
Pilsētas statusu Lubāna ieguva 1992. 
gada 30. janvārī. Tas bija viens no Miķeļa 
Gruzīša sapņiem, kas piepildījās. 

Šoreiz neliels atskats uz to, kādu redzēja 
pilsētu pēc 5 pastāvēšanas gadiem Lubānas 
jaunieši, ar ko to salīdzināja, arī ar vietām un 
cilvēkiem, kuru vairs nav starp mums, bet 
kas ir devuši savu artavu Lubānas attīstībā.

 Es Lubānu salīdzinu ar Rīgu. Cauri Lu-
bānai tek Aiviekste, bet cauri Rīgai – Dauga-
va. Visskaistākā vieta ir bērnudārza “Rūķīši” 
apkārtne. Svešinieku es aizvestu uz vietu, 
ko lubānieši sauc par Bordertaunu. Lubā-
nas pilsētas domes priekšsēdētājs ir Miķelis 
Gruzītis. Man liekas, ka nevienā citā pilsētā, 
ne arī citā valstī nav tāda domes priekšsē-
dētāja, kurš sacer dziesmas un arī dzied 
(vēlāk izrādās, ka ir tādi, un Lubānā sākas 
dziedošo, muzicējošo pašvaldību vadītāju 
ēra – muzikāls pasākums Lubānā daudzu 
gadu garumā).

 Lubāna ir pilsēta, kurā ir apmēram 
2000 cilvēku, 2 baznīcas, 6 privātveikali, 
bāri, universālveikals, bankas, pasts, ēdnī-
ca, vidusskola un bērnudārzs, kafejnīcas. 
Lubānai cauri tek Aiviekste. Tās krastos ir 
ierīkotas 2 peldētavas. Pa ceļam var iegriez-
ties kafejnīcā vai bārā “Krasc”. Lubānā ir liels 
ugunsdzēsēju tornis, no kura var pārredzēt 
visu apkārtni. Apkārt Lubānai ir daudz mežu. 
Ir arī vairāki kokapstrādes cehi. Un Lubānas 

vārdā ir nosaukts Latvijas lielākais ezers. Vēl 
Lubānā ir kultūras nams. Tajā notiek balles 
un diskotēkas. Populārākais sporta veids 
Lubānā ir basketbols. Ir arī sava mākslas 
skola un nākotnē būs mūzikas skola.

 Piektdienas un sestdienas vakaros 
jaunieši orientējas pēc kultūras nama gais-
mas, tāpat kā kuģi pēc bākas.

 Ja ir brīva stunda, kur skolēni to pava-
da? Bibliotēkā. Noskaņa, kas valda bibliotē-
kā, liek mums tur iegriezties arvien biežāk, 
uzkavēties arvien ilgāk (šeit tiek pieminēti 
bibliotekāru Mudītes Martinsones un Vaidas 
Levānes vārdi).

 Katrs cilvēks ir personība. Man gribē-
tos salīdzināt cilvēku ar sveci. Cik to ir Lu-
bānā? Apmēram divi tūkstoši. Māte katrā 
no mums aizdedz sveci – dod dzīvību. Bet 
ir jāprot degt. Ir sveces, kas deg tik spoži, 
bet ir arī tādas, kas deg dūmodamas. Taču 
es gribu ticēt, ka gaisma uzvarēs tumsu, un 
mūsu novads būs gaismas sala mātes Latvi-
jas pakalnos.

Pārlapojot vecos “Lubānas Ziņu” numu-
rus, atmiņā ataust notikumi, kas bija aktuāli 
Lubānai 28 gadu garumā. Interesanti pārlasīt 
arī skolēnu domas, kas viņiem licies svarīgs, 
par gaismas saliņām Lubānā nosaucot bib-
liotēku, skolu, bērnudārzu, kultūras namu, 
sportu, Aivieksti, dabu... un cilvēku kā vērtī-
bu. Vēl informāciju par Lubānu lasiet 2.lpp.

Foto: A.Lebeds
31. janvārī plkst. 19.00
Lubānas pilsētas klubā
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L – Lubāna, Laime, Līdzenums…
U – Upe, Uzplaukt, Uzbūvēt…
B – Bērni, Brīvība, Bagātība…
Ā – Ābols, Ātrums, Ābece…
N – Novads, Nams, Noskaņa…
A – Aiviekste, Aiviekstes svētki,
      Amats...
Koncertā piedalās Lubānas 
pašdarbnieki
Uz tikšanos! 
Svinēsim kopā pilsētas jubileju!
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ZOLES ZIŅAS
26. janvārī notika zoles turnīrs, kurā piedalījās 18 dalībnieki. 

Notika spraiga cīņa starp dalībniekiem un, lūk, arī rezultāti:
1. vieta – Andris Sproģis

2. vieta – Jānis Kalve
3. vieta – Edgars Saulītis
4. vieta – Dairis Kalniņš
5. vieta – Dzintars Bušs
1. zole – Uldis Zviedris

Spēle notika arī starp dāmām.
1. vieta – Ginta Kalniņa

2.-3. vietu dalīja Anita Putniņa un Inese Mežule.
Uz tikšanos nākamajā zoles turnīrā!

Velga Puzule

Vai jūs zinājāt, 
ka Lubānā...

Vai jūs zinājāt, ka Lubānā pagājušā gad-
simta sākumā (apmēram 20.-30.gados) bija 
32 veikali. Pierakstīts no Kārļa Ozoliņa atmi-
ņām. 

Kārlis atceras to, kā 1935.g. Lubānā uzbūvē-
ja dzelzceļu. Sākotnēji netika uzbūvēta stacijas 
uzgaidāmā telpa, tikai mazmājiņa bija. Pagaidu 
uzgaidāmās telpas tika ierīkotas Induļa Grāvera 
tēva mājas kūtī. Tikai pēc vairākiem gadiem uz-
cēla stacijas ēku, kas pastāv arī šodien (dzelz-
ceļa nav, bet ēka ir). Stacijas priekšnieks bija 
Vaskis. Un stacijā tika ierīkots veikals – bufete.

Tālāk Kārļa atmiņās veikali bija pēc māju 
īpašnieku uzvārdiem, kas dzīvoja ēkā un kuriem 
vai nu pašiem piederēja veikals, vai nu tika izīrē-
ta kāda mājas daļa veikaliem. “Tur, kur sovho-
zam bija kantoris, tika ierīkots pārtikas veikals 
(īpašnieks Kalniņš). Evalds ierīkoja kultūrpreču 
veikalu (tautā saukts ORS). Mednieku biedrī-
bas mājā bija Liepiņa veikals (dažādas preces). 
Šmita veikals – radiopreces. Brūža mājā – dzē-
rienu veikals Monopols (šņabja kortelītis, tautā 
saukts zirdzenieks, maksāja 0,85 santīmi, bet 
šņabis Kristāls – 2 latus). Jansonu mājā tirgo-
jās ar apģērbiem (Ulmaņi tirgoja). Brača mājā 
arī bija veikals. Gailīša mājā – dažādu preču 
veikals. Otrā Gailīša mājā – restorāns. Bluķa 
māja – dažādas preces, frizētava (2 dvīņumāsas 
frizieres). 1.Kaca māja – drēbju veikals. 2.Kaca 
māja – drēbju veikals. Hančmaņa veikals – da-
žādas preces, pat pļaujmašīnas tirgoja. Ma-
džiņa veikals – dažādas preces. Krogā veikals 
(Mačs tirgoja dzērienus). Šeit bieži notika lieli 
kautiņi plostniekiem. Kroga galā Ceimeram no 
Zvidzienas bija gaļas veikals (gaļa un desas). 
Lācei piederēja kulinārija, šeit tirgoja arī vīnu. 
Meža ielā Ceimeram no Lakstienas veikals. 
Tirgoja tikai gaļu un desas. Desas toreiz taisīja 
paši. Poriešu mājā, kā lai to pareizāk nosauc, 
bija “prieka māja”, hotelis utt. Bijušajā bērnu 
bibliotēkas mājā aptieka (Meiers). Varēja dabūt 
jebkuras zāles. Zāles taisīja uz vietas. Beidza 
pastāvēt kara laikā. Nedaudz tālāk bija beķereja 
(Ņurņiks). Bija arī avīžu kiosks (starp bibliotēku 
un kult.nama administrācijas ēku). Biedrības 
mājā (kultūras namā) Krēsliņam Jānim bija trak-
tieris, dzert varēja tikai uz vietas pērkamo, neko 
nedrīkstēja ienest iekšā. Patērētāju veikals, kur 
tagad ugunsdzēsēji, tirgoja dažādus sīkumus. 
Grāveru mājā bija grāmatu un rakstāmpiederu-
mu veikals, mūzikas instrumenti. Kļaviņu mājā 
– dažādu sīkumu veikals. Vucenu mājā arī da-
žādu sīkumu veikals. Šeit dzīvoja arī amatnieks 
kurpnieks. Lazdiņu mājā (saukta – kungu māja, 
pretī tagadējam Sociālajam dienestam) Rullim 
piederēja kulinārija. Putniņu mājā – Liepiņa cep-
tuve. Amerika mājā – dzelzs preču veikals (nag-
las, urbīši utt.)” Tā, lūk!

Lubānā darbojās brūzis, pienotava, dzir-
navas, kautuve. Bija sava policija (2 kameras 
dzērāju izmitināšanai-atskurbtuve). 1927. g. tika 
uzsākti Aiviekstes bagarēšanas darbi (ilga 11 
gadus). Kādas ir jūsu zināšanas par šo posmu 
Lubānas dzīvē? Padalieties ar savu informāciju.

Ligita Pētersone

Lubānas, Degumniekiem, 
Madonas, Preiļiem 
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PAŠVALDĪBĀ

Laikraksts
Izdod Lubānas novada pašvaldība

Redaktore Ligita Pētersone

Tālr. 64820919; m.t. 28331185

e-pasts: ligita.petersone@lubana.lv 

Iespiests SIA "Erante" tipogrāfi jā
Tālr./fakss 64860983. Metiens – 500 eks.

Mājaslapas adrese: www.lubana.lv

Informācija (tālruņu Nr.)
tiem novada iedzīvotājiem, 
kam nav aktuāla 
virtuālā vide

Būvvalde
Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu 
apvienotās 
būvvaldes vadītāja Iveta Meļehova – 
64822374; 29422298; 
buvvalde@cesvaine.lv
Pieņem Lubānā katra mēneša pirmajā un 
trešajā otrdienā no plkst. 10.00 – 12.00.
Arhitekte Silvija Šīre – 28371721; 
silvija.sire@cesvaine.lv.
Būvinspektors Andris Garančs – 
29244474. 

SIA “Lubānas KP”
SIA “Lubānas KP” valdes loceklis 
Ilgvars Ivanovs – 64894352; 29400264 
lubanaskp@inbox.lv.

Kapsētas 
pakalpojumi
Lubānas Jauno kapu uzraudze 
Ligita Kaļva – 28306226; 
Visagala kapu uzraugs 
Arnis Gavars –  29871653. 

Lubānas novada 
pašvaldības rekvizīti
Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads 
LV-4830
Reģ Nr. 90000054159
AS Swedbank
kods: HABALV22
Konts: LV64HABA0551033331460
AS SEB banka
kods: UNLALV2X 
Konts: LV43UNLA0050019786428
AS Citadele banka
kods: PARXLV22
Konts: LV90PARX0012454500001

 Lubānas novada pašvaldības e-pasts: 
pasts@lubana.lv         Turpinājums 4.lpp.  

Viļņa Zābera izstādes atklāšana

No 14. janvāra līdz 14. aprīlim Lubānas nova-
da tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā 
skatāma izstāde „Vilnis Zābers Lubānā”. Ekspozī-
cijā izlikti mākslinieka Viļņa Zābera zīmējumi, glez-
nas un grafi kas no Annas Aizsilnieces arhīva, kā 
arī retrospektīvās izstādes „W2x” Rīgas Mākslas 
telpā (2013) vizuāla projekcija. 18. janvārī Lubā-
nas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantoju-
ma centrā notika tikšanās ar izstādes iekārtotāju 
Annu Aizsilnieci.

Mākslinieks dzimis Lubānā 1963. gada 27. jan-
vārī meliorācijas inženieru ģimenē (gājis bojā auto-
katastrofā 31 gada vecumā). Vilni Zāberu personīgi 
nav gadījies satikt, tomēr nostāsti par viņu un arī 
lasītais dažādos preses izdevumos, liek nojaust, ka 
mākslinieks ir bijis ļoti pamanāma personība. Par 
viņu saka, ka pats cilvēks ir bijis kā māksla. Savos 
darbos sekojis nevis mākslas aktuālajām tenden-
cēm, bet gan saviem impulsiem, kā seismogrāfs 
fi ksējis sava laika vibrācijas savā interpretējumā. 
Ar savu mākslu šokējis un provocējis. Bieži vien 
no viņa ticis gaidīts, kā uz skatuves – kāds būs 
“Zābera uznāciens”. Un katru reizi arī Vilnis ar kaut 
ko ir pārsteidzis. Vai nu tas ir bijis dendijs ar efek-
tīgiem tērpiem vai arī cilvēks ar dārdošiem skaļiem 
smiekliem un pikantiem izteicieniem... Skolotāja 

Aija Andersone atceras viņa uznācienu Lubānā – 
garā melnā mētelī, ar platmali galvā. Esot pacēlis 
platmali un skaļi viņu sveicinājis. 

Vizuālās mākslas skolotājs Gunārs Lasis Lu-
bānas vidusskolas 2. stāvā ir uzgleznojis sienas 
gleznojumu, kas veltīts V. Zāberam. Tur attēlots 
balts putns, kas ceļas spārnos, un pie astes ir 
krāsas. Vilnis Zābers savā izlaidumā esot ieradies 
baltā uzvalkā. 

Mākslinieka darbu diapazons: glezniecība, 
grafi ka, instalācijas, zīmējumi, karikatūras, literāri 
darbi. Atkārtošu šo vārdu otru reizi: kā seismo-
grāfs radījis katru dienu pa 1 zīmējumam. 

Tikšanās Lubānas novada tūrisma un kultūr-
vēsturiskā mantojuma centrā noris sirsnīgā at-
mosfērā, ar atmiņām no Zābera dzīves, ar Annas 
Aizsilnieces pirmajiem iespaidiem par Lubānu, par 
drauga Gunāra Laša apciemojumiem. Atmiņās 
dalās arī Zābera māsīca keramiķe Baiba Dumpe. 
Jāpiebilst, ka Baibai Dumpei apbrīnojama līdzība 
ar Annu Aizsilnieci, lai arī nav radinieces. Tikša-
nās laikā piesaista Annas Aizsilnieces personība, 
kas arī ir māksliniece, dizainere. Anna no vīriešu 
krekliem darina sieviešu kleitas, blūzes, svārkus... 
Bet tas jau ir cits stāsts, kuram arī kādreiz gribētos 
izdzīvot līdzi Lubānā. Ligita Pētersone
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Lubānas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs

Tālis Salenieks 64894044 29165733 talis.salenieks@lubana.lv 

Lubānas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietniece

Iveta Peilāne 64860863 29215284 lubana.skola@lubana.lv

Amata nosaukums/iestāde Vārds, uzvārds Fiksētā 
tālruņa Nr.

Mobilā tālruņa 
Nr.

e-pasts/
pieņemšanas laiks

Lubānas novada pašvaldības administrācija

Izpilddirektors Ivars Bodžs 64894941 26165144 ivars.bodzs@lubana.lv
Galvenā grāmatvede Ingrīda Logina 64894388 ingrida.logina@lubana.lv 
Grāmatvede Jolanta Kočāne 64894591 jolanta.kocane@lubana.lv
Grāmatvede Zinaida Stalīdzāne 64894171 zinaida.stalidzane@lubana.lv
Grāmatvede Daina Nagle 64894591 daina.nagle@lubana.lv
Kancelejas vadītāja; Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja

Sandra Līcīte 64894434 sandra.licite@lubana.lv 
dzimts@lubana.lv

Attīstības daļas vadītājs Egils Rēvelis 64894941 26482016 egils.revelis@lubana.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste;
Sekretāre

Lita Žeiere 64894091, 
66954828

litazeiere@lubana.lv

Nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane 64894491 dace.almane@lubana.lv
Īpašuma apsaimniekošanas speciālists Guntis Stalbovs 64894491 26110463 guntis.stalbovs@lubana.lv
Lauku attīstības speciāliste Astrīda Ikauniece 64894491 28395276 astrida.ikauniece@llkc.lv
Izglītības darba speciāliste Dace Mežsarga 25623047 izglitiba@lubana.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Anda Vaska 64820920 25442415 anda.vaska@lubana.lv
Laikraksta “Lubānas Ziņas” redaktore
Mājaslapa www.lubana.lv 

Ligita Pētersone 64820919 28331185 ligita.petersone@lubana.lv  
admin@lubana.lv 

Juriskonsults Andris Kļaviņš 64894434 28633006 andris.klavins@lubana.lv

Kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle 26374962 ilze.kraukle@lubana.lv
Jaunatnes lietu speciāliste Linda Irbe 27860066 jc@lubana.lv
Vides dizaina speciāliste Tamāra Tiltiņa 26352423 tamara.tiltina@lubana.lv
Sporta pasākumu organizators Māris Valainis 26649344 maris.valainis@lubana.lv

Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādes
Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes 
“Rūķīši” vadītāja

Astrīda Soma 64807532 rukisi@lubana.lv

Lubānas vidusskolas direktore Iveta Peilāne 29215284 lubana.skola@lubana.lv
Lubānas vidusskolas kancelejas vadītāja Janīna Leice 64860862 lubana.skola@lubana.lv
Meirānu Kalpaka pamatskolas direktore Lana Kunce 64829636 29194785 meirani.skola@lubana.lv
Lubānas Mākslas skolas direktore Rudīte Kolāte 26633770 makslasskola@lubana.lv

Lubānas novada pašvaldības kultūras iestādes
Lubānas kultūras nama direktore Velga Puzule 64894016 26594314 kulturasnams@lubana.lv
Meirānu tautas nama vadītāja Inga Aizsilniece 28307998 meiranutn@lubana.lv
Lubānas novada tūrisma un 
kultūrvēsturiskā mantojuma centra 
vadītāja

Ilze Kraukle 26374962 ilze.kraukle@lubana.lv

Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītāja Inguna Kaņepone 64894281 biblio.lubana@lubana.lv
Lubānas pilsētas bibliotēkas bērnu 
literatūras nodaļas vadītāja 

Biruta Ēķe 64894691 biblio.lubana@lubana.lv

Meirānu bibliotēkas vadītāja Dina Sestule 64829640 meiranubibl@lubana.lv
Lubānas novada jauniešu centra vadītāja Linda Irbe 27860066 jc@lubana.lv

Lubānas novada sociālais dienests
Lubānas novada sociālā dienesta
direktore

Inese Lībere 64894581 28374760 lubanasvsac@lubana.lv

Direktores vietniece Vija Bandere 64894381 soc.dienests@lubana.lv
Vecākā sociālā darbiniece (darbs ar 
pabalstiem, sociālā rehabilitāc.)

Andra Pliča 64894881 andra.plica@lubana.lv

Sociālā darbiniece (darbs ar ģimenēm ar 
bērniem, aprūpe mājās)

Vēsma Masa 64894381 20275661 vesma.masa@lubana.lv

Sociālā darbiniece sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas nodaļā

Alīna Jelagina 64894181 soc.darbinieks@lubana.lv

Vecākā māsa sociālās aprūpes nodaļā un 
dienas stacionārā

Ilona Bodniece 64894181

Tālruņu numuri Lubānas novada pašvaldībā     
Vadība
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Sveiks, lasītāj!
Laiks paskrien nemanot, veiksmīgi 

esam iesoļojuši jaunajā gadā. Līdz ar jauno 
gadu nāk arī jaunas apņemšanās, mūsējā ir 
padarīt avīzi vēl interesantāku. Un cerams, 
ka mums tas izdosies! 

Pēdējā laikā novērots , ka pareizā ziema 
pie mums atnāk janvārī. Bet tikai ne šogad. 
Televīzijā dzirdam, ka krīt siltuma rekordi arī 
pie mums, Latvijā! Vieniem tas sagādā prie-
ku, vieniem – atraisītus smieklus un laimes 
pilnus brīžus, jo nav jātīra sniega kupenas.  

Ar jaukām domām un sajūtām aizdzīsim 
šī pelēkā laika depresiju un ielūkosimies 
sevī. Kas Tevi iedvesmo? Droši vien tie ir 
apkārtējie cilvēki ar stāstiem par uzdrīkstē-
šanos, varēšanu. Cilvēki, kuri ir paveikuši 
lielas lietas, kaut ko sasnieguši savā dzīvē, 
jo, tieši esot saskarē ar tādiem cilvēkiem, 
rodas jautājums: „Kāpēc gan to nevarētu 
arī es?” Bet, lai kaut ko darītu tālāk, smeļos 
iedvesmu sevī un arī sev mīļajos, tuvajos cil-
vēkos, jo viņi ir mans iedvesmas avots. Es 
iesaku atkal sajusties kā mazam bērnam, 
kas neviltotā laimē skrien pakaļ tauriņiem 
un pūš burbuļus. Lieli mēs vēl paspēsim 
būt, bet kā ar to bezrūpību? 

Otrais semestris ir uzņēmis apgriezie-
nus arī skolas dzīvē. Ir notikušas olimpiā-
des latviešu valodā un fi zikā, kur startēja 
arī Lubānas vidusskolas skolēni.  Notiek arī 
dažādas aktivitātes pēc stundām – orientē-
šanās sacensības, sadancis Vecpiebalgā, 
zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana 
11.klasei, skolas kora mēģinājums Mado-
nā kopā ar Airu Birziņu, volejbola spēles 
Barkavā. 

Meklējiet cilvēkus, kas ir atvērti jaunām 
lietām, kas ir radoši! Cilvēkus, kas jums 
ļaus saprast, ka jūs varat būt viss, kas jūs 
gribat būt, ka jūs varat mīlēt visu un jebko, 
ko jūs gribat mīlēt. Meklējiet trakus un lai-
mīgus cilvēkus! Endijs Vorhols ir teicis, ka 
„laiks vieš pārmaiņas, taču patiesībā pār-
maiņas jāievieš tev pašam.” Tā arī mēs – 
augam, attīstāmies, maināmies.. Cerams, 
ka uz labu, vai ne? 

Katram mazam sākumam var būt liels 
turpinājums! Jaunais gads jau ir sācies, 
taču novēlu dzīvesprieku, atrast savu mēr-
ķi, jo ar mērķi dzīvot ir daudz vieglāk. Iegūt 
spēku, lai mērķi varētu izpildīt. Saņemties! 

9.klases skolniece 
Elizabete Kalniņa

10. janvārī Lubānas vidusskolas trešā 
un piektā klase, projekta “Sporto visa kla-
se” ietvaros devās uz Lubānas sociālās 
aprūpes centru iepriecināt tur mītošos pen-
sionārus jaunajā 2020. gadā un atgādināt 
jaukos Ziemassvētkus. Mēs vēlējāmies vi-
ņus iepriecināt un radīt svētku noskaņu. 

3.klase priecēja visus ar daudzām skanī-
gām, skaistām dziesmām un skaņdarbiem, 
bet mēs, piektie, rādījām teātra mākslu, lai 
vairāk atgādinātu bērnībā lasītās pasakas. 
Skatītāju sejās uzreiz parādījās smaids, mir-
dzums acīs un daži pat sāka dziedāt līdzi, 
bet teātra laikā daudzi izskatījās ļoti ieintere-
sēti. Arī darbiniekus pārņēma ziņkārība par 
mūsu priekšnesumiem, arī viņi pievienojās 
skatītāju pulkam. 

Liels paldies skolotājai Teresijai Pelšai, 
kas iemācīja skaistās dziesmas un skaņ-
darbus, kā arī sagatavoja balstiņas skaistai 
dziesmu izpildīšanai. Protams, arī jāpateicas 
mūsu klases skolotājai Anitai Tropai, kas 
ļoti parūpējās par to, lai mēs labi nospēlētu 
teātri. Izrāde saucās – “Sniega karaliene”, 
kas stāstīja par meiteni Gerdu, kura darīja 
visu, lai izglābtu savu labāko draugu Kaju 

no Sniega karalienes. Turpretī “Piparkūku 
sirds” ir stāsts par  vientuļo piparkūku sirdi, 
kura ļoti vēlas, lai kāds viņu nopērk, bet to 
pārņem bailes, ka var tikt apēsta. 

Domāju ka šie  priekšnesumi skatītājiem 
noteikti palika sirsniņā, radīja svētku un bēr-
nības noskaņu un viņi vienkārši priecājās, 
ka ieradāmies. 

Kad aiz loga ir aukstums, mēs sapro-
tam, cik dārgs mums ir mājas siltums, bet 
vēl svarīgāk ir uzdāvināt sirds siltumu cil-
vēkiem, kuriem tā trūkst. Ir sajūta, ka tas 
baltums un mirdzums, ar kādu uzsnieg 
pirmais sniegs, ienāk arī mūsu sirdīs, liekot 
mums novērtēt, apjaust un ticēt. Mēs esam 
aizņemti ikdienas steigā, kad aizmirstam  
apstāties un atskatīties uz to, kas ir bijis. 
Tas ir pārdomu laiks... Pārdomu laiks par 
paveikto, pārdzīvoto un izjusto, par atbal-
stu, ko saņemam no sev mīļiem cilvēkiem, 
un to, ko spējam citiem dot. Pat, ja tas ir 
tikai smaids vai labs vārds, tas spēj paveikt 
daudz. Un varbūt tieši tas ir īstais  brīnums 
– sirds siltums, ko rada smaids, labs vārds. 
Mūsu labais darbiņš sirdis sasildīja!

5.klases skolniece Marta Grigule

Labais darbs projekta 
„Sporto visa klase” ietvaros

Bruņojušies ar lukturīšiem, ietērpušies 
atstarojošās vestēs skolas pagalmā pul-
cējās gan lieli, gan mazi skolēni, gan arī 
vecāki. 23. janvārī viņi visi piedalījās Barikā-
žu atceres 29. gadadienai veltītajās nakts 
orientēšanās sacensībās. Orientēšanās ir 
izturības sporta veids, kas apvieno kartes 
lasīšanu un skriešanu. 

Dalībniekiem ir jāatrod un jāveic marš-
ruts starp kontrolpunktiem pēc iespējas āt-
rāk. Tā kā ceļš starp kon-
trolpunktiem nav noteikts 
vai marķēts, dalībniekiem 
pašiem ir jāizlemj, kurp 
doties un tad jāveic izvē-
lētais ceļš neapmaldo-
ties. 

Dalībnieki varēja star-
tēt gan individuāli, gan 
komandās, gan ğimeņu 
sacensībās. Dalībnieki 
savu nakts skrējienu vel-
tīja 1991. gada 20. jan-
vāra notikumiem Rīgā, 
kad OMON iebruka Lat-

vijas Iekšlietu ministrijas ēkā. Šogad aprit 
29 gadi kopš dramatiskajiem notikumiem 
1991. gada janvārī. Pēc atgriešanās no 
distances, visi varēja sasildīties ar siltu tēju 
un cienāties ar ievārījuma maizēm, ko bija 
sarūpējušas audzinātājas. Paldies visiem 
skolēniem un vecākiem par atsaucību! Pal-
dies skolotājam Jānim Lejiņam un visiem 
tiesnešiem! 

5.klases skolniece Marta Grigule

Orientēšanās sacensības

2020. gada  janvāris2020. gada  janvāris
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Skaistu dzīves jubileju 19. janvārī 
svinēja Lubānas vidusskolas matemāti-
kas un fizikas skolotāja Inese Sondare.

Ikviens cilvēks ienāk pasaulē ar no-
teiktu uzdevumu. Viņam kaut kas jāpaveic, 
jānogādā kāds vēstījums, jāpabeidz kāds 
darbs. Tu šeit neesi nejauši. Tevi skolā mēs 
vienmēr redzam skrejošu, darbīgu, zino-
šu, nenogurstošu. Tava kolēģe Ilona tevi 
raksturo šādi: „Drosmīgie iet uz nebēdu. 
Viņi meklē bīstamas iespējas. Viņu dzīves 
filozofija nav apdrošināšanas kompānijas 
filozofija. Viņu dzīves filozofija ir kalnā kā-
pēju, kaskadieru, sērferu filozofija. Un ne 
tikai ārēji viņi traucas pa viļņiem. Arī iekšē-
jās jūrās. Ne tikai ārēji viņi rāpjas Alpu un 
Himalaju virsotnēs. Viņi meklē arī iekšējās 
virsotnes.”

Iepazīstini nedaudz ar sevi! – Esmu 
Mežāzis. Vienā no horoskopiem teikts: 
„Sarežģīta zīme. Šīs zīme pārstāvji atrodas 
patstāvīgā pasaules izzināšanas procesā.” 
Es pati par sevi teiktu – darbaholiķe.

No kura gada strādā Lubānas vidus-
skolā? Kas ir mainījies šo gadu laikā? 
– Lubānas vidusskolā strādāju no 1995.
gada. Skolā jau īsti nekas nemainās. Taču 
jāsaka, ka strādāt ir palicis grūtāk, jo sko-
lēnu attieksme ir mainījusies. Skola ir pali-
kusi modernāka, prasības mainās,  kurām 
pat grūti tikt līdzi. Laikmets ir cits, vērtības 
citas.

Kādas ir tavas bērnības priecīgā-
kās atmiņas? – Tas bija laiks, kad varēju 
bezrūpību izbaudīt, ciemojoties pie vec-
vecākiem, kur vectēvs uzspēlēja vijoli, kur 
uz mūrīša smaržoja vecmammas maizes 
abra, laiks, kad bija prieks par meža zeme-
nēm, kas savērtas uz smilgas.

Kura dzimšanas diena tev visspilgtāk 
palikusi atmiņā? – Laikam 18 gadu svinē-
šana. Tad likās, ka viss dzīvē sasniedzams. 
Bijām kopā ar klasesbiedriem, ar saviem 
vecākiem. Bija barga ziema. Mazs kaktusa 
zieds svētkos bija liela bagātība.

Kurā dzīves posmā gribētu atgriez-
ties, ja būtu šāda iespēja? – Laiks ir mē-
rīšanas sistēmas elements. Man arī ir laiks, 
kurš ir bijis un kurš vēl tikai būs. Tātad, 
laiks ir kaut kas dārgs mūsu dzīvē. Visinte-
resantākais ir nezināmais, tas laiks, kas vēl 
priekšā, tāpēc šo laiku nav vērts izšķērdēt, 
lai atgrieztos bijušajā posmā, 

Kuri ir tavas dzīves nozīmīgākie cil-
vēki? – Tie ir mani bērni un mazbērni. Visu 
savu nodzīvoto laiku esmu veltījusi viņiem. 
Prieks par viņu veiksmēm un uzvarām. Bet 
jāsaka, ka mums ir nepieciešami pilnīgi visi 
cilvēki, gan tie, kas ir apkārt, gan tie, ar ku-
riem mēs esam uz viena viļņa, gan tie, kas 
ir sveši.

Par kuriem saviem veikumiem ir lep-
nums? – Izaicinājums bija pieteikties pro-
jektā „read 2do.” Projekta ietvaros bija jā-
veido scenāriji par fi zikas tēmām, jāvada to 

fi lmēšana. Tika iesaistīti vidusskolas sko-
lēni. Manā vadībā tika uzfi lmēti 18 video, 
kurus var aplūkot interneta lapā read2do.
eu/lv. Tā bija jauna pieredze gan man, gan 
skolēniem.

Kādi ir tavi hobiji? – Īstu hobiju man 
nav. Patīk mežā. Vasarās eju ogot un sē-
ņot. Pēdējos 5 gadus sienu pirtsslotas. Tas 
nav tikai materiāls papildinājums, bet arī 
iespēja agri rītos būt kopā ar dabu, relak-
sēties no saspringtā skolas posma. Patīk 
uzspēlēt kārtis.

Nosauc 3 cilvēkus, kurus tu apbrī-
no? Kāpēc? – Apbrīnoju cilvēkus, kuri spēj 
cīnīties ar smagām slimībām. Apbrīnoju 
cilvēkus, kuri spēj visu zaudēt un pēc tam 
visu atjaunot. Apbrīnoju cilvēkus, kas glābj 
dzīvības.

Nosauc cilvēku, kuru tu vēlētos satikt 
un parunāties? – Es vēlētos parunāties ar 
savu tēti. Tas diemžēl vairs nav iespējams. 
Bija lietas, ko man viņam nevajadzēja teikt, 
un vārdi, ko vajadzētu pateikt!

Kādas īpašības otrā cilvēkā vērtē 
visaugstāk? – Taisnīgumu. Cenšos būt 
taisnīga pret saviem skolēniem.

Kas ir sliktāk: piedzīvot neveiksmi 
vai tā arī nemēģināt? – To ir grūti salīdzi-
nāt. Ja es uzdotu pretjautājumu: „Kas ir 
sliktāk – aizejot makšķerēt neizvilkt nevie-
nu zivi, vai arī vispār neiet makšķerēt?” Kā 
priekš kura!

Ja tev būtu iespēja mainīt vienu lietu 
pasaulē, kura tā būtu? – Daudz pasaulē 
mainītos, ja nebūtu tādas mērvienības kā 
nauda. Es nezinu, vai būtu labāk vai slik-
tāk, bet daudziem dzīve būtu savādāka.

Kas tavā izpratnē ir laime? – Katrā 
vecumā „laimes” defi nīcija mainās. Laime, 
kad zini, ka kādam esi vajadzīgs.

Ko šodien ieteiktu saviem audzinā-
majiem skolēniem – astoņpadsmitgad-
niekiem? – Daba jūs visus apveltījusi ar 
kolosālām fi ziskām un garīgām spējām. 
Iemācieties tās izmantot! Esiet pilni ap-
ņēmības tā pa īstam sākt cīņu par saviem 
sapņiem, meklējiet dzīvē mērķi, nekad ne-
padodieties!

Skolā skolēniem māci fiziku. Jau-
tājums tev no fizikas jomas. Kad kaut 
kas izbalē saulē, kur paliek krāsa? – No 
fi zikas viedokļa tas ir saistīts ar fotoķīmis-
kām reakcijām. Ikdienā saka: „Vaigi sarkst 
un bālē.” Tātad tas ir bioloģisks process. 
Viennozīmīga skaidrojuma nav.

Kāpēc mums nekut, kad paši sevi 
kutinām? – Nav taisnība! Paņemiet putna 
dūnu un to virziet gar virslūpu. Ticiet man, 
kut!

Vēlējums sev dzimšanas dienā! – 
Neskaiti sveces – skaties gaismā, ko tās 
sniedz. Neskaiti gadus, bet pieredzi, ko 
gūsti!

„Saldskābmaizes” komanda tev vēl ar  
Dalailamas vārdiem:

„Katru rītu, kad celies, domā tā – es 
esmu laimīgs, ka dzīvoju, man ir vērtīga cil-
vēka dzīve, es to neizniekošu. Es izmantošu 
visu savu enerģiju, lai pilnveidotu sevi, at-
vērtu savu sirdi citiem. Es domāšu laipnas 
domas par citiem, nedomāšu neko sliktu 
un nedusmošos. Centīšos būt citiem node-
rīgs, cik vien spēju.”

Darba kolēģe Ilona Kalniņa

Kalpaka piemiņas pasākumu 
cikls ir sācies

6. janvārī atzīmē Zvaigznes dienu, 6. janvārī (1882. gadā) dzimis arī latviešu pulkve-
dis, pirmās Latvijas karaspēka vienības komandieris Oskars Kalpaks.

6.janvārī Visagala kapos notika pulkveža O.Kalpaka 138. dzimšanas dienai veltīts 
piemiņas pasākums. Pasākumā piedalījās arī Lubānas vidusskolas jaunsargu vienība. 
Pasākuma dalībnieki piemiņai aizdedza svecītes un nolika ziedus pie pieminekļa. Ar šo 
pasākumu aizsākās pasākumu cikls “O.Kalpaka piemiņas pasākumu cikls 2020”, kas 
turpināsies līdz 6. martam. Šādas piemiņas vietas mums to atgādina un stiprina mūsu 
latvisko garu. Mēs esam stipri un zinām, cik mums Latvija ir dārga un vajadzīga.

8.klases skolniece Arvita Viktorija Aizsilniece

Mežāzis ar lielām darba spējām
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Bibliotēkas krājums uz 01.01.2020 – 
4272 grāmatas.

Statistika: (uz 01.01.2020.)
Lietotāji – 83;
Apmeklējumi – 2074 (t.sk. interneta lie-

totāji);
Izsniegums – 2927.
Datoru skaits – 6 (4 – apmeklētājiem un 

2 – personālam).

Abonētie preses izdevumi 2020. gadā
Žurnāli: Ilustrētā Zinātne, Ilustrētā Pa-

saules Vēsture, Leģendas, Veselība, Ieva, 
Ievas Stāsti, Ievas Virtuve, Ievas Veselība, 
Patiesā Dzīve, Mājas Viesis, Praktiskais Lat-
vietis, Astes, IR.

Laikraksti: Latvijas Avīze, Stars, Lubānas 
Ziņas. Dina Sestule

Meirānu 
bibliotēkā

Lubānas pilsētas bibliotēkā
Bibliotēka ir kā maza brīnumu pasaule. Šeit var atrast savu „brīnumiņu” gan bēr-

ni, gan pieaugušie – visi tie, kam nav slinkums un ir vēlme attīstīties. Mazliet par 
aizvadīto gadu mūsu brīnumu pasaulē – Lubānas pilsētas bibliotēkā…

Šajā pārskata periodā bibliotēkā notika akreditācija un ar Latvijas Bibliotēku padomes 
2019. gada 17. septembra sēdes lēmumu Lubānas pilsētas bibliotēka ir atkārtoti akreditē-
ta, piešķirot tai vietējās nozīmes bibliotēkas statusu.

Analizējot bibliotēkas rādītājus, ar prieku secinām – lasītāju kopskaits un  apmeklēju-
mu skaits ir pieaudzis.  Lai arī samazinājies izsniegumu skaits,  tomēr vēl joprojām grāma-
tu izsniegums ir lielāks nekā periodiskajiem izdevumiem. Priecē, ka lubāniešiem  grāmata 
ir vērtība (skatīt tabulu Nr. 1)!

  Par piešķirto fi nansējumu bibliotēkā iegādātas 428 grāmatas, pasūtīti 50 nosaukumu 
žurnāli,  laikraksti „Stars” un „Latvijas avīze”, kurus var lasīt gan uz vietas bibliotēkā, gan 
tos izsniedzam lasīšanai mājās. Krājumu papildināja arī  lasītāju dāvinātās grāmatas – 171 
eksemplārs un 7 nosaukumu žurnāli (skatīt tabulu Nr. 2).

Iespēju robežās nodrošinām katra lasītāja vai apmeklētāja vajadzības pēc grāmatām. 
Šiem mērķiem izmantojam arī starpbibliotēku abonementu (SBA) – grāmatas, kuras pa-
sūtām lasītājam no citām bibliotēkām (skatīt tabulu Nr. 3).

Salīdzinot SBA apgrozījumu, varam secināt – saņemto un izsniegto eksemplāru skaits 
sāk līdzsvaroties – tas liecina, ka uzlabojies bibliotēkas krājuma saturs, un biežāk tiek 
pasūtīta tikai specifi skāka literatūra un vecāki izdevumi, kā arī mūsu krājums ir arvien 
noderīgāks citām bibliotēkām.

2019. gadā bibliotēkā reģistrētas 1070 sniegtas uzziņas. Bibliotēkas lietotājiem 
palīdzam orientēties gan VID, gan Elektrum, gan aviosabiedrību mājas lapās, dažādās 
e-sarakstēs, arī bankas maksājumu veikšanā, jo senioriem grūti tikt galā ar kodu 
kalkulatoriem. 

Individuāli tiek strādāts ar jauniešu auditoriju zinātniski pētniecisko darbu laikā, uz 
vietas bibliotēkā, informējot viņus par iespēju izmantot bibliotēkas kopkatalogu, LNB 
analītikas datubāzi, Lursoft laikrakstu bibliotēku un Letonikas datu bāzi. 

Aizvadītajā gadā bibliotēkā ir notikuši 25 pasākumi dažādām vecuma grupām, 8 
bibliotekārās stundas un izveidotas 29 grāmatu izstādes.

Piedaloties Līgatnes papīrfabrikas rīkotajā makulatūras vākšanas konkursā bibliotēkām 
un arhīviem, Lubānas pilsētas bibliotēka šogad ieguva 1. vietu republikā, nododot 10060 
kg makulatūras. Paldies par atbalstu! Tas nekas, ka šī akcija ir beigusies, makulatūru 
turpinām pieņemt arī turpmāk. 

Jāatzīst, liela problēma bibliotēkai ir lasītāju laicīgi neatgrieztie grāmatu un žurnālu 
eksemplāri. Izsniegto izdevumu lietošanas termiņš ir 1 mēnesis. Tāpēc aicinām – ja šajā 
laikā neesat paspējis izlasīt grāmatu, tad to var pagarināt, sazinoties ar bibliotēku – tel. 
64894281, rakstot uz e-pastu: biblio.lubana@lubana.lv vai iegriežoties bibliotēkā. 

                                              Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītāja Inguna Kaņepone

 Bibliotēkas pamatrādītāji (tabula Nr. 1)
2018 2019 % salīdzinot ar iepr. gadu

Lietotāju skaits 765 788  +1%

   t. sk. bērni 192 215  +1,1%

Bibliotēkas apmeklējums 10852 11469  +1,1%

   t. sk. bērni 3603 4127  +1,2%

Izsniegums kopā 18108 16406  - 0,9%

   t. sk. grāmatas 10454 10155  - 0,9%

   t. sk. periodiskie izdevumi 7622 6251  - 0,8%

   t. sk. bērniem 2389 2224  - 0,9%

Bibliotekārais aptvērums % no 
iedz. skaita, pilsētā

43% 45%

2018 2019
Pašvaldības fi nansējums krājuma 
komplektēšanai

5322 5500

t. sk. grāmatām 3823 4000

Krājuma komplektēšanas fi nansiālais nodrošinājums (tabula Nr. 2)

                 
SBA 2018 2019
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 
dokumentu skaits

135 116

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits

68 104

Grāmatas lasītājiem no citām bibliotēkām (tabula Nr. 3)

Spēka dziesmas

Meirānu bibliotēkā gada nogalē jau kļu-
vis par tradīciju uzaicināt kādu interesantu 
personību. Šoreiz tā bija mūzikas terapeite 
Vita Krūmiņa (Austras Pumpures audzēkne) 
no Cesvaines. Ģitāras pavadījumā tika iz-
dziedātas vairākas dziesmas, kuras es sauk-
tu par spēka dziesmām. Kārtējo reizi pār-
liecinājos, cik mums, latviešiem, ir skaistas 
dziesmas, kuras ar savu vienkāršo melodiju, 
bet ļoti skaistajiem un spēcīgajiem vārdiem 
spēj aizkustināt dvēseli. Nespēju noturēties 
– klusā nodevīgā asara visu koncerta laiku 
vizēja manās acīs. Šķiet, daudzi jutās līdzīgi.

Varēja apskatīt arī Diānas Pastares rok-
darbu izstādi. Ligita Pētersone
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Aktualitātes
1) 7. februārī plkst. 10.00 pirmā nodar-

bība 10 nodarbību ciklā jaunajiem vecā-
kiem “Bērnu emocionālā audzināšana” un 
daudzi citi ieteikumi bērnu audzināšanas, 
mācīšanas, vecāku lomas  jautājumos. No-
darbības vadīs Lidija Mičule.

2) No 8. februāra (sestdienās) tiek or-
ganizētas nodarbības Smilšu spēles tera-
pijā un Montesorī nodarbības. Nodarbību 
pasniedzēja Inese Kolneja.

Lai saņemtu pašvaldības atmaksātu 
fi nansējumu nodarbībām, izglītības iestā-
des iesniedz pieteikumu Lubānas novada 
sociālajam dienestam, iepriekš vienojoties 
ar vecākiem par nodarbību nepieciešamī-
bu bērnam. 

3) Sociālajā dienestā iespējams sa-
ņemt psiholoģes Evitas Petručenas kon-
sultācijas. 

Nodarbības notiek „Atbalsta centrā ģi-
menēm ar bērniem” Oskara Kalpaka ielā 
12, 3. stāvā. Uz nodarbībām un psihologa 
konsultācijām lūgums pieteikties pie soci-
ālās darbinieces ar ģimenēm un bērniem 
Vēsmas Masas (t. 20275661).

4) Sociālajā dienestā iespējams izno-
māt dažādus tehniskos palīglīdzekļus – el-
koņa atbalsta spieķus, rolatorus, staiguļus, 
ratiņkrēslus u.c. Ar jautājumu par palīglī-
dzekļu nomu jāgriežas pie sociālās darbi-
nieces Andras Pličas (t. 64894881).

5) Sociālajā dienestā darbojas ”Drēbju 
istaba”, kur sociālā dienesta klientiem tiek 
piedāvāta iespēja paņemt sev nepiecieša-
mo apģērbu un sadzīves priekšmetus. 

Priecājamies par katru ziedotāju “Drēb-
ju istabai” un sakām lielu PALDIES cilvē-
kiem, kuri ziedo.

Lubānas novada sociālais dienests informē
Donoru diena

13. februārī no plkst. 9.00 – 12.00 laipni 
aicināti uz Donoru dienu Lubānas novada 
sociālā dienesta telpās, Oskara Kalpaka 
ielā 12, 3.stāva zālē. Līdzi jābūt personu 
apliecinošam dokumentam (pasei vai per-
sonas ID apliecībai) un bankas konta nu-
muram, lai var ieskaitīt kontā kompensāci-
ju zaudētā asins apjoma atjaunošanai.

Ārstu konsultācijas bērniem
2020. gada 25. februārī Lubānas no-

vada Sociālais dienests organizē Rīgas 
Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu 
konsultācijas bērniem līdz 18 gadu vecu-
mam. Būs iespējams saņemt acu ārsta un 
alergologa konsultācijas. Pieteikties pie 
sociālās darbinieces Vēsmas Masas pa t. 
20275661. 

Sākusies pieteikšanās 
psihosociālās rehabilitāci-
jas programmām cilvēkiem 
pēc onkoloģiskas slimības, 

kuras notiks 2020. gadā 
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība 

„Dzīvības koks” izsludina pieteikšanos 2020. 
gada psihosociālās rehabilitācijas program-
mai „Spēka Avots”, kas domāta cilvēkiem, 
kurus skāris vēzis. Programmā var pieteikties 
gan pacients, kas gājis cauri visam proce-
sam, kas sākas ar diagnozi un ārstēšanu, 
gan tuvinieks, kurš grib labāk saprast – kā 
palīdzēt sev tuvajam cilvēkam.

Psihosociālā rehabilitācija ir valsts ap-
maksāts pakalpojums, kas tiek īstenots at-
bilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 13. panta pirmās daļas 12. 
punktu un 2.4 daļu un MK noteikumiem Nr. 
780. Saskaņā ar iepriekšminētiem dokumen-
tiem, psihosociālo rehabilitāciju pēc onkolo-
ģiskas slimības var saņemt kopā pacients ar 
tuvinieku. Psihosociālās rehabilitācijas 6 die-
nu programmā liela uzmanība tiek pievērsta 
psiholoģiskām konsultācijām un dzīves iz-
pratnei pēc vēža. Tāpat liela uzmanība pievēr-
sta fiziskām aktivitātēm, uzsvaru liekot uz to, 
ko katrs var turpināt darīt pēc programmas. 
Svarīga vieta programmās ir lekcijām par da-
žādiem dzīves aspektiem pēc slimības – ko 
drīkst, ko nedrīkst darīt; kā sabalansēt uztu-
ru; kā justies labāk, izmantojot dabas spēku. 
Kopumā katrs dalībnieks piedalās deviņās 
grupu (atbalsta un mākslas terapijas grupu 
nodarbībās), vismaz sešās dažādu fizisko ak-
tivitāšu grupās, var noklausīties vismaz sešas 
dažādas lekcijas, kur iespējams „aci pret aci” 
uzdot lektoriem, dažādu jomu speciālistiem, 
sev interesējošus jautājumus. Nenoliedzami 
svarīga vieta ir individuālajām konsultācijām, 
ko katrs programmas dalībnieks var saņemt 
gan no psihologa/psihoterapeita, mākslas 
terapeita un pārējiem speciālistiem. Taču 
pats svarīgākais ir savstarpējās sarunas un 
atbalsts, ko viens otram var sniegt „Spēka 
Avots” programmas dalībnieki, neatkarīgi  no 
tā, vai tie ir pacienti vai pacienta tuvinieki.

Plašāku informāciju un uzskates materiā-
lus – infografiku skatiet pašvaldības mājasla-
pā www.lubana.lv sadaļā Nozares/Sociālais 
dienests/Aktualitātes. 

Šie rehabilitācijas pasākumi nenotiek 
Lubānā. Kontaktinformācija: „Dzīvības koks”, 
tel. 67625339, e-pasts: dzivibaskoks@dzivi-
baskoks.lv.

Lubānas pilsētas domes priekšsēdētāja tikšanās ar Lubānas pilsētas vienaudžiem. 2007.g. 30. janvāris. Atvainojos par fotogrāfi jas kvalitāti! Redaktore

Mazliet no vēstures... Vai atpazīsti sevi?
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PIEMINAM

Jānis Siksalietis 
(02.06.1962. – 
22.01.2020.

Atkal bērzi saplauks zaļām lapām,
Atkal vējš pār zemi ziedus sēs.
Ziedi lieksies pāri vīra kapam,
Viņa acis tos vairs neredzēs.

Mūsu klusa līdzjūtība 
lai dod spēku un mierinājuma vārdus 

Sarmītei Siksalietei un viņas mīļajiem, 
vīru Jāni mūžības ceļā pavadot.

Gunta, Māris, Vitālijs ar ģimeni Valkā
Lidija, Kondrats, Baiba

Mums palikuši tavi vārdi,
Mums palikusi tava sirds,

Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.

(M. Jansone)
Skumjās esam kopā ar Artūru, Sarmīti, 

Žanetu un mazbērniem, 
Jāni mūžībā aizvadot.

Iedzīvotāji Barkavas ielā 4

Tam ticēt grūti,
Jo tava balss, ik vārds vēl ausīs skan,

Šķiet, dzīva tava sirds pukst manās krūtīs,
Ko tava nāve nespēj atņemt man.

(V. Rūja)
Izsakām patiesu līdzjūtību Žanetai. 

Deju kolektīvs “Rokraksti”

Un pēkšņi manā skanošā dārzā
kādu rītu ir ienācis klusums,
Tik negaidīts un tik spalgs...

(B. Saulītis)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

Žanetai ar ģimeni.
Sanda, Kristīna, Agrita

Kā zibens spēriens, tik asa ziņa –
Ne zvaigzne manīta bij krītam,
Ne saule aiz mākoņiem rietam,

Vienīgi šī ziņa –
nežēlīga, skumja, negaidīti cieta.

(V. Kokle-Līviņa)
Izsakām vissirsnīgāko līdzjūtību

Jāņa Siksalieša ģimenei.
Kokaudzētavas “Podiņi” kolektīvs

Un negrib sirds ticēt, ka cilvēks var tā:
No gaišas dienas aiziet mūžībā…

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem,
 Jāni Siksalieti mūžības ceļā pavadot.

Lubānas vidusskolas kolektīvs

Tu saules ceļš un labā avots biji,
Kam rimstot tecēt, mūsu sirdīs paliek

Joprojām mīlestības vilnis balts.”  
(K. Apškrūma)

  Mūsu sirsnīga līdzjūtība 
Danielam un Viljamam, tuvu un mīļu 

cilvēku, vectēvu Jāni, zaudējot.
Lubānas vidusskolas 7.klases skolēni, 

vecāki un audzinātāja

Koks nezin, kad vētrā tas lūzīs, 
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.

(O. Rikmanis)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem,  

Jāni Siksalieti mūžībā pavadot.
SIA „VEGA 1 Serviss” kolektīvs

Cik maza sēkla – 
bet cik liels ir koks!
Cik īss ir mūžs – 
Cik daudz var tajā gūt,
ja mazai sēklai
ieliek sirdi līdz!
(D. Avotiņa)

22. janvārī 57 gadu vecumā mūžībā devies lubānietis Jānis Siksalietis, kurš 25 
savas dzīves gadus veltījis kvalitatīvu stādmateriālu ražošanai – vadījis LVM “Sēklas 
un stādi” kokaudzētavu “Podiņi”. Viņa vadībā kokaudzētava ir augusi un attīstījusies, 
kļūstot par modernu un novērtētu objektu. LVM Podiņu kokaudzētava ir lielākā pa-
saulē kailsakņu ar uzlabotu sakņu sistēmu audzēšanā. Turklāt nu vēl viens iemesls 
justies īpašiem – kokaudzētavas ražošanas tehnoloģijas papildinātas ar jaunu stādu 
vaskošanas līniju, vienīgo šobrīd strādājošo pasaulē, kas minūtē novasko pat 86 egļu 
stādiņus. Tie mežā būs pasargāti no priežu lielā smecernieka bojājumiem, kas citkārt 
egles stādiņu pamatīgi saskādētu. Otras vairs pasaulē nav arī unikālās, Latvijā ražotās 
egļu stādu šķirošanas līnijas. Ražošanas process kopumā notiek 64 hektāros, kuros 
izvietotas arī astoņas siltumnīcas – astoņus miljonus tur izaudzēto stādiņu savukārt 
uzglabā īpaši tam paredzētā noliktavā.

Jānis Siksalietis līdzcilvēku atmiņās paliks kā gaišs un atsaucīgs cilvēks! Dau-
dziem pietrūks viņa interesantā, aizrautīgā, entuziasma pilnā stāsta par “Podiņiem”! 
Tas lepnums par sasniegto, tā vienkāršība, mīlestība pret katru eglīti, kas no mazas 
sēkliņas izaudzēta! Jānis – “Podiņu” dvēsele. Ar Jāni bija tik viegli sastrādāties. Jauks 
cilvēks, vienmēr smaidīgs un laipns, sirdscilvēks! Ar atvērtu sirdi gaidīja “Podiņu” ko-
kaudzētavā ikvienu – studentu, skolnieku, dažādu vecumu ekskursantu grupas! Arī 
kā iestādes vadītājs, priekšnieks saviem padotajiem paliks atmiņā kā labs cilvēks, 
laipns, kurš vienmēr apjautājās, kā klājas mājās. Jānis bija darbaholiķis, ja nepiecie-
šams, darbā tika pavadītas arī sestdienas un svētdienas, dažubrīd šķita, ka darbs ir 
viņa otrās mājas. Jānis jutās atbildīgs gan par cilvēkiem, gan par mazajiem stādiņiem. 
Nebaidījās darbā pieņemt gados jaunus cilvēkus, uzticot viņiem arī atbildīgus ama-
tus. Ļoti cilvēcīga attieksme arī pret pirmspensijas vecuma darbiniekiem. Ja situācija 
prasīja, pats darīja jebkuru darbu stādaudzētavā. Likās, ka viņam pašam dzīvē nav 
nekādu problēmu, vienmēr laipns un smaidīgs, jokojās, bija apveltīts ar labu humora 
izjūtu.

2011. gadā Jānis Siksalietis saņēma godpilno Lubānas novada pašvaldības ap-
balvojumu nominācijā “Gada cilvēks”. Lūk, ko par Jāni pieteikuma vēstulē rakstīja 
viņa darba kolēģi: “Apbrīnojama ir Jāņa kompetence visos darba jautājumos, prasme 
redzēt lietu kopsakarības. To viņš cenšas iemācīt arī saviem strādniekiem. Sarežģītās 
situācijās prot būt savaldīgs, risināt konfl iktus, nepaceļot balsi. Neskatoties uz lielo 
aizņemtību un daudzajiem darba pienākumiem, nekad neatteica saviem cilvēkiem 
palīdzību vai padomu, arī tad ja problēma ir ārpus darba jautājumiem. Spilgtākā viņa 
īpašība – milzīga atbildības sajūta gan pret darbu, ko dara, gan pret cilvēkiem, kas 
strādā kokaudzētavā. Prasīgums pret strādniekiem loģiski izriet, pirmkārt, no prasīgu-
ma pašam pret sevi. Jānis – paraugs arī kolēģiem, kas bieži brauc pieredzes apmaiņā 
no citām kokaudzētavām. Jānim piemīt apbrīnojama atmiņa un stāstnieka talants, 
kad stāsta par mazā stādiņa sākumu no mazas sēkliņas līdz pat mežam”. 

“Podiņu” kokaudzētavu zina, pazīst, novērtē Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, kur nonāk 
saražotā produkcija – stādi. Arī Baltkrievijā, Ukrainā, Krievijā, Nīderlandē, Norvēģijā, 
Spānijā, Dānijā, Vācijā un Čīlē “Podiņu” vārds nav svešs. Jānis Siksalietis ar lepnumu 
sirdī nesa pasaulē “Latvijas valsts mežu” un arī Lubānas novada vārdu. Ikvienā no no-
sauktajām valstīm kāds mazs stādiņš no Lubānas “Podiņiem” izaugs par lielu koku, 
šalkojošu mežu…

Līdzjūtība tuviniekiem, darba kolektīvam kokaudzētavā “Podiņi’, jo nekad 
vairs neatskanēs blakus Jāņa laipnā balss, uzmundrinājuma vārdi un neuzzibs-
nīs siltais smaids. Jāņa Siksalieša mūžs ir izskanējis…
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Ar starptautiskā raidījuma “Gaidi mani” 
(Žhdi menya) savus radiniekus,  kuri 

dzīvo Latvijā,  Lubānas pusē 
meklē viņu radinieki.

DVĪŅUS – Pelšu Genādiju  Roberta d. un 
Pelšu Ludmilu  Roberta m. (dzimušus 

1953.g. – 54.g.) meklē radiniece  
Demičeva Zoja. Dvīņi piedzima Madonā, 

bet pēc tam esot dzīvojuši pie 
Lubānas  stacijas.

Ja jums ir zināms, kur varētu 
atrasties meklējamie cilvēki vai arī  
viņi paši, lūgums rakstīt vai zvanīt 

raidījuma “Gaidi mani” (Žhdi menya) 
volontierim Mārtiņam Ziebergam.                                                     

e-pasts: martins.ziebergs@inbox.lv            
m.t. 29923833

Līdzjūtība

Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Mēs turam svētas atmiņas...

Jānis Siksalietis – 57 g. (Lubāna)
Miris 22.01.2020.

Ilga Putniņa – 69 g. (Lubāna)
Mirusi 24.01.2020.

Tekla Novika – 91 g. (Lubāna)
Mirusi 27.01.2020.Nākamais laikraksta “Lubānas Ziņas” 

numurs iznāks 2020.g. 14. februārī. 

Informāciju iesniegt domē redaktorei 
līdz 7. februārim.

Vējš pieklauvē ar tumsas spārnu,
Dziest gaisma – klusums mūžu sedz.

(V. Kokle-Līviņa)
 Skumju brīdī esam kopā ar 
Gintu Petrovsku un ģimeni,
tēvu, vectēvu un vecvectēvu 

mūžībā pavadot.

 SDK “Magones” un Ilze

Ai, vectētiņ,
Kam aizgāji tālu ceļu?

Birst asara, sāp sirsniņa,
Zem velēnas apguldot.

(Latv. t.dz.)
Skumju brīdī esam kopā ar 

Miku Jāni Petrovski, 
kad uz mūžu jāatvadās no vectētiņa.

6. klases kolektīvs,
audzinātāja un vecāki

Dzeļ skaudra sāpe palicēju sirdīs
Un atvadām tev vārdus saka,
Bet tu vairs mīļos nesadzirdi,

Jo mūžs ir norimis uz smilšu takas.

Mūsu klusa un patiesa līdzjūtība 
Valdim Grošteinam un 
pārējiem tuviniekiem, 

brāli Elmāru mūžības ceļā pavadot.

Iveta ar ģimeni

Ar ko izmērīt dzīvi?
Ar ko mūžu var mērīt?

Ar to, kas paliek pēc nāves.
Ar cilvēcību.

Skumstam par 
Ilgas Putniņas pāragro nāvi. 

Jūtam līdzi tuviniekiem un draugiem.

Iedzīvotāji Skolas ielā 4

21. februārī plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā

Cirka šovs

Cirks 
no citas Planētas

Mazos skatītājus priecēs jautri un smiek-
līgi klauni un cirka odziņa, piepūšams 

trīsmetrīgs zilonēns-Marss!
Ieeja bērniem – 4,50;
pieaugušajiem – 6,50

15. februārī plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā

STAND-UP komēdija “Latviešu komiķis”. 
Autors un izpildītājs Maksims Trivaškevičs. 

Stand-up komiķis Maksims Trivaškevičs 
Lubānas pilsētas kluba apmeklētājus 

iepriecinās ar soloprogrammu „Latviešu 
komiķis”, kura 2019. gada novembrī 
piedzīvoja pirmizrādi, un tās ietvaros 
autors stundas garumā stāstīs savus 

jaunākos labākos jokus. 

Maksims Trivaškevičs ir komiķis 
ar īpatnēju un oriģinālu humora 

pasniegšanas veidu, kura dēļ skatītāji 
nereti smejas līdz asarām, bet viņa 

iepriekšējā izrāde „Humors pa latviski” 
nodrošināja kārtīgu smieklu un no tā 
izrietošu C vitamīnadevu vairāk nekā 

desmit tūkstošiem skatītāju.
Paspējis paviesoties Jāņa Skuteļa 
„Pusnakts šovā”, ar savu humoru 

izpelnīties Latvijas specdienestu uzmanību 
un ar regulārām uzstāšanās reizēm 

priecējot latviski runājošos gan dzimtenē, 
gan arī ārzemēs, Maksims kārtējo reizi 

viesosies Lubānā.

Lubānas pilsētas klubā

7. februārī plkst. 18.00 
Spēlfilma 

Pilsēta pie upes
Režisors – Viesturs Kairišs.

Ansim ir nevainīga profesija - 
daiļkrāsotājs, un viņš ir pieprasīts pie 
visām varām, kas nomainās īsā laika 
posmā pagājušā gadsimta 30. gadu 
beigās. Patosa pilnos ulmaņlaikus 

nomaina skarbie komunistu, tad nacistu 
režīmi... Viņa iecerētā ir ebreju meitene 

Zisla, taču jaunās sievietes tēvs liek mīlai 
šķēršļus. Sagadās tā, ka šajā laikā Anša 

dzīvē uzrodas arī glītā latviete Naiga. 
Starp trīs varām, kas sabradā Anša 

pilsētu, divām sievietēm, kas plosa viņa 
sirdi, iespējama tikai viena izvēle...

Režisora Viestura Kairiša fi lmas scenārijs 
tapis pēc Gunara Janovska tāda paša 

nosaukuma romāna motīviem.
Filmas garums 1h 58 min.

Ieeja 3 EUR

Apklusušo mūžu dārzā
Staro ziedu gaisma maiga,

Dodot savu kluso mieru
Sāpju asarai uz vaiga

(A. Ķirškalne)

Līdzjūtība Annai Volosatovai ar ģimeni, 
mammu smiltainē pavadot.

Iedzīvotāji Parka ielā 20


