
 

1. Kārtas jautājumi 

 Latvijas simtgade. Lubāna. Notikumi 

1.– 4. klasei 

1.  Kā radies Lubānas nosaukums?  

2. Kā muižas laikā sauca tagadējo Parka ielu un Ozolu ielu? 

3. Izpēti Alfrēda Grāvera pirms 1916. gada iemūžināto Lubānas muižas kopskatu! 
Uzraksti, kas, tavuprāt, tagad atrodas šajā vietā! 

 

4. Kad iznāca pirmais laikraksta “Lubānas Ziņas” numurs? 

5. Sakārto hronoloģiskā secībā! 

Lubānas pilsēta; Lubānas ciems; apdzīvota vieta Lubāna; Lubānas (Lubahn) muiža; 
Lubānas pilsētciemats  

 

 

  



1. Kārtas jautājumi 

Latvijas simtgade. Lubāna. Notikumi 

5.– 8. klasei 

1. Kad Lubāna kā apdzīvota vieta pirmo reizi minēta rakstos? 

2. Kāpēc māju Cesvaines un Rugāju ielu krustojumā vēl jopprojām sauc par 
“Kleperiem” ? Ko nozīmē šis vārds? 

3. Kas 20. gadsimta trīsdemitajos gados atradās namā tagadējā O.Kalpaka ielā 2 
(tagadējā bibliotēkas ēka)? 

4. Kas šajā ēkā atradās pagājušajā gadsimtā? 

 
Alfrēda Grāvera foto 

5. Kādi trīs novēlējumi tika izteikti laikrakstam “Lubānas Ziņas”  tā 1. numurā? Kas ir 
to autors? 

6. Sakārto hronoloģiskā secībā! 

Lubānas pilsēta; Lubānas ciems; apdzīvota vieta Lubāna; Lubānas (Lubahn) muiža; 
Lubānas pilsētciemats  

  



1.  Kārtas jautājumi 

Latvijas simtgade. Lubāna. Notikumi 

9.– 12. klasei 

1. Cik valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi atrodas Lubānas novadā? 

2. Kuru Lubānas muižas īpašnieku valdīšanas laikā tā bija lielākā muiža Vidzemē? 

3. Kādas iestādes atradās Lubānā 1935. gadā? 

4. Kādai ēkai tiek likts pamatakmens? Kas šajā ēkā atradās pagājušajā gadsimtā? 

 

Alfrēda Grāvera foto 

5. Laikraksta “Lubānas Ziņas” 1. numurā lasāma eseja. Kas ir tās autors? 

“Zem kādas zvaigznes esi dzimusi, Lubāna? Kāds zvaigznājs stāv pār tevi? Kas gan to var 
zināt. Bet vai tad zvaigznes dod Tev spēku, liek Tevi mīlēt? Nē taču! Kādēļ meklēt tik tālu, ja 
atbildes ir tepat blakus. Zinu - Tavs spēks ir sirmajos ozolos, cerības  - brūnajās zīlēs. Rāmi 
pār novada plecu plūst Aiviekste – viņa ir tā, kura liek mīlēt! 

Lubānas pavasaris nāk ar plaukstošo papeļu smaržu, ar upmalas baltajām ievu kupenām. 
Ābeles saka: “Jāzied, lai rudenī būtu bagāta raža!” 

Vasaras svelmē žūst siens klānu pļavās, līgojas labības lauki, medaini dvesmo liepas – tā ir 
Lubānas vasaras smarža. 

Rudens debesīm pāri velk gājputnu kāšus, ozoli dāsni ber zīles, Aiviekste tinas biezā 
miglas sagšā.  

Lēnām nāk ziema. Prieks, ja tā ierodas balta... 

Tādu gadu no gada Lubānu veido daba. Bet kādu to veidosim mēs?” 

6. Savieno gada skaitļus ar atbilstošo skolas nosaukumu!  

1910 - 1913 Lubānas vidusskola 
1913 - 1919 Lubānas valsts ģimnāzija 
1919 - 1928 Lubānas pagasta 6. klasīgā pamatskola 
1928 - 1931 Lubānas nepilnā vidusskola 
1931 - 1938 Lubānas augstākā tautskola 
1939 - 1940 Lubānas ģimnāzija 
1940 - 1944 Lubānas vidusskola 
1944 -  Lubānas pilsētas skola 

 


