
Izlaidumi novada skolās
5. jūnijā plkst. 18.00
Lubānas novada tūrisma un 
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
Lubānas Mākslas skolas izlaidums

8. jūnijā plkst. 17.00
12.kl. izlaidums Lubānas vidusskolā

14. jūnijā plkst. 15.00
9.kl. izlaidums Meirānu Kalpaka 
pamatskolā

15. jūnijā plkst. 17.00
9.kl. izlaidums Lubānas vidusskolā

14. jūnijā plkst. 15.00 
Komunistiskā genocīda upuru 

piemiņas dienai veltīts atceres brīdis 
Aiviekstes krastā pie piemiņas akmens. 
Pēc atceres brīža visi aicināti doties uz 

Broņislavas Martuževas Dzejas klēti 
“Dārziņos”, lai uzklausītu stāstu par 

dzejnieces izsūtīšanas gaitām. 
Piemiņas pasākuma dalībniekiem 

uz dzejas klēti tiks nodrošināts transports.

 28. maijā Madonas Sporta centrā norisinā-
jās Madonas reģiona XII Latvijas skolu jaunat-
nes Dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerts 
“Tūdaliņ, tagadiņ saulītē rotājos”, kurā piedalī-
jās Lienītes Ozolnieces vadītie Lubānas vidus-
skolas deju kolektīvi “Raksti” (5.-8. un 9.-12.kl.), 
Teresijas Pelšas vadītie kori (3.-4.kl. un 5.-12.
kl.) un PII “Rūķīši” dejotāji (5.-6.g., vadītāja Ilze 
Melngaile).  

 Noslēdzies tehniskais projekts Lubānas 
pilsētas kluba piebūvei un tuvākajā laikā tiks 
izsludināts iepirkums. 

 Veikta Gundegu grāvja pārbūve, 30. maijā 
grāvis tika pieņemts ekspluatācijā. 

 Noslēdzies tehniskais projekts Meirānu sta-
cijas jumta nomaiņai, tiks izsludināts iepirkums.

 Turpinās skolēnu pieteikšanās NVA vasaras 
nodarbinātības pasākumā jūlijam un augustam, 
jūnijam darba vietas jau nokomplektētas.

 NVA fi liālē Madonā līdz 10. jūnijam darba 
devēji var pieteikties vajadzīgo darbinieku ap-
mācībai.

Videi draudzīgs sporta veids 
Ploggings ienāk arī Latvijā

Skriešana ir vērtīga jūsu veselībai, atkritumu 
vākšana ir vērtīga planētas veselībai, kāpēc gan 
neapvienot divus vienā? Šī ideja ir Plogginga kustī-
bas pamatā – jaunā videi draudzīgā fi tnesa trenda, 
kas apvieno lēno treniņa skriešanu ar atkritumu 
vākšanu. Šobrīd Plogginga kustībai pievienojušās 
jau vairāk nekā 40 valstis, tostarp arī Latvija, kur 
par šī videi draudzīgā fi tnesa trenda vēstnesi ir kļu-
vis uzņēmums “Pilsētvides serviss”.

Ploggings paver acis uz to, cik daudz izmestu 
atkritumu patiesībā ir pilsētu ielās, parkos un mežu 
takās, un sabiedrībai ir jāmaina priekšstats par to, 
ka pacelt atkritumus uz ielas ir slikti, dīvaini vai 
pretīgi. Tieši pretēji – cilvēki, kas to dara, sniedz 
milzīgu ieguldījumu vides un sabiedrības kolektī-
vās apziņas sakārtošanā, jo izmest tukšu pudeli uz 
pilnīgi tīras ielas bez sirdsapziņas pārmetumiem ir 
daudz sarežģītāk, nekā uz piemēslotās...

Plašāku informāciju par videi draudzīgo spor-
ta veidu varat izlasīt www.lubana.lv. sadaļā Valsts. 
Plogginga kustību atbalsta arī VAS “Latvijas auto-
ceļu uzturētājs” un biedrība “Aborieši”. Interesenti 
jautājumus var uzdot Mārim Valainim... Tur, kur 
iesaistījies Māris, seko arī dažādas aktivitātes. 
Viena no aktivitātēm notika 28. maijā (8 dalībnie-
ki). Nākamā aktivitāte notiks 9. jūnijā – skrējiens 
Lubāna mitrāja teritorijā, tāpēc sekojiet informāci-
jai sociālajos tīklos. 

Skolu beidzot
Ar bērzu meijām skolas zāle
Ir atkal svētkiem rotāta.
Laiks pamudina doties tālāk,
Laiks uzplaukt sapnim lolotam.

Ir jauki gaismai pretim doties,
Jau šodien ceļā spēkus krāt.
Pret vēju brāzmām nesaliekties,
Uz skaisto tiekties nepārstāt.

Šo gadu mirdzums neizbālēs.
Vēl dzimtā puse tevi sauks.
Vai dzīves grūtībās vai zemēs tālās,
Lai mīlestība ir ar tevi, draugs!

(Ēvalds Leons)

Baznīcu nakts 
Baznīcu nakts pasākumi 7. jūnijā
Kristīgās kultūras notikums “Baznīcu 

nakts” Latvijā norisināsies jau sesto reizi. Baz-
nīcu nakti kopīgi rīko Latvijas kristīgo konfesiju 
draudzes. Ikviens cilvēks ir aicināts atklāt noti-
kuma īpašo skaistumu un nozīmi. Tā ir satikša-
nās ar skaistumu baznīcas kultūras, mākslas 
un garīgo vērtību mantojumā. “Gaisma ir nāku-
si pasaulē” – vārdi no Jāņa evaņģēlija ir Baznī-
cu nakts moto un notikuma īpašās pievilcības 
avots. Baznīcu nakts aicina šo Gaismu piedzī-
vot – sastapties ar Dieva skaistumu Latvijas 
baznīcās, cilvēkos un katram savā dvēselē.

Lubānas ev. lut. dievnams būs atvērts lūg-
šanām, pārdomām no plkst. 18.00 līdz 24.00. 
Plkst. 18.30 Lubānas novada tūrisma un kultūr-
vēsturiskā mantojuma centrā Alfa kursa lekcija 
“Kas ir baznīca”. Visi aicināti piedalīties! 
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Balsstiesīgie: 1993; Nobalsojušie: 634 (31,81%); Derīgās 
aploksnes: 630 (31,61%); Derīgās zīmes: 621 (98,57%).

Lubānas novadā Eiropas Parlamenta vēlēšanām, 
kuras notika 2019.g. 25.maijā, bija  reģistrētas 1993 
balsstiesīgas personas, kopā balsošanā piedalījušies 
634 vēlētāji jeb 31,81 %. Tajā skaitā iepriekšējās balso-
šanas dienās nobalsoja 214 vēlētāji jeb 10,74 %, savā 
atrašanās vietā nobalsoja 30 vēlētāji jeb 1,51 %. 

Atverot vēlēšanu kasti, iecirkņa komisija konstatēja 
9 vēlēšanu aploksnes bez derīgām vēlēšanu zīmēm, tai 
skaitā – 6 aploksnes ar vairākām dažāda satura vēlēša-
nu zīmēm un 3 tukšas aploksnes.

Lielāko balsu skaitu mūsu novadā saņēma partija 
Jaunā VIENOTĪBA – 243, tai sekoja Nacionālā apvienī-
ba „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” – 118, 
Attīstībai/Par! – 77 balsis, Latvijas Reģionu Apvienība 
– 63 balsis.

Liels paldies vēlēšanu komisijas sekretārei Līgai 
Birziņai, komisijas locekļiem Valdim Grozam, Janīnai 
Leicei, Dainim Pličam, Intai Torgānei, Kasparam Tro-
pam, Sandrai Vasiļevskai, Guntai Ārendei par izturību, 
atsaucību un precīzo darbu Eiropas Parlamenta vēlēša-
nu organizēšanā un norisē. 

Vēlēšanu iecirkņa noformēšanā tika izmantoti Lubā-
nas Mākslas skolas, Lubānas vidusskolas un Meirānu 
Kalpaka pamatskolas audzēkņu darbi, paldies viņiem un 
pedagogiem – Sandrai Valainei, Dacei Rudzītei un Jānim 
Solzemniekam. Paldies par veiksmīgu ilggadēju sadar-
bību SIA “Lubānas patērētāju biedrība” kolektīvam.

Sīkāka informācija par Eiropas Parlamenta vēlēša-
nu rezultātiem Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā 
www.cvk.lv. 

Lubānas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 
Sandra Līcīte

EP vēlēšanu 
rezultāti Lubānas 

novadā

2018./2019. m.g. II mā-
cību semestris Lubānas 
Mākslas skolā aizritēja, 
gatavojoties Latvijas profe-
sionālās ievirzes mākslas 
un dizaina izglītības prog-
rammu audzēkņu Valsts 
konkursam. Konkursa tēma 
šogad bija dabas objekta 
vizuāls pētījums, iekļaujot 
vērojumus un procesa do-
kumentēšanu. 

I kārtā piedalījās visi 
Lubānas Mākslas skolas 
audzēkņi. Katra veikumu 
– 5 dažādus zīmējumus, 
gleznojumus un aprakstus, 
kuros tika attēlots kāds brīvi izvēlēts 
dabas objekts un tā detaļas, vērtēja 
žūrijas komisija. Tās sastāvā bija Lu-
bānas, Ērgļu un Pļaviņu Mākslas skolu 
pedagogi. Labāko darbu autori Emīls 
Spaliņš, Marta Valaine un Jete Kļaviņa 
devās uz Valsts konkursa II kārtu Rē-
zeknes Mākslas un dizaina vidussko-
lā. Uzzinot Valsts konkursa rezultātus, 
esam ļoti priecīgi par Jetes Kļaviņas iz-
cīnīto 3. vietu vidējā grupā (pedagogs 
S. Valaine). Jetes uzdevums konkursā 
bija iztēloties izdomātu situāciju, kurā 
dabas objekti satiekas un “sarunājas”. 
Uzzīmēt vai uzgleznot tos uz vienas 
lapas, izceļot katram raksturīgo izdo-
mātā vidē (telpā, ārā, spēlē vai citā pa-
saulē)! Esam lepni, ka jau otro gadu 
pēc kārtas mūsu skolas audzēkņi sa-
ņem godalgotu vietu Valsts konkursā. 
Paldies pedagogiem Dacei Rudzītei 
un Sandrai Valainei par ieguldīto dar-
bu, izdomu un radošumu tēmas at-

spoguļojumā, gatavojot audzēkņus Valsts 
konkursam!

Skolotājas Daces Rudzītes vadībā daļa 
Mākslas skolas audzēkņu gatavojās arī Lat-
vijas mākslas skolu audzēkņu grafi kas dar-
bu konkursam “Siguldas līnija”. Konkursa 
tēma šogad – “Manas apkārtnes ainava”. 
Konkursā mūsu Mākslas skolu pārstāvēja 
Niklāvs Tomiņš, Reinis Birziņš, Beāte Aiz-
purve un Evelīna Cakule.

22. maijā skolas audzēkņi piedalījās 
Broņislavas Martuževas fonda “Rakstītāja” 
projektā Mūzikas un mākslas plenērs Bro-
ņislavas Martuževas mājās “Dārziņi”. Bērni 
iepazinās ar Broņislavas Martuževas dzejas 
klēti, mājas apkārtni, tās ainavām un klausī-
jās Annas Eglienas stāstījumu par dzejnie-
ces gaitām un darbiem. Jau pirms plenēra 
audzēkņi lasīja B. Martuževas dzeju, kura 
kalpoja kā iedvesma radošajam mākslas 
darbiņam brīvā dabā. Esot dzejnieces māju 
pagalmā, bērni atrada izvēlētajam dzejolim 
atbilstošu vietu, skicēja ainavu, papildinot to 
ar dzejas rindām. 

5. jūnijā plkst. 18.00 Lubānas novada 
tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma cen-
trā notiks Lubānas Mākslas skolas 5. kursa 
audzēkņu izlaidums. Šogad Mākslas skolu 
absolvē 6 meitenes, kuras pašlaik izstrādā 
skolas nobeiguma darbus. Rainita Džigure 
glezno ainavas, Dita Kalniņa veido lielizmē-
ra interjera lelli, Jete Kļaviņa apglezno zīdu, 
kas tiks izmantots pašas izlaiduma kleitā, 
Elīna Mālniece akrila tehnikā glezno koku 
dažādos paņēmienos, Laura Švedova vei-
do dekoratīvas kompozīcijas oriģināltehnikā 
par tēmu “Latviešu tautas dejas”, bet Marta 
Valaine rada dažādus dizaina priekšmetus 
pūķu veidolā. Vēlēsim meitenēm iedvesmu, 
pacietību, neatlaidību un veiksmi, beidzot 
Lubānas Mākslas skolu!

Paldies visiem Lubānas Mākslas skolas 
audzēkņiem par radoši un interesanti kopā 
pavadīto laiku šajā mācību gadā! Paldies 
vecākiem par sirsnību un atbalstu! Paldies 
pedagogiem par pašaizliedzību, iecietību 
un mīlestību, ko jūs dāvināt saviem audzēk-
ņiem!

Lubānas Mākslas skolas direktore 
Rudīte Kolāte

Lubānas Mākslas skolā

17. maijs – ugunsdzēsēju un glābēju diena. Ugunsdzēsēji atzīmē ugunsdzēsības Latvijā 
154.gadadienu. Uzzinām, ka Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas Lubānas posteņa ko-
mandieris virsleitnants Gatis Gutāns apbalvots ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
Goda rakstu. Šajā dienā Lubānas VUGD, tāpat kā citviet Latvijā, atvērto durvju diena ikvienam 
interesentam, kas vēlas iepazīties ar ugunsdzēsēju un glābēju profesiju. Nāk skolēni, lieli un 
mazi bērni kopā ar vecākiem. Visus laipni sagaida ugunsdzēsēji glābēji: Armands Birziņš, Di-
dzis Tomiņš, Atvars Miezāns. Ugunsdzēsēji izrāda apmeklētājiem depo, parāda VUGD tehniku 
un atbild uz interesējošiem jautājumiem par savu ikdienu, kā arī atgādina par drošību. 

Lūk, ko par saviem iespaidiem ugunsdzēsēju depo 19. maijā “cerībnieku” vārdā stāsta Ja-
nīna Mālniece: “Ar plaši atvērtām durvīm un sirdīm Lubānas puiši sagaida mūs – “cerībnieces”. 
Ir patīkams pārsteigums un izbrīnas saucieni, redzot iespaidīgo tehniku – varenās automašīnas 
un aprīkojumu. Raitā valodā un saprotami, labā noskaņojumā, ar smaidu 2 dežuranti (Aigars 
Babris un Juris Zondars-Vītoliņš) iepazīstina mūs ar savu ikdienas darbu. Visapkārt redzama 
sakoptība, māju sajūta, ģimeniskuma elpa. Lubānas iecirkņa vīri allaž godā celti, ievēroti, sla-
vēti novada un valsts mērogā. Redzam daudzos kausus un diplomus, pašu rokām iekārtotu 
virtuvi, personīgo televizoru, izremontētu trenažieru zāli – iesapidīgi! Viss par savu naudu gā-
dāts! Kolektīvā regulāri notiek kvalifi kācijas celšanas pārbaudes un eksāmeni! Tie ir viņi, mūsu 
sargi un glābēji – 14 puiši ar priekšnieku Gati Gutānu priekšgalā – jauni, spēcīgi, gudri, veikli, 
veselīgi, drosmīgi, kas dienu un nakti rūpējas par mūsu drošību. Daudz ieguvām, redzējām, 
sajutām. Paldies par radošo sadarbību!” 

Ligita Pētersone

Sargā pats sevi un Dievs 
sargās Tevi!
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AKTUĀLI

E-adreses būtība ir visu saziņu ar 
valsts un pašvaldību iestādēm organizēt 
elektroniski, neizmantojot dokumentu 
papīra formātā. Tomēr ir atsevišķi gadī-
jumi, kad iestādes izsniegtais (atsūtītais) 
dokuments personai nepieciešams tieši 
papīra formātā (piemēram, iesniegšanai 
citas valsts institūcijā). Kā e-adreses lie-
totājam rīkoties šādā gadījumā – esam 
sagatavojuši prakstisku informāciju.

Ja esi e-adreses lietotājs, tad visa 
ofi ciālā sarakste ar valsts un pašvaldību 
iestādēm, ko līdz šim veici, izmantojot 
pasta starpniecību vai e-pastu, tagad 
notiek digitālajā pastkastītē jeb e-adresē. 
Tomēr ir gadījumi, kad, lai atrisinātu sev 
aktuālu jautājumu, esi devies uz iestādi 
klātienē, vai arī atbilde no valsts vai paš-
valdību iestādes Tev nepieciešama papī-
ra formātā, ne tikai digitāli. Kā e-adreses 
lietotājam rīkoties šādā gadījumā? 

Vai iespējams pieprasīt dokumen-
ta saņemšanu papīra formātā, ja ir iz-
veidota e-adrese?

Ar privātpersonām, kuras izveido-
jušas savu e-adresi, iestādēm ir pienā-
kums sazināties tikai elektroniski. Ja pēc 
e-adreses izveidošanas privātpersona 
tomēr vēlas kādu dokumentu papīra for-
mātā, tad šis lūgums ir īpaši jāpamato, 
piemēram, ja e-adreses lietotājs zina, ka 
kādu laiku viņam nebūs pieejams inter-
nets. Dokuments papīra formā no valsts 
vai pašvaldību iestādes var būt nepiecie-
šams, piemēram, arī iesniegšanai citas 
valsts iestādei.  

Par savu vēlmi konkrētā gadījumā 
neizmantot e-adresi, jāinformē iestāde 
pakalpojuma pieteikšanas laikā, pa-
matojot šāda lūguma iemeslus. Tomēr 
jāatceras, ka šādu atbildes sniegšanas 
veidu no valsts vai pašvaldību iestādēm 
var lūgt tikai gadījumos, ja tiešām īpašu 

Laikraksts
Izdod Lubānas novada pašvaldība

Redaktore Ligita Pētersone

Tālr. 64820919; m.t. 28331185

e-pasts: ligita.petersone@lubana.lv 

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

Mājaslapas adrese: www.lubana.lv

iemeslu dēļ nepieciešams papīra doku-
ments. Pieprasīt atbildi sūtīt uz e-pastu 
vai citu elektronisko saziņas kanālu, kas 
nav e-adrese, nav iespējams.

Saziņa ar valsts iestādēm, ja neiz-
manto e-adresi 

Saziņa ar valsts iestādēm e-adresē 
neattiecas uz apkalpošanu klātienē vai 
konsultāciju un pakalpojumu sniegša-
nu telefoniski, tas ir – e-adreses lieto-
šana neizslēdz iespēju privātpersonām 
apmeklēt valsts iestādes, lai saņemtu 
klātienes konsultāciju vai iesniegtu do-
kumentus papīra formā. Tāpat joprojām 
ir iespējams ar iestādēm par vispārīgiem 
jautājumiem konsultēties telefoniski 
vai izmantojot e-pastu. Ja persona būs 
identifi cējama (proti, iestāde zinās tās 
personas kodu vai juridiskām perso-
nām – reģistrācijas numuru), atbilde uz 
klātienē, telefoniski vai e-pastā saņemtu 
iesniegumu tiks nosūtīta uz e-adresi (ja 
persona tādu ir izveidojusi).

Izveido savu e-adresi jau šodien! 
Privātpersonām e-adreses lietošana 

ir brīvprātīga. Kopš 2019. gada sākuma 
par e-adreses “īpašniekiem” kļuvušas 
jau vairāk nekā 4594 privātpersonas. 
E-adresi var izveidot, autentificējoties 
portālā Latvija.lv, izmantojot eID karti 
vai mobilo lietotni eParaksts Mobile. 
Plašāk par e-adreses izveidošanu – 
mana.latvija.lv/e-adrese.

Papildu informācija:
Vita Krieviņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija

Peldu iela 25, Rīga, LV 1494
Tālr.: 67026533

E-pasts: prese@varam.gov.lv

E-adreses lietošanas principiKas ir e-adrese?
Elektroniskā adrese jeb e-adrese  ie-

dzīvotājiem un uzņēmējiem ļauj ar vienu 
pogas klikšķi aktivizēt iespēju visu sa-
ziņu ar valsts un pašvaldību iestādēm 
turpmāk veikt elektroniski un vienuviet 
– savā e-adresē, kā arī vienota saziņas 
platforma visām valsts iestādēm.

E-adrese ir vienota saziņas platfor-
ma, kuru var pielīdzināt jau ierastajai 
internetbankai – slēgtā vidē, valsts pār-
valdes pakalpojumu portālā Latvija.lv 
ikvienam e-adreses lietotājam ir drošs 
konts, kas nodrošina ofi ciālo ziņojumu 
no valsts iestādēm saņemšanu un gla-
bāšanu. Tāpat e-adrese sniedz iespēju 
iedzīvotājam un uzņēmējam iespēju no-
sūtīt ziņu ikvienai valsts un pašvaldību 
iestādei, kuru skaits pārsniedz divus ar 
pusi tūkstošus.

E-adrese neaizstās e-pastu – uz savu 
norādīto e-pasta adresi varēs saņemt in-
formāciju par ziņojuma ienākšanu e-ad-
resē, bet ne pašu ziņojumu.

E-adrese risina būtiskus jautājumus, 
piemēram, cilvēkiem bieži atšķiras dek-
larētā un reālā dzīvesvieta, kā arī liels 
skaits Latvijas valsts piederīgo ilgstoši 
uzturas ārvalstīs. Ņemot vērā, ka ne vi-
sur ir nodrošināta vides pieejamība, arī 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, patei-
coties e-adresei, saziņa ar valsti kļūst 
ērtāka.

Līdz ar e-adreses izveidošanu perso-
na darīs valstij zināmu, ka turpmāk tā ar 
valsts pārvaldes iestādēm vēlas sazinā-
ties tikai elektroniski. Piemēram, ja iedzī-
votājs līdz šim ziņojumus (uzaicinājums 
uz vēlēšanām) vai rēķinus (nekustamā 
īpašuma nodokļa aprēķins) no valsts sa-
ņēma uz deklarētās dzīvesvietas adresi, 
tad izveidojot e-adresi, turpmāk informā-
cija tiks sūtīta elektroniski uz e-adresi.

Lubānas vidusskolas 5.-8. klašu deju kolektīvs “Žuburi” no 26.06. līdz 01.07. 
piedalīsies starptautiskajā bērnu un jauniešu tautas deju festivālā Pižicē, Polijā.

Lubānas kultūras nama JDK “Žuburi” no 07.07. līdz 15.07. piedalīsies starptau-
tiskajā tautas deju festivālā Sāgenā, Nīderlandē.

Lubānas kultūras nama VPDK “TDA Lubāna” no 21.08. līdz 25.08. piedalīsies 
starptautiskajā folkloras festivālā LERON, Vodnjan pilsētā Horvātijā. Laila Ozoliņa

“Žuburu” un VPDK “TDA Lubāna” 
dejotāju vasara

Valsts reģionālās
attīstības aģentūra

Valsts aizsardzības un 
reģionālās attīstības 

ministrija

Eiropas Reģionālais
attīstības fonds
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AKTUĀLI

15. maija pēcpusdienā Lubānas no-
vada tūrisma pakalpojumu sniedzēji ti-
kās Lubānas vīnotavas degustāciju zālē, 
lai pārrunātu 2019. gada tūrisma aktivitā-
tes novadā.

Visu gadu Lubānas novadā gaidīsim 
ciemiņus, kurus pie mums atvedīs jaunais 
tūrisma ceļvedis “Lubāna ezera noslēpu-
mi”. Ceļvedī ir ietverta informācija par tūris-
ma apskates objektiem ap Lubāna ezeru. 
No Lubānas novada tur atrodama informā-
cija par operdziedātājam Jānim Zāberam 
veltīto muzeju “Vecais Ceplis”, piemājas 
saimniecību “Rozas”, Lubānas novada tū-
risma un kultūrvēsturiskā mantojuma cen-
tru, Amatnieku centru, biedrības “Aborieši” 
plašo aktivitāšu klāstu, akmeņu parku “Vai-
davas”, ZS “Zvaigznītes”, Lubānas vīnota-
vu, Broņislavas Martuževas Dzejas klēti un 
diskgolfa piedāvājumu “Lettēs”. Ceļvedī ir 
pieejama informācija arī par naktsmītnēm, 
ēdināšanas piedāvājumiem un lielākajiem 
pasākumiem 2019. gadā, kas pieejams Lu-
bānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrā un pie ikviena tūrisma 
pakalpojumu sniedzēja novadā. Ceļvedi 
sadarbībā izdod Madonas, Rēzeknes, Lu-

bānas, Varakļānu, Balvu un Rugāju novadi, 
lai popularizētu ap Lubāna ezeru atrodošos 
tūrisma pakalpojuma sniedzējus. Ceļveži 
elektroniskā formā latviešu un angļu valodā 
ir pieejami arī Lubānas novada mājaslapas 
www.lubana.lv sadaļā Tūrisms. 11. jūnijā 
Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturis-
kā mantojuma centrs organizē šajā ceļvedī 
iekļauto apskates objektu saimniekiem pie-
redzes apmaiņas braucienu, kura laikā ie-
pazīsim šī gada ceļvedī iekļautos jaunos 
apskates objektus.

8. jūnijā, Madonas pilsētas svētku laikā, 
notiks VI Latvijas Tūrisma informācijas tir-
gus, kurā varēs iepazīties arī ar Lubānas 
novada tūrisma piedāvājumu šajā sezonā.

Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi 
par jaunā Lubānas novada tūrisma bukleta 
iespējamo formātu, par nepieciešamību 
aktualizēt vietējo ēdienu (varbūt tā varētu 
būt plostnieku zupa?), par vietai raksturīgu 
suvenīru izveidi, tūrisma apskates objektu 
pieejamību Aiviekstes svētku laikā 6.jūlijā, 
novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju ie-
spējamo popularizēšanu Miķeļdienas ga-
datirgū, tūrisma velorallija organizēšanu 
šovasar, dižozolu apzināšanu novadā, in-

Lubānas novada tūrisma objekti atvērti viesiem

Lubānas amatierteātris “Priekšspēle” 
1. jūnijā dosies uz Gulbeni, lai 
piedalītos  8.Starptautiskajā 
amatierteātru un pūtēju orķestru 
festivālā “Hepenings 2019”. Šoreiz 
festivālā piedalās deviņi amatierteātru 
kolektīvi, trīs pūtēju orķestri un viens 
džeza kvartets. Lubānas amatierteātris 
festivālā rādīs Antona Čehova izrādi 
“Trīspadsmit stāsti”.

Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrka-
pitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras 
programmas 2019.gada projektu konkursa 
ietvaros fi nansiālu atbalstu ir saņēmis Bro-
ņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA 
iesniegtais projekts – “Pie avota ir jāatgrie-
žas. Veltījums Broņislavas Martuževas 
95.dzimšanas dienai”.

Šī projekta ietvaros jau notika pasā-
kums “Ainavu dārgumi Broņislavas Martu-
ževas dārzā un dzejā”. Pasākuma zinātnis-
ki praktiskā konsultante un vadītāja – izcilā 
brīvdārzniece, dendroloģe un ainavu arhi-
tekte Aija Kaškure iepazīstināja Lubānas 
vidusskolas 10. un 11. klases skolēnus ar 
augiem un kokiem dzejnieces dārzā. Visi 
kopā izmērījām ozolu, liepas un ceriņa ap-
kārtmērus, iepazinām koku šķirnes, kā arī 
lasījām Broņislavas Martuževas rakstīto 
dzeju par konkrētiem šī dārza elementiem. 
Šajā dienā visi kopā arī čakli pastrādājām 
pie dzejas klēts apkārtnes labiekārtoša-
nas.

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 dienasgrāma-
tām. Mākslas skolas audzēkņi skolotāju 

formatīvu stendu uzstādīšanas nepiecieša-
mību, maršrutu izstrādi tūrisma grupām un 
par interesantu stāstu stāstīšanu pie apska-
tes objektiem. Tika runāts par vēlmi tūrisma 
attīstībai izmantot jaunākas tehnoloģijas – 
audiogidus, mobilās aplikācijas, kuras tiktu 
izmantotas, lai tūristi varētu iepazīt Lubā-
nas novadu.

Paldies Lubānas vīnotavas saimnie-
kiem Oskaram un Tijai par jauko uzņemša-
nu. Mūsu tikšanās laikā vīnotavā viesojās 
arī Vidzemes televīzija Madonā, uzfi lmēto 
sižetu varēja redzēt 21.maijā Latvijas Re-
ģionu Televīzijas „Re:TV” raidījumā “Reģio-
nālās Televīzijas piedāvā” (saite uz sižetu 
atrodama www.facebook.com/vtvmado-
na/).

 Iebraucēji Lubānā novērtē mazpilsētas 
skaistumu, sakopto vidi un mūsu tūrisma 
pakalpojumu sniedzēju plašo piedāvājumu 
– to nevar apskatīt vienā dienā, bet, izman-
tojot visu nedēļas nogali gan! Aicinu Lubā-
nas novada iedzīvotājus šajā vasarā iepazīt 
mūsu novada tūrisma piedāvājumu, kā arī 
ar to iepazīstināt savus viesus.

Lubānas novada pašvaldības kultūras 
darba speciāliste Ilze Kraukle

Projekts “Pie avota ir jāatgriežas”

Daces Rudzītes un Sandras Valaines vadī-
bā plenēra vidē veidoja darbus, kurus iz-
stādīs pasākumu cikla noslēgumā 25. au-
gustā, rīkojot izstādi dzejas klēts terasē.

Lubānas jauniešu centra ģitāristu an-
sambļa dalībnieki kopā ar Intaru Zommeru 
izvēlējās dziesmas, kuras apgūs  un iekļaus 
savā repertuārā. Klausītāji varēs novērtēt 
paveikto Broņislavas Martuževas Dzejas 
dienas pasākumā 25. augustā.

28. jūnijā aicinām uz Dzejas klēti Lubā-
nas jauniešus, kuriem sirdī tuva ir dzeja vai 
arī  kuri paši sacer dzeju uz radošo dienu 
“Raksta rakstītāja, margo liktens metus”. 
Šajā dienā kopā ar Rēzeknes novada Rika-
vas jauno literātu kopu lasīsim un  klausīsi-
mies Broņislavas Martuževas dzeju, uzzi-
nāsim viņas dzejoļu rašanās vēsturi, 
iepazīsim vidi un vērtības, kas veidojušas 
dzejnieces darbus, kā arī, iedvesmojušies, 
ļausimies paši jaunradei. 

Vasaras pasākumu cikla noslēgums 
notiks 25. augustā Lubānas “Dārziņos”. 
Dzejas dienai Broņislavās šogad ir izvēlēts 
moto “Pamet skumjas, pamet nievas” – tie 
ir vārdi no B. Martuževas 1943. gadā Rē-
zeknes Skolotāju institūta laikā sacerētās 
dziesmas ar Pētera Aigara vārdiem. Visiem 
pasākuma apmeklētājiem par prieku dzie-

dās un spēlēs mūziķu apvienība “Baltie 
lāči”, vadītājs Andris Baltacis.  Tas būs “Bal-
to lāču” un projektā iesaistīto jauniešu ko-
pīgi speciāli sagatavota, jauna Broņislavas 
Martuževas dziesmu un dzejas koncert-
programma, ko papildinās Lubānas māks-
las skolas audzēkņu darbu izstāde, Lubā-
nas jauniešu centra ģitāristu ansambļa 
muzikāls sniegums un Lubānas jauno lite-
rātu dzejas lasījumi.

 Projekts tiek īstenots ar Vidzemes plā-
nošanas reģiona, VKKF un Latvijas valsts 
mežu fi nansiālu atbalstu.

Lubānas novada pašvaldības kultūras 
darba speciāliste Ilze Kraukle
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Sveiks, lasītāj! 
Aizritējis vesels mācību 

gads – paveikti lieli darbi, pie-
ņemti svarīgi lēmumi un no-
sprausti jauni mērķi.

Ir atnākusi vasara, tik ļoti gai-
dīta un silta. Noslēdzies spraigs 
un ražens darba cēliens – 
2018./2019. mācību gads. Būtu 
patīkami, ja katram no mums 
būtu gandarījums par paveikto, 
sasniegto un gūto, par savstar-
pējo sadarbību un ieceru pie-
pildījumu. Krāsainumu un vien-
reizējumu šim mācību gadam 
piešķīrām mēs paši. Kopā esam 
ne tikai mācījušies un apguvuši 
zināšanas, bet arī paveikuši ļoti 
daudz citās jomās. Esam brau-
kuši ekskursijās, piedalījušies 
konkursos un skatēs, sportojuši, 
kopā atpūtušies, iepazinuši tuvā-
ku un tālāku apkārtni. Šis laiks ir 
ļāvis mūsu turpmākās dzīves ce-
ļasomās ielikt spēku, zināšanas, 
jaunas atziņas un mērķus. Katrs 
skolas gads ir kā neliels ķieģelī-
tis tai celtnei, kuru katrs būvējam 
pats, lai piepildītu savu lielo dzī-
ves sapni. Īpašs šis laiks ir 9. un 
12. klases skolēniem, jo durvis 
uz pasauli jau ir vaļā, un sirdis 
jau ir ceļā… Šķiet, ka visa pasau-
le ir iepazīstama, atklājama, sa-
jūtama un iemīlama. Lai visiem 
izdodas sasniegt iecerēto! 

Vasara ikvienam jāsagaida 
ar gandarījuma sajūtu, lai ļautu 
sev trīs mēnešus bezrūpīgi at-
pūsties, lai ik dienas nenāktos 
domāt par nenokārtotām lietām 
un nepadarītiem darbiem. Vis-
labākā dāvana sev ir sekmīgi 
noslēdzies mācību gads. Tā var 
pierādīt ne tikai vecākiem, bet arī 
visai pasaulei, ka tu spēj, ka tu 
vari, ka tev izdodas. Lai mums 
visiem lieliska un skaistiem pie-
dzīvojumiem bagāta vasara!

8.klases skolniece 
Elizabete Kalniņa

Maijs ir skaistākais pavasara mēnesis, kad zie-
du sveces ver kastaņas, smaržo ceriņi un dzeguze 
kūko katram savu laimi. Var apreibt no to smaržas 
un meklēt laimes pieclapīti, un cerēt – viss izdosies. 
Pavasaris nav tikai prieks par dabas sniegto brīnu-
mu, bet īpaši svarīgs pārbaudījumu laiks arī devītās 
klases skolēniem. Rīts. Tu atver acis un tevi sagaida 
saules pielijusi, balta, gara diena. Tu sper soli tai 
pretī, nezinot, kas tevi sagaidīs. Taču tu zini, tā būs 
brīnumu pilna, un tu dodies izzināt, priecāties un 
gūt, jo tevi sajūsmina it viss. Bet jau mirkli vēlāk tev 
sirds pukst tik strauji kā vēl nekad un rokā gladiolu 
slaidie šķēpi, un tu mammai pie rokas dodies pretī 
kaut kam tik lielam un nezināmam... Bet vēl dažus 
mirkļus vēlāk tev jau skan pēdējais zvans uz stun-
du. Un priekšā atkal kaut kas liels un nezināms. Jau 
atkal, tāpat kā tajā tālajā, baltajā rītā, tev sirds pukst 
straujāk un tu sper soli pretī nezināmā robežām, lai 
dotos tālāk priecāties, izzināt un gūt.... Šogad devī-
to klasi beigs 19 jaunieši, iepazīsimies ar viņiem.

Agate – klases repere, jautra, labi sanāk zīmēt 
cilvēku portretus, bieži uznāk smieklu lēkmes.

Kitija – enerģijas lādiņš klasē, atbalsta draugus 
un liek tiem smieties. Viss sastingušais un nekustī-
gais viņai “spēlē uz nerviem.”

Alma Elīze – spoži sevi demonstrē gan uz skatu-
ves, gan mūzikā, jautra.

Emīlija – klases “smadzeņotāja”, centīga, mate-
mātikas gurū.

Helēna – hokeja fane, enerģiska, sabiedriska, 
skaļas balss īpašniece, jautrā gara uzturētāja kla-
sē.

Nikola – ja nav garastāvokļa, labāk netraucēt, 
saprotoša, prot uzklausīt un nomierināt.

Una – mīļa, iecienītākais teiciens: “man ir ērti,” 
labsirdīga, centīga, nekad nevienu neaizvaino, de-
vīga.

Betija – volejbola gurū, izsaka viedokli un prot to 
aizstāvēt, saka, ko domā, joku karaliene.

Luīze – sportiska, uzticama draudzene, vienmēr 
uzlabo garastāvokli.

Megija Ketlīna – savdabīga, sava ceļa gājēja, in-
teresē Visums, pārdabiskas būtnes, divreiz nav jāsa-
ka, ja gribēs, tad izdarīs.

Raivo –  galda tenisa karalis, ja nepieciešams, 
prot nomierināt satrauktos prātus.

Raimonds – ļoti kluss, saticīgs, labi pārzina dato-
rus un videospēles.

Lāsma – klusa, liela hokeja fane, izpalīdzīga, kla-
ses reportieris, pārliecināta par sevi.

Uldis – jautrs, neatkarīgs kā kaķis, kas staigā kur 
grib, asprātīgs, smieklīgs, ļoti patīk “iefi lmēt” video.

Elīna – palīdz mācībās citiem, matemātiķe, labs 
fotogrāfs, atbalstoša persona ar stingru raksturu un 
savu viedokli katrā situācijā.

Anabella – draudzīga, sportiska, uzticama, inte-
resē dzīve un cilvēki, sabiedriskais un organizatoris-
kais darbs.

Paula – gudra, mērķtiecīga, neatsaka savu palī-
dzību grūtos brīžos dažādos mācību priekšmetos, 
aktīva un radoša, skaistu darbu īpašniece mājturībā 
un vizuālajā mākslā.

Ronalds – labs futbolists, klases gariņš, vienmēr 
redz tikai pozitīvo, izpalīdzīgs, “kendamas” speciā-
lists, maziņš, bet ļoti ātrs.

Norberts – klases dīdžejs, staigājošā mūzikas 
tumbiņa, vienkārši labs draugs, laipns džentlmenis.

Klases audzinātāja Ilva – dzīvespriecīga, dabas 
draudzene, mīļa un patiesa, bet ar nesaprotamu rok-
rakstu.

“Saldskābmaizes” komanda Jums novēl: „Lai ir 
laiks – ne izniekošanai, bet darīšanai, spēks – tieši 
tik, cik vajag, lai sasniegtu tik, cik grib un ticība sev! 
Lai Jums visiem pietiek sirdsgudrības, mīlestības un 
prāta sev atvēlēto laiku ar godu izdzīvot un gaišumu 
citiem dot! ”

Skolēnu domas izlasīja un uzklausīja skolotāja 
Ilona Kalniņa

Katrs pats savas laimes kalējs

2019. gada maijs2019. gada maijs
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LUBĀNAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNU AVĪZE

Lai bērnu dienu sapņi
Tāpat kā skolas zvans –
Ved mūs pa dzīves kāpnēm,
Kur saulains pavasar’s.
/A. Rode/ 
Tagad mēs visi, pēc skaita 12 – stalti, 

krāsaini un smaidīgi stāvam jūsu priekšā. 
Katrs no mums ir ar savu unikalitāti, mērķiem 
un sapņiem. 17.maija pēcpusdiena mums 
visiem ir svētku diena, taču sirdī mīt skum-
jas par kādu skaistu, gandrīz jau beigušos 
piedzīvojumu…

Vai jūs, vecāki, atceraties? Viss sākās no 
mīlestības, kad pirms 19 gadiem galvā risi-
nājās domas: kas būs – puisītis vai meitenī-
te? Mēs varam būt laimīgi, ka tieši viņi mūs  
izvēlējās par saviem vecākiem.

Un tad notika brīnums – apaļi kā pipa-
ri, mazi kā ķipari, sāka tipināt mazi bērneļi, 
mammai un tētim pie rokas pieķērušies. Mēs 
nokļuvām bērnības zemē, bērnudārzā un 
skolā. Divpadsmitās klases skolēni atzīst, ka 
laiks šinī skolā ir beidzies, vēl nav saprotams 
un nešķiet reāls, pašiem jauniešiem gribas ti-
cēt idejai, ka pēc vasaras viņi atkal kāps sko-
las kalnā un atgriezīsies iemīļotajās klasēs, 
lai turpinātu apgūt ierastos priekšmetus.

11.klases skolēni novēlēja kādu atziņu: 
viss sliktais pāries – gan sāpes, gan grūtī-
bas, gan eksāmeni, bet saglabāt mieru sirdī 
un pašu galveno vērtību laiku – sev, savai ģi-
menei, saviem draugiem. Paldies, pirmklas-
niekiem par laba vēlējumiem un jautro zvanu 
uz audzināšanas stundu!

„Saldskābmaizes” komanda, mums, div-
padsmitajiem, novēl: 

„No Sprīdīša: Novēlam ticību savai rītdie-
nai, kas balstīta šodienas darbā!

No Vēja mātes: Atcerieties – laba griba 
arī nav peļama. Ejiet pasaulē un mācieties 
izturēt!

No Meža mātes: Kas dots, to glabājiet un 
nenieciniet mazumiņu!

No Vecā vīriņa: Turiet sirdi kā daiļu trau-
ciņu. Nekad neaizmirstiet savus mīļos! Lai 
izdodas atrast Laimīgo zemi un nepazaudēt 
to!

Lai katram līdzās savs sargeņģelis, savs 
sapņu pārdevējs un labs ceļavējš!”

12.klases skolniece Una Ivanova

Zvaniņa svētkiZvaniņa svētki

Lubānas vidusskolā jau vai-
rākus gadus notiek konkurss 
par titulu “Gada skolnieks” un 
“Gada skolniece.” 

Šajā mācību gadā 9.klases 
skolniece Paula Stradiņa un 12. 
klases skolniece Una Ivanova pie-
dzīvojušas savu zvaigžņu stundu. 
Abas jaunietes gan norāda, ka 
iegūtais tituls dzīvi skolā nav mai-
nījis. Jūtams, ka viņām nav laika to 
izbaudīt, jo skolā sācies saspringts 
laiks. Meitenes gatavojas skolas 
beigšanas eksāmeniem. 

Skolnieces uzsver, ka visu mācību 
gadu ir labas un teicamas atzīmes. Una 
atzīst: “Esmu kā laimes un prieka iemieso-
jums. Esmu atbildīga – vienmēr izdaru to, kas 
uzdots. Visu paveicu rūpīgi un laikus. Organizēju 
skolas dzīvi, piedalos pasākumos un olimpiādēs, konkursos.” 

Ja meitenēm diennaktī uzdāvinātu papildu stundu, tad to izmantotu, lai bez 
steigas ļautos pārdomām un mazliet atpūstos, jo tam laika atliek arvien ma-
zāk. 

Lubānas vidusskola lepojas ar Jums!

Gada 
skolnieces

 Starpnovadu lasīša-
nas konkursā 1.vietu iegu-
va 2.klases skolniece Anna 
Reitere, bet 4.klases skolniece Marta Grigule – 3.vietu.

 Angļu valodas starpnovadu olimpiādē piedalījās 
un 2.vietu izcīnīja 4.klases skolnieks Roberts Plešs. 

 Latgales reģiona 6.atklātajā angļu valodas olim-
piādē 3.vietu ieguva 9.klases skolniece Megija Ketlīna 
Klikuča, bet atzinību ieguva 8.klases skolnieks Artūrs 
Pelšs.

 3.maijā skolā notika Baltā galdauta svētki.
 3.maijā 9. un 11. klases skolēni devās mācību 

ekskursijā uz Priekuļiem un Cēsīm.
 10.maijā Lubānas vidusskolas 9.klases koman-

da piedalījās pirmās palīdzības sacensībās Smeceres 
silā.

 28.maijā koncertā Madonā „Tūdaliņ, tagadiņ, sau-
lītē rotājos” piedalījās 5.-8.klašu un 9.-12.klašu „Raksti” 
dejotāji (vadītāja Lienīte Ozolniece) un 3.-4.klašu un 5.-
12.klašu koris (vadītāja Teresija Pelša).

 29.maijā 1.-4.klašu skolēni brauca pavasara eks-
kursijā uz Jēkabpili.

 30.maijā skolā notika Sporta diena.
 30.maijā notika ikgadējais Pateicības pasākums 

olimpiāžu uzvarētājiem, dalībniekiem, vecākiem un 
skolotājiem.

 31.maijā tautas deju kolektīvu festivālā „Latvju 
bērni danci veda” Talsos piedalījās 4.-5.klašu dejotā-
ji (vadītāja Inese Straume) un „Žuburi” (vadītāja Laila 
Ozoliņa).

s 
s

cību
. Una 
emieso-
aru to, kas 
us Organizēju



”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 31. maijs 7

SKOLU ZIŅAS

10.maijā Lubānas vidus-
skolas 9.klases skolēni Kitija 
Bārbale, Nikola Gerševica, 
Betija Klikuča, Luīze Klikuča, 
Uldis Puķītis un Anabella Stā-
mere piedalījās skolēnu re-
ģionālajās pirmās palīdzības 
sniegšanas sacensībās. 

Pasākuma mērķi ir dziļi 
humāni: padziļināt skolēnu 
priekšstatus par pirmās pa-
līdzības būtību un tās sav-
laicīgas sniegšanas nozīmi 
ikdienas situācijās, veicināt 
līdzcietības un atbildības sa-
jūtas nostiprināšanu, raisīt 
vēlmi un drosmi palīdzēt cie-
tušajiem dzīvībai un veselībai 
kritiskās situācijās. 

Spītējot aukstam un lie-
tainam laikam, skolēni ieguva 
ļoti vērtīgu pieredzi pirmās pa-
līdzības sniegšanā. Uzdevumi 
praktiski – dzīves īstenībai pie-
tuvināti.  Skolēniem bija jāveic 
elpināšanas jeb atdzīvinā-
šanas pasākumi, labi jāzina, 
ko darīt saindēšanās gadījumā, jāpārzina 
aptieciņas saturs un tā pielietojums. Jā-
sniedz palīdzība lauztas rokas gadījumā, 
pēc bites dzēliena. 

No teorijas bija jāorientējas Sarkanā 
Krusta attīstības vēsturē. Tiesneši ļoti zi-

Kustības 
pirmsskolā

Kustīgs un sportisks šis mācību 
gads ir bijis Lubānas PII “Rūķīši”. Skrie-
not cauri rudens lapu košumam, ievēlā-
mies dziļajā ziemas kupenā, lēciens 
saulainajā pavasarī un  jau ienirstam sil-
tajā vasarā ar daudzveidīgajām iespē-
jām kustēties un aktīvi sportot.

Fiziskajai slodzei un kustībām ir sva-
rīga nozīme veselības veicināšanas 
jomā, arī bērna augšanu kustības ietek-
mē, tomēr arvien vairāk tiek akcentēta 
kustību lielā loma bērna smadzeņu at-
tīstībā. Bērns mācās caur kustībām. 

Literatūrā un presē arvien biežāk 
parādās jēdziens “kustību analfabē-
tisms” – kustību trūkums jau no zīdaiņa 
vecuma. Pasaules pētnieki spriež, ka 
mazulim līdz gada vecumam, “pateico-
ties” pamperiem, tiek atņemtas fi ziskās 
aktivitātes. Kad bērnu tina autiņos, zī-
dainis tika fi ziski nodarbināts. Autiņi tika 
mainīti daudz biežāk, kā mūsdienās 
pampers, līdz ar to bērnam tika nodroši-
nātas fi ziskās aktivitātes, kā arī pieskā-
rieni un emocionālā saikne ar pieaugu-
šo, kas sekmēja bērna pilnvērtīgu 
attīstību. Tāpēc pamperu laikmetā vēl jo 
vairāk bērnam jāļauj kustēties un jānod-
rošina dabiskā bērna vēlme pilnvērtīgi 
augt un attīstīties.

Kustību trūkumu nenoliedzami ie-
tekmē arī straujā tehnoloģiju attīstība un 
pielietojums bērna ikdienas dzīvē. Lielā-
koties planšete bērnam iemāca maz 
kustēties, darboties sistēmā, klejot in-
formatīvajā laukā, nevis radoši domāt 
un loģiski spriest, ko bērns iemācās 
kustoties un aktīvi darbojoties reālajā 
dzīvē.

Līdz 3 gadu vecumam bērns aug un 
attīstās visstraujāk, pat nav tik būtiski, 
kā bērns kustas, galvenais, nodrošināt 
bērnam iespējas kustēties. Pēc 4 gadu 
vecuma gan ļoti būtiski, lai kustības 
būtu daudzveidīgas. Jo daudzveidīgā-
kas kustības bērns apgūs, jo plašāki 
apvāršņi viņam pavērsies. Vasara ir ļoti 
pateicīgs laiks dažādām interesantām 
fi ziskajām aktivitātēm un sporta spēlēm, 
ko noteikti vajadzētu izmēģināt, pro-
tams, gādājot par bērna vecumam un 
spējām atbilstošu fi zisko slodzi un  dro-
šību!  

PII “Rūķīši” sporta skolotāja 
Līga Padoma

PIRMĀS PALĪDZĪBAS 
SACENSĪBAS SMECERES SILĀ

noši, kas norādīja un izskaidroja pieļau-
tās kļūdas, lai nākamajā reizē nekļūdītos, 
šādu uzdevumu pildot. Sacensībās pieda-
lījās 5 pamatskolas komandas. Sveicam 
dalībniekus ar iegūto pateicību!

9.klases skolniece Nikola Gerševica

Lubānas vidusskola aicina nākamos 
pirmklasniekus 2019./2020. māc. g.

Skola piedāvā:
• mājīgas klašu telpas,
• logopēda palīdzību,
• psihologa konsultācijas,
• angļu valodas apguvi no 1. klases,
• datoriku no 1. klases,
• plašas pulciņu un ārpusklases nodarbību iespējas:

o tautiskās dejas,
o koris,
o vokālais ansamblis, 
o futbols,
o vieglatlētika.

Jāiesniedz:
• vecāku iesniegums (jāraksta skolā),
• bērna dzimšanas apliecība vai tās kopija.

Bērnus skolai pieteikt līdz 20. jūnijam. 
Uzziņas pa tālruni 64860862.

Skolas administrācija

pējas:
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Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, 
ka arī šogad vairākām iedzīvotāju kategorijām 
gada ienākumu deklarācija ir jāsniedz obligāti – 
līdz 3.jūnijam. Šogad šis iedzīvotāju loks ir pla-
šāks, jo obligāti līdz 3.jūnijam gada ienākumu 
deklarācija par 2018.gadu ir jāiesniedz arī tiem 
iedzīvotājiem, kuriem saistībā ar  progresīvās 
nodokļa likmes vai diferencētā neapliekamā mi-
nimuma piemērošanu ir radusies nodokļa starpī-
ba, kas jāpiemaksā valsts budžetā. Savukārt, ja 
personas kopējie gada ienākumi pārsniedz 55 
000 euro, deklarācija obligāti jāiesniedz līdz šī 
gada 1. jūlijam.

Lai tie iedzīvotāji, kuriem saistībā ar progre-
sīvās nodokļa likmes vai diferencētā neaplieka-
mā minimuma piemērošanu ir radusies nodokļa 
starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā, būtu 
par to informēti, VID šajās dienās gan Elektronis-
kās deklarēšanas sistēmā, gan papīra formātā 
pakāpeniski izsūta atgādinājuma vēstules.  

Gadījumā, ja personai, aizpildot gada ienā-
kumu deklarāciju par 2018.gadu, ir radusies no-
dokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā, 
pie noteiktiem nosacījumiem nodokļa piemaksas 
termiņš tiek pagarināts. Proti, 2018. un 2019. 
gada ienākumu deklarācijā aprēķinātās nodokļa 
samaksas termiņš tiks atlikts līdz 2020. gada 
1.decembrim tām personām, kuru ar nodokli ap-
liekamie gada ienākumi atbilst šādiem nosacīju-
miem:

2018.gadā tie nepārsniedz 55 000 eiro, bet 
2019.gadā – 62 800 eiro;

tie ir saņemti tikai Latvijā;
no tiem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis;
tiem ir tiesības piemērot neapliekamo mini-

mumu un atvieglojumus (piemēram, algota dar-
ba ienākumi, autoratlīdzība, pensijas, darbne-
spējas pabalsti, ienākumi no uzņēmuma līguma, 
ja persona nav reģistrējusi saimniecisko darbī-
bu, u.c.).

Tām personām, kurām izpildīsies minētie 
nosacījumi VID informēs par samaksas termiņu 
EDS vai personas, kuras nav EDS lietotāji, ar 
pasta sūtījumu uz adresi.

VID plāno līdz š.g. 16.jūnijam ieviest izmai-
ņas VID informācijas sistēmās, lai personas, 
kuras ir EDS lietotājas, tiktu informētas par no-
dokļu starpības samaksas termiņu.

Tāpat budžetā piemaksājamo IIN summu var 
samazināt vai pilnībā izlīdzināt, pievienojot gada 
ienākumu deklarācijai čekus, kvītis vai bankas 
maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu par at-
taisnotajiem izdevumiem. Bez tam, ja persona, 
iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2018.
gadu un turpmākajiem gadiem, konstatē, ka ap-
rēķinātā nodokļa piemaksas summa nepārsniedz 
1 (vienu) eiro, to neuzskata par nodokļa parādu 
un valsts budžetā tā nav jāiemaksā.

Lai nodrošinātu, ka aprēķinātā nodokļa pie-
maksas summa nepārsniedz 1 (vienu) eiro ne-
tiktu uzskatīta par nodokļa parādu VID informāci-
jas sistēmās, VID plāno ieviest līdz š.g. 16.
jūnijam.

Savukārt, visos pārējos gadījumos nodokļa 
starpība ir jāiemaksā valsts budžetā līdz šī gada 
17.jūnijam1 ieskaitot.

Atgādinām, ka līdz šī gada 3.jūnijam gada 
ienākumu deklarācija obligāti jāsniedz arī gadīju-
mos, ja:

tiek veikta saimnieciskā darbība, piemēram, 
izīrēts nekustamais īpašums vai gūti ienākumi 
no profesionālās darbības;
ārvalstīs ir gūti ienākumi, tajā skaitā jūrnie-

kiem, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos 
pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot per-
sonas, kuras kādā Eiropas Savienības dalībvalstī 
ir guvušas algota darba ienākumu, kuram pie-
mērots attiecīgās dalībvalsts ienākuma nodok-
lis;

ir gūti ar nodokli neapliekami ienākumi, kas 
kopumā 2018. gadā pārsniedz 4000 euro, pie-
mēram, pārdota personiskā manta;

ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10 % no-
dokļa likmi, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienā-
kuma izmaksas vietā, piemēram, ienākumu no 
augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas fi zis-
kai personai;

ir gūti citi ar nodokli apliekami ienākumi, no 
kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, pie-
mēram, no fi ziskām personām  (kas nav radnie-
cībā līdz trešajai pakāpei) saņemti dāvinājumi.

Savukārt, iedzīvotāji, kuriem gada ienākumu 
deklarācijas iesniegšana nav obligāta, deklarāci-
ju par 2018. gadu var iesniegt jebkurā laikā līdz 
pat 2022. gada 16. jūnijam.

VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju ie-
sniegt deklarāciju elektroniski, izmantojot VID 
elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), jo 
tas ir daudz ērtāk, ātrāk un vienkāršāk!  To iespē-
jams izdarīt ne tikai VID klientu apkalpošanas 
centros, bet arī Valsts un pašvaldības vienotajos 
klientu apkalpošanas centros visā Latvijā

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā 
sadaļā “Gada ienākumu deklarācija”. Jautājumu 
un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus 
zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000, 
konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas 
centrā vai Valsts un pašvaldības vienotajos klien-
tu apkalpošanas centros, uzdot savu jautājumu 
rakstiski VID mājaslapā “Uzdot jautājumu VID” 
vai arī VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Tāpat kā līdz šim, gadījumos, kad deklarācijā 
aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 eiro, 
to varēs samaksāt budžetā trijās reizēs – līdz 
16.jūlijam, 16.augustam un 16.septembrim, ie-
maksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

3.jūnijs: gada ienākumu deklarāciju 
iesniegšanas termiņš vairākām 

iedzīvotāju kategorijām

Par Zemesgrāmatu 
nodaļu reformu 
Vidzemes tiesu 

apgabalā
Saeima 2018. gada 25. oktobrī pieņē-

ma likumu “Grozījumi likumā “Par tiesu 
varu””, kas paredz ar 2019. gada 1. jūniju 
īstenot rajona (pilsētas) tiesas zemesgrā-
matu nodaļu tiesnešu integrēšanas rajona 
(pilsētas) tiesas sastāvā reformu. Tādējādi 
ar 2019. gada 1. jūniju zemesgrāmatu no-
daļas kā patstāvīgas rajona (pilsētas) tiesas 
struktūrvienības tiks likvidētas un tiesību 
nostiprināšana būs piekritīga rajona (pilsē-
tas) tiesai.

No 2019.gada 1.jūnija Vidzemes apga-
baltiesas darbības teritorijā nekustamā īpa-
šuma ierakstīšana un tiesību nostiprināša-
na būs Vidzemes rajona tiesas kompetencē 
attiecībā uz nekustamajiem īpašumiem, 
kuri atrodas Vidzemes rajona tiesas (ie-
priekš Vidzemes rajona tiesas zemesgrā-
matu nodaļas) darbības teritorijā. Pēc refor-
mas tiesas darbība tiks nodrošināta arī 
līdzšinējo zemesgrāmatu nodaļu darbības 
nodrošināšanas vietās:

Vidzemes rajona tiesas darbība tiks no-
drošināta arī līdzšinējās Vidzemes rajona 
tiesas zemesgrāmatu nodaļas telpās Val-
mierā, Limbažos, Cēsīs, Madonā, Gulbenē, 
Alūksnē un Valkā. (Piezīme – Vidzemes ra-
jona tiesas zemesgrāmatu nodaļa Cēsīs, 
Alūksnē un Valkā jau atrodas Vidzemes ra-
jona tiesas telpās – Raunas ielā 14, Cēsīs, 
Rūpniecības ielā 8, Alūksnē un Rīgas ielā 2, 
Valkā.).

Plašāka informācija interesentiem par 
ieviestās reformas būtību un tiesas darba 
organizāciju pēc reformas, kas ietver arī 
biežāk uzdotos jautājumus un atbildes uz 
tiem pieejama Lubānas novada mājaslapā 
www.lubana.lv sadaļā Valsts. 

Novada
uzņēmēju 

sasniegumi
“Lubānas vīnotava 

(vīndaris Oskars Žvagins)
piedalījusies 

Latvijas augļu un ogu vīnu konkursā. 
Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrība 

piešķīrusi 1. vietu 
dzirkstošo augļu un ogu vīnu grupā 

(dabīgā fermentācija) 
vīnotavas vīnam Rabarberu vīns, 2016.
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Lai e-pakalpojumus portālā Latvija.
lv varētu saņemt arī tie iedzīvotāji, kuri 
neizmanto eID karti ar elektronisko pa-
rakstu vai internetbanku, ir izstrādāts 
īpašs risinājums – e-asistents jeb piln-
varotais e-pakalpojums. Šī pakalpoju-
ma mērķis ir radīt vienlīdzīgu pieejamī-
bu valsts un pašvaldību pakalpojumiem 
visām sociālajām grupām, dodot iespē-
ju ikvienam saņemt pakalpojumus elek-
troniski.

Pilnvarotā e-pakalpojuma jeb e-asis-
tenta darbības principus šā gada februārī 
apstiprināja Ministru kabinets, pieņemot 
grozījumus noteikumos, kuri nosaka 
valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpo-
šanu centru darbības kārtību.

E-asistents ir Valsts un pašvaldību 
vienoto klientu apkalpošanas centru 
(VPVKAC) darbinieks, kuram klients 
savā vārdā uztic pieteikt vienu konkrē-
tu VSAA pakalpojumu. Līdz ar to, tas ir 
lielisks palīgs tiem iedzīvotājiem, ku-
riem nav pieejami jau minētie elektro-
niskās identifikācijas līdzekļi un tāpēc 
nav iespējams izmantot e-pakalpoju-
mus.

Viss, kas jādara – jāņem savs personu 
apliecinošais dokuments (pase vai perso-
nas apliecība), jādodas uz tuvāko VPV-
KAC un jālūdz klientu apkalpošanas cen-
tra darbinieka palīdzība nepieciešamās 
formalitātes – pilnvarojuma nokārtošanā. 
Šis pilnvarojums būs spēkā tikai konkrētā 
VSAA pakalpojuma saņemšanai. Pēc piln-
varojuma parakstīšanas VPVKAC darbi-
nieks klienta vārdā pieteiks nepieciešamo 
e-pakalpojumu un informēs klientu par 
pakalpojuma plānoto izpildes laiku un at-
bildes saņemšanas iespējām.

Pašlaik Latvijā izveidoti 109 klientu ap-
kalpošanas centri 84 pašvaldībās. Visu 
VPVKAC adreses var atrast portālā Latvi-
ja.lv sadaļā “Vienotie pakalpojumu cen-
tri”.

Kā norāda Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrija (VARAM), tad 
e-asistenta nodrošināšana uzlabos e-pa-
kalpojumu pieejamību fi ziskām perso-
nām, jo tie, kas neizmanto elektroniskās 
identifi kācijas līdzekļus, nepaliks “ārpus” 
e-pakalpojumu saņēmēju loka. Vienlaikus 
pilnvarotā e-pakalpojuma funkcionalitāte 
mazinās arī administratīvo slogu iestā-
dēm, jo tiek paplašināts to cilvēku loks, 
kas pakalpojumus var pieteikt un saņemt 
elektroniski, nevis tikai klātienē vai pa 
pastu.

E-asistents darbībā tika pārbaudīts 
pērn oktobrī septiņos klientu apkalpoša-
nas centros Aizputē, Dagdā, Ķekavā, Pļa-
viņās, Priekulē un Stopiņos. Kopš pilot-
projekta uzsākšanas, ar e-asistentu 

palīdzību tika pieteikti 2812 VSAA pakal-
pojumi, tādējādi apliecinot šāda risināju-
ma nepieciešamību un lietderību. Statisti-
kas dati rāda, ka ik nedēļu šo pakalpojumu 
izmanto no 95 līdz 116 klientiem.

VPVKAC izveide Latvijā tika uzsākta 
2015. gadā. Klientu  centros vienuviet var 
saņemt pašvaldību, Valsts ieņēmumu die-
nesta, VSAA, Pilsonības un migrācijas lie-
tu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģen-
tūras, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes 
dienesta, Lauksaimniecības datu centra 
un Lauku atbalsta dienesta pakalpoju-
mus. Tāpat centros var saņemt konsultā-
cijas par e-pakalpojumiem un praktisku 
palīdzību darbam ar datoru, internetu, 
jautājumos par e-adreses izveidi u.c.

VPVKAC darbiniekiem pastāvīgi tiek 
nodrošinātas mācības, lai darbinieki spē-
tu iedzīvotājiem nodrošināt valsts un paš-
valdību pakalpojumus arvien kvalitatīvāk 
un plašāk. VPVKAC darbinieki ir iesaistīti 
arī VARAM īstenotās programmas “Mana 
Latvija. Dari digitāli” digitālo aģentu mācī-
bās, kuru laikā apgūst e-pakalpojumu, e-
paraksta un e-adreses lietošanas nianses, 
kā arī jautājumus, kas saistīti ar drošu dar-
bošanos internetā. Visas šīs zināšanas 
digitālie aģenti – centru darbinieki vēlāk 
izmanto savā  ikdienas darbā. Informāciju 
par programmu un sev tuvāko digitālo 
aģentu meklē vietnē mana.latvija.lv Digi-
tālo aģentu kartē.

Vita Krieviņa
VARAM sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

E-asistents

Lubānas novada valsts 
un pašvaldības 

vienotais 
klientu apkalpošanas 

centrs (VPVKAC)

Klientu 
apkalpošanas 

speciāliste – 
Kristīna Tropa

T. 66954828; 64894091
e-pasts: lubana@pakalpojumu centri.lv

Lubānas novada pašvaldības 
administrācijas telpās Tilta ielā 11, 

1. stāvā

Lubānas kapličas 
jaunbūvei – 

sudraba ananass
Latvijas Arhitektūras gada balvas sud-

raba ananasus šogad saņēma Lubānas 
kapličas jaunbūve, Alūksnes Bānīša stacija 
un “Mad City Riga 2018”.

Lubānas kapličas jaunbūve (autori Vita 
Škapare un Jānis Pomerancevs, SIA MA-
AJA skan) objektu Fināla žūrija raksturoja 
sekojoši: “Ēka lieliski nodod vēstījumu par 
to, ka tā kalpo kā portāls uz citu esību. Ob-
jekta atmosfēra nomierina, pieklusina un 
sniedz rāmuma sajūtu. Iekštelpas vienmērī-
gi saplūst ar apkārtējo dabisko vidi. Lubā-
nas kapličas jaunbūve ir ļoti smalks mūs-
dienu arhitektūras apvienojums ar 
tradicionālajiem arhetipiem.”

Arhitektūras gada balvas 2019 tika pa-
sniegtas svinīgajā ceremonijā 17. maijā Rī-
gas cirkā.

Vēl var pieteikties 
iedzīvotāju 
iniciatīvas 

projektu konkursam
Lubānas novada pašvaldība aicina ie-

sniegt projektu iesniegumus konkursā „Ie-
dzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederī-
bas veicināšanai”.

Projektu pieteikumu iesniegšanas ter-
miņš – 2019. gada 3.jūnijs.

  Projektu konkursa dokumenti – Noli-
kums; Pieteikuma veidlapa; Tāme; Aplie-
cinājums; Līguma projekts; Atskaite – 
pieejami pašvaldības mājaslapā www.
lubana.lv sadaļā Nolikumi.

Lubānas 
bibliotēkas 
ziņas 

Sakarā ar darbinieku 
atvaļinājumiem, laikā no 
1. jūnija līdz  1. oktobrim 
bibliotēka Lubānā būs 
atvērta darba dienās no 
10.00 – 18.00, sestdien, 
svētdien  – slēgta.  

Valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs
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Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Mēs turam svētas atmiņas.

Vanda Kočāne – 92 g. (Lubāna)
Mirusi 20.05.2019.

Vēsma Dzenovska – 74 g. (“Visagals”)
Mirusi 23.05.2019.

Valentīna Nikolajeva – 89 g. (Lubāna)
Mirusi 26.05.2019.

Nākamais laikraksta
“Lubānas Ziņas” numurs 

iznāks 14. jūnijā.
Informāciju iesniegt domē redaktorei 

līdz 7. jūnijam.

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Izsakām patiesu līdzjūtību Sintijai,
 vecmāmiņu mūžībā pavadot.

TOP Lubāna kolektīvs

Lēni, lēni, klusi, klusi
Nu Tu aizej dusēt, māt.

Rīta saule, mīļi vārdi
Nespēj Tevi modināt.

Mūsu patiesa līdzjūtība 
Ivetai Pērkonei un tuviniekiem,

 māti mūžības ceļā pavadot.

VSAC “Latgale” 
fi liāles “Lubāna” kolektīvs

Dieviņš deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma.

Mīļi vārdi, labi darbi
Tie palika šai saulē.

Esam skumju brīdī kopā ar 
Ivetu un tuviniekiem.

Sociālā sektora kolēģes

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.

Paliek vien dvēseles gaisma...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Vandas Kočānes piederīgajiem.
Mājas iedzīvotāji Ozolu ielā 14 A

Tā gribējās ilgāk te palikt –
Lazdu gravās un ziedošās pļavās,
Starp ozoliem zaļiem un šalcošiem 

bērziem. /M.Jansone/

Izsakām sirsnīgu līdzjūtību 
Gatim Ozolniekam ar ģimeni, 

tēvu mūžības ceļā pavadot.

Lubānas vidusskolas kolektīvs

Paldies saku Laimiņai
Par mūžiņa lēmumiņu:

Daudz darbiņu padarīts,
Daudz dziesmiņu izdziedāts,–

Nu aizeju apgulties
Zemes mātes klēpītī...

Izsakām līdzjūtību 
Ivetai, Elīnai, Leldei, Kristapam un 

visiem tuviniekiem, 
no māmiņas un vecmāmiņas atvadoties.

Kaimiņi Krasta ielā 1

Lai medību takas sauc...
Lai tajās prieku daudz...

Sveicam 
Imantu Zembergu 
80 gadu jubilejā!

Lubānas MRS 
mednieku klubs

Aktuāli
Lubānas novada 
Sociālais dienests 
no 8. jūnija piedāvā bērniem 
apmeklēt maksas 
smilšu spēles terapijas nodarbības.

Nodarbības vadīs 
Smilšu spēles terapeite

 Ped. Psich. Mag. Inese Kolneja
Tuvāka informācija pie sociālās darbi-

nieces ģimenēm ar bērniem 
Vēsmas Masas (t. 20275661)

Trešdien, 7. augustā
organizē

Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas
ārstu speciālistu konsultācijas

bērniem līdz 18 gadu vecumam.
Iespējams saņemt

acu ārsta (brīvas vēl 3 vietas) un 
alergologa konsultācijas.

Nākamās mobilās brigādes ārstu 
konsultācijas – 

pie acu ārsta un LOR speciālista 
tiks organizētas 8. novembrī 

Pieteikties pie sociālās darbinieces
Vēsmas Masas pa t. 20275661

Zentas Stradiņas ārstu praksē 
Madonā, Valdemāra bulvārī 14

4. jūnijā VĒNU DIENA 
Pacientus ar sūdzībām par vēnām pieņems

Dr. Mauriņa klīnikas vēnu ārsts 
Dr. Rets Vīgants. Vizītes laikā tiks veikta 

duplekssonogrāfi ja un veikta konsultācija. 
Pieraksts uz maksas konsultāciju 

pa tālruni 67374747

3. jūnijā plkst. 15.00
Lubānas novada tūrisma un 
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā 
Lubānas novada domes 
priekšsēdētājs Tālis Salenieks 
aicina uz ikgadējo svinīgo 
pieņemšanu mācību priekšmetu 
olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējus 
un viņu pedagogus – pateicībā 
par Lubānas novada vārda 
popularizēšanu un ieguldīto darbu.

21. jūnijā plkst. 19.30
Meirānu tautas namā
Amatierteātris “Zeltrači”
ielūdz uz PIRMIZRĀDI
Iveta Salgrāve “Līču vilinājums”
režisore Ilona Malahovska
Ieeja: bez maksas

21. jūnijā no plkst. 22.00
Meirānu tautas namā
Līgo svētku ieskaņu BALLE
Ielūdz grupa “Kamēr jauni”
Ieejas maksa: 3 EUR

22. jūnijā plkst. 22.00
Līgo nakst ZAĻUMBALLE
Līgosim kopā ar grupu “Ceļavējš” 
Ieeja: 3  EUR

23. jūnijā plkst. 19.00 
Lubānas pilsētas estrādē
Lubānas kultūras nama amatierteātris 
“Priekšspēle” 
ielūdz uz Vilsa Evansa & Valentaina 
komēdijas pirmizrādi 
“KAUDZĒM NAUDAS”
Režisore: Ilze Kraukle
Ieeja brīva
Plašāka informācija sekos uz afi šām.

Aktuāli

23. jūnijā 
plkst. 18.00

“Miglas”

Grupa “Sokrata brīvdienas” 
un Z.S. “Miglas” ielūdz uz
“SOKRATA 
BRĪVDIENU” 
5 GADU 
JUBILEJAS 
BALLI
Kubuls, milzīgs ugunskurs
Gardumus un atspirdzinošus 
dzērienus visa vakara garumā 
būs iespējams iegādāties 
“Gerdas garšas” busiņā

UZSTĀSIES 
“Sokrata brīvdienas”
Karaliskā sviestmaizīte
Loreta un draugi u.c. 

mā 

Es nākšu pie tevis, tēt,
gan savu prieku izstāstīt,

gan bēdu izsūdzēt...

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Gatim Ozolniekam un ģimenei,

tēti smiltainē pavadot.

Mednieku kolektīvs “Aiviekste”


