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Latvijas
dzimšanas dienā
Cienījamie Lubānas novada
iedzīvotāji!
No sirds sveicu jūs visus
mūsu valsts dzimšanas dienā!
Novembris kā vienmēr mums visiem ir ļoti zīmīgs
mēnesis. Mēs atceramies Bermontiādi, godinām kritušos brīvības cīnītājus un, protams, svinam savas valsts
dzimšanas dienu.
Diemžēl šis gads nav tāds, par kādu sapņojām. Vīruss, kas pārņēmis visu pasauli, iespaido arī visus mūs.
Un laikam jau mēs neko nevaram prognozēt, kas notiks
rīt, parīt un aizparīt…
Lai vai kā, savās sirdīs mēs visi svinēsim mūsu valsts
dzimšanas dienu.
Ļoti iespējams, ka šie svētki ir pēdējie mums kā Lubānas novadam, kas vēl jo vairāk apbēdina. Tāpēc īpaši
gribu pateikties visiem novada iedzīvotājiem par godprātīgo darbu sava novada, savas valsts labā, par sadarbību,
laba vēlējumiem un arī par konstruktīvu kritiku.
Lai arī šādos ārkārtējās situācijas apstākļos visiem
grūti dzīvot, strādāt, kaut ko plānot, tomēr ir nemainīgas vērtības – ģimene, draugi, tuvi cilvēki un, protams,
cerība – mums kopā viss izdosies.
Daudz laimes tev, Latvija, dzimšanas dienā!
Lubānas novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Lubānas kultūras nama un
Meirānu tautas nama darbinieku kolektīvs sveic visus valsts
svētkos. Pašlaik nevaram tikties
klātienē, bet varam pārskatīt iepriekšējo gadu valsts svētku fotogrāﬁjas, klāt svētku galdu un būt kopā ar savu
ģimeni. Pašdarbības kolektīvu vadītājiem un kuplajai
pašdarbnieku saimei novēlam pacietību un nepazaudēt
saikni ar savu kolektīvu un sirdslietu. Uzmundrināsim
viens otru, iedvesmosim – pašlaik gan attālināti, bet ar
cerību drīz tikties un no jauna novērtēt to, ko katram
mums sniedz aktīva darbība un piederība savā kolektīvā
un mums visiem kopā!
No sirds vēlot,
Lubānas novada kultūras darbinieki

18. novembrī plkst. 15.00
Lubānas ev.lut. draudzes baznīcā notiks valsts
svētkiem veltīts dievkalpojums.
ievērosim valstī noteiktos ierobežojumus!

„Mans
latviskākais vārds”
No 25.septembra latviešu valodas aģentūra izsludināja valodas akciju
“Mans latviskākais vārds”, kurā aicināja piedalīties visus, kas prot vai vēl tikai
apgūst latviešu valodu. šajā akcijā iesaistījāmies arī mēs, lubānas vidusskolas
skolēni. Mēs aptaujājām 160 lubāniešus, savus skolasbiedrus un skolotājus.
lubānas pilsētas iedzīvotāji par latviskāko vārdu nosaukuši: ozols, mežs,
alnis, krupis, zirgi, zvirbulis, pļava, govs, kapusvētki, pēteris, govs, lielupe,
tautastērps, zīmulis, Māra, Juris, ilze, sudmalas, vējš, mamma, Jānis, pienenes, dzimtene, dzirnavas, baiba, puķe, alus, liepa, lubāna, mīlestība, dainas,
latvietis, saule, koki, upe, rudens, venta, tauta, daugava, himna, karogs, jūra,
lūdzu, līdaka, maize, priede, kartupelis, zeme, daba, cibiņa, lapa, latgale, sile,
ziemassvētki un daudzi citi.
Mūsu skolas skolēni par latviskāko vārdu nosaukuši: labrīt, laima, skola,
ģimene, kaķis, mācīties, labdien, kļava, Jāņi, līgo, klēts, ozols, baltā cielava,
viens, dzejoļi, dzintars, latvija, Milda, lāčplēsis, rupjmaize, latvijas dzimšanas diena, brīvība, Ūsiņš, stārķis, latviešu valoda, ornaments, lazda, beka,
daba, zibens, putenis, cālis, saldskābmaize, ducis, Rīga, zāle, krauklis, līga,
lini, lūdzu, grāmata, laime, brīvdienas, ērkšķi, Mārtiņš,
skolotāji par latviskāko vārdu minējuši: rupjmaize, maize, līgo, dzintars,
pastalas, anna, ilze, vizbulīte, zeme, mamma, saule, kapusvētki, līga, tīne,
Māra, vērpjamais ratiņš, pilsonība, latvija, auseklītis.
ar sava latviskākā vārda stāstu jau dalījies valsts prezidents Egils levits
un viņš ir nosaucis vārdu pavei (skat! Rau! Raugi! palūko!), Jaunā Rīgas teātra aktieris andris keišs nosaucis vārdu dona, latvijas zinātņu akadēmijas
prezidents ojārs spārītis par latviskāko atzīst vārdu sirds. No 2. novembra līdz
18. novembrim internetā būs iespējams nobalsot par vienu no iemīļotākajiem
latviskajiem vārdiem.
vārds ir kā liecība par laiku, par cilvēkiem un notikumiem. vārdos varam
izteikt to, ko jūtam, domājam, ko esam piedzīvojuši, tāpēc kopīgi noskaidrojām, kuri vārdi ir mūsējie. lai mūsu valoda ir skanīga, bagāta un kopta! lai
vienmēr skan latviešu valoda!
6.klases skolniece Marta Grigule

pašvaldībā

Domes sēde 29.10.2020.

Sēdē piedalās deputāti: Tālis Salenieks,
Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine.
Sēdē nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa
1. Par zemes nomas līguma slēgšanu
ar I.S.
Pašvaldībā tika saņemts fiziskas personas iesniegums par pašvaldībai piekrītoša
neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70580160274 nomu. 03.09.2020.
pašvaldības interneta vietnē www.lubana.
lv publicēts informatīvais paziņojums par
šīs zemes vienības iznomāšanu, nosakot
pieteikšanos līdz 17.09.2020. Paziņojumā
noteiktajā laikā citu pretendentu pieteikumi
netika saņemti. Zemesgabala platība 1,1 ha,
kadastrālā vērtība 486 EUR.
Nolēma iznomāt pašvaldībai piekrītošo
neapbūvēto zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 70580160274, slēdzot nomas līgumu uz sešiem gadiem ar gada nomas maksu 5 % no īpašuma kadastrālās vērtības.
2. Par zemes nomas līguma slēgšanu
ar Indrānu pagasta zemnieku saimniecību
“Ceriņi”
Pašvaldībā tika saņemts fiziskas personas [..] iesniegums par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70580040089 nomu.
25.09.2020. pašvaldības interneta vietnē
www.lubana.lv publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu,
nosakot pieteikšanos līdz 06.10.2020. Paziņojumā noteiktajā laikā tika saņemts Indrānu
pagasta zemnieku saimniecības “Ceriņi” iesniegums par šīs zemes vienības nomu, līdz
ar to tika rīkota šīs zemes vienības nomas
tiesību izsole. Objekta mutiska izsole notika
2020. gada 8. oktobrī. Izsolē augstāko nomas maksu piedāvāja pretendents - Indrānu
pagasta zemnieku saimniecība “Ceriņi”, piedāvātā gada nomas maksa 402,55 EUR.
Nolēma iznomāt pašvaldībai piekrītošu
neapbūvētu zemes gabalu 3,0419 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70580040089,
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Indrānu
pagasta zemnieku saimniecībai “Ceriņi”,
reģ. Nr.45401020293, slēdzot nomas līgumu
uz divpadsmit gadiem ar gada nomas maksu 402,55 EUR.
3. Par zemes nomas līguma slēgšanu
ar A.P.
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Pašvaldībā tika saņemts fiziskas personas iesniegums par pašvaldībai piekrītošu
neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 70580050120 un 70580050108
nomu. Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70580050120 platība 1,85 ha (no tās
lauksaimniecībā izmantojama 1,26 ha), kadastrālā vērtība 1536 EUR. Zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu 70580050108 platība 0,903 ha, kadastrālā vērtība 588 EUR.
12.10.2020. Pašvaldības interneta vietnē
www.lubana.lv publicēts informatīvais paziņojums par šo zemes vienību iznomāšanu,
nosakot pieteikšanos līdz 21.10.2020. Paziņojumā noteiktajā laikā citu pretendentu
pieteikumi netika saņemti.
Nolēma
1. Iznomāt pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70580050120, daļu 1,26 ha platībā A.P.,
slēdzot nomas līgumu uz pieciem gadiem ar
gada nomas maksu 5 % no iznomātās īpašuma daļas kadastrālās vērtības.
2. Iznomāt pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu, slēdzot nomas
līgumu ar A.P. uz pieciem gadiem ar gada
nomas maksu 5 % no īpašuma kadastrālās
vērtības.
4. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv tika publicēts informatīvais paziņojums
par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
70130050117 Dzelzceļa ielā, Lubānā, Lubānas novadā trīs daļu izsoli, nosakot pieteikšanos līdz 15. oktobrim.
14. oktobrī pašvaldībā tika saņemts
iesniegums par pašvaldībai piekrītošas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
70130050117 daļas ar Nr. 3 nomu. Paziņojumā noteiktajā laikā citu pretendentu pieteikumi netika saņemti. Zemes vienības daļas
platība 1300 m², kadastrālā vērtība 504,62
EUR.
Nolēma apstiprināt izsoles rezultātus
un iznomāt pašvaldības tiesiskajā valdījumā
esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130050117 daļu ar Nr. 3, 1300 m²
platībā pievienotajā shēmā “Dzelzceļa iela”
Lubānā, Lubānas novadā, slēdzot nomas līgumu ar U.K. uz divpadsmit gadiem ar gada
nomas maksu 28 EUR.
5. Par nekustamā īpašuma Zīlītes 2,
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma
līguma noslēgšanu
Ar Lubānas novada pašvaldības domes
2020. gada 30. jūlija lēmumu tika nolemts
atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu
soli, Lubānas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Zīlītes 2, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs
70580170014.
Paziņojums par nekustamā īpašuma Zīlītes 2 izsoli publicēts pašvaldības mājaslapā
”Lubānas Ziņas” 2020. gada 13. novembris

internetā www.lubana.lv 2020. gada 24. augustā, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 159 2020. gada
19. augustā, Lubānas novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas” Nr.
10 (546) 2020. gada 28. augustā.
Atklāta mutiska izsole notika 2020. gada
22. septembrī plkst. 15.30 Lubānas novada
pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā. Izsolē piedalījās viens pretendents – Indrānu pagasta
zemnieku saimniecības “Ceriņi” pārvaldnieks, piedāvātā cena 14400,00 EUR.
Atbilstoši Izsoles noteikumu 5.10. apakšpunktam, ja noteiktajā reģistrācijas termiņā
ir reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks un
tas ir ieradies uz izsoli, izsoles komisija lemj
par īpašuma pārdošanu vienīgajam izsoles
dalībniekam par nosacīto cenu, paaugstinot
to par vienu soli.
Nolēma apstiprināt 2020. gada 22. septembrī notikušās nekustamā īpašuma Zīlītes
2, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580040176, kas sastāv no
vienas zemes vienības 7,03 ha platībā, kadastra apzīmējums 70580040176, izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam Indrānu pagasta zemnieku
saimniecībai “Ceriņi”, reģ. Nr. 45401020293
par pirkuma maksu 14400,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši četri simti euro un 00 centi).
6. Par nekustamā īpašuma Līdumnieki
1, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Ar Lubānas novada pašvaldības domes
2020. gada 30. jūlija lēmumu tika nolemts
atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu
soli, Lubānas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Līdumnieki 1, Indrānu
pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs
70580170014.
Atklāta mutiska izsole notika 2020. gada
22. septembrī plkst. 14.30 Lubānas novada
pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā. Izsolē piedalījās viens pretendents – fiziskas personas
pilnvarotā persona D.M. Piedāvātā cena
5300,00 EUR.
Atbilstoši Izsoles noteikumu 5.10. apakšpunktam, ja noteiktajā reģistrācijas termiņā
ir reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks un
tas ir ieradies uz izsoli, izsoles komisija lemj
par īpašuma pārdošanu vienīgajam izsoles
dalībniekam par nosacīto cenu, paaugstinot
to par vienu soli.
Nolēma
apstiprināt
2020.
gada
22.septembrī notikušās nekustamā īpašuma Līdumnieki 1, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā, kadastra numurs 70580170014,
kas sastāv no vienas zemes vienības 3,5 ha
platībā, kadastra apzīmējums 70580170014,
izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam K.M., par pirkuma
maksu 5300,00 EUR (pieci tūkstoši trīs simti
euro un 00 centi).
7. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580020030 piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā
uz Lubānas novada pašvaldības vārda
Izvērtējot zemes vienību ar kadastra ap-

pašvaldībā
zīmējumu 70580020030 5,1 ha platībā, atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17. panta sestajā daļā noteiktajam, ka “šā panta
pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes
fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas
sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes
gabala piederību vai piekritību pašvaldībai
vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās
administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo
zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība”, konstatējot šādu
nosacījumu iestāšanos:
1) ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu visā
Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2) pagājis valstij un pašvaldībām noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes fondā
ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes vienību izvērtēšanai;
3) pamatojoties uz Ministru kabineta
2016. gada 29. marta noteikumu Nr. 190
“Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu
un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību”
8.1. apakšpunktu Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldības izvērtētais rezerves zemju saraksts
(turpmāk – izvērtētais saraksts);
4) izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās
zemes vienības nav izdarītas atzīmes par
tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.
Nolēma
1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70580020030, 5,1 ha platībā piekrīt Lubānas novada pašvaldībai un
ir ierakstāma zemesgrāmatā uz Lubānas
novada pašvaldības vārda.
2. Veikt lēmuma 1. punktā nosauktās
zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu un
sagatavot visus nepieciešamos dokumentus īpašumu nostiprināšanai zemesgrāmatā.
8. Par grāmatas “Lubāna. Nākamie
simts” atsavināšanu
Ņemot vērā Lubānas novada iedzīvotāju interesi, Lubānas novada tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma centra 2020.
gada darba plānā par godu Latvijas simtgadei iekļauta otrās grāmatas par Lubānas
novadu izdošana, kā arī šim mērķim ir paredzēts finansējums pašvaldības budžetā.
Grāmatas mērķis ir celt Lubānas novada
iedzīvotāju pašapziņu, lepnumu par dzimtās vietas skaistumu, par Lubānas novada ievērojamiem, stipriem cilvēkiem un
saglabāt vēsturiskās liecības nākamajām
paaudzēm. Grāmata kalpos novada reprezentācijas vajadzībām, kā arī tiks dota
iespēja interesentiem noteiktu grāmatas
eksemplāru skaitu.
Izvērtējot pieejamo informāciju, ņemot

vērā to, ka grāmata izgatavota kā informatīvs un Lubānas novadu reprezentējošs poligrāfisks izdevums,
nolēma apstiprināt prezentācijas materiāla – grāmatas “Lubāna. Nākamie simts”
atsavināšanas cenu atbilstoši faktiskajai
pašizmaksai – 6,60 euro par eksemplāru.
Atsavināšanai paredzēt 900 eksemplārus.
1. Noteikt šādas grāmatas realizācijas
vietas:
1.1. Lubānas pilsētas bibliotēka –
Oskara Kalpaka iela 2, Lubāna, Lubānas
novads
1.2. Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs – Oskara Kalpaka iela 4-3,
Lubāna, Lubānas novads.
1.3. Meirānu bibliotēka – “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas
novads.
9. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā
2020. gada 30. jūnijā Lubānas novada pašvaldība saņēma fiziskas personas,
deklarētā dzīvesvieta [..], Indrānu pagasts,
Lubānas novads, iesniegumu, kurā lūdz
piešķirt viņam dzīvojamo platību novada
domei piederošā īpašumā. Iesniegumam
pievienots 2019. gada 20. septembra patapinājuma līguma atteikums, kurā minēts,
ka sakarā ar to, ka fiziskā persona nepilda
divas no trim līgumā norunātajām prasībām, līgums tiek pārtraukts. Lūgts atbrīvot
telpas viena mēneša laikā no paziņojuma
saņemšanas brīža. Jautājumus par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā nosaka 2012. gada 28. jūnija Lubānas novada
pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7 „Par
Lubānas novada pašvaldības palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā”.
Nolēma atzīt, ka fiziskā persona, deklarētā dzīvesvieta [..], Indrānu pagasts, Lubānas novads, nav tiesīga saņemt Lubānas
novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo
telpu jautājumu risināšanā – pašvaldībai
piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana.
10. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu PII “Rūķīši” gaiteņa remontam
Izskatot pašvaldības iestādes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītājas
Astrīdas Somas iesniegumu par papildus
finanšu līdzekļu piešķiršanu gaiteņa remontam, ņemot vērā tirgus izpētes rezultātus un sagatavoto tāmi, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 2 punktu un 2020. gada 26. oktobra
Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.10, 9.§),
nolēma piešķirt papildus 4050 EUR
finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem)
līdzekļiem bērnudārza ēkas Brīvības ielā
17, Lubānā gaiteņa remontam, izdarot attiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības budžetā.
11. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
pašvaldības ēkas “Eglāji 1”, Indrānu pagastā dūmvada remontam
Ņemot vērā to, ka Eiropas Reģionālās
”Lubānas Ziņas” 2020. gada 13. novembris

attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Dienas aprūpes centra personām ar garīga
rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” ietvaros netika paredzēts ēkas dūmvada remonts, bet, veicot dienas centra sociālā pakalpojuma reģistrēšanu, ēkā “Eglāji
1”, Indrānu pagastā varētu būt problemātiski saņemt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 2 punktu, ņemot vērā 2020. gada 26.
oktobra Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.10, 10.§),
nolēma piešķirt 2536 EUR finansējumu
no Lubānas novada pašvaldības budžeta
nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem dienas aprūpes centra personām ar garīga
rakstura traucējumiem ēkas “Eglāji 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā dūmvada
remontam, izdarot attiecīgus grozījumus
2020. gada pašvaldības budžetā.
12. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Lubānas novada pašvaldība saņēma
fiziskas personas [..] iesniegumu, kurā
lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu otrai fiziskais personai [..], [..], Lubānā, jo ir zudis
tiesiskais pamats dzīvot norādītajā adresē.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu tika ierosināta administratīvā lieta.
Nolēma anulēt fiziskai personai [..].,
personas kods: [..], deklarēto dzīvesvietu
[..] Lubānā, Lubānas novadā.
13. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
bāriņtiesas dokumentu arhivēšanai un
apraksta sagatavošanai
Izskatot Lubānas novada bāriņtiesas
priekšsēdētājas A. Vaskas iesniegumu par
papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu pastāvīgi un ilgstoši glabājamo dokumentu
arhivēšanai un aprakstu sagatavošanai par
2014.-2017.gadu, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumu
Nr. 748 prasībām, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
2 punktu, ņemot vērā 2020. gada 26. oktobra Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.10, 11.§),
nolēma piešķirt 615 EUR finansējumu
no Lubānas novada pašvaldības budžeta
nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem bāriņtiesas 2014.-2017.gada dokumentu arhivēšanai un aprakstu sagatavošanai, izdarot
attiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības budžetā.
14. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas likvidēšanu
Izskatot pašvaldības izpilddirektora Ivara Bodža priekšlikumu par pašvaldības
izglītības iestādes “Meirānu Kalpaka pamatskola” likvidāciju, tiek konstatēts;
1) Meirānu Kalpaka pamatskolas jautājums pašvaldībā ir bijis redzeslokā straujā izglītojamo skaita samazinājuma un apvienoto
klašu dēļ jau vairākus gadus. Apzinoties, cik
svarīga ir skolas loma Indrānu pagasta teritorijā, jautājums vairākkārt ir ticis pārrunāts,
meklēti risinājumi pamatskolas darba piln-
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pašvaldībā
veidei, tai skaitā Meirānu Kalpaka pamatskolas reorganizēšanu, pievienojot to Lubānas vidusskolai, kas neguva Izglītības
un zinātnes ministrijas atbalstu.
2) Šobrīd pamatskolā mācās 23 skolēni un 9 pirmsskolas audzēkņi. Indrānu
pagasta demogrāfiskā situācija neliecina,
ka nākotnē izglītojamo skaits varētu palielināties. Mācību darbs skolā norit tikai apvienotajās klasēs. Lielā mērā tas ir par pamatu tam, ka daudzas pagastā dzīvojošās
ģimenes ir izvēlējušās izglītību iegūt citās
novada izglītības iestādēs.
3) Šobrīd esošais skolēnu skaits neļauj
nodrošināt pilnvērtīgu skolas administrācijas un pedagogu darba apmaksu no valsts
mērķdotācijas, papildus tiek piešķirts finansējums no pašvaldības budžeta – 2020.
gadā 75 833 EUR. Pedagogus ir grūti
nodrošināt ar optimālām slodzēm. Meirānu Kalpaka pamatskolas skolēnu skaits ir
kritiski mazs, ar kādu nākotnē būs arvien
grūtāk nodrošināt labu izglītības kvalitāti,
sekmīgu socializācijas prasmju apgūšanu
pašiem skolēniem, jaunā – kompetencēs
balstītā mācību satura ieviešanu un mūsdienīgas mācību vides attīstību.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 5.punktu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības
likuma 23.panta otro daļu, Vispārējās izglītības likuma 7.panta otro daļu, ņemot vērā
22.10.2020. Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas atzinumu, nolēma
1. Likvidēt Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādi “Meirānu Kalpaka pamatskola”, reģ. numurs
40900015179.
2. Likvidēšanu uzsākt ar 2021. g. 18.
jūniju un pabeigt līdz 2021. g. 31. jūlijam.
15. Par pašvaldības apbalvojuma
“Lubānas novada Gada cilvēks” nominācijā “Gada cilvēks savā amatā” piešķiršanu A. Stoļeram
Nolēma piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu “Lubānas novada
Gada cilvēks” nominācijā „Gada cilvēks
savā amatā” Andrim Stoļeram par godprātīgu darbu kvalitatīvi un mākslinieciski
augstvērtīgi nodrošinot pasākumu gaismas un skaņas māksliniecisko risinājumu,
kā arī bez atlīdzības nodrošinot kino seansu norisi Lubānas pilsētas klubā.
16. Par pašvaldības apbalvojuma
“Lubānas novada Gada cilvēks” nominācijā “Lauku sētas saimnieks” piešķiršanu A. Martišonokai
Nolēma piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu “Lubānas novada
Gada cilvēks” nominācijā „Lauku sētas
saimnieks” Antrai Sniedzītei Martišonokai
par ieguldījumu lauku vides sakopšanā un
lauku dzīves veida popularizēšanā.
17. Par pašvaldības apbalvojuma
“Lubānas novada Gada cilvēks” nominācijā “Mūža ieguldījums” piešķiršanu
I. Mālniecei
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Nolēma piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu “Lubānas novada
Gada cilvēks” nominācijā „Mūža ieguldījums” Lubānas Svētās Ģimenes Romas katoļu draudzes kora vadītājai, Jāņa Norviļa
Madonas mūzikas skolas skolotājai Inārai
Mālniecei par ilggadēju godprātīgu darbu
Lubānas Svētās Ģimenes Romas katoļu
draudzē, tās kora vadīšanā, par nozīmīgu
ieguldījumu izglītībā un skolu jaunatnes
audzināšanā un par ieguldījumu novada
amatiermākslas tradīciju stiprināšanā.
18. Par pašvaldības apbalvojuma
“Lubānas novada Gada cilvēks” nominācijā “Mūža ieguldījums” piešķiršanu
M. Ločmelei
Nolēma piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu “Lubānas novada
Gada cilvēks” nominācijā „Mūža ieguldījums” Lubānas vidusskolas skolotājai
Mudītei Ločmelei par ilggadēju godprātīgu
darbu un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un
skolu jaunatnes audzināšanā, kā arī Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā.
19. Par pašvaldības apbalvojuma
“Lubānas novada Gada cilvēks” nominācijā “Mūža ieguldījums” piešķiršanu
G. Cīrulei
Nolēma piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu “Lubānas novada
Gada cilvēks” nominācijā „Mūža ieguldījums” Lubānas vidusskolas skolotājai Guntai Cīrulei par ilggadēju godprātīgu darbu
un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un skolu
jaunatnes audzināšanā, kā arī Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā.
20. Par pašvaldības apbalvojuma
“Lubānas novada Gada cilvēks” nominācijā “Mūža ieguldījums” piešķiršanu
A. Petrovskai
Nolēma piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu “Lubānas novada
Gada cilvēks” nominācijā „Mūža ieguldījums” Lubānas vidusskolas skolotājai
Anitai Petrovskai par ilggadēju godprātīgu
darbu un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un
skolu jaunatnes audzināšanā, kā arī Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā.
21. Par pašvaldības apbalvojuma
“Lubānas novada Gada cilvēks” nominācijā “Mūža ieguldījums” piešķiršanu
I. Kozlovai
Nolēma piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu “Lubānas novada
Gada cilvēks” nominācijā „Mūža ieguldījums” feldšerei Irēnai Kozlovai par ilggadēju godprātīgu darbu un ieguldījumu sava
novada un tā iedzīvotāju labā.
22. Par pašvaldības apbalvojuma
“Lubānas novada Gada cilvēks” nominācijā “Gada cilvēks sportā” piešķiršanu biedrībai “Disku golfs Lettes”
Nolēma piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu “Lubānas novada
Gada cilvēks” nominācijā „Gada cilvēks
sportā” biedrībai “Disku golfs Lettes”, reģistrācijas Nr. 40008291550, par nozīmīgu
ieguldījumu sportā un novada vārda popularizēšanā.
”Lubānas Ziņas” 2020. gada 13. novembris

23. Par Madonas, Cesvaines, Ērgļu,
Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Mājturības un tehnoloģiju skolotāju
metodiskās apvienības vadītāja izvirzīšanu
Nolēma izvirzīt Madonas, Cesvaines,
Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodiskās apvienības vadītāja amatam
Meirānu Kalpaka pamatskolas direktori
Lanu Kunci.
24. Par saistošo noteikumu Nr. 10
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada
pašvaldības budžetu 2020. gadam”” apstiprināšanu
Nolēma veikt grozījumus pašvaldības
2020. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10 „Grozījumi Lubānas
novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.
gadam””
25. Par saistošo noteikumu Nr. 11
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības
2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā”” apstiprināšanu
Ņemot vērā Lubānas novada pašvaldības Sociālā dienesta ierosinājumu par sociālā pakalpojuma “Dienas aprūpes centra
pakalpojums pilngadīgām personām ar
garīga rakstura traucējumiem” ieviešanu
Lubānas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu klāstā, nepieciešams
veikt grozījumus Lubānas novada pašvaldības saistošajos noteikumos “Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā”,
papildinot ar apakšnodaļu, kas regulē
augstākminētā pakalpojuma saņemšanas
kārtību.
Nolēma apstiprināt Lubānas novada
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 11
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības
2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sociālajiem pakalpojumiem
Lubānas novadā””.
26. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Oskara Kalpaka ielā 25, Lubānā, Lubānas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu
un pirkuma līguma noslēgšanu
Nolēma apstiprināt 2020. gada 26. oktobrī notikušās dzīvokļa īpašuma Oskara
Kalpaka ielā 25-1, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 70139000293, kas sastāv
no 3-istabu dzīvokļa ar kopējo platību 58
m2, kopīpašuma 597/6610 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 70130020044001 un
kopīpašuma 597/6610 domājamām daļām
no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
70130020044, izsoles rezultātus un pārdot
īpašumu izsoles uzvarētājam [..] par pirkuma maksu 5600,00 EUR (pieci tūkstoši seši
simti euro un 00 centi).
Informāciju apkopoja
Sandra Līcīte

2020. gada novembris

Katra diena ir jauna iespēja
Sveicināti, lasītāji!
Atkal ir iesācies jauns mācību gads, ar jauniem piedzīvojumiem, pasākumiem. Sveiciens
visiem jaunajiem skolēniem, īpaši 11 pirmklasniekiem. Arī avīzei šogad ir vairāk veidotāju, un
tā rit uz priekšu pilnā sparā. Tāpēc es novēlu
veiksmi visiem jaunajiem avīzes veidotājiem un
veiksmīgu šo mācību gadu visiem skolēniem
un skolotājiem! Skolas gaitas rit pilnā sparā,
1.-6.klašu skolēniem klātienē, bet 7.-12.klašu
skolēniem attālināti. Žēl, ka mēs visi nevaram
būt un mācīties skolā, jo to mums liedz darīt
COVID-19 prasības. Skola taču mums ir kā otrās mājas, jo šeit mēs pavadām dienas lielāko
daļu. Esam bijuši aktīvi, jo visi gājām rudens
pārgājienā, noskaidrojām, kas ir mūsu latviskākais vārds. Ar saukli “Labie darbi planētai!”
no 2. līdz 8. novembrim visā Latvijā norisinājās
Ekoskolu Rīcības dienas. Šajā nedēļā ap 37
000 bērnu un jauniešu no vairāk kā 130 izglītības iestādēm pievērsa sabiedrības uzmanību
klimata pārmaiņām, bioloģiskās daudzveidības izzušanai un aprites ekonomikas principu
ieviešanai ikdienā. Savās aktivitātēs viņi apņēmās un izaicināja sabiedrību iesaistīties vides
problēmu risināšanā. To darījām arī mēs, Lubāns vidusskolas skolēni.
Nu jau arī novembris ir pusē. Tas nekas,
ka šogad latviskās dzīvesziņas nedēļa būs nedaudz savādāka, jo nevaram būt visi skolā. Tas
jau nemazina svētku prieku par mūsu Latviju.
Es esmu patriote. Lāčplēša dienā esmu piedalījusies lāpu gājienā, ar ko man tā arī saistās.
Ik gadu cenšos nēsāt Latvijas karoga piespraudīti. It kā jau tāds mazs nieciņš pie apģērba,
bet tomēr patīkami. Sajūta pavisam cita. Tās
nēsāšanu novembrī uzskatu par savu tādu kā
labas gribas pienākumu. Ar siltumu sirdī gaidu Latvijas dzimšanas dienu! Es priecājos par
mazumiņu, par mazajiem un lielajiem darbiem,
par mūsu veiksmēm, mūsu izaugsmi. Ir lietas,
kas mani ļoti apbēdina… Bet es ceru, ka mainīsies viss uz labo, ka katrs skolēns rīta agrumā
vienmēr dzirdēs modinātāju un skolas zvanu un
nekavēs stundas, ka katrs, īpaši vidusskolēns,
jau skolas solā domās par savu nākotni un
sapratīs, cik svarīgas ir zināšanas, ka visi mēs
ievērosim un pildīsim skolas noteikumus. Vēl
mani uztrauc tas, ka bieži vien mums pietrūkst
atbildības par līdzcilvēkiem, vēlmes palīdzēt, ieklausīties, sadzirdēt, saprast…. Būsim iecietīgi
viens pret otru! Viss taču pašu rokās! Es Jums
visiem novēlu priecāties un lepoties ar to, kas
mums ir. Lepoties ar savu valsti tikai tāpēc, ka tā
ir mūsu, tā ir vienīgā, kuru varam saukt par savējo. Sveicu jūs, jaukie lasītāji, valsts svētkos!
10. klases skolniece Elizabete Kalniņa

Šajā mācību gadā skolas avīzes komandai pievienojās 11.klases
skolniece Helēna Gerševica. Skolotāja I.Kalniņa uzrunāja, bet Helēna,
ilgi nedomājot, piekrita darboties
„Saldskābmaizē.”
Katru dienu Bendžamins Franklins
sāka ar jautājumu “Ko labu es varu izdarīt šodien?” un beidza ar jautājumu:
“Ko labu es šodien izdarīju?”. Daudzi
slaveni domātāji uzskatīja, ka nepieciešams pastāvīgi šaubīties un uzdot
jautājumus. Alberts Einšteins reiz teica:
“Mācies no vakardienas, dzīvo šodienā,
ceri uz rītdienu. Galvenais ir neapstāties
uzdot jautājumus”. Kad aicinājām aktīvo jaunieti pastāstīt kaut ko par sevi,
tad viņai bija daudz ko teikt. Helēna par
sevi saka: „Patīk dziedāt, dejot, spēlēt
klavieres, sportot, gatavot, mīlu kārtību,
visam jābūt saliktam pa plauktiņiem.
Nepatīk bezatbildīga rīcība, ļoti negaršo sēnes. Esmu patstāvīga, atbildīga,
mērķtiecīga, draudzīga, komunikabla,
atvērta, asprātīga, izpalīdzīga, ātri spēju
iejusties jaunā kompānijā, brīžiem pārāk skaļa. Dievinu saldumus, nespēju
no tiem atteikties, ja tos piedāvā. Mani
var strauji aizkaitināt. Ja ir kāda problēma, to uzreiz vajag atrisināt. Pret sevi
esmu prasīga, lieku augstas likmes, jo
uzskatu, ka, tikai izkāpjot no savas komforta zonas, var sasniegt vairāk. Draugi
bieži saka, ka uzvedos kā viņu mamma… Spēlēju klavieres, esmu beigusi
Madonas Jāņa Norviļa mūzikas skolu.
Mūzikas skolā piedalījos dažādos konkursos, tiku spēlēt ar 2 orķestriem kā
soliste. Nespēju iedomāties savu dzīvi
bez mūzikas. Varētu teikt, ka tieši mūzikas skola ieaudzināja manī patstāvību un atbildību, jo viss, galvenokārt,
bija jādara pašai. Pati arī komponēju
– rakstu dziesmas, kā arī spēlēju grupā
„Žikivators.” 11 gadus dejoju tautiskās
dejas jauniešu deju kolektīvā „Raksti”
pie Lienītes Ozolnieces. Esmu bijusi
divos dziesmu un deju svētkos. Tagad
esmu arī Lubānas vidusskolas skolēnu
pašpārvaldes prezidente. Skolā iesaistos pasākumos, palīdzu tos organizēt,
piedalos arī olimpiādēs. Ja jādara kas
nopietns, dodu priekšroku to darīt vienatnē. Ilgi nevaru nedarīt neko, ātri vien

paliek garlaicīgi, tā kā varu teikt, ka visu
laiku esmu kaut kāda veida darbībā. Klasē
esmu tā, kas runā visvairāk, jo nepatīk klusums, ja apkārt ir cilvēki. Sākoties karantīnai, martā sāku braukt ar velosipēdu, jo
kaut kā jau bija jākustas. Vēl joprojām turpinu to darīt. Tas jau pārtapis par sava veida ikdienu. Man ir savs ‘es’, necenšos kādam būt līdzīga, ir savs viedoklis, nostāja,
nebaidos to arī paust skaļi. Protams, protu
uzklausīt un pieņemt arī citus viedokļus, kā
arī pieņemt kritiku. Man apkārt ir ļoti uzticami draugi, protams, arī kupla ģimene. Viņi
ir mans „dzinējs”, kas kādā grūtākā brīdī
pamudina nenolaist degunu. Mērķis bez rīcības plāna ir sapņošana vaļā acīm, kā arī
mana personība nenosaka manu nākotni
– to nosaka mana rīcība. Protams, man ir
arī kāda slikta puse – mēdzu būt asa, nepacietīga, esmu garastāvokļa cilvēks.”
Avīzes veidotāju komanda novēl: „Lai
katru dienu tev ir vienreizēja iespēja pilnveidoties, ceļot, priecāties par kopā ar tuviniekiem un draugiem pavadīto laiku, veikt
jaunus atklājumus, sasniegt jaunas uzvaras, būt laimīgai un dot prieku un gaismu
citiem. Lai tev ir vienreizēja iespēja paveikt
kaut ko īpašu, izmēģināt nezināmo, ieraudzīt neparasto.”
Helēnu uzklausīja 10.klases skolniece
Elizabete Kalniņa

Skolēnu avīzītes “Saldskābmaize” korespondenti:
Anna Reitere, Marta Grigule, Arvita Viktorija Aizsilniece, Laura Švedova,
Elizabete Kalniņa, Monta Mālniece, Ieva Nika Pazare, Helēna Gerševica.
Skolotāja – konsultante: Ilona Kalniņa.
”Lubānas Ziņas” 2020. gada 13. novembris

5

skolas ziņas
Ābece un burtnīcas
Pirmās klases solā!
Nu es neesmu vairs mazs,
Es jau eju skolā!
1. septembris – ziedu smarža, patīkams uztraukums,
gaidas, satikšanās…
Zinību diena jebkurā vecumā ir svētki. Tādi tie bija
arī 11 mazajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Pirmajā klasē mācības uzsāka:
Almanis Kārlis, Ārends Patriks,
Biezais Kristaps, Elsts Aksels,
Kavieris Mārcis, Sehili Ahmeds,
Seikste Kristiāna Anna, Stafeckis Renārs,
Tropa Alise, Žeiers Gustavs
Žvagina Zane Eva.
Šajā dienā bērniem solīju, ka dosimies piedzīvojumā, kurā izzināsim, izpētīsim, atklāsim.
Jau otrajā dienā pirmais piedzīvojums – stunda. Izrādās, ka tās ir vairākas pēc kārtas un tikai ar 10 minūšu
atpūtu starp tām. Starpbrīdī esam tikko ieskrējušies, bet
zvans aicina atkal iet klasē.
Otrais piedzīvojums – soma. Jā, jā – tā pati, kura tika
rūpīgi izvēlēta un ilgi pirkta. Bet izrādījās, ka tā ir viens liels
ne-zi-nā-mais. Kā zināt, ko un kā tur likt? Jo mamma taču
neielika! Un vēl – izrādās, ka tur neliekam lego, lelles un
citas rotaļlietas. Tā mēs turpinām baudīt piedzīvojumus:
reizēm ar prieku, reizēm ar aizrautību, bet ir reizes, kad
acīs sariešas asaras par grūtībām, kas jāpārvar.
Līdz šim esam piedzīvojuši, ko nozīmē būt skolniekam,
esam piedalījušies olimpiskajā dienā, gājuši pirmajā kopīgajā pārgājienā, sagaidījuši Miķeļdienu ar skaisti veidotu
mandalu un 1.klases svētkiem – piedzīvojumi turpinās!
Šo piedzīvojumu laikā gribu visiem vēlēt pacietību, iecietību, izpratni un visam pāri – mīlestību!
Lai jauks šis kopā būšanas laiks!
1. klases skolotāja Līga Grāvere

Neesmu vairs mazs
Mācos 1. klasē...

10. klases iesvētības
Arī šogad Lubānas vidusskolā no 12. līdz
16. oktobrim norisinājās iesvētības, kurās
desmito klašu skolēniem bija jāiejūtas dažādās lomās un jāveic interesanti uzdevumi.
Desmitie šo notikumu gaidīja ar nepacietību
un bailēm, un varēja just, ka arī vienpadsmitie nevarēja vien sagaidīt, kad varēs izdresēt
un iesvētīt jauniņos. Četru dienu garumā viņi
pierādīja sevi, vai ir pilntiesīgi vidusskolēni.
Pārbaudījumos tika pārbaudīta skolēnu izturība, saliedētība, gudrība, drosme un vēl citas
īpašības, kurām ir jāpiemīt ikvienam. Mēs visi
zinām, ka vidusskola ir viens no interesantākajiem un piedzīvojumiem bagātākajiem dzīves posmiem!
Pirmdiena bija lauku strādnieku diena ar
kārtīgiem, zemnieku cienīgiem, uzdevumiem
– jālasa 11. klases paslēptie kartupeļi skolas
priekšā. Otrdien, 10. klases skolēni pārtapa
par mafiju un, atšifrējot uzdotās norādes, viņiem bija jāatrod nolaupītā ķīlniece – klases
audzinātāja Iveta Peilāne. Trešajā dienā skolā ieradās biedējoši emo un panki, kas vēlāk
mums sniedza efektīvu un iespaidīgu modes
skati. Pēdējā dienā, ceturtdien, pa vidusskolas gaiteņiem staigāja cēli viduslaiku galma kungi un dāmas. 10. klase bija sagatavojusi
arī koncertu ar jaukiem priekšnesumiem, kā arī dalījās ar pašu filmētu video, kurā iepazīstināja ar sevi. Pašās koncerta beigās, lasot
11.klases sagatavoto zvērestu, solīja nest Lubānas vidusskolas vārdu ar cieņu un godu.
Novēlu desmitajiem nezaudēt ticību sev, novērtēt un cienīt to, kas tiek dots, nepadoties un sasniegt savus mērķus. Vidusskolas gadi
ir laika posms, kad jāpārvar sevi, ar to es domāju – pasivitāti, nevēlēšanos ko darīt un izklaidību. Neceriet, ka viss tiks pasniegts uz paplātes, jo tagad ir jāsāk pašiem kontrolēt savas vēlmes un vajadzības.
11. klases skolniece Helēna Gerševica

6

”Lubānas Ziņas” 2020. gada 13. novembris
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Par ko tad varēsim lasīt grāmatā “Lubāna. Nākamie simts”
Ar prieku varam paziņot, ka ir nākusi klajā otrā
grāmata par Lubānu “Lubāna. Nākamie simts”.
Šajā grāmatā varēsim lasīt Lubānas puses iedzīvotāju atmiņas, kas atklāj senus un ne tik senus notikumus. Vēl vairāk iepazīsim lubāniešu personības. Vairāki
stāsti vēstīs par trešo atmodu, akciju “Baltijas ceļš”.
Man ir prieks, ka cilvēki atsaucās un padalījās ar savām
atmiņām par ogu lasīšanu un gotiņu ganīšanu.
Būs arī stāsti, kas atspoguļo mūsu vēstures skaudrākās lapaspuses – par izsūtījumu, par karu un grūtajiem dzīves apstākļiem pēckara gados.
Būs arī stāsti par makšķerēšanu un izcilajiem lomiem. Lasītāji varēs izsekot līdzi vairāku tautas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vēsturei un cilvēku
atmiņām par pašdarbības kolektīvu dzīvi agrākos laikos
un kino rādīšanu Lubānā.
No periodikas krātuvēm varēsim lasīt ziņas par Aiviekstes tiltiem, par linu fabrikas darbību, par kultūras
dzīvi Lubānā un par to, ar ko ir apmierināti un ar ko nav
apmierināti lubānieši. Vairāki raksti būs veltīti skolām,
kā, piemēram, par Meirānu Kalpaka pamatskolas vēsturi, Rupsalas skolu, Lubānas valsts ģimnāziju un Lubānas mākslas skolu. Lasītāji varēs izsekot līdzi vairāku
Lubānas sabiedrisko ēku un iestāžu likteņu līkločiem,
par medicīnu Lubānā līdz 20.gs. vidum, par uzvārdu došanu un Lubānu un Meirāniem administratīvi teritoriālo
reformu griezumos. Daži stāsti būs par tradīcijām, par
autosportu Lubānā, medību trofeju izstāžu organizēšanu, Aiviekstes svētkiem, bēru tradīcijām. Es ceru, ka, lasot šos stāstus, mēs katrs priekš sevis atklāsim kaut ko
jaunu, līdz šim nezināmu, vai arī, lasot stāstus, radīsies
jautājumi, uz kuriem vēlēsieties rast atbildes.
Veidojot šo grāmatu, liekot stāstu pie stāsta, pārskatot fotogrāfijas, ir skaidrs, ka nepieciešama nākamā
grāmata, jo vairāki stāsti, kas ir iesniegti, lielā apjoma
dēļ netika ievietoti šajā grāmatā. Vēl ir daudzas tēmas,
par kurām noteikti vajadzētu uzrakstīt.
Vēlos pateikt lielu paldies grāmatas redkolēģijai un
visiem, kas iesūtīja savus stāstus un dalījās ar fotogrāfijām. Redkolēģijā darbojās: Aija Andersone, Līga Birziņa,
Biruta Ēķe, Ilze Kraukle, Juris Lorencs, Vilnis Strautiņš,
Imants Zembergs, Tija Žvagina. Korektori: lubāniete Aija
Andersone, apgāda “Jumava” korektors Andris Dzenis.
Lai arī šogad saistībā ar epidemioloģisko situāciju
valstī, izpaliks grāmatas atklāšanas pasākums, bet būsim kopā un katrs atsevišķi, lasot grāmatu.
Grāmatu “LUBĀNA. Nākamie simts” var iegādāties
Lubānas pilsētas bibliotēkā, Lubānas novada tūrisma
un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā un Meirānu bibliotēkā iestāžu noteiktajos darba laikos. Grāmatas cena
– Eur 6, 60.
Tā kā grāmatas atklāšanas pasākums netiks rīkots,

Atcelta izsole
6 zemes vienību
nomai Latgales ielā
Ņemot vērā Ministru kabineta rīkojumu
Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (2020. gada 6. novembrī (prot. Nr. 69
2.§)), Lubānas novada pašvaldība līdz ārkārtas situācijas pasludināšanas beigām valstī,
atceļ izsoli 6 zemes vienību nomai Latgales
ielā. Izsoles pretendenti par izsoles norisies
vietu un laiku tiks informēti individuāli.

tad ir ieplānots, ka stāstu autori saņems dāvanā no pašvaldības vienu grāmatu.
Ar autoriem par grāmatas saņemšanu sazināsies Lubānas novada pašvaldības
kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle.
No grāmatas vāka uz mums raugās divi jaunieši. Uzņēmums izdarīts 1960.
gadā, vecajā Lubānas kultūras namā. Gaišs, starojošs skatiens. Pārliecība, ka
rīt viss būs labi... Dejotāju pāris uz vāka – Mudīte Vaska un Staņislavs Bumbiška. Patīkamu lasīšanu! Ilze Kraukle

Par bāriņtiesas darbu
Sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu
valstī no 2020. gada 9. novembra līdz 2020.
gada 6. decembrim Lubānas novada bāriņtiesa
nodrošina iespēju visā darba laikā nepieciešamības gadījumā sazināties pa mobilo tālruni
25442415 un e-pastu: barintiesa@lubana.lv
vai anda.vaska@lubana.lv
Publiska klātienes apmeklētāju pieņemšana:
– Pirmdiena 10.00 – 12.30
– Trešdiena 14.00 – 17.30
– Piektdiena 8.00 – 12.30
Klātienes konsultācijas netiek nodrošinā”Lubānas Ziņas” 2020. gada 13. novembris

tas personai, kurai noteikta pašizolācija, mājas
karantīna vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības
pazīmes. Konsultācijas tiek sniegtas attālināti pa
telefonu.
Publisku klātienes pakalpojumu atbilstoši iespējām sniedz pēc iepriekšēja pieraksta, sazinoties
par iespējamo apmeklējuma laiku. Iesniegumus
var nosūtīt elektroniski (parakstītus un ieskenētus).
Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna un aizgādnībā
esošas personas tiesības.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Anda Vaska
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gada cilvēks

Pašvaldības apbalvojums “Gada cilvēks”
Katru gadu valsts svētku pasākumā tiek godināti Lubānas
novada pašvaldības apbalvojuma “Gada cilvēks” nominanti. Pretendentus apbalvojumam izvirza līdzcilvēki, iestāžu vadītāji, darba kolektīvi,
biedrības, deputāti.
Valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu no 9. novembra līdz
6. decembrim (MK rīkojums Nr. 655),
svinīgais 18. novembra pasākums ir
atcelts un mūsu novada nominantu
“Gada cilvēks” godināšana tiek pārcelta uz laiku līdz varēs to īstenot.
Šogad pašvaldības apbalvojuma
saņemšanai izvirzīti 7 novada iedzīvotāji
un 1 biedrība. Ko labu esat saskatījuši,
par ko vēlaties teikt paldies mūsu novada labākajiem darba darītājiem, lasiet
turpinājumā.
Par faktu pareizību aprakstos atbild
autori – pieteikumu iesniedzēji.

Gada cilvēks
savā amatā
Andris Stoļers
Lubānā ir daudz pašdarbnieku, notiek
aktīva koncertdarbība. Nevienam nav noslēpums, ka ikviena pasākuma kvalitatīvai
nodrošināšanai nepieciešama laba skaņa
un gaisma. Daudziem var likties, kas gan
tur liels – ieslēdz gaismu, pieliec skaņu un
gatavs. Bet īstenībā tas nebūt nav tik vienkārši. Ir jāzina daudz un dažādas lietas, lai
saprastu, kā nodrošināt skaņu bez traucējumiem, kā salikt gaismas, lai tās mainītos
vajadzīgajā krāsā un laikā.
Cilvēks, kas pasākumos nodrošina
mūsu redzei un dzirdei tik nepieciešamās
lietas, ir Andris Stoļers.
Andris apskaņo koncertus, izrādes,
vieskoncertus un demonstrē kino. Šo darbu viņš veic ļoti kvalitatīvi, atbildīgi un ar
māksliniecisku degsmi. Laikā, kad sapratām, ka Lubānas pilsētas kluba zāle ir par
mazu, Andris ierosināja, ka varam kluba
garderobē ielikt televizoru un translēt pasākumus arī tur, kas atrisinātu kluba mazās
zāles problēmu. Arī pašdarbniekiem tika
nodrošināta iespēja savu uznācienu gaidīt
pie televizora un redzēt koncertu pilnībā.
Vērtīga ir tieši Andra tehniskā pieeja lietām,
jo viņš tās redz kopumā.
Esam bezgala priecīgi par jaunām aparatūrām, prožektoriem, mikrofoniem, bet
ne mazāk svarīgi ir, lai to visu kopā saliktu
zinošs cilvēks, jo kāda jēga no sarežģītas
aparatūras, ja nav kas to vada. Šobrīd bez
Andra klātbūtnes aparatūra ir tikai lieta.
Andris ir apskaņojis gandrīz visus pasākumus Lubānā un droši var teikt, ka tehniski
pasākumi ir kļuvuši perfekti. Andris ir katra
pasākuma tehniski mākslinieciskā dvēsele.
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Lauku sētas saimnieks. Antra Sniedzīte Martišonoka
Antra ir īsta un stipra savas lauku sētas saimniece. Lauku sēta “Grīvas” atrodas skaistā, gleznainā vietā Aiviekstes upes krastā Meirānu ciemā – tālāk no centra un lielajiem
ceļiem. Antra savā sētā pavisam neuzkrītoši saimnieko jau otro gadu desmitu.
Saimniecības nodarbošanās pamatā ir piena lopkopība. Antrai ir savs reģistrēts ganāmpulks, kurā lopiņu skaits sasniedz pat 20. Bet slaucamas govis ir vidēji 10. Raibas un
brūnas gotiņas ganās tepat “Grīvu” apkārtnē, kur ir Antras ģimenei piederošā zeme un
nedaudz arī no kaimiņiem nomātā. Lai sagādātu barību ziemai, tomēr jāmēro vairāk kā
desmit kilometru. Tālākajos laukos tiek gatavots siens, sēti graudi lopbarībai un stādīti arī
kartupeļi vairāku hektāru platībā, jo saimniecībā tiek audzēti arī rukši. Antras apsaimniekošanā kopā ir 50 ha lielas zemes platības.
Ir arī tehnika – traktori, zemes apstrādes agregāti, siena sagatavošanas un kartupeļu
novākšanas tehnika. Tā gadu gaitā nolietojas, biežāk lūzt, taču Andra pati atrod meistarus,
meklē detaļas un kopā ar sezonas strādniekiem saved atkal visu darba kārtībā, lai darbi
neapstātos.
Paralēli neatliekamajiem lauku darbiem, tiek renovēta lopu novietne, ir izveidota piena
māja, labots iebraucamais ceļš, lai arī sliktākos laika apstākļos pienu varētu savākt un
nogādāt pārstrādes uzņēmumiem.
Antra saimnieko bioloģiski, iesaistās dažādos lauku Atbalsta dienesta projektos, kā,
piemēram, “sezonas strādnieku” piesaistīšana, apmeklē seminārus.
Liels atbalsts Antrai ir viņas bērni Baiba un Gatis, kas ar savām ģimenēm brauc uz
“Grīvām” palīdzēt darbos, un mazbērni, kas sniedz patīkamus un sirsnīgus atpūtas brīžus.
Īpaši pēdējos gados, kad Antra saimniecībā ir palikusi viena, bez “stiprā pleca”.
Antra ir stipra saimniece, nebaidās pieņemt lēmumus un izaicinājumus, nebaidās kļūdīties un uzņemties saistības. Antra ir arī gādīga saimniece, kas uzņemas rūpi par saviem
palīgiem, kaimiņiem un viņu ģimenēm.

Mūža ieguldījums. Ināra Mālniece
Katru sestdienu ap plkst. 11.00 Brīvības ielā 7 ieskanas ērģeles. Lubānas Romas katoļu draudzē sācies dievkalpojums. Dzied baznīcas koris, kuru vairāk nekā 30 gadus vada
Ināra Mālniece. Kora dziedājums ir daudzbalsīgs – tas aizkustina ikvienu sirdi. Ir izveidota
ar roku rakstīta nošu kartotēka, kas nepieciešama katra dievkalpojuma darbības nodrošināšanai. Draudzes locekļi un priesteri mēdz lepoties, ka mūsu koris ir viens no labākajiem
baznīcas koriem Latvijā. Par to jāpateicas Inārai – talantīgai mūziķei.
Savos 50 darba gados Ināra vairākas Lubānas paaudzes ir ievadījusi mūzikas pasaulē, kā:
– Dziedāšanas skolotāja Lubānas vidusskolā;
– Talantīga skolotāja Madonas mūzikas skolas Lubānas filiālē;
– Turpinot darbu kā pedagoģe Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolā.
Ināra ir talantīga pedagoģe, iejūtīga, sirsnīga, bet arī prasīga.
Ar panākumiem vadījusi Lubānas MRS un p/s “Lubāna” vokālos sieviešu ansambļus.
Viņas skanīgā balss šobrīd skan Lubānas senioru korī “Noskaņa” un folkloras kopā
“Lubāna”.

Mūža ieguldījums. Mudīte Ločmele
Skolotāja Mudīte Ločmele uzsāka darbu Lubānas vidusskolā 1999.gadā kā sākumskolas skolotāja. Mudīte ir Lubānas vidusskolas absolvente un atzīst, ka skolotājas profesiju ir izvēlējusies savas klases audzinātājas Mirdzas Krūmiņas ietekmē. Pēc vidusskolas
absolvēšanas tika iegūta pirmsskolas iestāžu metodiķa kvalifikācija V.Lāča Liepājas Valsts
pedagoģiskajā institūtā.
Uzsākot darbu Lubānas vidusskolā, Mudīte Ločmele turpināja studijas Latvijas Universitātē un apguva pamatizglītības skolotājas specialitāti. Vēlāk, kad skolā radās latviešu
valodas skolotāja vakance, atkal turpināja mācīties un kļuva par pilntiesīgu pamatskolas
latviešu valodas un literatūras skolotāju. Savus darba pienākumus vienmēr izpildīja pēc
labākās sirdsapziņas, bija prasīga, precīza. Skolotāja arvien pilnveidoja savas darba metodes, labprāt pati apguva visu jauno. Viņa mudināja savus skolēnus saskatīt mācību
priekšmetā interesanto un aizraujošo, aicinot piedalīties dažādos radošo darbu konkursos un olimpiādēs, un ne bez panākumiem.
Pārlasot skolēnu atmiņas, parādās, ka skolotāja Mudīte Ločmele ir devusi nozīmīgu
ieguldījumu savu skolēnu personības attīstībā, aicinot nekad nepadoties, rūpīgi izpildīt uzdoto darbu. Ja skolēnam kaut kas nebija izdevies, visu pacietīgi pārrunāja ar tādu labestību, ka attieksme patiešām mainījās. Skolēni atceras arī jaukās ekskursijas, pārgājienus,
klases vakarus ar skolotājas izdomātajām jautrajām rotaļām.
Ar skolotāju Mudīti Ločmeli kolēģiem Lubānas vidusskolā vienmēr ir bijusi patīkama
saskarsme, viņa vienmēr cieņpilni attiecās pret kolēģiem, nekad neliedzot savu padomu.
”Lubānas Ziņas” 2020. gada 13. novembris
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Mūža ieguldījums. Gunta Cīrule
Skolotāja Gunta Cīrule pēc tam, kad neilgu laiku bija strādājusi
Ošupes pamatskolā, 1980. gadā uzsāka darbu Lubānas vidusskolā
– skolā, kuru pati absolvējusi 1975. gadā. Jau skolas gados Guntai
iepatikās latviešu valoda un literatūra, tāpēc pēc vidusskolas beigšanas ceļš veda uz Liepāju, kur 1982. gadā tika iegūta latviešu valodas
un literatūras skolotājas kvalifikācija. Vēlāk, kad skolā radās nepieciešamība pēc krievu valodas skolotājas, Gunta pēc savas iniciatīvas izvēlējās studijas Latvijas Universitātē, lai iegūtu krievu valodas
skolotājas diplomu.
Lubānas vidusskolā ir pavadīts viss skolotājas Guntas Cīrules
darba mūžs. Mācot mīlēt kā latviešu, tā arī krievu valodu, skolotāja
rosināja skolēnus piedalīties radošo darbu konkursos, gatavoja olimpiādēm. Bija liels prieks, ja izdevās iegūt godalgotas vietas. Darba
gadu laikā savu labestību un sirds siltumu skolotāja Gunta ir dāvājusi
četrām audzināmajām klasēm, kuru audzēkņi skolotāju raksturo kā
saprotošu un pretimnākošu, audzinātāju, kurai padomu varēja palūgt arī par sadzīviskām situācijām. Skolēniem patika, ka audzinātāja
viņus uzskata par līdzvērtīgiem, ne maziem bērniem. Skolēnu atmiņā
īpaši palikusi dejošana un spēles kopā ar skolotāju klases vakaros.
Tieši atraktivitāte ir skolotājas Guntas stiprā puse. Paralēli mācību stundu vadīšanai, 15 gadi skolā ir pavadīti kā ārpusklases darba
organizatorei, veidojot un vadot dažādus pasākumus visu vecumposmu skolēniem. Savās atmiņās skolēni piemin skolotājas skanīgo balsi,
kura noderējusi kā mācību stundās, tā arī viņas vadītajos pasākumos.
Jau kā skolniecei Guntai tuva bija māksla, īpaši zīmēšana un
dziedāšana. Viņas dziedātājas talantu skolas kolektīvs novērtēja kopīgajos pasākumos. Paralēli darbam skolā Gunta iesaistījās arī Lubānas pilsētas kultūras dzīvē.

Gada cilvēks sportā.
Biedrība “Disku golfs Lettes”
Biedrība “Disku golfs Lettes” ar savu aktivitāti jau vairākus gadus ieinteresē Lubānas un apkārtnes iedzīvotājus noskaidrot, kas ir
disku golfs un kā tas spēlējams. Katram tiek piedāvāta iespēja izmēģināt šo sporta veidu, par to prasot vien ziedojumu trases pilnveidošanai. Interesentu un biedru gads no gada kļūst aizvien vairāk, līdz ar
to arī ir iedvesma pilnveidoties. Katru gadu norit Latvijas Kauss disku
golfā. 2020. gada sezonā Latvijas pāru čempionātā disku golfā DG
“Lettes” pārstāvēja četri pāri. Paula Feldmane un Edgars Saulītis izcīnīja godpilno 1. vietu un kļuva par Latvijas čempioniem jaukto pāru
grupā. Aleksandrs Ozoliņš sezonas kopvērtējumā savā vecuma grupā
ieguvis pārliecinošu 2.vietu. Līdz trešajai vietai sezonas kopvērtējumā
Edgaram pietrūka tikai 2 punkti.
DG Lettes pārstāvēja 2 komandas.
“Lettes 1” izcīnīja 5. vietu. Spēlētāji: Edgars Saulītis, Rolands Gruzītis, Ivars Stoma, Dzintars Špuns, Aleksandrs Ozoliņš, Baiba Ķevere.
“Lettes 2” iegūta 10. vieta. Spēlētāji: Ģirts Žeiers, Āris Feldmanis,
Guntis Pētersons, Edvīns Ozoliņš, Kristers Studers, Madara Cielēna.
DG klubs “Lettes” aktīvi iesaistās arī dažādos projektos, lai pilnveidotu trases un veidotu jaunas. 2020.gadā realizēti:
– Lubānas novada pašvaldības izsludinātais projektu konkurss “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020” “Disku golfa trases izveide Lubānā”. Lubānā dabas takā “Aiviekstes ozoli”
tika atvērta 6 grozu disku golfa trase.
– Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER
vietējai attīstībai un sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanas aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” līdzfinansēto projektu “Raidera ar pļaušanas iekārtu un savācēju iegāde””.
Vēl mazliet jāpastrādā un būs gatava 23 grozu disku golfa trase
“Lettes”.
Bieži biedrības veidojas uz kāda viena cilvēka iniciatīvas pamata,
kurš ar savu aizrautību piesaista vēl citus interesentus un biedrus. Šoreiz tas ir biedrības “Disku golfs Lettes” valdes priekšsēdētājs Rolands
Gruzītis. Bez viņa disku golfs Lubānas pusē nebūtu parādījies. Prieks,
ka mums ir tādi aktīvisti!

Mūža ieguldījums. Irēna Kozlova
Irēna Kozlova nāk no Jēkabpils puses. Pirms četrdesmit gadiem pēc medicīnas skolas beigšanas, Irēna savas darba gaitas
uzsāk Meirānu feldšerpunktā. Jauka un smaidīga, baltā halātiņā,
jaunā feldšerīte pieņem pacientus – sniedz pirmo palīdzību, izraksta receptes, iesaka medikamentus un sirsnīgi izrunājas ar
katru sirdzēju. Pēc pieņemamām stundām feldšeru punktā seko
arī māju vizītes pie vecākiem cilvēkiem, kam daktere izrakstījusi ārstēšanas kursu, kuri paši nevar atnākt, pie jaundzimušajiem
mazuļiem, kuri jāapskata, arī pie Meirānu skolas bērniem uz ikgadējām apskatēm – nosvērties, nomērīt, cik paaugušies… Ļoti
rūpīgi un ar lielu atbildību tiek kārtota arī medicīniskā dokumentācija – pacientu kartītes un uzskaites žurnāli.
Meirānos veidojas un aug arī Irēnas ģimene. Kopā ar vīru Nikolaju iekārtota sava ligzda, kurā izauguši četri stipri, darbīgi un
sirsnīgi bērni – Marika, Laura, Klinta un Juris. Un pat tad, kad
mierīgajos ģimeniskajos vakaros ieskanas telefona zvans un tiek
lūgta palīdzība, Irēna ņem savu darba koferīti un steidz kādam
slimniekam palīgā. Gan kājām pa neizbraucamiem ceļiem, gan
ar velosipēdu lietainā laikā. Dažreiz pat paņemot līdzi kādu no
lielākajiem bērniem, lai tumsas aizsegā drošāk. Kāds uzstājīgāks
pacients dažreiz arī ierodas pats Irēnas mājā un tad tiek atstāts
kāds savs mājas darbs nepadarīts.
Meirānu feldšerpunktā Irēna nostrādā 34 gadus, bet tad ekonomisku apsvērumu dēļ punktu slēdz. Viņa turpina strādāt dakteres Igaunes praksē Lubānā. Darbs medicīnā prasa ne tikai labsirdību un savas profesijas mīlestību, bet arī zināšanas, tāpēc Irēna
tāpat kā skolas laikā mācās kursos un kārto pārbaudījumus, kas
nepieciešami, lai saglabātu kvalifikāciju.
Paralēli darbam Meirānu punktā Irēna jau gandrīz 20 gadus
strādā arī Neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā, kur kopā ar kolēģiem sniedz palīdzību arī Lubānas novada un kaimiņu novadu
cilvēkiem. Šeit darbs ir straujāks, dažreiz arī skarbāks. Taču, lai
dzīvē būtu līdzsvars, pēc garajām darba stundām, Irēna vēl atrod
laiku un spēkus apmeklēt pasākumus, piedalīties pašdarbības
kolektīvos, gatavot dažādus kārumus un iet garākās pastaigās pa
mežu un Meirānu apkārtni.
Februārī Irēna svinēja skaistu apaļu dzīves gadu jubileju. Tāda
pati jauna, smaidīga un enerģiska Irēna turpina sniegt palīdzību
pacientiem.

Mūža ieguldījums. Anita Petrovska
Anita Petrovska ir cilvēks, kurš lepojas ar savu skolu, savu
pilsētu, tās cilvēkiem un savu ģimeni.
Anita Petrovska dzimusi, augusi un savu darba mūžu vadījusi
Lubānā. Pēc Lubānas vidusskolas, Liepājas Pedagoģiskā institūta absolvēšanas 1983. gadā, darbu uzsāk bērnudārzā “Rūķīši”,
kur māca un audzina mazos lubāniešus. 1986. gadā sāk strādāt
Lubānas vidusskolā kā 1. klases skolotāja. Vēlme mācīties un
tiekties uz augšu Anitai bijusi allaž. 1995. gadā tika iegūta sākumskolas pedagoga kvalifikācija Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē. 2002. gadā Anita iegūst maģistra grādu pedagoģijā.
Skolā tiek pavadīts daudz laika. Anita saka: “Skolotāja profesija man iekšā sēž jau no bērnības. Atceros, kā ar draudzeni
Guntu mācījām gan kaimiņu, gan savā iztēlē izdomātus bērnus.
Mums pat bija īsts skolotāja žurnāls”.
Skolēnos visaugstāk vērtē pieklājību, centību, spēju piedot
un atbildību par savu rīcību. Skolotāja trīs vērtīgākās īpašības pēc
Anitas domām ir spēja uzklausīt otru, būt iecietīgam, taisnīgam un
mīlēt savu darbu. Tuvākie kolēģi Anitā visaugstāk vērtē atbalstu,
padomu, vienmēr jautru, uzmundrinošu garastāvokli un savaldību.
Pedagoga darbā Lubānā nostrādāti 44 gadi. Anitas skolēni
saka paldies par dzīves gudrībām, ko skolotāja viņiem ir devusi,
par vēlmi gūt zināšanas, par prasmi būt draudzīgiem, būt kopā
gan skumjos, gan jautros brīžos.
Anita lepojas un ir pateicīga savai ģimenei, kas atbalstījusi,
iedvesmojusi gan priecīgos, gan grūtos brīžos. Pateicas arī sev,
ka spēj būt optimiste.
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No 9. novembra līdz 6. decembrim valstī
izsludināta ārkārtēja situācija (MK rīkojums Nr. 655).
Pašvaldība aicina iedzīvotājus saglabāt mieru un stingri ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus. Ikdienā, apmeklējot veikalus, pašvaldības iestādes u.c., nēsāt sejas aizsargmaskas un ievērot 2
m distanci. Aicinājums, pirms doties no mājas, apdomāt par kādas iestādes vai veikala apmeklējuma
nepieciešamību. Būsim atbildīgi viens pret otru! Aktuālai informācijai sekot: www.lubana.lv.
Pašvaldības speciālisti apmeklētājus klātienē pieņem pēc iepriekšējas pieteikšanās, sazvanoties
un vienojoties par apmeklējuma laiku.
Saziņai ar pašvaldību var izmantot e-pastu: pasts@lubana.lv. T. uzziņām 64894091; 64894434.

Dziesmu ziedi iedvesmo

„Iedvesma ir interpretācijas pamats“ – tā
ir uzskatījis Maestro Jānis Dūmiņš, un tieši iedvesma ir arī kopdziedāšanas akcijas „Dziesmu
ziedi“ dzīvinošais spēks.
Tas ir radošuma, spontānas līdzdarbošanās
un apgarotības mirklis, kas atraisa negaidītu
enerģiju un ļauj izpausties pārsteidzošai talantu
daudzveidībai.
Gluži kā Mežaparka estrādei pārveļas dziedātāju gavilējošas sajūsmas vilnis, tā Dziesmu
ziedi ir sākuši savu ritumu ap pasauli, ietverot
dalībniekus dziedējošas sirsnības aurā un sastopoties gara iespēju laukā – uzsver kopdziedāšanas akcijas „Dziesmu ziedi“ mākslinieciskā
vadītāja Ilze Dūmiņa.
Šādā radošuma pilnā atmosfērā 3. oktobrī 300 dziedātāji kopā ar klausītājiem Baldonē,
Garkalnē, Līgatnē, Lubānā un Tbilisi, vienlaicīgi sadziedoties multimediālā kopdziedāšanas
akcijā “Dziesmu Ziedi”, svinēja diriģenta Jāņa
Dūmiņa dienu.
Par gaidāmo improvizāciju un līdzdarbošanos no pirmajiem mirkļiem liecināja pasākuma
neierastais formāts, kurā dziedātāji un klausītāji
atradās zālē. Akcija sākās ar dalībnieku dinamisku priekšnesumu virteni, kura noslēdzās ar
kolektīvu vadītāju, uz vietas, reālajā laikā radītu
priekšnesumu un turpinājās ar visu klausītāju iesaisti pasākuma kopkora izveidē. Svētku domas
un pasākuma dinamiku Lubānā izcili uzturēja
Edīte Zaube un Ģirts Kolāts.
Spožu dzirksti piešķīra dalībnieku plašā
paaudžu pārstāvniecība un mākslinieciskās darbības formu dažādība – Rudītes Kolātes vadītā
Lubānas kultūras nama jauktā vokālā ansambļa
„Naktsputni“ un Līgas Grāveres vadītās folkloras kopas „Lubāna“ saviļņojošie priekšnesumi.
Īpašus mirkļus sagādāja Romāna Razgala apgarotais priekšnesums. Attālumu starp Latviju
un Gruziju dzēsa Gruzijas neredzīgo biedrības
kultūras centra sieviešu vokālā ansambļa „Lira“
un Gruzijas sieviešu folkloras kopas “Nanina”
priekšnesumi tiešsaistē.

Aizraujošus mirkļus radīja pārsteiguma viesa – Olimpiskā čempiona bobslejā Jāņa Ķipura
muzikālie priekšnesumi un dialogs ar auditoriju.
Visu pasākuma norises vietu kopību ļāva
sajust savstarpējā saziņa tiešsaistē.
Tradicionāli kopdziedāšanas akcija „Dziesmu ziedi“ notiek 30. martā - diriģenta, profesora
Jāņa Dūmiņa dzimšanas dienā, nosauktā par
Jāņa Dūmiņa Dienu, vai šim datumam tuvākajā
sestdienā.
Šogad akcija noritēja Baldones kultūras
centrā, Garkalnes novada kultūras centrā „Berģi“, Līgatnes Kultūras namā, Lubānas pilsētas
klubā, Gruzijas neredzīgo biedrības kultūras
centrā un Gruzijas sieviešu folkloras kopas “Nanina” dalībnieces mājā Tbilisi.
Akcijā sadziedājās Kultūras centra „Berģi“
senioru vokālais ansamblis „Strauts“ un bērnu
vokālais ansamblis „Skudriņas“, Garkalnes Katoļu draudzes koris, vokālais ansamblis „Cantemus“ un košais soprāns Cira Tolordava – Garkalnē; Baldones novada domes jauktais koris
„Tempus“ un tradicionālās dziedāšanas grupa
„Saucējas“ – Baldonē; izcilais akordeonists
Kaspars Gulbis, Cēsu kultūras un tūrisma centra
jauktais koris „Wenden“ un Amatas novada vīru
koris „Cēsis“ – Līgatnē; Lubānas kultūras nama
jauktais vokālais ansamblis „Naktsputni“, folkloras kopa „Lubāna“ un Lubānas vidusskolas
audzēknis Romāns Razgalis – Lubānā; Gruzijas
neredzīgo biedrības kultūras centra sieviešu
vokālais ansamblis „Lira“ un Gruzijas sieviešu
folkloras kopa “Nanina”.
Visu kopdziedāšanas akcijas „Dziesmu ziedi“ dalībnieku vārdā izsakām pateicību akcijas
moderatoriem Edītei Zaubei un Ģirtam Kolātam,
Rudītei Kolātei, Līgai Grāverei, Lubānas kultūras
nama direktorei Velgai Puzulei, Uģim Meieram
un Andrim Stoļeram par atbalstu un ieguldīto
darbu pasākuma rīkošanā.
Andris Feldmanis
Biedrība “Maestro Jāņa Dūmiņa
piemiņas atbalstīšanai”

Rudens ziedi nebeidz ziedēt
31. oktobrī, laikā, kad daba gatavojas ziemai, kopā sanāca rokdarbnieces, kas vēlējās uzziedināt lielformāta ziedus. Lubānas pilsētas klubā notika lielformāta ziedu gatavošanas meistarklase.
To vadīja Santa Dāvide. Lubānas rokdarbnieču vidū šī ideja guva atbalstu un tā, cītīgi strādājot
gandrīz pilnu darba dienu, tapa brīnišķīgas kreppapīra puķes.
Paldies mūsu vadītājai Santai! Paldies dalībniecēm par pacietību un jauku kopā būšanu! Likās,
ka katra uz mājām aizveda gabaliņu ziedoša gandarījuma. Ceru, ka šie nebūs vienīgie ziedi, ko
uzziedināsim šoziem. Lubānas kultūras nama direktore Velga Puzule
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Atvadu brīdī raud pelēka diena,
Krāsainās lapas sedz noietās takas.
(N. Dzirkale)
Izsakām līdzjūtību Inesei,
atvadoties no māmiņas.
Bijušie klasesbiedri un audzinātāja
Tā kā akmens pēc rieta
Vēl siltumu glabā,
Sapņus, mīlu un siltumu saglabā sirds.
Izsakām līdzjūtību Jurim Šņepstam,
sievu mūžības ceļos pavadot.
Lubānas vidusskolas kolektīvs
Mīļš cilvēks aizgājis uz klusēšanas pusi,
Viss aizgājis, kas izdzīvots un bijis,
Vien paliek atmiņas ar mīlestības vārdiem,
Un dvēselīte debesīs...
(J. Jaunsudrabiņš)
Patiesa līdzjūtība vīram Jurim, meitai
Inesei, māsai Skaidrītei un pārējiem
tuviniekiem sakarā ar Mudītes Šņepstes
aiziešanu mūžības ceļos.
Bijušās dzelzceļa stacijas Lubānā
kaimiņienes Gaļina, Taņa, Lidija un Ārija
Vēl siltums paliks, paliks vēl aiz Tevis.
Un atmiņas kā maza saule degs.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība
Inesei un Jurim,
Mudīti Šņepsti mūžības ceļā pavadot.
Kaimiņi Parka ielā 11

Paldies! Vārdos neizsakāma pateicība
Guntai un Gatim Cīruļiem, Dainim Ozoliņam,
kas visu šo grūto laiku bija līdzās, atbalstīja
domās un darbos! Paldies par iejūtību, sapratni un palīdzību visa organizēšanā mana
brāļa un onkuļa Viktora Mūrmaņa pavadīšanai
pēdējā gaitā kapu kalniņā! Paldies izvadītājai
Ingunai Kaņeponei un mūziķei Rudītei Kolātei!
Paldies visiem radiem, draugiem un kaimiņiem, kas atnāca pavadīt! Līga ar meitām
Nākamais numurs iznāks
2020.g. 11. decembrī.
Informāciju iesniegt domē
redaktorei līdz 4. decembrim.
Sekojiet informācijai pašvaldības mājaslapā
www.lubana.lv, arī vietnes Facebook
Lubānas novada pašvaldības lapā.

Pieminam aizsaulē
aizgājušos...
Mēs turam svētas atmiņas...
Mudīte Šņepste (69 g.) Lubāna
Mirusi 20.10.2020.
Viktors Mūrmanis (67 g.) Indrānu pag.
Miris 23.10.2020.
Helēna Jaška (99 g.) Lubāna
Mirusi 24.10.2020.
Visvaldis Šelders (87 g.) Lubāna
Miris 28.10.2020.

