
9. klases izlaidums Lubānas vidusskolā. Fotoattēlā absolventi, vecāki, skolotāji.

 Jaunumi SIA “Lubānas KP”

 Ģimeņu sporta diena jau rīt, 1. jūlijā

 Lubānā, Ozolu ielā tiks uzsākti siltum-
trases būvdarbi

 Brīvprātīgo darbs un nodarbinātības 
pasākumi jauniešiem vasarā

 Galvenā balva konkursā

 Jāņu dienas prieki kādā Lubānas sētā

 Ja kāds kaut ko nezin, tad Dūdene Mei-
rānos zin visu

 Meirānu Kalpaka pamatskolas ziņas

 Saņemta amata krusta zīme

 Sportiskas aktivitātes 

 Atkritumu apsaimniekošana novadā

 No 1. jūlija notiks izmaiņas personas 
koda izveidē

 Sasniegumi motosportā

 Lubānā muzicēs Aija Andrejeva (Aisha)

 Nākamajā numurā uzzināsiet, kā 
īsākās nakts mistērija vijās kopā ar ai-
naviski skaisto Aivieksti un radošiem 
Lubānas novada jauniešiem!

Lubānas novada jaunievēlēto deputātu 
pirmā domes sēde notika 15. jūnijā plkst. 
14.00 Lubānas novada pašvaldības admi-
nistrācijas ēkā, Tilta ielā 11, Lubānā. Sēdi 
vadīja Lubānas novada Vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja Sandra Līcīte.

Darba kārtībā bija domes priekšsēdētāja 
vēlēšanas. Vienbalsīgi par Lubānas novada 
domes priekšsēdētāju tika ievēlēts vienīgais 
izvirzītais kandidāts – Tālis Salenieks. 

Pēc pirmās sēdes notika ārkārtas domes 
sēde, kurā par domes priekšsēdētāja vietnie-
ci tika ievēlēta Iveta Peilāne.

Tika izveidotas arī komitejas.
Finanšu un attīstības komiteja:

Tālis Salenieks, Līga Špune,
Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Māris Valers
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komiteja: 
Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone,
Lana Kunce, Sandra Valaine

 21. jūnijā notika pirmā Sociālo, izglītī-
bas, kultūras un sporta jautājumu komitejas 
sēde. Tika ievēlēta komitejas priekšsēdētāja 
– Iveta Peilāne.

  26. jūnijā notika Finanšu un attīstības 
komitejas sēde, kurā, piedaloties arī biznesa 
ideju konkursa izvērtēšanas komisijai, tika iz-
skatīti biznesa ideju konkursa “Sāc Lubānā” 

Par domes priekšsēdētāju atkārtoti 
tiek ievēlēts Tālis Salenieks

dalībnieku pieteikumi. Pirmajā atlases kārtā 
(maijā) jau tika izvēlēti 5 pretendenti no 7. Uz 
komitejas sēdi aizstāvēt savu biznesa ideju 
tika aicināti 5 pretendenti. No 5 pretenden-
tiem tika izvēlēti 3, kuriem pašvaldība varētu 
piešķirt fi nansējumu. Konkursa rezultātus ap-
stiprinās domes sēdē 29.06.2017 jaunā sa-
saukuma deputāti. Ligita Pētersone
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Informācija par 
ūdens patēriņa 

skaitītāja 
rādījumu nodošanu

Lubānas novada mājaslapā www.lu-
bana.lv ir izveidota jauna sadaļa – nodot 
rādījumus. Katram klientam, kas noslē-
dzis līgumus ar SIA “Lubānas KP”, līgu-
mā noteiktajos termiņos jāinformē pa-
kalpojumu sniedzējs par ūdens patēriņa 
skaitītāja rādījumiem.

Lai atvieglotu ūdens patēriņa skaitītāja 
rādījumu nodošanu, tika izveidota sadaļa 
– nodot rādījumus, kurā ir jāaizpilda šādi 
laukumi: adrese, līguma numurs, skaitītāja 
numurs, rādījums un telefona numurs. No-
spiežot sūtīt, rādījumi tiks nosūtīti pakalpo-
jumu sniedzējiem.

Ūdens patēriņa rādījumi par tekošo 
mēnesi jānodod no tekošā mēneša 28. da-
tuma līdz nākamā mēneša 3. datumam.

SIA “Lubānas KP” atgādina: ja klients 
nebūs ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus 
par kārtējo norēķinu periodu noteiktajā lai-
kā paziņojis, ūdens patēriņa apjoms šim 
klientam tiks noteikts atbilstoši vidējam 
patēriņam iepriekšējos trīs norēķinu perio-
dos.

SIA “Lubānas KP” patērētājiem sagata-
vojusi jaunus līgumus par ūdens un kana-
lizācijas pakalpojumiem. Līgumi tiks nogā-
dāti pie klientiem parakstīšanai. Vienlaicīgi 
KP darbinieks nolasīs arī ūdensskaitījumu 
rādījumus. 

Tiem iedzīvotājiem, kam nav iespēju 
ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus nozi-
ņot elektroniski, to varēs izdarīt telefoniski 
(64894352). Tāpat pie SIA “Lubānas KP” 
administrācijas telpām tiks novietota spe-
ciāla kastīte ūdens patēriņa skaitītāju rādī-
jumu ziņojumiem. 

Lielākā daļa rēķinu tiks sagatavoti elek-
troniski un nosūtīti klientiem uz norādītajām 
e-pasta adresēm. Ja klientiem nav iespējas 
saņemt rēķinus elektroniski, tiks piedāvā-
tas citas rēķinu saņemšanas iespējas. 

Ligita Pētersone

1. jūlijā no plkst. 10.00 Lubānas vidusskolas sporta laukumā notiks 
Lubānas novada ģimeņu sporta svētki 2017.

Pasākuma mērķis un uzdevumi ir veicināt 
Lubānas novadā dzīvojošo ģimeņu iesaistīša-
nos sportiskās aktivitātēs, priecāties par ģimeņu 
saliedētību, popularizēt ģimenē veselīgu dzīves-
veidu un sporta tradīcijas novadā, sekmēt ģime-
ņu interesi par aktīvu atpūtu, fi ziskās un garīgās 
veselības saglabāšanu, kā arī noskaidrot uzvarē-
tājus atsevišķās disciplīnās un ģimeņu komandu 
sacensībās.

Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00, spor-
ta svētku svinīgā atklāšana plkst. 11.00.

Dalībnieki: Ģimeņu komandas. Komandā 
vismaz 4 dalībnieki (tētis + mamma + bērns + 
bērns). Tēti var aizvietot vectēvs, lielais brālis, 
onkulis vai krusttēvs, savukārt, mammu – vec-
mamma, lielā māsa, tante, krustmāte. Komanda ir 
padomājusi par vienotu komandas noformējumu, 
komandas nosaukumu un komandas devīzi.

Individuālās sacensības. Katrs dalībnieks 
startē individuāli disciplīnās, kas atbilst vecuma 
grupai.

Programma: Sporta svētkos iekļautas dažā-
das aktivitātes, spēles un stafetes, kas saistītas ar 
skriešanas, lekšanas, mešanas un citiem uzdevu-
miem. Pie katras disciplīnas atradīsies tiesnesis, 
kas katrai komandai izskaidros noteikumus, kuru 
neievērošanas gadījumā komanda var tikt lūgta 
atstāt sacensību norises vietu.

Komandu sacensības:
Lielā ģimenes stafete – piedalās ģimenes ko-

manda; Lielā puzle – piedalās ģimenes komanda 

Jūlija vidū tiks uzsākta projekta “Siltum-
trases pārbūve Ozolu ielā, Lubānā, Lubānas 
novadā” realizācija. Projektu finansē Lubā-
nas novada pašvaldība, ņemot aizņēmumu 
Valsts kasē (uz 30 gadiem) un veicot iegul-
dījumu SIA “Lubānas KP” pamatkapitālā.

Noslēgti līgumi: 
– būvdarbu līgums ar SIA “Halle B”, līguma 

summa EUR 61 775,37 (bez PVN);

Domes sēde 29.06.2017.
1. Par biznesa ideju konkursa “Sāc Lubānā” 

rezultātu apstiprināšanu 
2. Par nekustamā īpašuma “Žubītes”, Indrānu 

pag. sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 
3. Par nekustamā īpašuma “Aiviekstes” un “Ai-

viekstenes” Indrānu pag. apvienošanu, nosau-
kuma piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu 

4. Par ceļa servitūta dzēšanu īpašumam Rugā-
ju iela 12, Lubāna

5. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķir-
šanu “Kalves”, Indrānu pag. 

6. Par Lubānas novada pašvaldības 2016. 
gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

7. Par Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību 
tīkla koordinatora apstiprināšanu 

8. Par Meirānu feldšeru – vecmāšu punkta dar-
bības turpināšanu 

9. Par asistenta pakalpojuma apmaksai pare-
dzēto fi nanšu līdzekļu atmaksu valsts budžetā 

10. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Lubā-
nas novada pašvaldības 2017. g. 26. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par pašvaldības 
2017. g. budžetu”” 

11. Par aizņēmuma saņemšanu no Valsts ka-
ses 

12. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” 
ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, 
vecāku ēdināšanas maksas un pašvaldības do-
tācijas daļas apstiprināšanu 

13. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas ēdināša-
nas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, vecāku 
ēdināšanas maksas un pašvaldības dotācijas 
daļas apstiprināšanu 

14. Par darbinieku ēdināšanas maksu Lubānas 
vidusskolā 

15. Par siltumapgādes pakalpojuma sniegša-
nas deleģēšanu privātpersonai 

 

Pārbūvēs siltumtrasi
– būvuzraudzības līgums ar Leonu Seške-

nu, līguma summa EUR 750,00 (bez PVN).
Projekta ietvaros veiktie darbi: tiks pār-

būvēta siltumtrase 513,2 m garumā no Ozolu 
11A katlumājas līdz Ozolu 11 ēkai un no Ozolu 
11A katlumājas līdz Ozolu 14 ēkai, kā arī ēkās 
tiks uzstādīti siltummezgli. Projektēšanas stadi-
jā ir siltumtrases pieslēgums ēkām Ozolu ielā 5 
un Ozolu ielā 7.

1. jūlijā no plkst. 10.00 Lubānas vidusskolas sporta laukumā notiks 

ar 4 dalībniekiem; Labirints uz platformas – pieda-
lās ģimenes komanda ar 4 dalībniekiem. Sacen-
sības notiek uz laiku, turot platformu komandai 
rokās, jāizvada bumbiņa pa labirintu līdz centram; 
Siena talka – piedalās ģimenes komanda ar 4 
dalībniekiem. Komandai jāsavāc pēc iespējas 
līdzīgāku siena svaru, kuru nosaka uzdevuma 
tiesājošais tiesnesis; Lielā galda spēle – piedalās 
ģimenes komanda ar 4 dalībniekiem. Viduslaiku 
spēle. Spēli spēlē komanda pret komandu; Dār-
gumu lāde – piedalās ģimenes komanda ar 4 da-
lībniekiem. Vannā ar bumbām atrast noteiktu nau-
das summu; Florbola golfs – piedalās ģimenes 
komanda ar 4 dalībniekiem. Sacensības notiek uz 
laiku. Komandai pēc iespējas ātrākā laikā jātrāpa 
bumbiņa norādītajā bedrītē. Sišana pa bumbiņu 
notiek, komandas biedriem mainoties; Orientēša-
nās labirintā – piedalās ģimenes komanda ar 4 
dalībniekiem. Komanda iet sasaistē pa ierobežo-
tu trasi, atzīmējoties kontrolpunktos pēc norādēm 
kartē; Strītbols – piedalās ģimenes komanda ar 4 
dalībniekiem.

Individuālās sacensības:
Lielais skrējiens – piedalās bērni no 1,5 līdz 6 

gadu vecumam; Šaušana ar loku – piedalās visas 
vecumu grupas; Šaušana ar gaisa šauteni – pie-
dalās visas vecumu grupas.

Pasākumu organizē: Lubānas novada paš-
valdība, Lubānas novada jauniešu centrs un bied-
rība “Aborieši”.
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Jauniešu centrā

Šovasar Lubā-
nas novada jauniešu 
centrs vēlas aicināt 
Lubānas jauniešus 
pamosties – būt aktī-
viem un atbildīgiem. 
Aicinām piedalīties un 
līdzdarboties projektā 
“Mosties!”. Projekts 
“Mosties!” tiek īste-
nots ar Izglītības un 
zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas 
valsts programmas 
2017. gadam 1.2. 
apakšsadaļas “At-
balsts jaunatnes po-
litikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar 
vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes po-
litikas plānošanas dokumentiem” atbalstu. 
Projekta īstenošanai piešķirtais fi nansējums 
ir 3235,84 Eur. 

Šī projekta ietvaros liels uzsvars tiks 
likts uz to, lai Lubānas jaunieši uzzina par 
iespējām, kā attīstīt savas prasmes, kā šīs 
prasmes noformēt dzīvei un darbam vērtīgā 
formā, kā līdzdarboties pašvaldības darbā, 
kā ietekmēt jauniešu dzīvi Lubānā un dau-
dzas citas vērtīgas lietas. Tiks organizēti gan 
semināri par brīvprātīgo darbu, gan rosināta 
diskusija par Jauniešu domes izveidi, gan 
pulcināti jaunieši daudz un dažādās aktivi-
tātēs, lai viņi redzētu iespējas, kur līdzdarbo-
ties. Pasākumu plānošanā un organizēšanā 
jauniešu centram tiks piesaistīts kāds aktīvs 
jaunietis – līderis. Kā arī tiks nodrošinātas 
apmācības jaunatnes lietu speciālistam di-
gitālo prasmju apguvē un jauniešu psiholo-
ģijā. 

Viena no pirmajām aktivitātēm, kas jau 
paveikta, ir semināra “Brīvprātīgs un vērtīgs” 
organizēšana. Seminārs bija paredzēts gan 
iestāžu vadītājiem, gan jauniešiem, lai infor-
mētu par brīvprātīgo darbu vispārīgi, kā arī 
ieskicētu galvenās praktiskās lietas tā ievie-
šanā. Tātad 8. jūnijā Tūrisma un kultūrvēstu-
riskā mantojuma centrā norisinājās seminārs 
“Brīvprātīgs un vērtīgs”. Pasākuma mērķis 
bija noskaidrot, kas ir brīvprātīgais darbs, kā 
tam var pieteikties un kā iegūtā pieredze var 
ietekmēt nākotni. Semināru vadīja brīvprātī-
gā darba koordinatori – Ints Teterovskis, Ju-
rita Mikoviča un Madonas novada jauniešu 
domes vadītāja Luīze Sniedze. 

Jau nosaukumā “brīvprātīgais darbs” ir 
ietverta neliela pretruna, tomēr vadītāji ai-
cināja to vairāk uztvert nevis kā darbu, bet 
brīvprātību, kas veicama pēc paša vēlmes 
sabiedrības labā. Protams, šādā darbā ir ļoti 
svarīga katra cilvēka individuālā motivācija, 
bet, ņemot vērā, ka Lubānā ir diezgan daudz 
cilvēku, kas nesavtīgi un jau ilgstoši palīdz 
līdzcilvēkiem, Lubānas novada Jauniešu 
centrs rosina šo brīvprātīgo darbu novērtēt 
un arī uzskaitīt līdzīgi, kā to dara visā Latvijā. 
Šāds brīvprātīgais darbs ne tikai ir lietderīga 
brīvā laika pavadīšana, bet arī nenovērtē-
jams resurss nevalstiskajām organizācijām 

un pašvaldības iestādēm, kā arī nozīmīga 
darba pieredze ikvienam jaunietim. Strā-
dājot par brīvprātīgo, var labāk iepazīt da-
žādas nozares, mēģināt saprast, ko vairāk 
patīk darīt un kas padodas. Būtiski uzsvērt, 
ka brīvprātīgais darbs ir pieejams jebkura 
vecuma cilvēkiem. Brīvprātīgo nodarbinātā-
jiem gan vajadzētu saprast, ka brīvprātīgais 
nav darbaspēks, bet gan palīgs. 

Semināra otrajā daļā Ints Teterovskis 
iepazīstināja ar brīvprātīgo mājaslapu www.
brivpratigie.lv. Tajā ir vienkopus apvieno-
ti brīvprātīgā darba veicēji un brīvprātīgā 
darba organizatori no visiem Latvijas reģio-
niem, lai nodrošinātu iespēju pieteikties un 
koordinēt brīvprātīgā darba veikšanu visos 
reģionos. Brīvprātīgā darba veicējs šeit var 
iepazīties un pieteikties sev interesējošiem 
brīvprātīgā darba piedāvājumiem, bet brīv-
prātīgā darba organizatori – sameklēt sa-
vām rīkotajām aktivitātēm piemērotus brīv-
prātīgā darba veicējus.

Savukārt Luīze Sniedze klātesošos 
iepazīstināja ar savu praktisko pieredzi, 
strādājot par brīvprātīgo un brīvprātīgā 
darba organizatoru Madonas pašvaldībā. 
Luīze aicināja uz brīvprātīgajiem raudzīties 
ar sapratni – no sākuma viņiem ir jāpierod 
pie kārtības un detalizēti jāizstāsta katra 
darba uzdevumi. Luīze arī parādīja savu 
brīvprātīgā darba grāmatiņu, kurā ir piefi k-
sēts katrs paveiktais darbs, kurā vietā tika 
pildīts un cik ilgu laiku tas ir prasījis. Katra 
gada noslēgumā brīvprātīgajam ir iespēja 
saņemt apliecinājumu par brīvprātīgā dar-
ba stundām un izpildītajiem darbiem, kas, 
savukārt, var ļoti noderēt, dodoties stāties 
augstskolās vai piesakoties pirmajai darba 
intervijai. 

Izvērtējot iegūto informāciju, bija 
skaidrs, ka arī Lubānā ir brīvprātīgais darbs, 
taču tas nav sakārtots. Būtu nepieciešams 
to padarīt daudz saprotamāku, plašāk pie-
ejamu un novērtētāku. Šī projekta ietvaros 
arī mēģināsim to sakārtot, kā arī vēl iesaistīt 
un informēt, galvenokārt, iestāžu vadītājus 
par šādu iespēju. 

Gadi nav svarīgi, ir vajadzīga vēlme 
strādāt, domāt, darboties komandā un ie-
gūt jaunu pieredzi!

Una Ivanova un Linda Irbe

Projekts “Mosties!”
Darbs jauniešu 

centrā
Visu jūniju Lubānas novada jauniešu centrā un Lu-

bānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā ro-
sās par diviem darbiniekiem vairāk, kā ierasts. Tur aktīvā 
nodarbinātības pasākuma “Nodarbinātības pasākumi 
vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vis-
pārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” 
ietvaros darbojas divas Lubānas vidusskolas skolnieces 
– Una Ivanova un Laila Anna Strode. Pateicoties Nodar-
binātības valsts aģentūras nu jau ikgadējam šī pasāku-
ma uzsaukumam, arī Lubānā jauniešiem ir iespēja ap-
gūt darbam un dzīvei nepieciešamās prasmes.  Jaunieši 
strādā 1 mēnesi un tiek nodarbināti pilnu darba nedēļu. 

Vaicājot jaunietēm, ko viņas saka par šādu iespēju, 
kā vērtē savu darba ikdienu, lūk ko uzzinājām:

Una Ivanova:  Par interesanto piedāvājumu ne-
maz nešaubījos, jau uzreiz sapratu, ka jāpiekrīt. No 1. 
jūnija kļuvu par oficiālu jauniešu centra darbinieku. 
Katru dienu bija citādāki darāmie darbi. Šī ir ļoti rado-
ša profesija, tāpēc vajadzēja domāt dažādas radošās 
darbnīcas, saliedēšanās spēles, bija jāpalīdz organizēt 
pasākumus un seminārus. Katru pasākumu plānojot un 
organizējot, bija nepieciešams atbilstoši sakārtot telpu 
gan pašā jauniešu centrā, gan tūrisma un kultūrvēsturis-
kā mantojuma centrā. Mans pienākums bija sagatavot 
materiālus par ceļu satiksmes noteikumiem velosipē-
distiem, kuri lika tiesības. Tad, kad notika apmācības 
par ceļu satiksmes noteikumiem, bija jāpielāgo telpas. 
Lai visiem būtu pietiekami vietas, vajadzēja izjaukt bun-
gu komplektu un pēc tam salikt atpakaļ. Manuprāt, šis 
bija viens no vissarežģītākajiem darbiem. Pirmais no-
pietnais pasākums bija Baznīcu nakts, kurās Lubānas 
novada jauniešu centrs piedāvāja 5 radošās darbnīcas 
bērniem. Katrs dalībnieks prasīja atsevišķu uzmanību, 
vajadzēja daudz palīdzēt. Domāju, ka bērniem patika 
darboties radoši, arī vecāki tika patīkami iepriecināti. 
Tālāk sekoja seminārs “Brīvprātīgs un vērtīgs” un spor-
ta diena Lubānas veselības un sociālās aprūpes cen-
trā. Palīdzējām Mārim gatavot dažādas sportiskas un 
atjautīgas aktivitātes aprūpes centra iemītniekiem. Tās 
nebija sacensības, bet gan prieks par kopā būšanu un 
palīdzēšanu. Nākamais nopietnais uzdevums bija pašai 
izdomāt, sagatavot, novadīt Līgo svētku radošās darb-
nīcas. Sākotnēji domāju, ka tas nekas grūts nav, taču tā 
vis nebija. Vajadzēja izdomāt tādus darbiņus, kas būtu 
saistīti ar vasaras saulgriežiem. Diezgan sarežģīti ir plā-
not budžetu un naudas sadali, jo kaut kādus materiālus 
varu sagādāt arī es pati, taču tas nozīmē, ka tas prasa 
papildus laiku meklēt konkrētās lietas un vēl prasīt kā-
dam citam. Tomēr viss nepieciešamais tika sagādāts un 
radošās darbnīcas notika. 1. radošajā dienā gatavojām 
mūzikas instrumentus Līgo vakara muzicēšanai. Nāka-
majā dienā gatavojām dārza laternas un cepām Jāņa 
plātsmaizi. Vislabāk dalībniekiem patika piedalīties gar-
duma gatavošanā un, protams, to nobaudīt. Bērni izska-
tījās apmierināti un priecīgi par paveikto darbu.

Kopumā man patika strādāt jauniešu centrā, jo, 
manuprāt, es lietderīgi esmu pavadījusi laiku, iemāco-
ties un uzzinot ko jaunu. Nevaru teikt, ka šī profesija ir 
viegla, jo, lielākoties, darbi bija jāveic ātri, un tie sekoja 
viens pēc otra. Tas nav mierīgs darbs, jo daudz nesanāk 
atpūsties un visam ir jābūt izdarītam laikā. Taču ir tik patī-
kama sajūta katras darbadienas beigās, ka esmu kādam 
palīdzējusi un viņam mana atrašanās jauniešu centrā ir 
svarīga. Strādājot šo mēnesi, es esmu sapratusi, vai nā-
kotnē vēlos strādāt šajā nozarē. Varu apgalvot, ka varē-
tu, taču tas nebūt nav mans sapņu darbs. Domāju, ka 
atlikušajā vasarā jauniešu centrā kādu reizi pastrādāšu 
arī kā brīvprātīgā, jo atmosfēra šajās telpās ir burvīga.
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Novadā

Jāņu dienas prieki
“Lai prieks kā saule
spoguļojas gan jūrā,
gan mazā avotā!”

Līgo vakars pagāja šā tā. Nebija ne pīrāgi izcepti, ne 
šašliku, ne gaļa piešmorēta. Nu, vārdu sakot, nav ko slēpt, 
dzīvojam trūcīgi. Vīrs, prasta darba strādnieks, pat kortelī-
ti nebija nopircis tās pašas naudas trūkuma dēļ. Bērni jā-
skolo. Viens mācās Rīgā, otrs – Valmierā. Večiem siksna 
jāsavelk ciešāk. Izvārīju kviešu kliju biezputru, tā drusciņ 
ar eļļu apslacījām un tā pieēdāmies, tā pieēdāmies, ka visi 
šašliki aizmirsās. Un tad jau arī likāmies gulēt.

Jāņu rītā eju uz dārziņu pēc skābenēm, domāju – jā-
pagatavo kāds virums. Eju un savām acīm neticu. Mūsu 
dārziņā nolikts gaļas gabals. Nu kāda tā gaļa, tāda lēne 
vien bija, bet priecīgi paķeru to un iemetu savā tašā. Sa-
plūcu skābenes un labā garastāvoklī eju uz istabu. Bet 
līdzko eju gar mājiņas stūri, redzu, ka zālītē nolikti kāda 

lopa kauli, nu tādi papliki gan. Salasu visus kaulus, salieku savā tašā, smaidī-
dama dodos istabā un nodomāju: būs mums arī svētki.

Sāku rosīties ap katliem. Plītī iesprakšķējās malciņa. Saliku visas trofejas 
katlā, piegriezu labi daudz skābeņu un sāku vārīt Jāņu dienas zupu. Kad zupa 
bija jau gandrīz gatava, virtuvē iesteberē vecais un prasa: – Ko tad tu te vāri, 
ka visa māja smaržo? Kaķi esi nokāvusi, vai? – Nē, vecīt, kaķīts vēl murrā uz 
mūriņa, bet labi, žēlsirdīgi cilvēki, droši vien kaimiņi, mūs Jāņos ir apdāvināju-
ši ar gaļas produktiem un es vāru Jāņu zupu. Kāds prieks! Tik nezinu, kam 
pateikties par šo jauko žestu, tāpēc rakstu avīzei, lai labdari atsaucas un va-
ram viņiem pateikties.

Bet, ja kautrējaties, tas nekas. Man ir pazīstams ekstersensis, kas pasaka 
visu. Norāda māju, laiku, dzimumu, vecumu, matu krāsu un vārdu. Tad es 
nosūtīšu avīzei visus parametrus, lai Lubānas cilvēki zina, kur tie dāsnie drau-
gi mīt.

Palūgšu Dieviņu, nolikšu baznīcā svecīti, lai Dievs jūs atalgo par mums 
laba darījumu. Cerams, ka Dievs nekļūdās!

Pateicībā – mēs: vīrs, sieva un divi bērni
Dzīvojam Lubānā “Mazā avotā” 

Tā kā mūsu labdari ir palikuši anonīmi, tad arī mūsu ģimene šobrīd vēlas 
palikt anonīma līdz ekstersensa slēdzienam

Meirānu tautas nams kārtējo reizi viesmīlīgi uzņem lubāniešus, meirāniešus un 
citus viesus. Foajē visus laipni sagaida pati nama saimniece Inga Aizsilniece. Kat-
ram tiek pateikts kāds laipns vārds, veltīts smaids. Un tad izrāde “Dūdene zin” var 
sākties...  Bet, ak, vai, Ješkas lomas atveidotājam (Jānim Solzemniekam) mājās 
atgadījusies ķibele – no aploka izmukuši mazie (tikai 1,80 m) Austrālijas emu strau-
si... Laikam jau gribējuši pirms saimnieka nonākt uz teātra izrādi. Bet, par laimi, 
Jānim kājas izrādās ātrākas nekā nelidojošajiem putniem. Rezultātā emu nonāk 
aplokā, bet Jānis paspēj uz teātra izrādi ar nobrāztu degunu.

Ko lai saka: dzīvē kā teātra izrādē. Un teātra izrādē “Dūdene zin” viss notiek kā 
dzīvē. Darbība norisinās mazā pagastā, pirmsvēlēšanu gaisotnē. Tamāra (Jautrīte 
Aizsilniece) aģitē par jaunu partiju. Cilvēkiem nepatīk tie aģitētāji, izvairās, kā vien 
var. Renārs (Didzis Pomers), tāds mierīgs un nosvērts, atveido pagasta vecāko, 
sola turpināt iesākto. 

Lugas galvenā varone ir Dūdene (Ilona Malahovska) – parasta sētniece. Viņa 
visu par visiem zina, padalās arī tālāk ar savām zināšanām. Tomēr izrādās, ka tas, 
ko Dūdene zina, var tikt  tulkots arī savādāk. Ilona, kā vienmēr, atveidojot lomu, ir 
savā elementā.

Dūdenes draudzeni Mirtu atveido Aiva Caunīte, Mirtas meitu Vitu – Linda 
Dubrovska, iecirkņa inspektoru Ingusu – Dzintars Aizsilnieks, bet pastnieces Jetes 
lomā iejūtas amatierteātra “Zeltrači” kolektīva vadītāja Gunta Brieze. 

Jauka izrāde labam garastāvoklim. Tiem, kas vēl nav paspējuši noskatīties iz-
rādi, to varēs noskatīties 14. jūlijā Lubānā un atkārtoti 5. augustā Meirānos. 

Ligita Pētersone

Pirmizrāde... “Dūdene zin”

Meirānu tautas nama 
amatierteātra “Zeltrači” 
aktieri pēc izrādes.

Galvenā 
balva 
Elīnai
Aizvadītā gada nogalē 

leļļu māksliniece Elita Šmē-
diņa un apgāds Zvaigzne 
ABC izsludināja konkursu 
neprofesionāliem leļļu vei-
dotājiem, kurā aicināts pie-
dalīties tika gan liels, gan 
mazs, galvenais vienojo-
šais – interese apgūt ko 
jaunu. Pie darba varēja ķerties ikviens, kam patīk rokdarbi, kurš 
labprāt iztēlē dodas ceļojumā uz skaisto bērnības zemi un vē-
las izgatavot savu unikālo un neatkārtojamo sapņu lelli. 

Lubānas Mākslas skolas skolotāja Dace Rudzīte uz kon-
kursu nosūtīja  Igora Markova, Agneses Šķēles un veselas trīs 
Elīnas Reires lelles. Konkursa ietvaros skolēnu darbu fotogrāfi-
jas tika izvietotas Facebook lapā, notika balsošana par labāko 
lelli. Tomēr jāsaka, ka noteicošā balss laikam piederēja māksli-
niecei Elitai Šmēdiņai. Mākslas skola saņēma diplomu par pie-
dalīšanos konkursā, Elitas Šmēdiņas jauno grāmatu par leļļu 
izgatavošanu, bet Elīna Reire – konkursa galveno balvu – 
mākslinieces Elitas Šmēdiņas gatavotu lelli. 

Dace Rudzīte stāsta: – Skolotājs priekšmetā, ko sauc – 
darbs materiālā, var piedāvāt bērniem gatavot to, ar ko pats ir 
aizrāvies. Man patīk gatavot lelles, arī filcēt. To tad arī mācu 
bērniem. Elīna nodarbībās vienmēr klusiņām sēdēja savā stūrī-
tī un taisīja tās lelles. Nekad nežēlojās, ka kaut kas nesanāk. 
Ļoti mērķtiecīga meitene, pacietīga. Lelles sanākušas burvī-
gas. Pati neesmu līdz galam izgatavojusi nevienu lelli. Man in-
terese pazūd, kad esmu izveidojusi seju. Visu lelles izgatavoša-
nas procesā saprotu, varu iemācīt citiem, bet pati līdz galam 
izgatavot to nevaru. Citādi ir ar filcēšanu. 

Elīna Reire šobrīd ir pabeigusi 10. klasi. Mākslas skola jau 
pabeigta laiciņu iepriekš. Elīna atzīst, ka leļļu pagatavošana 
nav bijusi viņas mīļākā nodarbe Mākslas skolā. Labāk patīk zī-
mēt, gleznot. Elīna pastāsta, ka konkursa uzvarētāja lelle tika 
gatavota apmēram mēnesi. Viņas izgatavotā lelle ir vīriešu kār-
tas pārstāvis, kurš stāv, atspiedies pret lielo pulksteni, un gaida 
savu mīļoto. Darbs saucas “Kad nāks?” Konkurss noslēdzies, 
Elīnas švīts ar nedaudz nobružātajām kurpēm ir sagaidījis savu 
mīļoto – mākslinieces Elitas Šmēdiņas lelli. Ligita Pētersone
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Svētki laimes zemē
Pastāsti man, kur tā zeme – 
tā zeme, ko laimīgu sauc.
Tā ir bērnības zeme!
Pastāsti man, kur tie ļaudis – 
ļaudis, kam laimes daudz.
Tie ir bērni, kas pirmsskoliņā 
mīt!
Bērni, kas zin, kas ir laime, kā 
laimi dot citiem un kā pats lai-
mīgs kļūt.

30. maijā mazie pirmsskolē-
ni aicināja savas ģimenes un 
draugus svinēt šī mācību gada 
noslēguma svētkus savā laimes 
zemē – otrajās mājās, pirms-
skolas grupiņā „Kāpēcīši”.  Šo-
gad svētki sastāvēja no četrām 
daļām.

 Svētku pirmajā daļā bērni 
priecēja savus viesus ar ludziņu 
„Trīs laimīgi zaķi”, otrajā daļā – mācību gada 
noslēgums. Bērni, saposušies, svinīgi ienāk 
svētku telpā un valša ritmos izstaigā draudzī-
bas ceļu. Tad kopīgi „izstaigājam” visu mācī-
bu gadu. Kā šogad mums ir veicies? Kā esam 
bagātinājuši un papildinājuši savu mācību 
darbu? Aktīvi iesaistījāmies lielās skolas visu 
projektu aktivitātēs. Uzņēmām savā grupiņā 
ciemiņus no citām valstīm. Piedalījāmies visos 
skolas rīkotajos pasākumos un koncertos, ku-
ros ar saviem priekšnesumiem iepriecinājām 
gan pašmāju skatītājus, gan ārzemju viesus. 

Patstāvīgi piedalījāmies Cūkmena projektā 
„Cūkmena detektīvi”. Mācību gada laikā aktīvi 
darbojoties gan dabā, gan grupiņā, iepazinām 
un izpētījām visas Cūkmena piedāvātās „Cūk-
mena detektīvu” tēmas. Par aktīvo darbu katrs 
bērns saņēma „Cūkmena detektīvu” medaļu.

Iestudējām piecas muzikālas ludziņas, ar 
kurām piedalījāmies gan skolas pasākumos, 
gan labdarības viesizrādēs Lubānas un Ošu-
pes pansionātos, gan teātra festivālā „Ai, cik 
jauki kopā būt” Degumnieku KN. Par rado-
šu darbošanos aktiermākslas apguvē, katrs 
jaunais aktieris ieguva tikai viņam raksturīgu 
nomināciju un medaļu: Arvis Reinis – daudz-
pusīgākais aktieris, Ieva – jautrākā aktrise, 
Markuss – atbildīgākais aktieris, Vēsma – at-

raktīvākā aktrise, Kristīne Brigita – aizbildnie-
ciskākā aktrise, Rainers – emocionālākais ak-
tieris, Lūcija Gabriela – mainīgākā aktrise un 
Esterīte – gaisīgākā aktrise.

Bērni darbojās grupiņas „Grāmatu lasītāju 
klubiņā”. Visaktīvāk darbojās pieci bērni, kuri 
ieguva godalgotas vietas un pārsteiguma dā-
vanu. 1. vieta – Markusam, 2. vieta – Ievai, 3. 
vieta – Vēsmai, 4. vieta – Esterei, 5. vieta – Lū-
cijai Gabrielai.

Šogad tiešām mūsu mācību darbs ir bijis 
ļoti daudzveidīgs, bagāts, aktīvs un radošs! 
Par tik čaklu darbošanos visa mācību gada 
garumā, bērniem tika piešķirta tikai viņam rak-
sturīga nominācija un pasniegta medaļa: Arvis 
Reinis Aizups – Mainīgākais „Kāpēcītis”, Ieva 
Dailīdena – Patstāvīgākā „Kāpēcīte”, Markuss 
Grahoļskis – Gada „Kāpēcītis”, Vēsma Kalni-
ņa – Drosmīgākā un runātīgākā „Kāpēcīte”, 
Kristīne Brigita Kamola – Kautrīgākā un izpa-
līdzīgākā „Kāpēcīte”, Rainers Kamols – Centī-
gākais „Kāpēcītis”, Lūcija Gabriela Šķendere 
– Svārstīgākā „Kāpēcīte”, Estere Cepurīte – 

Kustīgākā „Kāpēcīte”.
Trešā daļa – Izlaidums. Izlai-

dumā tika dziedātas dziesmas 
un dejotas dejas. Bērni vecā-
kiem veltīja deju ar sirsniņām, 
dejas nobeigumā tās uzdāvi-
not saviem vecākiem. Vecāki 
saņēma pateicības rakstus par 
sirsnīgo sadarbību un drau-
dzību. Mazajiem „Kāpēcīšiem” 
tika pasniegti Atzinības raksti 
par veiksmīgu mācību darbu. 
Šogad mums bija trīs absol-
venti – Ieva Dailīdena, Markuss 
Grahoļskis un Kristīne Brigita 
Kamola, kurus sveica pārē-
jie “Kāpēcīši”, veltot dziesmu 
„Sveiks, draugs”. Vēl mirklis 
kopā fotosesijā. Rotaļu lau-
kumā laidām gaisā balonus, 
domās domājot sapņus, ko vē-

lētos piepildīt. Pēc tam devāmies uz grupiņu, 
kur mūs gaidīja svētku mielasts.

Mīļie absolventi, lai pirmsskoliņā pavadītais 
laiks Jums paliek siltā atmiņā kā skaists bērnī-
bas piedzīvojums.

Ejiet  savu laimi nākotnei kalt
Ar gara spēku, savu prātu un sirdi.
Ejiet savu ikdienu spodrināt, ejiet
Pret straumi, pret vētru un lietu cīnoties ejiet.
Ejiet, mūžu dzīvojiet, mūžu mācieties
Un visu, visu laiku audziet.
Mīļie vecāki, lai Jums nekad nepietrūkst 

mīlestības, sirsnības, izturības un pacietības, 
mazos ciparu un burtu gariņus lolojot!

Lai Jums visiem veicas! 

Pirmsskolas grupiņas „Kāpēcīši”  
skolotāja  Dzirkstīte Aizsilniece

Gada skolēns 2017 – Inese Krēsliņa  
Gada skolotāja 2017 – Vineta Bormane

Pirmsskolas grupiņas absolventi Ieva Dailīdena,  
Kristīne Brigita Kamola, Markuss Grahoļskis.

9. klases izlaidums. Audzinātāja Vineta 
Bormane, Rihards Kravalis, Edgars  

Novakšanovs, audzinātāja Ilze Stiprā.

Interesanti. Aktuāli

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2017. gada jūnijs
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Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte “Kaktuss”

Mācību gada noslēgumā 
Meirānu Kalpaka pamatsko-
las Nordplus jauniešu mobi-
litāšu projekta „Ūdens – dzī-
vības avots” komanda viesojās otrā lielākajā  
Igaunijas salā Hījumā, kas visvairāk zināma ar 
savām vēsturiskajām bākām un neskarto dabu, 
plašiem mežu masīviem, smilšainām un akme-
ņainām pludmalēm. To vienlīdz mīl gan sērfotā-
ji, burātāji, pārgājienu cienītāji, gan arī tie, kuri 
vēlas pavadīt brīvdienas dabā, jo sala ir lieliski 
piemērota miera un klusuma baudīšanai. Uz tās 
pastāvīgi mīt vien nepilni astoņi tūkstoši iedzī-
votāju. Aukstākajā ziemas periodā uz salu var 
nokļūt ar savu auto, braucot pa Eiropā garāko 
ledus ceļu, bet mēs ķērām vēju uz prāmja, kas 
savieno uz sauszemes esošo Rohukülas ostu ar 
Heltermaa. 

Käinas skola ir viena no sešām Hījumā sa-
las skolām, kurā šobrīd mācās 153 skolēni un 
strādā 32 pedagogi. Ēka celta gandrīz pirms 
simts gadiem, taču pilnībā renovēta un mājīga. 
Runājot par anekdotēs apspēlēto igauņu lēnīgu-
mu, prātā nāk teiciens „Kur tie ātrie tikuši, kur 
tie lēnie palikuši?” No igauņu nesteidzīgā dzīves 
ritma un apdomīguma var tikai pamācīties, jo 
viņu vienkāršībā un dabiskumā nekā netrūkst. 
Pirmais, ko pamanām, ir akvārijs, kas, izrādās, 
ir neatņemama sastāvdaļa Hījumā salas sko-
lās. Mums izdevās pabūt gandrīz visās no tām. 
Vai tā būtu senatnīgajā muižas ēkā izmitinātā 
Suuremõisas pamatskola, kurā mācās tikai 23 
bērni, vai modernā, pirms dažiem gadiem uz-
celtā Kärdlas ģimnāzija ar 115 skolēniem, tās ir 
labiekārtotas un apgādātas par valsts līdzekļiem 
ar visu mācību procesam nepieciešamo – jau-
nākajām tehnoloģiju iekārtām, mūsdienīgām 
dabaszinību laboratorijām, ērtām un praktiskām 
mēbelēm, bibliotēkām ar plašu grāmatu klāstu, 
sporta zālēm un omulīgām atpūtas zonām.

Interesanti, ka katrā ciematiņā līdztekus 
skolai atrodas arī jauniešu vai brīvā laika pava-
dīšanas centri, kas vēl vairāk pārsteidz ar savu 
daudzveidīgo inventāru – klinšu kāpšanas sie-
nām, trenažieru zālēm, velosipēdiem, virtuvēm, 
spēļu galdiem utt. Omulīgi, mājīgi, tīri… Jā, par 
tīrību igauņi rūpējas, pa iekštelpām staigājot ar 

Nordplus projekta noslēgums Hījumā 

zeķēm, velkot maiņas apa-
vus vai bahilas, kas šķiet it 
kā sīkums, bet no tā jau arī 
veidojas mūsu ikdiena. 

Käinas skola nepiedāvā skolēniem interešu 
izglītības programmas. Tās var apgūt netālu eso-
šajā brīvā laika centrā, kur iespējams apmeklēt 
gan mūzikas, gan deju, gan mākslas un citas 
nodarbības, taču tas nav lēts prieks, jo, piemē-
ram, mēneša maksa mūzikas skolā ir 150 eiro, 
kas mums šķiet astronomiska summa. Dzirdot 
šos skaitļus, sākam pa īstam novērtēt savas ie-
spējas.

Kopā ar igauņu un lietuviešu vienaudžiem 
izstaigājām klusās, akmeņiem un fosilijām no-
sētās pludmales, vējaino Sääre pussalu, kas 
kā gara čūska ievijas jūrā, sniedzoties pretī tikai 
astoņus kilometrus attālajai Sāremā salai, un 
pievērsām uzmanību savdabīgajai fl orai un fau-
nai: savvaļas tulpēm un kāpostiem, dažādiem 
orhideju dzimtas augiem, gaiļbiksītēm, dro-
šajiem zaķiem un stirnām, aitu, zirgu un govju 
ganāmpulkiem, niedrēs un uz mazajām saliņām 
ligzdojošajiem putnu bariem. 

Pa spirālveida kāpnēm ar milzīgiem pakā-
pieniem uzkāpām Kõpu bākā, kas ir viena no 
vecākajām Eiropā. Zinoša gida pavadībā iz-
staigājām meža takas padomju laika militārajā 
bāzē, izložņājām tumšos un baisos pazemes 
bunkurus ar divus metrus biezām sienām, pētī-
jām tranšejas un saujām ēdām melleņu medai-
nos ziedus. Izpētījām kara muzeju Tahkunā un 
izlodājām pa bruņu mašīnām, „pabraucām” ar 
padomju laika „džipiem” un mums par godu tika 
izšauts no vēsturiska ložmetēja stobra. Aizrau-
joši, bet tajā pašā laikā liek padomāt par kara 
šausmām un bezjēdzību, kad tūkstošiem un mil-
joniem cilvēku iet bojā un tikai daži kļūst bagāti, 
kā, piemēram, Hugo Boss, kurš, izrādās, kļuvis 
slavens un bagāts, pateicoties viņa veidotajiem 
vācu armijas formas tērpiem.

Arī mums šajā braucienā bija daudz iespē-
ju pierādīt sevi radoši. Veidojām māla traukus 
butes formā, stikla glezniņas ar dažādiem jūras 
motīviem, apgleznojām pašu salasītos akmeņus 
un veidojām instalācijas no pašu salasītām jūras 
veltēm. Savdabīga izstāde ar jūras izskalotām 
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Tiek realizēts no 2017. g. 15. augusta līdz 
2018. g. 14. augustam. Dalībnieki: Polvas skola 
(Igaunija) – koordinators; Meirānu Kalpaka pa-
matskola (Latvija) – partneris; Koli skola (Somi-
ja) – partneris.

Projekta uzdevumi:
• Veicināt skolēnu uzņēmējdarbības pras-

mes, domāšanu, nodrošināt teorētiskās zināša-
nas un praktiskās iemaņas par uzņēmējdarbī-
bas pamatiem Ziemeļvalstīs.

• Papildināt skolēnu un skolotāju zināšanas 
un dalīties pieredzē par uzņēmējdarbības mā-
cīšanu un kultūras aspektiem Baltijas un Skan-
dināvijas valstīs un to ietekmi uz personības 
attīstību.

• Sekmēt radošuma un inovāciju attīstību 
izglītībā, izmantojot modernās tehnoloģijas un 
saglabājot dabai draudzīgu dzīvesveidu.

• Piedāvāt vienlīdzīgas iespējas skolēniem 
no attāliem lauku reģioniem paplašināt savu 
redzesloku.

Projekta laikā paredzēts mācīties uzņemties 
pašiniciatīvu: veidot prezentācijas, vadīt ekskur-
sijas, veidot spēles un aktivitātes, kas veicinātu 
līderības, komandas darba, pašpārliecinātības, 
radošās domāšanas prasmes, pētīt vietējo uz-
ņēmumu un nevalstisko organizāciju darbību, 
izveidot kopīgu biznesa plānu, izspēlēt dažādas 
situācijas un piedāvāt iespējamos Baltijas un 
Ziemeļvalstu biznesa un sadarbības piedāvāju-
mus nākotnē.

Plānotas tikšanās Igaunijā (2017. g. oktobrī), 
Latvijā (2018. g. martā.), Somijā (2018. g. mai-
jā).

Projekta virtuālā platforma eTwinning.

un 2009. gada pavasarī salas piekrastē savāk-
tām lietām izveidota Ristnas apmācību centrā: 
kurpes, drēbes, šampūni, zāļu pudelītes, pārtika 
un pat televizori. 
Cilvēka fantāzijai nav robežu! Par to pārlieci-
nājāmies arī visai dīvainā vietā meža vidū, kur 
kāds vīrietis vairākus gadus veido dažādas koka 
būves – Eifeļtorni, pasaku pilis, kuģus, labirintu 
mājas utt. Vieta interesanta, taču vietējie smalk-
jūtīgi piebilst, ka nepieciešams menedžments 
(kārtība).

Par lietu kārtību dabā mums bija iespējams 
mācīties Paladas dabaszinātņu laboratorijā, 
mikroskopā pētot augus, no ūdens izzvejotos 
kukaiņus un eksperimentam sagatavotās zivis. 
Ristnas apmācību centrā mācījāmies atpazīt 
populārākos salas putnus un dzīvniekus pēc to 
atstātajām „pēdām”. Soeras apmācību centrā 
izzinājām akmeņus un fosilijas, pētījām seno sa-
las iedzīvotāju dzīvi brīvdabas muzejā. No pag-
rabstāva līdz pat bēniņiem izstaigājām 18.gs. 
beigās būvēto Suuremõisas muižu, kur šobrīd 
atrodas gan pamatskola, gan profesionālā vi-
dusskola, kurā, citu starpā, sagatavo arī restau-
ratorus, gan tūrisma un informācijas centrs un 
ir saglabājušās slepenās pazeme ejas, skapī 
iebūvētas kambarīša durvis un starp sienām 
izbūvēta apkures sistēma. Salas iedzīvotāji no-
darbojas ar aitkopību un gatavo vilnas izstrādā-
jumus, iegūstot dziju no vilnas senlaicīgā fabrikā 
ar vairāk kā simts gadus vecām mašīnām.

Dzīve uz salas ir dārga un nav vienkārša. 
Veikalos izvēle nav liela, gluži pretēji ir ar cenām. 
Lielā vējā prāmis nekursē, arī mazā lidostiņa ir 
slēgta, tad salas iedzīvotāji pasmaidot un sakot: 
„Rīt arī būs diena”, un nesteidzīgi turpinot savas 
iesāktās gaitas. 

Kad šķīrāmies, daudziem acīs mirdzēja asa-
ras. Lai arī bija skumji, var teikt, ka ieguvēji ir 
skolēni, kas mācījās būt patstāvīgi, darboties 
komandās, saprasties ar saviem vienaudžiem 
un viņu ģimenēm, izmantojot gan svešvalodas, 
gan žestu un mīmikas valodu, palīdzot viens 
otram, izzināt lietu mainīgo dabu mums apkārt, 
kaimiņu tautu tradīcijas, kultūru, dzīvesveidu. Ie-
guvēji ir skolotāji, gūstot jaunu pieredzi, idejas, 
salīdzinot un vērtējot. Ieguvēji ir vecāki, ļaujot 
saviem bērniem pieaugt un paskatīties uz pa-
sauli ar izbrīna pilnām acīm. Tā, pa kripatiņai, 
pa graudiņam, mēs būvējam savu pili, veidojam 
un pilnveidojam sevi, kļūstam atvērtāki pasau-
lei. Projekts noslēdzas. Bet kurš gan ir teicis, ka 
mūsu ceļi kādreiz atkal nekrustosies?

Fotoreportāža: www.meiranukalpakapsk.lv. 
Projekta koordinatore – Ilze Stiprā

salā, kur laikam nav nozīmes
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Novadā

Dubļi, meža un pļavu ceļi, milzīgs vējš un aptuveni 70 kilometri... Tieši tas 
viss bija jāuzvar 10 velo aktīvistiem un ne tik aktīviem braucējiem, jo 1. jūnijā 
notika Lubānas novada jauniešu centra un biedrības “Aborieši” organizēts 
velosipēdu izbrauciens no Lubānas līdz Teirumnīku purvam un atpakaļ. 

Sākums, kā parasti, bija aizdomīgi viegls. Grūtības nesagādāja ne dzestrais 
laiks, ne ceļi, kas šķita vairāk kā neceļi. Organizatori bija izvēlējušies nestandarta maršrutu, 
kas varbūt arī bija iemesls tam, kādēļ sākotnēji tas šķita viegli pievarams. Taču ap divdesmito 
kilometru dažiem sāka pagurt kājas, kamēr citi bija krietnu gabalu priekšā. Pa ceļam tika ietu-
rētas dažas atpūtas un atslodzes pauzītes kāju un rūcošo vēderu nomierināšanai. 

Ceļotāji, nonākuši galamērķī, apskatīja Teirumnīku purva šarmu, uzņēma kopbildes un 
pāris pašbildes, ieturēja maltīti un devās atpakaļceļā, iegriežot savus spēkratus Īdeņas pils-
kalnā. Lieki piebilst, ka skats no tā pavērās burvīgs, elpu aizraujošs. Virzienā mājup velosipē-
disti devās pa to pašu maršrutu, pa kuru sākotnēji, taču finišēja tikai puse no dalībniekiem, 
jo pārējo spēki bija apsīkuši jau pusceļā. Domājams, ka gan tiem, kas pagura pusceļā, gan 
tiem, kas finišēja godam, šis velo ceļojums bija labs pārbaudījums fiziskajai izturībai un savam 
raksturam.

Kopumā vērtējot – bija prieks uzzināt un izzināt savu novadu no cita rakursa un iepazīt tā 
burvīgo dabu. Piedalīšanās šādos pasākumos ir iespēja gūt uzlādējošas un enerģijas pilnas 
emocijas, tādēļ rosinu arī citus nestāvēt malā, bet iesaistīties! Ance Stafecka

Lubānas luteriskās draudzes baznīcā 11. 
jūnijā bija svētku Dievkalpojums, jo šajā datu-
mā ir Trīsvienības svētki, kas skaitās baznīcas 
gada pēdējie svētki. Dievkalpojumā Lubānas 
draudze arī atzīmēja savas draudzes 175. gads-
kārtu, baznīcas 145. gadskārtu un draudzes 
palīgmācītājam Reinim Bikšem tika pasniegta 
mācītāja amata krusta zīme. Reinis Bikše pēc 
Lutera akadēmijas beigšanas tika ordinēts par 
mācītāju, bet viņam vajadzēja vismaz gadu no-
kalpot draudzē kā palīgmācītājam, lai saņemtu 
mācītāja amata zīmi.

Dievkalpojumā piedalījās un to vadīja Dau-
gavpils diacēzes bīskaps Einārs Alpe kopā 
ar Lubānas un Ļaudonas draudžu palīgmā-
cītājiem Reini Bikši un Guntaru Agati Paegli. 
Bīskaps Alpe savā uzrunā apsveica draudzi 
ar pirmo gadadienu, kopš esam pievienoti 
Daugavpils diacēzei. Viņš sacīja, ka Lubānā 
nav ceļu rādītāju ne uz Rīgu, ne Daugavpili, 
bet ir uz Balviem. Turpmāk Balviem būs liela 
nozīme Lubānas luteriskās draudzes dzīvē, jo 

Balvu baznīca būs palīgkatedrāle, kurā atradī-
sies Daugavpils diacēzes Bīskapa krēsls – otrā 
darba vieta. 

Savā sprediķī bīskaps runāja par Trīsvienī-
bas „Dievs tēvs, Dievs dēls un svētais gars” no-
zīmi. Svētajā Evaņģēlijā rakstīts, ka Jēzus teica 
saviem mācekļiem: ”Es aizeju, lai sūtītu jums 
glābēju – Svēto garu.” Bīskaps savā sprediķi 
uzsvēra, ka svētais gars ir katrā no mums, tikai 
tas ir jāapzinās. Ja mēs ar visu sevi, savu mie-
su un dvēseli ticēsim, tad svētais gars mums 
palīdzēs. 

Pēc sprediķa bīskaps aicināja Reini Bikši 
pie altāra. Viņš pateicās Reinim, ka tas atsau-
cies Dieva aicinājumam un no Rīgas pārcēlies 
uz Lubānu, lai kalpotu tam Kungam. Pēc mā-
cītāja amata zīmes pasniegšanas, bīskaps no-
vēlēja mācītājam Reinim Bikšem vēl ilgi kalpot 
savās Lubānas un Cesvaines draudzēs, līdz 
Dievs to aicinās ieņemt atbildīgāku amatu.

Tālāk sekoja apsveikumi. Kā pirmie Lu-
bānas draudzes vārdā mācītāju Reini sveica 

draudzes priekšniece Mirdza Ozoliņa. Labus 
vārdus apsveikumā teica Lubānas novada paš-
valdības vadītājs Tālis Salenieks, pasniedzot 
skaistu, oriģinālu svečturi. Mācītāju draudzi 
sveica visas Madonas prāvesta iecirkņa drau-
dzes, kā arī Gulbenes un Balvu draudzes.

Gribas atzīmēt, ka par Reini šajā dienā 
priecājās viņa ģimenīte. Es personīgi biju sa-
jūsmināts par to siltumu un patieso prieku, ko 
izstaroja Reiņa laulātā dzīves draudzene Marti-
ņa. Jāatzīmē, ka Marta aktīvi iesaistās draudzes 
dzīvē, gan darbojoties draudzes Svētdienas 
skolā, gan palīdzot organizēt dažādus pasā-
kumus. Dievkalpojumu ar savām skanīgajām 
balsīm krāšņāku darīja Vinetas Krēsliņas vadī-
tais sieviešu ansamblis. Paldies viņām. Svētki 
beigušies un mācītājam Reinim Bikšem sākas 
ikdienas darbs. Jau trešdien, 14. jūnijā, viņš 
piedalījās komunistiska režīma upuru piemiņas  
brīdī Cesvainē. Dievkalpojuma noslēgumā visi 
pulcējās uz sadraudzību.

Imants Zembergs 

1. jūnija velobrauciens 

Svētku Dievkalpojums LELB 
Lubānas draudzes baznīcā

Lubānas ev. lut. 
dievnama 145 g. un draudzes 
170. gadskārtas jubilejas dienā 

Stalts dievnams stāv pāri Lubānas  
klāniem
Un atkal, kā senāk, viss zaļo un zied.
Dzied koris, skan ērģeļu balsis tāli
Un pāri novadiem svētību sniedz.

Jau 145 gadus
Mīļš bijis ir lielais lūgšanu nams.
Te kristības, svētības guvuši rados
Un laulību svinības skaistākās.

Arī šodien mums īpaša vērtība –
Bīskaps – ar jauno mācītāju...
Lai draudzei ilgi prieks – Dieva  
svētība,
Pie svētnīcas altāra stāvot.

Vislabāko vēlot –
Lubānas Romas katoļu draudze
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Vasaras laikā, it īpaši, tuvojoties Līgo 
svētkiem, kad cilvēki cenšas izbaudīt ik-
katru saulaino dienu, dodoties ārpus pil-
sētām, lai baudītu ielīgošanu dabā, uzma-
nības centrā nonāk atkritumi, kas ir katra 
cilvēka ikdiena. Jautājums, cik atbildīgi 
katrs pret tiem izturas – šķiro, slēdz līgu-
mus par atkritumu apsaimniekošanu vai 
atstāj aiz sevis mēslus piknika vietās un 
piesārņo mežus. Atkritumu apsaimnieko-
tājs „Pilsētvides serviss” skaidro, ar ko 
draud nelegālās atkritumu izgāztuves me-
žos un citās tiem neparedzētās vietās.

“Jāatzīst, ka par atkritumu negatīvu ie-
tekmi uz apkārtējo vidi ir daudz stāstīts un 
skaidrots, bet diemžēl ievērojamā daļa sa-
biedrības joprojām nesaprot, ka, pieļaujot 
atkritumu nokļūšanu vidē, cilvēki apdraud 
ne tikai dabas objektus un vietējo faunu, bet 
pirmkārt paši savu veselību un dzīvesvides 
drošību”, pauž SIA “Pilsētvides serviss” val-
des loceklis Jurģis Ugors, “Pēdējos gados 
nelegālo izgāztuvju skaits Latvijas mežos 
arvien pieaug. Neapšaubāmi, situācija ar 
nelegālām izgāztuvēm veidojusies, jo ne 
paši cilvēki, ne daži atkritumu apsaimnieko-
tāji nevēlas maksāt par sadzīves atkritumu 
vai būvgružu noglabāšanu poligonos un 
izvēlas lētāko ceļu – izgāzt tos mežā vai ci-
tur dabā. Tāpat ir cilvēki, kuri arī šķirojamos 
atkritumus, kurus var nodot bez maksas, 
apzināti ved uz mežu un tur veido nelegālas 
izgāztuves.”

Kā liecina SKDS pētījuma dati, mežos 
katru gadu atpūšas vismaz 82% Latvijas ie-
dzīvotāju, un atpūtnieku skaits arvien palie-
linās. Taču vienlaikus saasinās arī mežu pie-
sārņojuma problēma – atpūtai dabā cilvēki 
aizvien vairāk izmanto vienreiz lietojamos 
traukus, salvetes, iesaiņojumu, grilus, ko at-
stāj turpat mežā. Vislielākās raizes mežam 
sagādā pieaugošais plastmasas atkritumu 
īpatsvars, kas atšķirībā no papīra nesadalās. 
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 
ik gadu Latvijā tiek radīti gandrīz divi miljoni 
tonnu atkritumu, no kuriem lielāko daļu rada 
iedzīvotāji. No visa radītā atkritumu apjoma 
tikai 70% tiek noglabāti izgāztuvēs un po-
ligonos, tas nozīmē, ka liela daļa izmesto 
atkritumu nonāk dabā – mežos, pļavās un 
citās vietās.

Atkritumi ir vieni no lielākajiem un 
bīstamākajiem vides piesārņotājiem. 
Sadzīves atkritumiem sadaloties (sapūstot 
vai sairstot), rodas cilvēku un dzīvnieku ve-
selībai kaitīgas gāzes – oglekļa dioksīds, 
metāns un nelielos daudzumos – citas 
gāzes. Lielākā daļa no šīm gāzēm arī veici-
na klimata pārmaiņas. Ja atkritumu sastāvā 
ir priekšmeti, kas satur smagos metālus, 
piemēram, kadmiju, svinu, dzīvsudrabu un 
citas bīstamas ķīmiskas vielas, tad dažādu 
ārējo vides faktoru iedarbības rezultātā, tām 

Nemēslo mežā – nespļauj akā, 
no kuras dzersi!

sadaloties, tiek piesārņota augsne, ūdens 
tilpnes, dzeramais ūdens. Šie ķīmiskie sa-
vienojumi, caur ūdeni vai pārtiku, nonākot 
cilvēku vai dzīvnieku organismā, palielinātās 
koncentrācijās, var izraisīt patoloģiskas 
izmaiņas, veicinot dažādas saslimšanas. 

“Cilvēki ņem visu labo, kas ir dabā, iz-
manto un izmet atkritumu izgāztuvē. Tāpēc 
ir svarīgi pašā pamatā mainīt mūsu rīcību: 
sākt iegūt izejvielas un enerģiju no atkritu-
miem, nevis ņemt to no dabas! Atkritumu 
šķirošana atvieglo to atkārtotu izmantošanu 
un samazina bīstamo atkritumu nonākšanu 
apkārtējā vidē,” uzsver Jurģis Ugors.

Atkritumu apglabāšana izgāztuvēs vai 
poligonos aizņem lielas platības. Sadzīves 
atkritumu apjoms pasaulē pieaug vidēji par 
5% gadā. Arī iedzīvotāju daudzums un re-
sursu patēriņš katru gadu pieaug. Daudz 
vērtīgāk ir zemes teritoriju izmantot lauk-
saimniecībai, mežsaimniecībai vai būvnie-
cībai. Tāpēc sabiedrībai ir pastiprināti jāpie-
vēršas  šķirošanai un otrreizējai pārstrādei.

Lubānas novadā pastāv vairākas atkritu-
mu apsaimniekošanas iespējas. Iedzīvotāji 
var noslēgt līgumu par atkritumu apsaim-
niekošanu ar novadā strādājošo uzņēmumu 
“Pilsētvides serviss”, kurš nodrošinās atkri-
tumu savākšanu no juridiskām personām, 
daudzdzīvokļu mājām vai privātmājām un to 
atbilstošu apglabāšanu atkritumu poligonā. 
Turklāt Lubānas novadā pastāv seši šķiroto 
atkritumu pieņemšanas punkti, un katrs ie-
dzīvotājs var atrast savai dzīves vietai vistu-
vāko.

Jāatgādina, ka mēslošana dabā ir ar 
likumu sodāma rīcība. “Zemes īpašnieki 
būvgružotāju visatļautības dēļ cieš simtiem 
tūkstošu eiro zaudējumus, toties neviens 
būvgružotājs patiesībā nav anonīms. Katrā 
no šādām izgāztuvēm var atrast ne vienu 
vien pierādījumu, kas varētu aizvest līdz pat 
mēslotāja mājas slieksnim, dodot iespēju 
policijai saukt viņus pie atbildības,” pievērš 
uzmanību “Pilsētvides serviss” vadītājs.

Atkritumu apsaimniekošanas likums no-
saka, ka ikvienam sadzīves atkritumu radītā-
jam jābūt noslēgtam līgumam ar atkritumu 
apsaimniekotāju par to savākšanu, sedzot 
visas izmaksas. Šādiem līgumiem jābūt 
noslēgtiem ne tikai privātmāju un dzīvokļu 
īpašniekiem vai īrniekiem, bet arī vasarnīcu, 
vasaras mītņu un citu īslaicīgu apmešanās 
vietu īpašniekiem vai izmantotājiem. Savu-
kārt par atkritumu izmešanu mežā saskaņā 
ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu ko-
deksu paredzēts ievērojams naudas sods 
– fiziskām personām uzliek naudas sodu no 
70 līdz 700 eiro, konfiscējot pārkāpuma iz-
darīšanai izmantoto transportlīdzekli vai bez 
tā konfiskācijas. Savukārt juridiskām perso-
nām sods var būt no 350 līdz 2900 eiro ar vai 
bez transportlīdzekļa konfiskācijas.

Pašvaldība jau 2016. gada augustā un 
16. septembrī laikrakstā “Lubānas Ziņas” 
informēja, ka Lubānas novada iedzīvotājiem 
ir jānoslēdz līgums par sadzīves atkritumu iz-
vešanu ar SIA “Pilsētvides serviss” līdz 2016. 
gada 1. oktobrim. Minētā informācija tika ie-
vietota arī pašvaldības mājaslapā www.luba-
na.lv. SIA “Pilsētvides serviss” novada iedzī-
votājiem piedāvāja iespēju pašvaldības ēkā 
Tilta ielā 11, Lubānā slēgt līgumus par atkri-
tumu apsaimniekošanu. Iedzīvotāju aktivitāte 
bija liela, tomēr izrādās, ka ne visi noslēdza 
šos līgumus.

Jūnijā pašvaldība izsūtīja 107 brīdinā-
juma vēstules ar lūgumu noslēgt līgumu ar 
pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimnieko-
tāju SIA “Pilsētvides serviss” līdz 2017. gada 
1. augustam. Ja noteiktajā termiņā atkritumu 
apsaimniekošanas līgumu nenoslēgs, tad var 
tikt piemērots administratīvais sods, atbilstoši 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. panta 
otrajai daļai, kas nosaka, ka “Par sadzīves at-
kritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos 
pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu 
savākšanā uzliek naudas sodu fiziskajām per-
sonām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, 
bet juridiskajām personām – no četrsimt trīs-
desmit līdz tūkstoš četrsimt euro.”

Pašvaldība atgādina, ka atkritumu izve-
šanas tarifs par 1 m3 ir 15,77 EUR (t.sk. PVN 
21%). Atkritumu konteineru nodrošina opera-
tors bez papildu maksas. 

Par atkritumu, kas nav cietie sadzīves at-
kritumi (zaļie atkritumi – lapas, zari vai tml., 
būvgruži un lielgabarīta atkritumi) apsaim-
niekošanu, izvešanu iedzīvotāji var vienoties 
rakstiski ar SIA “Pilsētvides serviss” pēc pa-
sūtītāja (iedzīvotāja) rakstiska pieprasījuma.

Iedzīvotāji bieži jautā, kur var nodot vecās 
elektroiekārtas? Atbilde: Ikvienam ir iespēja 
nodot savas vecās elektropreces, baterijas, 
akumulatorus, apgaismes iekārtas, sadzīvē 
lietotos ķīmijas līdzekļu iepakojumus, azbes-
ta būvniecības atkritumus Lubānā, Latgales 
ielā 40 (SIA “Lubānas KP” darbnīcu teritorijā) 
darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00. 
Nododot elektroiekārtas otrreizējai pārstrā-
dei, tām ir jābūt neizjauktām, piemēram, le-
dusskapim jābūt ar kompresoru, televizoram 
ar kineskopu, datoram ar mātes plati un tam-
līdzīgi.

Tāpat pašvaldība vēlreiz vēlas atgādināt 
iedzīvotājiem par atkritumu šķirošanu kapos. 
Lūgums izlietotās svecītes, plastmasas trau-
ciņus un citus atkritumus, kuru sadalīšanās 
laiks ir ļoti ilgs, novietot tiem paredzētajos 
konteineros pie kapiem, bet savukārt savāk-
tās lapas, vecos ziedus (zaļos atkritumus) no-
vietot tiem paredzētajās vietās. Kārtējo reizi 
lūgums iedzīvotājiem sadzīves atkritumus no-
vietot savos piemājas konteineros nevis vest 
uz konteineriem pie kapiem. Būsim kulturāli!

SIA “Pilsētvides serviss” (t. 64495050; 
mob. 25749599; gulbene@pilsetvide.lv 

Ligita Pētersone

Pretenzija –  
brīdinājums



Interesanti. Aktuāli
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Aktuāli. Interesanti

1. jūlijā stāsies spēkā grozījumi iedzīvo-
tāju reģistra likumā par personas koda pie-
šķiršanu. Šobrīd pirmie seši cipari perso-
nas kodā sniedz informāciju par personas 
dzimšanas datumu, pārējie pieci ir sistē-
mas automātiski ģenerēti cipari. Personas 
kods, kurā atspoguļots personas dzimša-
nas datums, tiks piešķirts līdz 2017. gada 
30. jūnijam.

No 1. jūlija, stājoties spēkā jaunajam re-
gulējumam, personas kods tiks veidots no 
vienpadsmit cipariem (ciparu skaits perso-
nas kodā nemainīsies), nodrošinot perso-
nas kodu neatkārtošanos; personas koda 
pirmie cipari būs “32”, bet pārējie cipari 
būs sistēmas automātiski ģenerēti nejau-
ši cipari no “0” līdz “9”. Personas nevarēs 
izvēlēties sev vēlamo vienpadsmit ciparu 
kombināciju, to automātiski ģenerēs sistē-
ma. Personas koda pirmā daļa vairs nesa-
turēs personas dzimšanas datus.

Likumprojekts paredz, ka persona, 
kurai personas kods piešķirts līdz 2017. 
gada  30. jūnijam (ieskaitot), sākot ar 2017. 
gada 1. jūliju, būs tiesīga vienu reizi, per-

sonīgi iesniedzot Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldei iesniegumu, lūgt, lai maina 
tai piešķirto personas kodu uz tādu perso-
nas kodu, kurā netiek norādīts dzimšanas 
datums. Par iesnieguma iesniegšanu per-
sonas koda maiņai valsts nodeva netiek 
noteikta.

Ja personas kods vienreiz būs mainīts, 
otrreiz to mainīt uz citu vai atpakaļ uz tādu, 
kāds tas bija pirms maiņas (ar dzimšanas 
datiem), nevarēs. 

Mainot personas kodu, personu aplie-
cinošs dokuments kļūst nederīgs un tas 
ir jāmaina. Par personu apliecinoša do-
kumenta maiņu paredzēta valsts nodeva. 
Personas koda maiņas gadījumā personai 
nav jāmaksā par personas koda maiņu, bet 
personai ir jāmaksā valsts nodeva par per-
sonu apliecinoša dokumenta maiņu.

Tāpat personai jārēķinās ar papildu 
izmaksām par citu dokumentu, kuri satur 
personas kodu, maiņu, kā, piemēram, au-
tovadītāja apliecības maiņu. 

S. Saukuma-Laimere

Par grozījumiem Iedzīvotāju 
reģistra likumā

Vasara tā īsti vēl nav sākusies, bet mo-
tokrosa sezona jau pusē. Arī Lubānas spor-
tisti ir piedalījušies vairākās Latvijas mēroga 
sacensībās un sasnieguši labus rezultātus. 
No Lubānas aktīvi sacensībās piedalās 
vairāki sportisti: Evelīna Galeja, Niks Kiuku-
cāns, Sandijs Klikučs, Gvido Kļeba, Guntis 
Klikučs. 

LAMA (Latvijas al-
ternatīvā motosporta 
asociācija) organizē-
tajās sacensībās ir 
aizvadīti četri posmi 
no astoņiem. Esam ie-
guvuši arī godalgotās 
vietas divās klasēs.

Pēdējā posmā, 
kas risinājās Ikšķiles 
novada Elkšņu mo-
totrasē, Niks Kiuku-
cāns pirmo reizi savā 
motosportista karjerā 
ieguva pirmo vietu 
un arī kopēvērtējumā 
atrodas pirmajā vie-
tā. Pēc četriem pos-
miem savās klasēs 
Gvido Kļeba ieņem 
11. vietu (Gvido startē 
ļoti spēcīgu sportistu 
konkurencē). Sandijs 
Klikučs ierindojas 13. 
vietā. Guntis Klikučs 
ierondojas 1. vietā. 

Arī mūsu jaukā meitene Evelīna Galeja, 
kas šogad ir pārgājusi uz spēcīgu grupu 
un startē ar jaudīgo 65 m3 motociklu, rāda 
labus rezultātus visās sacensībās. Novēlu 
vecākiem izturību un sportistiem labus star-
tus, sezonu turpinot!

Guntis Klikučs

Sasniegumi motosportā

Lokšaušanas 
sacensības

25. jūnijā dabas takā pie Aiviekstes noti-
ka Līgo lokšaušanas sacensības. Sacensībās 
piedalījās 50 dalībnieki. Paldies visiem, kas 
nenobijās un atnāca! 

Sacensību uzvarētājas meiteņu grupā:  
1.v. Ortija Tīna Grīnberga; 2.v. Kate Rasa Žvagi-
na; 3.v. Elza Marta Žvagina. 

Zēnu grupā: 1.v. Amands Dzenis; 2.v. Jēkabs 
Zēmelis; 3.v. Nauris Stiprais. 

Pieaugušo konkurencē labākās lokšāvē-
jas: 1.v. Sanita Grīnberga; 2.v. Elīna Vēkšēja; 
3.v. Iveta Zariņa. 

Vīru grupā: 1.v. Māris Zvērs; 2.v. Gintis Dze-
nis; 3.v. Sandis Spriņģis. 

Paldies brīvprātīgajiem palīgiem un atbalstītā-
jiem, lai pasākums būtu izdevies: Lubānas no-
vada pašvaldībai, Mārim Zvēram, Ivetai Zariņai, 
Kārlim Libertam, Sandim Spriņģim, Anitai Dze-
nei, Dacei Rudzītei, Katrīnai Valainei, Sandrai 
Valainei, Jurim Saliņam, biedrībai “ABORIEŠI”.

Sportiskas  
aktivitātes 

 Katru svētdienu plkst. 9.00 dabas takā 
“Aiviekstes ozoli” notiek vingrošanas no-
darbības (vidējās un augstās intensitātes 

grupas vingrotāji pa vasaru vingros kopā). 
Nākamā nodarbība 2. jūlijā. Tiekamies!

 15. jūnijā Lubānas veselības un so-
ciālās aprūpes centrā notika Sporta diena 
gan centra iemītniekiem, gan darbiniekiem. 
Programmā bija dažādas jautras atrakcijas, 
stafetes, galda spēles, šaušana ar loku pa 
mežakuili, šaušana ar pneimatisko šauteni 
pa biatlona mērķiem, pupiņu šķirošana utt. 
Noslēgumā pikniks, mūzika un jauka pasē-
dēšana. Paldies brīvprātīgajiem palīgiem 
no jauniešu centra, Lindai Irbei, Deivo Mū-
kinam, kurš pats pieteicās palīdzēt, aprū-
pes centra darbinieku bērniem par pieda-
līšanos pasākumā un jautrības dzirkstelītes 
ienešanu. 

Sporta pasākumu organizators  
Māris Valainis



14. jūlijā plkst. 20.00 
Lubānas pilsētas klubā

Amatierteātra “ZELTRAČI” 
iestudējumā izrāde

A. Niedzviedzis

“DŪDENE ZIN”
Lomās darbojas: 

Ilona Malahovska, Jautrīte Aizsilniece, 
Dzintars Aizsilnieks, Aiva Caunīte, 

Jānis Solzemnieks, Linda Dubrovska, 
Gunta Brieze, Didzis Pomers.

Vadītāja:  Gunta Brieze

Ieeja – brīva
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Līdz 15. jūlijam Lubā-
nas novada tūrisma un kultūr-

vēsturiskā mantojuma centrā vēl var 
apskatīt tautas lietišķās mākslas stu-
dijas “Gundega” izstādi “Zīda kaislī-
bas”, kur izstādes dalībnieču viens no 
iedvesmas avotiem – latviešu gleznie-
cības klasiķa Rūdolfa Piņņa abstraktā 
glezniecība.

Un tikai baltā ziedā vēl bites 
dziesma skan. 

Tas, ko tev nepateicu un ko tu 
nepateici man.
  (V. Strēlerte)

Esam kopā ar Tevi, Edgar, 
un Taviem mīļajiem, 

pavadot vectētiņu smilšu kalniņā.

Klasesbiedri, vecāki un audzinātāja 
Meirānos

Ja jūs vēlaties savus bērnus pieteikt 
bērnības svētkiem, tad interesenti tiek 

aicināti pieteikties 
Lubānas kultūras namā vai pa telefonu 

26594314 līdz 3. jūlijam.

Ilgu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņa padarīji,

Lai nu viegli zemes māte
Pārklāj savu paladziņu.

Klusa un patiesa līdzjūtība
Ivetai Reidzānei un tuviniekiem, 

tēti, vectētiņu mūžībā pavadot.

Meirānu tautas nama vadītāja Inga 
Aizsilniece, senioru tautas deju kolektīvs 

“Meirāni”, tradīciju kopa “Sietiņš”, 
amatierteātris “Zeltrači”,

sieviešu deju kopa “Magones”

Viss kā parasti,
Tik tevis nav.

Vēji glāsta zaļo priežu skaras,
Un klusas sāpes neļauj rītam aust.

Kad aizsaules ceļos tiek pavadīta 
Tatjana Ņikitina, izsakām līdzjūtību 

māsai Vijai Krivišai, mammai Almai 
un pārējiem tuviniekiem.

Draugi: Vija, Aivars, Pēteris, 
Lonija, Velta, Marta

5. augustā
Meirānu tautas namā
amatierteātra “Zeltrači”

izrāde 
A. Niedzviedzis

“Dūdene zin”
(vadītāja Gunta Brieze)

Ieejas maksa – 1,50 EUR, 
skolēniem – 1 EUR

Izrādes norises laiks tiks precizēts afi šās, 
laikrakstā “Lubānas Ziņas” un 

mājaslapā www.lubana.lv

No plkst. 22.00

Kapusvētku 
balle

Ielūdz grupa “Kamēr jauni”

Ieejas maksa – 3 EUR

29. jūlijā 
Lubānas Vecajos kapos – plkst. 13.00
Lubānas Jaunajos kapos – plkst. 14.00

5. augustā
Visagala kapos – plkst. 12.00 

Vai tiešām vairs nedziedās lakstīgala?
Vai tiešām vairs dzeguze nekūkos?

Un tikai virši drebēs no sala?
Vējš pēdējo kļavas lapu dos?

(A. Vējāns)

Izsakām līdzjūtību Vijai Krivišai, 
māsu pavadot mūžībā.

Darba kolēģi pastā

Nākamais “Lubānas Ziņu” 
numurs iznāks 14. jūlijā.
Informāciju iesniegt domē 
redaktorei līdz 7. jūlijam.

PĀRDOD ūdens tvertni (1000 l). 

T. 26279120

Mazi saules dzīpariņi
Manos vējos un 
saulītē tinas,
Kā mīļi, mazi cipariņi
Pret gaismiņu vijas un 
vijas.
Šiem mazajiem saules 
pirkstiņiem
Lai saulīte ceļu vada,
Un gaišajiem acu plakstiņiem
Lai prieks un laimīte rada.
  (Ā. Āre)

15. jūnijā piedzimis dēliņš 

Kristofers
Apsveicam vecākus 
Egitu Luteri un 
Andi Ķēniņu!

20. jūnijā piedzimusi meitiņa 

Renāte
Apsveicam vecākus 
Sabīni Medni un Miku Peilānu!

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

Vienīgi šī ziņa –
Nežēlīgi skumja, negaidīti cieta.

(V. Kokle-Līviņa) 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Almai Vihrovai, Vijai Krivišai 

un viņu tuviniekiem, 
pavadot tuvu un mīļu cilvēku 

pēdējā gaitā.

Ārija, Daiga, Igors

Ieeja – 

3 EURIeeja – 

3 EUR

29. jūlijā no plkst. 22.00 
Lubānas pilsētas estrādē

��������LE 
Jums spēlēs grupa “Brālīši”

Darbosies bufete

Koncerta programmā iekļauti visi 
dziedātājas hīti jeb, kā saka pati Aija, 
“pašlaik aktuālākās dziesmas” – Kārļa 

Lāča, Harija Zariņa, Ulda Marhilēviča u.c. 
autoru skaņdarbi “Tumsā”, 
“Kamoliņš”, “Kafi jas krūze”, 

“Lelle”, “What For?!”, 
“Ar tevi lasīju kastaņus”, 

“Vēl”, “Kā neviens”, “Tu un es”, 
“Ēnas”, “Pavasaris” u.c.

Šis koncerts Lubānā būs kā noslēgums 
vienam mākslinieces dzīves un karjeras 

posmam un skaists tilts uz 
gaidāmo albumu.

IEEJA UZ KONCERTU – BRĪVA

29. jūlijā plkst. 18.00
Lubānas pilsētas estrādē

Lubānas novada pašvaldība dāvina 
novada iedzīvotājiem 

NEN
OKA
VĒ!

KAPUSVĒTKI

Koncerta programmā iekļauti visi 


