
 Meirānos plānotais 
informatīvā stenda atklāšanas 
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pārcelts uz septembri. Sekot 
informācijai sociālajos tīklos.

  Informācija par atbalstu mājokļiem ar malkas apkuri.
 Lubānas apvienības sportistu sasniegumi. 
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 Veikti 3 ielu remontdarbi Lubānā.
 Īpašuma uzturēšanas nodaļai jauns traktors.
 Svecīšu vakari.
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 SIA “Madonas siltums” par jauno siltumenerģijas tarifa 

projektu.
 Broņislavas dzejas diena Lubānā (tikšanās dzejas klēts dārzā 

Indrānu pagasta “Dārziņos”).
 Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā 

apskatāma izstāde “Ķirbji un to draugi”.
 Meirānu tautas namā koncerts “Viss, ko vēlies, ir iespējams”.
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19. augustā skvērā pie Lubānas pilsētas kluba notika Starptautiskais amatiermākslas kolektīvu festivāls, 
kurā piedalījās VPDK TDA Lubāna, SDK “Meirāni”, JDK “Žuburi”, tautisko deju kolektīvs “Kabujalake” Kuusa-
lu (Igaunija). Brīnišķīgs sadraudzības koncerts! Paldies dejotājiem un pasākuma organizatoriem!

“Rotā, saule, rietēdama”

26. augustā 
no plkst. 

22.00
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Ukrainas neatkarības dienā – 24. au-
gustā – uz sarunu uzaicinu Prokopenko 
ģimeni. Kā zinām, Lubānā dzīvo kara bēgļi 
no Ukrainas. Jūsu uzmanībai pāris mē-
nešus atpakaļ jau bija saruna ar vienu ģi-
meni. Tagad iepazīstināšu jūs ar vēl vienu 
ģimeni no Ukrainas. Ģimene – vīrs Sergejs 
un sieva Inna, būsiet jau viņus pamanījuši 
Lubānā.

Pirmie iespaidi par Latviju?
Ierodoties Latvijā Sergeju visvairāk pār-

steigusi cilvēku attieksme. – Man nekad ar 
latviešiem nav bijis tādu kontaktu. Skolas 
biedrs Magnuss Kurpuševs no Jūrmalas 
sociālajos tīklos kontaktos uzrakstīja, lai 
ņemu sievu un braucu uz Latviju, ka viņš 
visu apmaksās. Kad atbraucām, mums 
kabatā bija tikai 8 eiro. Viņš mūs izmitināja 
Rīgā dzīvoklī, samaksāja visu par mums, 
un tad atveda ar savu personīgo mašīnu uz 
Lubānu. Paldies, Magnus!

Pirmie iespaidi par Lubānu. – Vis-
vairāk bijām pārsteigti, kad, braucot pāri 
tiltam, ieraudzījām upi. Tāds skaistums! 
Kad iebraucām Lubānā, domājām, ka tā 
ir pilsēta. Mums Ukrainā ir skaisti, bet tik 
skaisti kā pie jums, pie mums nav. It kā 
būtu iebraukuši kādā liela novada centrā, 
kur vien skaties – puķes, puķu dobes. Mēs 
visur centāmies nofotografēties, bildes sū-
tījām bērniem. Jūs laikam esat pieraduši 
pie šī skaistuma, neredzat to, ko redzam 
mēs. Mums pietika jau ar 2 ielām, lai gūtu 
iespaidus, tad devāmies uz centru, bet tur 
– strūklaka! Tā arī apsēdāmies tur un kādu 
laiku palikām. 

Pamazām sākām pierast pie jaunajiem 
apstākļiem. 

Tad kādu dienu Ivars Bodžs mūs uz-
aicināja skatīties futbolu. Ukrainas izlase 
spēlēja. Skatījāmies futbolu Lubānas pilsē-
tas klubā uz lielā ekrāna. Bija uzaicināta arī 
otrā ukraiņu ģimene. Ienācām klubā un ap-
stulbām. Kāda skatuve, aizkari, kādi krēsli, 
mēbeles! Skaisti!

Mazliet par dzīvi Ukrainā. 
Inna: – Sākumā dzīvojām rajona centrā 

dzīvoklī (27 gadus), bet vēlāk, kad Sergejs 
cieta avārijā, nopirkām māju un pārvācā-
mies dzīvot uz laukiem. 

Sergejs sevi uzskata par jūrmalnieku, 
jo līdz 16 gadu vecumam ir dzīvojis Jūrma-
lā pie vecmāmiņas. 1 gadu ir mācījies Rīgā 
par jūrnieku. Un tad 16 gadu vecumā de-
vies uz Ukrainu peļņā, jo vajadzējis palīdzēt 
vecmāmiņai. 18 gadu vecumā iesaukts ar-
mijā. Iepazinies ar Innu, palicis dzīvot Uk-
rainā, un abi kopā jau 34 gadus. 

Prokopenko ģimenē ir izaudzināti 4 
bērni – 2 dēli un 2 meitas. Abi dēli ir karā, 
cīnās par Ukrainu. 1 meita ir brīvprātīgā, 
gatavo karavīriem ēst, otra meita dzīvo Kri-
mā. 

Prokopenko ģimenes mājas atradās 
Zaporožjes apgabalā.  

Inna un Sergejs pastāsta, ka viņu ģime-

Atbraucām ar 2 koferiem un mugursomu plecos

nes mājas vairs nav. – 5. februārī aizbrau-
cām ar vilcienu uz Kijevu pie vecākā dēla, 
apciemot mazmeitiņu, iepazīties. Atpakaļ-
ceļam iegādājāmies biļetes uz 24. februāra 
vakaru. Bet tās dienas  rītā uzzinājām, ka 
sācies karš. Nevarējām vairs tā vienkārši 
tikt uz mājām un labi, ka tā. Ģimenes mājā 
dzīvoja arī meita. Kā zinādama, viņa tajā 
dienā aizbrauca pie vīra radiem. Mums pie-
zvanīja kaimiņiene, lai nebraucam mājās, 
ka nekā vairs nav. 

Dzīve Lubānā. Ģimenei nenācās vieg-
li izlaist caur sevi pārdzīvoto Ukrainā. So-
ciālais dienests Lubānā piedāvājis Innai 
saņemt psihologa pakalpojumu. Tomēr ģi-
menē uzskata, ka vislabāk stresu un sprie-
dzi palīdzēja noņemt darbs dārzā (kolīdz 
ieradās Lubānā, lūdza ierādīt mazu zemes 
pleķīti dārzam) un komunicēšana ar labiem 
cilvēkiem. 

Sergejs saņem invaliditātes pensi-
ju, Ukrainā ar to var kaut kā savilkt galus 
kopā, ja vēl papildus ir piemājas saimnie-
cība, dārzs, bet Latvijā tie ir tikai 52 eiro. 
Līdz vecuma pensijai vēl tālu. Innai pie-
nāktos pensija (no 50 gadu vecuma) kā 
daudzbērnu ģimenes mammai, bet nevar 
no Latvijas nokārtot dokumentus, jo pen-
sijai jāiesniedz bērnu dzimšanas apliecību 
oriģināli. Kā pie tiem šodien lai tiek?

Par darbiem un vaļaspriekiem. Jautā-
ti, vai viņi sevi uzskata par pilsētniekiem vai 
lauciniekiem, Sergejs atzīstas, ka viņš prot 
pat govi slaukt, kādu laiku mājā ir turējuši 
arī kazu un cūciņu. Inna savulaik strādāju-
si dzelzceļa izziņu birojā. Sergejs strādājis 
dažādus darbus – gan par smagās auto-
mašīnas vadītāju, vēlāk par apsargu firmā, 
mēbeļu fabrikā strādājis, ķieģeļus krāvis, 
metālu griezis, tagad jau 12 gadus ir pie-
šķirta invaliditātes grupa. 

Sergejs ir talantīgs cilvēks – raksta 
mūziku, tekstus, pārdevis tos sociālajos 
tīklos... savulaik no tā bijuši labi ienākumi. 
Tagad tas viss ir iesaldēts.

Savā ciematā Sergejs bijis deputāta 
palīgs labiekārtošanas darbos, kurš pir-
ka materiālus, soliņus taisīja, vāca naudu 
bērnu laukumiņu iekārtošanai utt. Uzzinu 
arī to, ka Inna ir šuvēja. Un vēl Inna ļoti mīl 
puķes – gan uz palodzes, gan iekarinātos 
podos, gan dārzā. 

Savās mājās Ukrainā Prokopenko ģi-
mene mīlēja pulcināt ap sevi visu ģimeni, 
draugus, Inna bija tas centrs, kas visus pie-
vilka kā laba, viesmīlīga saimniece, savu-
kārt Sergejs bija kompānijas dvēsele, īpaši 
tad, kad paņēma rokās ģitāru un dziedāja. 
Prokopenko ģimene draudzējās ar visiem 
savas ielas kaimiņiem un satikās kopīgos 
pasākumos. 

Nobeigums. Ko vēl var pastāstīt par 2 
cilvēkiem, kas dzīves iemesti mūsu skais-
tajā Lubānā – atbalsta viens otru labajos 
un sliktajos laikos, vēl joprojām ielūkojas 
viens otram acīs ar mīlestību un saprat-
ni. Tomēr, lai cik labi pie mums nejustos, 
sapņo par mājām, kur atkal visi būtu kopā, 
satiktos kopīgos pasākumos, kur mamma 
Inna uztaisītu garšīgus salātus vai salipinā-
tu mājas pelmeņus, bet tētis Sergejs ņemtu 
rokās ģitāru un nodziedātu savu sacerētu 
dziesmu.

Sergejs izsaka novēlējumu lubānie-
šiem: – Nesteidzieties izdzīvot dzīvi, dze-
noties pēc mantiskām vērtībām, visādiem 
labumiem, jo dzīvē var sanākt tā, ka paliec 
tikai ar koferi rokās. Un tad nav svarīgi, cik 
tev māju vai mašīnu bijis... Galvenais – esi 
dzīvs un vesels un kopā ar sev mīļiem cil-
vēkiem!

Ligita Pētersone
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Dejo “Varavīksne”

Informācija 
par atbalstu 
mājokļiem ar 
malkas apkuri

Iedzīvotājus, kam mājās ir malkas apku-
re, satrauc jautājums par izsludināto atbalstu 
mājokļiem. Blakus tabuliņā redzam visu in-
formāciju par šo atbalstu ļoti pārskatāmā un 
saprotamā veidā. Šobrīd vairāk informācijas 
par atbalstu nav. Ja būs vēl kādas papildus 
nianses,   kā, piemēram, kam konkrēti un kā 
iesniegt šos iesniegumus par atbalsta sa-
ņemšanu, informēsim, informāciju varēs izla-
sīt arī Madonas novada mājaslapā un citos 
informācijas avotos. Ligita Pētersone

Mūzikas svēt-
ki Meirānos  
izskanējuši

Vai nav jauki, ka mūsu mazajos Mei-
rānos ir atdzimušas skaistas tradīcijas? 
21. augustā īpaši veidotajā brīvdabas es-
trādē pie Jāņa Zābera memoriālā muzeja 
“Vecais ceplis” dzimtajos Meirānos notika 
operdziedātāja Jāņa Zābera piemiņai veltīti 
Mūzikas svētki. 

Koncertā tika izpildīts Jāņa Zābera 
“zelta repertuārs”, sākot ar latviešu klasiķu 
Emīla Dārziņa un Alfrēda Kalniņa dzies-
mām, beidzot ar tautasdziesmu apdarēm. 
Koncertā uzstājās  “Trīs Latvijas Tenori” – 
Nauris Puntulis, Guntars Runģis un Mier-
valdis Jenčs, kā arī operdziedātāji Jānis 
Apeinis, Dainis Skutelis un Dināra Rudāne 
(daudziem skatītājiem pārsteigums par Di-
nāras daudzpusību). Muzikālo pavadījumu 
nodrošināja lieliski mūziķi – pianists Māris 
Žagars, ģitārists Mārcis Auziņš, akordeo-
niste Inita Āboliņa un stīgu kvartets “Juno”. 
Lielus aplausus koncertā izpelnījās Arvīda  
Žilinska jauno vokālistu konkursa laureāts 
Dāvis Līcītis (Pedagogs Anita Cinkmane; 
Prieks par Anitu Cinkmani, kas māca jauno 
paaudzi dziedāt. Viņa katru gadu uz zēnu 
vokālistu konkursu “Aiviekstes lakstīgalas” 
atved kādu jauno talantu un gūst godalgo-
tas vietas). Koncertā piedalījās mūziķu gru-
pa un Jelgavas Tirkīza koris (vadītājs Ingus 
Leilands). 

Vecajā ceplī skanēja Jura Kulakova 
veidotie 11 tautasdziesmu  aranžējumi. Un 
komponists ar savu klātbūtni arī pagodinā-
ja Mūzikas svētku skatītājus.

Jāņa Zābera Mūzikas svētku produ-
cents – Jānis Kļaviņš, pasākuma rīkotājs – 
kompānija „Forte Production”.

Ligita Pētersone
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Saulainajā 13. augusta sestdienā Lubānas apvienības 
ģimenes tika aicinātas piedalīties “Ģimeņu sporta svētkos’ 
2022”. Šīs dienas ģimeņu pasākumam bija vēl viens ļoti 
konkurētspējīgs pasākums “Māju kafejnīcu dienas”, kur 
uz garšu kārpiņu apmierināšanu aicināja 3 nopietni pre-
tendenti: kafejnīca “Pie omes” (Dace Taukule ar ģimeni), 
kafejnīca “Pie Ļapas” (Lāsma Jakuškina ar ģimeni), kafej-
nīca “Lubānas vīnotava” (Žvaginu ģimene). Domājams, ka 
daudzas sportotspējīgās ģimenes baudīja laisku atpūtu 
un gardus ēdienus mājas kafejnīcās, aktīvo atpūtu atstājot 
citu sporta fanu ziņā. Jāpiebilst, ka visas 3 māju kafejnīcas 
gardēžiem piedāvāja arī brīnišķīgu kultūras programmu. 
Daudz mums Lubānā un Indrānu pagastā talantu, talantī-
gu draugu un draugudraugu, lai varētu uzrīkot skaistus pa-
sākumus, kuros galveno lomu nespēlē talantīgie Lubānas 
apvienības pašdarbnieki.

Bet Ģimeņu sporta svētkos daudz ne maz – piedalījās 
10 komandas: “Balodīši”, “Irši”, “Vikingi”, “Rižiki”, “Lielais 
četrinieks”, “Tiksi tālu”, “Kirovecs”, “Tanenbergi”, “Big 
bebri” un “Straumes”.

Ģimenes dienā tika piedāvātas izklaides mazākiem 
bērniem, kas nepiedalījās sportiskajās aktivitātēs. Varēja 
pēc sirds patikas arī izlēkāties piepūšamajās atrakcijās. 
Bet ģimenēm šogad tika piedāvātas ļoti nopietnas sport-
iskas aktivitātes. 

Sporta pasākumu organizators Māris Valainis saka 
paldies Madonas novada pašvaldībai par vērtīgajām bal-
vām un piepūšamajām atrakcijām, kā arī sirsnīgs paldies 
visiem, kas palīdzēja pasākuma organizēšanā un daudzo 
disciplīnu vadīšanā. 

1. vietas ieguvēju komanda “Balodīši” (Dzeņu ģimenes ko-
manda). Varam palepoties, ka Gintim Dzenim, piedaloties pasau-
les čempionātā apvidus lokšaušanā Igaunijā Latvijas komandas 
sastāvā, kas notika no 5.-13. augustam Pērnavā, izcīnīta 6.vieta.

Lai arī sacensībās parasti sakām, ka vietai nav nozīmes, uz-
varēja draudzība, tomēr ģimeņu dienas sacensībās pēc vietu sa-
dalījuma varēja izvēlēties balvas. Pēdējās vietas ieguvējiem balvu 
izvēlēties vairs nebija iespējams, jo bija jāņem tas, kas bija palicis. 
Tomēr domājams, ka visi dalībnieki varēja būt apmierināti, arī pē-
dējās vietas ieguvēji, jo balvas bija labas, ģimenēm aktuālas. Ar 
fotomirkļiem no pasākuma var iepazīties www.lubana.lv.

Ģimeņu sporta svētkiem līdzi sekoja Ligita Pētersone

Ģimeņu sporta svētki 2022
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Saruna ar Ginti Dzeni, kurš nu jau 3 
gadu garumā nopietni meties loka šau-
šanas virpulī. Nekad nebiju iedziļināju-
sies, ka šaušana ar loku ir kaut kas tik 
neparasts, interesants. Nu kas tur liels - 
paņem rokās loku, uzvelc un izšauj bul-
tu pa mērķi. Loka šaušanu var nosaukt 
par fitnesa nodarbību, kurā ieguvumi 
ir sākot no muskuļu darbināšanas līdz 
garīgai veselībai. Loka šaušanas sports 
prasa precizitāti, kontroli, fokusu, fizis-
kās spējas un apņēmību. Jāmāk rēķi-
nāt līdz pēdējam milimetram, lai pareizi 
novirzītu bultu uz mērķi, jāprot drau-
dzēties ar vēju, sliktiem laikapstākļiem, 
jājūt un jāsaprot sava loka īpatnības… 
Daudz lietu, kas jāzina un jāsaprot. Te-
levīzijā arī daudz par šo sporta veidu 
nerunā, jo tas nav skatītājiem skatāms 
sporta veids. Apvidus loka šaušana 
var notikt pļavā vai mežā, kur sportis-
ti sadalījušies grupiņās pa 4 kopīgi iet 
pa trasi un pieraksta viens otra rezultā-
tus. Vai nav kaut kāda līdzība ar disku 
golfu? Disku golfs, pateicoties klubam 
“Lettes” (Rolands Gruzītis) arī mūspusē pie-
ņem jaunus apgriezienus, kļūst arvien vērie-
nīgāks ar piedalīšanos svarīgās sacensībās 
arī ārpus Latvijas robežām, un ievērojams ar 
labiem sportistu sasniegumiem.

Gintis iesāk savu stāstījumu par to, kā 
nonācis līdz šaušanai ar loku: – Jājautā, kurš 
gan puišelis bērnībā nav spēlējis kariņu. Iz-
gatavojām lokus no lazdas. Skatījāmies fil-
mu par Robinu Hudu, pēc tam visi gājām 
ārā, gatavojām lokus un šaudījāmies. Tad 
nāca filmas “4 tankisti un suns” ēra. Gata-
vojām automātus un spēlējām karu. Nebi-
ja telefonu, nebija datoru, bet bija aktīvas 
nodarbes ārā. Vēlāk man iepatikās šaut ar 
mazkalibra šauteni. Kad tehnikumā mācījos, 
bija tāds pulciņš, kurā mācījāmies šaut mēr-
ķī. Man tas ļoti patika. Ieroči paši par sevi 
man gan īpaši nepatīk, bet ļoti aizrauj pats 
process – trāpīt mērķī. Un vēl – nepatīk šau-
šana pa dzīviem mērķiem. Es gāju tēvam 
līdzi medībās, un nepatika šis process – dzī-
vu radību nogalināšana – par mednieku es 
nekļuvu. 

Bet profesionālākā līmenī pirmā iepa-
zīšanās ar loku sākās Lubānas dabas takā 
“Aiviekstes ozoli” no pašaudīšanās ar loku 
pie Māra Valaiņa. Māris visu parādīja, pa-
mācīja, kas un kā jādara… Bija interesanti, 
iepatikās. Nākamais etaps – tikšanās ar ma-
donieti Māri Zvēru, kurš pats izgatavo lokus 
(garos angļu lokus), Mēs bijām vairāki, kas 
pie Māra Valaiņa mācījāmies šaut ar lokiem. 
Māris man pat iedeva loku uz mājām… savā 
pagalmā šāvu pa putuplasta gabalu un 
kartona kasti. Es nemācēju pareizi to darīt. 
Ir jāmāk pareizi uzvilkt loku, jāzina pareizs 
satvēriens, jāieņem pareiza poza un jāzina 
vēl daudz visādu citādu knifiņu… Ilgi neva-
rēju pierast darīt tā, kā man mācīja Māris. Tā 

kā man ļoti patīk šaut mērķī, tomēr pārlauzu 
sevi un iemācījos to darīt pareizi. Māris rīkoja 
dažādas sacensības, kur bija arī loka šau-
šana, es visās piedalījos… bija atbraucis uz 
vienām sacensībām arī Māris Zvērs. No viņa 
nopirku savu pirmo loku (garais angļu loks) 
ar 8 bultām, nopirku arī cimdiņu, lai stiegra 
nespiež pirkstos, rokas aizsargu, jo gadās 
tā, ka kaut ko mazliet neprecīzi darot var tikt 
pie pamatīgiem zilumiem uz rokas. Māris 
Zvērs uzaicināja arī uz manām pirmajām 3 
D treniņsacensībām. Šāvu instinktīvi (loka 
šaušanā ir tāds šaušanas veids – instinktī-
vā). Ieguvu pat kaut kādu labu vietu. Un tā 
man āķis bija lūpā, gribējās vēl un vēl kaut 
kur piedalīties, pašaut pa mērķi.  

Kādu reizi atbrauca no Rīgas draugi. Kā 
izklaidēt draugus? Protams, uz dabas taku 
pie Māra pašaut ar lokiem. Viņi visi arī sasli-
ma ar loka šaušanas slimību. Rīgā ir dažādi 
loka šaušanas klubi, viņi iesaistījās tur. Tā kā 
man tuvāk ir Smiltene, tad es iestājos smil-
teniešu loka šāvēju klubā. Draugi mani uzai-
cināja piedalīties loka šaušanas sacensībās 
iekštelpās (pēc WA sistēmas 18 m) “Rīgas 
kauss”. Piedalījos, pat kaut kādu godalgotu 
vietu ieguvu savā grupā.

Turpinājumā Gintis piesauc dažādus 
vārdus, raksturīgus loka šaušanai, kā tra-
dicionālais loks, olimpiskais jeb rekursīvais 
loks, kompaktloks, neaprīkotais loks, palai-
šanas mašīnīte (relīsers), pirkstu sargs, roku 
sargs, bultas… loka šaušana ārā (outdoor 
archery, target archery), loka šaušana tel-
pās (indoor archery), apvidus loka šaušana 
(field archery), šaušana pa 3D dzīvnieku 
maketiem (3D archery), paraolimpiskā loka 
šaušana (para-archery), loka šaušanas biat-
lons (ski archery), krāsaini mērķi, melnbal-
ti mērķi utt. Viņam ir daudz ko par to visu 

stāstīt. Uzzinu arī to, kā viņš pama-
zām savam lokam iemācījies saprast 
pareizo  stiegras atlaidienu. Tāpat 
arī svarīgi ir, cik daudz tu trenējies 
šaušanā. Lai būtu lieli sasniegumi, 
nedēļā būtu jāizšauj vismaz 800 bul-
tas. Lai paliek mazs noslēpums, cik 
bultas Gintis trenējoties raida mērķī 
pirms sacensībām. Attaisnojums – 
darbs, ģimene, arī otrs vaļasprieks 
– motokross. Galvenokārt lielākā 
trenēšanās notiekot 2 dienas pirms 
sacensībām. 

Lai tiktu uz Eiropas un pasau-
les mēroga sacensībām, kā visos 
sporta veidos, nepieciešams sevi ar 
labiem rezultātiem apliecināt Latvi-
jas mēroga sacensībās. Gintim tas 
ir izdevies – iegūta 2. sporta klase. 
Un šobrīd viņš ir Latvijas loka šāvēju 
federācijas (LLŠF) sporta kluba “AiM 
Archery” biedrs. LLŠF ir sporta klubu 
apvienība, kuru darbība ir saistīta ar 
loka šaušanas sporta veidu. Vienī-
gais federācijas pārstāvētais sporta 

veids ir loka šaušana, bet tai ir dažādi loku 
veidi un dažādas disciplīnas. Loka šāvējs 
var izvēlēties – vai specializēties loka šauša-
nas olimpiskajā disciplīnā, nodarboties ar to 
piedaloties apvidus sacensībās vai praktizēt 
loka šaušanas vēsturisko pusi.

Gintis mēģina atcerēties tās daudzās 
vietas, kur Latvijā piedalījies sacensībās, arī 
tās iegūtās vietas visās sacensībās nav ie-
spējams atcerēties, kā pats smejoties saka, 
tad jābrauc uz mājām pēc medaļām, lai  va-
rētu pateikt – cik un kādas vietas.

Nupat augustā noslēdzies Pasaules 
apvidus loka šaušanas čempionāts (WFAC 
2022), kurā piedalījās ap 400 dalībniekiem 
no 27 starptautiskajām loka šāvēju asociā-
cijām – arī no tādām eksotiskām zemēm kā 
Dienvidāfrika, Namībija, Zambija, Austrālija 
un Indija. Loka šāvēji tepat Latvijas piero-
bežā Igaunijā – Joulumae sporta un atpūtas 
centrā 5 dienas sacentās par iespēju kļūt par 
labākajiem apvidus loka šāvējiem pasaulē. 
Mūsu Gintim Dzenim (AMBB-R) – 6.vieta. 
Latviju sacensībās pārstāvēja 24 lokšāvēji 
14 divīzijās (loka/vecuma/dzimuma grupās).

Pagājušajās brīvdienās Ventspilī, loka 
šaušanas sporta kluba “Odisejs” šaušanas 
laukumā, norisinājās gan pieaugušo, gan 
jaunatnes Latvijas čempionāts. Neaprīkoto 
loku grupā čempiona titulu iegūst arī mūsu 
Gintis Dzenis.

Gintim ir tik daudz ko stāstīt par loku 
šaušanu, visu pat uzrakstīt nav iespējams. 
Bet vienu viņš uzsver: lai šautu ar loku, ne-
pieciešams miers un pacietība, arī azarts uz 
lietu, ko dari.

Lai izdodas Gintim uzlabot savus perso-
nīgos rekordus un nākamajā pasaules čem-
pionātā iekļūt pirmajā trijniekā!

Ligita Pētersone

Mums ir savi sportisti
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1. septembris jau teju klauvē pie 
durvīm – skola atkal piepildīsies ar 
bērnu balsīm. Aicinu uz sarunu Lubā-
nas vidusskolas direktori Ivetu Peilāni. 
Runājam par mācību darbu, skolas 
nākotni un citiem jautājumiem.

Pastāsti par aizvadīto mācību 
gadu. Mācības vairāk notika attālināti 
vai klātienē? Kādi bija absolventu ek-
sāmenu gala rezultāti salīdzinājumā 
ar iepriekšējiem mācību gadiem?

– Aizvadītais mācību gads, salīdzinot 
ar vēl iepriekšējo mācību gadu, vairāk 
notika klātienē. Vienu posmu rudenī 4.-
12. klases Covid slimības dēļ mācījās 
attālināti, pārējo laiku – klātienē. Visu 
mācību gadu notika skolēnu testēšana, 
klašu audzinātāji bija iemācījušies un 
ļoti labi tika ar šo darbiņu galā. Droši 
vien, pateicoties šai testēšanai, vairā-
kas reizes bija tādas, ka tika novērsts 
lielāks skolēnu, pedagogu vai darbinie-
ku saslimšanas skaits. Plānots, ka šajā 
mācību gadā skolā testēšana nenotiks, 
vēl gan neesam saņēmuši konkrētu in-
formāciju. Šis mācību gads tiks uzsākts 
klātienē un bez masku nēsāšanas. Aiz-
vadītajā gadā bija ierobežojumi, kas at-
tiecās uz pasākumu organizēšanu. Sko-
lā nenotika Ziemassvētku eglīte ierastajā 
formātā, novadā tikai pavasara pusē no-
tika daži kopējie pasākumi. Prieks, ka 
mācību gada noslēgumā varēja notikt 
atskaites koncerts, arī izlaidumi. Izveido-
jusies jauna tradīcija – izlaidumi skolas 
pagalmā. Mums pašiem tas ļoti patīk, arī 
svētku dalībnieki un viesi ir apmierināti. 
Laikapstākļi pagaidām ir bijuši labvēlīgi 
šo svētku norisei.

Par mācību procesu. Laikā, kad sā-
kās attālinātā mācīšanās, mācības likās 
sarežģītas un grūtas. Bet, ritot laikam, 
gan skolēni, gan skolotāji apguva dažā-
das darba metodes – iemācījās strādāt 
izmantojot Zoom un citas tehnoloģijas. 
Joprojām ir jūtamas attālinātā mācību 
procesa atstātās sekas. Kā stāsta sko-
lotāji, iepriekšējā gadā audzēkņiem bija 
konkrētas zināšanas, bet pa gadu tas 
viss jau bija aizmirsies. Ir tāda dīvaina 
situācija, ka attālinātā mācību procesa 
laikā mācību rezultāti veselai rindai sko-
lēnu paaugstinājās, iespējams tāpēc, 
ka viņi bija pieraduši lietot dažādus 
palīgmateriālus, kā grāmatas, interne-
ta resursus, vecāku palīdzību utt. Esot 
klātienē šajā aizvadītajā mācību gadā, 
rezultāti nebija tik labi kā iepriekšējā 
gadā. To arī parāda 12. klases centrali-
zētie eksāmeni (CE). Neskatoties uz to, 
visi nokārtoja, un ir saņēmuši atestātus 

un CE sertifikātus.  
Šis gads bija interesants arī ar to, 

ka 9. un 12.kl. skolēni pavasarī drīkstē-
ja uzlabot savus mācību sasniegumus. 
Ja skolēnam likās, ka viņš var sasniegt 
augstāku vērtējumu, tad viņam bija 
iespēja to darīt. To izmantoja tikai ne-
daudzi, diemžēl augstāku sniegumu 
neizdevās sasniegt nevienam. Skolēni 
piedalījās arī mācību priekšmetu olim-
piādēs. Tā kā skolēnu skaits ir samazi-
nājies, tad arī mācību priekšmetu olim-
piāžu dalībnieku skaits ir samazinājies.  
Šobrīd notiek tikai tās mācību priekšme-
tu olimpiādes, kurām turpinājums – 3. 
kārta valstī. Nav vairs sporta, vizuālās 
mākslas u.c. olimpiādes. Arī šajā mācī-
bu gadā piedalījāmies valsts olimpiādēs.

Vai tehniskais nodrošinājums bija 
pietiekams, lai visi bērni varētu pieda-
līties attālinātajā mācību procesā?

– Pirms attālinātā mācību procesa 
veicām aptauju – noskaidrojām katra 
skolēna iespējas un vajadzības, lai strā-
dātu attālināti. Tiem bērniem, kam mājās 
nebija datoru vai ir vairāki skolēni ģime-
nē, no skolas resursiem tika izsniegti 
portatīvie datori, arī Web kameras un 
planšetes. 

Mūsu valstī daudz ko patīk refor-
mēt. Vai šajā mācību gadā arī būs kaut 
kādas reformas izglītībā?

– Šajā gadā noslēdzas kompetencēs 
balstīta mācību satura ieviešana. Mācī-
bas pēc kompetenču izglītības uzsāk 
arī  3., 6., 9., 12.klases skolēni – līdz ar 
to visas klases mācīsies pēc kompe-
tenču izglītības programmas. 12.klases 
skolēniem šis mācību gads būs grūts, 
jo viņiem bija jāizvēlas padziļinātie 
priekšmeti, kurus vēlas apgūt. Ņemot 
vērā mūsu resursus, esam piedāvājuši 
divus mācību grozus – dabaszinību vir-
ziens (latviešu valoda, bioloģija, fizika) 
un humanitārais virziens (angļu valoda, 
latviešu valoda, vēsture).  Līdz ar to vi-
ņiem būs jākārto eksāmeni šajos pa-
dziļinātajos priekšmetos. 12. klasei nāk 
klāt jauns priekšmets – projektu darbs, 
kurš obligāti jāizvēlas vienā no padziļi-
nātajiem priekšmetiem. Projekta darba 
vērtējums tiks izlikts arī atestātā. Būs arī 
reformas skolotāju algu projektā – algas 
tiks paaugstinātas. Šo algu paaugstinā-
jumu nodrošinās valsts, bet daļa būs arī 
uz pašvaldības pleciem. 

Vai kompetenču izglītība sevi ir at-
taisnojusi?

– Uz šo jautājumu nevar atbildēt tik 
viennozīmīgi. Dabaszinību cikla skolotāji 

saka, ka viņi jau sen tā ir strādājuši, tā 
kā nekas jauns tas viņiem nav bijis. Ir 
lietas, kas ir pozitīvas, noderīgas, bet ir 
lietas, kas joprojām raisa asas diskusijas 
skolotāju vidū, piemēram, nav mācību 
materiālu, tie tiek aprobēti tikai tagad.  
Šobrīd kompetenču izglītība ir veidota 
uz sadarbības prasmēm, savstarpējo 
komunikāciju, pašvadītu mācīšanos. 
Skolēnam pašam ir ļoti daudz jāmācās, 
jāizloba no iedotā materiāla galvenais 
un svarīgākais. Ne visi skolēni patstāvī-
gi to var izdarīt. Skolotājiem tiek piedā-
vāts ļoti plašs profesionālās pilnveides 
klāsts. Skolotāji aktīvi mācās. Šobrīd 11 
skolas pedagogi mācās speciālās izglī-
tības pedagogu kursos jeb iegūst otro 
specialitāti, jo skolā mums ir skolēni ar 
īpašām vajadzībām. Nepieciešami pe-
dagogi, kas būtu ieguvuši speciālās iz-
glītības pedagoga kvalifikāciju. 

Zem likteņa āmura ir arī vidussko-
las liktenis: būs vai nebūs – tāds ir 
jautājums?

– Vidusskolas liktenis jau vairākus 
gadus ir mūsu lielākā sāpe. Šajā gadā 
12. klasi pabeidza pēdējā lielākā vidus-
skolas klase – 14 audzēkņi. Šogad 12. 
klasē būs tikai 6 skolēni, 11. klasē – 7 
skolēni. 10. klasē ir pieteikušies 10. Val-
stī ir savi noteikumi – vidusskolas posmā 
ir jābūt 42 skolēniem. Ne šajā, ne tuvā-
kajos gados mēs to nevaram nodroši-
nāt. Jau vairāku gadu garumā skolēni 
pēc 9.klases absolvēšanas dodas mācī-
ties uz citām skolām, vai tā būtu cita vi-
dusskola vai vidējās profesionālās izglītī-
bas iestāde, koledža, ģimnāzija. Man ar 
rūgtumu jāsaka, ka mēs nenovērtējam 
to, kas mums ir dots tepat uz vietas. Ie-
spējams, ka nākamajā mācību gadā Ma-
donas novada pašvaldība varētu lemt 
10. klasi Lubānas vidusskolā neatvērt, ja 
netiek izpildīts kritērijs – 42 skolēni 10.-
12.klasēs. Nosacījuma neizpildes gadī-
jumā valsts dod tikai 80% finansējumu, 
20% jāpiefinansē pašvaldībai. 

Vai šajā mācību gadā būs izmai-
ņas pedagogu sastāvā?

– Jau jūnijā skolas kolektīvā teicām 
«paldies» par skolai veltīto laiku skolo-
tājām Anitai Stāmerei un Dacei Pauliņai. 
Abas skolotājas vairs neturpinās darbu 
skolā. Angļu valodu mācīs mūsu skolas 
absolvente Diāna Grāpe, matemātiku 
pagaidām mācīs vairāki esošie skolotāji. 

Kas notiek ar remontdarbiem sko-
lā?

– Šajā mācību gadā tiek remontētas 
dušu telpas pie skolas sporta zāles.

Kāds tu biji, aizvadītais skolas gads!
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11.-12. augustā SIA “Valkas ceļi” veica 3 ielu seguma atkārtotus 
remontdarbus Lubānā. Garantijas laika ietvaros tika veikta defektu 
novēršana Parka, Cesvaines un Oskara Kalpaka ielās.

Svecīšu vakari
Jēzum Kristum baznīca pēc Svētā gara svētkiem savā 

reliģiskās ticības praksē izdzīvo Ticības apliecības artiku-
lu: ”Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu, kristīgu Baznīcu, 
svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšāmcel-
šanos un mūžīgo dzīvošanu”.

Ticības pamatā ir Bībeles Jaunajā derībā atspoguļo-
tā realitāte, kura ataino cilvēku dzīvi pēc nāves. Ticības 
reliģiskā prakse aizsākas ar Kapusvētku svētbrīžiem, tad 
svecīšu vakaru svētbrīžiem un noslēdzas ar Mūžības svēt-
dienas dievkalpojumu. Kristīgi reliģiskās ticības pamatā ir 
Jēzus apskaidrošanas svētkos atainotais notikums, kurā 
trīs apustuļi kopā ar Pestītāju satiekas ar Mozu un Eliju, 
kuri ir uz to brīdi miruši vairākus simtus gadu atpakaļ.

Apustuļiem satiekoties ar šiem diviem Dieva Tēva 
izraudzītiem Dieva vīriem, apstiprinās Pestītāja stāstītais 
par miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvi paradīzē 
vai nonākšanu ellē.

Svecīšu vakaru svētbrīžos ticīgie aizlūdz par viņu mū-
žībā aizsauktajiem tuviniekiem. Daudzviet pirms svētbrīža 
tiek iedoti aizlūgumi mācītājam par dzimtām vai konkrē-
tiem mūžībā aizsauktajiem. Aizlūgumu pamatā ir ticība, 
ka mūžībā aizsauktie ir dzīvi un gaida uz pastaro dienu, 
kurā šī pasaule, kurā dzīvojam, ies bojā no uguns. Mi-
rušie celsies no zemes klēpja, lai saņemtu jaunu miesu, 
ar kuru tie dzīvos jaunajā Dieva radītajā pasaulē. Pēc šīs 
pasaules bojāejas kā pēdējā tiks iznīcināta nāve. 

Kristus ir augšāmcēlies! 
Lubānas ev.lut. draudzes mācītājs Guntars Agate Paeglis

Lubānas apvienības Īpašumu uzturēšanas nodaļai darbu veikšanai jauns traktors. Notiek apmācība, kā pareizi 
darboties ar zāles pļāvēju.

Lubānas jaunajos kapos  –
24.09. plkst 18.00.

Visagala kapos – 
01.10. plkst 18.00.

Svecīšu 
vakari
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SIA “Madonas  
siltums” informē 

par jauno  
siltumenerģijas 
tarifa projektu

Sakarā ar kurināmā cenu izmaiņām SIA “Mado-
nas Siltums” 2022.gada 1.augustā iesniedz Sabied-
risko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumap-
gādes tarifa projektu. Tomēr 1. augustā publicētais 
SIA “Madonas siltums” paziņojums par siltumener-
ģijas tarifa projektu ir ATSAUKTS! Pēc Sabiedris-
ko pakalpojumu regulēšanas ieteikumiem, tarifa 
aprēķināšanā ir atklāta matemātiska neprecizitāte. 
Novēršot neprecizitāti, ir noteikts (piedāvāts) jauns 
siltumapgādes pakalpojumu tarifs - 81,13 eiro nevis 
82,93 eiro (bez PVN), kas kopā ar pamatojošiem 
dokumentiem 16. augustā iesniegts Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijai atkārtotai izvēr-
tēšanai. Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās 
datums ir š.g. 20.septembris.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzē-
ja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) 
tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informā-
ciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus 
par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto 
(piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojuma 
tarifu lietotājs var SIA “Madonas Siltums”, Cesvai-
nes ielā 24A, Madona, Madonas novads, darba 
dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties 
ar SIA “Madonas Siltums” valdes locekli Ivaru Gran-
dānu, tālr. +371 26564598, vai nosūtīt uz elektronis-
kā pasta adresi: madonas.siltums@madona.lv.

Sabiedrisko 
pakalpojumu 

veids

Spēkā 
esošais 

tarifs 
(bez 
PVN)

Noteiktais 
(piedāvātais) 

tarifs (bez 
PVN)

Tarifa 
palielinājums/ 
samazinājums  

(%).

Siltumenerģijas 
ražošana 34.90 57.28 64%

Siltumenerģijas 
pārvade un 
sadale

16.93 22.01 30%

Siltumenerģijas 
tirdzniecība 1.84 1.84 0%

Siltumenerģijas 
gala tarifs 53.67 81.13 51%
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Būs skaistas, modernākas, savu pamata funkci-
ju pildīs. Tika nosiltināta bioloģijas kabinetā siena. 
1. klasi sagaidīs izremontēta klase. Jau gadu esam 
Madonas novadā, kurā budžeta stādīšanai bija ci-
tāda pieeja nekā Lubānas novadā. Tika veidots tā 
saucamais nulles budžets, kurā ir tikai uzturēšanas 
izdevumi, kas liedz lielākus investīciju projektus. Ņe-
mot vērā to, kā arī to, ka dzīvojam taupības režīmā, 
neko daudz vairāk, lielākus remontdarbus nevaram 
izdarīt. Protams, sīkie kosmētiskie remonti notiek. 
Šovasar tika veidots un iesniegts projekts skolas 
siltināšanai. Kārtējo reizi mūsu projekts ir noraidīts. 

Vai vēl ir kādi citi projekti mūsu skolai, kas ir 
atbalstīti? 

– 2022./2023. mācību gadā Lubānas vidussko-
lā tiks realizēti 2 Erasmus+ projekti un 3 Nordplus 
projekti. Tik liels starptautisko projektu skaits vien-
laicīgi būs gana liels izaicinājums gan skolēniem, 
gan skolotājiem. Darbošanās projektos dos jaunu 
pieredzi ikvienam  skolēnam ārpus tiešā mācību 
darba. Būtiskākais ieguvums – valodas un  sadarbī-
bas prasmju pilnveidošana. Projektos tiks iesaistīti 
6.-12. klašu skolēni. Skolēni paviesosies ārzemēs 
un mācīsies uzņemt ārzemju viesus. Paldies sko-
lotājai Ilzei Stiprajai, kas šos projektus rakstīja un 
veidoja. Ilzei jau bija pieredze šādu projektu virzībai, 
strādājot Meirānu Kalpaka pamatskolā. 

Šis gads mūsu skolai būs arī akreditācijas gads. 
Pagājuši 6 gadi kopš iepriekšējās akreditācijas. No 
20. februāra līdz 3. martam notiks Lubānas vidus-
skolas akreditācija un skolas direktora novērtēšana. 

Mazliet par skolēnu skaitu...
– 2021,./2022.mācību gadā 1.septembrī mācī-

bas uzsāka 171 skolēns. Uz šo brīdi mācības skolā 
varētu uzsākt 162 skolēni. 1.klasē mācīsies 17 pirm-
klasnieki. Mazākā būs 12.klase – 6 skolēni, lielākā   
būs 7.klase – 19 skolēni. 

Novēlējums skolotājiem, skolēniem, vecā-
kiem jaunajā mācību gadā.

– Skolotājiem – izturību šajā atbildīgajā mācību 
gadā!

Skolēniem – lielāku dzirkstelīti acīs, ieinteresē-
tību par sasniedzamo rezultātu, atbildību par pada-
rīto! 

Vecākiem – sapratni un atbalstu ne tikai saviem 
bērniem, bet arī pedagogiem!

Lai veiksmīgs un radošs visiem jaunais 
2022./2023.mācību gads!

Paldies Ivetai par sarunu!
Ligita Pētersone

2022./2023. mācību gadā Lubānas vidusskolā 
tiks realizēti 2 Erasmus+ projekti un 3 Nordplus pro-
jekti. Tik liels starptautisko projektu skaits vienlaicīgi 
būs gana liels izaicinājums gan skolēniem, gan sko-
lotājiem. 

Turpinājumā skatīt infografiku par šiem projek-
tiem.

Zinību dienas svinīgais pasākums notiks 
1. septembrī plkst. 10.00 Lubānas vidus-
skolas pagalmā. Pēc svinīgā brīža 1. stunda 
skolēniem klasēs pie klašu audzinātājiem. 
Uz tikšanos!



24. septembrī  plkst. 18:00  
Meirānu tautas namā

KONCERTS  

 
Deju kopa „Magones” 

uz sadanci koncertā aicina 
Meirānu tautas nama pašdarbības kolektīvus, kā arī 

viesus no tuvākas un tālākas apkārtnes

Ieeja bez maksas
(sīkāka informācija par pasākumu a� šās 

un mājas lapā)

”Lubānas Ziņas” 2022. gada 26. augusts10

Nākamo numuru plānots 
izdot 

2022.g. 30. septembrī.
Informāciju iesniegt līdz 

23. septembrim

Jaunākajai informācijai 
sekojiet sociālajos tīklos.

Pieminam...

Mēs turam svētas atmiņas...

Daina Līcīte (85 g.) Lubāna
Mirusi 03.08.2022.

LUBĀNĀ, 
Oskara Kalpaka ielā 16 

ar 22. augustu 
darbu uzsāka jauns 

T. uzziņām 29331534 
(Ilva Ozolniece)

Lepojamies!
Jau sensenis mūsu mazajā mīļajā 

Lubānā, pēc tam Lubānas novadā, 
esam teikuši to, ka mūsu lielākā vērtī-
ba ir cilvēki. Mums ir daudz neparastu, 
īpašu cilvēku. Viens no šādiem intere-
santiem cilvēkiem, kas savā dzīvē iz-
vēlējies interesantu profesiju, ir dakte-
ris klauns – Jānis Taukulis. 

Par godu labdarības biedrības 
“Dr.Klauns” 10 gadu jubilejai dakteris 
klauns Jānis Taukulis arī šogad dosies 
iespaidīgā velomaratonā – viens pats 
apceļojot visu Latviju!

No Rīgas Jānis startēs 24. augustā 
un fi nišēs 12. septembrī, veicot 2000 
km garu maršrutu:

27. augustā Daugavpilī
29. augustā Rēzeknē
31. augustā Cēsīs
1. septembrī Valmierā
3. septembrī Siguldā
4. septembrī Jelgavā
7. septembrī Liepājā
8. septembrī Kuldīgā
9. septembrī Ventspilī
12. septembrī Tukumā
Dakteri klauni jau 10 gadus ikdienā 

nāk uz slimnīcām, lai atbalstītu mazos 
pacientus, lai bērni ticētu, ka slimnīca 
nav tā vieta, kur ir sāpīgi un bailīgi, tā 
ir arī vieta, kur var smieties, priecāties, 
ticēt sev un saviem spēkiem ceļā uz 
veselību.

Tāpēc Jānis dodas savā maratonā 
– lai pievērstu uzmanību Dakteru klau-
nu ikdienas darba maratonam slimnī-
cās visā Latvijā.

Ligita Pētersone

27. augustā 
plkst. 14:00

Broņislavas dzejas 
diena Lubānā

...Kad šķir oti es no 
tēva mājām...
Vīru kopas “Vilki” 

sasaukšanās
 ar Broņislavu

Tikšanās Br. Martuževas 
dzejas klēts dārzā 

(Indrānu pagasts, Dārziņi - 1)

Ieeja brīva

Līdz 29. oktobrim 
Lubānas tūrisma un 

kultūrvēsturiskā mantojuma 
centrā

apskatāma 
Daiņa Bērziņa pasteļu darbu

IZSTĀDE
ĶIRBJI UN TO 

DRAUGI

24. septembrī24. septembrī

Meirānu tautas nama pašdarbības kolektīvus, kā arī Meirānu tautas nama pašdarbības kolektīvus, kā arī 
viesus no tuvākas un tālākas apkārtnesviesus no tuvākas un tālākas apkārtnes

(sīkāka informācija par pasākumu a� šās (sīkāka informācija par pasākumu a� šās 


