
Attēlā Lubānas novada pašvaldības apbalvojuma “Gada cilvēks 2019” nominanti. Gal-
veno pašvaldības apbalvojumu “Gada cilvēks 2019” saņēma biedrība “Lubānas puse” 
(Anita Dzene, Tija Žvagina, Ilze Priedniece, Lidija Mičule, Inga Zviedre). Gada cilvēks 
kultūrā – Lienīte Ozolniece. Gada cilvēks savā amatā – Monika Tropa; Ineta Bondare. 
Mūža ieguldījums – Gunta Soldāne; Anita Slucka; Maruta Loseva. Gada cilvēks labda-
rībā – biedrība “Vienā solī” (Ina Bidiņa, Marika Vanaga, Dace Grahoļska, Laura Kozule, 
Agita Semjonova, Gints Gavars, Inga Aizsilniece). Lauku sētas saimnieks – Ilona un 
Valērijs Malahovski. Gada cilvēks uzņēmējdarbībā – Inese un Viesturs Mežuļi.

30. novembrī plkst. 17.00 
Lubānas pilsētas klubā
Koncertā piedalās: 
Senioru deju kopa “VARAVĪKSNE”, 
deju kopa “MAGONES”, 
deju kopa “ORHIDEJAS”, 
deju kopa “KAMENES”, 
vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “ROKRAKSTI”, 
jauniešu deju kolektīvs “RAKSTI”, 
bērnu deju kolektīvs “RAKSTI”. 
Ieeja bez maksas

“Gada cilvēks 2019” nominanti

Senioru deju kopa 
“Varavīksne” 

aicina uz 15 gadu 
jubilejas koncertu

Latvijai 
dzimšanas 

dienā
Skaistu dāvanu Latvijai 101. dzim-

šanas dienā šogad uzdāvinājuši Lubā-
nas novada pašdarbnieki un novada 
skolu kolektīvi. 15.novembrī Lubānas 
vidusskolas veltījums Latvijai – koncerts 
“Zibsnī zvaigznes Latvijai” un Meirānu 
Kalpaka pamatskolas un Meirānu tautas 
nama pašdarbnieku koncerts “Krāsaini 
sapņi par mums”, kā arī 16.novembrī 
pašvaldības apbalvojuma “Gada cil-
vēks 2019” pasniegšanas ceremonija 
un pašdarbnieku koncerts “Ar Latviju 
sirdī”. Tāpat arī 11.novembrī tika godi-
nāta latviešu karavīru – brīvības cīnītāju 
piemiņa ar lāpu gājieniem Meirānos, 
Lubānā, un patriotisko dziesmu konkur-
su. Novada bibbliotēkās bija iekārtotas 
grāmatu izstādes, veltītas tēmai – Lat-
vija. Lubānas pilsētas bibliotēkā bija 
iespēja skatīties latviešu fi lmas. Lubā-
nas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrā tika sarīkotas “Prāta 
spēles”. Novada skolās un PII “Rūķīši” 
notika dažādas aktivitātes, kas veltītas 
Latvijas dzimšanas dienai.

Lubānas novada pašvaldība saka 
paldies visiem novada iedzīvotājiem, 
kas ar savu klātbūtni kuplināja Latvijas 
dzimšanas dienai veltītos pasākumus, 
godināja latviešu brīvības cīnītāju pie-
miņu un arī mūsu pašu novada labākos 
darba darītājus. Paldies visiem nova-
da pašdarbniekiem, kas valsts svētku 
nedēļu darīja krāšņu ar brīnišķīgajiem 
svētku koncertiem. Paldies arī koman-
dai, kas izgatavoja un uzstādīja svētku 
dekorācijas Lubānā, padarot to skaistā-
ku šajā tumšajā rudens laikā.
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Ziemassvētku egles 
iedegšana Lubānā jau pa-
visam drīz – 7.decembrī. 
Nemanot pagājis laiks 
un nu jau piekto gadu 
biedrība „Lubānas Puse” 
sadarbībā ar Lubānas 
kultūras namu aicina ikvienu iesaistīties 
šajā svētku pasākumā. Kā ierasts, aicinām 
novada saimnieces pagatavot un atnest uz 
norises vietu kādu nelielu cienastu – kūku, 
pīrādziņus, citus saldus vai sāļus našķus. 
Gan mazie, gan lielie pasākuma apmeklē-
tāji noteikti būs priecīgi un pateicīgi!

Iedzīvotājus un viesus, savukārt, ai-
cinām kuplināt pasākumu un nogaršot 
cienastus, pateicībā sniedzot ziedojumus, 
kurus šogad paredzēts dāvāt Lubānas no-
vada pašvaldības Lubānas veselības un 
sociālās aprūpes centram, lai varētu iegā-
dāties mūzikas iekārtu, ko seniori izmanto-
tu gan ikdienā, gan arī svētku reizēs.

Bet kur visu iepriekšējo gadu ziedojumi 
izmantoti? Pirmajā gadā aicinājām ziedot 
Lubānas ev.lut. baznīcas jumta remontam, 
tā gan bija neliela artava, bet, izmantojot 
visdažādākās iespējas, 2018.gadā jumta 
remonts tiešām tika pabeigts, par to ga-
viles! Otrajā gadā izdevās iegūt līdzekļus 
Lubānas Romas katoļu draudzei, lai ie-
gādātos Betlēmes altāra figūriņas, trešajā 
gadā biedrība „Aborieši” ieguva līdzekļus 
kokmateriālu iegādei, lai varētu tikt atjau-
nots zudušais tilts uz bijušā Lubānas dzelz-
ceļa uzbēruma. Pagājušo gadu aicinājām 
ziedot Jāņa Zābera muzejam „Vecais Cep-
lis”, kas līdzekļus lieti izmantoja jaunu buk-
letu izgatavošanai. Kopā pa šiem gadiem 
visiem mērķiem saziedoti EUR 450.28. Cik 
skaists atskats uz pagājušo laiku un kaut 
nelielo artavu sava novada pilnveidošanai! 
Tiekamies arī šogad!

Biedrība „Lubānas Puse”

Lai kopā 
gaišāk!

Īsziņas
 Meirānos pašvaldība realizēja projek-

tu – Meirānu stacijas jumta vienkāršota at-
jaunošana. Darbus veica SIA “HB service”. 
Jumts nomainīts un pieņemts ekspluatāci-
jā.

 Pabeigta novada ceļa posma Jaunie 
kapi – Birznieki – Dambīši pārbūve. Notiek 
dokumentācijas kārtošana objekta nodo-
šanai ekspluatācijā. Plānots ceļu pieņemt 
ekspluatācijā decembrī.

 Tiek veikti telpu pārbūves darbi dienas 
aprūpes centra personām ar garīga rakstu-
ra traucējumiem izveidei Eglāji -1. Darbus 
veic SIA “Rēzeknes būvnieks”. Būvuzrau-
dzība – SIA “BUVKON”. 

 Pašvaldība plāno sociālā dienesta va-
jadzībām iegādāt transportu, ar kuru būtu 
iespējams pārvadāt klientus ratiņkrēslos, 
arī guļošus klientus. Tiks izsludināts iepir-
kums.

 Uzstādīts jauns paviljons autobusu 
pieturā Ezerkalns.

 29. septembrī pašvaldība izsludināja 
pieteikumu “Lubānas novada Indrānu pa-
gasta ceļu mehanizēta attīrīšana no snie-
ga 2019./2020. gada ziemas sezonā”. No-
slēgts līgums ar SIA “Birke” (vienotais reģ. 
Nr. 40003986808) par darbu veikšanu.

 Lubānas novada pašvaldība nodevu-
si izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Meirānu Stacija”, 
kadastra apzīmējums 7058 016 0165 001, 
telpu (telpu grupas Nr. 604 pēc būves ka-
dastrālās uzmērīšanas lietas) nomas tie-
sības. Telpas atrodas Meirānos, Indrānu 
pagastā, platība – 63,7 m², telpas tiek no-
dotas nomai ar lietošanas mērķi – saimnie-
ciskās darbības veikšana. Nomas līguma 
darbības termiņš – 5 gadi. Telpu sākotnējā 
nomas maksa, izsoles sākumcena – EUR 
25,00 mēnesī. Izsoles solis EUR 1,00. Iz-
sole notika 27. novembrī Lubānas novada 
pašvaldībā, Tilta ielā 11, 14. kabinetā, Lu-
bānā. 

sasniegums  
amatierteātru 

skatē
Lubānas kultūras nama amatierteātris 

“Priekšspēle” 24. novembrī piedalījās 
Līvānu novada amatierteātru skatē 
ar izrādi “Trīspadsmit stāsti” (Antons 
Čehovs). Žūrija kolektīva uzstāšanos 
novērtēja ar 46 punktiem, kas atbilst 
augstākajai pakāpei. Ar šo vērtējumu 
iegūtas tiesības piedalīties reģiona skatē, 
kas notiks 2020. gada sākumā. 

Apsveicam aktierus un režisori  
Ilzi Kraukli ar ieguldītā darba  

augsto novērtējumu!

Lubānas  
novada  
tūrisma un  
kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrā

30. novembrī 
plkst. 11.00

 Laipni aicināti 
uz semināru!

 Kā mainījies Lubāns pēdējo 15 000 gadu laikā. Latvijas Universitātes ģeogrāfi-
jas doktore, vadošā pētniece, kvartārvides laboratorijas vadītāja Laimdota Kalniņa;

 Liecības par Lubāna ezera piekrastes augiem pārtikā un akmens laikmeta 
apmetņu apkārtējā ainavā. Ģeogrāfijas programmas doktorante Līga Paparde un 
ģeoloģijas maģistre, arheobotāniķe Aija Ceriņa.

Seminārs par Lubāna ezeru

Domes sēde 
28.12.2019.

Domes sēdē tika izskatīti sekojoši 
jautājumi:

1. Par Lubānas novada Jauniešu do-
mes sastāvu.

2. Par saimniecības ēkas iznomāšanu 
īpašumā “Roznieki 3”, Indrānu pagasts.

3. Par piekrišanu zemesgabala “Vecā 
skola”, Meirāni, Indrānu pag., Lubānas 
nov. domājamo daļu iegūšanai īpašumā.

4. Par saistošo noteikumu Nr.15 “Par 
izglītojamo pārvadājumiem un braukša-
nas izdevumu kompensēšanas kārtību” 
apstiprināšanu.

5. Par zemes vienību piekritību pašval-
dībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā 
uz Lubānas novada pašvaldības vārda.

6. Par grozījumiem Lubānas novada 
domes, pašvaldības administrācijas un 
iestāžu darbinieku amatu un amatalgu lik-
mju sarakstā.

7. Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu nekustamā īpašuma „Akmentiņi 
1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei.

8. Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu nekustamā īpašuma „Lielzemnie-
ki”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei.

9. Par nokavēto nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumu piedziņu no perso-
nas bezstrīda kārtībā.

10. Par saistošo noteikumu Nr. 13 „Gro-
zījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. 
gada 31. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības 
pabalstiem” apstiprināšanu.

11. Par saistošo noteikumu Nr. 14 
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 
2019. gada 31. janvāra saistošajos notei-
kumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada 
budžetu”” apstiprināšanu.

Ar domes sēdes lēmumiem varēs ie-
pazīties nākamajā laikraksta numurā. In-
ternetvides cienītājiem informācija novada 
mājaslapā www.lubana.lv
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aKTuāli

no nākamā gada 
pensiju 2.līmeņa 

uzkrājumus 
varēs arī mantot

17.novembrī Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā notika 
Latvijas valsts svētkiem veltītas prāta spēles. Savas zināšanas dažādos jautājumos par 
Latviju pārbaudīja deviņas komandas: “40 +”, “Akapulko”, “Amatnieku ģimene”, “Es un 
mēs”, “Kraukļi”, “Lielo smadzeņu laks”, “Semjonovski”, “Tur aiz mākoņiem ir saule” un 
“Zibmārītes”. Dalībniekus sagaidīja astoņas uzdevumu kārtas, kurās bija gan vēstures, kul-
tūras, ģeogrāfi jas un sporta jautājumi, gan dažādas šī brīža aktualitātes un citi vispārīgi 
uzdevumi. Daļā uzdevumu uzmanība bija jāpievērš attēliem, mūzikas kārtā jāatpazīst ie-
dungotas latviešu dziesmas, kā arī tika pārbaudīta dalībnieku atjautība. 

Visveiksmīgākie bija komanda ”Tur aiz mākoņiem ir saule”, kuri uz Lubānu atbrauca no 
Rēzeknes novada, bet arī starp pārējām komandām nopelnītais punktu skaits bija līdzīgs. 
Liels prieks par lubāniešu atsaucību un interesi, tāpēc decembrī notiks jau otrās prāta spē-
les. Šie pasākumi ir lieliska iespēja gan sevi izaicināt un pārbaudīt, gan arī iegūt jaunas zi-
nāšanas un pavadīt kopīgu laiku ar draugiem, ģimeni, kolēģiem vai citiem domubiedriem.

Uz tikšanos otrajās prāta spēlēs decembrī! Sekojiet informācijai.
Viena no prāta spēļu organizatorēm renāte Ozoliņa

Prāta spēles Lubānā

2020.gada 1.janvārī stāsies spēkā grozījumi 
valsts fondēto pensiju likumā, kas paredz tiesības 
pensiju otrā līmeņa dalībniekiem novēlēt savu pen-
siju 2.līmenī uzkrāto kapitālu. 1 289 000 pensiju 
2.līmeņa dalībniekiem būs iespēja izvēlēties,  vai  
pensiju 2.līmeņa uzkrājumu novēlēt mantojumā, 
pievienot citas  personas pensiju 2.līmeņa kapitā-
lam, vai ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā.

“Mēs vēlamies, lai pensiju 2.līmeņa dalībnieki 
būtu ne tikai informēti par iespējām, bet arī motivēti 
veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas var 
izveidot drošu pamatu nākotnei gan pašam valsts 
fondēto pensiju shēmas dalībniekam, gan viņa 
tuviniekiem dzīves grūtajā brīdī,” saka Ramona 
petraviča, latvijas Republikas labklājības ministre.

 „līdz šim gadījumos, ja cilvēks nomirst, 
nesasniedzot pensijas vecumu, viņa uzkrātais 
kapitāls tiek ieskaitīts sociālās apdrošināšanas 
budžetā un to izmanto pensiju izmaksai pašreizē-
jiem pensionāriem, tai skaitā mirušā pensionāra 
apgādībā esošiem ģimenes locekļiem, kuriem ir 
tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju. Taču 
pēc būtības pensiju 2.līmenī uzkrātais kapitāls ir 
cilvēka īpašums, un ir tikai loģiski, ka pats cilvēks 
var izvēlēties, kā ar uzkrājumu rīkoties viņa nāves 
gadījumā. valsts sociālās apdrošināšanas aģentū-
ras uzdevums ir reģistrēt šo izvēli un cilvēka nāves 
gadījumā novirzīt uzkrāto naudu atbilstoši mirušā 
izvēlei” skaidro inese šmitiņa, valsts sociālās ap-
drošināšanas aģentūras (vSaa) direktore.

pēc vSaa datiem, 2019.gada 30.septembrī 
gandrīz puse jeb 49% no visiem 1 289 547 pensiju 
2.līmeņa dalībniekiem bija uzkrājuši līdz 2 tūksto-
šiem eiro, 29% no 2 līdz 5 tūkstošiem eiro, 16% 
5- 10 tūkstošiem eiro, bet 6% vairāk par 10 tūksto-
šiem eiro lielu kapitālu.

Kristīne lomanovska, Finanšu nozares aso-
ciācijas fi nanšu instrumentu tirgus un ieguldījumu 
pakalpojumu komitejas līdzpriekšsēdētāja, Seb 
dzīvības apdrošināšanas valdes priekšsēdētā-
ja pauž gandarījumu par likuma grozījumiem, jo 
diskusijas par to jau sen ir rosinātas, un beidzot 
atrasts, kā šīs izmaiņas īstenot. “uzskatām, ka tās 
dos būtisku pienesumu valsts pensiju sistēmas 
stiprināšanai, jo pieaugs motivācija maksāt nodok-
ļus,” K. lomanovska komentē.

latvijas zvērinātu notāru padomes priekšsē-
dētājs Jānis Skrastiņš aicina iedzīvotājus būt ak-
tīviem un noteikti veikt savu izvēli, nevis ignorēt šo 
iespēju. “Jo tikai tad, ja cilvēks būs izvēlējies savu 
pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu atstāt mantoju-
mā, zvērināts notārs, vedot mantojuma lietu, varēs 
iekļaut to kopējā mantojuma masā, un to varēs sa-
ņemt mirušā tuvinieki,” informē J.Skrastiņš.

plašāk par izvēles iespējām var uzzināt kam-
paņas mājaslapā www.kampensiju.lv. Kampaņu 
“Kam pensiju?” atbalsta Finanšu nozares aso-
ciācija, latvijas zvērinātu notāru padome un Sia 
elvi latvija.

Kāds būs laiks? Līs lietus, snigs sniegs 
vai spīdēs saule? Uz šiem jautājumiem mums 
cenšas atbildēt meteorologi. Vienam no vi-
ņiem – toreizējā Lubānas pagasta Kokājos 
dzimušajam Alfredam Zirnītim (1904–1973) 
– 115. jubileja.

Pagājušā gadsimta 30. gadu beigās Lat-
vijā bija 140 laika apstākļu novērojumu pun-
kti. No tiem sniedza ziņojumus Rīgai un vāca 
datus apkopojošai statistikai par temperatūru 
un nokrišņiem. Laika novērojumus veica arī 
toreizējā Lubānas pagasta Kokājos, kur dzi-
mis viens no vadošajiem Latvijas meteorolo-
giem –  Alfreds Zirnītis.

Kokājos novērojumu datus atzīmēja viņa 
tēvs, arī Alfreds Zirnītis, vēlāk – māsa Lauma.

Alfreds Zirnītis no 1928. gada līdz 1940.
gadam bija sinoptiķis Valsts meteoroloģis-
kajā birojā. 1938.gadā viņš beidza Latvijas 
Universitātes Matemātikas un dabaszinātņu 
fakultāti. 1941. gadā bija Rīgas laika biroja 
priekšnieks, pēc tam – Rīgas Hidrometeo-
roloģiskās observatorijas Meteoroloģijas un 
klimata nodaļas vadītājs, kā arī mācībspēks 
Latvijas Valsts universitātē un Latvijas Lauk-
saimniecības akadēmijā.

Viņš ir publicējis vairāk kā 40 zinātnisku 
rakstu, kā arī sarakstījis vairākas grāmatas, 
t.sk. “Laiks un tā paredzēšana” (1957).

Vēsturniece Laimdota Ivanova
Informācijas avots: Facebook.lv

Laiks un tā paredzēšana

Sēru ziņa
Mūžībā aizgājis Konrāds Seržāns (17.07.1942. – 25.11.2019.)

Izvadīšana š.g. 30. novembrī plkst. 13.00 
no Lubānas Jauno kapu kapličas. Tuvinieki
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JubileJa

Saruna ar senioru deju kopas “Vara-
vīksne” vadītāju Lienīti Ozolnieci. Lienī-
tei novembris ir dubultsvētki – deju ko-
pai “Varavīksne” 15 gadu jubileja un 
saņemts arī godpilnais pašvaldības ap-
balvojums “Gada cilvēks kultūrā 2019”.

Kas tev, Lienīt, ir “Varavīksne”? – Tā 
nav tā daudzkrāsainā varavīksne, kas pie 
debesīm, bet gan mans senioru deju kolek-
tīvs. “Varavīksne” ir mans bērns, kas izau-
dzināts līdz 15 gadu vecumam. Tās ir kun-
dzītes, pret kurām es izturos ar cieņu, 
pietāti, kuras ir mani daudz audzinājušas, 
daudz iemācījušas. Esmu tik tiešām ļoti 
daudz no viņām mācījusies.

Kas ir tas svarīgākais, ko tev iemācī-
jušas kolektīva meitenes, nebaidos šī 
vārda, jo katru mēģinājumu kundzītes 
gados, kas ir vecākas par tevi, tiek uzru-
nātas par meitenēm.

– Viņas man ir iemācījušas pacietību, 
iecietību, daudzas receptes un dažādas 
dzīves gudrības.  

Kā sākās “Varavīksnes” ceļš? – “Va-
ravīksne” sākās bankas telpās. Kad devos 
uz banku nokārtot kārtējo maksājumu, 
mani uzrunāja Mārīte Anskaite. Viņa teica: 
Lienīt, tu zini, es biju vienā pasākumā un 
redzēju kundzītes dejojam. Mēs taču arī tā 
varam? Mārīte bija pirmsākums visam. Pa-
meta ideju, ka mēs varam izveidot  senioru 
sieviešu deju grupu. Tālāko īsti neatceros, 
kas, ko uzrunāja, bet pirmajā reizē mēs sa-
nācām kopā kādas piecas, otrajā reizē pil-
sētas kluba lasītavas telpās jau sanāca pil-
na telpa dejotgribētāju. Uz nākamo 
mēģinājumu jau bija krietni mazāks tas pul-
ciņš, praktiski – tagadējais dejotāju ko-
dols. 

Mazliet par deju kopas vēsturi… Ko-
lektīvs sākās kā Eiropas senioru deju 
grupa un tagad ir senioru deju kopa. 
Kāda atšķirība? – 2004.g. 15. novembrī 
mēs izveidojām deju grupu. Sākumā dar-
bojāmies patstāvīgi, 2006.g. tika dibināta 
senioru deju apvienība, kurā iekļāvāmies 
arī mēs un uzsākām savu aktīvo darbību, 
apguvām apvienības noteikto deju repertu-
āru, apmeklējām kopīgos pasākumus, 
koncertus, seminārus utt. 2013.g. dažādu 
apsvērumu dēļ izstājāmies no šīs apvienī-
bas, jo darbošanās apvienības ietvaros, 
bija arī maksas pakalpojums. No 2013.g. 
novembra dejojam manis radītās dejas – 
oriģināldejas, kas ir veidotas manam “Vara-
vīksnes” kolektīvam. 30.novembra koncer-
tā izdejosim manas dejas. 

Cik tev oriģināldejas ir radītas? – Es 
tā ātri paskaitot, domāju, ka ir kādas 15. 
Daļa no dejām ir reģistrētas AKKA/LAA (au-
tortiesību aģentūrā). Dejas “Krustceles”, 
“Aiviekstes krasti”, “Atmiņu zvani” ir apbal-
votas, ieguvušas novērtējumu Eiropas se-
nioru deju apvienības organizētajās jaunra-
des deju skatēs.  

– Kā tev liekas, kuri no “Varavīksnes” 
gadiem ir īpaši nozīmīgi? – Lai atbildētu 

ar cieņu pret skatuvi, skatītājiem, vienai pret otru
uz šo jautājumu, laikam atbilde būs tāda 
pati, kā par bērniem runājot: visi vienlīdz 
mīļi, vienlīdz īpaši. Visi gadi bijuši vienlīdz 
skaisti, piepildīti. Nu varbūt vienīgi tie pir-
mie gadi bija tādi ļoti aktīvi, jo visas kolektī-
va meitenes bija ļoti aktīvas, notika kopīgi 
braucieni, pasākumi, gatavošanās skatēm 
utt. Spilgtā atmiņā ir deju kolektīvu saiets –  
koncerts Dzintaru koncertzālē, ielu koncerti 
Jūrmalā, arī brauciens uz Tallinu un uzstā-
šanās vecpilsētas laukumā. Gadiem ejot, 

jau vairs nevaram būt tik aktīvas, koncert-
darbība nedaudz samazinājusies, bet tas 
nemazina patīkamos kopā pavadītos brī-
žus. Ir jauki satikties, aprunāties, kopā būt. 
Nav tik svarīgi kaut kur aizbraukt, paballēt, 
svarīgāk pabūt kopā savā kolektīvā. 

Sākotnēji repertuārā bija dažādu Ei-
ropas tautu mūzika. Kāds tagad ir kolek-
tīva repertuārs? – Kā jau teicu iepriekš, tad 
sākotnēji mums repertuārā bija senioru ap-
vienības dejas. Pēc izstāšanās no apvienī-
bas dejojam manas oriģināldejas. Koncertā 
izdzīvosim bērna augšanas procesu no 1 
gada vecuma līdz 15. Izdejosim pašas pir-
mās mūsu dejotās dejas, vidusdaļu un pē-
dējās dejas. 

Kolektīva sastāvs 15 gadu laikā nav 
īpaši mainījies. Kā tev liekas, kāpēc? – 
Nezinu. Varbūt tas ir kopā būšanas prieks. 
Dažām meitenēm šis ir vienīgais kolektīvs, 
kurā pabūt kopā ar citām, iziet sabiedrībā, 
izbaudīt dejas prieku. Pa šiem 15 gadiem 
jau ir tā kopā sarasts – kā vienā lielā ģime-
nē! Dažas no kolektīva vēl dzied arī korī. 

Kāds ir “Varavīksnes” darbības prin-
cips? – Kolektīva meiteņu darbības prin-
cips ir: dejojam, lai dzīvotu un dzīvojam lai 
dejotu. Sava daļa taisnības tajā visā ir. Ka-
mēr cilvēks ir aktīvs, tikmēr viņā pulsē dzī-
votprieks, un ja to var darīt domubiedru 
pulciņā, tad tam visam ir dubultspēks. Man, 
kā vadītājai, jārunā par maniem darbības 

principiem. Uz mēģinājumiem vienmēr 
esmu nākusi ar vienu domu – izturēties ar 
cieņu, pietāti pret man uzticēto darbu. Man 
ir liela atbildības sajūta, jo strādāju ar ļoti 
daudziem cilvēkiem. Galvenais uzdevums 
– uzlabot man uzticēto cilvēku dzīves kvali-
tāti caur deju, ritmu...

Kādreiz jau tev jautāju, ar ko vieglāk 
strādāt – ar mazajiem bērniem vai senio-
riem... Kā tu šodien atbildētu uz šo jautā-
jumu? – Tu uzdevi ļoti grūtu jautājumu, bet 
atbilde ir samērā vienkārša: visi vecumi, vai 
tie būtu bērndārznieki, jaunieši, vidējā pa-
audze vai manas senioras, ir ļoti interesan-
ti. Katram vecumam ir savas īpatnības un 
arī jaukumi. Man patīk visi. Es cenšos pret 
visiem izturēties ar cieņu. 

Skumjākie brīži kolektīva dzīvē? – Ir 
arī tādi... Protams, ka tie ir brīži, kad kolek-
tīvi pavadījām, atvadījāmies no savām de-
jotājām. 

Gandarījuma brīži, vadot kolektīvu? 
– Gandarījums ir tad, kad manas meitenes 
saka: mēs nekad to deju nevarēsim iemācī-
ties, tos soļus nevaram atcerēties, bet bei-
gās viss sanāk. Lielākais gandarījums, kad 
cilvēks pats sevi pārvar, pārlauž savu neva-
rēšanu, biklumu, bailes, uztraukumu.

Kad esmu bijusi dažādos senioru 
deju festivālos, man vienmēr paticis salī-
dzināt, kā kurš kolektīvs uzstājas. Un 
man vienmēr ir licies, ka mūsu dejotājām 
ir īpaša stāja, staro īpaša aura, un tas ir 
ne tikai tāpēc, ka viņas ir no Lubānas. 
Vai tev arī liekas tāpat? –  Es teiktu, ka 
“Varavīksnes” kolektīvam piemīt elegance. 
Esmu priecīga, ka visas dalībnieces visos 
laikos ir piedomājušas par to, kā viņas iz-
skatīsies uz skatuves, kā ieradīsies uz mē-
ģinājumu vai koncertu. Tērpi vienmēr ir kār-
tībā. Ja arī gadās kāda ķibele ar tērpu, tad 
mums ir pašām sava šuvēja Monika, kas 
palīdzēs, atrisinās. Tā ir kolektīva cieņas iz-
rādīšana skatuvei un skatītājiem. Lai arī lie-
la daļa kolektīva meiteņu ir sākušas dejot 
cienījamā vecumā, bet šī skatuves kultūra 
no kaut kurienes viņām ir nākusi līdzi. 

Cik liels šobrīd ir dejotāju sastāvs? – 
Šobrīd kolektīvā ir 10 meitenes. Šī jautāju-
ma sakarā gribu piebilst, ka kolektīvs nav 
domāts tikai tievajām un slaidajām, kā sa-
biedrībai varētu šķist, bet gan tām, kuras 
sajūt sevī vajadzību pēc iziešanas sabiedrī-
bā, būt kopā ar domubiedriem, kuras satu-
vinājusi deja, ritms. Šodien ļoti daudz runā 
par dejas un mūzikas terapiju. Un vai tad 1 
deju mēģinājums skaistas mūzikas pavadī-
bā jau nav tā terapija? 

Novēlējums meitenēm jubilejā. – Būt 
tikpat dzirkstošām, dzīvespriecīgām, dzī-
vesgudrām, mērķtiecīgām, vēl ilgi spēt sevi 
uzturēt tik fiziski labā formā kā šobrīd. Un 
vēl vismaz 5 gadus būt visām kopā. Es 
būšu kopā ar jums, manas mīļās meitenes, 
tik ilgi, cik būšu nepieciešama! 

Ligita Pētersone
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it kā nemanot, klusiņām atnācis novem-
bris – svētku un klusuma mēnesis vienlaikus. 
Novembris ir tāds kā kontrastu mēnesis, kad 
prieks mijas ar klusinātām skumjām – kaujās 
par latvijas brīvību kritušajiem. latvija – mana 
ligzda. šogad apritēja 101. gadadiena kopš ir di-
bināta latvijas Republika. Kopš tālā 1918. gada 
18. novembra daudz kas ir mainījies, bet viena 
lieta ir palikusi nemainīga – patriotisms, ko īs-
tens latvietis jūt sevī pret latviju, tās cilvēkiem, 
dabu un neatkārtojamajām kultūras tradīcijām. 
iespējams, mēs ikdienā neaizdomājamies par 
tādām lietām, kā „kas ir būt latvietim”, „kas ir 
latvija” un „kas ir patriotisms”, tad vismaz šajā 
laikā, kad ik gadu 11. novembrī tiek aizdegtas 
svecītes par godu tiem varoņiem, kas mums iz-
cīnīja brīvu latviju, padomājām, ko nozīmē būt 
latvietim un mīlēt savu valsti. Mūsu dzimtene ir 
kā bērns, kuru ir jāmīl, lai tas pieaugtu un tiektos 
uz kaut ko labāku, jo zina, ka ir kāds, kas viņam 
tic. Mums jāmīl sava valoda, jātur godā tautas-
dziesmas, jo tikai mums ir dainu skapis. latvija  
ir manas mājas, mana ligzda, kurā es atgriezī-
šos, kad kļūšu par gājputnu, jo zinu, ka vasaras 
tveicē varēšu patverties zem dižena ozola vai-
naga un veldzēt slāpes latgales ezeru zilumā. 
latvija – tās ir manas mājas, dzimtā vieta.

Skolā notika liela rosība – ieskandinājām 
Mārtiņus kopā ar folkloras kopu „Krauklēnieši,” 
piedalījāmies patriotisko dziesmu konkursā, 
skolas puiši piedalījās „vīru cīņās”, sacentā-
mies ierindas mācībā – prasmē nostāties taisnā 
rindā un soļot vienā ritmā, veidojām kolāžas par 
godu latvijai, atklājot savas klases vaļaspriekus, 
darbojāmies radošajās darbnīcās, piedalījāmies 
svinīgās audzināšanas stundās, dejojām, dzie-
dājām, skaitījām dzejoļus, izteicām savai zemei, 
latvijai, novēlējumus, veidojām latvju rakstus 
no svecītēm skolas priekšā.

Man ļoti patīk Jāņa Jaunsudrabiņa vārdi no 
esejas “piemini latviju!” Tie teic: “latvi, lai kurā 
zemes daļā tu nonāktu, piemini latviju! Nekad 
un nekur nedzirdēsi skaistāka vārda par šo vār-
du; tāpēc nemities to daudzināt, nebeidz slavēt 
valsti, kas šo vārdu nes.” latviešiem patīk le-
poties ar skaisto latvijas vārdu, karogu, himnu, 
simboliem, dabu, svētkiem, jo nekur nav tik labi 
kā mājās. latvija ir mūsu mājas, mūsu dzimte-
ne. šeit dzīvo mūsu ģimenes, radinieki, draugi. 
Nesakiet par latviju neko sliktu, jo mūsu zeme ir 
laba. latvija dod mums daudz ko vērtīgu, tāpēc 
mīliet latviju no sirds!

9.klases skolniece Elizabete Kalniņa

Skolēniem no 5.-12.klasei tika uzdoti 
divi jautājumi. Ko Tev nozīmē Latvija? 
Kādi esam mēs – latvieši? Lūk, ko domā 
skolēni!

Latvija – mana dzimtene, sirds un 
gods. Varu iet ar paceltu galvu un 
runāt savā valodā. Dziedāt pa-
šas skaistākās tautas dzies-
mas, dejot līdzi. Piedalīties 
Dziesmusvētkos un būt laimīgai 
par Latviju. Latvija ir mūsu tagadne. 
Zeme, kur dzīvojam tieši tagad. Latvija 
ir mana svarīgākā vieta uz pasaules. Vieta, 
kurā, vienmēr atgriežoties, sejā parādās 
smaids un šī labā sajūta. Latvija ir manas 
mīļās mājas. Latvija – skaista un smaržīga 
puķe, kas plaukst, sniedzoties pēc saules, 
sniega un lietus, lai redzētu savus krāšņos 
rudeņus un baltās ziemas. Tā ir Tēvzeme un 
skaistākā vieta uz zemes. Šeit ir mana sko-
la un mani draugi! Vieta, kur es jūtos brīva 
un uzklausīta, kur varu parādīt un attīstīt sa-
vus talantus. Latvijā ir mana pilsēta, mana 
mājvieta. Latvija ir manā sirdī. Man Latvija ir 
neaizmirstama vieta, te vienmēr var atgriez-
ties, te mani sagaidīs ar atplestām rokām. 
Latvija ir mana dzīve, zeme, kurā dzīvošu 
savu mūžu. Latvija ir mana dzimtene, mana 
ģimene, mani draugi un hokejs. Latvija ir 
manas mājas, sarkanbaltsarkanais karogs, 
Daugava, Brīvības piemineklis, prezidents 
un cilvēki. Latvija ir mūsu zeme. Mēs esam 
maza, bet tomēr stipra tauta, ja vien neizklī-
dīsim pa pasauli. 

Esam saudzīgi pret Latvijas dabu, jo 
mūsu meži un pļavas ir visskaistākās. Mēs 
esam gudri un gribam tikai labu savai val-
stij, lai tā varētu būt uz kartes vēl vismaz 
simts gadus. Mums ir stipri sportisti, slaveni 
dziedātāji un aktieri, esam dabas draugi un 
esam mēs paši. Latvieši ir dziedoša tauta, 
tāpēc mums ir Dziesmusvētki. Esam mērķ-
tiecīgi, jo izcīnījām savu neatkarību. Latvie-
ši ir čakli, jo gadu laikā ir izaudzējuši daudz 
mežu un labības lauku, tas palīdz padarīt šo 
zemi skaistāku. Mēs, latvieši, esam priecī-
gi, jo mums ir ģimenes, kur visi mīl cits citu. 
Latvieši nekaro, viņi piedalās sacensībās 
un rīko lielus svētkus – Dziesmusvētkus. 
Esam gudri un latviski, jo mums pašiem ir 
savas tautasdziesmas. Mēs, latvieši, esam 
neatlaidīgi, patstāvīgi, ļoti stipri un izturīgi. 
Mēs vienmēr cīnāmies, paciešam visu slik-

to un, ņemot vērā visu, kas ar mums noti-
cis, nekad nepadodamies! Latvieši ir čakli, 
jo vēlas iegūt labu izglītību un labu darbu. 
Mūsu tauta ir bijusi stipra visgrūtākajos 

laikos, no paaudzes paaudzē mantots 
šis spēks. Katrā no mums ir kāds ta-

lants un spējas, protam palīdzēt 
un atbalstīt. Lai gan dzīvojam 
četros novados, mēs esam vie-

noti. Esam draudzīgi, laipni, gudri 
un strādīgi, vienmēr uzklausām cits 

citu un rūpējamies par savu valsti. Mēs 
novērtējam visu, ko Dievs mums ir devis 
– skaistumu, skanīgās balsis, optimismu, 
labo humora izjūtu un dejošanas prasmes. 
Latvijai – saules mūžu!

Mūsu vislielākā vērtība ir šī zeme – Lat-
vija! Skolas darbiniekiem tika jautāts: „At-
klājiet, kas ir tie trīs lielie notikumi, tradīci-
jas, varbūt parādības, kas katram no Jums 
visvairāk asociējas dzirdot vārdu – Latvija.” 
„Saldskābmaizes” veidotāji atklāj, kas ap-
taujātajiem dalībniekiem veido savu sajūtu 
par Latviju. Katram no mums ar Latviju aso-
ciējas dažādas lietas. Tās ir mājas ar mīļo 
ģimeni, tautas dejas un dziesmas, vasaras 
Saulgrieži ar visu no tā izrietošo, Latvijas 
daba, it īpaši – jūra, Dziesmusvētku laiks, 
tautasdziesmu spēks, lepnums par cilvē-
kiem, kas tiešām ir cēluši Latviju, tās tautas 
labklājību, krāšņie rudeņi un baltās ziemas, 
latviešu valoda, Brīvības piemineklis, skais-
ta daba, rupjmaize, talantīgi, gudri, skaisti 
cilvēki sakoptā vidē, meža un zemes smar-
ža pavasarī, ezera ūdeņi,  ziedošās pļavas 
pirms Jāņiem, senču tradīcijām bagātā 
pūralāde, mana vecātēva piedalīšanās 
brīvības cīņās 1919.gada novembrī, Rīgā, 
Mavrika Vulfsona runa Latvijas radošās 
savienības plēnumā 1988.gada jūnijā, kas 
iedrošināja tautu Atmodas kustībai, mana 
dzimtā Lubāna, Lielvārdes josta, likteņupe 
Daugava.

Gluži kā trīs zvaigznes, kas mirdz  Brīvī-
bas piemineklī, Latvijai mēs, avīzes veido-
tāji, vēlētu, lai tai būtu gan Dieva svētība, 
gan darbs, ko latvieši nenogurdināmi un 
mērķtiecīgi veiktu, gan apbrīnas vērtā un 
skaistā daba, kuru tauta mīlētu un apbrīno-
tu paaudžu paaudzēs.

Kāda ir Tava Latvija?

„Saldskābmaizes” komanda

Kas mums ir Latvija un kādi 
esam mēs – latvieši

2019. gada novembris
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SKolaS ziņaS
Ekoskolas darbība

Pēc gada darbošanās Lubānas vi-
dusskola ieguvusi Latvijas Ekoskolu 
sertifikātu 2019./2020. mācību gadam.

Kas ir Ekoskola? Populārs vides iz-
glītības modelis pasaulē. Pasaulē tajā dar-
bojas 51000 skolas, Latvijā – gandrīz 200 
(ieskaitot PII, augstskolas).

Ko dara Ekoskola? Veido izpratni par 
vidi, vides pārvaldību saistībā ar mācību 
priekšmetiem, veido attieksmes, vērtību 
izpratni, vēlmi rīkoties, iesaistot vietējo 
sabiedrību. Tā ir atvērta un demokrātiska 
programma.

No kādiem elementiem sastāv Eko-
skola?

1) Ekopadomes,  kurā piedalās skolē-
ni no visām klasēm, skolas administrācijas 
pārstāvji, vecāki, tehniskie darbinieki.

2) Skolas Vides novērtējums tiek veikts 
katru gadu, aizpildot anketas. Šogad Lubā-
nas vidusskolā iesaistītas visas klases.

3) Skolas Vides rīcības plāns tiek iz-
veidots uz anketu pamata, izvēloties Gada 
tēmu (Šogad uzsvars ir likts  uz Skolas vidi 
un apkārtni).

4) Pārraudzība un izvērtēšana notiek 
visu mācību gadu.

5) Sasaiste ar mācību procesu mācību 

stundās un ārpusstundu nodarbībās.
6) Skolas un sabiedrības iesaistīšana.
7) Vides kodekss – tāds likumu rullis, 

ko ievērojam.
Katru gadu Ekoskolu programmas ie-

tvaros notiek Rīcības dienas, šogad tēma    
„Par nākotni bez klimata krīzes”. Ekopa-
dome organizēja interaktīvus un rosinošus 
pasākumus. 5. novembra lietus netraucēja 
aktīvākos 5.-12.klašu skolēnus un skolotā-
jus piedalīties akcijā „Vairāk velosipēdu”.

1.-4.klašu skolēni vēroja un mērīja 
kokus, salīdzināja izmērus. 7. novembrī no-
tika eko orientēšanās, ko organizēja Eko-
padomes dalībnieki sadarbībā ar sporta 
skolotāju Jāni Lejiņu.

5.-9. klašu skolēni, vecāku atbalstīti, 
rēķināja savas ekoloģiskās pēdas nospie-
dumu. Ekoloģiskās pēdas lielums parāda, 
kā katra dzīves stils ietekmē zemeslodes 
attīstības stabilitāti. Jo vairāk tērē pārtiku, 
enerģiju, jo lielāka kļūst ekoloģiskā pēda. 
Lubānas vidusskolas skolēnu vidējais eko-
loģiskās pēdas lielums ir 2,26 hektāri. Lu-
bānieši dzīvo videi draudzīgi. 

10. un 11.klašu skolēni veica pētīju-
mu „Manu brokastu (vakariņu) ģeogrāfija”. 
Četras dienas skolēni pierakstīja pārtikas 

produktus, ko lieto brokastīs, pētīja to iz-
celsmes valsti, rēķināja attālumu, kādu 
prece ceļo pie patērētāja. Rīcības dienas 
izdevušās, jo rīkojāmies ilgtspējīgas nākot-
nes vārdā, jaunieši darbojās kā pārmaiņu 
ierosinātāji, tika iesaistīta visa Lubānas vi-
dusskola un daļa sabiedrības.

Ekopadome aktīvi uzsākusi darbu, arī 
skolotāji strādā, lai Ekoskolas tēmas ie-
saistītu mācību stundās. Vēl daudz ideju 
nākotnei.

Paldies skolēniem, skolotājiem, vecā-
kiem par atbalstu un iesaistīšanos. Īpašs 
paldies Ekopadomes skolēniem: Rutai, 
Loretai, Martai, Elzai Martai, Simonai, Emī-
lijai (5.klase);  Beātei A., Montai (6.klase); 
Vanesai un Elīnai (7.kase); Edijam un Alek-
sandram (8.klase); Kētai Jutai un Renātei 
(9.klase); Lāsmai, Elīnai, Nikolai (10.klase); 
Lainei (11.klase); Ārim un Kasparam (12.
klase).

Katram no mums ir pienākums rūpēties 
un gādāt par vidi, kurā dzīvojam. Līdz ar 
atbildīgu attieksmi pret apkārtējo vidi mēs 
ieliekam pamatus arī veselīgas sabiedrības 
veidošanā. Zaļā domāšana, zaļais dzīves-
veids un ilgtspējīga rīcība – tās ir vērtības, 
kas sevī iemieso modernas, attīstītas un za-
ļas Latvijas nākotni.  

Ekoskolas koordinatore  
skolotāja Ilva Markova

7. novembrī 1.-5.klasei notika Mārtiņdienas pasākums. Uz pasāku-
mu mūs izklaidēt, pamācīt un iepriecināt bija ieradusies folkloras kopa 
“Krauklēnieši”. Sākumā mēs iekustējāmies dejojot un nedaudz arī pa-
dziedājām Mārtiņdienas dziesmas. Tad mums pastāstīja par pašu Mār-
tiņdienu un Mārtiņiem, kā arī, protams, par senlatviešu tradīcijām.  

Mārtiņi jeb Mārtiņdiena ir seni latviešu ziemas sagaidīšanas svētki, 
kad beidzās pieguļas un ganu laiks. Pēc Saules kalendāra Mārtiņdie-
na iezīmē viduspunktu starp rudens saulgriežiem (Miķeļiem) un ziemas 
saulgriežiem (Ziemassvētkiem) un tie tiek svinēti 10. novembrī. Mārtiņos 
beidzas Veļu laiks un sākas Sala laiks. Svētki savu vārdu ir ieguvuši jau 
pirms 16.gadsimta no Livonijas Ordeņa svinētās piemiņas dienas par 
godu romiešu karavīram Mārtiņam, kurš, zirgā sēdēdams, piedāvājis 
savu apmetni salstošam nabagam. Pēc tam viņš sapnī uzzinājis, ka tas 
esot bijis pats Jēzus. Kristiešu leģenda vēstī, ka Mārtiņš neesot vēlējies 
kļūt par bīskapu un tāpēc noslēpies putnu kūtī, tomēr vietējās drau-
dzes piederīgie tikmēr staigājuši apkārt, kamēr viņu atraduši pēc putnu 
trokšņošanas. Tādēļ arī latviešu Mārtiņdienas ticējumi un pareģojumi 
ir saistīti ne tikai ar zirgiem un drēbēm, bet arī mājputnu kaušanu un 
Mārtiņbērnu gājieniem. Par darbiem, kas jāpadara līdz Mārtiņiem, stāsta 
daudzi latviešu ticējumi.. Līdz Mārtiņiem jāapar zeme, jo pēc Mārtiņdie-
nas tā dodas atpūtā. Ja to traucē miera periodā, tad nākamajā gadā nav 
gaidāma nekāda raža. 

Vēl mums parādīja kaut ko neredzētu – intrumentu “Ieviņu”, kas šķi-
ta ļoti līdzīgs akordeonam. Mēs tiešām uzzinājām daudz ko jaunu un 
neredzētu. Tad, kad mums pastāstīja visu par Mārtiņiem, sākās jautrākā 
daļa. Rotaļas! Izspēlējām vidažādākās spēles,  bija patiešām interesan-
ti. 

Pēc ļoti daudzām, jautrām, un interesantām spēlēm vajadzēja at-
pūsties, tāpēc noklausījāmies dažas skaistas latviešu tautasdziesmas. 
Viens šīs folkloras kopas dalībnieks bija kāds vācietis, kurš jau 12 ga-
dus dzīvo Latvijā, bet ļoti labi runā latviski. Viņš mums izstāstīja tiešām 
interesantu stāstu par mednieku. Tad nu bija jāatvadās. Visiem ļoti pati-
ka šis pasākums un lielākā daļa vēlējās to turpināt. Nu cepuri nost! Liels 
paldies folkloras kopai “Krauklēnieši”! 

5.klases skolniece Marta Grigule

Mārtiņdiena ieskandēta

20. novembrī skolā notika nodarbība skolotājiem “Sko-
lēnu savstarpējā vardarbība un saskarsme ar vienaudžiem”, 
bet vakarā uz nodarbību, vecāku kopsapulci, tika aicināti 
vecāki, lai arī ar psiholoģi Ilonu Skuju runātu par skolēnu 
saskarsmi ar vienaudžiem un pieaugušajiem, savstarpējo 
vardarbību un tās cēloņiem. Lai gan tas nav nekas jauns, 
bērnu un pusaudžu uzvedība un savstarpējās attiecības ne 
vien šokē, bet rada arī bažas un jautājumus, kas vainīgs: 
ģimene, skola, sabiedrība? Un galvenais – ko darīt? Mūs-
dienu bērni un pusaudži nav ne sliktāki, ne labāki – viņi vien-
kārši ir citādāki. Viņu uzvedībā kā spogulī redzam šodienas 
strauji mainīgā laikmeta pretrunas. Par bērnu un pusaudžu 
uzvedības un emocionālajiem traucējumiem liecina ilgstoša 
izaicinoša, opozicionāra uzvedība un manieres, atkārtota 
vispārpieņemto normu un likumu pārkāpšana, cietsirdība, 
agresivitāte, impulsivitāte. Speciāliste Ilona Skuja norādīja, 
ka bērnu labsajūtu veido vecāku robežu noteikšana, regula-
ritāte un paredzamība. Ko tas īsti nozīmē – noteikt robežas 
bērnam, kādos gadījumos tās par ciešu un kādos gadījumos 
bērnam tiek ļauts pārāk daudz. Disciplinēšana ir robežu lik-
šana bērnu uzvedībai, tas ir kā rāmis, kas nosaka pieņema-
mu un nepieņemamu uzvedību, kā arī sniedz drošības izjūtu, 
padarot bērna dzīvi saprotamu un paredzamu. Protams, lie-
lais jautājums ir – kā atrast zelta vidusceļu, lai bērns saņemtu 
pietiekami daudz mīlestības, justos gana droši šajā pasaulē 
un vienlaikus nekāptu vecākiem uz galvas. Ar ļoti stingru dis-
ciplīnu, īpaši, ja tā izpaužas kā emocionāla un fiziska vardar-
bība, mēs varam ļoti nodarīt pāri saviem bērniem. Tas, pro-
tams, ir arī jautājums par vecāku spēju pamanīt, kas notiek 
ar viņu bērnu, un prasmi pašam reaģēt elastīgāk, saprotot, 
ka robežām un noteikumiem jāmainās līdz ar bērnu. Esiet 
savam bērnam labi paraugi!

Skolotāja Ilona Kalniņa

Skolēnu savstarpējā  
saskarsme
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Šovasar Lubānas vidussko-
las 12. klases audzēknis Kaspars 
Krauklis iesaistījies interesantās 
aktivitātēs, kas nav saistītas ar 
mācībām, bet gan ar brīvprātīgo 
darbu. Kas tad īsti ir brīvprātīgo 
darbs? Tā ir sociālās palīdzības 
forma, ko veic fiziska persona no 
brīvas gribas, nestājoties darba 
attiecībās un nesaņemot par to 
atalgojumu. Brīvprātīgā darbs 
ir vērsts uz sabiedriskā labuma 
darbību, veicina brīvā laika pa-
vadīšanu un arī dažādu prasmju 
attīstību. 

Saruna ar Kasparu Kraukli.
Kā tu kļuvi par brīvprātī-

go? – Sākās ar Lietuvu. Mamma 
mani iesaistīja vasaras teātra 
nometnē, kur es biju 2 nedēļas. 
Bija ļoti smagi jāstrādā. Mēs 
ļoti daudz vingrinājāmies un 
tad veidojām priekšnesumus. 
Viss notika angļu valodā. Ska-
tījāmies izrādes, veidojām savu 
izrādi, intervējām cilvēkus un 
veidojām festivāla avīzi. Nomet-
ne atradās netālu no Lietuvas 
pilsētas Anykščiai. Ko man deva 
šī nometne? Tā bija starptautiska 
(pārstāvji no Islandes, Dānijas, 
Zviedrijas, Ferru salas, Igaunijas, 
Lietuvas, Latvijas), ieguvu jaunus draugus, 
sakarus. Pagāja gads. Šovasar man Lietu-
vas projekta koordinatore atsūtīja ziņu, vai 
nevēlos iesaistīties projektā, kur ir francūži 
un lietuvieši iesaistīti. Aizsūtīju pieteikuma 
anketu uz Young Folks jauniešu organizā-
ciju Latvijā. Gaidīju apstiprinājumu, kuru arī 
saņēmu.

Pastāsti, kā notika tavs brauciens uz 
Franciju? – Uz Franciju devos 18. augustā 
un mājās – 22. septembrī. Projekts saucās 
“Express Yourself” (ko es tulkotu kā “Izsa-
ki sevi”). Šis projekts bija saistīts ar teātri. 
Grupā bija 13 cilvēki no dažādām valstīm. 
Mūsu uzdevums bija izveidot teātra izrādi. 
3 nedēļas dzīvojām kempinga teritorijā, 
nakšņojām teltīs netālu no Francijas tīrākās 
upes Dordoņas (Dordogne). Esot nometnē, 
es sapratu, kas ir brīvprātīgo darbs. Mums 
bija 3 cilvēki no brīvprātīgo organizācijas un 
mēs, dalībnieki: 2 no Turcijas, no Latvijas 
bijām 8 cilvēki. Visu darījām paši. Ēst gata-
vojām, sakopām, teātra izrādi iestudējām, 
dekorācijas gatavojām utt. Mums bija arī tā 
saucamās nacionālās dienas, kad gatavo-
jām savai valstij raksturīgos ēdienus. Man 
lielākais izaicinājums bija, kad visai koman-
dai bija ēst jāgatavo. Sev es māku gatavot, 
daru to mājās, bet kā un cik daudz 13 cil-
vēkiem, lai nevienam nekas nepietrūktu, lai 
visi būtu paēduši. 

Nometnē bija brīnišķīgs pasniedzējs, 

Izaicinājumus un piedzīvojumus apvienojot ar 
prātīgumu, var nonākt pie laba rezultāta

kurš pasniedza dažādus teātra vingrināju-
mus. Lai arī viņš angliski runāja ļoti slikti, 
nodarbības bija vienkārši fantastiskas. Te-
ātra izrādei paši izdomājām ideju, vietu, kur 
notiks darbība, izdomājām problēmu, vei-
dojām tērpus, dekorācijas, citiem vārdiem 
sakot – radījām scenāriju. 

Mūsu izrāde bija par valodas šķēršļu 
pārvarēšanu. Pēc scenārija – rādījām 3 ci-
vilizācijas (Princešu civilizācija, roboti un 
mēness cilvēki), kurām barjera ir valoda. 
Uzdevums bija – uzcelt Alpos māju. No 
sākuma civilizācijas nesadzīvoja, strīdējās. 
Bija arī viens kurlmēmais, kurš parādīja, ka 
bez valodas visus kopā var saaicināt. Ideja 
– ja apklust, tad visi kopā var kaut ko iz-
darīt. Uzstājāmies 4 vietās. Bijām arī vienā 
skolā, kur izrādi nāca skatīties ne tikai au-
dzēkņi, bet arī pieaugušie. Es sadraudzē-
jos ar turku puisi Haronu, abi atveidojām 
mēness cilvēkus. Mums bija jāizdomā, kā 
uzvedīsimies uz skatuves, kā reaģēsim uz 
citām civilizācijām. Izdomājām, ka nedrīks-
tēsim smaidīt, kustēsimies lēni, būsim bez 
jebkādām emocijām. To bija ļoti grūti izda-
rīt, jo bija dažas situācijas, kad grūti nācās 
savaldīties, lai nesmietos. Tādējādi bijām 
sev izvēlējušies visgrūtāko lomu. Mums 
bija izdomāta sava valoda, kas saucās: tak-
tak… 

Kādi secinājumi par nometni? – Ko-
lektīvā dzīve ir ļoti interesanta, ļoti saisto-

ši kopīgie pasākumi, bet bija 
radošās nesaskaņas, arī tas, ka 
saskārās dažādas kultūras, da-
žādi cilvēku tipi, temperamenti. 
Tomēr, kopumā ņemot – lieliskas 
sajūtas, jo visu pārvarējām, sa-
draudzējāmies. Daudz ko jaunu 
varēja mācīties. Bija interesanti, 
varēja radoši izpausties. Apskatī-
jām arī ciematus, kas atradās ne-
tālu no mūsu nometnes. Skaisti 
dabas skati, reljefains (kalnains) 
apvidus. Ceļi līkumaini, vietējie 
šoferi prasmīgi, ik pa brīdim pī-
pināja, lai atbaidītu meža zvērus. 
Pirmais iespaids par francūžiem 
– ļoti pieklājīgi, laipni. Un, pro-
tams, neaizmirstama ir franču 
maize – bagete. Tik garšīga kā 
nekur citur!

Bet ar to jau viss nebeidzās, 
tu uz Franciju devies vēlreiz. 
Pastāsti par otro braucienu. 
– Nometnes pēdējā dienā Face-
book “Young Folks” mājaslapā 
ieraudzīju, ka meklē jauniešus uz 
vēl vienu braucienu uz Franciju. 
Domāju, kā tikt galā ar mācībām, 
jo 2 nedēļas iekavētas, tomēr pie-
teicos projektam. No 22. oktobra 
līdz 4 novembrim atkal biju Fran-
cijā (pilsēta Bezouce). 2.projekts 

saucās “Short ESC”. Tas bija kultūras ap-
maiņas projekts, kurā tika iesaistīti jaunieši 
vecumā no 18 līdz 33 gadiem. Bija darbs ar 
jauniešiem, veidojām viņiem rotaļas. Dzīvo-
jām netālu no Vidusjūras (apmēram 40 km 
attālumā). 

Grupas sastāvs: 2 no Turcijas, 1 no 
Meksikas, 1 no Polijas, 1 no Igaunijas, 7 
cilvēki no Latvijas. Sajutām to, ka, ja pa-
saka: 9.00 ceļamies, 10.00 sākam darbo-
ties, bet tur tas tā nestrādāja… reāli darbi 
sākās tikai 11.00… regulāri viss iekavējās. 
Jautājām: pēc kura laika tad mums jāceļas 
– pēc latviešu vai franču, un pēc tā jau viss 
sāka notikt laicīgāk. Par darbiem runājot, 
sakopām vēl futbola laukumu, pilsētas īpa-
šumu. Mēs, latvieši, bijām noskaņojušies, 
ka būs diezgan daudz darba. Uzzinājām, 
ka citas grupas īpaši ar strādāšanu nav aiz-
rāvušās, tāpēc organizatori bija pārsteigti 
par latviešu jauniešu centību un vēlmi aktīvi 
pastrādāt. Vēl no darbiem – bija jāuztur kār-
tībā dabas takas – uz mājām un kokiem jā-
atjauno takas atpazīšanas zīmes – svītras. 
Tur bija liels klajums, kas veda gar vīnogu 
laukiem. Žēl, ka vīnogu sezona bija beigu-
sies! Takā varēja gan skriet, gan ar velosi-
pēdu izbraukt. Vienu dienu mēs izbaudījām 
izjādi ar zirgiem pa ciematu un pa taku, kas 
domāta izjādēm. Tas bija pasākums vese-
las stundas garumā. Man gadījās ātrākais 
zirgs, vienu brīdi pat domāju, ka nokritīšu 
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Lubānas  
ev. lut. draudzē

1. decembrī  plkst. 13:00 
GARĪGĀS MūZIKAS PĒCPUSDIENA. 

Piedalās ansamblis  

Pēc koncerta dievkalpojums  
ar Lubānas ev. lut. draudzes  
padomes ievešanu amatā 

Svētdienas skola

7. decembrī plkst. 16:00 
Ziemassvētku ieskaņas koncerts  

“AUGŠUP” 
 Koncertē: Loreta Māliņa, Māra Imša,  

Helēna Gerševica, Edijs Gutāns,  
Keita Putniņa

8. decembrī plkst. 13:00 
Dievkalpojums. Svētdienas skola

Plkst. 15:00 
Tikšanās un sadraudzība 

Lubānas draudzes “Mācītājmuižā”  
Viesis – Helēna Dekante

15. decembrī plkst. 13:00 
Dievkalpojums. Svētdienas skola

22. decembrī plkst. 13:00 
Dievkalpojums. Svētdienas skola 

24. decembrī plkst. 16:00 
ZIEMASSVĒTKU VAKARS

   Kristus piedzimšanas svētvakara  
dievkalpojums

29. decembrī plkst. 13:00 
Gada nogales dievkalpojums

5. janvārī plkst. 13:00 
Dievkalpojums
Plkst. 15:00 

     Lubānas pilsētas klubā  
DRAUDZES EGLĪTE  

no zirga. Tur ir tāda tradīcija: kurš nokrīt no 
zirga, tam jācep kūka visam kolektīvam. 
Man kūka nebija jācep. Arī citi noturējās 
zirgā.

Pirmajā nedēļā notika festivāls, kurā 
bija dažādas nodarbības. Es mācījos dejot 
salsu. Tajā Francijas daļā, kur mēs bijām, 
ļoti iecienītas bija dažādas aktivitātes ar 
buļļiem. Ir dienas, kad ciemata iedzīvotāji 
sadzen visas mašīnas garāžās un laiž ārā 
buļļus. Buļļi skrien pa visu ciemu un viņiem 
seko jātnieki zirgos vai arī otrādi. Ir arī arē-
na, kurā ir apmēram 12 cilvēki un 1 bullis, 
kuram pie ragiem piestiprināts pušķītis, 
kurš jānoņem. Interesanti!  

Šajā nometnē arī visu paši sev nodroši-
nājām, gan ēst gatavošanu, gan kārtību aiz 
sevis. Grupā bija vairāki veģetārieši, tāpēc 
nācās ēst gatavot ēdienus, vairāk pielāgojo-
ties viņiem. Kabatas nauda bija 75 eiro. Kad 
kārojās saldējumu, nevarēja kā pie mums 
Lubānā nopirkt sev 1 saldējumu, bija jāpērk 
vesela kaste. Tā ka našķi bija visas grupas 
pasākums. Šī projekta ieguvums: draugi ci-
tās valstīs un ļoti draudzīgs bija arī latviešu 
kolektīvs, tagad regulāri sazināmies. 

Kas ir šādu projektu lielākā vērtība? – 
Man liekas, ka tie ir sakari. Ja es aizbraukšu 
uz Turciju, man ir draugs, pie kura es varē-
šu palikt, tāpat arī Islandē utt.

Droši vien tu to arī izmantosi? – Jā, 
man ir doma pēc 12. klases pabeigšanas 
atkal, tikai šoreiz uz veselu gadu, doties uz 
Franciju (Le Buisson – de Cadouin). Tā ir 
vieta, kur notika pirmais projekts. Tur man 
strādā draugs no Turcijas. Abi jau esam 
to pārrunājuši. Biju apņēmības pilns kādu 
laiku pamācīties franču valodu, ko arī kādu 
laiciņu centīgi darīju, bet tad uzzināju, ka 
tur, nometnē, piedāvās franču valodas kur-
sus iesācējiem un man būs vieglāk mācī-
ties franču no angļu valodas nekā no latvie-
šu valodas. Pēc gada atgriezīšos Latvijā un 
sākšu studēt. Un pa šo gadu man būs laiks 
izdomāt, ko es vēlos darīt tālāk. 

Nojaušu, ka tevī ir tāds piedzīvojumu 
meklētāja gars. Vai to esi mantojis no 
vecākiem? – Domāju, ka jā. Piedzīvojumu 
meklētāja garu droši vien mantoju no tēta, 
bet prātīgumu no mammas. Tas palīdz būt 
līdzsvarā. Man pašam patīk sevi izvest no 
komforta zonas, apgūt kaut ko jaunu, patīk 
izaicinājumi, nezināmais. Tā otrajā projek-
tā ar stopiem aizbraucām uz pilsētu Nimu. 
Kad apskatījām Nimu, konstatējām, ka at-
pakaļ uz mūsu ciematu nekursē neviens 
autobuss, arī automašīnas brauc reti. Ne-
kritām panikā, domājām, vai nakšņot kaut 
kur pa krūmiem vai mēģināt atrast kādu 
naktsmītni. Atradām vietu, kur noīrēt ista-
biņu, pārnakšņojām un no rīta devāmies 
atpakaļ.

Paldies Kasparam par atklāsmes brīdi! 
No sarunas nojaušu, ka Kasparam lielākās 
bailes sagādā tas, ka līdz 25 gadu vecumam 
iegūs izglītību, atradīs darbu un tad sāksies 
rutīna. Ja ir iespēja sekot saviem sapņiem, 
kāpēc lai to nedarītu? Šobrīd tas ir sapnis 
par Franciju. Lai izdodas iecerētais! 

Ligita Pētersone

Andele Lubānā 
7. decembrī

Aicinām uz Andeli Lubānas pilsētas 
klubā 7.decembrī no plkst. 10:00 līdz plkst. 
12:00! Ikvienam ir nācies nopirkt labu man-
tu, ko pats beigās nemaz nelieto. Tāpat arī 
mājās bieži putekļus krāj bērnu mantas, kas 
nepielūdzami ātri paliek par mazu vai vairs 
nav noderīgas. Tāpēc jūsu lietas, kas ir bez 
vērā ņemamām nolietojuma pazīmēm (drē-
bes/apavi/somas/rotas) un kurām vēlaties 
dot otro elpu, atnesiet uz Andeli Lubānā, lai 
par sevis noteiktu atlīdzību atdotu kādam 
citam.

Pirkt gribētāji vienkārši ierodas Lubānas 
pilsētas kluba mazajā zāle, un garderobes 
priekštelpās 7.decembrī no plkst. 10:00 līdz 
plkst. 12:00.

Tie, kas vēlas andelēties: 
1) atrodam mantas, kuras vēlamies no-

dot citiem, un nosakām atlīdzību par tām;
2) obligāti piesakām savu dalību Anitai 

(t.22019394) vai Tijai (t.29102399);
3) sagādājam savus pakaramos, ja ir 

vēlme drēbes novietot uz tiem;
4) ierodamies plkst. 9:30, lai varētu 

sagatavoties tirdziņam, kā arī paši esam 
atbildīgi par savu preču pārdošanu un uz-
raudzību.

Organizatori neuzņemas atbildību par 
nepārdoto lietu savākšanu vai utilizēšanu. 
Galdus un atsevišķus pakaramo statīvus 
mums laipni sagādās Lubānas kultūras 
nams. Uz tikšanos!  

Biedrība “Lubānas Puse”

13.decembrī plkst. 11.00
Meirānu bibliotēkā

“MāKSLAS PIESKārIENS  
SAVIļņO DVēSELI”

Tikšanās ar mākslas un mūzikas  
terapeiti, dziesminieci

Vitu Krūmiņu no Cesvaines.

 Visi laipni aicināti!

Pasākums bez maksas

Pa taku taciņām rūķīši skraida
Tik nemāku pateikt cik – desmit vai simts,

Jo mirklī, kad cītīgi mices skaitu,
No jauna zvaigznītes eglītē mirdz.

ZIEMASSVĒTKU EGLES 
IEDEGŠANA RŪĶU CIEMĀ – 

MEIRĀNOS 

8.decembrī plkst. 14.00 
pie Meirānu stacijas

Dziedāsim, dejosim, pirksim, 
pārdosim, gardus našķus 

baudīsim!

Lai noskaņojums 
“rūķīgāks”, 

ierašanās rūķu 
cepurē! 



”Lubānas Ziņas” 2019. gada 29. novembris 9

aKTuāli

Savu domu dūjināju
lai tautiņa sadzirdētu
lai sanāktu pulciņā
Taku-takas darināti
16., 17., 19. novembrī kopiena 

eSi veSelS “aboriešu” vadībā sa-
nāca kopā, lai turpinātu veidot un 
pilnveidot savas ieceres. plāns bija 
paplašināt distanču slēpošanas kla-
siskā soļa trases. Turpinājām būvēt 
un atjaunot laipas, līdzināt trašu se-
gumu un cirst celmus! Tagad 6 km 
meža trase būs ne tikai izskrienama, 
bet arī iznūjojama, izslēpojama un izbrau-
cama ar velosipēdiem. 

paldies visiem čaklajiem ļaudīm, 
kas atbalstīja un piedalījās kopējā mērķa 
īstenošanā! paldies ivetai un Jānim pēr-
koniem, Mārtiņam un Martai valaiņiem, 
armandam birziņam, Gintim un arman-
dam dzeņiem, Naurim un oskaram Rei-
teriem, Sandim un Jānim Spriņģiem, ilzei 
un Naurim Stiprajiem, dacei Rudzītei, 

Talka dabas takā “aiviekstes ozoli”

dacei Studerei, Samantai zviedrei, lindai irbei, andrim 
Karlsonam, Guntim Klikučam, vilnim Ķēniņam, vitālijam 
Jelaginam, egilam Feldmanim, Ronaldam Feldmanim, 
uģim Meieram. 

Mēs tiešām varam paveikt daudz prātam neaptve-
ramas lietas un parādīt citiem, ka ļoti daudz kas ir atka-
rīgs no mums pašiem. Ja kāds vēlas pieslēgties takas 
darbos, zvaniet Mārim 26649344 – ziema vairs nav aiz 
kalniem. 

Māris Valainis

Rotaļa – psiholoģijas vārdnīcā tiek paskaidrota – ak-
tivitāte, kas sniedz gandarījumu, neatkarīgi no rezultāta. 
latviešu literārās valodas vārdnīcā – darbība, darbības 
kopums, lai sagādātu prieku, izklaidēšanos. Horeogrāfiskā 
rotaļa – sadzīves horeogrāfijas norise, kurā darbojas neie-
robežots skaits dalībnieku, kas paši dzied pavadījumu. 

Kokles skaņām (spēlēja zane eva Žvagina, Gustavs 
Žeiers, ahmeds Sehili) skanot un  “Kāpēcīšu” grupas bēr-
niem dziedot  latviešu tautasdziesmu  „Skaista mana tēvu 
zeme”, 15. novembrī lubānas pii “Rūķīši” zālē iesākās 
“latviešu  tautas rotaļu” rīts. 

latviešu tradicionālās rotaļas pārsvarā ir rotaļas mūzi-
kas vai dziesmu pavadījumā – rotaļdejas un rotaļdziesmas, 
kā arī izpriecu, spēka un veiklības pārbaudes rotaļas un 
izdarības.

pētot mūsu novada folkloru, noskaidroju,  ka  lubānas 
novadā pierakstītu tautas rotaļu nav. dainu tēva Krišjāņa 
barona  savākto “latvju dainu” 5. sējumā ir ievietotas 66 
tautas rotaļas ar norišu aprakstiem un tekstu variantiem. 
Mazu daļiņu no tām mēs šajā pasākumā arī izdejojām, iz-
spēlējām. 

pirms pasākuma katrai grupiņai jau bija dots uzdevums 
sagatavot vienu latviešu tautas rotaļu, ko iemācīt pārējām 
grupiņām. “zīļuku” grupas bērni iemācīja latviešu tautas 
rotaļu “Mēs ejam caur”, “Taurenīšu” grupas bērni – “Trej-
deviņi”, “Kāpēcīšu” grupas bērni – “Maza,  maza ābelīte”. 
Kopīgi izgājām rotaļās “Strauja upe”, “Salmu kūlis”.  šīs 
latviešu tautas rotaļas ir ar dziedāšanu un kustībām.

pasākuma laikā gājām latviešu tautas kustību rotaļās – 
“Kripatu, krapatu...”, “Jumis” (diviem dalībniekiem sasien 
kopā kājas (katram vienu kāju) un šādā veidā jānonāk līdz 
kādam galapunktam). 

apgūstot folkloras mantojumu, latviešu tautas rotaļas, 
mācīšanās procesā īpaša uzmanība tika pievērsta izteicie-
niem, kas lietoti pārnestā nozīmē, vai ikdienā retāk lietota-
jiem vārdiem. Tika pārrunāti rotaļu teksti, paskaidrota vār-
du un jēdzienu nozīme. vecāko grupu bērni mācījās spēlēt 

tautas mūzikas instrumentu – kokli. 
ejot rotaļās, mācījāmies vai nostiprinājām jau esošās zināšanas par novietoju-

mu veidiem rotaļās – apli, dārziņu, elkoņu satvērienu, virzienu pa dejas ceļu vai pret 
dejas ceļu, galopa satvērienu, „vārtiņiem”.

pasākuma laikā skatījāmies prezentāciju, kurā bija apskatāms Krišjānis barons 
(folklorists, rakstnieks, publicists), dainu skapis. vizuāli izspēlējām dainu skapja 
izmērus, pārrunājām, ka dainu skapī atrodas pierakstītās, apkopotās tautasdzies-
mas, rotaļas. Noskaidrojām, ka dainu skapi var apskatīt Rīgā Nacionālajā bibliotēkā, 
bet dainu skapja kopiju – Krišjāņa barona muzejā Rīgā. 

Rotaļājoties bērni saņēma zināšanas par latviešu tautas folkloru, guva pozitīvas 
emocijas caur kustībām, notika savstarpējā saskarsme, priecāšanās kopā, tika vin-
grināta uzmanība, koncentrēšanās spējas. aktivitātēs iesaistījās visi – gan lieli, gan 
mazi – dziedāja, dejoja, spēlēja ritma akcentēšanas mūzikas instrumentus, skrēja, 
lēca, rāpoja, tupās, līda cauri „vārtiņiem”. bērni bija ļoti priecīgi un vēlējās iet rotaļās 
vēl un vēl. pasākuma noslēgumā visi cienājās ar gardiem pīrāgiem. 

pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzī-
vespriecīgs bērns.           Lubānas Pii „Rūķīši” mūzikas skolotāja ina Gutāne

Mācāmies rotaļājoties

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

(V.Kokle-Līviņa)

Izsakām līdzjūtību Simonai ar ģimeni,  
vecmāmiņu mūžībā pavadot.

Kāpņu telpas kaimiņi O.Kalpaka ielā 25

Domas sāp. Un neapstājas. 
Domām šonakt gala nav. 

Akli logi. Tumša māja.
Tumsā balta svece raud.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību  
Gunas Lazdiņas tuviniekiem.

Kaimiņi Stacijas ielā 12

Man palikuši tavi vārdi, 
Man palikusi tava sirds. 

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

(M. Jansone)
Izsakām līdzjūtību  

Dzintaram un tuviniekiem,
māmiņu mūžībā pavadot.

Dzintara klasesbiedri un audzinātāja 



”Lubānas Ziņas” 2019. gada 29. novembris10

LUBĀNĀ

Nākamais laikraksta “Lubānas Ziņas” 
numurs iznāks 20. decembrī.

Informāciju iesniegt domē redaktorei 
līdz 13.decembrim.

7. decembrī plkst. 18.00 
Pie Lubānas pilsētas kluba

LUBāNAS PILSēTAS EGLES IEDEGŠANA
 Jautras rotaļas un spēles kopā ar DOMINO un RIČURAČA  KAULIŅIEM,  

jūs sasildīs karstais dzēriens un piparkūkas
 AMATNIEKU TIRDZIŅŠ kā katru gadu vērs savas durvis un interesentiem būs iespēja 

laicīgi iegādāties kādu Ziemassvētku dāvanu vai arī  iedvesmoties saviem roku darbiem 
 Biedrība „Lubānas Puse” sadarbībā ar Lubānas kultūras namu aicina ikvienu iesaistī-

ties šajā svētku pasākumā. Kā ierasts - aicinām novada saimnieces pagatavot un atnest 
uz norises vietu kādu nelielu cienastu- kūku, pīrādziņus, citus saldus vai sāļus našķus. 

Gan mazie, gan lielie pasākuma apmeklētāji noteikti būs priecīgi un pateicīgi!
 Iedzīvotājus un viesus aicinām kuplināt pasākumu un nogaršot cienastus, pateicībā 

sniedzot ZIEDOJUMUS, kurus šogad paredzēts dāvāt Lubānas novada pašvaldības 
Lubānas veselības un sociālās aprūpes centram, lai varētu iegādāties mūzikas iekārtu, 

ko seniori izmantotu gan ikdienā, gan arī svētku reizēs.
 Pēc egles iedegšanas pilsētas klubā aicinām uz jautrām atrakcijām kopā ar sanbernā-
riem ALFU un GVENU, kā arī ar Kavaliera Kinga Čārzla spanieliem PĪTERU un EVU. 
Ziemassvētku tirdziņā rūpniecisko ražojumu tirgotājiem tirdzniecības atļauja netiks 

izsniegta. Pasākumu organizē Lubānas kultūras nams sadarbībā ar Lubānas novada 
amatniekiem un biedrību “Lubānas Puse”. Visiem jauku noskaņojumu! Lai garšo kar-

stais dzēriens, piparkūkas un iet pie sirds Ziemassvētku dziesmas!

14. decembrī plkst. 11.00 Lubānas pilsētas klubā
LUBāNAS NOVADA EGLĪTE BērNIEM, 

kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes
Ieeja ar ielūgumiem

20. decembrī  plkst. 14.00 Lubānas pilsētas klubā
EGLĪTE LUBāNAS NOVADA SENIOrIEM

Lubānas vidusskolas skolēnu muzikālais  uzvedums 
“Ziemassvētku pasaku pasaka”   

Ieeja ar ielūgumiem

22. decembrī no plkst. 22.00 Lubānas pilsētas klubā
BALTā BALLE KOPā Ar GrUPU “LUSTĪGAIS BLŪMĪZErS”

Ieeja 3 EUR
Vietu skaits ierobežots. Biļešu iepriekšpārdošana no 9.12.2019. līdz 17.12.2019. 

Lubānas kultūras nama administrācijas telpās Oskara Kalpaka ielā 4/2 
no plkst. 11.00 līdz plkst. 17.00. 

Pasākumā rezervācija galdiņiem tiek nodrošināta tikai līdz plkst. 22.30.

23. decembrī plkst. 14.00 Lubānas pilsētas klubā
IZrāDE BērNIEM „Nemo un draugi no Madagaskaras’’

       Aicinām Jūs piedalīties krāsainā, jautrā un neiedomājami atraktīvā šovā „Nemo un 
draugi no Madagaskaras”, kurš pirmo reizi viesosies Latvijā. Nepalaidiet garām iespēju 
satikt savus iemīļotos varoņus dzīvē. Jūs pārsteigs pasakaini tēli no Āfrikas džungļiem 
un Zemūdens pasaules, kā arī  bērniem būs neparasta iespēja novērot un iesaistīties 
Super ārsta glābšanas operācijā. Jautra mūzika, burbuļi, lielas piepūšamās bumbas, 
lieliski un krāsaini kostīmi neatstās vienaldzīgu nevienu skatītāju. Visa pasākuma laikā 

smaidu un labu garastāvokli dāvinās liels, piepūšams, 3 metrus garš, lācis.
Daudz pozitīvu emociju sniegs Nemo un viņa  Zemūdens pasaules draugi, Karalis Lauva 

un viņa draugi no Madagaskaras, haizivs, bruņurupucis, un Super Ārsts, kurš visas 
izrādes garumā rūpēsies par savu draugu drošību. Stāsts par Nemo un viņa draugiem 
no Āfrikas ir maziņiem, vidējiem un prātīgiem, lieliem skatītājiem pirmsskolas un skolas 

sākuma vecumā. Izrādes ilgums – 1h 20 min.
Biļešu cena Lubānā būs 4,00 EUR bērniem un 4,50 EUR pieaugušajiem

23. decembrī plkst. 18.00 Lubānas pilsētas klubā
KINO ”JAUNGADA TAKSOMETrS 2” Ieeja 2 EUR

25. decembrī plkst. 17.00 Lubānas pilsētas klubā
Visiem mierpilnus Ziemassvētkus vēlot, DUETS “MEDIANTE” aicina uz
Ziemassvētku koncertprogrammu  “Ziemas klausāmstāsti”. Ieeja 2 EUR

31. decembrī plkst. 24.00 Lubānas pilsētas centrā  
JAUNGADA SALŪTS. Pulcēšanās centra laukumā plkst. 23.30

1. janvārī no plkst.  00.30 Lubānas pilsētas klubā
JAUNGADA NAKTS BALLE

Jauno 2020. gadu sagaidīsim kopā ar grupu “KAMĒR JAUNI”. Ieeja 3 EUR

MEIRĀNOS
20. decembrī no plkst. 22.00 

Meirānu tautas namā
ZIEMASSVēTKU NOSKAņāS

IELŪDZ GrUPA 
“TrANZĪTS”

Pirms un pēc grupas koncerta 
ar latviešu deju hītiem Dj Ralfs

Ieejas maksa – 4 EUR

28.decembrī plkst. 20.30 
Meirānu tautas namā

GADA NOGALES 
PASāKUMS

Pasākuma gaita –
 Grupas  “Liepavots” 

koncerts “Laimes pietura”
 Svētku balle,

  kurā par jūsu noskaņojumu  turpinās 
rūpēties grupa “Liepavots”

Ieejas maksa – 3 EUR, 
skolēniem 1 EUR

 Biļešu iepriekšpārdošana 
Meirānu tautas namā darba dienās līdz 

27.decembrim 
no plkst.10.00 līdz plkst.18.00, 

pasākuma dienā no plkst. 20.00

 Ja pasākumu vēlaties baudīt pie 
galdiņiem, lūgums vietu rezervēt, 

zvanot  m.t. 28307998 vai personīgi
Meirānu tautas namā līdz 27.decembrim.

... Jo man ir tas, ar ko šai dzīvē sākos – 
ar bišu dūkšanu zem ligzdas svētelim...

14. decembrī plkst. 17.00
Meirānu tautas namā
dziesmu autora 

Kaspara 
    Antesa 

sastapšanās ar dzejnieka 

Jāņa Gavara 
dzeju un dzīvesstāstu

Veltīts dzejnieka 
95 gadu jubilejai

Ieeja bez maksas

Pacelsim kausu ko vēl iet.
Par to, ka dzīvots, bēdāts, 
raudāts, smiets,
Par to, ka ceļš vēl tikai iets!

Sveicam Andri Lānu
60 gadu jubilejā!
Lubānas MRS 
mednieku kluba biedri

Nākamais laikraksta “Lubānas Ziņas” 

Andri Lānu


