
 Aktuāla informācija 27. jūlija laikrakstā “Stars”. 26. jūlijā no rīta policijā tikusi saņemta informācija par 
sprādziena draudiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Madonas nodaļā. Notikuma vietā 
strādāja Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki. Apsekojot adresi 
un veicot nepieciešamās darbības, ziņotā informācija par sprādziena draudiem neesot apstiprinājusies, 
iedzīvotāju drošībai nekas nedraud. 

 Lubānas folkloras kopa piedalās starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica 2022”.
  30. jūlijā kapusvētki Lubānas Jaunajos kapos. Lubānas pilsētas estrādē notiks izrāde un zaļumballe.
 3. augustā Lubānas pilsētas klubā no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 notiks Donoru diena. Līdzi ņemt personu 
apliecinošu dokumentu.

 6. augustā kapusvētku dievkalpojums Visagala kapsētā. Meirānu tautas namā izrāde un kapusvētku balle.
 13. augustā notiks Mājas kafejnīcu dienas. Šim pasākumam pieteikušās 3 ģimenes. 
 13. augustā dabas takā “Aiviekstes ozoli” Ģimeņu sporta svētki. 
 27. augustā Dzejas dienas pasākums dārzā pie Broņislavas Martuževas dzejas klēts. Vīru kopas “Vilki” 
sasaukšanās ar dzejnieci.

 28. augustā Meirānos tiks atklāts informatīvs stends. Notiks radošā ģimeņu veloorientēšanās.
 Īss ieskats pašvaldības domes sēžu lēmumos.
 Lubānas apvienības pārvaldes īsziņas par aktuālākajiem notikumiem.

 Aktuāla informācija 27. jūlija laikrakstā “Stars”. 26. jūlijā no rīta policijā tikusi saņemta informācija par 
sprādziena draudiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Madonas nodaļā. Notikuma vietā 
strādāja Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki. Apsekojot adresi 
un veicot nepieciešamās darbības, ziņotā informācija par sprādziena draudiem neesot apstiprinājusies, un veicot nepieciešamās darbības, ziņotā informācija par sprādziena draudiem neesot apstiprinājusies, 
iedzīvotāju drošībai nekas nedraud. iedzīvotāju drošībai nekas nedraud. 
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Pirmie Aiviekstes svētki notika 1999. 
gada 10. jūlijā. Kaut kas nebijis un jauns 
Lubānā – plaša mēroga pasākums, da-
lībnieki no 13 pagastiem un 2 pilsētām. 
Vasara vēl bija tālu, bet jau martā kultū-
ras nama darbinieces Velga, Ilze un Līga 
spēra pirmos soļus Aiviekstes svētku sa-
gatavošanas darbiem. Tika apciemotas 
tās pašvaldības, kas atrodas Aiviekstes 
krastos. Notika iepazīšanās ar pašvaldī-
bu vadītājiem un kultūras darbiniekiem. 
Tika pārrunātas kopīgās darbības. 

Pirmajiem Aiviekstes svētkiem par 
godu tika darināts plosts plostnieka Mār-
tiņa Ozoliņa vadībā un Lubānas pašdarb-
nieki  uz plosta salūta pavadībā devās le-
jup pa Aivieksti. Toreiz plosts svētkos jau 
bija liels notikums. Šodien plosts vairs 
nav nekāds jaunums. Tā tas viss sākās. 

Aiviekstes svētki notikuši Lubānā dau-
dzu gadu garumā, tāpēc šī gada svētki, 
it sevišķi pēc ārkārtas situācijas beigām, 
tika gaidīti ar lielu nepacietību. Liela slo-
dze bija pašdarbības kolektīviem, jo pa 
pandēmijas laiku nenotika mēģinājumi. 
Tomēr mūsu dejotāji un dziedātāji ir ļoti 
talantīgi un darboties spējīgi, tāpēc kon-
certi notika labā līmenī..

Bet par 2022.gada Aiviekstes svēt-
kiem stāsta Lubānas kultūras nama 
vadītāja Velga Puzule.

Ir teiciens: “Kā dienu sāksi – tā pa-
vadīsi”. Lubānas evaņģēliski luteriskās 
draudzes baznīcā mūsu “Aiviekstes 
svētku “koncerts sākās vareni, skanīgi, 
sirsnīgi. Lubānu ieskandināja Aiviekstes 
krastu  un kaimiņu amatiermākslas ko-
lektīvu koncerts “Ticības upe”. Koncertā 
dzirdējām muzikālos kolektīvus: ansam-
bļus “Harmonija”, “Cantate”, “Variants”, 
“Naktsputni”; kori “Noskaņa”; folkloras 
kopu “Lubāna”. 

Aiviekstes svētkos par tradīciju kļuvu-
si akcija “Aiviekstes svētku kūka”. Kā zi-
nāms, Lubāna ir slavena ar savām kūku 
cepējām, tāpēc arī šajos svētkos norisi-
nājās labdarības akcija “Aiviekstes svēt-
ku kūka”, kurā par ziedojumiem baznīcai 
varēja nobaudīt saimnieču sagādātos 
gardumus: kūkas, tortes un glazūrkēk-
siņus. Skaistajā un saldajā pasākumā 
Lubānas evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
piedalījās astoņas saimnieces un vairāk 
kā 100 gardēžu. Ziedojumos savākti teju 
300 eiro. Liels paldies visiem koncerta 
“Ticības upe” dziedātājiem, kolektīvu 
vadītājiem, “Kūku parādes” ziedotājiem, 
īpaši gardumu gatavotājām, bez kurām 
saldā parāde nenotiktu! Ir patiess prieks 
par dalībnieku atsaucību!

 Lubānas kultūras nama vārdā pal-
dies visiem un ikvienam, kas pielika roku 
svētku sagatavošanā, tiem, kas tīrīja un 
spodrināja baznīcu, tiem, kas ravēja do-
bes, īpašs paldies Elīnai Vēkšējai, kura 
organizēja un rūpējās, lai “Kūku parāde” 
izdotos krāšņa un salda. Paldies Rudītei 
Kolātei par koncerta organizēšanu un 
labajiem vārdiem katram dziedātājam, 
katram kolektīvam.

Paldies visiem amatniekiem un māj-
ražotājiem, kas bija sarūpējuši savus 
“labumus un smukumus” pilsētas kluba 
skvērā Aiviekstes svētku tirgū. Tas bija 
krāšņi, bagātīgi un garšīgi.

Lubānas pilsētas kluba skvērā, uz 

Aiviekstes svētki 2022 “Sudraba viļņos”
mazās skatuves, skatītājus aicināja Ai-
viekstes svētku tirgus koncerts “Kā pa 
viļņiem”. Paldies koncerta dalībniekiem: 
dāmu deju kopām, kas Jūs priecēja ar 
elegantu deju soli: “Orhidejas”, “Zīles”, 
„Magones”, “Varavīksne”, un muzikāla-
jiem kolektīviem, kas rūpējās par jautru 
un ausij tīkamu atpūtu: “Ķekars”, “Lira“, 
“Divi krasti”. Koncertā gāja kā pa viļņiem 
– jautras dejas mijās ar skanīgām dzies-
mām. Lai viļņošanās būtu droša, kon-
certu kopā sasēja Ilze Kraukle un Intars 
Ābols. Paldies Ilzei Krauklei par humora 
pilno scenāriju! 

Turpinājums 3.lpp.

Dzied Lubānas kolektīvi

Dejo “Varavīksne”
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Svētki par godu mūsu Aiviekstei nav 
iedomājami bez izklaidēm uz ūdens. Māris 
Valainis  jau vairākus gadus gādā par peld-
līdzekļu demonstrēšanu un popularizēša-
nu. Pirms svētkiem mūs visus satrauca ziv-
ju slāpšana Aiviekstē, tomēr kaijas izdarīja 
savu darbu un laiks bija labvēlīgs. Svētki 
varēja notikt bez aizķeršanās. “Aiviekstes 
svētku” ietvaros notika Peldlīdzekļu pa-
rāde. Atsaucība bija liela – piedalījās 60 
dalībnieki ar 36 peldlīdzekļiem. Aiviekstes 
viļņos slīdēja, traucās, griezās un viļņojās: 
kanoe, supi, kajaki, smailes, plosti, motor-
laivas, zvejas laivas, ūdens motocikls un 
kuģītis. 

Sen jau zināms, kur kopā sanāk tau-
tisko deju kolektīvi, tur netrūkst kustības, 
jautrības un dejas prieka. Svētku koncertā 
“Jautrība sit augstu vilni!” varēja smelties 
pozitīvu enerģiju. Savu māku, varēšanu 
un jautrības dzirksti koncertā rādīja jau-
niešu deju kolektīvi: “Rūdis”, “Žuburi”; 
vidējās paaudzes deju kolektīvi: “Pūces”, 
“Atāls”, “Varakļāni”, “Rūdolfs”, “Rokraksti”, 
“Degumnieki”, “Nebēda”, “TDA Lubāna”; 
senioru deju kolektīvi: “Senči”, “Meirāni”. 
Visus vienoja jauniešu deju kolektīva “Žu-
buri” dejotāji. Paldies koncerta veidotājai 
Lailai Ozoliņai, dejotājiem, kolektīvu vadī-
tājiem par krāšņo koncertu un “Žuburiem” 
par jautrības dzirksti, vadot koncerta nori-
si.

Svētkos neiztika bez sportiskām akti-
vitātēm, Aiviekstes svētku turnīrā 3x3 bas-
ketbolā šoreiz cīnījās 11 komandas. Īpašs 
prieks par komandām, kurām šis bija pir-
mais turnīrs un tika aizvadīts godam.

Vietu sadalījums

Jaunieši:
1. vieta “Ilmāri” (R.Birziņš, 

N.Liedskalniņš, M.Babris, N.Stiprais); 
2. vieta “Vietējie 1” (R.Sausiņš, 

S.Āboliņš, M.Priednieks, G.Līcītis);
3. vieta “Graši” (M.K.Višņevskis, 

M.L.Bērziņš, E.Ušackis, R.Lapsa).

Mix:
1. vieta “Novadnieki” (M.Valainis, 

G.Klikučs, S.Mūriņa, L.Priednieks); 
2. vieta “Vietējie” (R.Sausiņš, 

O.Sausiņš, I.Sausiņa, R.Sausiņš).

Vīri:
1. vieta “Bez Soda” (M.M.Ezeriņš, 

R.Kaņepe, R.Veinbergs, K.Krauklis);
2. vieta “Kupsiņas” (E.Peilāns, 

M.Peilāns, M.Freijs, A.Peilāns);
3. vieta “Metriņš” (D.Saliņš, 

N.Priževoits, S.Rošāns).

Paldies šī turnīra organizētājam Matī-
sam Matigaram Ezeriņam.

Vakara koncertā “Uz viena viļņa” ar 
savu īpašo balss tembru un virtuozu akor-
deona spēli mūs priecēja grupas “Lauku 
muzikanti” dalībnieki. Varētu teikt, ka ar 

vienu vilni piecēla dejotājus un iegrieza Ai-
viekstes svētku ballē “Vasaras viļņošanās” 
pie azartiskajiem un jautrajiem brāļiem 
Puncuļiem un viņu lustīgās pavadošās 
grupas. Tāda viļņošanās mūsu estrādē sen 
nebija redzēta.

Dzirdēju daudz pozitīvas atsauksmes 
par svētkiem, tāpēc paldies manai koman-
dai: Drosmai Legzdiņai, Gintai Kalniņai un 
Ilgai Voišnaraitei. Paldies Andra Stoļera 
tehniskajai komandai par atsaucību un pa-

tiesu sapratni. Paldies Tamārai Tiltiņai  un 
viņas komandai par saposto Lubānu  ziedu 
rotā.

Svētki nenotiek paši no sevis. Tie ro-
das, ja ir vēlme svinēt, ir svinētāji, ir darbi-
nieki, kas nodrošina svētku izdošanos un, 
protams, ja ir par ko svinēt. Paldies Mado-
nas novadam un Lubānas apvienības pār-
valdei par finansējumu. Aiviekstes svētki 
2022 “Sudraba viļņos” izskanējuši, atstājot 
patīkamu viļņošanos… Turpinājums 4.lpp.

Dejo “Žuburu” meitenes

Dejai gatavojas  
SDK “Meirāni”

Koncerta norisi 
modri  

uzrauga Laila 
Ozoliņa Dejo “Magones”
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Paldies Velgai Puzulei par stāstījumu. 
Pagājušogad Aiviekstes svētki nenotika, 
bet 2020.g. notika pasākums “Aivieks-
tes krastos” (tauta sauca par mazajiem 
Aiviekstes svētkiem), kurā, atklājot peld-
līdzekļu parādi, Velga Puzule (parādes 
rozīnīte) varonīgi peldēja visiem peldlī-
dzekļiem pa priekšu, tādējādi izpelnoties 
krastos stāvošo skatītāju aplausus un 
uzsaucienus. Šogad, ņemot vērā dabas 
katastrofu – zivju slāpšanu Aiviekstes ūde-
ņos pie Lubānas, šis uznāciens izpalika. 
Bet kārtējo reizi skatītāji apbrīnoja Keitas 
Klikučas prasmi vadīt ūdens motociklu un 
rādīt dažādos trikus, radot milzīgos viļņus 
mūsu klusajā Aiviekstē. Apbrīnojama jau-
nietes drosme un arī skatītāju acīm tīkams 
skats!

Jāpiebilst arī kāds interesants fakts. 
Lubānā un Meirānos dzīvo ukraiņi. Meirā-
nu tautas namā dzīvo ukraiņu ģimene ar 
bērniem. Varbūt ievērojāt, ka deju kolektī-
vā “Rokraksti” koncertā “Jautrība sit augstu 
vilni!” dejoja 2 dejotāji, kam bija no kolek-
tīva atšķirīgi tērpi. Tie bija ukraiņi. Kā viņi 
tika iesaistīti kolektīvā? Ļoti vienkārši. Kad 
Meirānu tautas namā notika deju kolektīva 
“Rokraksti” mēģinājumi, ukraiņu sieviete 
kautrīgi ienāca zālē un pajautāja, vai drīkst 
paskatīties mēģinājumus, jo vakaros esot 
garlaicīgi. Kāpēc skatīties? Nāc dejot! 
Sieviete aši devās prom pārģērbties, bet 
drīz vien atgriezās kopā ar vīru, jautājot, 
vai drīkst abi dejot. Tā deju kolektīvs kļuva 
par 2 dejotājiem bagātāks. Ukraiņi nekad 
neesot pašdarbības kolektīvā dejojuši, bet 
dejotprieks un azarts ir liels. Piedalījušies 
jau arī koncertos ārpus Lubānas. Vēl viens 
interesants fakts par ukraiņiem. Lubānā 
dzīvojošos ukraiņus, kas pie mums ie-
radās paši pirmie, sauc Natālija un Alek-
sandrs. Viņu ģimenē esot tāda tradīcija, 
ka bērnus sauc tēva un mātes vārdos. Tā 
ģimenē vairākās paaudzēs ir vienādi vār-
di gan vecvecākiem, gan vecākiem, gan 
bērniem. Tāpēc Lubānas ukraiņu meitu, 
kas dzīvo Meirānu tautas namā, arī sauc 
Natālija un mazdēlu – Aleksandrs, vienīgi 
mazmeita ir ieguvusi citu vārdu (meitenes 
tēva uzstājība un iegriba). Interesanti, kā 
dzīvot vienā ģimenē, kur visiem ir vienādi 
vārdi?

Uz tikšanos nākamajos “Aiviekstes 
svētkos” ar citiem stāstiem!

Ligita Pētersone
Visas “Aiviekstes svētku” fotogrāfijas 

varat apskatīt, izmantojot QR kodu: 

Dejo VPDK “TDA Lubāna”

Natālija, Lienīte Ozolniece 
un Andrejs

Koncertprogrammu piesaka 
Ilze Kraukle un Intars Ābols

Dejo VPDK
“Rokraksti”
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Nu jau piekto gadu Broņislavas 
Martuževas dzejas klēts dārzā notiks 
Broņislavu dzejas diena, šogad 27. au-
gustā 14:00. Broņislavas bagātais man-
tojums skaisti sasaucas ar vīru kopas 
“Vilki” dziesmoto mantojumu, krāšņo 
un bagāto karavīru dziesmu klāstu no 
folkloras līdz ziņģēm. Vīri karā dzied 
par visu: par cīņām, nepadošanos, il-
gām pēc mājām un, protams, par mei-
tenēm. Tas sasaucas arī ar Broņislavas 
Martuževas dzīvi, dzeju un dziesmu 
pūru. “Ai brāļi, līdumnieki trīs / Ar vijo-
lēm un spēlēm, / Tās dziesmas staigā 
debesīs / Uz melno strazdu mēlēm…” 
Broņislavas brālis Ciprians tika iesaukts 
policijas bataljonā, nonāca fi ltrācijas 
nometnē Belamorkanālā un pārnāca 
1946. gada rudenī; jaunākais brālis 
Henrihs tika iesaukts leģionā nedēļu 
pirms krievu armija ienāca Lubānā un 
mira Gruzijā, Kutaisi fi ltrācijas nometnē 
1946. gadā pirms Jāņiem; kaimiņzēns 
līgavainis Jānis Skumbiņš tika iesaukts 
leģionā 1943. gadā un viņa liktens šo-
baltdien nav zināms. Aizejot karā, Jānis 
Broņislavai uzrakstīja vēstuli – tajā bija 
pārrakstīti tautā zināmās dziesmas vār-
di “Kad šķiroties no tēva mājām…” un 
nobeigumā kā atvadas: ”Tik atceries, 
kad labi klājas, / Ka uzvaru nav viegli 
gūt”.

Īsziņas
 Biedrība “Vienā solī” īstenojusi 

sen lolotu mazo sapnīti! Meirānos la-
ternu stabi ietērpti skaistā ziedu rotā! 
Biedrība saka paldies Lubānas apvie-
nības pārvaldei un personīgi Andrim 
Stoļeram par atbalstu metāla 
pamatnīšu/stiprināju-
mu tapšanā! 

 Plānots ap-
vienot Lubānas 
SAC un PII “Rūķīši” 
ēdināšanas blokus 
un veļas mājas uz PII 
“Rūķīši” bāzes. “Rūķī-
šos” gana liela virtuve 
un arī veļas mājai pie-
tiekami vietas. Lubānas 
SAC 3. stāvā atbrīvosies 
vairākas telpas, kurās varēs 
izmitināt klientus. 

“Kad šķiroties no tēva mājām...” -
Vīru kopas “Vilki” sasaukšanās ar dzejnieci  

Broņislavu Martuževu

Tāda ir tā sasaukšanās ar vīru kopu 
“Vilki”, dziesmās un dzejā.

Tiekat laipni aicināti ierasties agrāk 
(sākot no 12:00), lai varētu nesteidzīgi 
iepazīties ar Dzejas klēti, Slēptuvi, Dze-
jas stropiem, Dzejas dārzu un Rakstu 
akmeņiem (tēlnieks Ģirts Burvis) un 
pēc koncerta pakavēties ilgāk, lai sa-
dziedātos. Sekojiet laika apstākļiem 
un nodrošiniet sevi ar lietusmētelīšiem 
(bet ceram, ka nelīs!) un arī kādu sedzi-

ņu, kur apsēsties.
Pasākumu atbalsta Lubānas apvie-

nības pārvalde un Madonas novada 
pašvaldība.

Ieeja pasākumā bez maksas. Bū-
sim pateicīgi, ja atbalstīsiet Dzejas klēts 
attīstību ar ziedojumu.

Anna Egliena
Broņislavas Martuževas fonda 

RAKSTĪTĀJA valdes priekšsēdētāja

 Vēl joprojām tiek gaidīts, kad 
SIA “Valkas ceļi” pildīs savu solījumu 
– veikt garantijas laika defektu (ne-
kvalitatīva ielu seguma atjaunošana) 
remontdarbus Parka, Cesvaines un 
Oskara Kalpaka ielās. 

Kā jau iepriekš tika saņemta infor-
mācija, tad “Valkas ceļi” solīja šos dar-
bus veikt līdz 31. jūlijam. 27.07. darbi 
vēl nav uzsākti.

 Nākamnedēļ Īpašumu uzturē-
šanas nodaļa beidzot saņems tik ilgi 
gaidīto tehnikas vienību –  traktoru.

 Nojaukts šķūnis aiz Lubānas 
kultūras nama. Šeit tiks ierīkots bru-
ģēts stāvlaukums. 

 Tiek kārtota dokumentācija vi-
dusskolas siltināšanai.

 Turpinās nodarbinātības pasā-
kumi vasaras brīvlaikā. 

  Tiek lāpītas asfalta bedrītes ie-

lās. Jauns šķembu segums ieklāts Pel-
du ielā. Pagaidām izņemts no darba 
plāna iepirkums  “Ielu seguma virsmas 
apstrāde Madonas novadā”, līdz ar to 
Dzelzceļa un Meža ielām jaunu segu-
mu būs vēl jāgaida. 

 Tuvākajā laikā tiks izsludināts 
konkurss uz Lubānas Multifunkcionālā 
centra vadītāja amatu. Interesentiem 
informācijai sekot sociālajos tīklos.

 Madonas novada pašvaldības 
NVO iniciatīvu projektu ietvaros, bied-
rība “Vienā solī” Meirānos īsteno pro-
jektu “Par informācijas stenda izveidi 
Meirānu ciemā”. Lai iepazītu Meirānu 
apkārtni, 28. augustā notiks “Radošā 
ģimeņu veloorientēšanās”. Plašāka in-
formācija par pasākumu būs pieejama 
Lubānas apvienības pārvaldes mājas-
lapā un biedrības “Vienā solī” Face-
book lapā.
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Gads ir riņķī un tūlīt, tūlīt būs klāt arī 
13. augusts, manas (Daces Taukules), 
nu jau otrās, Mājas kafejnīcu dienas “Pie 
Omes” Lubānā, Barkavas ielā 26, mūsu 
vasaras dārzā – vietā, kur  ģimene svin 
dzīvi un atvelk elpu no ikdienas steigas. 

Viesi, kuri būs rezervējuši savu pus-
dienu laiku 12:00; 13:00; 14:00; 15:00 – 
veselu stundu varēs baudīt:

 Sātīgu gulašzupu ar Omes paš-
cepto saldskābmaizi un smēriņu. 

 Nesteidzīgi  apēst Omes kūku, 
piedzerot tēju, kafiju vai svaigūdeni ar 
augļiem. 

 Klausīties dzīvo mūziku, ko sniegs 
jauniešu grupa “Uz viena viļņa” no 
Saulkrastiem. 

 Varēs apskatīt, aptaustīt un varbūt 
pat iegādāties drēbnieka-šuvēja Pētera 
Čaikovska darbus.

Ja viesiem pie mums patiks, nevienu  
pēc stundas prom neraidīs. Viņi varēs 
turpat zālītē (ja nelīs) piesēst un klausī-
ties mūziku, atpūsties vai tāpat mierīgi 
parunāt. Vietu skaits būs ierobežots – 
divdesmit viesi pie galdiņiem uz katru 
stundu. Rezervēt vietu var līdz 10.augus-
tam, lai Ome zina, cik saldskābmaizes 
kukulīši ir jāuzcep, cik kg gaļas zupai 
jānopērk un, protams, kūkas, pats gal-
venais, cik daudz tās būs jāuzcep!

Plānoju piedāvāt:
 Seno Lubānas godu kūku Kakao- 

krējuma, 
 Šokolādes kūku ar ”odziņu“ 
 Olenīcu

Šogad dalības maksa būs 10 €
Jūs teiksiet, ka dārgi? Bet mēs mak-

sājam ne tikai par zupu, pašcepto mai-
zi un kūku, bet arī par sajūtām. Ja Tevi 
nebiedē cena, zvani, piesakies laicīgi, lai 
pēc tam nav jāsaka – cik žēl, es netiku!

Zvani: 26314417 
 E-pasts: caciteliela@inbox.lv

Ome gaidīs!
P.S. Vietas jau aizpildītas, bet ja nu 

kāds atsakās, piezvani, pārliecinies...

Lubānas vīnotavas vīndaris Oskars ar 
ģimeni arī šogad aicina uz Mājas kafejnī-
cu dienām Lubānas vīnotavā. 

Piedāvājumā:
  Mārrutku zupa austriešu gaumē.
 Liellopa gaļas burgers Mazkalniņu 

gaumē.
 Deserts krēms brulē (crème brûlée) 

no Mazkalniņu vistu olām ar Lubānas vī-
notavas deserta vīnu vai kafiju.

Cena: 13 EUR. 
Par atsevišķu samaksu pieejami: 

Lubānas vīnotavas vīni, ābolu sula, kafi-
ja.

Papildus kafejnīcas piedāvājumam 
Lubānas vīnotavas pagalmā bez maksas 
būs apskatāma Šķūnīša māksla kopā ar 
Sandru Valaini – Sandras Valaines glez-
nas, un kas zina, varbūt būs iespēja satikt 
arī pašu mākslinieci. 

Rezervētais laiks – 1 stunda, gleznu 
apskate vīnotavas pagalmā bez laika ie-
robežojuma.

Sandras gleznas apskatīt un iemalkot 
kādu glāzi vīna varēs arī tie, kas nav pie-
teikušies pusdienām.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 
8. augustam pa t. +371 29102399 (Tija). 
E-pasts: lubanasvinotava@gmail.com.

Tiekamies Lubānā!

Pagājušajā gadā piedalījāmies mājas 
kafejnīcu dienā un guvām lielisku piere-
dzi.

Arī šogad gaidīsim Jūs ciemos pie 
mums kafejnīcā “Pie Ļapas”.

Gaidīsim 13.augustā laikā no plkst. 
12:00 – 20:00, Indrānos “Sauliešos”.

Ēdienkarte: 

 Uzkoda “Muižkunga dālderis”

 Uz ugunskura vārīta  “Saulrieta krā-
sas zupa”

 Īpašais piedāvājums bērniem ”Ce-
pināto tupeņu pagalītes”

 Zaptsūdens slāpēm.

 Saules pielieta tēja;

 Pašas cepta maize ar zaļumu svies-
tu;

 Ļapas vedeklas “Sildešnieks ar ro-
zīnēm”.

Piedāvājuma cena – 

pieaugušajiem: 12 EUR

Kā arī gan maziem, gan lieliem būs 
iespēja noķert prieku lielajos burbuļos.  
Un iemācīties Ļapas dzimtas deju, dejot 
dančus un rotaļas.

Mūsu lauku mājas “Saulieši” nu jau ir 
pārvērtušās par brīvdienu  māju. Iespēja 
palikt arī pa nakti. Šobrīt esam tikai pašā 
ceļa sākumā. Bet vēlamies dalīties ar 
mūsu miera ostu un noķert to patīkamo 
mājas enerģiju, ko smeļamies, uzturoties 
šeit.

Lai pieteiktos pavadīt šo dienu kopā, 
sazinies ar Ļapu – Lāsmu Jakuškinu  līdz 
10.augustam, zvanot vai rakstot What-
sapp 28734739. 

E-pasts: lasmajakuskina@inbox.lv

Lāsma Jakuškina 
 ar ģimeni

“Mājas kafejnīcu dienas” katrā reģionā notiek reizi gadā – vienu nedēļas nogali laika posmā no jūlija līdz septembrim. 
“Mājas kafejnīcu dienas” ir īpašs pasākums, kurā uz vienu vai divām dienām durvis apmeklētājiem ver improvizētas ka-
fejnīcas, aicinot izbaudīt katru Latvijas reģionu caur kulināro piedāvājumu, tradīcijām un kultūru. Katrai mājas kafejnīcai 
ir sava neatkārtojama ēdienkarte un stāsts. Mājas kafejnīcu viesus var sagaidīt arī muzikāli priekšnesumi, spēles, ekskur-
sijas saimniecībā vai amatu darbnīcā un citas aktivitātes. Uz šo brīdi Lubānas apvienībā piedāvā 3 māju kafejnīcas, bet 
interesenti var apmeklēt arī citas kafejnīcas novadā. Lubānas apvienībā 3 Māju kafejnīcas būs atvērtas 13. augustā. Visa 
informācija par citām norises vietām pieejama mājaslapā – www.majaskafejnicas.lv

Mājas kafejnīcu dienas Lubānas apvienībā
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Mērķis un uzdevumi
1. Veicināt Madonas novadā un Lu-

bānas pilsētā dzīvojošo ģimeņu iesaistī-
šanos sportiskās aktivitātēs.

2. Popularizēt ģimenē veselīgu dzī-
vesveidu un sporta tradīcijas novadā.

3. Sekmēt ģimeņu interesi par aktīvu 
atpūtu, fiziskās un garīgās veselības sa-
glabāšanu.

4. Noskaidrot uzvarētājus atsevišķās 
disciplīnās un ģimeņu komandu sacen-
sībās.

Vieta un laiks
Sporta svētki notiks 2022.gada 

13.augustā dabas takā “Aiviekstes 
ozoli”.

Dalībnieku reģistrācija no plkst. 
10.00 

Sporta svētku svinīgā atklāšana 
plkst. 11.00

Organizatori
Madonas novada Lubānas apvienī-

bas pārvalde, biedrība “Aborieši”.
Sacensību galvenais tiesnesis – Mā-

ris Valainis (tālr. 26649344).
Par protestu, konfliktsituāciju risinā-

šanu atbild attiecīgā sporta veida tiesne-
sis. Ja konfliktsituāciju nevar atrisināt uz 
vietas, tad lēmumu pieņem sporta svēt-
ku galvenais tiesnesis.

Dalībnieki
Ģimeņu komandas. Komandā vis-

maz 4 dalībnieki (tētis + mamma + 
bērns + bērns). Tēti var aizvietot vec-
tēvs, lielais brālis, onkulis vai krusttēvs, 
savukārt, mammu – vecmamma, lielā 
māsa, tante, krustmāte. Komanda ir 
padomājusi par vienotu komandas no-
formējumu, komandas nosaukumu un 
komandas devīzi.

Organizatori var nepielaist komandu 
startam, ja rodas aizdomas, ka kāds no 
komandas dalībniekiem atrodas alko-
hola, narkotisko vai toksisko vielu rei-
bumā.

Dalībnieku atbilstību pasākumam 
izvērtē organizatori un atteikums dalībai 
pasākumā nav pārsūdzams.

Katrs pasākuma dalībnieks pilnībā 
uzņemas atbildību par savu rīcību pasā-
kuma laikā.

Nodrošinājums
Organizatori nodrošina sacensības 

ar nepieciešamo aprīkojumu un  bal-
vām.

Dalībnieku veselība
Dalībniekiem, reģistrējoties sacen-

sībām, ar savu parakstu jāapliecina, ka 
tiks ievērotas drošības prasības pasāku-
ma norises vietā, kā arī par savu veselī-

bas stāvokli, savu bērnu drošību un ve-
selību atbild katrs dalībnieks personīgi. 

Organizatori nodrošina dežūrējošo 
medicīnisko personālu.

Programma
Sporta svētkos iekļautas dažādas 

aktivitātes, spēles un stafetes, kas sais-
tītas ar skriešanas, lekšanas, mešanas 
un citiem uzdevumiem.

Pie katras disciplīnas atradīsies ties-
nesis, kas katrai komandai izskaidros 
noteikumus

I Komandu sacensības:
 Uzmanības aplis – piedalās ģi-

menes komanda, uzdevums ir pēc ie-
spējas ilgāk noturēties vietā nenokrītot;

 Drošais velo – piedalās ģimenes 
komanda ar 4 dalībniekiem. Pirms tam, 
kopīgi vienojoties, ir jāpiemeklē atbilsto-
šie drošības līdzekļi, lai droši aizvadītu 
distanci. Arī distancē ir jāievēro drošība 
un jāveic atbilstošie manevri.

 Upes forsēšana – piedalās ģime-
nes komanda ar 4 dalībniekiem. Sacen-
sības notiek uz laika, ar supu pārairējot 
pār upi, pie totēma staba tiek piestipri-
nāta pudele.

 Kartupeļu talka – piedalās ģime-
nes komanda ar 4 dalībniekiem. Koman-
dai jāsavāc pēc iespējas ātrākā laikā visi 
kartupeļi.

 Orientēšanās – piedalās ģime-
nes komanda ar 4 dalībniekiem. Izman-
tojot karti, notiek orientēšanās pa dabas 
taku.

 Uzticies savējiem – piedalās 
ģimenes komanda ar 4 dalībniekiem. 
Viens no komandas ar aizsietām acīm 
meklē noteiktu priekšmetu pēc pārējo 
norādēm.

 Viktorīna – piedalās ģimenes ko-
manda ar 4 dalībniekiem. Dažādi atjau-
tības uzdevumi.

 Šķēršļu joslas puzle – piedalās 
ģimenes komanda ar 4 dalībniekiem. 
Katrs no dalībniekiem veic noteikto šķēr-
šļu joslu un atnes 1 puzles gabalu. Kad 
visi gabali atnesti, visi kopā puzli saliek.

Vērtēšana
Sacensības tiesās neatkarīgi tiesne-

ši.
Komandas, kas iekļūst desmitniekā, 

tiek apbalvotas ar vērtīgām balvām.

Dalības maksa
Sporta svētki ir bezmaksas pasā-

kums.

Galvenais tiesnesis  
Māris Valainis

Ģimeņu sporta svētki’ 2022 
NOLIKUMS

Indrānos  
atvērta neliela 

maizes  
ceptuvīte

2. jūlijā Indrānu “Baložos” (bijušās 
bibliotēkas telpās) tika atvērta neliela 
maizes ceptuve “Ļapas maize”. Garšī-
gu saldskābmaizi šeit cep Lāsma Ja-
kuškina. 

Lāsma ir laba stāstniece. Viņa izpētī-
jusi savas dzimtas vēsturi un atvēršanas 
pasākumā pastāsta daudzas interesan-
tas lietas. Ceptuves foajē gar sienu izvie-
toti stendi ar fotogrāfijām un informāciju 
par Baložu krogu,  par pusmuižas zemes 
sadalīšanu īpašniekiem 1920.g., par Lie-
des tiltu, pienotavu, var aplūkot Baložu 
pusmuižas teritorijas plānu un iepazīties 
ar citām nozīmīgām vēsturiskām vietām 
un lietām... Lāsma ir ļoti viesmīlīga, un 
ceptuves viesiem pirms maizītes degus-
tēšanas iemāca savas dzimtas deju. Kad 
kājas izvingrinātas, var arī sātīgi paēst 
gardo saldskābmaizi, jo Lāsma, laba 
saimniece būdama, ir sagatavojusi arī 
dažādus “smēriņus” jeb pavalgus. Nu 
ļoti jau garšīgi!

Lāsma savu maizīti piedāvāja gard-
ēžiem arī Aiviekstes svētkos Lubānā. 
Maizi vispirms varēja nodegustēt un tad 
iegādāties. Kukulīši ātri pazuda viens 
pēc otra. Pagaidām maizes ceptuve nav 
atvērta apmeklētājiem, maize tiek cepta 
tikai brīvdienās. Lāsmai jau ir izveido-
jies savs klientu loks. Ja kāds vēl vēlas 
pievienoties gardās Ļapas maizes ēdāju 
pulciņam, zvanīt – 28734739.

Lāsma Jakuškina ar savu ģimeni pie-
dalīsies arī Mājas kafejnīcu dienās 13. 
augustā Indrānos, “Sauliešu” mājās.

Ligita Pētersone
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No 4. jūlija līdz 7. jūlijam – četras 
dienas Lubānā norisinājās plenērs, kas 
veltīts Rūdolfa Piņņa 120 gadu jubilejai. 
Plenēra darbu izstādi Lubānas novada 
tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma 
centrā varēja apskatīt visu jūlija mēnesi. 
Plenēra konsultanti – mākslinieces Laima 
Bikše un Gita Šmite. Plenēra dalībnie-
ki: Dace Rudzīte, Sandra Valaine, Inese 
Krēsliņa, Ausma Piroga, Elīna Reire, Mar-

Lubānā notiek gleznošanas 
plenērs, veltīts Rūdolfam Pinnim 

jubilejā

Par 
bāriņtiesas 

darbu
Bāriņtiesas locekle Lubānā 

un Indrānu pagastā Anda Vaska 
dosies atvaļinājumā no 01.08. 
līdz 14.08. 

Apliecinājumus un dažādus ci-
tus ar bāriņtiesas darbu saistītus 
pakalpojumus steidzamības gadī-
jumā var veikt pie jebkura bāriņtie-
sas locekļa Madonas novada te-
ritorijā. Skatīt jums nepieciešamo 
informāciju www.madona.lv. 

Ar dzimtsarakstu nodaļu sais-
tītus pakalpojumus Andas Vaskas 
atvaļinājuma laikā var veikt Mado-
nā (Raiņa ielā 12), Ērgļos (Rīgas 
ielā 10). 

Bāriņtiesas locekļu darbības 
teritorijas periodiski mainīsies līdz 
31.08.2022. Lūdzam sekot aktuā-
lajām izmaiņām. Bāriņtiesas locek-
ļi pieņemšanu veic pēc iepriekšējā 
pieraksta.

Īss atskats uz domes sēdē izska-
tītajiem jautājumiem, kas attiecas uz 
Lubānas apvienību.

 Ņemot vērā to, ka SIA Lubānas 
KP reorganizācijas rezultātā pārval-
des apkalpojamā teritorija palielinājās, 
kā arī esošās tehnikas nolietojuma 
dēļ, nepieciešams iegādāties jaunu 
krūmgriezi. Piešķirts fi nansējums EUR 
1300,00 jauna krūmgrieža iegādei Lu-
bānas apvienības pārvaldes īpašuma 
uzturēšanas nodaļai no 2022. gada 
Madonas novada pašvaldības budže-
ta nesadalītajiem līdzekļiem, kas ņem-
ti no Lubānas apvienības pārvaldes 
2021. gada atlikuma.

 Piešķirts fi nansējums EUR 
4828,40 gaisa kondicionēšanas ie-
kārtas uzstādīšanai Lubānas tūrisma 
un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā 
Oskara Kalpaka ielā 4-3, Lubānā, no 
2022. gada Madonas novada pašval-

dības budžeta nesadalītajiem līdzek-
ļiem, kas ņemti no Lubānas apvienības 
pārvaldes 2021. gada atlikuma.

 Pašvaldības īpašumā esošā ēkā 
Lubānā Oskara Kalpaka ielā 4 izvieto-
ti – multifunkcionālais centrs, Lubānas 
kultūras nama administrācija, tūrisma 
un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs, 
amatnieku centrs. Ēkas jumtam ir bo-
jātas lietus ūdens teknes un notekas, 
jo jumta konstrukcijas nav aprīkotas 
ar sniega barjerām. Sniega barjeras 
arī novērš nelaimes gadījumus, kurus 
rada no jumta krītošs sniegs. 

Piešķirts fi nansējums EUR 3447,99 
ēkas Oskara Kalpaka ielā 4, Lubā-
nā, jumta elementu uzstādīšanai un 
remontam no 2022. gada Madonas 
novada pašvaldības budžeta nesada-
lītajiem līdzekļiem, kas ņemti no Lubā-
nas apvienības pārvaldes 2021. gada 
atlikuma.

Ārkārtas domes sēdē 19.07.2022.

Lubānas tūrisma un 
kultūrvēstursikā mantojuma 

centrā 02.08 – 29.10.2022.

Daiņa Bērziņa 
pasteļu darbu izstāde

“Ķirbji 
un 

to draugi”
Izstādes atklāšana un 

tikšanās ar darbu autoru 
2. augustā plkst. 17.30

ta Valaine, Jete Kļaviņa, Ieva Ābola, Aiga 
Bērziņa, Ritma Šutko, Ginta Ludberga, 
Kristofers Liepa, Inese Straume, Anete 
Šķēle, Kristaps Kivlāns, Anita Dzene.

Kā atzīst plenēra dalībnieces – tās 
bija 4 laimes mirkļu pilnas dienas Lubā-
nā, kad varēja sevi visu veltīt mākslai, ne-
domājot par apkārtējo un satiekoties ar 
domubiedriem.

Ligita Pētersone
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Šā gada 27. jūnijā Valsts vides 
dienestā tika saņemta informācija 
par masveida zivju bojāeju Aivieks-
tes upē Lubānas pilsētas apkārtnē.

Šā gada 27. jūnijā plkst. 15:20 tika 
veikta pārbaude Aiviekstes upes krasta 
posmos no vietas “Švāna tilts” līdz Lu-
bānas pilsētas Parka ielai 2.

Pārbaudes gaitā tika konstatēts, ka 
upes krastos atsevišķās vietās ir redza-
mas beigtas zivis. Vislielākā beigto zivju 
koncentrācija tika novērota Aiviekstes 
upē Lubānas pilsētā pie Parka ielas 2. 
Minētajā adresē plkst. 16:25 tika veikti  
ūdens temperatūras un PH līmeņa mē-
rījumi. Mērījumi tika veikti ar PHmetru 
PH 3110.  Mērījumu rezultāti: ūdens t0 
+ 22,30 C, pH līmenis – 7,142 (normas 
robežās). Visā upes pārbaudāmajā 
posmā bija jūtama specifi ska smaka, 
kā arī brūngana ūdens nokrāsa. Tika 
paņemts virszemes ūdens paraugs 
upes ūdens laboratoriskajai kontrolei.  
28.06.2022. paraugs tika nogādāts uz 
BIOR laboratorijas Madonas paraugu 
pieņemšanas punktā.

Pārbaudes laikā tika veikta fotofi k-
sācija.

Uz aizdomu pamata par piesārņo-
juma rašanos tika pārbaudīta Lubānas 
pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārta. 
Uz pārbaudes brīdi neatbilstoša notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība neti-
ka konstatēta un neattīrītu notekūdeņu 
novadīšana vidē netika novērota.

08.07.2022. no BIOR laboratorijas 
tika saņemts testēšanas pārskats Nr. 
PV-2022-P-381066.01.

Atbilstoši Ministru kabineta 2002. 
gada 12. marta noteikumi Nr. 118 “No-
teikumi par virszemes un pazemes 
ūdeņu kvalitāti” 2.1pielikuma 1.tabulai 
Aiviekstes upe atbilst karpveidīgajiem 

zivju ūdeņiem. Tika izvērtēti saņem-
tā testēšanas pārskata rezultāti ar šo 
noteikumu 3.pielikumu. Amonija joni 
rezultāts 0,29 mg/l mazliet pārsniedz 
mērķlielumu <0,16 mg/l , bet nepār-
sniedz robežlielumu <0,78 mg/l.

Nitrīti norādīti <0,01 mg/l, kas ne-
pārsniedz mērķlielumu <0,03 mg/l.

BSP5 uzrāda 27,5 mg/l. Mērķlie-
lums karpveidīgajiem zivju ūdeņiem 
ir <4 mg/l, kas tiek  pārsniegts 6,875 
reizes. Bioķīmiskā skābekļa patēriņš 
(BSP) ir izšķīdušā skābekļa daudzums, 
kas nepieciešams aerobiem bioloģis-
kajiem organismiem, lai ūdens parau-
gā noārdītu organisko materiālu noteik-
tā temperatūrā specifi skā laika periodā. 
BSP vērtība ļauj novērtēt bioloģiski 
degradējumu organisko vielu klātbūtni 
ūdeņos, kas patērē skābekli. Negatī-
vām izmaiņām ūdeņos raksturīgs BSP 
pieaugums.

Suspendētās vielas rezultāts 22,8 
mg/l, kas nepārsniedz mērķlielumu  ≤ 
25 mg/l.

Izšķīdušais skābeklis ir <0,5 mg 
skābekļa litrā. Atbilstoši Ministru kabi-
neta 2002. gada 12. marta noteikumi 
Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un 
pazemes ūdeņu kvalitāti” 3. pieliku-
mam karpveidīgajiem zivju ūdeņiem ro-
bežlielums pie 50 % > 8 mg/l, 100 % > 
5 mg/l, mērķlielums pie 50 % > 7 mg/l.

Kopējais fosfora rādītājs arī ir mazs, 
jo NAI drīkst novadīt attīrītus notekūde-
ņus ar kopējo fosforu <2 mg/l, tad Ai-
viekstē kopējais fosfors sastādīja 0,39 
mg/l. Kopējais slāpeklis arī ir niecīgs 
1mg/l. ĶSP rezultāts 99,1 mg/l, kas 
nepārsniedz noteikto lielumu, kādu at-
ļauts novadīt attīrītus notekūdeņus no 
NAI <125 mg/l. 

 SECINĀJUMI 

Valsts vides dienesta ziņojums par pārbaudes 
rezultātiem

Domes sēdē tika izskatīts jautā-
jums par Rezerves zemes fondā ie-
skaitītu zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 7013 005 0169, Lubānā.

Zemesgabalam nav reģistrēta adrese. 
Uz minētās zemes vienības neatrodas ne 
ēkas, ne būves. No Zemes pārvaldības 
likuma normām izriet, ka gan lēmuma 
par rezerves zemes ierakstīšanu zemes-
grāmatās pieņemšana, gan ar to saistā-
mo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir 
pašvaldības kompetences jautājums.

Nolēma 
1. Ieskaitīt pašvaldībai piekritīgajās 

Testēšanas pārskats Nr. PV-2022-
P-381066.01 uzrāda, ka BSP5 ir 27,5 
mg/l. Ministru kabineta 2002. gada 12. 
marta noteikumu Nr. 118 “Noteikumi 
par virszemes un pazemes ūdeņu kva-
litāti” 3. pielikumā  BSP5 mērķlielums ir 
noteikts <4 mg/l. Paaugstinātais BSP5 
norāda uz to, ka applūstot pļavām upē 
no applūdušajām teritorijām nokļuva 
liels organisko vielu daudzums, kas 
karstā laikā sāka strauji sadalīties, in-
tensīvi patērējot skābekli.

Testēšanas pārskats uzrāda, ka iz-
šķīdušais skābeklis Aiviekstē Lubānas 
pilsētā ir <0,5 mg skābekļa litrā, kas 
zivīm izrādījās letāls.

Testēšanas pārskata rezultāti norā-
da, ka zivju bojāejā nav vainojami lauk-
saimniecībā izmantotie mēslošanas 
līdzekļi vai augu aizsardzības līdzekļi. 

Ziņojumu sagatavoja: 
Valsts vides dienesta 

valsts vides inspektors - 
Vidzemes reģionālās vides pārvaldes 

Piesārņojuma kontroles daļas 
Madonas sektora vecākais inspektors 

Erlands Stangainis

Domes sēdē 29.06.2022.
zemēs Rezerves zemes fondā ieskaitī-
to nekustamā īpašuma “Meirānu iela 4” 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
7013 005 0169 ar kopējo platību 1,1591 
ha, kas atrodas Lubānā, Madonas nova-
dā.

2. Nostiprināt Zemesgrāmatā uz Ma-
donas novada pašvaldības vārda Mado-
nas novada pašvaldībai piekritīgās rezer-
ves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma 
tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 7013 
005 0169, pie kuras nav izdarītas atzīmes 
par tās piekritību vai piederību valstij vai 

pašvaldībai.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzī-

mējumu 7013 005 0169 piešķirt nekus-
tamā īpašuma nosaukumu “Meirānu iela 
4”. 

4. Pēc nekustamā īpašuma ar kadas-
tra apzīmējumu 7013 005 0169 nostip-
rināšanas Zemesgrāmatā uz Madonas 
novada pašvaldības vārda, uzdot Nekus-
tamā īpašuma pārvaldības un teritoriālās 
plānošanas nodaļai organizēt nekusta-
mā īpašuma novērtēšanu un virzīt jautā-
jumu uz domi par nekustamā īpašuma 
atsavināšanu.  

Šobrīd dažādos upes posmos veik-
tie mērījumi uzrāda, ka skābekļa koncen-
trācija ūdenī atbilst normai un vidēji ir 8 
mg/l (par zivīm nelabvēlīgu vidi uzskata 
ūdeni, kurā izšķīdušā skābekļa līmenis ir 
zemāks par 5 mg/l).

Patlaban nav pamata apgalvot, ka 
Aiviekstes upes ūdens būtu kaitīgs vese-
lībai, jo situācija pēc veiktajiem novēro-
jumiem ir normalizējusies, tomēr ūdens 
kvalitātes mērījumus, kuri apliecina to, 
vai ūdenī peldēties atļauts, veic Veselī-
bas inspekcija.
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Nākamo numuru plānots 
izdot 

2022.g. 26. augustā.
Informāciju iesniegt līdz 

19. augustam.

Jaunākajai informācijai 
sekojiet sociālajos tīklos.

Pieminam...
Mēs turam svētas atmiņas...

Anna Skangale (91 g.) Lubāna
Mirusi 08.05.2022.

Rita Lorence (94 g.) Lubāna
Mirusi 22.07.2022.

Kapusvētki
Lubānas Jaunajos kapos 
30. jūlijā plkst. 14:00

Visagala kapos
6. augustā plkst. 12:00

KapusvētkiKapusvētki
Lubānas Jaunajos kapos 

           Meirānu tautas namā
Amatierteātra “Zeltrači” IZRĀDE

Rita Missūne

  Padomi pirmajam randiņam
Režisore – Ilona Malahovska

Vasara… Gaisā virmo reibinošā zāļu smarža un visam pāri mīlestība, sirds sitas
straujāk, gaidot satikšanos, jo īpaši, ja iet uz randiņu pirmo reizi. 

Bet tāpēc jau ir kolēģes, kas vienmēr būs gatavas dot noderīgus padomus.
Un, kas zina, kurā birojā notikumi risinājās…

Ieejas maksa – 2 EUR, bērniem – bez maksas

           Kapusvētku balle
       Ielūdz grupa “Rolise”

Ieeja: 5 EUR

26. augustā 
no plkst. 22.00

Meirānu tautas namā

Balle 
“Atvadas vasarai” 

kopā ar grupu 

“Bruģis”
Ieeja 5 EUR

6. augustā


