
Sestdien, 6. oktobrī, 
notiks 13. Saeimas vēlēšanas.
Lasiet vēlēšanu informāciju izdevuma 3. lpp.

24. septembris –
 svētku diena

visiem
12. jūlijā, stājas spēkā grozījums likumā 

“Par svētku, atceres un atzīmējamām die-
nām”, ar kuru par svētku dienu noteikts šā 
gada 24. septembris – Viņa Svētības pāves-
ta Franciska pastorālās vizītes Latvijā diena.

Tieslietu ministrijas apkopotā informāci-
ja par reliģisko organizāciju darbību 2016. 
gadā liecina, ka Romas Katoļu baznīcai bija 
piederīgi 337 676 katoļticīgie Latvijas iedzī-
votāji. Prognozējams, ka pastorālā vizīte pie-
saistīs arī citu konfesiju piederīgo interesi.

Šīs svētku dienas statuss tiek noteikts 
tikai vienai darba dienai – 2018. gada 24. 
septembrim, kas ir pirmdiena, un tai netiek 
paredzēts regulārs raksturs.

Šā gada 24. septembris kā svētku diena 
noteikts likuma 1. pantā. Un uz to attiecas 
Darba likuma regulējums, līdzīgi kā uz citām 
svētku dienām.

Interesentiem informācija par pāvesta vi-
zīti Aglonā – lasiet 8.lpp.

Lubānas pilsētas bibliotēkā kopš š.g. maija atradās Latvijas 
Tautas Saimes grāmatas sējums, kurā ikvienam iedzīvotājam 
bija iespēja ierakstīt veltījumu, vēlējumu, novēlējumu, pārdo-
mas, apsveikumus, attīstības ideju Latvijas valstij simtajā ju-
bilejā. Grāmata ar tajā veiktajiem 17 ierakstiem aizceļojusi uz 
Rīgu, lai kopā ar pārējiem pa Latvijas novadiem ceļojušajiem 
grāmatas sējumiem varētu tikt nodota Latvijas Valsts preziden-
tam. Kā jau ticis minēts, visi 25 Tautas Saimes grāmatas sējumi 
atradīsies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur būs brīvi pieejami 
interesentu apskatei.

Aleksandra Lebeda fotogrāfija.

Aleksandra Lebeda fotogrāfija.
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2017. gadā siltuma ražošanai Aivieks-
tes labā krasta katlumājā Ozolu ielā tika 
piesaistīts investors SIA “Granulu Mobi-
lais Siltums”. Kāda bija aizvadītā apkures 
sezona, ko sola nākamā sezona?

Saruna ar SIA “Granulu Mobilais Sil-
tums” direktoru, līdzīpašnieku Normundu 
Randaru:

– Cik aptaujājām, vai iedzīvotāji paši iz-
teicās, tad ar aizvadīto apkures sezonu bija 
apmierināti. Daudzi teica paldies par labu 
servisu. Visi labi zinām, ka nav iespējams 
nokurināt, lai visiem būtu vienādi labi. Ja ma-
lējos dzīvokļos ir vēsāks, tad vidējos dzīvok-
ļos jātur vaļā logi, jo ir par karstu. Ja malējos 
dzīvokļos ir karsti, tad vidējos dzīvokļos jā-
cepjas ārā. Liela loma šinī jautājumā ir māju 
siltināšanai un arī siltummezglu izbūvei. Kā 
dzirdēju, tad pašreiz Lubānā notiek šāda sil-
tumapgādes sistēmas modernizācija.

Lubānas iedzīvotāju maksāšanas kultū-
ra par saņemto pakalpojumu varēja būt la-
bāka. Izejot no savas pieredzes citās pilsē-
tās, rēķinājāmies, ka apmaksas problēmas 
par piegādāto siltumu būs ar aptuveni 10% 
iedzīvotāju, tomēr patreiz šis skaitlis svār-
stās ap 15%, kas naudas izteiksmē sastāda 
apmēram 12000 eiro lielu parādu. Tā kā ne-
esam represīvu metožu piekopēji, visi kavē-
tāji ir brīdināti gan mutiski, gan rakstveidā, 
ar vairākiem ir noslēgti saskaņotie parāda 
atmaksas grafi ki, balstoties uz šo iedzīvotā-
ju maksāšanas spējām. Diemžēl, ir arī tādi, 
kuri neuzskata par vajadzīgu ne maksāt, ne 
arī plānot apmaksas iespējas nākotnē. Šeit 
mēs esam bezspēcīgi un 12 dzīvokļi jau ir 
nodoti tiesu izpildītāju rīcībā, kuri arī lems, 
kā rīkoties dotajā situācijā. Ļoti ceram, ka 
šie nemaksātāji sapratīs situācijas nopiet-
nību un tomēr negribēs šķirties no saviem 
dzīvokļiem!

Jaunajai apkures sezonai esam gatavi. 
Jaunie katli ir notestēti, pieņemti ekspluatāci-
jā. Vecie katli, kas pieder SIA “Lubānas KP”, 
joprojām stāv rezervē, ja nu kas notiek. Kā 
zinām, šķeldai, kurināmajam ceļas cenas, 
tāpēc, lai arī turpmāk saglabātu esošo sil-
tuma tarifu, esam pārgājuši uz automatizētu 
apkures katlu apkalpošanu, kas ļauj sama-
zināt kurinātāju skaitu uz pusi, kā arī būtiski 
ietekmē kurināmā materiāla patēriņu.

 Ir noslēgts līgums par šķeldas piegādi 
ar vietējo uzņēmumu – SIA Holzwerke Lu-
bāna. Šķelda atradīsies konteinerī, kura til-
pums ir 150 m3.

Lubānā mums patīk, labprāt strādājam. 
Ceram uz turpmāku sadarbību!

Ar Normundu Randaru sarunājās 
Ligita Pētersone

Apkures 
sezonai esam 

gatavi Kā zinām, jau aizvadītajā mācību gadā 
pedagogiem bija jādomā, kā mācīt, jo pirmo 
reizi viņu darba praksē parādījās tāds termins 
kā – kompetenču izglītība. Kā kompetenču 
pieeja mācību procesā realizējas praksē, tiek 
aicināta pastāstīt Lubānas vidusskolas direk-
tores vietniece mācību darbā Sanita Barane:

“Ar pārmaiņu vēju klāt jaunais 2018./2019.
mācību gads, līdzi nesot daudz neskaidrību, 
jautājumu, jaunumu.

Viens no nezināmajiem ir kompetenču 
pieeja mācību procesā, kas nozīmē īstenot 
mācības tā, lai skolēni spētu ne tikai iegūt 
zināšanas un prast tās mērķtiecīgi un atbil-
dīgi pielietot, bet arī attīstītu vēlmi un spēju 
mācīties mūža garumā. Tam nepieciešama 
mācīšanas pieejas maiņa, kas valstī sāksies 
ar 2019./2020.mācību gadu. Mācību saturā 
un procesā galvenais akcents tiks likts uz 
skolēnu praktisko darbošanos, līdz ar to arī 
pedagogiem būs jāmainās, jākļūst mūsdienī-
gākiem. 

Lubānas vidusskolas pedagogi šim no-
tikumam gatavoties jau sāka 2017./2018.
mācību gadā. Skolas vadība apguva peda-
gogu profesionālās kompetences pilnveides 
programmu “Kompetenču pieeja mācību 
saturā: Skolas vadības loma jaunā mācību 
satura un pieejas mācībām ieviešanai sko-
lā”, pedagogiem uzlabot mācību procesu 
palīdzēja mācīšanās konsultants. Skolotāji 
daudz mācījās gan teorētiski, gan analizēja 
savu vadīto mācību stundu video ierakstus. 
Skolā notika pedagogu metodisko izstrādņu 
skate, skolotāji darbojās Erasmus+ projektā 
“EDU CARE FULLY” (“Izglītība – rūpes par vi-
siem”). Pedagogi pilnveidoja prasmes starp-
disciplinārajā sadarbībā, proti, organizēja 
divu atšķirīgu mācību priekšmetu mācīšanu 

vienā mācību stundā (bioloģija – ķīmija; angļu 
valoda – ģeogrāfi ja). Skolēniem ļoti patika šā-
das darba formas, jo ļāva saprast, ka mācību 
process ir vienots un zināšanas un prasmes 
var izmantot arī neierastākās situācijās. Jau-
na darba forma bija arī Skolotāju sadarbības 
grupas, kurās darbojas noteikti vienas klases 
pedagogi, konstatēja dažādas mācību proce-
sa problēmas un kopīgi plānoja darbību, kura 
virzīta uz vienotu kopīgu mērķi.

2018./2019. mācību gadā iesāktais darbs 
tiks turpināts. 27. septembrī deviņi Lubānas 
vidusskolas pedagogi apmeklēs konferenci 
“Lietpratība pamatizglītībā” Rīgā. Konferen-
ces mērķis ir nostiprināt izpratni un veidot 
dialogu par skolotāja kā mācību vadītāja 
lomu, lai katram skolēnam būtu iespēja ie-
gūt mūsdienīgas lietpratības izglītību. Arī šajā 
mācību gadā turpināsim darbu Skolotāju sa-
darbības grupās, tiekoties vienu reizi nedēļā, 
lai gan mācītos, gan plānotu kopīgo darbu. 
Joprojām skolā darbojas mācīšanās konsul-
tants – Vita Paeglīte, kas palīdz skolotājiem 
veidot efektīvāku un mūsdienīgāku mācību 
stundu. Šo darbu ļoti atvieglo pilnveidotā 
skolas materiāli tehniskā bāze (jauni datori, 
televizori).

Liels prieks, ka 2018. gada rudenī Lubā-
nas vidusskolā mācības uzsāka 183 skolēni. 
Arī mūsu absolventi turpina mācības Valsts 
robežsardzes koledžā, Latvijas Universitātes 
Medicīnas fakultātē Farmācijas programmā, 
Daugavpils Universitātē Filoloģijas fakultātē.

Daudz nezināmā jaunajā mācību gadā, 
tomēr joprojām Lubānas vidusskolas saime ir 
gatava mainīties līdzi jaunajam.”

Lai veicas Lubānas vidusskolas saimei 
pilnveidoties, sekojot līdzi mūsdienīgām ten-
dencēm mācību procesā! Ligita Pētersone

Par kompetenču pieeju mācību 
procesā un citiem jautājumiem

 18. septembrī Lubānā viesojas Tautas 
panorāma. Pa vienam vien uz tikšanās vietu 
– Lubānas pilsētas skvēru (pie strūklakas) – 
dodas pensionāri. Vai mūsu pensionāri ir po-
litiski aktīvāki? Vai viņus nomāc vairāk prob-
lēmu, kā pārējos iedzīvotājus? Vai viņi domā 
par mūsu visu kopīgo nākotni? Uz tikšanos 
ar Tautas panorāmu personīgi nedevās ne 
vidējās paaudzes, ne jaunatnes pārstāvji. 
Vai tāpēc, ka ir vienaldzīgāki, vai tāpēc, ka 
netic, ka kaut kas nākotnē mainīsies? Par to 
domāsim 6. oktobrī, dodoties uz Saeimas 
vēlēšanām un paužot savu attieksmi.

 Līdz 15. oktobrim Lubānā plānots pa-
beigt divu daudzdzīvokļu māju (Ozolu iela 
5, Ozolu iela 7) pieslēguma centralizētajai 
siltumtrasei izbūvi un 6 siltummezglu izbūvi 
daudzdzīvokļu mājām Parka ielā. 

 Pašvaldība izsludinājusi iepirkumu 
“Kokskaidu granulu piegāde Lubānas vidus-
skolai”. Pieteikumi jāiesniedz līdz 1. oktobra 
plkst. 14.00. Informācija – www.lubana.lv.

Īsziņas Latvijas Tautas frontei 30
Aicinājums uz 
konferenci 8. oktobrī 

Šogad aprit 30 gadi, kopš 1988.
gadā Rīgā tika dibināta Latvijas Tautas fron-
te. Par godu šim notikumam Tautas frontes 
muzeja sabiedriskā padome un 4. maija Dek-
larācijas klubs organizē konferenci “Latvijas 
Tautas fronte par neatkarīgu un demokrātisku 
Latviju”. Konference notiks Dailes teātrī, Rīgā, 
8. oktobrī plkst. 11.00, pēc tam plkst. 16.00 
norisināsies svētku koncerts.

Lubānas novada pašvaldība aicina at-
saukties Lubānas novada iedzīvotājus, biju-
šos Latvijas Tautas frontes biedrus, kuri vēlas 
piedalīties konferencē. Lūdzam pieteikties 
konferencei, zvanot Tijai Žvaginai (64894026, 
m.t.28389333) vai sūtot e-pastu uz tija.zvagi-
na@lubana.lv vai admin@lubana.lv līdz 26. 
septembrim. Reģistrācija konferencei beig-
sies 1.oktobrī, tādējādi nepieciešams ievērot 
noteikto pieteikšanās laiku pašvaldībā.
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6. oktobrī – 
13. Saeimas 
vēlēšanas 

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem 

Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā būs sasnie-
guši 18 gadu vecumu. 

Tā kā Saeimas vēlēšanās vēlētāju uzskaitei nelie-
to vēlētāju reģistru, balsotāji tiks reģistrēti vēlēšanu 
iecirknī un par to tiks  izdarīta atzīme vēlētāja pasē. 

Līdz ar to vēlētāji, kuru rīcībā ir tikai personas ap-
liecība, no 2018. gada 24. septembra līdz 5. oktobrim 
varēs izņemt vēlētāja apliecību. Vēlētāja apliecību va-
rēs saņemt bez maksas tajā Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur tika izsniegta 
vēlētāja personas apliecība. 

Balsošanas iespējas
Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no 

plkst. 7.00 līdz 20.00. Balsot varēs jebkurā vēlētāja 
atrašanās vietai tuvākajā iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.

Ja nav iespēju nobalsot vēlēšanu dienā, vēlētājs 
var nodot balsi glabāšanā trīs dienas pirms vēlēša-
nu dienas. Vēlēšanu iecirkņi, kur varēs nodot balsi 
glabāšanā, atradīsies pilsētās un novados, kuros ir 
vismaz 7500 balsstiesīgo. Lubānas novada vēlēša-
nu iecirknī nodot balsi glabāšanā nebūs iespējams. 
Pilns balss nodošanas glabāšanā vēlēšanu iecirkņu 
saraksts publicēts Centrālās vēlēšanu komisijas mā-
jaslapā www.cvk.lv.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs ie-
rasties balsošanas telpās, šo vēlētāju aprūpētāji un 
slimojošu personu aprūpētāji, varēs pieteikt balsoša-
nu savā atrašanās vietā no 1. oktobra līdz 6. oktobra 
plkst. 12.00.

Lubānas novada vēlēšanu komisijas darba 
laiks

Lubānas novada pašvaldības vēlētāji iepazīties ar 
vēlēšanu materiāliem – 13.Saeimas vēlēšanām reģis-
trētajiem kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidā-
tiem, priekšvēlēšanu programmām, kā arī pieteikties 
balsošanai vēlētāja atrašanās vietā varēs Lubānas 
pilsētas klubā, Tilta ielā 14, Lubānā:

  pirmdien, 1. oktobrī, no plkst. 17.00 – 20.00,
  otrdien, 2. oktobrī, no plkst. 8.00 – 11.00,
  trešdien, 3. oktobrī, no plkst. 17.00 – 20.00,
  ceturtdien, 4. oktobrī, no plkst. 9.00 – 12.00,
  piektdien, 5. oktobrī, no plkst. 10.00 – 16.00.

Telefons informācijai – 29383603.

Tāpat ar vēlēšanu materiāliem varēs iepazīties vē-
lēšanu iecirkņos visā Latvijā iepriekš minētajos darba 
laikos, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas interneta 
mājaslapā www.cvk.lv. 

Līdz 6. oktobrim vēlētāju informēšanai par bal-
sošanas kārtību un citiem ar vēlēšanām saistītiem 
jautājumiem darbojas Centrālās vēlēšanu komisijas 
uzziņu tālrunis – 67049999. 

Lubānas novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja Sandra Līcīte 

Lubānas novada pašvaldība jūnijā no būvmaisījumu ražotāja – AS 
”Sakret Holdings” – saņēma dāvanā no unikāla betona veidotu telpisku 
ģerboni.

”Sakret” izlietais valsts ģerbonis pirms projekta uzsākšanas saņēmis 
Valsts Heraldikas komisijas akceptu par tā precīzu izstrādi. Tas sver 15 kilo-
gramus, ir 420×594 mm liels un 30 mm biezs. 

Pašvaldība nolēma dāvinājumā saņemto valsts ģerboni izvietot Lubānas 
vidusskolas foajē. Esam pateicīgi par dāvanu, un priecājamies, ka Latvijas 
valsts simbols atradīsies tieši izglītības iestādē, kur ik dienas skolas apmek-
lētājiem atgādinās par mūsu valstiskuma piederību.

Sabiedrisko attiecību speciāliste  
Tija Žvagina

Dāvanā saņemtais valsts ģerbonis 
mājvietu atradis Lubānas vidusskolā

Sociālais dienests organizē
Informācija vecākiem!

Trešdien, 17. oktobrī, Lubānas novada Sociālais dienests orga-
nizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu konsultācijas bērniem 
līdz 18 gadu vecumam. Iespējams saņemt acu ārsta un alergologa konsultāci-
jas. Pieteikties pie sociālās darbinieces Vēsmas Masas pa t. 20275661.

Baltinavieši izstaro latgalisko vitalitāti un sirds siltumu,
kas spēj izraut ikvienu no ikdienas steigas un sarīkot svētkus dvēselei

Meirānu tautas namā
6. oktobrī plkst. 19.00

Baltinavas dramatiskais kolektīvs “PALĀDAS”
piedāvā komēdijas Danskovīte 

“ONTANS I ANNE”
5. daļu

“ONTANS I PLĀŠNĪKI” 
(EKSTRASENSI)

Pie Annas Antona uz divām nedēļām ierodas Annas dēla ģimenes draugi – 
laulāts pāris no Rīgas. Antons jūt, ka mājās notiek dīvainas lietas. 

Atklājas, ka atbraukusī kundze ir zīlniece un ekstrasense.

Ieejas maksa – 3,00 EUR,  skolēniem – 1,00 EUR

Ivetas Peilānes foto. 
12. klase un Latvijas valsts ģerbonis.
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Vai dejotājiem ir dzīve pēc Dziesmu 
un deju svētkiem? Noteikti ir! TDA “Lu-
bāna” dejotāji, atgriezušies no Rīgas, 
mēģinājumus atsāka jau nākamajā nedē-
ļā, jo septembrī jādejo vienā no 227 Grie-
ķijai piederošajām apdzīvotajām salām. 

Patmos sala atrodas Egejas jūrā. Salā ir 
aptuveni 3000 pamatiedzīvotāju. 1999. 
gadā UNESCO Patmos salu ir iekļāvis pa-
saules kultūras mantojuma sarakstā. Vien-
laicīgi  Eiropas Savienība salā esošo Svētā 
Jāņa klosteri un Apokalipses alu ir atzinuši 
par vienu no septiņām populārākajām svēt-
vietām Eiropā. Kristiešu svētceļnieki bieži 
apmeklē salu saistībā ar pravieti Jāni un at-
klāsmes grāmatas rakstīšanu. 

Nevarētu nosaukt mūsu ceļojumu par 
svētceļojumu, bet šis bija garākais ceļoša-
nas laiks visā manā festivālu braucienu or-
ganizēšanas laikā, kas ir jau deviņi gadi. 
Zināma pieredze jau man tā kā būtu, tomēr 
šis brauciens – milzīga ceļošanas pieredze 
mums visiem. 

Trešdienas, 5. septembra pēcpusdie-
nā, ar SIA “Lubauto” mazo 16-vietīgo auto-
busu, kuram bija arī piekabe bagāžas 
transportēšanai un vienu vieglo mašīnu iz-
braucam no Lubānas. Grupā esam 20 cil-
vēki: 16 dejotāj, 2 mūziķi, tulks un es – ko-
lektīva vadītāja. Mūsu galamērķis – Grieķijai 
piederošā Patmos sala, lai no 7. līdz 9. sep-
tembrim piedalītos septītajā Patmos salas 
tradicionālās dejas un mūzikas festivālā. 

Patmos Kultūras centrs uz festivālu aici-
na 10 grupas, katru 18 dalībnieku sastāvā. 
Jādejo ar “dzīvo” mūziku, bet savus muzi-
kantus līdzi ņemt nevar, jo viņiem ir profe-
sionāli mūziķi. Pēc garām sarunām par to, 
ka mūsu mūzikas ir ļoti atšķirīgas, mums 
tika ļauts 2 mūziķus ņemt līdzi. Par prieku 
man un dejotājiem uz festivālu piekrita 
braukt festivālu pieredzes bagātās akor-
deonistes Silvija un Astra. Tomēr notis un 
audio ieraksti arī bija jāsūta uz Grieķiju. Tā 
vēl nebija bijis nevienā festivālā. 

No lidostas “Rīga” uz Atēnām lidojām 
nepilnas 3 stundas. Atēnās nolaidāmies 
pirms trijiem naktī. Kāpjot ārā no lidmašī-
nas, neviļus gribējās dziļāk ievilkt gaisu, jo 
šķita, ka tā vispār nav – karstums +25 grādi 
naktī. Pēc pusotras stundas braukšanas ar 
piepilsētas autobusu sešos no rīta esam 
Pireus ostā. Izņemam kuģa biļetes un gai-
dām ostas autobusu, lai brauktu uz mūsu 
vārtiem. Tie neviens mūs neved, izrādās 
par agru. Nolemjam, ka iesim kājām – ne-
pilns kilometrs. Visa grupa dodamies ar 
saviem lielajiem koferiem pa ostas teritoriju 
garām taksometru rindām. Tām tuvojoties, 
redzam, kā šoferi skrien uz savām mašī-
nām rokas berzēdami, bet lepnie un neat-
karīgie latvieši iet tik uz priekšu neapstāda-
mies!

Esam atraduši savus vārtus. Tomēr nav 
pārliecības, ka vieta ir īstā – viss šķiet pa-
mests, nekādu dzīvības pazīmju. Ir septiņi 
no rīta. Kuģis tikai 14.00. Acis visiem krīt 
ciet. Tā arī guļam uz soliņiem zem nojumes, 
uz koferiem. Osta pamazām sāk atdzīvo-
ties – piebrauc kravas mašīnas, parādās 

cilvēki, piepeld kuģis. 
12.00 kāpjam uz kuģa. Esam vieni no 

pirmajiem pasažieriem. Ērti iekārtojamies 
mums norādītajās vietās – krēslos ar lielām 
atzveltnēm. Vietas nav numurētas. Mums 
patīk. 8 stundas braucam. Esmu uz kuģa 
pirmo reizi mūžā, tāpēc man ir interesanti 
pastaigāt pa klājiem, pavērot Egejas jūras 
salas, kurām braucam garām.

22.00 esam Patmos salā. Festivāla or-
ganizatori mūs laipni sagaida un ar autobu-
su aizved uz viesnīcu pie Stefanos Katsa-
ros. Saimnieks sagaida, ierāda vietas. 
Dodamies gulēt, jo visiem ir vēlme atlaisties 
horizontāli pēc garā 30 stundu brauciena.

No rīta mostamies – saulīte smaida! 
Priecājamies par apkārt redzamo. Saim-
nieks ar meitu sarūpē brokastis. Dodamies 
uz mēģinājumu ar vietējiem muzikantiem. 
Nav slikti – mums piespēlē vijolnieks un 
kontrabass. Pēc mēģinājuma brīvo laiku iz-
mantojam pilsētas Skala, kurā dzīvojam, 
apskatei. Gaisa temperatūra +31. Pilsētas 
centrā ir pludmale, kurai nespējam paiet 
garām. Ūdens ir ļoti sāļš un ļoti dzidrs. Bau-
dām sauli, jūru un neskaitāmos motorolle-
rus, ar kuriem pārvietojas salas iedzīvotāji 
un tūristi.

Vakarā gatavojamies pirmajam priekš-
nesumam. Uzstājamies kā pēdējie! Ovāci-
jas lieliskas, bravo saucieni. Pateicoties vi-
jolniekam, deja Ačkups bija ar grieķu 
pieskaņu, bet tas nemaz netraucēja labi 
nodejot! Ejot uz autobusu, vēl un vēl saņe-
mam skatītāju atzinīgos vārdus. Esam tik 
ļoti atšķirīgi! Esam pirmais ārzemju kolek-
tīvs šajā festivālā.

Nākamajā dienā piedalāmies seminārā 
un mācāmies grieķu dejas. Ja līdz tam 
mums šķita, ka nevar saprast, ko grieķi 
dejo, tad pēc semināra arī latvieši spēj de-
jot grieķu dejas. Galvenais – iemācīties 
skaitīt savādāk. Vakarā kopīgas vakariņas 
visiem festivāla dalībniekiem.

Pēdējā diena bija emocijām vispiesāti-

nātākā. Rīts sākās ar ekskursiju uz Apoka-
lipses alu un Svētā Jāņa klosteri, kurā pats 
priesteris laipni mums visu izrādīja un iz-
stāstīja. Klosterī šobrīd dzīvo 16 mūki. Savā 
laikā šeit viesojusies Krievijas imperatore 
Katrīna Lielā un dāvinājusi dažādas ikonas, 
sudrablietas. Priesteris pastāstīja intere-
santas lietas – salā katru otro stundu ir ze-
mestrīce, visu šo gadu salā nav lijis, dzera-
mo ūdeni salā ieved no Rodas salas, kurā ir 
jūras ūdens attīrīšanas iekārtas. 

Pēcpusdienā notika gājiens no Kultūras 
centra uz skvēru, kurā visi festivāla dalīb-
nieki milzīgā aplī dejoja divas grieķu dejas. 
Arī mēs! Pēc tam festivāla noslēguma kon-
certs. Emocijām piepildīts. Grieķi ir ļoti at-
vērti un draudzīgi – kopīgi fotografējamies, 
priecājamies viens par otra tērpiem. Mēs 
redzam, cik grieķu tautas tērps ir dažāds, 
atšķirīgs. Grieķi brīnās, kā mēs varam tā 
griezties dejā (domātas apaļās polkas, kas 
mūsu programmā bija daudz) un tik ātri de-
jot. Viņi sen jau būtu nokrituši. Un atkal 
daudz ovāciju pēc priekšnesuma. Finālā 
grieķu kopdeja.

Pēc koncerta steidzīgi pārģērbjamies 
un prom uz kuģi. Nakts paredzēta ceļā. 
Šeit man gribas ievilkt elpu un... Man ir jā-
beidz rakstīt, jo limits ir izsmelts. Esam lai-
mīgi atgriezušies mājās pie saviem mīļa-
jiem. Pa ceļam vēl apskatījām Atēnas, 
Akropoles kalnā uzkāpām un apskatījām 
grieķu arhitektūras brīnumus, kā arī paskrē-
jām Panatinaiko stadionā, kas ir viens no 
pasaulē vecākajiem stadioniem (ticis uz-
celts apmēram 566. gadā p.m.ē.).

Lubānas dejotājiem iespēja pārstāvēt 
Latviju vairāk kā 2600 km uz dienvidiem no 
mājām bija pateicoties Valsts Kultūrkapitāla 
fonda piešķirtajam fi nansējumam.

 Paldies manai ģimenei, vecākiem, de-
jotāju ģimenēm, pašvaldībai, kultūras nama 
meitenēm, muzikantēm un visiem dejotā-
jiem par manu sapņu un ideju atbalstīšanu 
un realizēšanu. Laila Ozoliņa

Dejojam tālu, tuvu...
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Lubānas vidusskolā par vizuālās 
mākslas skolotāju šogad sāka strā-
dāt Iveta Skaba, kas prot sasniegt 
izvirzītos mērķus un gūt sekmes it 
visā. „Saldskābmaizes” komanda 
Ivetai novēl, lai pietiek spēka, ener-
ģijas un pacietības katrai dienai! 

Kad sapratāt to, ka gribat  kļūt 
par skolotāju? – Par skolotājas profe-
siju sāku domāt vidusskolas laikā. Tad 
radās tā doma, ka šī varētu būt mana 
nodarbošanās. Varbūt arī lielu lomu 
nospēlēja tas, ka vairāki klasesbiedri 
izvēlējāmies mācīties pedagoģiju. Tas  
bija laiks (deviņdesmito gadu sākums), 
kad īsti nevarēja saprast, kādas profe-
sijas nākotnē būs pieprasītas. Likās – 
skolotāji – tiem darbs būs vienmēr! Tā 
nu arvien strādāju šajā profesijā. 

Kuri priekšmeti skolā Jums vis-
labāk padevās? – Patika, tātad arī la-
bāk veicās, dzimtā  valoda, literatūra, 
ģeogrāfi ja un vizuālā māksla.

Vai varat aprakstīt, kāda izskatās 
viena diena skolotājas dzīvē? – Sko-
lotāja darbā katra diena ir savādāka, tā 
nes ko jaunu un interesantu. Kad esi 
skolā, no tevis ir jāplūst enerģijai, laip-
nībai un pozitīvismam.  

Vai ar bērniem ir grūti sastrādāties? 
– Grūtāk vai vieglāk sastrādāties – tas at-
karīgs no katra cilvēka rakstura, tempera-
menta, attieksmes pret apkārtējiem. Un 
es domāju, ka bērni jau ļoti jūt to patieso 
attieksmi, kāda ir skolotājam pret bērniem. 
Cenšos katram audzēknim atrast individu-
ālu pieeju, lai mūsu sadarbība sasniegtu 
labākus rezultātus.  

Kādas ir Jūsu kā skolotājas stiprās 
puses? – Pirmkārt, tā ir mīlestība pret  bēr-
niem un savu darbu. Tai  seko  atbildība, 
radošums, pozitīva sadarbība ar kolēģiem.

Kādam  mūzikas stilam dodat priekš-
roku? – Nevaru nosaukt vienu konkrētu 
stilu. Patīk ļoti dažāda mūzika, tas atkarīgs 
no noskaņojuma. Ir arī tādi brīži, kad šķiet – 
klusums ir labākā mūzika.

Kā relaksējaties  pēc garas darba ne-
dēļas bērnudārzā un skolā? – Ļoti labs re-
laksācijas veids – pakrāsot kādu mandalas 
zīmējumu vai ko citu (nereti kopā ar mei-
tām), jo tad atbrīvojas prāts no jebkādām 
domām. Vismaz man tā ir. Uzreiz pēc garas 
darba dienas dažas minūtes pabūt vien-
kārši bezdarbībā, neko nedarīt, un tad pēc 
brīža var atkal celties un iet darīt savu da-
rāmo. Nedēļas beigās apmeklēju baseinu. 
Kādu reizi brīvdienās kāda grāmata, ballīte 
vai ceļojums. 

Ko Jūs sagaidāt no jaunā mācību 
gada? – Gribētos, lai tomēr esam ceļā uz  
pārmaiņām – uz kompetencēm balstītu iz-
glītību. Lai mācības vairāk tuvinātu reālajai 
dzīvei un skolēniem līdz ar to ir skaidrāka 
izpratne par to, ko viņi mācās. Lai skolā ir 
daudz patīkamu un interesantu notikumu.

Ja Jūs varētu izdomāt vienu noteiku-
mu, kas būtu jāievēro visiem – kas tas 
būtu? – Jaunu noteikumu nepateikšu, bet 
tas varētu būt sen zināmais teiciens – “Ne-
dari otram to, kas pašam nepatīk”.  Domā-
ju, ja ikviens to ievērotu, mūsu dzīve noteik-
ti kļūtu labāka un vienkāršāka. 

Ko Jūs novēlat Lubānas vidusskolas 
skolēniem un skolotājiem šajā mācību 
gadā? – Skolotājiem vēlu radošu pieeju 
sava priekšmeta mācīšanā. Ņemot vērā 
skolēnu noslogotību – izvērtēt uzdodamo 
mājasdarbu apjomu. Protams, novēlu arī 
pacietību, enerģiju, dzīvesprieku un vese-
līgu humoru ikdienā.

Skolēniem – būt aktīviem, vēlēties izzi-
nāt, darboties, kļūdīties, no kļūdām mācī-
ties, domāt un būt atbildīgiem par savu rī-
cību, un galvenais – lai dienas gaitā pietiek 
laika atpūtai. 

Gan vieniem, gan otriem – lai prieks do-
ties uz skolu!

Ivetu iztaujāja skolotāja Ilona Kalniņa

Redzu, jūtu, piedzīvoju

Sveicināti saulainajā rudenī! 
Septembris skolā ir jaunā sākums. 

Jauna klase, jauns sols, kāds jauns kla-
sesbiedrs, jauni mācību priekšmeti, jaunas 
idejas, jaunas apņemšanās un jaunas ce-
rības. 

Apņemšanās tikt galā, būt varošam, 
apņemšanās piedalīties, būt vajadzīgam. 
Cerības uz izdošanos, sapratni un vērtīgi 
pavadītu laiku. Kas kuram no mums vērtī-
ba, kas ne, to zinām tikai mēs paši. Tomēr 
vērtību tā īsti pierāda tikai laiks. Tas parā-
da, ka vērtība bijusi vien tam, kas vēlāk nes 
augļus. Tu jau zini – te galvenā vērtība ir 
iegūtajām zināšanām. 

Neatsverama vērtība ir laikam, ko pava-
di kopā ar draugiem, laikam, kurā mācies 
atrast savu vietu sabiedrībā, kurā mācies 
jaunas iemaņas, dzīves prasmes, nelielus 
darbiņus un lielus darbus, iesaisties pro-
jektos, pulciņos un pasākumos, izpaudies 
ar savu radošumu un iniciatīvu. Šis ir laiks, 
kad tev ir iespēja veidot sevi. Lubāna ir ba-
gāts un skaists novads. Šeit rūpējas par 
bērniem, jauniešiem un skaistu vidi.

Dzīve ir notikumiem bagāta. Katru die-
nu notiek kas jauns. Kaut kas labs, kaut kas 
neparasts, kaut kas negaidīts. Vai mākam 
to ieraudzīt?

Vēlies vairāk laika izklaidēm? Mācies 
čakli un ātri! Vēlies ieraudzīt neparasto? 
Atver sirdi, plaši atver acis! Esi vērīgs! Vai 
redzi, kā gājputni pulcējas baros, lai dotos 
uz dienvidiem? Vai pamani, kā tie riņķo, 
tevi sveicinot? Vai redzi, kā koki pamazām 
rotājas košās rudens krāsās? Vai pajautāji 
skolotājai, kāpēc tā notiek? Vai zini, ka cil-
vēka smadzenēs var ietilpt tūkstošiem reižu 
vairāk informācijas, nekā mēs tās izmanto-
jam?

„Saldskābmaizes” komanda vēlas, lai 
visu skolotāju moto būtu – mācīt cilvēku 
nevis mācību priekšmetu. Stundā  ir jādo-
mā par skolēniem nevis tikai par mācību 
saturu. Visi cilvēki pēc dabas ir slinki, tāpēc 
skolotājam ir jāprot mācību priekšmetu pa-
sniegt tā, lai skolēnus ieinteresētu.

 Atkal ir sācies brīnumu un jaunatklāju-
mu pilns mācību periods, kurā tu augsi par 
personību. Tu vari būt lepns par savu skolu, 
par novadu, kurā tu mācies!

8. klases skolniece 
Elizabete Kalniņa
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PROJEKTA 
“SKOLAS SOMA” 

ATKLĀŠANAS 
PASĀKUMS

“Arēnā Rīga” ar vērienīgu pasākumu 
6.septembrī norisinājās Latvijas valsts simt-
gades iniciatīvas “Latvijas skolas soma” at-
klāšana. Pasākuma viesi bija 6000 skolēni 
no visas Latvijas. Koncertu vēroja un interak-
tīvajās darbnīcās piedalījās arī mūsu skolas 
8. klases skolēni – Kēta Juta Kunce un Edijs 
Gutāns. Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir 
ļoti nozīmīga valsts simtgades programmas 
daļa. Tās mērķis ir katram Latvijas skolēnam 
nodrošināt iespēju iepazīt un pašam piere-
dzēt Latvijas dabas un kultūras vērtības, iepa-
zīt zinātnes sasniegumus un uzņēmējdarbī-
bas veiksmes stāstus. Viņiem tika sagatavots 
īpašs koncerts “100 Latvijas stāsti 100 minū-
tēs”. Piedaloties pazīstamiem māksliniekiem, 
tika apspēlēta Latvijas vēsture, kultūra, tradī-
cijas un vērtības šodienas skatījumā, nepie-
ciešamība ikvienam nepārtraukti attīstīties un 
augt, veidojot nākotnes Latviju. Iniciatīvas at-
klāšanas koncertā uzstājās Raimonds Pauls, 
vijolnieks Daniils Bulajevs, The Ludvig, Laima 
Jansone, grupa “Dagamba”, Matīss Čudars, 
Edavārdi, dejotāja un horeogrāfe Liene Gra-
va, Justs Sirmais, Daumants Kalniņš, grupa 
“Auļi”, soprāns Marlēna Keine, DJ Monsta 
un DJ Rudelies, simfoniskais orķestris „DD” 
diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā, dejotāji, velo 
triālisti “Karters” un citi mākslinieki, apvie-
nojoties netradicionālās kombinācijās un 
mudinot jauniešus arī pašiem būt radošiem.  
Atklāšanas pasākumā patiess prieks mijās ar 
savdabīgu pārsteigumu. “Mums šī bija vien-
reizēja iespēja, tik īsā laikā gūt tik daudz jau-
nu iespaidu. “Esam sajūsmā, ka arī šādi var 
mācīties”, teica Lubānas vidusskolas skolēni 
Kēta Juta Kunce un Edijs Gutāns, kas pieda-
lījās atklāšanas pasākumā Rīgā. 

Skolas direktore 
Iveta Peilāne

Jau atkal septembris...
Jāprot debesīs izlasīt

Gājputnu atstātos vārdus īstus un uzticīgus,
Nepārprastus kā draugus,

Ar kuriem kopā vasaru gaidīt...
/M.Svīķe/

Tuvojoties vasaras izskaņai, arvien vairāk 
acu pāri ielūkojas kalendārā, kurš vienaldzī-
gā mierā skaita dienas līdz brīvlaika beigām. 
Un tad ir klāt diena, kad jāpāršķir lapa. 

Septembris! Atkal klāt jauns mācību gads, 
atkal visi kopā paveram durvis uz plašo zinā-
šanu pasauli. Kāds būs šis gads? Dažiem in-
teresants, dažiem saspringts, dažiem jaunu 
emociju un izjūtu pārpilns. Kāds tas būs Tev? 
Vai esi padomājis un atbildējis uz jautājumu, 
ko vēlies sasniegt šajā mācību gadā? 

Ziedi, smaidi, satikšanās prieks – tā varē-
tu raksturot trešā septembra rītu mūsu skolā. 
Svinīgajā līnijā astoņpadsmit nedaudz nobi-

Sava ceļa sākumā

jušos pirmklasniekus ievedām mēs, divpad-
smitie, kuriem šis mācību gads ir pēdējais 
šajā skolā. Šajā brīdī visas sirdis pukst vienā 
ritmā. 

Mums šī vasara atmiņā paliks ar jauka-
jiem simtgades dziesmu un deju svētkiem, 
„Prāta Vētras” koncertu, silto un saulaino 
vasaru, spirgto vēju, jaukajām un neaizmirs-
tamajām ballītēm, pirmo īsto darba pieredzi. 
Mēs esam sava ceļa sākumā un meklējam 
katrs savu ceļu lielajā dzīvē. Gribam būt pa-
tiesi, īsti, gribam mīlēt un būt mīlēti, gribam 
saprast un būt saprasti… 

Avīzes veidotāji divpadsmitajiem novēl: 
„Iemācieties sapņus pārvērst par mērķiem! 
Neļaujiet saviem sapņiem palikt tikai par 
sapņiem! Nemeklējiet īsākos ceļus, īsākie 
un vieglākie nav domāti jums – Jūs varat 
vairāk!”

12. klases skolniece Elīna Reire

Skolēnu avīzītes “Saldskābmaize” korespondenti: 
Monta Mālniece, Elizabete Kalniņa, Alma Elīze Ezeriņa, 

Laima Jelagina, Ieva Merilija Akmentiņa, Elīna Reire, 
Una Ivanova. Skolotāja – konsultante: Ilona Kalniņa.

Atkal viena skaista un saulaina vasara 
aizlido līdz ar gājputnu klaigām un spārnu 
vēdām.

Rudens ir jaunu zināšanu un iespēju 
laiks. 1. septembrī ģimenes, kurās aug pirmklasnieks, šķir jaunu lappusi 
savā dzīves grāmatā. 

Cik piepildītas un radošas būs šīs lappuses, atkarīgs no mūsu kopī-
gās degsmes, pacietības un sadarbības.

Skolēniem – lai drošības sajūta un liela atklājuma prieks visa mācību 
gada garumā!

Vecākiem –  prast saskatīt sava bērna talantus, slavēt un attīstīt tos!

                                         1. klases audzinātāja Astra Šķēle

1. klase
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NOVADĀ
Velo akcija 

Lubānā
18. septembrī Lubānā 

notika velo akcija, par ku-
ras apmeklētību man ne-
daudz bija bažas. Akcija ir 
noslēgusies ar fantastiski 
labiem rezultātiem. Trīs-
desmit pieciem velosipē-
diem tika veikta tehniskā 
apkope (bremzes, eļļošana, mazgāšana, 
riepu apvalku maiņa, gultņu pievilkšana 
utt). Tāpat arī paralēli notika velo iemaņu 
sacensības, kurās piedalīties varēja ik-
viens. 

Man prieks par izrādīto interesi, kā arī 
augstvērtīgajiem rezultātiem, kas liek sa-
prast, ka lubānieši brauc pārliecinoši, droši 
un pēc CSDD noteikumiem. 

Paldies maniem palīgiem – Edijam Gu-
tānam, Ārim Feldmanim, kas paveica lielis-
ki savu darbu tiesnešu lomā un ļāva man 
skrūvēt velosipēdus, kā arī vidusskolas 
grupas ašajiem vieglatlētiem, kuri pēc kro-
siņa palīdzēja visu nokārtot, lai var vakarā 
ātrāk doties pie miera. 

Sporta pasākumu organizators 
Māris Valainis

Lubānas novada tūrisma un kultūrvēs-
turiskā mantojuma centra izstāžu darbība.

Laikā no šī gada 5. maija līdz 2. septem-
brim visi varēja aplūkot Katrīnas Valaines 
izstādi “Amats – mūža pamats”. Šo izstādi 
apmeklēja 748 apmeklētāji. Izstādes laikā ap-
meklētājiem bija iespēja piedalīties darba rīku 
atpazīšanas konkursā. No daudzajām atjautīgi 
aizpildītajām anketām par uzvarētāju ar precī-
zākajām atbildēm kļuva Mārīte Kovaļevska no 
Ērgļiem, savukārt asprātīgākās atbildes tika 
saņemtas no Tīnas Kraukles (Lubāna). Abas 
uzvarētājas balvā iaguva pirts zāļu paklājus no 
izstādes autores. Asprātīgākās atbildes visu 
anketu starpā bija par mucenieka instrumentu 
spandaku – milža nagu knaibles, matu taisno-
tājs un mednieku klabeklis bija tikai dažas no 
tām. Tāpat lāpīšanas sēnīte varētu būt instru-
ments, ko ņemt līdzi sēņojot, ja gadās palikt 
bešā, tad vismaz viena sēne grozā būs, vai arī 
durvju rokturis. Paldies visiem apmeklētājiem 
un konkursa dalībniekiem!

No 15. maija līdz 2. septembrim apmek-
lētājiem bija iespēja skatīt Santas Pusvilkas – 
Bierandes fotogrāfi jas. Šo iespēju izmantoja 
594 izstādes apmeklētāji.

Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturis-
kā mantojuma centrā no 19. septembra līdz 15. 
decembrim būs apskatāma ceļojošā fotoizstā-
de “Hugo Celmiņš – Rīgas pilsētas galva, un 
ne tikai!” Fotoizstāde atspoguļo Hugo Celmi-
ņa dzīves gājumu, galvenokārt akcentējot viņa 
darbību Rīgas pilsētas galvas amatā. Ceļojošā 
fotoizstāde ir izgatavota uz četriem mobiliem 
stendiem ar vizuālo un informatīvo materiālu. 
Izstādes autores: Rīgas vēstures un kuģniecī-
bas muzeja, Rīgas vēstures izpētes un ekspo-
zīciju darba nodaļas vēsturniece Zane Krūmi-
ņa un māksliniece Antra Augustinoviča.

2. oktobrī plkst. 15.00 visi laipni aicināti uz 
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas au-
dzēkņu darbu izstādi. Tā būs apskatāma līdz 
15. decembrim.

Lubānas novada pašvaldības kultūras 
darba speciāliste Ilze Kraukle

Par izstādēm

Eiropas sporta nedēļas sauklis ir: “Esi kus-
tīgs. Esi veselīgs.” Eiropas Sporta nedēļa Latvijā 
un visā Eiropā notiks ceturto gadu un tās mēr-
ķis – mainīt iedzīvotāju paradumus un aicināt 
būt fiziski aktīvākiem. Sports izglītības iestādēs, 
darba vietā, sporta un fitnesa klubos un sports 
brīvā dabā – šīs ir četras mērķauditorijas, kuras 
nedēļas laikā tiks pētītas un cilātas!

Arī Lubānas novadā tiks nodrošinātas akti-
vitātes Eiropas Sporta nedēļas 2018 laikā. Lu-
bānas novada pašvaldības sporta pasākumu 
organizators Māris Valainis ir izveidojis nedēļas 
aktivitāšu plānu, kurā ikviens atbilstoši savām 
spējām varēs atrast nodarbi, kurā piedalīties. 

Aktivitāšu norisē ir iesaistīta Lubānas nova-
da pašvaldība, biedrība “Aborieši”, Lubānas vi-
dusskola, Lubānas mitrāja tūrisma informācijas 
centrs. Kopējo Eiropas Sporta nedēļas norišu 
plānu Latvijā varat skatīt interneta vietnē http://
beactivelatvia.lv/, bet Lubānas novada spor-
ta nedēļas aktivitāšu plānu novada mājaslapā 
www.lubana.lv. 

22.09.– 23.09. 9:00
Trīs purvu pārgājiens. Ekstrēms pār-

gājiens pāri Bērzpils, Šnitku, Raganas pur-
viem.  Nakšņošana purvā. Pārgājiena laikā 
jārēķinās ar sevis pārvarēšanu, izmisuma 
lēkmēm un komandas darbu. 

24.09. 8:00 
Rīta skrējiens. Agrā rīta kolektīvais 

skrējiens pa skaistām takām, kas vijas gar 
Aiviekstes upi caur ozolu audzēm. Distan-
ces garums – 6 km. Starts – Krasta ielā, 
Lubānā, peldētavā. 

25.09. 18:30
Lokšaušanas turnīrs. Nāc un izšauj ar 

loku “Aboriešu” lokšautuvē! Piedalās visas 
vecuma grupas. Dalībniekiem kaut reizi ir 
jābūt šāvušam ar loku. Pieteikšanās uz vie-
tas.  (Papildus info pie Māra Valaiņa).

26.09. 20:00
Nakts orientēšanās. Bez vecuma iero-

bežojuma. Starts Baznīcas ielā 5, Lubānā. 
Obligāti līdzi jāņem galvas vai kabatas luk-
turītis. Bērniem, kas jaunāki par 10 gadiem, 
jāskrien kopā ar kādu no pilngadīgajiem 
(māsu, brāli, tēti, mammu, draugu utt.). 

27.09. 9:00
Pārgājiens skolēniem. Piedalās Lu-

bānas vidusskolas skolēni. Maršruts: biju-
sī dzelzceļa līnija Lubāna – Moroza, Ozolu 
aleja (vecais ceļš) – Moroza – Lubāna.

28.09. 11:20
Kross skolēniem. Piedalās Lubānas 

vidusskola un Kalpaka Meirānu pamatsko-
la.

29.09. – 30.09. 9:00
Laivu brauciens Lubāna – Pļaviņas. 

Laivojam pa Aiviekstes un Daugavas upēm 
divas dienas līdz nonākam galamērķī – Pļa-
viņās. Salīgajiem jāpaliek mājās. Nakšņo-
šana teltīs. Dalībnieku skaits ierobežots. 

Aktivitātēm pieteikties un informāciju 
jautāt sporta pasākumu organizatoram 
Mārim Valainim – t.26649344.

Eiropas sporta 
nedēļa novadā

Latvijas Republikas tiesībsargs sadar-
bībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un In-
valīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” 
rīko konkursu “Gada balva cilvēku ar invali-
ditāti atbalstam 2018”.

Šogad konkursā izsludinātas sešas no-
minācijas:

• Uzdrīkstēšanās;
• Nodarbinātības veicinātājs;
• Sociālo tīklu balss;
• Izglītotājs;
• Bērnu atbalsts;
• Pakalpojumu nodrošinātājs.
Visās nominācijās ir iespēja pieteikt 

gan nevalstiskās organizācijas (biedrības, 
nodibinājumus), gan ikvienu cilvēku, at-
balsta grupu vai uzņēmumu (tai skaitā, so-
ciālos uzņēmējus), kuri pēdējā gada laikā 
iestājušies par cilvēku ar invaliditāti tiesību 
aizsardzību un iekļaušanu sabiedrībā. 

Pieteikumus līdz 7. oktobrim nosūtīt uz 
e-pasta adresi gadabalva@tiesibsargs.lv. 

Evita Berķe, Tālr: 67201416
Informācijas centra vadītāja

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
mājas lapa: www.tiesibsargs.lvPieteikuma 

anketas un konkursa nolikumu var skatīt 
novada mājaslapā www.lubana.lv.

Gada balva cilvēku 
ar invaliditāti 

atbalstam 2018

Vēl var pieteikt 
pretendentus 
pašvaldības 

apbalvojumam 
Gada cilvēks 2018

Līdz 10. oktobrim vēl var 
pieteikt pretendentus 

pašvaldības apbalvojumam 
“Gada cilvēks 2018”. 

Plašāka informācija pieejama 
novada mājaslapā www.lubana.lv un 

iepriekšējā pašvaldības izdevuma 
“Lubānas Ziņas” numurā. 

Ligita Pētersone
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Līdz pāvesta Franciska vizītei Latvijā 
ir palicis nedaudz laika. Lūk, desmit lie-
tas, kuras vērts zināt pirms došanās uz 
Aglonu, kur bazilikas sakrālajā laukumā 
pāvests Francisks 24. septembrī plkst. 
16.30 svinēs Svēto Misi. 

1. Ieejas kartes uz pāvesta dievkalpo-
jumu Aglonā var saņemt katoļu baznīcā, 
kurā esi reģistrējies vai kuru esi izvēlējies, 
reģistrējoties internetā. Ārzemju viesi ieejas 
kartes saņems elektroniski. Taču arī nereģis-
trējušies cilvēki var droši braukt uz Aglonu 
– Latvijas bīskapi ir apliecinājuši, ka uz Svē-
to Misi Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā 
tiks visi, kas vēlas. 

2. No 22. līdz 25. septembrim Aglonas 
teritorijā būs ierīkotas 18 autostāvvietas 
svētceļnieku vieglajām automašīnām un 
autobusiem. Lielākā daļa no tām atradīsies 
pavisam tuvu Aglonas bazilikai. Tās būs iz-
vietotas blakus autoceļiem, pa kuriem no 
dažādām pusēm var iebraukt Aglonā. Cil-
vēkiem ar invaliditāti plānotā autostāvvieta ir 
vistuvāk Aglonas bazilikai – Krāslavas ielā.

Šajās dienās daudzviet uz Aglonas 
ceļiem būs aizliegts apstāties un stāvēt. 
Pirmkārt, tas skars ceļus Aglonas bazilikas 
tuvumā. Tāpat būs aizliegts apstāties uz 
ceļa no Aglonas dzelzceļa stacijas virzie-
nā uz Aglonu, kā arī uz Jaunaglonas ceļa. 
Kravas auto vadītājiem jāņem vērā, ka būs 
tranzītsatiksmes ierobežojumi un šajās die-
nās ieteicams izmantot apbraucamos ceļus 
(sk. shēmu nr.5). Saskaroties ar neērtībām, 
būsim pacietīgi un sekosim satiksmes orga-
nizētāju norādēm!

3. Uz Aglonu var doties arī ar sabiedrisko 
transportu. Piemēram, no Rīgas uz Aglonu 
un atpakaļ „Pasažieru vilciens” ir norīkojis 
trīs īpašus vilcienu reisus. No Rīgas stacijas 
24. septembrī vilcieni aties plkst. 6.47 (Aglo-
nā ienāks plkst. 10.50), plkst. 7.40 (ienāks 
plkst. 11.55) un plkst. 9.02 (ienāks plkst. 
12.51). No Aglonas stacijas vilcieni aties 
plkst. 20.30 (Rīgā ienāks plkst. 00.13), plkst. 
21.30 (ienāks plkst. 1.10) un plkst. 22.30 
(ienāks 2.02.).  Biļetes uz šiem reisiem var 
iegādāties www.pv.lv, mobilajā lietotnē, kā 
arī biļešu kasēs. Biļetes cenā ir iekļauts arī 
brauciens ar autobusu no Aglonas stacijas 
līdz Aglonas autoostai un pēc Svētās Mises 
atpakaļ. 

4. Ieeja Aglonas bazilikas sakrālajā lau-
kumā 24. septembrī būs no plkst. 9.00. Ļoti 
ieteicams ierasties jau līdz plkst. 14.00. Ieiet 
laukumā varēs pa vārtiem Nr. 1., 2., 3., 4., 5., 
6. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām jādodas 
uz 3. ieeju, kur viņus sagaidīs un uz vietu 
sektorā netālu no altāra pavadīs „Caritas 
Latvija” brīvprātīgie. 

5. Pirms ieiešanas būs jāiziet drošības 
pārbaude. Aglonas bazilikas laukumā ne-
drīkstēs ienest šādas lietas: 

10 lietas, kuras svarīgi zināt, ja vēlies doties uz 
Aglonu 24. septembrī

– lietussargus,
– stikla taru (pudeles, burkas, traukus 

u.c.), 
– lielgabarīta lietas vai somas (ietilpībai 

jābūt ne lielākai par 5 litriem),
– karogus vai plakātus,
– alkoholu, narkotiskās un psihotropās 

vielas,
– taures, svilpes, bungas un citas ska-

ņas pastiprinošas ierīces,
– radio raidītājus un uztvērējus,
– portatīvos pašbilžu rokas statīvus (sel-

fi jstikus),
– visa veida ieročus un pašaizsardzības 

ierīces (t.sk. šķēres un jebkura veida na-
žus),

– lidojošus priekšmetus (radio vadāmi, 
bezpilota objekti u.c.),

– jebkāda veida pirotehnikas izstrādāju-
mus (dūmu sveces, petardes u.c.),

– sporta inventāru,
– ugunsnedrošas, sprādzienbīstamas, 

ķīmiskas un bioloģiskas vielas,
– lāzeriekārtas,
– jebkuru citu priekšmetu, kas var radīt 

apdraudējumu vai traucējumu citiem ap-
meklētājiem vai pasākumiem.

6. Aglonas bazilikas laukumā drīkstēs 
un ir ieteicams ņemt līdzi šādas lietas: 

– lietusmēteli,
– ūdeni, pildītu plastmasas pudelēs,
– sviestmaizes (pie bazilikas laukuma 

būs tikai pāris tirdzniecības vietas, kurās va-
rēs nopirkt līdzi ņemamu ēdienu),

– nelielu saliekamo krēsliņu,
– rožukroni,
– nepieciešamos medikamentus.
7.  Aglonas bazilikas laukumā jau no 

paša rīta būs iespējams sekot līdzi pāvesta 
Franciska vizītes tiešraidei no Rīgas. Plkst. 
12.20 būs pusdienas ar līdzpaņemtajām 
sviestmaizēm, plkst. 13.00 dokumentālā 
fi lma par Aglonas svētgleznu, plkst. 13.15 
Aglonas Dievmātes svētbildes svinīga izne-
šana un procesija pa laukumu, plkst. 14.00 
Rožukronis, plkst. 15.30 dokumentālā fi lma 
par pāvestu Francisku, plkst. 16.00 pāvesta 
sagaidīšana un plkst. 16.30 Svētā Mise, kas 
noslēgsies plkst. 18.00

8. Sakrālajā laukumā būs izvietotas bez-
maksas labierīcības (sanitārie mezgli, WC), 
darbosies medicīniskās palīdzības punkti. 
Organizatori lūdz bez vajadzības neatstāt 
savu sektoru un bazilikas sakrālo laukumu, 
lai nepagarinātu rindas pie drošības pārbau-
des. Neskaidrību gadījumā varēs vērsties 
Informācijas centrā (ārpus sakrālā laukuma) 
vai pie brīvprātīgajiem (sakrālā laukuma te-
ritorijā).

9. Līdzās Informācijas centram atradī-
sies Latvijas Pasta stends, kurā 24. septem-
brī notiks pāvesta Franciska pastmarkas pir-
mās dienas zīmogošana un būs arī iespēja 

nosūtīt pastkarti mājās palicējiem. 
10. Lūgums pasākuma laikā mobilos te-

lefonus uzstādīt klusuma režīmā vai izslēgt. 
Fotografēt vai fi lmēt ar telefonu nav aizliegts, 
bet, lūdzu, darīsim to, netraucējot citiem un 
izrādot cieņu viesim. 

Latvijas Romas katoļu Baznīcas 
Informācijas centrs

Tālr. + 371 29444171, + 371 26569731
E-pasts: info@catholic.lv

www.katolis.lv, www.PavestsLatvija2018.lv

Mediķu ieteikumi pāvesta 
vadītās Svētās Mises 
apmeklētājiem Aglonā 
Dodoties uz svētvietu Aglonā, Neatlie-

kamās medicīniskās palīdzības dienesta 
(NMPD) mediķi iesaka silti saģērbties, jo 
laiks solās būt vēss, kā arī paņemt līdzi me-
dikamentus, ja tie ir ikdienā nepieciešami. 

Ir septembris, saulīte tik silti vairs ne-
silda, arvien biežāk uzlīst rudenīgs lietus, 
un pasākuma apmeklētājiem jādomā par 
laikapstākļiem atbilstošu apģērbu. Svētā 
Mise notiks ārā, tādēļ jo īpaši svarīgi ir sil-
ti saģērbties. Tā kā pasākumā nedrīkstēs 
ienest lietussargu, ieteicams paņemt līdzi 
lietusmēteli. 

Apmeklētājiem, kuri slimo ar kādu hro-
nisku saslimšanu, noteikti vajadzētu ielikt 
somā sev nepieciešamos medikamentus. 
Nepieciešami var būt gan ikdienā lietoja-
mie, gan krīzes brīžiem paredzētie medika-
menti. Tāpat, ja saslimšanai tās paasināju-
ma periodā raksturīgi samaņas traucējumi, 
mediķiem palīdzības sniegšanu atvieglos 
cilvēka kabatā atrasta zīmīte, kurā norādīts 
vārds, uzvārds un saslimšana (piem., slimo-
ju ar cukura diabētu). 

Par godu pāvesta vizītei dažādi pasāku-
mi Aglonā notiks jau no paša rīta un jo īpaši 
seniori, gaidot Svēto Misi, var sagurt. Tāpēc 
vecākiem ļaudīm ik pa brīdim vajadzētu 
atvilkt elpu un apsēsties. Šeit lieti noderēs 
līdzi paņemts neliels saliekamais krēsliņš, 
kuru, pēc organizatoru teiktā, drīkstēs ie-
nest bazilikas teritorijā. 

Lai visas dienas garumā būtu spēks 
un enerģija, no rīta vajadzētu ieturēt kārtī-
gas brokastis. Kā norāda organizatori, siltu 
ēdienu varēs iegādāties ārpus sakrālā lau-
kuma, taču pasākuma vietā varēs ienest 
arī līdzpaņemtās maizītes. Pasākuma nori-
ses vietā būs iespēja tikt pie siltas tējas un 
ūdens, tāpat ieteicams ūdeni plastmasas 
iepakojumā ņemt līdzi arī pašiem, paturot 
prātā, ka drošības apsvērumu dēļ teritorijā 
nevarēs ienest dzērienus stikla traukos vai 
termosā.
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Vēlamies Jūs informēt, ka Pārtikas un veterinārais 
dienests 3. septembrī uzsāk savvaļas lapsu un jenotsuņu 
kārtējo vakcināciju pret trakumsērgu.

Vakcinācijai izmantosim dzīvu novājinātu trakumsēr-
gas vīrusa SAD BERN MSV Bio 10 celmu saturošu vakcīnu 
„Lysvulpen por.a.u.v.”. Vakcīna šķidrā veidā ievietota folija 
kapsulā, kas iestrādāta barības apvalkā. Ēsma izskatās kā 
brūngans kubiks, nedaudz mazāks par sērkociņu kastīti. 
Vakcīnas tiks izvietotas vienmērīgi Latvijas austrumu daļā 
19 245 km2 platībā, uz 1km2 izsviežot 20 – 25 vakcīnas 
ēsmas ar 500 metru atstarpi starp lidojumu joslām.

PVD ģenerāldirektors Māris Balodis

Par lapsu un jenotsuņu 
vakcināciju pret 

trakumsērgu

Četras Latvijas Pasta Vidzemes reģiona nodaļas 
šoruden sāk darbu jaunās klientiem draudzīgās un 
mūsdienīgās telpās. Nodaļu darbalaiks paliek nemai-
nīgs – atbilstošs līdzšinējam pakalpojumu sniegšanas 
grafikam.

Lubānas pasta nodaļa jaunās telpās pilsētas centrā 
Oskara Kalpaka ielā 5 sāks darboties 10.oktobrī, mainot 
atrašanās vietu, lai būtu tuvāk klientiem – blakus citiem sa-
biedriski nozīmīgiem objektiem. Plašajās un ērtajās telpās 
Lubānas pasta nodaļa ir klientiem izdevīgāk sasniedzama 
gan no kājāmgājēju, gan sabiedriskā transporta lietotāju 
un autobraucēju viedokļa. Tajā nodrošināta piekļuve arī 
jaunajiem vecākiem ar bērnu ratiņiem un apmeklētājiem 
ar kustību traucējumiem. Lubānas pasta nodaļā klientiem 
tiks piedāvāts uzlabots preču sortiments, lielu daļu tā iz-
vietojot atvērtā tipa stendos, kas ļauj efektīvāk izvēlēties 
vēlamo pirkumu. Nodaļas darbalaiks paliek nemainīgs.

Latvijas Pasts pēdējos divos gados aktīvi īsteno klien-
tu ērtību un vides uzlabošanas projektus dažādās pasta 
nodaļās visā Latvijā.

Par VAS Latvijas Pasts: Latvijas Pasts nodrošina pla-
šāko pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas terito-
rijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu snieg-
šanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā 
pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī 
komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, 
mazumtirdzniecības un fi latēlijas pakalpojumus. Latvijas 
Pasts ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā 
vairāk nekā 4200 darbinieku. Uzņēmuma iekšzemes sūtī-
jumu piegādes kvalitātes mērījumus veic viena no Latvijas 
vadošajām tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūrām 
Kantar TNS, savukārt pārrobežu sūtījumu piegādes kva-
litātes kontroles mērījumi tiek nodrošināti Starptautiskās 
pasta korporācijas (International Post Corporation) ietva-
ros ar izpētes kompāniju Kantar TNS, Ipsos un Quotas 
starpniecību.

Gundega Vārpa
Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja

VAS “Latvijas Pasts” valsts 

Lubānas pasta 
nodaļa jaunās 

telpās
Attīstības fi nanšu institūcija ALTUM sāk 

piedāvāt pilnīgi jaunu aizdevumu programmu 
“Mazie aizdevumi lauku teritorijās”, kas ir iz-
strādāta sadarbībā ar Zemkopības ministriju. 
Programma, kuras kopējais fi nansējums ir 13,8 miljoni eiro, ir līdz šim ne-
bijusi valsts atbalsta iespēja, jo paredzēta tikai tiem, kas saimnieko ārpus 
lielajām pilsētām un kuriem ir neliels gada apgrozījums (līdz 70 tūkstošiem 
eiro). Plānots, ka atbalstu aizdevuma veidā varēs saņemt 750 līdz pat 1000 
uzņēmumi visā Latvijā, kas darbojas vai vēlas darboties lauksaimniecības, 
kādā no vispārējās uzņēmējdarbības nozarēm vai zivsaimniecības nozarē.

Aizdevumu programmas “Mazie aizdevumi lauku teritorijās” ietvaros 
investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem kopumā līdz pat 100 tūkstošiem 
eiro var saņemt gan jauni, gan jau pieredzējušāki uzņēmēji, kuru gada 
apgrozījums nepārsniedz 70 tūkstošus eiro un kuri darbojas lauku teritori-
jās visā valstī, izņemot lielākajās pilsētās (Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, 
Jūrmalā, Valmierā, Rēzeknē, Daugavpilī, Jēkabpilī, Tukumā, Salaspilī un 
Cēsīs). Šīs programmas aizdevumi būs īpaši piemēroti mazām vai jaunām 
saimniecībām, mājražotājiem, jaunajiem lauksaimniekiem, bioloģiskajiem 
lauksaimniekiem, kā arī dažādu pakalpojumu sniedzējiem lauku apvidos. 
Programmas iespējas var izmantot arī zivsaimniecības nozares uzņēmumi 
neatkarīgi no apgrozījuma un atrašanās vietas.

Pieejamais finansējums un tā nosacījumi ir šādi:
 Aizdevums investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem kopumā līdz 

pat 100 tūkstošiem eiro, t.sk. apgrozāmo līdzekļu aizdevuma maksimālā 
summa ir līdz 35 tūkstošiem eiro;

 Aizdevuma termiņš līdz 10 gadiem, ar būvniecību un nekustamo īpa-
šumu saistītiem projektiem – līdz 15 gadiem. Apgrozāmajiem līdzekļiem 
termiņš līdz 3 gadiem;

 Aizdevums līdz 7 tūkstošiem eiro pieejams bez aizņēmēja līdzfi nan-
sējuma, virs šīs summas – ar 10% līdzfi nansējumu;

 Atvieglotas nodrošinājuma prasības: aizdevums līdz 25 tūkstošiem 
eiro iespējams arī bez papildu nodrošinājuma, bet ar personīgo galvoju-
mu, ja netiek iegādāts nekustamais īpašums vai cits reģistrējams īpa-
šums;

 Procentu likme ir no 4 līdz 8%.

Inese Zīle, ALTUM valdes locekle: 
“Jau šobrīd ALTUM piedāvāto valsts atbalsta programmu klāsts uzņē-

mējiem ir plašs. Vienlaikus sekojam tam, kādas ir tautsaimniecības ten-
dences un kādas ir uzņēmēju vajadzības, un attīstām arī jaunus produktus. 
Mūsu jaunā programma visnoderīgākā būs tiem lauku reģionu uzņēmē-
jiem, kas ir darbības uzsākšanas stadijā vai kuriem ir neliels apgrozījums.  
Nepietiekamas kredītvēstures, darbības nozares un darbības risku specifi -
kas, fi nanšu plūsmas un nodrošinājuma trūkuma dēļ komercbanku fi nan-
sējums viņiem nereti ir ierobežots. Aicinu uzņēmējus izmantot šīs jaunās 
programmas priekšrocības, lai esošo biznesu paceltu jaunā kvalitātē, vai 
jaunu ideju pārvēst realitātē!”

Turpmāk gan šai, gan citām ALTUM īstenotajām programmām klienti 
pieteikumus un tiem nepieciešamos dokumentus var iesniegt tikai elek-
troniski. 

Par ALTUM
Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapi-

tālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz 
atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, 
garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ie-
tvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), 
kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas. 2017. gada jūnijā ALTUM 
saņēma starptautiskās kredītreitingu kompānijas Moody’s ilgtermiņa kredīt-
reitingu Baa1 valsts kapitālsabiedrībai, kas apliecina ALTUM stabilo finanšu 
situāciju. Savukārt 2017. gada 24. oktobrī ALTUM obligā cijas tika iekļ autas 
regulē tajā  tirgū  - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parā da vē rtspapī ru sarakstā . 

ALTUM sāk piedāvāt 
mazos aizdevumus lauku 

teritorijām



Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Mēs turam svētas atmiņas.

Jānis Malšans (79 gadi) Lubāna
30.08.1939. – 07.09.2018.

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 21. septembris10

AKTUĀLA INFORMĀCIJA

Līdzjūtības

Nākamais “Lubānas Ziņu” numurs 
iznāks 12. oktobrī. 

Informāciju nākamajam numuram 
iesniegt domē redaktorei 

līdz 5. oktobrim. 

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu...
Nostājas blakus tev draugi un klusē,

Kaut vai tā lai tev palīdzētu.
(R. Skujiņa)

Izsakām līdzjūtību 
ANTONAM STUDERAM 

un pārējiem tuviniekiem, 
brāli pēdējā gaitā pavadot.

Rasma, Andris Dzeņi un Jānis Kalniņš

22. septembrī 
plkst. 20.00

Lubānas pilsētas klubā

Meirānu Tautas nama 
amatierteātra izrāde  

M. Horna

“BRANGAIS 
ĶĒRIENS”

Ieeja bez maksas

30. septembrī  plkst. 14.00
Meirānu tautas namā

Gaigalavas KN 
amatierteātra “BYKOVĪŠI”

izrāde 
A. Banka 

“ŽŅAUDZAVAS 
ZELTS’’

Režisore Valentīna Deksne

Ieejas maksa – 2,00 EUR, 
skolēniem – 1,00 EUR

29. septembrī plkst. 19.00  
Lubānas ev. lut. baznīcā  
Lubānas kultūras nama 
jauktā vokālā ansambļa 

“Naktsputni”

K o n c e r t s

“DZIESMA KĀ RASA 
SUDRABOT SĀK”

Koncertā piedalās:
Lubānas kultūras nama jauktais 
vokālais ansamblis “Naktsputni”,

vijole – Līga Akaševa, 
akordeons – Silvija Bērziņa, 

dūdas – Imants Ozoliņš, 
sitamie instrumenti – Atis Noviks,

dejotāji no jauniešu 
deju kolektīva “Žuburi”, 

skaņa un gaisma – Aigars Šķēls.

Koncertā saziedotie līdzekļi tiks izlietoti 
Lubānas ev. lut. baznīcas 
ērģeļu remontam.

27. septembrī 
plkst. 13.00
pie Meirānu tautas 
nama

MIĶEĻDIENAS 
ROTAĻU 
PĒCPUSDIENA 

SVECĪŠU VAKARI 
29. septembrī plkst. 17.00

Lubānas Jaunajos kapos

6. oktobrī plkst. 18.00
Visagala kapos

22. septembrī plkst. 11.00

Sestdienas tikšanās
Lubānas novada tūrisma un 

kultūrvēsturiskā mantojuma centrā 
vienpadsmitā tikšanās ar Latvijas 

Amatniecības kameras 
aušanas amatu meistari 

Rudīti Plato 
un restauratoru Jāni Valdi Plato. 

Visi laipni aicināti!

Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.

(J. Silazars)

Atvadu brīdī mūsu līdzjūtība
ANTONAM STUDERAM, 

guldot brāli Jāzepu zemes klēpī.

Salas mednieku kolektīvs

Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei –
Pārtrūkst stīga, un viss ir kluss.

(Ā. Elksne)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
ANTONAM STUDERAM, 

brāli Jāzepu mūžības ceļā pavadot. 

Mednieku kolektīvs “Lubāna”

RMĀCIJA

M

am

“

TRADĪCIJU 
KOPA 

“SIETIŅŠ”
AICINA

Llietus gadījumā pasākums notiks 
tautas namā

Kur? Lubānā 

Kad? 29. septembrī 
Cikos? Plkst. 9.00

MIĶEĻDIENAS 
GADATIRGUS 

 Plkst. 9.00 
Lubānas centrā 
ANDELĒŠANĀS 

ar  ēdamām un dzeramām lietām, kā-
jās un mugurā velkamām – lieliem un 

maziem, bieziem un plāniem, 
mājai, druvai, dārzam....

 Plkst. 9.00 
Skvērā pie pilsētas kluba 

MĀJPUTNU PARĀDI 
organizēs Ilze un Jānis Solzemnieki – 

putnu dārzs “Rozas”

 Plkst. 10.00 
Pie bērnu rotaļu laukuma

VIZINĀŠANĀS 
ar poniju un zirgu 

z/s “Volframs un pakavi”

 Plkst. 10.00 
Lubānas centrā 

Akordeonista Alda Kises 
KONCERTS 
“NO SIRDS”

 Plkst. 10.00 
Skvērā pie pilsētas kluba 

Jautrās atrakcijas
“RAIBĀS SPĒLES”

 Plkst. 11.00 
Uz mazās skatuves pie pilsētas kluba 

(lietus gadījumā pilsētas klubā) 
Lubānas kultūras nama 

Tautas deju ansambļa “Lubāna” un 
jauniešu deju kolektīva “Žuburi” 

KONCERTS
”DEJOJAM TUVU, TĀLU”

 Plkst. 12.00 
Skvērā pie pilsētas kluba 

Rudens zupas 
DEGUSTĀCIJA

Ļoti gaidīsim visus pirkt un pārdot 
nenogurdināmos…

Lai Jums pārdošana iet no rokas!

Daudz labu, lietderīgu un skaistu 
pirkumu!

Lubānas Jaunajos kapos

6. oktobrī plkst. 18.00
Visagala kaposg p


