lai kļūtu tumīga. 
Ēdām to kopā ar aveņu ievārījumu. Pērļu 
grūbas receptes pagatavošanu izlasījām 
uz iepakojuma, tomēr nācās putru vārīt 
trīs reizes ilgāk par norādīto laiku. Kopā ar 
apceptas gaļas gabaliņiem un sīpoliem tā 
bija varen garda. Visi kopā noskatījāmies 
prezentāciju par Putras dienu. Iepazinām 
graudaugus, cik tie ir veselīgi un enerģijas 
sniedzoši jebkuram organismam. Nedēļas 
garumā tapa Klases putras avīze, kur katrs 
varēja izpausties veselīga uztura tapšanā 
un realizēšanā ar devīzi “Ēd gudri!” Priecē-
ja no “Rīgas dzirnavnieka” un “Herkuless” 
saņemtais pārsteigums – musli batoniņi 
un ātri pagatavojamo auzu pārslu putra 
ar melleņu garšu. Sapratām, ka rītu ir labi 
sākt ar vingrošanu un veselīgām brokastīm 
– putru!”

Putra ir leģendārs un tradicionāls 
ēdiens. Gadsimtiem ilgi putra iecienīta kā 
enerģijas un spēka avots. Graudaugu putrā 
ir daudz šķiedrvielu, kas ir nepieciešamas 
mūsu veselībā. 

Ir daudz sakāmvārdu, bet es izvēlējos 
vienu, kas jāzina katrai virējai un saimnie-
cei: biezputru vārot, ar kausu pie katla ma-
las dauzīt nedrīkst, tad bads nāks mājās. 
Ēdam putru un kļūstam veseli! 

Informāciju apkopoja Estere Upeniece

Reiz dzīvoja putra. Tā bija mannā putra. Mannā putru vārīja ceturt-
dien, tā bija balta un bez kunkuļiem.

Mannā putrai apkārt bija draugi: sāls, cukurs, ievārījums un piens. 
Tomēr tai bija arī slikti draugi. Pareizāk, ienaidnieki, un tie nebija ēda-
mi. Kā gan šīs lietas var ēst? Sliktie draugi – soma, karote, dakša un 
grāmata – plānoja, lai putra ātrāk pazustu. Soma bija karaliene! Bet 
tagad par mannā putru!

Mannā putra gaidīja, kad pie viņas atnāks draugi. Pēc piecām 
minūtēm atnāca sāls. Viņš palūkojās putrā un teica: „Tu esi balta un 
skaista, un tev katlā ir labi!” Putra izbrīnījās par sāls teikto un jautāja: 
„Kā tu zini, ka man ir labi, tu laikam esi viszinošs?” „Esmu gan!” atbil-
dēja sāls. Abi runājās un runājās, līdz kļuva par labiem draugiem.

Bet somu banda tikmēr jau domāja savu plānu. Soma teica: 
„Mums jādara tā, lai putra pazustu!” „Kā?” dakša jautāja. „Es nevaru 
savas lappuses sasmērēt ar putru, jo tajās ir rakstīts par putrām,” teica 
grāmata. „Kas tad tur ir rakstīts?” smīkņāja soma. „Mūsu plāns ir nevis 
aizstāvēt putru, bet viņu ieslodzīt,” viņa turpināja.

Tikmēr nabaga mannā putra mierīgi tupēja katlā uz plīts. Viņa ne-
kad nebūtu iedomājusies, ka tai ir ienaidnieki, līdz pie putras ieradās 
piens un cukurs un visu izstāstīja. „Viņi grib tev ieriebt!” draugi brīdinā-
ja. „Kāpēc?” putra bija neizpratnē. „Tāpēc, ka viņi negrib tevi redzēt,” 
paskaidroja piens. Putra noskuma, jo viņa nevēlējās kādam traucēt. 
„Es zinu, kas ir darāms!” iesaucās sāls, kurš visu laiku bija tupējis trau-
ciņā pie putras, un viņš izstāstīja savu priekšlikumu. Kad somas banda 
klusām zagās uz virtuvi, sāls, cukurs un piens viņus pēkšņi pārsteidza 
un ielenca. Soma tika uzlikta uz āķa, dakša ielikta skapī, bet grāmata 
iedzīta atpakaļ grāmatplauktā. Tā putra skaista un balta veselīgi gulēja 
katlā. Katrs bija atradis savu vietu, un visi bija atkal priecīgi.

Pasaku 5.-8. klasei sacerēt palīdzēja 7. klases skolnieks 
Jānis Kaspars Blaus

Pasaka par putru
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Nominācija – “Mūža ieguldī-
jums” – Anita Slucka. Par ilgga-
dēju godprātīgu darbu un nozīmī-
gu ieguldījumu izglītībā un skolu 
jaunatnes audzināšanā, kā arī Lu-
bānas novada atpazīstamības vei-
cināšanā. Anita Slucka pieder pie 
tiem Lubānas vidusskolas skolo-
tājiem, kuri paši mācījušies mūsu 
skolā un vēlāk uzsākuši šeit arī 
darba gaitas. Lubānas vidussko-
lā Anita sāka strādāt 1982. gadā kā vācu 
valodas skolotāja un ārpusklases darba 
organizatore. 

Kāpēc tieši vācu valoda kļuva par mā-
cību priekšmetu, kuru izvēlējās apgūt Ani-
ta? Sākumskolas klasēs sagadījies dzirdēt 
vācu šlāgerus – iepaticies valodas skanī-
gums un ticis nolemts: “Lai nu ko, bet šo 
valodu es savā mūžā iemācīšos.” Tad arī 
ticis pieņemts lēmums, ka grib kļūt par sko-
lotāju. Skolotāja Anita pati saka, ka uz skolu 

Mūža 
ieguldījums

Nominācija “Gada cilvēks 
kultūrā” – Lienīte Ozolniece. 
Piešķirta par Lubānas vidusskolas 
bērnu un jauniešu deju kolektīvu 
“Raksti” augstiem sasniegumiem,  
par vidējās paaudzes deju kolek-
tīva “Rokraksti” un Lubānas kul-
tūras nama senioru deju kopas 
“Varavīksne” kolektīvu aktīvo dar-
bību, par latviešu tautas deju tra-
dīciju nostiprināšanu un nodošanu 
nākamajām paaudzēm novadā, 
par novada vārda popularizēšanu 
Latvijā. 

Lienīte Ozolniece dzimusi, 
augusi un dzīvo Lubānā. Kopš 2003.gada 
strādā Lubānas vidusskolā par deju skolo-
tāju. 2014. gadā absolvējusi Rīgas Peda-
goģijas un izglītības vadības augstskolu, 
ieguvusi maģistra grādu dejas pedagoģijā. 
Šobrīd vada Lubānas vidusskolas bērnu un 
jauniešu deju kolektīvus “Raksti”, Lubānas 
senioru deju kopu “Varavīksne”, kā arī vi-
dējās paaudzes deju kolektīvu ”Rokraksti”. 
Papildus darbam Lubānas novadā ar deju 
kolektīviem ir apvienoto Lubānas, Mado-
nas, Cesvaines un Varakļānu novadu deju 
kolektīvu virsvadītāja un Madonas bērnu un 
jauniešu centra metodiķe dejas jomā.

Sapnis sākas ar skolotāju, kurš tic, 
velk, stumj un ved uz nākamo virsotni. Vai-
rāk mums atmiņā paliek skolotāji – iedves-
motāji. Tāda ir mūsu Lienīte, kas ar savu 
entuziasmu, azartu un mīlestību uz deju ir 
spējusi iedvesmot, aizraut un iemācījusi mī-
lēt mūsu tautas kultūru.

Ir daudz labu deju pedagogu, kas lepo-
jas ar savu profesiju, bet mēs lepojamies 

ar Lienīti, jo viņa 
mums ir iemācīju-
si ne tikai pirmos 
deju soļus, bet arī 
godam nēsāt un 
godāt tautas tērpu, 
izzināt latviešu kul-
tūras tradīcijas, uz-
mundrinājusi, kad 
jūtamies noguruši, 
paglāstījusi, kad ir 
bēdīgi, samīļojusi, 
kad kādam sāp un 
aizvedusi tuvos un 
tālākos ceļojumos 

kopā ar deju kolektīvu. 
Ar savu apņēmību, gribasspēku, azartu 

un mīlestību uz latviešu tautas deju Lienīte 
spēj iedvesmot gan jaunākus dejot gribē-
tājus, gan  tādus, kuru dzīves pieredze ir 
bagātāka.

Ejot pa dzīvi, mēs savā ceļā nepārtrauk-
ti sastopam SKOLOTĀJUS. Kāds mums ie-
licis pamatus bērnudārzā, arī Lienīte savu-
laik savas zināšanas un mīlestību uz deju ir 
devusi Lubānas pirmsskolas izglītības ies-
tādes „Rūķīši” mazajiem bērniem. Lielākā 
daļa no šiem bērniem turpina apgūt savas 
deju prasmes pie Lienītes nu jau Lubānas 
vidusskolā bērnu un jauniešu deju kolektīvā 
“Raksti”. Lubānas vidusskolā šobrīd darbo-
jas bērnu deju kolektīvs “Raksti”, kurā dejo 
bērni no 5.klases līdz 9.klasei un jauniešu 
deju kolektīvs “Raksti”, kurā dejo jaunieši 
no 9.klases līdz 12.klasei, kā arī Lubānas 
vidusskolas vārdu deju pasaulē turpina 
nest tās absolventi, dejojot vidusskolas 
kolektīvā. Lienītes deju kolektīvi vienmēr ir 

Gada cilvēks kultūrā ar labiem un izciliem rezultātiem pierādījuši 
sevi deju kolektīvu skatēs. Arī šogad, gata-
vojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētkiem, kas notiks 2020.gada 
vasarā, abi Lienītes deju kolektīvi piedalījās 
deju kolektīvu skatē un ieguva 1. pakāpi.

Nu jau gadu viņa sava prieka pēc vada 
vidējās paaudzes deju kolektīvu „ROK-
RAKSTI”. Šajā kolektīvā daļa dejotāju ne-
kad nebija dejojuši, taču Lienīte ar savu 
azartu un spēju aizraut ir iemācījusi pirmos 
deju soļus, pirmo deju, kā arī to, kas ir lat-
viešu tautas kultūra, tautas tērps. Un nu jau 
vidējās paaudzes deju kolektīvam “Rok-
raksti” aiz muguras ir godam aizvadīti vai-
rāki koncerti, skate, izturēta 1.sezona, uz-
sākta 2. sezona. Tāpat arī Lienīte no 2004. 
gada radoši darbojas ar senioru deju kopu 
„Varavīksne”.

Vēl Lienīte Lubānas  vārdu nes tuvākā 
un tālākā apkārtnē, jo ir apvienoto  Lubā-
nas, Madonas, Cesvaines un Varakļānu 
novadu deju kolektīvu virsvadītāja, kā arī 
strādā par metodiķi dejas jomā Madonas 
bērnu un jauniešu centrā. Šogad, viņai aktī-
vi darbojoties, tika noorganizēts pasākums 
Madonā 7. – 9. klašu deju kolektīviem “Spē-
lēju dancoju” koncerts “Danču druva”, kā 
arī Madonā notikušais pasākums “Tūdaliņ, 
tāgadiņ saulītē rotājos”, kurā piedalījās arī 
Lubānas vidusskolas dejotāji. Pateicoties 
Lienītei, koncerti izdodas piepildīti, skaisti 
un izdzīvojami un vēl ilgi atmiņās paliekoši.

Lienīte kultūrā iesaistās ne tikai pati ar 
visu savu sirdi un dvēseli, bet viņa ir arī cil-
vēks, kurš nepiespiestā veidā, nemateriālās 
kultūras mantojuma vērtību pilnveidošanā 
un uzturēšanā iesaista visas paaudzes cil-
vēkus.

visu laiku ir gājusi 
ar prieku – lai arī 
smags darbs, bet 
tomēr mīļš. 

Pa skolā aiz-
vadītajiem gadiem 
skolotāja iemācī-
jusies atvainoties 
skolēniem gan kla-
sesbiedru priekšā, 
gan individuāli, ja 
saprot un uzzina, 
ka viņai nav bijusi 
taisnība.

Anitas Sluckas 
skolēni sekmīgi 
piedalījušies gan 

rajona, gan reģiona vācu valodas olimpi-
ādēs, gūstot godalgotās vietas. Kad vācu 
valoda kļuva kā izvēles priekšmets un pir-
mo vietu ieņēma angļu valoda, skolotāja 
ieguva tiesības mācīt sociālās zinības no 
5. klases līdz 9. klasei. Sociālajās zinībās 
skolotāja ļoti daudz runāja par savstarpē-
jām attiecībām, kas atklāja arī skolotājas 
audzināšanas moto – ieaudzināt bērnos 
rīcību un domu: nedari nekad otram to, kas 
tev pašam nepatiktu. Šī iemesla dēļ skolo-

tāja Anita Slucka savulaik bija kā uzticības 
persona, jo skolēni atzina, ka viņa ir godī-
ga, taisnīga un arīdzan smaidīga. Skolotāja 
mācīja, ka katram ir jābūt ar savu “mugur-
kaulu” un savas domas ir savas domas, 
vai kāds tās pieņem, vai nē. Skolēni aug-
stu vērtēja skolotājas taisnīguma izpratni, 
cilvēcīgumu. Viņa vienmēr stundās atrada 
individuālu pieeju katram skolēnam, mācot 
pozitīvu attieksmi pret dzīvi kopumā. 

Anitai nekad nav bijis svešs darbs sa-
biedrības labā. Anita organizēja kursus 
Lubānas iedzīvotājiem vācu valodā vairāku 
gadu garumā. Bijusi arī Lubānas novada 
deputāte vairākus sasaukumus. 

Kolēģi saka, ka prot uzklausīt, nebaidās 
paust savu viedokli, ir zinoša. Bieži stāsta 
interesantus atgadījumus no savas profe-
sionālās karjeras. Saimnieciska, ir plašs 
ēdienu recepšu klāsts, piemīt laba gaumes 
izjūta. 

Kādā no intervijām skolotāja novēlēja: 
“Dzīvo tā, lai tad, kad Tavi bērni domās par 
taisnīgumu, izturību un godīgumu, viņi do-
mātu par Tevi!”

Šis teiciens pilnībā raksturo un atspo-
guļo Anitas Sluckas darbu Lubānas vidus-
skolā. Paldies par uzticību savai skolai!
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Gada cilvēks uzņēmējdarbībā
Nominācija – “Gada cilvēks uzņēmēj-

darbībā” – Inese un Viesturs Mežuļi. Par 
nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības at-
tīstībā novadā, kā arī Lubānas novada atpa-
zīstamības veicināšanā ar oriģināliem pašu 
veidotiem metāla vides objektiem.

Jau apritējuši 10 gadi, kā Inese un 
Viesturs Mežuļi bija vieni no aktīvākajiem 
un radošākajiem biedrības “Lubānas nova-
da amatnieks” dibināšanas biedriem. Šajā 
laikā Mežuļu ģimenes IU “Mans laiks” pa-
matnodarbošanās bija un arī šodien ir auto-
remonts, apkope. Ar auto saistītos remont-
darbos darbojas gan Inese, gan Viesturs.

Viesturs ir izteikts “metālists” ne tikai 
mašīnu jomā, bet arī ar metālu saistītu vides 
objektu veidošanā, kas papildina ne tikai 
privātmāju dārzus, bet arī ir atraktīvi objekti 
Lubānas novadā. Savas zināšanas un pras-
mi ir pielietojis lauksaimniecības tehnikas 
un citu nepieciešamu darba lietu pilnveido-

šanā un izgatavošanā.
Ineses pārziņā ir viss, kas nepieciešams ik-

dienā: grāmatvedība, darba materiālu sagāde, 
komunikācija ar klientiem un vēl pie visa tā: ko 
nokrāsot, ko nošpaktelēt… Tā ir laba komanda, 
kurā viens otru papildina. Bet pats galvenais – 
Inese un Viesturs darbojas mūsu novadā – Lu-
bānā, lai gan ir bijis ne mazums pārdomu brīžu 
par to, kur būt un ko darīt.

Nominācija – “Gada cilvēks savā 
amatā” – Ineta Bondare. Par godprātīgu 
attieksmi pret veicamo darbu, savu nova-
du, sabiedrību.

Ineta Bondare “Lubānas veselības 
un sociālās aprūpes centrs” sociālās ap-
rūpes nodaļā strādā 14 gadus. Ineta 12 
gadus ir strādājusi kā sociālās aprūpes 
nodaļas pavāre, kas klientus iepriecināja 
ar ļoti garšīgiem ēdieniem. Tur strādājot,  
Ineta vienmēr ir bijusi atsaucīga un gadī-
jumos, kad nepieciešams aizvietot sasli-
mušu kolēģi aprūpētājas amatā, vienmēr 
bija gatava to darīt un izpalīdzēja. Klienti 
Inetu uzreiz uzņēma kā savējo un bieži 
uzticēja savus noslēpumus. Inetas la-
bestīgums un humora dzirksts strāvoja 
pa nodaļu, tā uzlabojot daudzu klientu 
omas. 

Ineta arī vienmēr redzēja soli uz priek-
šu, ko aprūpē būtu jāuzlabo, kas klien-
tiem būtu labāks un par to arī vienmēr 
izteicās. Tā nemanot, visas kolēģes, se-
višķi jaunpienācējas, Inetu uzskatīja par 
vecāko jeb skolotāju, vienmēr ņēma vērā 
viņas padomus. Saprotot to, ka Ineta vai-
rāk varēs dot iestādei un celt tās prestižu 
kā aprūpētāja, tika piedāvāts pāriet no 
pavāra darba par sociālās aprūpes noda-
ļas diennakts aprūpētāju. Tā no 2017.g. 
novembra Ineta ir sociālās aprūpes dien-
nakts aprūpētāja. Viņa vienmēr atrod 
katram klientam labu vārdu, uzmundrina. 
Tā nu sanāca, ka Ineta bieži vien jaunos 
darbinieku ievadīja šajā darbā.

Svarīgi, ka Ineta atrod vajadzīgos 
vārdus gan klientiem, gan piederīgajiem, 
gan kolēģiem. Tādēļ gribas Inetai pateikt 
lielu paldies gan iestādes vārdā, gan 
klientu un piederīgo vārdā.

Inetai ir godprātīga attieksme pret 
savu darbu, novadu un sabiedrību. No-
vēlam izturību, pildot šo misijas darbu!

Gada cilvēks 
savā amatā

Nominācija – “Mūža ieguldījums” – Maruta Lose-
va. Par ilggadēju godprātīgu darbu un nozīmīgu iegul-
dījumu izglītībā un skolu jaunatnes audzināšanā, kā arī 
Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā. 

Degsme, interesēšanās par visu jauno, skolēnu mī-
lestība vai profesionalitāte – tie ir faktori, kas veido izcilu 
skolotāju. Šie vārdi raksturo arī skolotāju Marutu Lose-
vu.

Bioloģijas skolotāja Maruta Loseva Lubānas vidus-
skolā strādāja no 1979. līdz 2019.gadam. Latgales mei-
tene izglītību ieguvusi Bērzpils vidusskolā un Daugav-
pils Pedagoģiskajā institūtā. Skolas gados ļoti patikusi 
ģeogrāfi ja un ķīmija, kas arī noteica turpmāko izvēli – kļūt par ķīmijas un bioloģijas skolotāju.

Maruta ir tāds cilvēks, kas visu laiku nevar darīt vienu un to pašu. Viņai vajadzēja izaugsmi, 
jāizmēģina kaut ko jaunu, patika eksperimentēt. Pamēģina un redz, ka darbojas – jauki! Pamē-
ģina un redz, ka nedarbojas – hm... kāpēc nedarbojas, ko tur varētu mainīt? Tas ir vairāk no 
rakstura atkarīgs nevis no pedagoga profesionalitātes. Cilvēks var būt ar doktora grādu, bet ja 
viņā nav tās uguntiņas, tad nebūs… Uguntiņas nesēja, kas iemācīja vairākus skolotājus veidot 
labus pētnieciskos darbus.

Skolotāja, kas pirmā skolā sāka strādāt pie projektiem. Viss sākās ar „Upe man stāstu stās-
ta.” Šādus stāstus saistībā ar pētnieciskajiem darbiem Maruta ir izstāstījusi ļoti daudz. Maruta 
skolēnus iemācīja rakstīt pētniecisko darbus, gāja kopā ar skolēniem uz upi, parku, alejām, 
skudru pūzni. Mācīja uzstāties, runāt, atklāt.

Dzīves gudra, nebaidījās dalīties ar savām zināšanām. Gāja, darīja, bet nekad negaudās.
Savā darbā skolā pielietoja dažādas metodes un paņēmienus, ikvienam darbam rodot ra-

došu pieeju, izraisot bērnos interesi par apkārtējo pasauli. Saskarsmē ar skolēniem taisnīga, 
prasīga, iejūtīga. Izprata skolēnu, centās vienmēr rast pareizo risinājumu dažādās dzīves prob-
lēmsituācijās.

Skolotāja vienmēr dalījās pieredzē gan savas skolas kolektīvā, gan bioloģijas skolotāju me-
todiskajā apvienībā. 

Marutas skolēni gadu no gada ieguva godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs, kā 
arī zinātniski pētniecisko darbu konkursos gan rajona, gan reģiona, gan valsts līmenī. 

Vislabāk skolotāju un viņas darbu raksturo skolēnu un kolēģu atziņas. Lūk, dažas no tām: 
“Skolotāja Loseva ir tā skolotāja, kas dod iespēju skolēnam sevi pilnveidot. Viņa darīs visu, lai 
skolēni piedalītos konkursos, bez bailēm, ar drošu sirdi. Stundās skolotāja ļauj diskutēt par 
visu, kas interesē un dara to arī pati, mācot skolēniem pamācības no dzīves.”

“Nevienu bērnu skolotāja nav aizmirsusi, visi bērni tiek apdāvināti ar smaidu, sapratni. Viņas 
stundās jūtos tik brīvi!”

“Paraugs, ideāls skolotājs, kuram cenšos līdzināties. Piemīt augsta emocionālā inteliģence. 
Māk radīt cieņpilnas attiecības, labsajūtu izraisošu vidi savā tuvumā.

Inovatīva, toleranta, bet prasīga. Māk ieinteresēt, aizraut. Piemīt sirdssiltums.” Paldies sko-
lotājai par četrdesmit Lubānas vidusskolai atdotiem darba gadiem!

Mūža ieguldījums

Lubānas novada pašvaldības ap-
balvojuma “Gada cilvēks 2019” nomi-
nantu apraksti veidoti pēc iesniedzēju 
sagatavotajiem pieteikumiem, tāpēc 
pašvaldība par iespējamajām nepreci-
zitātēm atbildību neuzņemas.  

Paldies pieteikumu iesniedzējiem!
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SVĒTKI

2. novembrī Lubānas kultūras 
namā pulcējās 13 deju kolektīvi no 
Vidzemes, Latgales, Zemgales un 
Rīgas. Kopā vairāk kā 240 dalībnie-
ki! Mūsu mazajai skatuvei tas bija 
liels notikums. 

Dalībnieki:

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
(turpmāk VPDK) “VARAKĻĀNI” (vad. 
Mārīte Kanča), VPDK “KODOLS” no 
Jaunjelgavas (vad. Gunita Krievāne), 
VPDK “NĀBURGI” no Pociema (vad. 
Baiba Adamoviča), VPDK “RATENIE-
KI” no Litenes (vad. Dina Markova), 
VPDK “SIDRABI” no Rīgas (vad. Inga 
Liepa), jauniešu deju kolektīvs (turp-
māk JDK) “RŪDIS” no Ērgļiem (vad. 
Antra Grinberga), Kokneses KN JDK 
(vad. Kornēlija Reisnere), JDK “ZEM-
GAĻI” no Jelgavas un JDK “RITS” no 
Rīgas (abiem vad. Lelde Krēsliņa), 
JDK “LAILE” no Rīgas (vad. Sarmīte 
Kadiķe), senioru deju kolektīvs “MEI-
RĀNI” (vad. Zigfrīds Gora, Laila Ozo-
liņa) un mājinieki JDK “ŽUBURI” un 
VPDK TDA “LUBĀNA” (abiem vad. 
Laila Ozoliņa).

Festivālā tika rādītas 34 dejas, 
no kurām skatītāji vērtēja 30. Balsot 
nevarēja par “Lecamdanci”, kurš 
bija skatītājiem tīkamākā deja 2018. 
gadā, un vēl par trim dejām, kurās 
dejotāju skaits uz skatuves priekš-
nesuma laikā pārsniedza 13 (tāds ir 
festivāla noteikums).

2019. gada festivāla “6x6” pēc 
skatītāju balsojuma uzvarētāja deja 
“Austriešu puišu deja” (tiroliešu tau-
tas melodija), izpildīja JDK “Rūdis” 
(Ērgļi).

Foto: senioru deju kolektīvs “Mei-
rāni” (vad. Zigfrīds Gora, Laila Ozo-
liņa); VPDK TDA “Lubāna” un JDK 
“Žuburi” (vad. Laila Ozoliņa).

Lecot un 
dancojot 
aizvadīts 
7. mazās
skatuves 

deju festivāls 
“6x6”!
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Nākamais laikraksta “Lubānas Ziņas” 
numurs iznāks 22. novembrī.

Informāciju iesniegt domē redaktorei 
līdz 15. novembrim.

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…

Nostājas blakus Tev draugi 
un klusē

Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.

Skumju brīdī esam kopā ar 
Lieni,  vīratēvu Laimoni Sauku 

mūžības ceļā 
pavadot.  

Darba kolēģi

22. novembrī plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā

KINO “Dvēseļu putenis”
Vēsturiska kara drāma pēc strēlnieka Aleksandra 

Grīna romāna motīviem ved 100 gadus senā pa-
gātnē. Sešpadsmitgadīgais Artūrs dodas strēlnie-
kos un kopā ar draugiem cīnās par brīvību – pat 
tad, kad neviens nezina, kurā pusē tā meklējama. 
Saviļņojošais stāsts ļauj skatītājam pieaugt kopā ar 
Artūru un jaundibināto Latvijas valsti, vērojot dzīvi 
ierakumos zēna acīm, pašaizliedzīgi stājoties pretī 
ienaidniekam, meklējot īstu mīlestību un mācoties 
novērtēt brīvības cenu. Filmas garums: 2h 03 min.

Režisors: Dzintars Dreibergs. Lomās: Oto Bran-
tevics, Mārtiņš Vilsons, Rēzija Kalniņa, Raimonds 
Celms, Jēkabs Reinis, Renārs Zeltiņš, Vilis Dau-
dziņš, Ieva Florence, Gatis Gāga, Grēta Trušiņa.

Ieeja 3 EUR

24. novembrī no plkst. 10.00
Lubānas pilsētas klubā

ZOLES TURNĪRS
Pieteikties no plkst. 9.30

29. novembrī plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā

KINO 
Kaisles drāma 

“Nekas mūs neapturēs”
Harizmātiskais mūzikas producents Ralfs (And-

ris Keišs) sava nepiekāpīgā rakstura dēļ pārliecina 
sievu un mīļāko sadzīvot vienā īpašumā, kur turklāt 
vēl mīt viņa divpadsmitgadīgā meita. Pretēji gaidīta-
jam, eksperiments pārvēršas nežēlīgā cīņā katram 
par savām interesēm. Filmas garums 1h 42 min.

Režisors Andris Gauja. Lomās: Andris Keišs, Kris-
tīne Nevarauska, Elza Gauja, Dārta Stepanova.

Ieeja 3 EUR

Un tā tu aizgāji, 
Tā – pēkšņi un pavisam

Bez ceļa atpakaļ.
Smilts klājas pāri visam.

(Z. Purvs)

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Mildai Saukai, 

dēlu Laimoni mūžības ceļā pavadot.

Koris “Noskaņa” un Silvija

Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigzne, saira sapņi.

Tas viss notika pēkšņi un strauji,
Pielija sāpju un asaru trauks. 

Lai mūsu klusa līdzjūtība un 
mierinājuma vārdi dod spēku 

Mildai Saukai un viņas tuviniekiem, 
dēlu Laimoni mūžības ceļā pavadot.

Ārija, Daiga, Igors

Sasniegumi 
motokrosā

Ir noslēgusies 2019.gada motokrosa 
sezona. Mūsu novada motosportisti ir pie-
dalījušies vairākās sacensībās un seriālos 
Latvijā un Lietuvā.

 Ar ļoti labiem rezultātiem sezonu ir no-
slēdzis mūsu jaunais motosportists Niks 
Kiukucāns. Latvijas retro motokrosa seriāla, 
kas norisinājās piecos posmos dažādās tra-
sēs Latvijā, 250 m3 klasē, izcīnīta otrā vieta 
sezonas kopvērtējumā.

 Sēlijas kausa motokrosa seriālā, kas 
norisinājās četros posmos Latvijā un Lie-
tuvā, Niks izcīnīja pirmo vietu kopvērtējumā 
250 m3 klasē. Sveicam mūsu sportistu ar 
panākumiem.

 Niks vēlas pateikties visiem saviem 
atbalstītājiem un sponsoriem, kas atbals-
tīja 2019. gada sezonā – SIA “Holzwerke 
Lubāna”, SIA “Doil” un īpašs paldies tētim 
Ilgvaram.

Informācija: Guntis Klikučs

Režisores Guntas Gaidamavičas dokumentālā fi lma “Palikt pa vidu. Lubāna 
klānos” ir režisores pētījums par notikumiem Lubāna ezera apkaimē 20. gad-
simta 40. gados, kad viens otru nomainīja dažādi okupācijas režīmi. Tas bija 
izaicinājums ne tikai radu un kaimiņu attiecībām, bet arī katra spējai saglabāt 
cilvēcību. Režisorei šī tēma ir personiski svarīga, jo fi lmas notikumi skāra viņas 
vecvecāku ģimeni. Filmu caurvij trīs sižeta līnijas – vēsturisko notikumu rekons-
trukcija, autores pētījumu process un cilvēku attieksme un atcerēšanās stratē-
ģijas mūsdienās.

Lomās: Egons Dombrovskis, Inga Tropa, Gatis Gāga, Lauris Dzelzītis, Ivars 
Kļavinskis, Armands Kaušelis, Edgars Pujāts, Kaspars Gods, Matīss Millers, 
Māris Skrodis, Elīna Bojarkina, Alīda Pērkone, Armands Ikalis, Māris Bezmers, 
Madars Zvagulis, Indra Briķe, Mārtiņš Vilsons, Andis Strods, Ģirts Šolis u.c.

Filma latviešu valodā ar subtitriem angļu valodā. Pēc fi lmas tikšanās ar  fi l-
mas režisori Guntu Gaidamaviču. Filmas seansu apmeklējums ir bez maksas.

Doonorru ddiena 
26. novembrī plkst. 9.00

Lubānas novada 
Sociālā dienesta telpās

30. novembrī plkst. 17.00
Lubānas pilsētas klubā

Senioru deju kopas “Varavīksne”

15 gadu jubilejas koncerts
“ZELTA DRUVA”


