
Futbols... 

 Domes priekšsēdētāja Tāļa Salenie-
ka pārdomas par gaidāmo administratīvi te-
ritoriālo reformu – 2.lpp.

 Šajā mācību gadā jaunums Lubānas 
vidusskolā – atkritumu šķirošana. Visos stā-
vos ir izvietoti šķirošanas konteineri. Skolē-
niem ir iespēja šķirot papīru, plastmasu un 
stiklu.

 14. septembrī Meirānos notika spor-
ta spēles “Rudens svētki Meirānos 2019”. 
Vairāk lasiet 4.lpp.

 Pašvaldība atgādina iedzīvotājiem, 
ka ir laiks sākt pieteikt pretendentus pašval-
dības apbalvojumam “Gada cilvēks 2019”. 
Nominācijas: „Gada cilvēks”; “Gada cilvēks 
izglītībā”; „Gada cilvēks kultūrā”; „Gada cil-
vēks sportā”; „Gada cilvēks uzņēmējdarbī-
bā”; „Gada cilvēks labdarībā”; „Gada cil-
vēks savā amatā”; „Gada jaunietis”; „Mūža 
ieguldījums”; „Lauku sētas saimnieks”. Pla-
šāka informācija skatāma iepriekšējā laik-
raksta numurā.

 24. septembrī Lubānā daudzdzīvokļu 
namos uzsākta apkures sezona.

 28. septembrī Lubānā notiks ikgadē-
jais Miķeļdienas GADATIRGUS. Skatiet iz-
maiņas gadatirgus norisēs – 10.lpp.

 Noslēgts līgums ar SIA “Rēzeknes 
būvnieks” par telpu pārbūvi dienas aprūpes 
centra personām ar garīga rakstura traucē-
jumiem izveidei Eglāji – 1. Būvdarbu  izmak-
sas – 63345,98 EUR (bez PVN). Darbus plā-
nots paveikt līdz 2020.g. 30. septembrim. 

 Valsts policija pieņems iedzīvotājus 
pašvaldības ēkā 1. stāvā (kabinetā pretī 
konsultāciju centram) 18.oktobrī, 15.novem-
brī un 20.decembrī no plkst. 9.00 – 10.00.

 Būvvaldes pieņemšanas laiki: 8., 22.
oktobris; 5., 19.novembris; 3., 17.decem-
bris.

 28. septembrī plkst. 11.00 Lubānas 
ev. lut. draudzes “Mācītājmuižā” sāksies ie-
svētes mācības. Iespēja pievienoties līdz 
12. oktobrim. Mācītājs Reinis Bikše – 
26899309.

 Vēlreiz par atkritumu šķirošanu un to, 
ko darīt ar ražas pārpalikumiem. Kāds sods 
gaidāms, ja ved atkritumus uz mežu un tevi 
pieķer? Lasiet 9.lpp.

 Meirānu amatierteātris “Zeltrači”, uz-
sākot sezonu, aicina jaunus dalībniekus. Ja 
Tev ir vēlme un drosme sevi izmēģināt ak-
tiermākslā, nāc uz tikšanos 1. oktobrī  plkst. 
20.00 Meirānu tautas namā. “Žuburi” Polijā.

Vairāk 
informācijas 
lasiet 6.lpp. 

Vairāk
informācijas 
lasiet 6 lpp

1.kl. un 12.kl. 
audzēkņi 

Zinību dienā – 
02.09.2019. 
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Saruna ar Lubānas novada domes 
priekšsēdētāju Tāli Salenieku par teritoriālo 
reformu. Kā jau lasījām reģionālajā laikraks-
tā “Stars”, tad domes priekšsēdētājs bija to 
19 pašvaldību vadītāju vidū, kuri parakstīja 
aicinājumu sasaukt LPS ārkārtas sēdi, lai 
skatītu jautājumu par “nesagatavotas, ne-
pārvaldītas” administratīvi teritoriālās refor-
mas VARAM piedāvātajā redakcijā virzības 
apturēšanu.

“Starā” jau lasījām tavas pārdomas 
par administratīvi teritoriālo reformu, bet 
vienā intervijā jau nevar visu pateikt. Un 
zinu, ka tev vēl ir daudz ko teikt šī jautā-
juma sakarā. 

– Mēs taisām reformu, vēlamies kaut 
ko uzlabot un mainīt, bet no iepriekšējās 
reformas, kas tika realizēta 2009.gadā, re-
dzam, ka cilvēki dzīvo gan lielos, gan ma-
zos novados. Esmu uzsvēris, ka man nav 
nekā personīga pret kaimiņu pašvaldībām, 
kaimiņiem. Mums ir labas attiecības un sa-
darbība, bet reformatori varēja paanalizēt, 
kā dzīvo iedzīvotāji, piemēram, mūsu kai-
miņu – Gulbenes novadā. Te ir tas tiešākais 
piemērs – novads palika rajona ietvaros. Ro-
das jautājums, vai Gulbenes iedzīvotāji dzī-
vo labāk? Vai no Gulbenes novada nebrauc 
prom cilvēki strādāt uz ārzemēm? Nekādas 
atšķirības nav starp Lubānas un Gulbenes 
novada iedzīvotājiem. Mēs, braucot uz Gul-
beni, redzam, kas notiek ar nomalēm, kas 
notiek Līgo ciemā, Jaungulbenē... Skolas 
pārtop par pansionātiem. Protams, ka vajag 
arī pansionātus, jo bieži vien ir situācijas, 
kad nav kas pieskata vecos cilvēkus, kamēr 
jaunie dodas strādāt uz Rīgu vai kādu citu 
vietu. Bet vai tas ir risinājums, ka jāslēdz ma-
zās skolas, vai šinī gadījumā iet runa par at-
tīstību? Ja vienu šādu lielo novadu izvērtētu 
no visiem aspektiem – plusi un mīnusi – un 
salīdzinātu, izveidotu uzskates materiālu – 
ieguvumi no reformas novadā tādi un tādi, 
mazajā novadā – plusi tādi, mīnusi tādi, tad 
varētu runāt par reformu. 

Esmu viens no tiem cilvēkiem, kurš uz-
skata, ka pašvaldībai ir jābūt pēc iespējas 
tuvāk iedzīvotājiem. Tā ir vietējā vara, tie ir 
ievēlēti deputāti… aiz katra deputāta stāv 
zināma iedzīvotāju grupa ar savām iniciatī-
vām, iecerēm… Mēs nonākam pilnīgā pret-
runā ar visu pašvaldību būtību, funkcijām, 
atraujamies no vietējās varas lielajā novadā. 
Cik deputātu pārstāvēs Lubānu lielajā Ma-
donas novadā? Varbūt kāds 1 būs. Šobrīd 
man nav īsti saprotams, kā pagastos tiek 
pieņemti lēmumi, ko darīt, ko paveikt utt. Vai 
to dara pārvaldnieks? Kā tiek iesaistīti iedzī-
votāji lēmumu pieņemšanā? Kā tiek veidots 
pagasta budžets? Manuprāt, ir vairāk mīnu-
su nekā plusu tajā visā procesā. 

Valstī gribam parādīt, ka mums ir lieli un 
mazi novadi, gudri runājam, ka mazs novads 
nespēj tikt galā ar savām funkcijām. Kad bija 
tikšanās ar Pūces kungu, mēs jau uzreiz 
jautājām, lai nosauc, kuri ir tie nekvalitatīvie 
pakalpojumi, kurus sniedz mazajā novadā. 

Izglītībā, kultūrā? Likumā par pašvaldībām 
ir uzskaitītas funkcijas, kuras ir jānodrošina 
pašvaldībai. To mēs arī pildām. Vai mazajās 
skolās mazajos novados ir nekvalitatīva iz-
glītība? Vai mums novadā sniedz nekvalita-
tīvus kultūras pasākumus, pakalpojumus? 
Ja tā ir, tad saprotama reformas būtība. 
Redziet, neviens no valdības vīriem nav pa-
teicis, ka pēc reformas valsts pašvaldībām 
iedalīs vairāk naudas. Tad jautājums, apvie-
nojot Lubānas, Cesvaines, Varakļānu, Ērgļu 
un Madonas novadus, kas visi ir dotācijas 
saņēmēji, kur radīsies šie papildus līdzek-
ļi? Ja mūs apvienotu ar Ikšķili, tad OK. Nu 
nevar tā teikt, ka esot lielajā novadā, uzla-
bosies Lubānas iedzīvotāju dzīves kvalitāte. 
Argumentu un pretrunu ir ļoti daudz. Mani 
pārsteidz, ka tad, kad mēs, pašvaldību vadī-
tāji, sabraucām uz ārkārtas domes sēdi, lai 
vēlreiz tiktos ar valdību, runātu,  uzklausītu 
argumentētu viedokli, jāsaka – diemžēl paš-
reizējā valdība vispār neieklausās pašvaldī-
bu viedoklī, publikācijās pauž attieksmi: lai 
viņi runā, bet būs tā…, tas sāk atgādināt pa-
domju laikus, kad neieklausījās viedokļos, 
bet strikti noteica, kā turpmāk dzīvosim. 

Es uzskatu, ka katrā novadā būtu jāveic 
iedzīvotāju aptauja, vai vēlas dzīvot lielākā 
novadā. Ja iedzīvotāji izteiktu vēlmi mainīt 
robežas, tad nebūtu nekādu šaubu – refor-
ma jāveic. Kad sāk veidot aptaujas, tad tiek 
draudēts ar tiesvedību, ka tiek pārkāpti kaut 
kādi noteikumi. 

Pašlaik izskatās, ka valdība ir kaut kā-
dus mērķus nospraudusi, argumenti: mēs 
gājām uz vēlēšanām, par mums nobalsoja 
iedzīvotāji, jo teicām, ka taisīsim teritoriālo 
reformu. Es gan dikti šaubos, ka Saeimas 
vēlēšanās iedzīvotāji tā balsoja par reformu. 
Vairāk domāju, ka nabadzība cilvēkus dzen 
izmisumā, tāpēc katrās vēlēšanās liela daļa 
iedzīvotāju balso par pārmaiņām, cerot, ka 
uzlabosies dzīves apstākļi. Šoreiz man lie-
kas, ka pārlieku noticēja solījumiem, kurus 
diezin vai kāds izpildīs. Kāpēc tad tagad tos 
iedzīvotājus vairs nelaiž pie vārda? 

Pašvaldības jau nav pret reformu. Esam 
gājuši kopā un domājuši, ka ir lietas, ko va-
jadzētu darīt savādāk. Runājām, ka varbūt 

pašvaldībām nav jāuzņemas tik daudzas un 
dažādas jomas, kas ir uzliktas vienai konkrē-
tai pašvaldībai, ka varētu sadarboties pakal-
pojumu sniegšanas jomā. Piemēram, bijušā 
Madonas rajona robežās ļoti labi strādāja 
izglītības pārvalde. Arī tagad mums ir laba 
sadarbība. Tiek rīkotas kopīgas olimpiādes 
utt. Mums ir izveidota apvienotā būvvalde 
– Lubāna, Cesvaine, Varakļāni. Varējām jau 
novadā izveidot savu būvvaldi, bet taupības 
nolūkos izveidojām to kopā ar 2 citiem nova-
diem. Daļu funkciju ar visu fi nansējumu va-
rētu nodot 2. līmeņa pašvaldībām, tur varētu 
ietilpt gan policija, gan medicīna, profesio-
nālā izglītība, ceļi, un par to visu varētu lemt 
šaurākā lokā, nevis gaidīt, ko nolems Rīgā, 
kuru ceļu asfaltēt, kuru nē, kā policijai reģio-
nos strādāt utt. Neviens mani nepārliecinās 
par pretējo, uzskatu, ka vietējām varām ir 
jābūt pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem.

Madonā bija tikšanās ar VARAM mi-
nistru Juri Pūci. Kas, viņaprāt, ir mazo 
novadu lielākā nelaime? 

– Pamatā tēze – nekvalitatīvi pakalpo-
jumi, lielas administratīvās izmaksas, bet 
nenosaucot konkrēti, kuri tad ir tie nekvali-
tatīvie pakalpojumi. Lielas administratīvās 
izmaksas. Ko novadā vajadzētu slēgt ciet? 
Dzimtsarakstu nodaļu? Vēl kādu citu dienes-
tu? Lubānā pagājušajā gadā administratīvās 
izmaksas sastādīja 10.1% no kopbudžeta 
vai 94 EUR uz vienu iedzīvotāju. Madonā 
11,3% jeb 108 EUR uz vienu iedzīvotāju. Kā 
redzam – lielajā novadā administratīvās iz-
maksas ir vēl lielākas. 

Ja runājam par iedzīvotāju aktivitāti tajās 
pašās vēlēšanās. Ņemšu par piemēru atkal 
Gulbenes novadu. Cilvēkus jau interesē vie-
tējā vara, kas aizstāvēs un pārstāvēs viņu 
intereses. Šī aktivitāte (vēlēšanas) Gulbenē 
2017.g. – 38% iedzīvotāju piedalījās vēlēša-
nās, Lubānā – 48,7%. Vēl viens piemērs, no 
Gulbenes novada laika posmā no 2009.g. 
līdz 2018.g. izbrauc vairāk iedzīvotāju nekā 
no Lubānas novada (no Gulbenes novada 
izbraukuši 16% iedzīvotāju, no Lubānas 
novada – 14%), tas arī neliecina par to, ka 
tur dzīvo labāk cilvēki. Visu cieņu Gulbenes 
novadam, nekā personīga man pret novadu 
nav, arī tur strādā cilvēki, tomēr liels novads 
nav rādītājs tam, ka tur cilvēkiem ir labāk 
dzīvot. Pārsvarā viss attīstās centros, neno-
liegsim to. Arī mūsu mazajā novadā lielākā 
aktivitāšu kustība, attīstība notiek ap Lubā-
nu. Meirānos mēs uzturam skolu, tautas 
namu, bibliotēku, bet tā kā pārsvarā lauku 
teritorijā viss ir privātīpašumi, tā funkcija 
vairāk uz ceļiem bāzējas, līdz ar to centrā ir 
lielākas aktivitātes. 

Šogad mūsu novadā lielākie naudas lī-
dzekļi ieguldīti tieši lauku teritorijā. Projekts 
par lauku ceļu sakārtošanu – veikta autoceļa 
Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši posma pārbū-
ve. Šajā ceļa posmā tika sakārtots tilts pāri 
Liedei, Meirānu stacijā tiek mainīts jumts, 
notiek koplietošanas meliorācijas grāvju sis-
tēmu atjaunošana Indrānu pagastā. 

Vai pēc reformas dzīvosim labāk?
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PAŠVALDĪBĀ. AKTUĀLI
Manuprāt, reforma tiek bīdīta ar mērķi sa-

kārtot skolu tīklu. Mazās pašvaldības, kuras 
neslēdz ciet mazās lauku skolas, ir tā lielā 
bremze valstiskajā attīstībā. Bet šeit atkal ir 
liela pretruna. Ja kā piemēru ņemam Meirānu 
Kalpaka pamatskolu, kas iesaistās dažādos 
projektos un sniedz lauku bērniem lielākas iz-
ziņas iespējas, tad lauku bērni ir tik daudz dzī-
vē redzējuši, ieguvuši kā neviena cita Rīgas 
skola. Mans mazdēls mācās Rīgā, bet nav 
tik daudz valstu apceļojis, kā Meirānu bērni. 
Pēdējā projekta ietvaros Meirānos ieradās 
bērni no apdzīvotas vietas Koli Somijā, kur ir 
skoliņa ar 26 bērniem un neviens neslēdz ciet 
šo skolu. Un skolotāji saņem 2 reizes lielākas 
algas kā tādi paši pedagogi Helsinkos, bet 
tā ir Somijas valsts politika, kas rūpējas par 
veiksmīgu valsts attīstību arī attālākos reģio-
nos (Vai Latvijā tā notiek?) Igaunijā ir uzcelta 
jauna skola 60 bērniem. Man nav saprotams 
mērķis un ideja par izglītības sistēmu pie paš-
reizējās situācijas – nauda seko skolēnam. Kā 
valsts ietaupīs naudu, slēdzot mazo skolu? 
Vienīgais – tā varēs mākslīgi pacelt skolotā-
jiem lielākas algas. Ja laukos ir gatavi strādāt 
skolotāji arī par mazāku atalgojumu, kāpēc 
liegt viņiem šo iespēju. 

Nekur neviens nerunā par sociālo politi-
ku laukos. Pašvaldības nodrošina skolēnus 
ar brīvpusdienām un daudz ko citu dotē. Ja 
ministrijas cilvēki satiktos ar iedzīvotājiem un 
skaidri pateiktu, kādi tad būs tie lielie un pa-
tiesie ieguvumi no reformas, kā izpaudīsies 
labāka dzīves kvalitāte, tad es to ļoti gribētu 
dzirdēt. LPS domes sēdē pieņēma lēmumu 
izvērtēt kampaņas, kas redzamas un dzirda-
mas medijos, TV, kur tiek stāstīts, cik labi būs 
pēc reformas, bet tas nekādi netiek pama-
tots. Vai pētījums par administratīvi teritoriālo 
reformu ir bijis tik augstā līmenī un pamatots, 
ka tiešām dzīvosim labāk? Lielā novadā ir iz-
glītības pārvalde ar vairākiem darbiniekiem, 
kas pārrauga savu jomu – izglītības iestāžu 
darbu, mums attiecīgi ir 1 darbinieks uz ne-
pilnu slodzi. Vai tāpēc mums kaut kas netiek 
organizēts? Mums nav nekādu problēmu sa-
darboties ar citiem novadiem. 

Kas tevi visvairāk satrauc šodien?
– Satrauc, ka VARAM ministrija neuz-

klausa ne iedzīvotāju, ne pašvaldību viedokli, 
atbildot, ka kāda pašvaldība jau vienmēr ne-
būs apmierināta. Ko nozīmē – kāda? Ja no 
96 pašvaldībām 90 nobalso pret teritoriālās 
reformās virzību, šādā redakcijā, vai tas nav 
arguments, ja ir tik liela pretestība, vai tiešām 
vajadzīga reforma. Gados vecāki  cilvēki no-
teikti atceras, kā apvienojās lielos kolhozos, 
pēc tam atkal dalījās... Bet visvairāk satrauc 
ministrijas attieksme – tagad dzīvosiet TĀ.

Katrs novads, katra apdzīvota vieta Latvijā 
ir unikāla, tāpēc, saliekot visus vienā katlā, par 
99,9% esmu pārliecināts, ka no tā iedzīvotā-
jiem dzīve neuzlabosies. Ne jau pašvaldības 
bremzē uzņēmējdarbību. Un šeit mēs atkal 
atgriežamies pie valsts vienmērīgas attīstības 
– bet, manuprāt, to pareizi risināt ir ar nodokļu 
politiku (nevis teritoriālo reformu) – jo tālāk no 
centra (Rīgas), jo mazāki nodokļi, kas stimu-
lētu uzņēmējdarbības attīstību reģionos.

Ar Tāli Salenieku sarunājās Ligita Pētersone

Noslēdzies Broņislavas Martuževas 
fonda RAKSTĪTĀJA projekts “Pie avo-
ta ir jāatgriežas. Veltījums Broņislavas 
Martuževas 95.dzimšanas dienai”. 

Paldies šī projekta atbalstītājiem: Lat-
vijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla 
fonda atbalstītajai Vidzemes kultūras prog-
rammai, Lubānas novada pašvaldībai un 
Lubānas amatniekiem Vilnim Strautiņam 
un Andrejam Valainim.

Šī projekta ietvaros pavasarī notika 
pasākums “Ainavu dārgumi Broņislavas 
Martuževas dārzā un dzejā”. Pasākuma 
zinātniski praktiskā konsultante un vadī-
tāja – izcilā brīvdārzniece, dendroloģe un 
ainavu arhitekte Aija Kaškure iepazīstinā-
ja Lubānas vidusskolas 10. un 11. klases 
skolēnus ar augiem un kokiem dzejnieces 
dārzā. Visi kopā izmērījām ozolu, liepas 
un ceriņa apkārtmērus, iepazinām koku 
šķirnes, kā arī lasījām Broņislavas Martu-
ževas rakstīto dzeju par konkrētiem šī dār-
za elementiem. Šajā dienā visi kopā  arī 
čakli pastrādājām pie Dzejas klēts apkārt-
nes labiekārtošanas.

22. maijā notika pasākums “Mūzikas 
un mākslas plenērs “Dārziņos”, kura laikā 
Lubānas Mākslas skolas audzēkņi un Lu-
bānas jauniešu centra ģitāristu ansamblis  
tika iepazīstināti ar Broņislavas Martuževas 
Dzejas klēts apcirkņiem, vietu un vides dār-
gumiem, mūzikas vietu dzejnieces dzimtā, 
kā arī restaurēto dzejnieces akordeonu. 
Klātesošie uzzināja dzejnieces domas par 
mūziku un mākslu no viņas dienasgrā-
matām. Mākslas skolas audzēkņi skolo-
tāju Daces Rudzītes un Sandras Valaines 
vadībā plenēra vidē veidoja darbus, kuri 
rotāja Dzejas klēts sienu pasākumu cikla 
noslēgumā 25. augustā. Mākslas skolas 
audzēkņi saņēma no fonda pateicības 
rakstus, kas apliecina, ka viņi ir kļuvuši par 
Broņislavas Martuževas vērtību nesējiem 
Lubānā un pasaulē. Par mūsu vēstnešiem 
kļuva Reinis Birziņš, Monta Mālniece, Beā-
te Aizpurve, Dita Kalniņa, Toms Semjo-
novs, Inese Krēsliņa, Mārtiņš Zvirgzdiņš, 
Kate Krēsliņa, Laura Švedova, Jete Kļa-
viņa, Evelīna Cakule, Viktorija Medvecka  
un Armands Dzenis. Būsim priecīgi arī par 
turpmāku sadarbību.

28. jūnijā aicinājām uz Dzejas klēti Lu-
bānas jauniešus, kuriem sirdī tuva ir dze-
ja vai arī kuri paši sacer dzeju, uz radošo 
dienu “Raksta rakstītāja, margo liktens 
metus”. Šajā dienā kopā ar Rēzeknes no-

vada Rikavas jauno literātu kopu (kopas 
vadītāja Iveta Dimzule) lasījām un klau-
sījāmies Broņislavas Martuževas dzeju, 
uzzinājām viņas dzejoļu rašanās vēsturi, 
iepazinām vidi un vērtības, kas veidojušas 
dzejnieces darbus, kā arī iedvesmojušies 
ļāvāmies paši jaunradei. 

Pasākumu cikla noslēgums notika 25. 
augustā Lubānas “Dārziņos”. Ja citviet 
Dzejas dienas tiek atzīmētas septembrī, 
tad Lubānā dzejas dienas atzīmē dzej-
nieces vārda dienā – Broņislavās. Jau ap 
pusdienas laiku “Dārziņos varēja vērot 
dzejas mīļu rosīšanos  Dzejas dārzā, lasot 
dzeju zem liepas un ozolu zariem, skatot 
dzejas apcirkņus klētī un apskatot Lubā-
nas Mākslas skolas audzēkņu izstādītos 
darbus pie klēts sienas. Dzejas dienu 
apmeklētāju vidū bija Bērzpils folkloras 
kopa “Saivenis” (kolektīva vadītāja Daiga 
Griestiņa) un Madonas novada bibliotekā-
ri Sarmītes Radiņas vadībā. Dzejas klēts 
apmeklētāji mielojās ar rudens āboliem 
un zemnieku saimniecības “Zvaigznītes” 
saimnieces Ilonas Malahovskas sietajiem 
mājas sieriem.

Šogad pasākums sākās ar svinīgu 
valsts karoga uzvilkšanu šovasar uzstā-
dītajā karoga mastā pie Dzejas klēts. Pēc 
tam visi tika iepriecināti ar mūziķu apvienī-
bas “Baltie lāči” speciāli izveidotu dzies-
mu un dzejas programmu ar nosaukumu 
“Pamet skumjas, pamet nievas”, kas ir 
vārdi no B.Martuževas 1943.g. Rēzeknes 
Skolotāju institūta laikā sacerētās dzies-
mas ar Pētera Aigara vārdiem. Muzikālās 
apvienības “Baltie lāči” sastāvā dzirdējām 
mūziķus: Andris Baltacis (vokāls, ģitāra), 
Aldis Kise (vokāls, akordeons), Inga Zeile 
(vijole), Mārtiņš Leišavnieks (tuba), Deniss 
Smirnovs (sitamie instrumenti). Koncer-
ta dalībnieki izbaudīja pirmatskaņojumu 
vairākām dziesmām, kurās dzejnieces 
Broņislavas Martuževas vārdiem savu me-
lodiju pievienoja Aldis Kise. Ja neizdevās 
šo koncertu apmeklēt Lubānā, tad visiem 
ir iespēja to apmeklēt kādā no mūziķu 
apvienības “Baltie lāči” koncerta vietām 
Latvijā. 

Broņislavas Martuževas fonda 
RAKSTĪTĀJA 

valdes locekle Ilze Kraukle

Projekts tika īstenots ar Vidzemes plā-
nošanas reģiona, VKKF un Latvijas valsts 
mežu finansiālu atbalstu.

Noslēdzies Broņislavas Martuževas 
fonda RAKSTĪTĀJA projekts
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AKTUĀLI

14. septembrī Meirānos notika novada 
sporta spēles “Rudens svētki Meirānos 2019”. 
Piedalījās 6 komandas. Spēļu noslēguma 
posmā pievienojās vēl 1 komada (“Upenie-
ces”). Prieks par cilvēku entuziasmu šajā die-
nā, jo sporta spēļu sākums likās daudzsološs 
– lai arī laiks bija pavēss, spīdēja saulīte, to-
mēr drīz vien parādījās lietus mākoņi un lietu-
tuņš sijāja līdz par pasākuma beigām. Lietus 
nenobaidīja dalībniekus un gandrīz visas ko-
mandas paveica plānotās disciplīnas. Vienīgi 
lietus dēļ bija jāatsakās no piepūšamajā pilsē-
tiņā paredzētajām aktivitātēm. Bet visslapjākā 
aktivitāte šajā dienā, šķiet, bija orientēšanās, 
kad bija jālien cauri pielijušajiem krūmiem un 
jābrien pa slapjo zāli.

Kamēr mūsu novada sporta pasākumu 
organizators Māris Valainis devies ekspedīcijā 
uz skarbo zemi Aļasku, viņu sporta spēļu pa-
sākumā aizvietoja Andris Seipulis, kurš pēc 
profesijas ir arborists, bet brīvajā laikā dažādu 
sportisku aktivitāšu cienītājs un entuziasts. A. 
Seipulis pauda gandarījumu par to, ka, spītē-
jot lietainajam laikam, sporta spēles notika, 
apbrīnoja dalībnieku izturību un mērķtiecību. 
Un arī dalībnieki uzteica Andri Seipuli par veik-
smīgi novadītu pasākumu. Un, protams, jāpie-
min, ka Meirānus pieskandināja Lubānas 
Anša Dekšņa balss, kas uzrunāja sportiskās 
ģimenes, intervēja, uzmundrināja, komentēja.

Sporta spēļu noslēgums – komandu ap-
balvošana – notika siltajā un mājīgajā Meirānu 
tautas namā, bet komandu priekam muzicēja 
Edijs Gutāns (9.kl.) un Loreta Māliņa (11.kl.). 
Prieks par jauno mūziķu vaļasprieku, kas nā-
kotnē var izaugt par nopietnu aizraušanos. 
Loreta atklāj, ka pašlaik viņi izpilda citu mūzi-
ķu dziesmas un tuvākajā nākotnē cer ieprieci-
nāt savus klausītājus ar pašu radītu dziesmu. 
Laiks rādīs, vai gadu ritējumā muzikālajiem 
jauniešiem neradīsies citas intereses, vaļas-
prieki, bet šobrīd ir prieks, ka viņi lietderīgi iz-
manto brīvo laiku, attīstot savus talantus, mu-
zikalitāti. Tāpat prieks arī par novada sportisko 
aktivitāšu cienītājiem, kurus nebaida ne lietus, 
ne sniegs, kuru acīs dzirkst prieks par skaistu 
kopā pavadītu dienu, gūstot emocionālu bau-
dījumu, un ne tikai... Uzvarētājkomandām un 
arī visām pārējām komandām bija sarūpētas 
balvas. Paldies Lubānas novada pašvaldībai, 
biedrībām “Vienā solī”, “Aborieši”, “Meirānie-
ši” par balvām un atbalstu pasākuma organi-
zēšanā, paldies arī Ilonai Malahovskai (“Zvaig-
znītes”) par mājas sieru; radošās darbnīcas 
bija Agitas Semjonovas pārziņā, bet lielie ķirb-
ji balvām nāca no Ivetas Reidzānes dārza. Pal-
dies arī sporta spēļu tiesnešiem par izturību!

Rezultāti.
1. vietā komanda “Cipči” – Egils, Nauris, 

Sabīne, Ilze Stiprie.
2. vietā komanda “Rūķīši” – Marina Puška, 

Sabīne Novakšanova, Edgars Novakšanovs, 
Nikola Puška.

3. vietā komanda “Trakie dzeņi” – Anita, 
Gintis, Armands, Baiba Dzeņi.

Ligita Pētersone 

Sportiskas aktivitātes rudens noskaņās Meirānos

Diskgolfu met komanda “Sarauj”.

1. vieta Stipro ģimenei.

2. vietā komanda “Rūķīši”.

3. vietā komanda “Trakie dzeņi”.

Lodes labirints – komanda “4 bērni”

Siena svēršana – komanda “Foršie”.

Māsa palīdz 
brālim pabeigt 
disciplīnu.

Sacensību galvenais tiesnesis 
Andris Seipulis un sporta spēļu 
balss – Ansis Deksnis.
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Sveiks, avīzītes lasītāj!

Dienas gaišās stundas aizvien sa-
rūk, siltos vasaras vakarus pamazām 
nomaina dzestrs drēgnums, dārzos zied 
košās asteres, saulainās samtenes… un 
tas viss kopā liecina, ka jaunais mācību 
gads ir klāt. 

Septembra rītos katrs zāles pudu-
rītis un krūmiņš zirneklīšu tīmeklī auklē 
rasas pērlītes. Tās noskatās, kā garām 
aiziet cilvēki. Katrs ar savām domām, 
priekiem un bēdām. Mēs esam tik da-
žādi – gan atvērti, gan sevī noslēgušies, 
gan augstprātīgi un cienīgi. Taču sirds 
dziļumos visi pazīstam biklumu, skum-
jas un šaubas. 

Lubānas vidusskolā šobrīd mācās 
178 skolēni. Pirmajā klasē mācības uz-
sāka 13 skolēni, 7 braši zēni un 6 smai-
dīgas meitenes. Pirmklasnieku acīs va-
rēja redzēt gan prieka mirdzumu, gan 
mazu nedrošības ēnu. Mazos skolas 
gaitās ieveda 14 divpadsmitie – droši, 
lepni, atsaucīgi un draudzīgi. 

Skolas solos atgriezušies spurdzoši 
skolēni, kas steidzas satikt klasesbied-
rus un dalīties vasaras piedzīvojumos… 
Skolā mācāmies mīlēt, pieņemt, saprast, 
novērtēt sevi, savus skolasbiedrus.  

Ar jaunu darba sparu un idejām bēr-
nus sveica pedagogi. Avīzē lasiet inter-
viju ar bioloģijas skolotāju 9.-12. klasēm 
no Madonas Inesi Eleksi, kā arī deju 
kolektīva „Žuburi” piedzīvoto un redzēto 
deju festivālā Polijā jūnijā.

Pasauli sev apkārt mēs veidojam 
ar savām domām. Domāsim gaišas un 
priecīgas domas, mīlēsim sevi un citus. 
Darīsim labāko iespējamo. Un ticiet – 
viss mums izdosies! 

Skolēniem – sekmīgs mācību gads, 
vecākiem prieks par savu bērnu paveik-
to, skolotājiem gandarījums par darbu. 
Šajā mācību gadā visiem novēlu tiekties 
pēc saviem mērķiem un būt neatlaidī-
giem, gūt labas sekmes un sasniegt 
jaunas virsotnes! „Kad tu vairs neredzi 
iemeslu turpināt, tev jāatrod iemesls 
sākt no jauna,” tā uzskata Linda Point-
dekstere, un tam var tikai pievienoties.  
Lai mums visiem labi veicas!

9.klases skolniece 
Elizabete Kalniņa

Lubānas vidusskolā 2019./2020.mācību 
gadā bioloģiju no 9.-12.klasei māca Madonas 
pilsētas vidusskolas skolotāja Inese Elekse. Pie-
dāvājam sarunu ar skolotāju, kam dzīves svarī-
gākā atziņa ir dota raksta nosaukumā.

Īsumā pastāstiet kaut ko par sevi – no kurie-
nes esat? – Esmu no Aiviekstes lejteces – Jaunkal-
snavas. Joprojām tur dzīvo mana mamma un arī tur 
bieži aizbraucu. Tur ir arī mana pirmā darba vieta, 
mežu pētīšanas stacija un arborētums.

Pastāstiet par sevi bērnībā. Kas Jūs tolaik 
interesēja, par ko sapņojāt? – Mana bērnība bija 
laimīga, jo nebija informācijas tehnoloģiju. Tā bija 
neparasta brīvības sajūta – pamosties no baložu 
dūdošanas, zilas debess. Uz galda piens, baltmai-
ze, ievārījums un darbu saraksts, kurus tu ātri iz-
dari un dodies uz upi, mežu vērot zalkti, lasīt ogas, 
rakt bedri, lai sasniegtu zemes centru, meklēt, kur 
dzimst tauriņi, vakarā gaidīt parādāmies ežus, ārstēt 
putnu mazuļus. Mani interesēja izpētīt un atklāt!

Vai varat aprakstīt, kāda izskatās viena diena 
skolotājas dzīvē? – Diena „sākas” naktī ar pamo-
šanos: „Vai vēl nav rīts?” Kad paliek gaišāks: „Vai 
nav apstājies pulkstenis?” Ar prieku secini, ka at-
kal būs viena jauna diena tavā dzīvē un caur lietus 
šļakstiem vai putnu dziesmām skrien uz skolu, pie 
reizes lūdzot augstākus spēkus, lai informācijas 
tehnoloģijas strādātu un tu varētu veikt varoņdar-
bus.

Kuri mācību priekšmeti skolā padevās visla-
bāk? – Man liekas, ka padevās visi mācību priekš-
meti, bet īpaši dabaszinātnes. Es daudz lasīju grā-
matas un dažkārt bija diezgan garlaicīgi stundās, jo 
likās, ka mācību viela ir ļoti vienkārša.

Kādas ir Jūsu kā skolotājas stiprās puses? 
– Domāju, ka mana „stiprā” puse ir mīlestība uz 
bioloģiju un ģeogrāfi ju.

Kā relaksējaties pēc garas darba nedēļas? 
– Garu „spodrinu” ar grāmatām, žurnāliem, dvēseli 
– ar teātri, koncertiem, fi lmām, bet pārējais ir – pel-
dēšanās, slēpošana un citas aktīvas nodarbes. Tie 
ir dzīves prieki, bet ir arī sadzīve un pienākumi, tādēļ 
valdībai ir jāievieš 3 brīvas dienas nedēļas nogalē!

Redzu Jūs kā priecīgu un ar lielu azartu par 
to, ka sācies jaunais mācību gads. Kur Jūs sevī 
rodat enerģiju un prieku? – Prieks ir par tik skaistu 
vasaru – pārsteidzošo Armēniju, Bulgārijas kalnu 
virsotnēm, rītiem pie ezera, satiktiem interesantiem 
cilvēkiem… Prieks arī par saviem bijušās klases 
jauniešiem – centralizēto eksāmenu rezultātiem un 
tālākām mācību gaitām.

Ja Jūs dotos uz pamestu salu, kādas trīs lie-
tas ņemtu līdzi. Kāpēc? – Pirmkārt, burvju lādi, kur 
salikt nepieciešamās sadzīves lietas – sērkociņus, 
telti, cirvi, nazi, puķu un dārzeņu sēklas, vadoties 
pēc Robinsona Kruzo pieredzes. Otrkārt, suni, kaķi 

(labi draugi, „saticīgi”) un kazu (olbaltumvielas 
vajag). Treškārt, gleznošanas, rakstīšanas piederu-
mus un pieslēgumu nacionālajai bibliotēkai.

Pastāstiet par saviem hobijiem, interesēm 
brīvajā laikā! – Kopš 18 gadu vecuma esmu drau-
dzīgā saistībā ar kalniem, trenējos alpīnismā, kalnu 
tūrismā. Tāpēc, lai joprojām to darītu, es slēpoju, 
peldu, braucu ar riteni, nūjoju, darbojos sporta zālē. 
Agrāk arī biju aizrautīga orientēšanās sacensību 
dalībniece. Katru gadu dodos kalnos. Dejoju deju 
kolektīvā, gleznoju, esmu sākusi aust, daudz lasu.

Kas Jūs pasaulē visvairāk pārsteidz? – Pār-
steidz, ka tomēr pasaule, zemeslode, ir tik maza un 
sasniedzama, tik dažāda, interesanta un pārstei-
dzoša. Viss ir brīnumainā sakārtotībā, sarežģītībā 
un skaistumā!

Kādu iespaidu jūsuprāt esat atstājusi par 
sevi skolēniem no 9.-12. klasei Lubānas vidus-
skolā? – Domāju, ka pašlaik esmu „bioloģiska pa-
rādība trešdienās!”

Kādas īpašības otrā cilvēkā vērtējat visaugs-
tāk? – Olimpiskais „6” – sirsnība, godīgums, zināt-
kāre, aizrautība, drosme, mērķtiecība.

Pirmie iespaidi par Lubānu! – Lubānas no-
zīmīgumu izceļ fakts, ka no Madonas uz Lubānu 
rīta pusē dodas tikpat daudz autobusu kā uz Rīgu 
(4!) Pirmais iespaids bija daudzsološs:  „Labdien, 
skolotāj” no sava bijušā skolēna, izkāpjot no auto-
busa. Satikt bijušo kolēģi no pat jaunības laikiem.  
Uz ielām gandrīz nav cilvēku un tas liecina par strā-
dīgumu un vēlmi mācīties. Ir tik klusi un mierīgi – 
gandrīz kā Aiviekstes plūdums.

Vēlējums skolēniem un skolotājiem Lubānas 
vidusskolā! – Lai netrūkst spilgtu krāsu piedzī-
vojumā, ko sauc par dzīvi! Pārvari kritiena bailes 
un esi varonīgs. Ir laiks mesties pretī sniegbaltām 
virsotnēm! (Kā amerikāņu rakstnieks un žurnālists 
Kevins Greindžs iepazina Butānu visgrūtākajā pār-
gājienā pasaulē). Lielus sapņus un tālus ceļus! 
Skaistu rudens lapu un laimes kastani kabatā!

Inesi iztaujāja skolotāja Ilona Kalniņa

Vairies ļauna un dari labu! (Ps 34:15)

2019. gada septembris2019. gada septembris
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SKOLAS ZIŅAS

No 26. jūnija līdz 1.jūlijam  deju ko-
lektīvs “Žuburi” piedalījās 39. Pižices 
tautas deju un mūzikas festivālā Po-
lijā! 

Pižice (poļu: Pyrzyce) ir pilsēta Po-
lijas ziemeļrietumos, Rietumpomožes 
vojevodistē uz dienvidaustrumiem no 
Ščecinas. Pilsētā daļēji saglabājušies 
viduslaiku aizsardzības mūri. Līdz Otrā 
pasaules kara beigām pilsēta atradās 
Vācijā, un tās vāciskais nosaukums bija 
Pirica (vācu: Pyritz). Pēc Otrā pasaules 
kara pilsētu piešķīra Polijai. 

Brauciena laikā iepazinām poļu tau-
tas kultūru un vēsturi, apmeklējot seno 
Hanzas savienības pilsētu Toruņu, kā 
arī Šcecinu. Festivālā piedalījās kolek-
tīvi no Turcijas, Ukrainas, Vācijas, Čehi-
jas un Latvijas, kā arī poļu tautas deju 
un folkloras kolektīvi. Kopā tika izdejoti 
6 koncerti, kuros popularizējām latviešu 
tautas deju.  

Dejojām bērnudārzā, uz festivāla gal-
venās skatuves, ielu koncertā Pižicē, 
Trzeborzā – ciematiņā, kurā dzīvojām. 
Dejotāji godam nesa Latvijas un Lubā-
nas vārdu, neskatoties nedz uz to, ka 
ārā valdīja tveice līdz pat +37 grādiem, 
nedz uz caurām pastalām un milzu tulz-
nām uz pēdām. 

Kopā nobraukti apmēram 3000 km. 
Pēc apmēram nobrauktiem 1200 km 
apmeklējām Varmijas parku Pluskā – in-
teresantākais ūdens atrakciju parks šajā 
Polijas daļā. Komplekss atradās netālu 
no Olštinas, gleznainā, priežu ieskautā 
ielejā. Dzīvojām nelielā ciematiņā Trze-
borzā, kur iepazinām poļu viesmīlību, 
jo arī vēlas vakara pastaigas laikā tika 
atslēgtas mājīgas baznīciņas durvis un 
pastāstīts par tās tapšanas vēsturi. 

Pavisam nedaudz tika iepazīta Toru-
ņa, kurā apmeklējām prjaņiku-piparkūku 
muzeju. Katram tika dota iespēja paga-
tavot savu piparkūku, kas tika atvesta arī 
mājās, lai gaidāmajos Ziemassvētkos 
to varētu iekārt svētku eglītē, kas mums 
visiem atgādinātu par neaizmirstamo, 
piedzīvojumiem bagāto braucienu uz 
Poliju. Apskatījām pilsētas rātsnamu, 
kas ir viens no pazīstamākajiem vidus-
laiku arhitektūras pieminekļiem Eiropā. 
Tieši šeit apstājās, braucot cauri pilsētai, 
daudzi monarhi. Tā priekšā atrodas pie-
mineklis Nikolajam Kopernikam, kas ir 
pilsētas vizītkarte. Pilsētas kafejnīcā tika 
nobaudīti pelmeņi – gan ar gaļu, gan ve-
ģetārie. 

Ščecina (poļu: Szczecin), vēsturiski 
arī Štetina vai Štetīne (vācu: Stettin), ir 
pilsēta Polijas ziemeļrietumos pie Balti-
jas jūras, netālu no Oderas grīvas. Lielā-
kā Polijas osta, kuģu būves centrs. Sena 

pilsēta, no kuras apbūves gan maz sa-
glabājies, jo pilsēta stipri nopostīta Otrā 
pasaules kara laikā. Ščecina ir sena tir-
goņu pilsēta. Ar lielu interesi apmeklē-
jām Ščecinas pazemes ceļu, kur atrodas 
lielākie civilās aizsardzības pazemes 
bunkuri Polijā. Šie betona tuneļi atrodas 
zem Ščecinas pilsētas un tika apzīmēti 
kā bumbu patversme, kas vienlaicīgi 
spēja uzņemt līdz 5000 cilvēku. 

Dejotājiem atmiņā paliks festivāla 
noslēguma vakara gājiens pa Pižices 
pilsētas ielām, kur bija ļoti daudz skatī-
tāju. Visi festivāla dalībnieki ar vismaz 40 
metru atstarpi viens no otra vienlaicīgi 
izdejoja savas valsts skaistākās dejas. 

Paldies vecākiem par doto iespēju 
piedalīties festivālā! Paldies 8 „eņģe-
ļiem”, muzikantiem – Teresijai Pelšai, 
Astrai Šķēlei, Vinetai Krēsliņai, tulkam 
Anitai Tropai, skolotājai Ilonai Kalniņai, 
medmāsai Elgai Voļskai, skolas direk-
torei Ivetai Peilānei. Vislielākais paldies 
kolektīva vadītājai Lailai Ozoliņai un vi-
ņas asistentei Inesei Straumei. Paldies 
mazajiem dejotājiem, Katei Krēsliņai, 
Montai Mālniecei, Beātei Aizpurvei, Ar-
mandam Dzenim un Naurim Stiprajam.

 Deju skolotāja Laila priecājas par 
jauniešiem, kuri spēj ilgas stundas pava-
dīt mēģinājumos, agri piecelties, tālu un 
ilgi braukt autobusā, laisties pa sarkanu, 
dzeltenu un zaļu cauruli, lai ar plunkšķi 
iekristu ūdenī, kuri ar interesi gatavo 
piparkūkas un klausās gida stāstu pa-
zemes bunkuros, dzied, brīvajos brīžos 
spēlē spēles, draudzējas ar poļu un uk-
raiņu jauniešiem, dejo, dejo, dejo pat 33 
grādos, nečīkst par tulznainām kājām 
un caurām pastalām, ezerā veldzējas 
ar visām drēbēm un ir atbildīgi par visu, 
ko dara. Laila no sirds lepojas ar saviem 
dejotājiem par sniegumu festivāla sešos 
koncertos. 

Gan brauciena laikā, gan gatavojoties 
koncertiem, skolēni dalījās savos iespai-
dos. Lūk, ko viņi domā: “Dejošana tāda 
palēkāšana vien ir, nekā nopietna (dažu 
dejotāju viedoklis). Bet tā nav. Ar deju var 
izdejot visu dzīvi. Katra kustība var satu-
rēt savu domu un slēpt kādu zemtekstu. 
Dejā var paust savas emocijas – prieku, 
sāpes, pārdomas, ilgas, mīlestību. Uz-
skatu, ka dejotāji ir visskaistākie cilvēki 
pasaulē. Viņi ir visčaklākie un idejām ba-
gātākie. Pašdarbība disciplinē un māca 
pašaizliedzību. Piemēram, svētdienās 
daudzi dodas izklaidēties vai sauļoties, 
bet mums ir mēģinājums, jo jāgatavo-
jas braucienam uz Poliju. Citi atpūšas, 
bet mēs strādājam. Labā kolektīvā un 
labā kompānijā garastāvoklis vienmēr 
uzlabojas. Esam kā viena liela ģime-

Deju kolektīvs „Žuburi” Polijā ne – kopā priecājamies un bēdājamies. 
Vēlreiz gribētu atgriezties Toruņā, jo ļoti 
patika vecpilsēta ar daudzajām katoļu 
baznīcām. Man atmiņā Polija paliks kā 
lauksaimniecības zeme, jo redzēju mil-
zīgus un nebeidzamus labības laukus. 
Līdzīgi kā Latvijā, tikai tehnika gan mo-
dernāka. Cik daudz vēja turbīnu! Daudz 
skaistu līdzenuma dabasskatu! Savas 
kultūras un patriotisma piepildīta valsts. 
Jo mazāks ciematiņš, jo viesmīlīgāki un 
mīļāki cilvēki. Ar nepacietību gaidām nā-
kamo ceļojumu!”

Rakstu kopā salika 
9. klases skolniece 
Elizabete Kalniņa 

un skolotāja Ilona Kalniņa

Sākam 
skolas gaitas 

skolā
Rudens skaists pār zemi nācis,

Pirmā zeltā lapas zied.
Grāmatas jau kopā vācis

Varu nu uz skolu iet.
Gaiša, silta skolas telpa
Gluži tā kā mātes glāsts.

Ievelku es dziļi elpu,
Jāsāk man jauns dzīves stāsts.

/J.Grots/
Šajā mācību gadā mācības pirma-

jā klasē uzsāk 13 skolēni: 
Elīna Bārbale; 
Markuss Bērziņš; 
Daniels Bremšmits; 
Patrīcija Daugerta; 
Haralds Kristiāns Gredzens; 
Henrijs Kāposts; 
Viktorija Klapare; 
Justīne Lazda; 
Dāvids Pērkons; 
Aigars Pličs; 
Gabriela Lūcija Šķendere; 
Tīna Terentjeva; 
Līga Zviedre. 
Klases audzinātāja – Vita Paeglīte.

„Saldskābmaizes” komanda – Si-
mona Garā, Marta Grigule, Viktorija 
Bērziņa, Monta Mālniece, Elizabete 
Kalniņa, Ieva Merilija Akmentiņa, Lai-
ma Jelagina un skolotāja-konsultante 
Ilona Kalniņa – Jums novēl: glabājiet 
vasaras saules siltumu sirdī un dāsni 
dāvājiet to apkārtējiem! Veiksmīgu mā-
cību gadu!
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Karoga svētkos “Liepsalās”
20. – 21. septembrī O.Kalpaka dzimtajās mājās “Liepsa-

las” ritēja gadskārtējie Karoga svētki. Lubānas vidusskola bija 
pārstāvēta visās vecuma grupās. Ja piektdien visus sacensī-
bu dalībniekus priecēja saule, tad nakts bija gana auksta un 
sestdiena lietaina. Neskatoties uz to, divas 1.vietas izcīnītas! 
Prieks par 6.klases komandu un 10.-12.klašu komandu – 
abām komandām 1.vieta! Prieks arī par 5.klases, 7. – 9.klašu 
un jaunsargu komandas izturību! Paldies skolotājiem Anitai 
Tropai, Anitai Stāmerei, Dacei Kočānei un Jānim Lejiņam, kuri 
šīs divas dienas dzīvoja līdzi skolēnu veiksmēm un neveiks-
mēm. Augsim Latvijai!

PII “Rūķīši” aktualitātes
09.09.2019. “Zīļuku” grupas audzēkņiem notika Tēvu dienas 
pasākums “Vīrieša rokas”. Ieguvums: kopīga praktiska darbo-
šanās, sadarbība, prieks par kopā būšanu, darbošanās ar ins-
trumentiem: skrūvēšana, naglu sišana, zāģēšana. Tapa putnu 
barotavas ziemai.
13.09.2019. “Kāpēcīšu” grupas vecākiem notika Tēvu dienas 
pasākums “Nakts trasīte”. Ieguvums: emocionāli un jauki pa-
vadīts vakars kopā ar tēviem un mammām. Bērnus ieprieci-
nāja: izzinošu uzdevumu veikšana par ziediem, augiem, aug-
ļiem, mīklu minēšana, sporta uzdevumu veikšana: lēkšana 
maisā, iešana pa virvi, mammu “atbrīvošana” u.c. Bērniem 
patika tējas dzeršana namiņā un vecāku cienāšana ar pašu 
cepto ābolmaizi.
No 23.09.2019. – 27.09.2019. PII “Rūķīši” arī notika Eiropas 
sporta nedēļa: līdz ar to katru dienu plkst. 8.20 visi rūķīši sāka 
sportiski aktīvu rītu ārā. 26.oktobrī ieskriesim jaunajā mācību 
gadā, kad notiks jau tradicionālais “Lielais skrējiens”.

Lauksaimniekiem pieejama 
mobilā aplikācija

Turpmāk svarīga informācija lauksaimniekam, mežsaimniekiem un ziv-
saimniekiem būs pieejama līdzi tālrunī, jo Lauku atbalsta dienests ir 
sagatavojis ērtu rīku – mobilo aplikāciju. Aplikāciju var izmantot visi tie 
dienesta klienti, kuri izmanto Elektronisko pieteikšanās sistēmu. 
Mobilā aplikācija ir pieejama gan Android, gan iOS viedierīcēm bez 
maksas. 
Mobilā aplikācija nodrošina ātrāku un vienkāršāku komunikāciju starp 
dienestu un tā klientiem. Rezultātā lauksaimnieki informāciju saņem 
ātrāk, spēj ātrāk reaģēt dažādās problēmsituācijās un par to informēt 
dienestu.
Mobilajā aplikācijā klientiem būs iespēja apskatīt, piemēram, svarīgāko 
notikumu kalendāru, saņemtos maksājumus, pieejamās bezakcīzes dī-
zeļdegvielas apjomu, saņemtās vēstules no LAD, informāciju par gaidā-
majām kontrolēm saimniecībās un to rezultātiem, kā arī ērti nofotogra-
fēt laukus, īstenoto investīciju projektu rezultātus un atsūtīt informāciju 
dienestam.
Lauku atbalsta dienests, rūpējoties par klientiem, vēlas nodrošināt pēc 
iespējas vienkāršāku un ērtāku visu pakalpojumu un informācijas pie-
ejamību, tāpēc mobilā aplikācija lauksaimniekiem ir mērķtiecīgs nāka-
mais solis mūsdienīgo rīku ieviešanā dienestā.
Turpmākajā laikā mobilā aplikācija tiks papildināta ar citām jaunām 
funkcionalitātēm. Piemēram, aplikācijā būs informāciju par citu zemko-
pības resora iestāžu veiktajām pārbaudēm saimniecībā.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 29420515

E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

1.oktobris – 
Starptautiskā senioru diena!

Tikai možumā var dzīvesprieku gūt,
Gadi neliedz mums vēl jauniem būt.

(J.Osmanis)
Možu garu un dzīvesprieku visiem 
novada senioriem svētkos!
 Lubānas novada pašvaldība

Ziedu izstāde Ziedu izstāde 
Meirānu tautas namāMeirānu tautas namā

Meirānu tautas namā no 9. līdz 15. septembrim bija apskatāma ziedu Meirānu tautas namā no 9. līdz 15. septembrim bija apskatāma ziedu 
izstāde “Pretī rudenim”. Paldies visiem, kuri izrādīja iniciatīvu izstā-izstāde “Pretī rudenim”. Paldies visiem, kuri izrādīja iniciatīvu izstā-
des veidošanas procesā: Aijai Zemītei, Andrai Pličai, Ivetai Reidzānei, des veidošanas procesā: Aijai Zemītei, Andrai Pličai, Ivetai Reidzānei, 
Inai Bidiņai, Agitai Semjonovai, Velgai Gavarei, Imantai Brencei, Da-Inai Bidiņai, Agitai Semjonovai, Velgai Gavarei, Imantai Brencei, Da-
cei Ūbelītei-Puškai. Meirānu tautas nama vadītāja Inga Aizsilniececei Ūbelītei-Puškai. Meirānu tautas nama vadītāja Inga Aizsilniece

Par izmaiņām Lubānas Veselības 
un sociālās aprūpes centra 

ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

izmaksās no 2020.gada
Nolūkā aktualizēt maksu par sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu Lubānas Veselības un sociālās 
aprūpes centrā un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, izvērtējot 
iesniegto pakalpojumu tarifu pamatotību un Lubānas novada 
domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komi-
tejas  20.08.2019. atzinumu (protokols Nr.8, 4.§) un Finanšu un 
attīstības komitejas 26.08.2019. atzinumu (protokols Nr.8, 4.§), 
Lubānas novada pašvaldības dome sēdē 29.08.2019 nolēma
1. Noteikt Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centra ilgs-
tošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mu izmaksas vienai personai, kurai noteikts trešais vai cetur-
tais aprūpes līmenis, saskaņā ar 02.04.2019. MK noteikumiem 
Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības saņemšanu”: 
1.1.  3. līmenim 17,10 euro/diennaktī;
1.2.  4. līmenim 18,08 euro/diennaktī.
2. Noteikt, ka  personām, kuras pašas vai kuru apgādnieki pil-
nā apmērā veic maksu par sniegto sociālās aprūpes un so-
ciālās rehabilitācijas pakalpojumu un kuru dzīvesvieta pirms 
pakalpojuma saņemšanas bija deklarēta Lubānas novada 
administratīvajā teritorijā, šī lēmuma 1.1. un 1.2.apakšpunktā 
noteiktajai maksai piemērojama atlaide 37% apmērā.
3. Lēmums stāsies spēkā ar 2020.gada 1.janvāri.
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Lubānas veselības 
un sociālās 

aprūpes centrā 
Septembris – sākumā silts un saulains, bet 
tagad jau, pūšot rudenīgu dvesmu, liek Lu-
bānas veselības un sociālās aprūpes cen-
tra klientiem siltajos pledos satīties ciešāk. 
Dodoties ārā vēl baudīt saules starus, kas 
gan vairs nesilda kā vasarā, tomēr vēl liegi 
noglāsta vaigu, klienti lūdz arvien biezākas 
drēbes un zeķes. Tie, kuri laiku izvēlas pa-
vadīt telpās, pulcējas zālē uz iemīļoto TV 
pārraižu skatīšanos, nodarbībās, dievkalpo-
jumos vai koncertos arī izvēlas saģērbties 
siltāk, līdzi ņemot pledu vai vienkārši sasē-
žoties ciešāk. Kopā taču siltāk! Bet siltumu 
dod ne tikai segas un siltas zeķes… Siltumu 
jūtam ikdienā, dzirdot no sirds teiktu “pal-
dies!” vai saņemot smaidīgu labdienu.
Šobrīd tiek plānota starptautiskās veco 
ļaužu dienas atzīmēšana aprūpes cen-
trā. 1.oktobrī mielosimies ar svētku kūku, 
bet 3.oktobrī svētkus turpināsim ar dueta 
“Sandra” koncertu! 
„Smaids atlīdzina. Smaids apbalvo. Smaids 
uzmundrina.” (A. de Sent-Ekziperī)

Lubānas veselības un sociālās aprūpes 
centra sociālā darbiniece 

Alīna Jelagina

Lubānas kultūras namā šajā sezonā 
savu darbību turpina 9 Lubānas kultūras 
nama amatiermākslas kolektīvi.

Jaunus dalībniekus savos kolektīvos 
aicina: 

• Lubānas senioru sieviešu koris „No-
skaņa”, vadītāja Silvija Bērziņa, mēģināju-
mi notiek otrdienās un ceturtdienās plkst. 
18.30 Lubānas pilsētas klubā.

• Tautas deju ansamblis „Lubāna”, 
vadītāja Laila Ozoliņa, mēģinājumi notiek 
pirmdienas un trešdienas vakaros no plkst. 
19.00  Lubānas pilsētas klubā.

• Lubānas kultūras nama deju kolektīvs 
„Žuburi”, B grupa, vadītāja Laila Ozoliņa, 
mēģinājumi notiek otrdienās, trešdienās 
un ceturtdienās no plkst. 16.30 Lubānas 
pilsētas klubā. Laiks tiek precizēts darba 
gaitā.

• Lubānas kultūras nama deju kolek-
tīvs „Žuburi”, C grupa, vadītāja Laila Ozo-
liņa, mēģinājumi notiek piektdienās no 
plkst. 21.00, sestdienās, svētdienās no 
plkst. 16.30 Lubānas pilsētas klubā. Laiks 
tiek precizēts darba gaitā.

• Lauku kapela „Meldiņš”, vadītājs 
Andris Dzenis, mēģinājumi notiek ceturt-
dienās un citās dienās – pēc vajadzības.

• Lubānas pilsētas kultūras nama 
senioru deju kopa ”Varavīksne”, vadītā-
ja Lienīte Ozolniece, mēģinājumi notiek  
pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 17.30  
Lubānas vidusskolas telpās

• Lubānas amatierteātris „Priekšspē-
le”, vadītāja Ilze Kraukle. Mēģinājumi no-
tiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 
19.00 Lubānas pilsētas kluba lielajā zālē. 
Interesentiem, kuri no jauna vēlas pievie-
noties kolektīvam, lūdzam sazvanīties ar 
režisori Ilzi Kraukli – t. 26374962.

Jaunā sezona ir sākusies...

Sports...
19. septembrī Madonas spartakiādes ie-
tvaros notika futbola sacensības visām 
vecuma grupām.
Lubānas vidusskolu sacensībās pārstāvēja 3 
komandas: D grupa (1.-4.kl.), C grupa (5.-6.
kl.), B grupa (7.-9.kl.). Visas mūsu skolas ko-
mandas iekļuva godalgoto vidū.
D grupa 4 komandu konkurencē izcīnīja 
3.vietu. Komandā spēlēja Mārcis Priednieks, 
Kaspars Ķeveris, Reinis Zviedrs, Ingars Bal-
tiņš, Ralfs Uzārs, Renārs Ķeveris, Kristers Ga-
rais, Adrians Nete, Gustavs Bērziņš. 
C grupa 6 komandu konkurencē izcīnīja 2. 
vietu. Komandā spēlēja Niks Liedskalniņš, 
Markuss Babrs, Alekss Heidemanis – Maka-
renko, Ernests Ezeriņš, Ruta Uzāre, Artis Me-
iers, Toms Semjonovs. 
B grupa 8 komandu konkurencē izcīnīja 
3.vietu. Komandā spēlēja Daniels Baumanis, 
Ralfs Briezis, Ronalds Ščuckis, Alekss Purbēr-
ziņš, Noels Turlajs, Edijs Semjonovs, Rūdolfs 
Galss, Kristers Studers, Ludvigs Kuncis.
Lielākais nopelns zēnu sagatavošanā ir trene-
rim Uģim Meieram.
20. septembrī arī Lubānas vidusskolas skolē-
ni aktīvi iesaistījās Olimpiskās dienas aktivitā-
tēs. Skolēni veica gan rīta vingrošanas kom-
pleksu, gan iesaistījās dažādās stafetēs, gan 
zīmēja, gan tika noskaidroti labākie trīspunktu 
guvēji! TU VARI, JA TU DARI!

Informācija: http://skola.lubana.lv/

Savu darbību turpina: 
• Lubānas kultūras nama jauktais vo-

kālais ansamblis „Naktsputni”, vadītāja Ru-
dīte Kolāte, mēģinājumi notiek otrdienās un 
ceturtdienās Lubānas kultūras nama ofi sa 
telpā. Pirms pasākumiem – pēc vajadzības 
citās dienās.

• Lubānas folkloras kopa, vadītāja Līga 
Grāvere, mēģinājumi notiek otrdienās un 
ceturtdienās, pirms pasākumiem – pēc 
vajadzības citās dienās Lubānas kultūras 
nama ofi sa telpā.

Meirānu tautas namā jauno sezonu 
uzsākuši un aicina jaunus dalībniekus 
kolektīvi:

• Amatierteātris “Zeltrači”, vadītāja Ilo-
na Malahovska. Mēģinājumi notiek Meirā-
nu tautas namā otrdienās un trešdienās no 
plkst. 20.00

• Tradīciju kopa “Sietiņš”, vadītāja 
Velga Gavare. Mēģinājumi notiek Meirānu 
tautas namā otrdienās un ceturtdienās no 
plkst. 14.00.

• Sieviešu deju kopa “Magones”, va-
dītāja Ilze Purpļeviča. Mēginājumi notiek 
Meirānu tautas namā otrdienās un ceturt-
dienās no plkst. 17.30.

• Senioru tautas deju kolektīvs “Meirā-
ni” savu darbību vēl nav atsācis kolektīva 
vadītāja slimības dēļ.

• Darbību atsācis un savā pulkā aicina 
jaunus dejotgribētājus Lubānas novada vi-
dējās paaudzes deju kolektīvs “Rokraksti”, 
vadītāja Lienīte Ozolniece. Mēģinājumi 
notiek trešdienās, piektdienās plkst. 20.00 
Lubānas vidusskolā.

Informācija: 
Lubānas kultūras nama direktore 

Velga Puzule
Meirānu tautas nama vadītāja

Inga Aizsilniece

Par biedrības “Atvērtās pārvaldības
partnerība Latvijā” iesniegto 

likumprojektu 
Šā gada 19. septembrī Centrālā vēlēšanu ko-

misija ir reģistrējusi parakstu vākšanai biedrības 
“Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” (APPL) 
šā gada 29. augustā iesniegto likumprojektu “Li-
kums par 2012. gada 8. novembra likuma “Gro-
zījumi likumā “ Par tautas nobalsošanu, likumu 
ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” at-
celšanu”. Likumprojektam piešķir ts iniciatīvas 
numurs 20190919-072.

Parakstu vākšana ilgs 12 mēnešus – līdz 
2020. gada 19. septembrim. 

Parakstu vākšanas kārtība ir noteikta likumā 
“Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un 
Eiropas pilsoņu iniciatīvu” un Centrālās vēlēšanu 
komisijas instrukcijā “Kārtība, kādā apliecināmi 

vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai” (pieejama 
www.cvk.lv sadaļā “Tiesību akti/Instrukcijas”). 
Vēlētāju parakstu apliecināšanai pašvaldībās 
izmantojama Centrālās vēlēšanu komisijas pa-
rakstu vākšanas lietojumprogramma. 

Iedzīvotāji var parakstīties pašvaldībā bāriņ-
tiesā, uzrādot pasi. Vienlaikus parakstīties par 
Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētiem likum-
projektiem vēlētāji var arī elektroniski, portālā 
Latvija.lv vai pie zvērinātiem notāriem. Parakstu 
vākšanai reģistrētā likumprojekta teksts un cita 
informācija par parakstu vākšanu pieejama Cen-
trālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv 
sadaļā “Iniciatīvas/Vēlētāju iniciatīvas/Reģistrē-
tās iniciatīvas”.
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AKTUĀLI
Vedot dārza pārpalikumus uz mežu, 

policija var konfi scēt auto
Piedāvājam “Lubānas Ziņas” lasītāju uz-

manībai informāciju no kanāla Re:TV raidī-
juma “Ikdiena”. Ko darīt ar ražas pārpaliku-
miem? Izrādās, par ābolu vešanu uz mežu 
var saņemt bargu sodu, kā arī var tikt konfis-
cēts transportlīdzeklis. Informāciju, kas var 
ieinteresēt un ir aktuāla arī mūsu novada 
ļaudīm, sagatavojis Andris Jurga (Latvijas 
Reģionu Televīzija Re:TV; andris@retv.lv)

Mazdārziņu īpašniekiem šobrīd darba ne-
trūkst, jo jārūpējas par izaudzētās ražas novāk-
šanu. Tomēr, ko darīt, ja izaudzis vairāk nekā 
iespējams patērēt. Vai mežs ir īstā vieta, kur 
atbrīvoties no āboliem un citiem dārza atkritu-
miem? Kādas ir alternatīvas, devās noskaidrot 
Re:TV raidījums “Ikdiena”.

Šogad dārzos padevusies krietni laba 
ābolu raža. Par to, protams, prieks ābolu mī-
ļotājiem, tomēr ne visu izdodas apēst un rea-
lizēt. Tad nu rodas jautājums, ko darīt ar pāri 
palikušajiem āboliem? Gados, kad bagātīgās 
ražas liec ābeļu zarus, šis jautājums kļūst ak-
tuāls daudziem mazdārziņu saimniekiem. Pie-
redzējuši augļkopji par to iesaka domāt laikus, 
rūpējoties par ābeļu kopšanu, tomēr ne visiem 
ir zināšanas, kā to darīt.

Netrūkst saimnieku, kuri ar savu izaudzēto 
ražu gatavi dalīties, piemēram, ar garāmgā-
jējiem, pie sētas noliekot kastīti, kurā atrodas 
izaudzētie āboli. Daļa saimieku, lai atbrīvotos 
no kritušajiem āboliem un citiem dārza pārpa-
likumiem, piemēram, pļautās zāles, izveidoju-
ši komposta kaudzes, un tā saturu nākamajā 
gadā izmanto kā mēslojumu siltumnīcā. Tikmēr 
citi pāri palikušās bagātības nogādā uz tuvumā 
esošiem mežiem. Vietām izveidojusies pat ve-
sela komposta kaudze. 

Pieredzējis mednieks Jānis Ence stāsta, ka 
mežs tomēr nebūtu īstā vieta, kur atstāt dārza 

atkritumus, īpaši jau ābolus. “Tas ir bīstami, jo 
meža dzīvnieki, atrodot šādu vietu, kur var pa-
našķoties, maina uzvedību un pārvietošanās 
ceļus. Ja, piemēram, priežu jaunaudzē tiek 
izbērti āboli, tad dzīvnieks sajūt, ka šeit ir ēda-
mais, un tas nozīmē, ka nāks šeit meklēt barību 
arī vēl pēc kāda laika, savukārt tas nozīmē, ka 
dzīvnieks var nodarīt kaitējumu jaunaudzei.”

Izņēmums ir ofi ciāli reģistrētās dzīvnieku 
piebarošanas vietas, tomēr arī tur ābolus var 
novietot iepriekš sazinoties ar atbildīgo medību 
kolektīvu.

Jānis Ence: “Ja tur šobrīd ved ābolus, tad 
ļoti veiksmīgi iespējams medīt jenotsuņus, jo vi-
ņiem ļoti garšo āboli. Jenotsuņi negaida nakts 
aizsegu, viņi gaišā dienas laikā ābolus ēd, un 
mednieki tādās vietās, kur ir medību torņi, at-
rodot šīs ābolu vietas, veiksmīgi var tikt galā ar 
šiem dzīvniekiem.”

Dažādu dārza atkritumu nogādāšana mežā 
var radīt kaitējumu videi, piemēram, mežā var 
nokļūt invazīvie Spānijas kailgliemeži, apdrau-
dot dažādas aizsargājamās augu sugas un 
kaitējot dabisko biotopu attīstībai. Tāpēc par 
šāda veida meža piemēslošanu var saņemt arī 
sodu.

Armands Miķelsons, Valmieras pilsētas 
pašvaldības policijas priekšnieks: “Ir paredzēti 
diezgan lieli un bargi naudas sodi, piemēram, 
fi ziskām personām tas ir naudas sods no 70 
līdz 700 euro, konfi scējot pārkāpuma izdarī-
šanai izmantotos transporta līdzekļus, vai bez 
konfi skācijas. Savukārt juridiskām personām 
sods ir no 350 līdz 2900 euro, konfi scējot pār-
kāpuma izdarīšanai izmantotos transporta lī-
dzekļus, vai bez konfi skācijas.”

Augļus un dārzeņus, kuri ir labā stāvoklī un 
vēl lietojami, var piedāvāt zemniekiem mājlopu 
piebarošanai, kā arī briežu dārzu īpašniekiem. 

Kā stāsta Ventspils briežu dārza pārvaldnieks 
Ādams Grīnbergs, dārznieku sarūpētos gardu-
mus var atvest paši, bet, ja transporta nav, viņš 
pēc sarūpētā cienasta var arī aizbraukt: “Mēs 
katru otro dienu Ventspilī savācam no desmit 
līdz 15 klientiem ābolus. Mēs braucam klāt un 
savācam, lai cilvēkiem būtu vieglāk.”

Savukārt, ja dārzā pāri palikušo augļu ir 
pārāk daudz un tie jau ir sabojājušies, tos par 
maksu var nodot atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmumam ZAAO. “Ja mēs runājam par ābo-
liem, tad, diemžēl, šobrīd vienīgais mūsu ietei-
kums ir mest ābolus sadzīves atkritumu kontei-
nerā, jo kamēr valstī vēl risina jautājumus, kā 
tiks nodrošināta bioloģisko atkritumu atsevišķa 
vākšana un kamēr mums reģionālo atkritumu 
apsaimniekošanas centrā Daibe nav bioloģiski 
noārdāmo atkritumu rūpnīcas, tikmēr mums 
nav nekāda pamata šos atkritumus savākt at-
sevišķi,” stāsta Zane Leimane, SIA ZAAO pār-
stāve.

Ābolus un citus dārza atkritumus iedzīvotā-
ji paši var vest uz atkritumu noglabāšanas po-
ligonu Daibe, kur izveidots speciāls kompostē-
šanas laukums. “Uz kompostēšanas laukumu 
visi iedzīvotāji ar savu automašīnu vai piekabi 
var vest, un tur mēs šos atkritumus pieņemam 
bez maksas,” precizē ZAAO. 

Manot, ka dārzā izaudzēto ražu paša spē-
kiem neizdosies patērēt, labāk par to domāt 
jau laikus. Tās varētu būt gan vitamīniem bagā-
tas sulas, kas spēku dos ziemas mēnešos, vai 
arī labdarbība.

Video lejuplādes links: https://failiem.lv/u/
rhh3b3yt 

Sižeta autori: Laura Jansone, Klāvs Skrastiņš

Interesanti būtu uzzināt, kā un kur liek ra-
žas pārpalikumus Lubānas novada iedzīvotāji. 
Un vēl interesantāks ir jautājums, kur liek sa-
dzīves atkritumus tie cilvēki, kuriem vēl jopro-
jām saimniecībā nav iegādāts atkritumu kon-
teiners? Var tikai “apbrīnot” šos cilvēkus, kas 
nerada ap sevi atkritumus. Turpinājumā skatiet 
informāciju, kā pareizi šķirot atkritumus.

Ko drīkst un ko nedrīkst mest šķiroto atkritumu konteineros
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Nākamais 
laikraksta
“Lubānas Ziņas” 
numurs 
iznāks 
11. oktobrī.

Informāciju 
iesniegt domē 
redaktorei līdz 
4. oktobrim.

Līdzjūtība

 Tuvs cilvēks neaiziet –
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
Viņš paliek dziļi, dziļi sirdī

Par avotu, kur mūžam spēku smelt. 
(R. Skujiņa)

Skumjā brīdī esam kopā ar 
Mari un viņas mīļajiem, no vectētiņa atvadoties.

Zīļuku grupiņas audzēkņi ar vecākiem, skolotājas, 
skolotāju palīgs

SVECĪŠU 
VAKARI 

28. septembrī plkst. 16.00
Lubānas Jaunajos kapos

5. oktobrī plkst. 18.005. oktobrī plkst. 18.00
Visagala kaposVisagala kapos

Kur vārdus rast, kas būtu mierinājums,
Kad negaidot ir pārrauts mūža gājiens.

(K.Apškrūma)

Brīžos, kad šķiet nepanesami smagi, 
svarīgi sajust, ka kopā dzīvotais laiks paliek 

un ir mūžīgs.
Skumju un atvadu brīdī mūsu klusa 
un patiesa līdzjūtība Elitai Kellijai,

  tēvu Dieva valstībā pavadot.

   PII “Rūķīši” kolektīvs

Tai tālajā pļavā, kur atmiņas zied.
Tur mani jūs vienmēr satiksiet.

(I. Rudene)

Skumju brīdī izsakām patiesu līdzjūtību 
Elitai Kellijai 

sakarā ar tēva pēkšņo aiziešanu mūžībā.

Mājas iedzīvotāji Parka ielā 22.

Lubānas novada 
tūrisma un kultūrvēsturiskā 

mantojuma centrā

Programmas īpašie dalībnieki ir 
mazākais teātra un kino aktieris 
slavenais Ivo Čapovskijs un 
neatkārtojamā Ludmila Nikolajevna!
Biļetes būs iespējams iegādāties 
“Biļešu paradīzē” un kasēs kultūras 
namos, kur uzstāsies cirks.
https://www.bilesuparadize.lv/lv/
events/event/75734

Biļešu cena Lubānā: 1.-5. rindai – 7 eiro, visās nākamajās rindās – 5 eiro

18. oktobrī 
plkst. 17.00

Lubānas pilsētas klubā

Pār tavu sirdi un darbīgo mūžu
Zemes māte nu villaini segs.

(N. Dzirkale)

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Elitai Kellijai un viņas ģimenei,

 tēti pavadot mūžības ceļā.

Lubānas amatierteātra “Priekšspēle” kolektīvs

26.09. – 21.12. 
IZSTĀDE

Lubānā no plkst. 9.00

Plkst. 9.00  Lubānas centrā  

ANDELĒŠANĀS 
ar ēdamām un dzeramām lietām, kājās un mugurā velkamām gan 
lieliem un maziem, gan bieziem un plāniem, ar lietām mājai, druvai, 
dārzam.

Plkst. 10.00  Pie bērnu rotaļu laukuma 

VIZINĀŠANĀS 
ar poniju un zirgu  z/s “Volframs un pakavi”

Plkst. 10.00 Pie Lubānas pilsētas kluba

RADOŠĀS DARBNĪCAS BĒRNIEM
“Pasmel dabā”

Plkst. 11.00 Uz mazās skatuves pie pilsētas kluba 
(lietus gadījumā pilsētas klubā)

 KONCERTĀ 
”Spēlēdami, dancodami  Miķeļdienu gaidījām” 
dzirdēsiet Lubānas KN folkloras kopu un 
redzēsiet  Lubānas kultūras nama 
TDA “LUBĀNA” un JDK “ŽUBURI” dejotājus.

Plkst. 12.30 Lubānas pilsētas klubā
Videoafi šas “RADI.DARI.VIDI 
Lubānas novadā” 

PIRMIZRĀDE

Lai Jums pārdošana 
un  pirkšana iet no 
rokas!
Daudz labu, 
lietderīgu un 
skaistu pirkumu!

nas centrā  


