
Futbols... 

 13. septembrī Lubānas ev.lut. drau-
dzes baznīcā labdarības koncerts. Ziedo-
jumi tiks veltīti baznīcas ērģeļu atjaunoša-
nai. Lasiet informāciju 10.lpp.

 14. septembrī Meirānos notiks spor-
ta spēles “Rudens svētki Meirānos 2019”. 
Laipni aicinātas novada ģimenes, līdzjutēji, 
sporta mīļotāji. Sporta dienas svinīgā atklā-
šana plkst. 11.00. Skatīt informāciju 4.lpp. 
Pēc sporta spēļu dalībnieku apbalvošanas 
pie Meirānu Kalpaka pamatskolas notiks 
koncerts ar Loretu Māliņu un Ediju Gutānu. 
Ieeja par ziedojumiem mūziķu attīstībai.

 28. septembrī Lubānā notiks ikga-
dējais GADATIRGUS. Plkst. 12:30 Lubānas 
pilsētas klubā videoafi šas “RADI.DARI.VIDI 
Lubānas novadā” pirmizrāde. Par gadatir-
gus norisēm plašāka informācija 10.lpp.

 Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt 
aktīviem un sākt pieteikt pretendentus paš-
valdības apbalvojumam “Gada cilvēks 
2019”. Skatīt informāciju 3.lpp.

 Lubānas novada pašvaldības mā-
jaslapā www.lubana.lv var apskatīt kompe-
tenču pieejā balstītu dienas gaitas apraks-
tu pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši”. 
Kā zinām, šajā mācību gadā pirmsskolās 
sāk īstenot pakāpeniskas pārmaiņas mācī-
bu saturā, pielietojot kompetenču pieeju. 
Tāpat arī ir apskatāma informācija par bēr-
nu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas 
kārtību (skatīt sadaļā nozares/pirmsskolas 
izglītības iestāde “Rūķīši”). Katru nedēļu 
mājaslapā tiek ievietota PII “Rūķīši” ēdien-
karte.

 Pārtikas un veterinārais dienests in-
formē, ka 9. septembrī uzsākta  savvaļas 
lapsu un jenotsuņu kārtējā vakcinācija pret 
trakumsērgu.
Vakcinācijai izmantota dzīvu novājinātu 
trakumsērgas vīrusa SAD BERN MSV Bio 
10 celmu saturoša vakcīna „Lysvulpen 
por.a.u.v.”. Vakcīna šķidrā veidā ievietota 
folija kapsulā, kas iestrādāta barības ap-
valkā. Ēsma izskatās kā brūngans kubiks, 
nedaudz mazāks par sērkociņu kastīti. 
Vakcīnas tiks izvietotas vienmērīgi Latvijas 
austrumu daļā 19 245 km2 platībā, uz 1 
km2 izsviežot 20-25 vakcīnas ēsmas ar 500 
metru atstarpi starp lidojumu joslām.

 Lubānas vidusskolas audzēkne Re-
nāte Jakovļeva Latvijas orientēšanās čem-
pionātā ieguvusi 3.vietu! Apsveicam!

Dažādām sportiskām aktivitātēm un arī sasniegumiem bagā-
ta ir bijusi mūsu novada jauno futbolistu (mācās Madonas bērnu 
un jauniešu sporta skolā) vasara. Vairāk par futbola  aktualitātēm 
lasiet 8.lpp. Nevar nepieminēt arī tādu faktu, ka mūsu novadā ir 
aktīva meitene – futboliste – Ruta Uzāre (startēja ZA U-12 meiteņu 
futbola čempionātā (Attīstības grupa) un kopā ar Viļānu NSS/Dek-
šāres komandu izcīnīja 1.v.), kura spēlē futbolu arī zēnu komandā. 
Jaunos futbolistus trenē Uģis Meiers, kurš arī pats aktīvi spēlē. 
(Futbola aktivitāšu publicitātes foto no LFF arhīva).

25. augustā Lubānas vidusskolas sporta laukumā notika Lu-
bānas novada atklātais čempionāts mini futbolā 7x7. 1.vietā ko-
manda “Tuziks” (Madona), 2.vieta komandai “Lubāna”, bet 3.vieta 
komandai “Degumnieki” (Lubānas komanda attēlā kreisajā pusē).
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Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna 
Kaņepone, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks. Nepiedalās deputāti: Laila 
Ozoliņa un Sandra Valaine – aizņemtas pamatdar-
bā, Ainārs Spridzēns – slimības dēļ.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks in-
formē deputātus par domes sēžu starplaikā 
notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. 
19.septembrī iedzīvotāji tika aicināti uz  Lubānas 
novada attīstības programmas 201.-2026.gadam 
sabiedriskās apspriešanas sanāksmi. Tajā nekā-
di konstruktīvi papildinājumi esošajai redakcijai 
netika izteikti. 21.augustā piedalījās Vidzemnieku 
dārza svētkos, kurus jau astoto gadu rīko Vidze-
mes plānošanas reģions, lai godinātu veiksmī-
gākos Vidzemes reģiona uzņēmējus. No mūsu 
novada šajā pasākuma piedalīties bija nominēts 
nodibinājums “Broņislavas Martuževas fonds 
Rakstītāja”. Pirms dažām dienām bija neliela 
tikšanās ar Madonas novada vadību par turpmā-
kiem novadu attīstības jautājumiem. Tika nodota 
ekspluatācijā Barkavas iela, kur tika veikti segu-
ma virsmas vienkārtas apstrādes darbi. Darbs 
veikts apmierinoši. Uzsākta arī Meirānu stacijas 
jumta renovācija.

Izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019.
gada jūlija domes sēdes lēmumu izpildi.

1. Par Lubānas Veselības un sociālās ap-
rūpes centra ilgstošās sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas nodaļas pakalpojuma 
maksas noteikšanu. 

Nolēma noteikt Lubānas Veselības un soci-
ālās aprūpes centra ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izmaksas 
vienai personai, kurai noteikts trešais vai cetur-
tais aprūpes līmenis, saskaņā ar 02.04.2019. MK 
noteikumiem Nr.138 “Noteikumi par sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”:

1.1.  3. līmenim 17,10 euro/diennaktī;
1.2.  4. līmenim 18,08 euro/diennaktī.
Noteikt, ka  personām, kuras pašas vai kuru 

apgādnieki pilnā apmērā veic maksu par sniegto 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumu un kuru dzīvesvieta pirms pakalpoju-
ma saņemšanas bija deklarēta Lubānas novada 
administratīvajā teritorijā, šī lēmuma 1.1. un 
1.2.apakšpunktā noteiktajai maksai piemērojama 
atlaide 37% apmērā.

Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 
1.janvāri. 

2. Par grozījumiem Lubānas novada do-
mes, pašvaldības administrācijas un iestāžu 
darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā

Nolēma izdarīt grozījumus Lubānas novada 
domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu 
darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā 
(apstiprināts 30.01.2018., prot.Nr.1, 13.§)

1. Sadaļā Lubānas vidusskola
1.1. 47.punktā amata nosaukumu apkures/

krāšņu kurinātājs aizstāt ar apkures iekārtas ope-
rators, profesijas kods 818213, amata algu no-

teikt 516 euro mēnesī, amata likme – 1;
1.2. 43.punktā skaitli “580”aizstāt ar skaitli 

“629”.
2. Sadaļā Meirānu Kalpaka pamatskola
2.1. 51.punktā skaitli “977” aizstāt ar skaitli 

“1003” ;
2.2. 56.punktā skaitli “710”aizstāt ar skaitli 

“750”.
3. Sadaļā Mākslas skola 68.punktā skaitli 

“950” aizstāt ar skaitli “1003”.
4. Sadaļā Pirmsskolas izglītības iestāde “Rū-

ķīši”
4.1. 72. punktā aizstāt skaitli “710” ar skaitli 

“750”;
4.2. 73. punktā aizstāt skaitli “710” ar skaitli 

“750” ;
4.3. 74. punktā aizstāt skaitli “710” ar skaitli 

“750”;
4.4. 76.punktā skaitli “495”aizstāt ar skaitli 

“629”.
4.4. 77.punktā skaitli “5,25” aizstāt ar skaitli 

“4,25”;
4.5. 78.punktā aizstāt skaitli “710” ar skaitli 

“750”.
5. Sadaļā Lubānas novada Sociālais  die-

nests-
5.1. 97.punktā skaitli “580” aizstāt ar skaitli 

“629”;
5.2. 104.punktā skaitli “899” aizstāt ar skaitli 

“1079”;
5.3. 105.punktā skaitli “956” aizstāt ar skaitli 

“1079”;
5.4. 106.punktā skaitli “907” aizstāt ar skaitli 

“1079”;
5.5. 107.punktā skaitli “617” aizstāt ar skaitli 

“714”;
5.6. 108.punktā skaitli “514” aizstāt ar skaitli 

“714” un skaitli “0,2” ar “0,15”;
5.7. 109.punktā skaitli “565” aizstāt ar skaitli 

“629”;
5.8. 110.punktā papildināt ar ierakstu “vai 

ergoterapeits, profesijas kods 2212 91”, skaitli 
“640” aizstāt ar skaitli “950” un skaitli “0,4” ar 
skaitli “0,3”. 

3. Par zemes lietošanas mērķa maiņu ne-
kustamā īpašuma „Upenes”, Indrānu pag., Lu-
bānas nov., zemes vienības daļai

Nolēma 
1. Mainīt zemes vienības daļai „Upenes”, In-

drānu pagastā, kadastra apzīmējums 7058 011 
0053 002 (platība 0,8124 ha), esošo nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – komerc-
darbības objektu apbūve (kods 0801).

2. Mainīt zemes vienībai „Upenes”, Indrānu 
pagastā, kadastra apzīmējums 7058 011 0053, 
(platība 0,8336 ha), esošo nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz 
komercdarbības objektu apbūve (kods 0801), 

platība 0,8124 ha un individuālā dzīvojamo māju 
apbūve (kods 0601) platība 0,2120 ha. 

4. Par skolēnu piepildījumu klašu grupās 
2019./2020. mācību gadā Meirānu Kalpaka 
pamatskolā

Izskatot Meirānu Kalpaka pamatskolas di-
rektores Lanas Kunces 2019. gada 15. augusta 
iesniegumu (reģistrētu pašvaldībā 16.08.2019., 
Nr. LUB/2.08/19/711), pamatojoties uz likuma 
Par pašvaldībām 21. panta 27. punktu, kas nosa-
ka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai Dome 
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 
gadījumos, saskaņā ar 2016. gada 25. augusta 
Lubānas novada pašvaldības noteikumu Nr. 2 
“Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu 
Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības 
iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes 
grupas, sociālās un pedagoģiskās korekcijas kla-
sēs un interešu izglītības grupās” (apstiprināti ar 
Lubānas novada pašvaldības 25.08.2016. lēmu-
mu, protokols Nr.12, 9.§) 3. punktu, kas nosaka, 
ka izglītojamo skaita noteikšanā var tikt izdarīti 
izņēmumi ar Lubānas novada domes lēmumu, kā 
arī, ievērojot Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas atzinumu (20.08.2019., prot. 
Nr.8 3.§), nolēma 

2019./2020. mācību gadā Meirānu Kalpaka 
pamatskolā atvērt izglītojamo klases ar sekojošu 
klašu piepildījumu:

2. un 3.klase  – 5 izglītojamie;
4. klase – 4 (1 ar mācīšanās traucējumiem) 

izglītojamie;
5. un 6. klase – 3 (1 ar mācīšanās traucēju-

miem) izglītojamie;
7. un 8. klase – 5 izglītojamie;
9. klase – 5 (1 ar mācīšanās traucējumiem) 

izglītojamie;
Speciālā klase – 5 izglītojamie;
Pirmsskolas izglītības grupa – 7 izglītojamie.
5. Par papildus fi nansējuma piešķiršanu 

Jauniešu centram
Nolēma piešķir t 300 EUR fi nansējumu no 

budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem in-
dukcijas plīts virsmas nomaiņai Jauniešu centra 
telpās Oskara Kalpaka ielā 4-4, Lubānā, izdarot 
attiecīgus grozījumus 2019.gada pašvaldības 
budžetā.

6. Par grozījumiem Lubānas novada pašval-
dības domes 27.06.2019. lēmumā “Par Lubā-
nas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienī-
bu robežu pārkārtošanu, platības un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”

Nolēma izdarīt grozījumus Lubānas novada 
pašvaldības domes 27.06.2019. lēmumā “Par 
Lubānas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vie-
nību robežu pārkārtošanu, platības un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu” (protokols 
Nr.7, 14.§), izsakot lēmuma 1.punktu šādā redak-
cijā:

1. Pārkārtot Lubānas novada pašvaldībai pie-
kritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
7013 005 0086 un rezerves zemes fonda zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0097 
robežas.

Informāciju sagatavoja Sandra Līcīte

Domes sēde 29.08.2019.
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Nr.p.k. Piesārņojošā viela Maksimāli pieļaujamā 
koncentrācija (mg/l)

1. Kopējās suspendētās vielas 450
2. Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) 740
3. Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) 350
4. Kopējais fosfors 23
5. Kopējais slāpeklis 80
6. Tauki mg/l 30
7. Naftas produkti nav pieļaujams

Pielikums Nr.1
Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 30. aprīļa 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 7
Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas

Pielikums Nr. 2
Lubānas novada pašvaldības 2019. gada  30. aprīļa

Saistošajiem noteikumiem Nr. 7        

Ūdens patēriņa norma, ja norēķiniem neizmanto komercuzskaites mēraparātus

Nr.p.k. Ēku labiekārtotības pakāpe Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš 
mēnesī (m3/mēn.)

1. Jebkura labiekārtotības pakāpe 4
2. No brīvkrāna 1

Precizējums pielikumos saistošajiem noteikumiem 
Nr. 7 “Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu 
un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, 

lietošanas un aizsardzības noteikumi”. 
(Nr. 11 (526). 14.06.2019.; 8.lpp.)

Lubānas novada pašvaldība aicina 
iedzīvotājus, iestāžu vadītājus un kolek-
tīvus, deputātus pieteikt pretendentus 
pašvaldības apbalvojumam “Gada cil-
vēks 2019”. Valsts svētku pasākumā tiks 
godināti labākie sava aroda, amata, ra-
došā darba veicēji, novada attīstības un 
pozitīvā tēla veidotāji. 

Nominācijas: 
„Gada cilvēks” – par nozīmīgu iegul-

dījumu novada labā un tā atpazīstamības 
veicināšanā;

„Gada cilvēks izglītībā” – par nozī-
mīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes 
audzināšanā; 

 „Gada cilvēks kultūrā” – par nozīmī-
gu ieguldījumu kultūrā un novada vārda 
popularizēšanā; 

„Gada cilvēks sportā” – par nozīmīgu 
ieguldījumu sportā un novada vārda po-
pularizēšanā; 

„Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” – 
par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbī-
bas attīstībā novadā; 

„Gada cilvēks labdarībā” – par ne-
savtīgu ieguldījumu novada labā;

„Gada cilvēks savā amatā” – par 
godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, 
savu novadu, sabiedrību. 

„Gada jaunietis” – par aktīvu darboša-
nos sabiedriskajās organizācijās, amatier-
mākslas kolektīvos, neformālās izglītības 
pasākumos, par sasniegumiem mācībās, 
sportā, kultūrā un uzņēmējdarbībā, kas ar 
savu darbību rada pozitīvu piemēru citiem 
Lubānas novada jauniešiem un ir veicinā-
juši Lubānas novada atpazīstamību valsts 
un pasaules mērogā;

„Mūža ieguldījums” – ilggadējs god-
prātīgs darbs un ieguldījums sava novada 
un tā iedzīvotāju labā;

„Lauku sētas saimnieks” – par iegul-
dījumu lauku vides sakopšanā un lauku 
dzīves veida popularizēšanā. 

Pretendentu vienai nominācijai var 
pieteikt: 

Lubānas novada domes deputāti (ne 
mazāk kā 5); darba kolektīvi (ne mazāk kā 
5 cilvēki); reģistrētas biedrības un nodibi-
nājumi (ne mazāk kā 3 biedri); iestādes 

vai uzņēmuma vadītājs par savas iestādes 
darbiniekiem; iedzīvotāju grupas (ne ma-
zāk kā 20 cilvēki). 

Pieteikumā jānorāda: 
pretendentu vārds, uzvārds, dzīvesvie-

tas adrese, ieņemamais amats vai nodar-
bošanās; 

nominācija, kurā pretendents tiek pie-
teikts un pamatojums par panākumiem 
vai ieguldījumu novada labā 2019. gadā, 
izņemot nomināciju ”Mūža ieguldījums”; 

pamatojuma apjoms nevar būt ma-
zāks par 500 rakstu zīmēm; 

Pieteicējs: 
fi ziska persona – vārds uzvārds, no-

darbošanās, dzīvesvieta; 
juridiska persona – nosaukums, reģis-

trācijas numurs, juridiskā adrese. 
pieteicēju paraksti – ar vārda un uzvār-

da atšifrējumu. 

Pieteikumus iesniedz Lubānas novada 
domes kancelejā līdz šī gada 10. oktob-
rim. (Pieteikuma veidlapa atrodama www.
lubana.lv.) 

Personas, kurām apbalvojums jau 
piešķirts, uz goda nosaukumu atkārtoti 
var pretendēt ne agrāk kā pēc 5 gadiem 
(apbalvojuma laureātu sarakstu var ap-
skatīt www.lubana.lv sadaļā Publiskie 
dokumenti/Nolikumi/Citi nolikumi).

Informāciju 3.lpp. sagatavoja Ligita Pētersone

Aicinājums pieteikt 
pretendentus 
pašvaldības 

apbalvojumam 
“Gada cilvēks 2019” 

Karoga svētki 
“Liepsalās”

pulcinās kopā 
jauniešus 

20. un 21. septembrī pulkveža Oskara Kal-
paka dzimtas mājās Ošupes pagasta “Liepsa-
lās” notiks 21. Karoga svētki, kas veltīti Latvijas 
Armijas simtgadei.

Plānotās aktivitātes tiek nodrošinātas sadar-
bībā ar Aizsardzības Ministrijas Nacionālo bruņo-
to spēku, Jaunsardzes centra, Latviešu virsnieku 
apvienības, Madonas novada pašvaldības, Ošupes 
pagasta padomes, skolu pedagogu atbalstu. Mēr-
ķis – popularizēt un saglabāt starppaaudžu cieņu 
apliecinošo un vienojošo tradīciju Kalpaka dzimtas 
mājās “Liepsalās”. Stiprināt nacionālo pašlepnu-
mu, popularizēt Tēvzemes sargu nozīmi jaunatnes 
patriotiskajā audzināšanā un veselīga dzīvesveida 
popularizēšanā skolu jauniešiem. Pasākuma prog-
ramma paredz aktivitātes skolēniem brīvā dabā, 
ārpus skolas vides radoši darboties un prasmīgi 
sadarboties komandā. Aicinātas piedalīties skolu 
5.-6.; 7.-9.; 10.-12.klašu komandas.

Karoga svētku atklāšana notiks 20. septembrī 
plkst. 14.30. Komandu sacensības sāksies plkst. 
15.00. 21. septembrī 9.00 – 10.30 ierindas skate, 
sacensības. Plkst. 11.00 koncerts; uzvarētāju ap-
balvošana. Plkst. 13.00 piemiņas brīdis O. Kalpaka 
atdusas vietā Visagala kapsētā.
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Jauno mācību gadu uzsākusi arī Lubānas 
Mākslas skola. Šogad 1. klasē iestājušies 10 au-
dzēkņi, kuri kopā ar pārējiem, jau esošajiem 
Mākslas skolas bērniem, apgūs iemaņas zīmēša-
nā, gleznošanā, kompozīcijā, veidošanā, mākslas 
valodas pamatos un mācību stundas “Darbs ma-
teriālā” ietvaros darbosies ar papīru, tekstilu, fi l-
cu, plastiku un citiem materiāliem. Īstenojot li-
cenzēto 7-gadīgo programmu “Vizuāli plastiskā 
māksla”, ar šo mācību gadu 4., 5. un 6. klašu 
audzēkņiem būs jauni mācību priekšmeti – “Tek-
stils” un “Leļļu māksla”. Jāatzīst gan, ka ar leļļu 
gatavošanu Mākslas skolas audzēkņi skolotājas 
Daces Rudzītes vadībā nodarbojas jau daudzus 
gadus. Viņu izgatavotās lelles ir sūtītas arī uz 
konkursiem, kuros vienmēr ir iegūta kāda godal-
gota vieta. Leļļu gatavošana ir skolotājas Daces 
sirdslieta, savas prasmes viņa nodod tālāk arī 
bērniem. Lelles ir Lubānas Mākslas skolas speci-
fi ka. Ir pat izskanējis ieteikums no mākslas skolu 
vadības – nosaukt skolu par “Leļļu skolu”. Citus 
priekšmetus audzēkņiem māca skolotājas Sand-
ra Valaine, Una Salmane un Rudīte Kolāte. 

Maija “Lubānas Ziņas” numurā rakstīju par 
Mākslas skolas audzēkņu dalību Broņislavas 
Martuževas fonda “Rakstītāja” projektā Mūzikas 
un mākslas plenērs Broņislavas Martuževas mā-
jās “Dārziņi”. Dzejnieces mājas apkārtnē bērni 
skicēja atbilstošu ainavu izvēlētajām dzejas rin-
dām. Šis darbs tika turpināts vasaras plenērā, 
kurš notika gleznainās Mārcienas apkārtnē. Ie-
dvesmojoties no B. Martuževas dzejas rindām, 
krāšņajiem pakalniem un ielejām, ziedošajām 
pļavām un straujās Aronas upītes, audzēkņi glez-
noja un zīmēja dažādas ainavas, vienlaikus ap-
gūstot prasmes zīmēšanā, gleznošanā un arī 
ilustrācijā, atainojot dzeju ne tikai saturiski, bet arī 
fi lozofi ski. Plenērā audzēkņi strādāja arī ar ģipsi, 
no kura tapa atlējumi augu lapu formā un kompo-
zicionāli veidojumi no akmentiņiem. Vasaras ple-
nērs ir iespēja paraudzīties uz mākslu no cita 
skatupunkta, sajust dabas skaistumu un iespēju 
to parādīt arī citiem, uzgleznojot vai zīmējot aina-
vas no sava redzeslauka un skatījuma. Plenērā 

tapušie Reiņa Bir-
ziņa, Montas Māl-
nieces, Beātes 
Aizpurves, Ar-
manda Dzeņa, Di-
tas Kalniņas, 
Toma Semjonova, 
Ineses Krēsliņas, 
Mārtiņa Zvirgzdi-
ņa, Kates Krēsli-
ņas, Lauras Šve-
dovas, Evelīnas 
Cakules, Viktorijas 
Medveckas un Je-
tes Kļaviņas darbi 
kopš 25. augusta ir skatāmi B. Martuževas dze-
jas klētī. 

Jau divus gadus Lubānas Mākslas skola ie-
saistās ELFA Latvijas lauku attīstības program-
mas projektā “4x Māksla”, kurā darbojas arī Ma-
donas, Varakļānu, Saldus, Kandavas, Engures un 
Ludzas mākslas skolas. Šovasar projekta ietva-
ros devāmies uz Kandavu. Bērni darbojās rado-
šajās darbnīcās, kuru tematika bija: Baltā un 
Melnā keramika; Porcelāna apgleznošana; Lat-
viešu raksti jostās un prievītēs un Kokapstrāde un 
rotaļlietu izgatavošana. Kandava mūs pārsteidza 
ar savu, mums nepierasto, kalnaino dabas skais-
tumu, sakoptību, skaistajiem parkiem, gaumīga-
jiem apstādījumiem, vides objektiem un milzīgu 
vecpilsētiņas šarmu. Šaurās, bruģētās ieliņas, 
savdabīgās ēkas ar senatnes garšu, pārdomātie 
gleznojumi (dzejas rindas) uz ēku sienām, radīja 
sajūtu, kādu nācies piedzīvot Bavārijas pilsētiņās. 
Labo noskaņu radīja ne tikai vide, bet arī atsaucī-
gie, pacietīgie un radošie pedagogi, draudzīgie 
projekta dalībnieki un laipnie Kandavā satiktie cil-
vēki skolā, veikalos, muzejā, baznīcā un citur. 
Beātes, Ances, Ditas un Jetes Kandavā radītie 
darbi pašlaik ir skatāmi ceļojošā izstādē Kurze-
mes pilsētās. 

Kā jau katru gadu, arī šajā mācību gadā no-
tiks gatavošanās Latvijas Mākslas skolu Valsts 
konkursam, kura tēma šogad ir “TĒLS. TELPA. 

SCENOGRĀFIJA”. Tā uzdevums ir telpisku objek-
tu, maketu un telpiskas vides veidošana ar sce-
nogrāfi jas elementiem. Darbi solās būt interesan-
ti, radoši un neparasti. Gatavosimies un 
darbosimies, lai pavasarī savus labākos audzēk-
ņus varētu sūtīt uz Valsts konkursa II kārtu.

Mācību gads jau iesācies, taču vēl var pie-
teikties Lubānas Mākslas skolā, lai zīmētu, glez-
notu, veidotu, strādātu ar dažādiem materiāliem, 
apgūtu mākslas valodu, iemācītos savām rokām 
pagatavot dažādas lietas un arī, lai radoši pavadī-
tu laiku jauku cilvēku sabiedrībā. Aicinu šo iespē-
ju izmantot arī tāpēc, ka Lubānas novada pašval-
dība sedz pilnībā visus izdevumus saistībā ar 
Mākslas skolu. Atšķirībā no citām mākslas sko-
lām, kurās audzēkņu vecākiem jāmaksā līdzfi -
nansējums un pašiem jāiegādājas papīrs, krāsas, 
otas, zīmuļi, Lubānas Mākslas skolā par to gādā 
novada pašvaldība. Tas ir liels atbalsts vecākiem. 
Arvien vēl gaidām jaunus audzēkņus. Būsiet mīļi 
gaidīti!

Aicinu apmeklēt Lubānas Mākslas skolas 
audzēkņu un pedagogu darbu izstādi Lubānas 
novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma 
centrā, kas būs skatāma no septembra vidus. 
Ieraudzīsim, cik radoši, varoši un spējīgi bērni 
apmeklē Lubānas Mākslas skolu!

Lubānas Mākslas skolas direktore 
Rudīte Kolāte

Lubānas Mākslas 
skolā

RuRudīdītete KK Kololoo āā

Meirānu Kalpaka pamatskolas teritorijā
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00. 
Sporta spēļu svinīgā atklāšana plkst. 11.00

Laipni gaidīti visi novada iedzīvotāji!
Pasākumā darbosies 11 stacijas, piepūšamā pilsētiņa, radošās 
darbnīcas, bufete “Gerdas garša”, hennas zīmējumi un kokteiļi, “krāsu 
virpulis”.
Pēc sporta spēļu dalībnieku apbalvošanas uz KONCERTU pie Meirānu 
Kalpaka pamatskolas ielūdz LORETA un EDIJS. Ieeja par ziedojumiem.

Pasākumu atbalsta Lubānas novada pašvaldība, 
biedrības “Vienā solī”, “Aborieši”, “Meirānieši”.

14. septembrī14. septembrī

Informācija:
28307998;
28380959

Momentuzņēmums no plenēra Mārcienā.
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 NOTIKUMU  VIRPULIS

Saruna ar skolo-
tāju Sandu Ķēniņu – 
Ārendi.

Kā Jūs izlēmāt kļūt 
par “Kāpēcīšu” skolotā-
ju?

– Pagājušajā mācību 
gadā “Kāpēcīšos” bija ne-
pieciešama skolotājas aizvie-
totāja, un es pieteicos uz šo 
vakanci. Šajā mācību gadā 
esmu kļuvusi par “Kāpēcīšu” 
skolotāju.

Jūsu izglītība?
– Tuvojos fi niša taisnei, lai saņemtu 

diplomu un kļūtu par pilntiesīgu pirms-
skolas un sākumskolas skolotāju.

Kādi ir Jūsu pienākumi?
– Pienākumu ir ļoti daudz, visus pat 

nevar uzreiz tik viegli uzskaitīt. Tomēr 
pats galvenais mans pienākums ir būt 
atbildīgai par bērnu dzīvību, veselību, 
labsajūtu un izglītošanu. 

Kādas ir galvenās prasmes un 
īpašības, kas Jūsu darbā nepiecieša-
mas?

– Skolotājam lielā mērā ir jābūt psi-
hologam. Es pati uzskatu, ka pirmsskolā 
svarīgākā ir emocionālā vide, kontakts 
ar bērnu, bet izglītības funkcija ievirzās 
otrajā vietā.

Kādi ir Jūsu lielākie izaicinājumi?
– Šobrīd noteikti  tā ir jaunā izglītības 

kompetenču pieeja. 
Kas Jums savā darbā sniedz vislie-

lāko gandarījumu? 
– Droši varu teikt, ka pirmais lielais 

gandarījums ir, kad, dodoties uz darbu, 
zini, ka Tevi gaida. Skrien pretī, samīļo un 
jautā, ko mēs šodien darīsim? Gandarī-
jums, ja Tevi gaida, novērtē un iedves-
mo.

Kur smeļaties enerģiju?
– Man pašai enerģiju dod saule un 

labi pavadītas brīvdienas, arī mūzika 
dod labu enerģijas lādiņu, bet ikdie-
nā – smaids, pozitīvas domas, 
cilvēki, saskarsme, pa-
tiesas jūtas.

Ko ieteiktu jaunie-
šiem, kas vēlētos kļūt 
par skolotājiem?

Izaicinājums jaunajās 
kompetencēs

– Apbruņoties ar lielu pacietību!
Cik svarīgi ir ikdienā uzturēt labas 

attiecības ar kolēģiem? 
– Kopā ar kolēģiem katru dienu mēs 

pavadām apmēram astoņas stundas. 
Tas ir diezgan ilgs laiks, tāpēc ir svarī-
gi, lai visi ikdienā justos labi. Ja ir laba 
pašsajūta, varam produktīvāk strādāt un 
sasniegt labākus darba rezultātus.

Vai Jums patīk sava profesija?
– Jā.
Vai viegli kontrolēt bērnus?
– Ir iespējams radīt autoritāti, nekon-

trolējot bērnu, bet kontrolējot sevi.
Vai spējat apvienot darbu un atpū-

tu?
– Teikšu atklāti, tas man vēl ir jāmā-

cās. 
Ko darāt brīvajā laikā, lai relaksē-

tos no skolas?
– Pavadu laiku ar savu ģimeni. Ap-

meklējam publiskos pasākumus. 
Ja dotos uz pamestu salu, kādas 

trīs lietas ņemtu līdzi?
– Bez ģimenes dzīve uz vientu-

ļas salas būtu neiespējama.  
Paldies par atsaucību un sa-

runu!
Interviju ar skolotāju 

Sandu Ķēniņu – Ārendi veidoja 
Estere Upeniece

Apbruņoties ar lielu pacietību!

Un pasaule mana brīžiem ir kā koša 
sala.
Tā ir zilo ūdeņu skavā
Neskartā zemes malā.
Tā ir gaiša un laba,
Tā ir cerību daļa,
Bet tās piepildījums –
Tā ir mana vara.

 /Rita Andžāne/

2.septembris – Zinību diena. Šogad 
mācības Meirānu Kalpaka pamatsko-
lā uzsāk 36 skolēni. Šī diena ir svētki 
mums visiem – vecākiem, skolēniem, 
skolotājiem... Tā ir diena, kad varam 
dalīties savos vasaras piedzīvojumos 
un domāt, kā veiksies mācībās, kas 
jauns sagaida skolā. Edvards de Bono 
radīja sešu domāšanas cepuru meto-
di, lai uzlabotu domāšanas efektivitā-
ti. Uzliekot galvā vienu no cepurēm, 
tiek aktivizēta noteikta tipa domāšana. 
Cepure ilustrē lomu, kuru esam uzņē-
mušies konkrētā brīdī. Baltā cepure 
saistīta ar objektīviem faktiem, sarka-
nā – saistīta ar emocionālo skatījumu, 
melnā – ar kritisku idejas izvērtēšanu, 
dzeltenā – ar optimismu un pozitīvu 
domāšanu, zaļā – ar radošumu un jau-
nām idejām, zilā – ar kontroli un proce-
sa novērošanu. 9.klases skolēnim bija 
iespēja šo metodi izmantot, kopumā 
veicās pat ļoti labi. Lai visiem šis mācī-
bu gads ir tikpat interesants, radošs un 
prieka pilns kā pirmā skolas diena!

12.septembris – 5.-9.klašu skolēni 
devās izglītojošā ekskursijā uz Rēzek-
nes novada Vērēmu pagasta „Sarkaņ-
kalnu” piedalīties „Latvijas Finiera” un 
AS „Latvijas valsts meži” rīkotajā pa-
sākumā, lai iepazītos ar meža apsaim-
niekošanas un kokrūpniecības nozari 
Latvijā.

14.septembris – visi aicināti pieda-
līties „Rudens svētkos Meirānos” – ģi-
meņu sporta dienā Meirānu Kalpaka 
pamatskolas teritorijā.

20., 21.septembrī – skolas koman-
da piedalīsies „Karoga svētkos” Liep-
salās.

26.septembrī – dosimies uz Mi-
ķeļdienas pasākumu Meirānu tautas 
namā.

t 
ā-

ācību 
a ne-
aizvie-

s uz šo 
u gadā 

Interesanti. Aktu li

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2019. gada  septembris
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SKOLAS ZIŅAS

Esiet sveicināti, „Kaktusa” lasītāji! 
Kā jau pavasarī solījām, šajā „Kaktusa” nu-

murā ir iespēja izlasīt, kā ir veicies vasaras no-
metnē Zviedrijā. Ļoti bieži tika uzdoti jautājumi: 
Kas? Kad? Ko darījāt? Mēģinājām rast atbildes uz 
šiem un vēl citiem jautājumiem.

Kas? Mūsu komanda: 22 sākumskolas vecu-
ma bērni: 19 – lielākā vai mazākā mērā saistīti ar 
Meirānu Kalpaka pamatskolu, 2 – cieši saistīti ar 
Sandbiju, 1 – Sandbijas „eksperts” ar daudzu 
gadu stāžu; 7 pieaugušie: 4 skolotājas (viss vienā 
– uzklausīt, samīļot, atbalstīt, paskaidrot, palīdzēt, 
pamācīt, sabārt, izārstēt, iedrošināt – uzdevums 
ne no vieglākajiem), 2 pavārītes, kurām jāprot ne 
tikai garšīgi un lielos daudzumos gatavot, bet arī 
saplānot un 4 dienām iepirkties, jo tuvākais vei-
kals atrodas 18 km attālumā, kas nav iekļauts 
katras dienas darba kārtībā, un pie tam vēl – gar-
das kūkas cept (tās tika katram dzimšanas un 
vārda dienas gaviļniekam), 1 tētis – palīgs visos 
tehniskajos jautājumos. Kā neatņemama nomet-
nes sastāvdaļa – izpalīdzīgā un gādīgā kaimiņiene 
Zilgma, latviete no Ventspils, kas ieprecējusies 
Zviedrijā un šeit vij savu ligzdiņu, saimnieko, kopā 
ar savu ģimeni.

Kad bijām? Visskaistākajā un saulainākajā 
vasaras mēnesī – jūlijā.

Cik ilgi bijām? Vienam tā šķiet vesela mūžī-
ba, ko pavadīt bez savas ģimenes, ierastajiem 
mājas darbiem, citam – jautrs un ātrs piedzīvo-
jums svešā zemē, bet matemātiski – 3 nedēļas.

Kur bijām? Sandbijā. Otrās lielākās Zviedrijas 
salas Ēlandes dienvidos. Cik tālu vien acu skats 
tver apvārsni, redzami akmeņi, gan precīzās grē-
dās sakrauti, atdalot lauku no lauka, gan izklajus 
satupuši, gluži kā sēnes pēc lietus. Ceļa malās 
aug desmitiem dažādu puķīšu, pļavās lidinās des-
mitiem vēl neizpētītu kukaiņu sugu, ko cilvēki 
brauc pētīt no tāltālām malām, tostarp „trīsmastu 
muša” – mikroskopisks kukainītis, ko divi pacietī-
gi vācu zinātnieki vērojuši stundām ilgi, bet nav 
vēl simtprocentīgi izpētījuši. Sarkanas mājiņas ar 
baltiem logu rāmjiem, Zviedrijas karogs pie katras 
no tām, un smaidoši cilvēki, kas mums, gluži kā 
seniem paziņām, uzsauc: Hei, hei!” Fantastisks 
skats – zila jo zila Baltijas jūra un tajā veldzi mek-
lē raibaļu bariņš. Mēs tās nosaucām par „jūras 
govīm”.

Ar ko braucām, lai tur nokļūtu? Vispirms 3 
stundas ar fi rmas „Ceļavējš” autobusu, tad 17 
stundas ar prāmi „Romantika”, tad vēl 6 stundas 
ar fi rmas „Tomas buss” autobusu. Pāri gandrīz 7 
km garajam Ēlandes tiltam. Un vēlreiz tas pats  
atceļā. Īpašs stāsts, protams, par prāmi – Lottes 
zemes izklaides bērniem – spēles, mašīnas, bum-
bas un mīkstie kluči, baloni, tetovējumi, dejas; 
vakara šovi; zviedru galds, kur jāpagaršo gan tie 
ēdieni, ko esam nogaršojuši, gan tie, kas mūsu 
garšas kārpiņām vēl sveši.

Ko darījām nometnē? Darījām lietas, kas 
piedienas īstam vasaras brīvlaikam: apvienojām 
lietderīgo ar patīkamo. Mācījāmies sakārtot savu 

istabu, palīdzējām virtuves darbos, šķirojām at-
kritumus, uzkopām Sandbijas muižas teritoriju. 
Spēlējām dažādas spēles, no kurām pirmajā vietā 
gan futbols kopā ar kaimiņu bērniem. Likām galvā 
ķiveres, sēdāmies uz velosipēdiem un devāmies 
baudīt sauli, vēju un jūru, cik nu kuru reizi tālu 
paši bijām iedomājuši. Bērniem, kas dzīvo 230 
km attālumā no jūras, šis bija īpašs piedzīvojums. 
Daudzi atzina, ka pie jūras Latvijā bijuši tikai pāris 
reizes. Bet te – katru dienu jūra. Vislabāk salu va-
rēja izpētīt, uzkāpjot teju 150 pakāpienus “Garā 
Jāņa” tornī – bākā Ēlandes dienvidos.  Ar Zviedri-
jas vēsturi no dzelzs laikmeta līdz viduslaikiem 
iepazināmies, darbojoties Eketorpas cietoksnī. 
Pamatīga adrenalīna deva tika uzņemta Leklandes 
atrakciju parkā. Labi, ka pēc tam varējām atvel-
dzēties āra baseinā. Arī ēdiens vislabāk garšo 
svaigā gaisā – piknikos pie dabas, grillējot pa-
šiem, protams, arī frī, burgeri un saldējums lielis-
kajā Ferjestādenas kafejnīciņā. Neaizmirstams 
piedzīvojums bija Kalmāras pilī veicamie uzdevu-
mi kopā ar mūsu asprādīgo gidu Jāni Čīmu, pie-
mēram, cīņa ar žurkām, pūķi un Melno bruņinie-
ku. Kad uzdevumi veikti, notika svinīga 
ceremonija, kurā, atbilstošos tērpos ģērbti, bērni 
tika iecelti augstdzimušo kārtā, kļūstot  par bruņi-
niekiem, prinčiem un princesēm. Savukārt par 
mušu, skudru, spīļastu un citu kukaiņu dzīvi saru-
nājāmies ar vācu dabas pētniekiem.  Pie vietējiem 
amatniekiem Gordbijā iemācījāmies izlocīt sveč-
turus, bet pašu organizētajās meistarklasēs ap-
gleznojām akmeņus, gatavojām karodziņus jubi-
lāru virtenēm, zīmējām jocīgus zvērus un daudz 
ko citu. Visvairāk smējāmies un draiskojāmies 
pidžamu ballītē par godu mūsu gaviļniekiem. Mā-
cījāmies lielo dzīves mākslu – saprasties ar līdz-
cilvēkiem, mēģinot neaizvainot un neaizskart. 
Raimonds, puisis, kurš katru vasaru pavada 
Sandbijā, lieliski iejutās gida lomā, jo īpaši, pa-
stāstot par blakus esošo baznīcu, kurā katru va-
karu pulksten sešos automātiski ieskanējās zvana 
skaņas un kurā pēdējā svētdienā pulcējāmies 
svētbrīdī, ko vadīja divas sirsnīgas Zviedrijas lat-
vietes – Daina Fītiņa un Edda Laiviņa. Sniedzām 
koncertu veco ļaužu pansionātā un Atvērto durvju 

dienā, kad sanāca mūsu atbalstītāji, dāvājot prie-
ku par latviešu dziesmām un dejām, latvju rakstu 
izrakstītām grāmatzīmēm. Lieliski, ka šajā brau-
cienā satikām ne vienu vien fantastisku cilvēku. 
Visvairāk saviļņoja tie Zviedrijas latvieši, kas, ska-
toties Baltijas jūrā, sajūt Latviju un domā par to kā 
par savām mājām. Starp tiem arī Anne Vilks, kas 
mūs vairākkārt apciemoja ar saldām dāvanām. 
Pieturējāmies arī mēs pie sava veida tradīcijām – 
pateicības dziesmas pirms brokastīm, pašu vadī-
tas rīta vingrošanas, vakara pasaciņas un savas 
dienasgrāmatas veidošanas, ko kā īpašu atmiņu 
albūmu izveidoja katrs nometnes dalībnieks.

Kā to uztvēra vecāki un kā jutās bērni? Ve-
cāki – nobijušies un neziņā, kā manam bērnam 3 
nedēļas bez manis svešumā klāsies. Par laimi 
mūsdienās visur var pabūt ar interneta starpniecī-
bu un visus jaunumus var uzzināt Whatsapp(ā), 
tāpēc nevar teikt, ka dzīvojām kā uz neapdzīvotas 
salas, bez sakariem ar ārpasauli, gluži otrādi – ve-
cāki dzīvoja līdz ar mums. Bērni – kā jau bērni – 
jautri un nebēdnīgi, zinātkāri un ziņkārīgi, smaidīgi 
un ietiepīgi – bērni visā pasaulē vienādi… Viens 
no nometnes rādītājiem –  maz zvanu vecākiem ar 
lūgumu: atbrauc man pakaļ. Tātad viss kārtībā! 
Skolotāji – gatavi uz visu, gatavi jebkurai dzīves 
situācijai, jo vislielākais spēks ir komandā.

Kam sakām PALDIES? Paldies tiem labajiem 
cilvēkiem, kas mūs ar Dieva ziņu tieši īstajā brīdī 
uzmeklēja: mācītājai Ievai Graufeldei, zviedru lab-
darības nodibinājumam “Lettiska Hjälpinsamlin-
gen”, Lubānas novada pašvaldībai, kas sedza 
transporta izdevumus Latvijā. Visiem, kas fi nan-
siāli un materiāli atbalstīja, lai sagādātu tik daudz 
patīkamu un pārsteigumu pilnu brīžu mums, vien-
kāršiem lauku bērniem. Varbūt pat kāds to no-
sauks par visneaizmirstamāko vasaru savā 
mūžā.

Kāpēc? Dalīties – tā ir svētība. Dalīties ar to, 
ar ko esi bagāts, kā tev pietiek un mazdrusciņ pāri 
paliek – dalīties iespējās, zināšanās, mīlestībā, 
priekā. Mūsu piedzīvojumi vizuāli apskatāmi sko-
las mājaslapā:  www.meiranukalpakapsk.lv.

Ilze Stiprā, Aiva Caunīte

Vasara 
Sandbijā



AKTUĀLI. INTERESANTI

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 13. septembris 7

Piedalies akcijā 
„Dienas bez rindām” 

un saņem konsultāciju 
par e-pakalpojumiem
Saskaņā ar integrētās komunikācijas un mācību aktivi-

tātes programmu “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros no 
šā gada 30.septembra līdz 4.oktobrim notiks ikgadējā akcija 
“Dienas bez rindām”.

Lubānas novada Valsts un Pašval-
dības vienotais klientu apkalpošanas 
centrs (VPVKAC) ir pieteicis dalību 
akcijā “Dienas bez rindām”.

Akcijas mērķis ir iedrošināt sa-
biedrību pieteikt valsts un pašvaldību 
iestāžu pakalpojumus elektroniski, kā 
arī iepazīstināt ar e-pakalpojumu da-
žādību, lai veicinātu paradumu maiņu 
– ar dažādām dzīves situācijām sais-
tītās formalitātes ātrāk un ērtāk nokārtot tiešsaistē, nevis stāvot 
rindā valsts vai pašvaldības iestādē. Tāpat akcijas laikā vēlamies 
noskaidrot, kas ir lielākie izaicinājumi vai bažas, kāpēc iedzīvo-
tāji e-pakalpojumus neizmanto.

VPVKAC aicina ikvienu līdzdarboties akcijas īstenošanā 
un tās laikā:

• Iedrošinot klientus pieteikt pakalpojumus un dzīves situā-
cijas risināt elektroniski;

• Skaidrot e-pakalpojumu priekšrocības un ar to izmantoša-
nu saistītos praktiskos aspektus;

• Pēc iespējas nodrošināt iestāžu apmeklētājiem praktisku 
palīdzību pie brīvpieejas datoriem.

Papildus par akcijas norisi un tās laikā plānotajiem pasāku-
miem iespējams uzzināt vebināra ierakstā: https://www.youtube.
com/watch?v=x1pDGNpqkt4.

UZMANĪBU – svarīgi!

• Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu aplie-
cinošs dokuments – pase vai identifi kācijas karte.
• Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentifi cēties ar 
savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

Kontakti

Lubānas novada Valsts un Pašvaldības vienotais klientu apkal-
pošanas centrs. Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, 
LV-4830
Tālrunis: 66954828, 64894091
Klientu apkalpošanas speciāliste: Kristīna Tropa
E-pasts: (Lubānas VPVKAC) lubana@pakalpojumucentri.lv 

Darba laiks:

Pirmdien: 8.00 – 12.30/ 13.30 – 18.00;
Otrdien 8.30 – 12.30/ 13.30 – 17.30;
Trešdien 8.30 – 12.30/ 13.30 – 17.30
Ceturtdien 8.30 – 12.30/ 13.30 – 17.30
Piektdien 8.30 – 12.30/ 13.30 – 16.30

 Klientu apkalpošanas speciāliste 
Kristīna Tropa

T.: 66954828,  64894091

30. augustā Lubānas ev.lut. draudzes baznīcā noslēdza 
laulību Monta Ivonna Masa un Alvis Puzāks. 

30. augustā Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļā noslē-
dza laulību Ginta Budina un Rihards Skangalis.

Lubānas pilsētas skvērā par godu šiem svinīgajiem notiku-
miem tika iestādīti rododendri. Tradīcija – stādīt rododendrus 
– aizsākās 2015.g. Paldies jaunajām ģimenēm par atļauju ar 
skaisto dzīves notikumu padalīties ar mūsu laikraksta lasītā-
jiem. Lai skaisti zied rododendru dārzs kā mūžīgi zaļojošas mī-
lestības un stipras ģimenes simbols! Ligita Pētersone

Rododendru 
stādīšana turpinās
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Novada futbolistu vasara

26.jūlijā Degumniekos noslēdzās LFF ZA Jaunatnes čempionāts 
futbolā U-10 grupā. Lubāna/MBJSS komanda ar 12 punktiem 
ierindojās 5. vietā. Līdz 3. vietai pietrūka uzvaras 1 spēlē.

7.augustā noslēdzās LFF ZA reģiona U-12 Jaunatnes futbola 
čempionāts. Tajā uzvarēja Balvu Sporta centrs komanda (36 p.). 
2.vieta  Lubāna/MBJSS - 25 punkti.

26.augustā noslēdzās U-13 Jaunatnes ZA 
reģiona čempionāts. Lubāna/MBJSS komandai 
3. vieta.

U-14 grupā uzvar Varakļāni/MBJSS komanda. No novada startē 
Edijs Semjonovs (attēlā 2. rindā otrais no kreisās puses).

Rēzeknē “Ghetto Football” U 12 
gr.: 3.v. “Lubānas Junior” (Niks 
Liedskalniņš, Artis Meiers, Edvarts 
Konons). 

Ghetto games futbolā Rēzeknē 17 + 
A grupa:  
2.v. “LDV” (Ivars Lizdiks, 
Inars Juška, 
Dāvis Caunītis, 
Uģis Meiers).

Ghetto games futbolā Smiltenē 17+ 
B grupas uzvarētāji – “LDV” (Inars 
Juška, Uģis Meiers, Ričards Strods).

LFF futbola akadēmijas izlases komandā izvirzīti spēlēt arī mūsu novada jaunie futbolisti: Ralfs 
Kristiāns Briezis, Alekss Purbērziņš (U 13 grupā). LFF Futbola akadēmijas reģionālo izlašu turnīros, 
talantu skatēs un mācību-treniņu spēlēs 2019. gadā piedalās 2004., 2005. un 2006. dzimšanas gada 
futbolisti, vecākajiem no kuriem šis ir pēdējais apmācību gads akadēmijā, bet jaunākajiem – pirmais. 
Dalībniekus talantu skatēm un reģionālo izlašu spēlētājus sezonas laikā izraugās reģionālo izlašu 
treneri, lai jaunie futbolisti kvalifi cētu treneru uzraudzībā un augstas konkurences apstākļos sekmētu 
savu izaugsmi un sagatavotos iespējamajiem nākotnes izsaukumiem uz Latvijas jauniešu izlasēm.

Publicitātes foto no LFF arhīva.
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VASARAS CEĻOS
Horvātijas kalni, saule, jūra un tautas dejas
Ir sācies jaunais mācību gads. Lai vi-

siem skolā ir interesanti – gan skolēniem, 
gan skolotājiem, gan vecākiem! Lubānas 
kultūras nama tautas deju kolektīvi savu jau-
no sezonu uzsāks oktobrī, jo vadītājai sep-
tembris ir atvaļinājuma mēnesis. Kāpēc tā? 
Tāpēc, ka aizvadīta ražena festivālu vasara 
kopā ar Lubānas kultūras nama dejotājiem. 

Vadītājas Lailas Ozoliņas kolektīvi šova-
sar piedalījās četros starptautiskos tautas 
deju festivālos – Mazie Žuburi (Lubānas 
vidusskolas deju kolektīvs) jūnijā viesojās 
Polijā 39. Pižices folkloras festivālā; Lie-
lie Žuburi – jūlijā piedalījās starptautiskajā 
folkloras festivālā Shāgenā, Nīderlandē; 
TDA LUBĀNA dejotāji 10. augustā kuplinā-
ja starptautiskā tautas deju festivāla “Ērgļu 
raksti” noslēguma koncertu tepat Latvijā – 
Ērgļos, un augusta beigās priecēja  skatī-
tājus folkloras festivālā “Leron”, kas notika 
Vodnjan pilsētā Horvātijā. 

Mazliet vairāk par Horvātijā piedzīvoto. 
Festivāla “Leron” organizatori ciemos 

mūs aicināja jau 2018. gadā, bet tā kā jau 
bijām piekrituši doties uz festivālu Grieķijā, 
nācās atteikt. Šī gada sākumā saņēmām at-
kārtotu uzaicinājumu. Horvātijā Lubānas de-
jotāji vēl nebija bijuši un festivālā arī latviešu 
grupas netika redzētas. 

Braucienam gatavojāmies grupa 30 da-
lībnieku sastāvā – četri muzikanti, vadītāja, 
tulks un 24 dejotāji, no kuriem deviņi bija 
varakļānieši. Neskatoties uz dažām ķibelēm 
gatavošanās procesa beigās, mums visiem 
bija piecas lieliskas dienas Horvātijā.

Jau 11 gadus plānoju un organizēju ko-
lektīvu dalību festivālos un šis man bija jau 
16. brauciens ārpus Latvijas robežām kopā 
ar maniem dejotājiem. 

Pateicoties lieliskajai sadarbībai ar lubā-
nieti Daci Feldmani, jau laicīgi rezervēju lid-
mašīnas grupas biļeti uz Rijeku, vienu no ie-
cienītākajiem tūrisma galamērķiem Horvātijā. 
Šis bija mans pirmais festivāls, kur transports 
festivāla zemē jāmeklē pašiem. Tas bija jau-
ns izaicinājums un ir gandarījums, ka izdevās 
gana labi. Bija tikai viena ķibelīte – pirmajā 
festivāla dienā divi autobusi bija gatavi mūs 
vest uz 15 km attālo Vodnjan pilsētu. 

Mazliet aizsteidzos notikumiem priekšā. 
Ielidojām mazā jaukā Rijekas lidostā. Es 
mazliet uztraucos, vai būs pretī autobuss, 
jo to nācās meklēt pašai. Aizrakstīju vēstu-
les vairākām firmām, bet atbildēja tikai vie-
na. Kamēr pārējie saņēma lielās bagāžas, 
steidzos ārā no lidostas. Pie pašām durvīm 
stāv autobuss. Šoferis baltā kreklā smai-
da un runā ar mani angļu valodā. Es neko 
nesaprotu, uztraukums dara savu. Tad viņš  
izņem no autobusa lapu ar uzrakstu LUBĀ-
NA. Huuu, mūsējais, priecīga dodos pakaļ 
grupai. Šoferis mazliet steidzina, jo ceļš uz 
Plitvices ezeru Nacionālo parku ir gana tāls 
– 180 km un jābrauc trīs stundas. 

Vairāk kā pusceļu braucām gar Adrijas 
jūru. Tas bija tik skaisti – jūra, kalni, saule. 
Ceļš šaurs – vienā pusē klints, otrā – aiza, 
bet skats uz jūru pasakains. Serpentīni, ku-

rus lieliski pārvaldīja lielā autobu-
sa šoferis. Dažos līkumos, kuros 
pretī brauca tāds pats autobuss 
vai reti sastopamā baļķu mašīna, 
nācās pabraukt atpakaļ, lai varētu 
izmainīties. Tad gan mazliet elpa 
aizrāvās. Bet šoferi, savā starpā 
runādami, pat likās – acis neno-
mirkšķināja, cik tas bija viņiem pierasti.

Plitvices ezeru Nacionālais parks 
pārsteidz mūs visus ar neparasto dabas 
varenību – klintis, krāšņie dižskābaržu un 
egļu meži, ūdenskritumi, 16 ezeri dažādos 
līmeņos virs jūras līmeņa un visos tirkīz-
zils, dzidrs ūdens. Lai arī apmeklētāju bija 
daudz, tas mums netraucēja izbaudīt to 
pasakaino skaistumu. Rezervātā varējām 
palikt 4-5 stundas. Lielākā daļa no mums 
paspējām iziet tikai pusi no takām. Jaunieši, 
kam solis raitāks, redzēja vairāk. Es zinu, ka 
Plitvices ezeru Nacionālajā parkā noteikti 
atgriezīšos vēlreiz!

Līdz mūsu naktsmājām Hi hostel Pulā 
jābrauc 280 km. Ceļā pavadījām piecas 
garas stundas. Bijām noguruši. Hostelī ie-
radāmies tumsā, iekārtojāmies istabiņās 
divstāvīgās gultās un noguruši devāmies 
pie miera.

Otrā rītā 7.00 es pamodos no Madaras 
sajūsmas saucieniem. Visu nakti logs bija 
vaļā. Pieejot pie tā – ak, cik skaisti – jūra. 
Naktī jau neko nevarēja saprast. Hostelis at-
rodas tieši jūras krastā. Īsti jau nesapratām, 
vai tā ir lagūna vai līcītis, bet tas nemazināja 
ūdens prieku. Pludmale akmeņaina, bet arī 
tas nieks – visi iegādājāmies ūdens čības.

Šī mums vēl bija ekskursiju diena, kuru 
veltījām Pulai – pilsētai ar seno romiešu lai-
ku atstātajām pēdām, it īpaši ar dažādām 
drupām un slaveno pirmajā gadsimtā celto 
pilsētas amfiteātri. Vakarā amfiteātrī notika 
Gladiatoru cīņu izrāde. Interesanti iejusties 
vēsturiskajā gaisotnē, kad mūsu Madara un 
Renāte finālā “uzkurina” visu arēnu, jūtot lī-
dzi saviem gladiatoru favorītiem Fisherman. 

Baudot jūru, sauli, vēju, sagaidījām fes-
tivāla pēcpusdienu, kad, ģērbušies latviešu 
tautastērpos, atstājam hosteli un braucam 
uz Vodnjan/Dignano (itāļu valodā). Šī ir 
sena viduslaiku itāļu pilsēta, kas jau rakstos 
pieminēta pirmajā gadu tūkstotī. 

Festivāls sākas ar gājienu, kurā pieda-
lījās visas 10 grupas no Itālijas, Serbijas, 
Slovēnijas, Latvijas un Horvātijas. Katra gru-
pa, gājienam apstājoties, sniedza nelielus 
priekšnesumus. Ļoti romantiski – šauras 
ieliņas, lukturi pie mājām, ēkas – senas 
akmens celtnes. Festivāla skatuve uzcelta 
vecpilsētas centrālajā laukumā, kurā ēkām 
“Džuljetas” balkoniņi, puķēm rotāti. Šķiet, 
esam pagātnē. Mūsu īsā prezentācija uz 
festivāla skatuves – Ačkups. Tad vairs tikai 
vakariņas ar vīna baudīšanu un pirmo piecu 
festivāla dalībnieku uzstāšanās.

Otrā festivāla diena sākās ar pieņem-
šanu pie Vodnjan pilsētas mēra. Pēc tam 
notika konference jeb diskusija par tautas 
tērpiem un jauniešu iesaisti folklorā. Katra 

grupa prezentēja savus 
tautas tērpus, mēs arī. Pa-
sākums ieilga, jo tas notika 
horvātu valodā un tika tul-
kots itāļu un angļu valodās. 

Pēcpusdienā piedalījāmies diev-
kalpojumā. Interesanti, ka festivāla 
organizatori mums laiciņu pirms 
bija atsūtījuši folkloras lūgšanu 
angļu valodā, kuru vajadzēja iz-
tulkot latviski un dievkalpojuma 

laikā Hārdija to norunāja. Tā tika 
nolasīta visās festivāla dalībvalstu 

valodās. Ļoti emocionāls brīdis mums bija 
noslēgumā, kad dziedājām mūsu “Pūt, vēji-
ņi”. Skudriņas skrēja, kad Vita dziedāja savā 
skanīgajā soprānā pirmo pantu, otrajā pantā 
pievienojās dažas meitenes, tad visas, tad 
puiši, kulminācija un izskaņā klusi izdungotā 
melodija. 

Pēc dievkalpojuma bija danču stunda 
– dažādos vecpilsētas laukumiņos grupas 
varēja dejot dančus, aicināt skatītājus uzde-
jot. Vietējās grupas cienāja ar pīrāgiem, vie-
tējiem dzērieniem. Mēs izmantojām iespēju 
padejot horvātu un itāļu dejas, kā arī baudīt 
našķus. Īpaši atraktīvi horvātu dejās griezās 
abas Renātes (mums viņas bija divas) un 
Madara. 

Koncertā uzstājās atlikušās piecas gru-
pas. Nepārspējama bija serbu uzstāšanās. 
Viņi arī ieguva festivāla galveno balvu – koka 
leron (mūzikas instruments līdzīgs vijolei) 
skulptūru. Vēl tika piešķirtas trīs balvas: par 
tērpu autentiskumu – saņēma horvātu grupa 
no Zagrebas; par deju horeogrāfiju – saņēma 
itāļu grupa un par tradicionālajiem mūzikas 
instrumentiem – saņēmām mēs, latvieši, par 
oriģinālo sitamo instrumentu – velna bungu. 
Šeit gribu piebilst, ka no visiem festivāliem, 
kuros esmu bijusi, 11 bija ar dzīvo mūziku 
un velna bunga ir bijusi  neatņemama kape-
las sastāvdaļa. Un bungotāji – tikai trīs – es 
pati, Inese Straume un Juris Moris. Juris ir arī 
šīs velna bungas meistars – izgatavoja to un 
pārveidoja par transportējamu arī lidmašīnas 
lielajā bagāžā. 

Tā nu arī uz šīs priecīgās nots festivāls 
bija izskanējis. Krāmējām koferus un atgrie-
zāmies mājās. 

Paldies kultūras nama meitenēm par 
telpām mēģinājumiem, par tērpiem; paldies 
mūsu uzticīgajiem muzikantiem – Silvijai Bēr-
ziņai, Astrai Šķēlei un Jurim Morim un vijol-
niecei Inesei Freijai par muzikālo pavadīju-
mu; paldies angļu valodas zinātājām Renātei 
un Beātei Ozoliņām un Anitai Tropai par sazi-
nāšanās nodrošināšanu; paldies dejotājiem 
Ilvitai, Vairim un Renātei par foto un video. 
Liels paldies Lubānas novada pašvaldībai 
un dejotāju ģimenēm par finansiālo atbalstu 
mums visiem. Paldies Varakļānu dejotājiem, 
īpaši puišiem, kuriem nācās “ielēkt” dažās 
dejās. Milzīgs paldies par lielisko piedzīvo-
jumu maniem dejotājiem! Ar jums vēl un vēl, 
mīļie!

Lubānas kultūras nama tautas deju 
kolektīvu vadītāja Laila Ozoliņa
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Miķeļdienas 
pasākums

26. septembrī Meirānu tautas namā

Plašākai informācijai sekot www.lubana.lv

Nākamais 
laikraksta
“Lubānas Ziņas” 
numurs 
iznāks 
27. septembrī.
Informāciju iesniegt 
domē 
redaktorei līdz 
20. septembrim.

Mobilās brigādes 
ārstu konsultācijas bērniem

8. novembrī
Vēl var pieteikties pie acu ārsta un 

LOR speciālista.
Pieteikties pie sociālās darbinieces Vēsmas Masas 

pa t. 20275661. 

Līdzjūtība

Šai zemē, šai saulē,
Še atnācu viesoties;

Viņa saule, viņa zeme,
Tā visam mūžiņam.

(Latv.t.dz.)
Izsakām līdzjūtību Sandrai Rubulei 
ar ģimeni, māmulīti un vecmāmiņu

 pavadot mūžības ceļā.

Kaimiņi Brīvības ielā 9

SVECĪŠU VAKARI 
28. septembrī plkst. 16.00

Lubānas Jaunajos kapos

5. oktobrī plkst. 18.00
Visagala kapos

Būvvaldes Būvvaldes 
pieņemšanas pieņemšanas 
laikilaiki
Lubānā
Septembrī – 17.09. 
Oktobrī – 08.10.; 22.10. 

Lubānā no plkst. 09.00

Plkst. 9.00  Lubānas centrā  

ANDELĒŠANĀS 
ar ēdamām un dzeramām lietām, kājās un mugurā velkamām 
gan lieliem un maziem, gan bieziem un plāniem, ar lietām mājai, 
druvai, dārzam.

Plkst. 10.00  Pie bērnu rotaļu laukuma 

VIZINĀŠANĀS 
ar poniju un zirgu  z/s “Volframs un pakavi”

Plkst. 11.00 Uz mazās skatuves pie pilsētas kluba 
(lietus gadījumā pilsētas klubā)

 KONCERTĀ 
”Spēlēdami, dancodami  Miķeļdienu gaidījām” 
dzirdēsiet “ROTAS MUZIKANTUS” 
no Burtnieku novada  Rencēniem un 
redzēsiet  Lubānas kultūras nama 
TDA “LUBĀNA” un JDK “ŽUBURI” dejotājus.

Plkst. 12.30
Lubānas pilsētas klubā
Videoafi šas “RADI.DARI.VIDI 
Lubānas novadā” 

PIRMIZRĀDE

Lai Jums pārdošana 
un  pirkšana iet no 
rokas!
Daudz labu, 
lietderīgu un 
skaistu pirkumu!

27. septembrī plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā

Animācijas fi lma 

“Lielais ceļojums” 
Ieeja 2 EUR

Piektdien, 13. septembrī plkst. 19.00 
Lubānas ev. luterāņu baznīcā 

KONCERTS 
“Mani gaišu un saulainu dari” 

Piedalās: 

Dzelzavas KN sieviešu vokālais ansamblis 
“VARIANTS” 

 
Sarkaņu pagasta TN “Kalnagravas” 

 jauktais vokālais ansamblis “RONDO” 
 

J. Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņi  
RAINERS PUZĀNS un RALFS PUZĀNS 

Flauta - PAULA SILAVA 
 

Ansambļu vadītāja un koncertmeistare  

DACE KALNIŅA 
 

                                                          Koncerta ziedojumi veltīti  
               Lubānas ev. luterāņu baznīcas ērģeļu atjaunošanai 


