
Valsts svētku nedēļa aizsākās ar gatavo-
šanos 11.novembrim – Lāčplēša dienai, kad 
godinām Latvijas brīvības cīnītājus. Lubānā 
šī diena (un visa nedēļa) parasti iezīmējas 
ar patriotiskiem pasākumiem Lubānas vi-
dusskolā, ar lāpu gājienu un piemiņas brī-
di pie Svētās uguns altāra Lubānas vecajā 
kapsētā. Pirmizrādi Lāčplēša dienā piedzīvo 
starptautisko novērtējumu ieguvusī režisora 
Viestura Kairiša spēlfi lma “Janvāris”, kuru 
pēc lāpu gājiena varēja noskatīties Lubā-
nas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma 
centrā. 

Prieks redzēt, ka lāpu gājienā dodas 
ģimenes ar bērniem, gan lielākiem, gan 
pavisam maziņiem. Tas rada ģimeniskuma, 
piederības, kopības sajūtu.

Arī Meirānos par tradīciju ir kļuvis lāpu 
gājiens un piemiņas brīdis pie Oskara Kal-
paka atdusas vietas Visagala kapsētā. Deg 
lāpas un svecītes arī pie akmens Novad-
nieku piemiņai. Skumji, ka Meirānos lāpu 
gājienos vairs nedzird daudzo skolas bērnu 
čalas. Tās ienesa prieku, krāsainību, dzīvīgu-

mu Meirānu ciemā. Savulaik liela rosība bija 
arī Indrānu ciemā, bet bērni izauga un de-
vās savos dzīves ceļos. Tāds šobrīd ir mazo 
apdzīvoto vietu liktenis – lauki kļūst aizvien 
tukšāki. Kur bērni, ģimenes, mājas, darbs, 
skola – tur arī kustība, dzīvība... Vai kādreiz 
pie mums atgriezīsies agrākā rosība? 

Tomēr, neskatoties uz to visu, esam ie-
mācījušies saglabāt kultūrvēsturiskās vērtī-
bas, nododam tās no paaudzes paaudzē. 
Kamēr būs savas puses, novada patrioti, 
tikmēr godināsim un pieminēsim savus va-
roņus, turēsim cieņā mūsu tautas tradīcijas. 
Cits šīs iemaņas pārņem ģimenē no vecā-
kiem, vecvecākiem, no tradīcijām, kas iedi-
binātas vairākās paaudzēs, cits – skolā. Tā 
Lubānas vidusskolas direktore Iveta Peilāne 
ļoti jauki raksta par dzimtenes mīlestību: 
“Dzimtenes mīlestības sākums meklējams 
katra ģimenē. Vai ģimenē pie vakariņu gal-
da apsēžas visas paaudzes kopā, vai sakopj 
senču kapus un svin kapusvētkus, iztīra 
mājas apkārtni, vai meklē un raksta dzimtas 
koku. Skola šo patriotisma audzināšanu var 

akcentēt, paspilgtināt, bet jau ģimenē asinīs 
jābūt ierakstītam, ka Latvijas vārds rakstāms 
ar lielo burtu. Latviešu tautasdziesmas dzie-
dāšana, valsts kontūras zīmēšana, baltais 
krekls svētkos nav tikai skolas mācība. Tā 
ir Dzimtenes mācība. Kopsim to! Rādīsim 
citiem un leposimies ar to, ka mēs zinām 
“Pūt, vējiņi” vai “Bēdu manu lielu bēdu”, uz-
vilksim latviešu tautas tērpu un godāsim to, 
pieminēsim savu senču paveikto – izcīnīto 
brīvību un neatkarību!” 

Dzimtenes mīlestību pauž arī mūsu 
pašdarbnieki. Visskaistākās dziesmas tiek 
izdziedātas, visskaistākās dejas izdejotas, 
tiek skandināta dzeja, pilna ar mīlestību pret 
savu dzimto pusi, novadu, tās ļaudīm. Tā 
18. novembrī izskan svētku koncerts “Savu 
skaistāko zemi Dievs ir atdevis mums” Lu-
bānā un koncerts “Ai, tēvu zeme stūru stū-
riem” Meirānos. 
Jūsu uzmanībai izdevuma 8. un 9.lpp. neliela 
fotoreportāža no koncertiem kultūras iestā-
dēs Lubānā un Meirānos Latvijas dzimšanas 
dienā. Ligita Pētersone

11.11./ 18.11.
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Satraukumam nav pamata

22.novembrī, laika periodā no 
plkst.10:00 līdz plkst.10:20, visā valstī uz 
trim minūtēm tika iedarbinātas trauksmes 
sirēnas, lai pārbaudītu valsts agrīnās brī-
dināšanas sistēmas ieslēgšanas kārību 
un tās darbību, kā arī, lai konstatētu bojā-
jumus vai traucējumus trauksmes sirēnu 
darbībā un to skaņas signāla dzirdamībā.

Šādās reizēs iedzīvotājiem nav pa-
mata uztraukties un nekāda turpmākā 
rīcība nav nepieciešama, jo tā ir kārtē-
jā trauksmes sirēnu pārbaude. VUGD 
atgādina, ka gadījumos, ja iedzīvotāji 
iepriekš nav brīdināti par sirēnu pārbau-
di, izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, 
iedzīvotājiem jāieslēdz televizori un ra-
dioaparāti vai citas ierīces, piemēram 
mobilo telefonu radiouztvērēji, infor-
mācijas saņemšanai par to ieslēgša-
nas iemeslu un nepieciešamo rīcību.

Trauksmes sirēnas ir paredzētas ie-
dzīvotāju ātrai brīdināšanai gadījumos, 
kad notikusi dabas vai tehnogēna ka-
tastrofa, vai arī pastāv to draudi. Gadī-
jumā, ja trauksmes sirēnu pārbaudes 
laikā tās nedzirdat, nesatraucieties, 
jo ārkārtas situācijās tiks izmantoti arī 
citi apziņošanas veidi, piemēram, in-
formācijas nodošana pa skaļruņiem. 

Slimību profilakses un 
kontroles centrs (SPKC) 

informē
No 21. novembra var sa-

ņemt valsts apmaksātu vakci-
nāciju pret sezonālo gripu  visi 
bērni līdz 17 gadiem un cilvēki 
no 50 gadiem.

SPKC speciālisti aicina se-
niorus un cilvēkus ar hroniskām 
slimībām neatlikt vakcināciju pret 
sezonālo gripu un doties pie ģi-
menes ārsta vai citā vakcinācijas 
iestādē, jo atliekot vakcināciju, 
netiek garantētas valsts apmak-
sātās vakcīnas pieejamība. To-
mēr, ja valsts apmaksātā vakcīna 
tuvākajā vakcinācijas iestādē ir 
beigusies, tad jāvēršas citās ārst-
niecības iestādēs. Vakcinācijai 
var pieteikties pie sava ģimenes 
ārsta, ārstniecības iestādēs, vak-
cinācijas kabinetos vai portālā 
manavakcina.lv.

Lai gatavotu ierakumu sveces, šobrīd 
akūti nepieciešams PARAFĪNS! Ziedo 
sveču “atlikumus” un sveces, tās nogā-
dājot Lubānas pilsētas bibliotēkā līdz 7. 
decembrim. Cienīsim brīvprātīgos – nes 
“tīru” parafīnu/sveci, bez plastmasas, 
stikla un citiem trauciņiem.

Dažādas aktualitātes

Lubānas pilsētas bibliotēka 
aicina ziedot sveces

Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  
pakalpojumu saņemšanu 

27. oktobra domes sēdē tika apstiprināti visiem pašvaldības sociālās aprūpes 
centriem un pansionātiem vienoti noteikumi “Madonas novada ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darba organizēšanas kārtība, sniedzot 
sociālos pakalpojumus”. Noteikumi stājās spēkā ar 2022. gada 1. novembri.

Noteikumi nosaka Madonas novada pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūciju vienotu pieeju darba organizēšanā jautājumos par 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, personas uz-
ņemšanu iestādē,  personas personiskajiem līdzekļiem, personu apbedīšanu.

Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos “Par sociālajiem pakalpo-
jumiem Madonas novadā” ir teikts, ka ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitā-
cija institūcijā pilngadīgām personām ir pakalpojums, kas nodrošina pilnu aprūpi un 
sociālo rehabilitāciju personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi 
aprūpēt, ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās 
noteikto pakalpojumu apjomu. Tiesības saņemt pakalpojumu ir novada administra-
tīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem. Ja ir apmierināts novada iedzīvotāju pie-
prasījums pēc pakalpojuma, tad to par pilnu maksu ir tiesības saņemt ikvienam cita 
novada iedzīvotājam. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD)  
Vidzemes reģiona pārvaldes Lubānas postenis turpinās darboties

Līdz gada beigām VUGD aptur 18 mazāk noslogoto posteņu darbību. Darbība 
apturēta Rojas, Sabiles, Piltenes, Alsungas, Jaunjelgavas, Neretas, Elejas, Aknīstes, 
Viesītes, Auces, Bulduru, Baldones, Cesvaines, Varakļānu, Mazsalacas, Strenču, Zi-
lupes un Tilžas posteņos. Lubānas VUGD postenis ir saglabāts! 

Patlaban saskaņā ar noteikumiem ugunsdzēsējiem notikuma vietā jāierodas as-
toņu minūšu laikā pilsētā, ciemā un mazciemā, ja šajās apdzīvotajās vietās atrodas 
daļa vai postenis. Savukārt pilsētā, ciemā un mazciemā, kur nav daļas vai posteņa, 
kā arī citā novada teritorijā jāierodas 23 minūšu laikā. Vienlaikus noteikumi paredz, ka 
glābēji var ierasties notikuma vietā vēlāk, ja ierašanos aizkavējuši apstākļi, ko radījusi 
nepārvarama vara, notikusi dabas vai cilvēka izraisīta katastrofa, vienlaikus saņem-
ti ziņojumi par vairākiem notikumiem, ceļā uz notikuma vietu ir radušies satiksmes 
sarežģījumi vai arī saņemtais ziņojums par notikumu nav saistīts ar ugunsgrēku un 
nepastāv draudi cilvēka dzīvībai. 

Gada farmaceits 
2022

Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) pro-
fesionālo apbalvojumu “Gada farmaceits 
2022” 11. novembrī saņēmusi lubāniete 
LieNīte OzOLNieCe. Apsveicam!
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Dejo “Varavīksne”

Aicina darbā  
sociālo darbinieku

Madonas novada Lubānas Sociālās aprūpes 
centrs aicina darbā sociālo darbinieku uz noteik-
tu laiku.

Prasības pretendentam:
• otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā aug-

stākā izglītība sociālajā darbā (var būt uzsāktas stu-
dijas);

• prasme pārzināt un pielietot sociālo jomu regla-
mentējošos normatīvos aktus;

• prasme patstāvīgi organizēt darbu un pieņemt 
lēmumus (arī nestandarta situācijās);

• spēja strādāt komandā;
• labas saskarsmes spējas un precizitāte;
• labas iemaņas darbā ar datorprogrammām 

(MS Office standartprogrammas) 
• B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:
• sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 

sniegšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām;

• organizēt klientu uzņemšanu un visus ar to 
saistītos procesus;

• izstrādā individuālos sociālās aprūpes plānus;
• pārstāvēt klientu intereses un tiesības dažādos 

jautājumos;
• sadarboties un uzturēt kontaktus ar klientu pie-

derīgajiem un sadarbības partneriem;
• piedalīties dažādu kultūras, sporta pasākumu 

un ekskursiju organizēšanā klientiem;
• vadīt starpprofesionāļu komandu, nodrošinot 

tās vadību un funkcionēšanu;
• vadīt un kontrolēt sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas komandas darbu;
• personu vajadzību un sociālo problēmu identi-

ficēšana, to risināšana;
• resursu un pakalpojumu piesaistīšana darba 

procesā.
Piedāvājam:
• darba samaksu bruto 875,00 EUR;
• normatīvajos aktos paredzētās sociālās garan-

tijas;
• profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
• darbu sakārtotā darba vidē;
• apmācības un seminārus.
Pieteikšanās līdz 2022. gada 20.decembra 

plkst. 15.00.
Pretendentiem CV un izglītību apliecinošu doku-

mentu jāiesniedz, nosūtot pa pastu uz adresi:  Lu-
bānas Sociālās aprūpes centrs, Oskara Kalpaka iela 
12, Lubāna, Madonas novads, LV-4830 vai nosūtot 
elektroniski uz e-pastu: lubanassac@madona.lv ar 
norādi “Sociālais darbinieks”.

Kontakttālrunis: 28374760 (darba laikā).
Pateicamies par atsaucību, lūdzam ievērot, ka 

sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuru  iesniegtie 
dokumenti atbilst izvirzītajām prasībām.

Par atteikumu ziņosim tikai tiem kandidātiem, kas 
tiks uzaicināti uz interviju.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regu-
lu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie 
personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atla-
ses konkursa norisi. Pēc pretendentu atlases perso-
nas dati tiks dzēsti.

Par Lubānas pilsētas valsts un 
pašvaldības vienoto klientu 

apkalpošanas centra darbību 
Šobrīd darba pilnas rokas ir klientu apkalpošanas 

centra darbiniecēm, jo blakus jau tekošajiem ikdienas pa-
kalpojumiem (pienākumiem) klāt nākuši jauni. Par savu ik-
dienas darbu stāsta Lubānas klientu apkalpošanas centra 
speciāliste KriStīNA trOPA.

zinot, ka daudzus no VPVKAC sniegtajiem pakal-
pojumiem iedzīvotāji var paši veikt portālā Latvija.lv, 
kādus pakalpojumus visbiežāk iedzīvotāji izmanto Lu-
bānas VPVKAC? – Lubānas klientu apkalpošanas centrā 
visbiežāk tiek izmantoti VSAA pakalpojumi, kā, piemēram, slimības pabalsti, 
pensijas pārrēķina,  bērna piedzimšanas pabalsti un citi. Tāpat pieprasīti ir VID 
pakalpojumi IIN deklarācijas iesniegšanai, attaisnoto izdevumu dokumentu 
skenēšana, nodokļu grāmatiņas iesniegšana un citi pakalpojumi.

Šobrīd ļoti aktuāls pakalpojums ir iesniegumu pieņemšana valsts at-
balsta saņemšanai par atbalstu mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto 
elektroenerģiju, koksnes briketes, koksnes granulas un malku. zinot to, 
ka iesniegumu var iesniegt elektroniski e-pakalpojuma portālā www.epa-
kalpojumi.lv, vai ir ļoti liels pieprasījums pēc šī pakalpojuma (iesniegumu 
iesniegšana) klātienē? – Lubānas klientu apkalpošanas centrā ir iesniegti vai-
rāk kā 400 iesniegumi. Iedzīvotāji ir saprotoši, ja rodas rindas iesniegumu saga-
tavošanai. Jāņem vērā, ka vienlaicīgi tiek apkalpoti klienti, kuriem nepieciešami 
kases pakalpojumi, gan valstiskie pakalpojumi, gan pašvaldības pakalpojumi. 

Vai jums, klientu apkalpošanas centra darbiniecēm (pakalpojumu var 
saņemt arī Meirānos, speciāliste Lita Almane), bieži nākas skaidrot iedzī-
votājiem, kas un cik viņiem pienākas, var vai nevar saņemt pakalpojumu 
un citus skaidrojumus. Vai klienti ir zinoši? – Katrs klients, kas ierodas KAC, 
zina savu mērķi. Mēs, kā KAC darbinieki, noskaidrojam klienta vajadzību un 
sniedzam optimālāko risinājumu. Manuprāt, katram klientam jābūt individuālai 
pieejai, jo katra mazākā nianse var izmainīt sniegtā pakalpojuma rezultātu.

Gribētos pieminēt, neskatoties uz to, ka ir pieejami e-pakalpojumi valsts 
iestādēm, lielākai daļai klientu klātienes konsultācijas joprojām liekas pašas 
drošākās. Man pašai lielu gandarījumu sniedz, ja klients dodas apmierināts ar 
pakalpojuma rezultātu un saprotamu skaidrojumu.

No 1. novembra valsts atbalstu par apkuri (ja nav iespējas to saņemt 
bankas kontā) var saņemt skaidrā naudā. Vai šādu pakalpojumu iedzīvotāji 
arī jau izmanto? Kas jādara, jāņem līdzi un jāzina tiem, kas vēl nezina par 
šāda pakalpojuma iespējamību? – Jā, ir daži iedzīvotāji, kas iesnieguši iesnie-
gumu par apkuri valsts atbalstam ar lūgumu izmaksāt skaidrā naudā. 

Ja līdz šim nav iesniegts iesniegums valsts atbalstam par apkuri mājoklim, 
tad noteikti, dodoties uz klientu apkalpošanas centru, līdzi jāņem personu ap-
liecinošs dokuments. Katrai adresei, kurā ir mājsaimniecība, pienākas atbalsts 
– viens vai vairāki no valstī noteiktajiem apkures veidiem. Jāņem vērā, ja ie-
snieguma iesniedzējs nav mājokļa īpašnieks, tad būs nepieciešami papildus 
dokumenti, kas apliecina uzturēšanās tiesības mājoklī. Katrs gadījums ir ļoti in-
dividuāls. Lūgums uz neskaidriem jautājumiem zvanīt pa telefoniem 64894091; 
66954828.

Varbūt vēlreiz var atgādināt iedzīvotājiem, kādus citus maksājumus 
(par kādiem pakalpojumiem) var veikt Lubānas klientu apkalpošanas cen-
trā? (Šis jautājums nav attiecināms uz tiem iedzīvotājiem, kas veic norē-
ķinus internetbankā.) – Lubānas klientu apkalpošanas centrā iedzīvotājiem 
ir iespējams samaksāt rēķlinus gan skaidrā, gan bezskaidrā naudā (ar bankas 
karti) par zemes nomu, nekustamā īpašuma nodokli un citus Madonas novada 
pašvaldības  izrakstītos rēķinus (par aprūpes centra pakalpojumiem, viesnīcas 
pakalpojumiem u.c.). Sākot ar 1.oktobri iedzīvotājiem ir iespēja samaksāt SIA 
“Madonas ūdens” rēķinus (tika noslēgts sadarbības līgums), ko arī iedzīvotāji 
labprāt izmanto.

Paldies par stāstījumu. tavs novēlējums iedzīvotājiem? – Visiem novē-
lu jauku un mierīgu Ziemassvētku gaidīšanas laiku! Ar prieku gaidīšu klientus, 
centīšos visiem sniegt aktuālāko informāciju un palīdzēšu atrast vajadzīgos ri-
sinājumus! 

Ar Kristīnu Tropu sarunājās Ligita Pētersone



smadzeņu puslodes un no-
drošināta sadarbība starp 
abām smadzeņu puslodēm, 
kas nenotiek, ja bērns mā-

cās klasiskā sēdus pozīcijā.
Pie logopēdes Evas Mitjako-

vas bērniem no četru gadu vecu-
ma, kā arī jaunākiem ar speciā-
lās izglītības programmu, notiek 
regulāras bērnu runas un valo-

das traucējumu novērtēšanas un 
novēršanas nodarbības. 

Divas reizes nedēļā pie skolotā-
jas Ilzes Melngailes visiem bērniem 

iespēja mācīties tautiskos deju soļus. 
rudeni jau esam aizvadīju-

ši. Kādas aktivitātes notikušas 
“rūķīšos”?

Šie mēneši aizvadīti soci-
āli pilsoniskās audzināšanas 
garā. Kāpēcīši – mazākie Rū-
ķīšos, sīkiem  solīšiem sāka 
apgūt dažādas prasmes un 
zināšanas. Mācījās viens 
ar otru iepazīties, runāt, 
draudzīgi rotaļāties, skatīties 
grāmatas un daudzus citus 
darbiņus. Rudens ir pārgājienu laiks, 
pēc bērnu spējām, dodamies tālākos 
un tuvākos pārgājienos pa Lubānu. Ie-
cienīta ir Dabas taka un pilsētas mežs. 
Pārsteigumu un izzinošu iespēju pilna 
ir pilsētas apskate, kā, piemēram, Tau-
renīšu grupas bērni vēroja pīļu aktivitāti 
Aiviekstē, apmeklēja Ķirbju gleznu iz-
stādi tūrisma un kultūrvēsturiskā man-
tojuma centrā, aplūkoja arī bibliotēkā 
izlikto izstādi “Grāmatu otrā dzīve”. Arī 
Saulstariņi veidoja projektu “Rudens 
mežā”. Kāpēcīšos notika jautrais rīts 
“Bagātais rudentiņš”, kura laikā bērni 

mācījās gatavot augļu salātus, lai 
apgūtās prasmes varētu pielietot  
palīdzot mammai virtuvē.

Oktobrī, Labo darbu ne-
dēļas laikā, pateicoties vecā-

ku atbalstam, savācām 
dzīvnieku barību un siltas 

segas bez mājām palikuša-
jiem sunīšiem un kaķīšiem. 
Sagatavošanas grupas Saul-
stariņu bērni, un daži Zīļuku 

grupas biedri kopā ar sko-
lotājām devās uz Madonas novada 
patversmēm, lai nodotu šīs dāvanas. 
Lielu saviļņojumu un prieku raisīja divu 
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Kas notiek Lubānas pirmsskolas izglītības  
iestādē “Rūķīši”?

Lubānas Pii “rūķīši” ir maģiska 
vieta. Kušssss! tikai šo nevienam 
nestāstiet! te mīt dažāda lielu-
ma rūķīši. rūķīši, kuri neno-
gurstoši dienu pēc dienas 
cītīgi strādā. Lielo un 
gudro rūķu galvenais 
pienākums ir mācīt 
mazajiem rūķu bērne-
ļiem dažādas jaunas 
zināšanas, prasmes 
un attieksmes, kas 
tik ļoti nepieciešamas 
bērna personības vei-
došanai un ir pamats 
turpmākām skolas gaitām.  

Mācību priekšmetu standartos ir 
izvirzītas noteiktas prasības, to izpilde 
attiecināma uz visiem izglītojamajiem 
ar visdažādākajām spējām un vajadzī-
bām. Bērni ir dažādi, ir īpaši talantīgi un 
apdāvināti, ir bērni ar mācīšanās grū-
tībām, kuriem ir speciālas izglītošanās 
vajadzības. Mūsu iestāde gaida ikvienu 
bērnu neatkarīgi no viņa fiziskajām un 
intelektuālajām spējām, sociālajiem 
apstākļiem, emocionālā stāvokļa, vai 
valodas prasmēm.  

Pii “rūķīši” savā iestādē izglītoja-
miem ar speciālām vajadzībām pie-
dāvā šādas izglītības programmas:

 0101 5511 – speciālās pirmssko-
las izglītības programma izglītojamiem 
ar valodas traucējumiem;

 0101 5611 – speciālās pirmssko-
las izglītības programma izglītojamiem 
ar jauktiem attīstības traucējumiem;

 0101 5811 – speciālās pirmssko-
las izglītības programma izglītojamiem 
ar garīgās attīstības traucējumiem.

Bērniem ar speciālās izglītības 
programmu, kā arī bērniem, kuriem 
jūtam un ir novēroti mācīšanās traucē-
jumi, pie skolotājas Jolantas Žvagiņas 
iespējams apmeklēt nodarbības pēc 
Montesori metodes un Barboleta me-
todes. Montesori – tā ir īpaša attīs-
toša vide: materiāli un vingrinājumi, 
kas rada bērnā interesi un veicina 
viņa attīstību. Barboletas attīstošās 
metodes pamatā ir līdzsvars, kustību 
koordinācija un sajūtas. Ar metodes 
palīdzību bērns ātrāk un produktīvāk 
apgūst mācību vielu, jo tiek maksimā-
li koncentrēta uzmanība uz notiekošo 
šeit un tagad. Tiek stimulētas abas 

nedēļu jaundzimušo kucēniņu papaijā-
šana. Lubānas sociālās aprūpes centra 
iemītniekus iepriecinājām ar kopīgi ga-
tavotu ābolu pīrāgu un Saulstariņu gru-
pas bērnu sniegto muzikālo sveicienu. 
Kāpēcīši ciemojās pie vecmāmiņām 
pensionāru biedrībā “Cerība”. Bērnus 
sagaidīja mīļas rūķenes un rādīja savus 
paveiktos rokdarbus, aicināja rotaļās. 
Bijām priecīgi katrai vecmāmiņai dāvi-
nāt kastanīti, kurš sasmēlies vasaras 
siltumu un mīlestību, pašu sagatavotos 
ogu gardumus. Kopā spēlējām kasta-
ņu spēli un gājām rotaļās. Mācījāmies 
iepriecināt, dalīties, būt sirsnīgi, cienīt 
un godāt vecus cilvēkus. Katra grupiņa 
iesaistījās bērnudārza teritorijas lapu 
grābšanas talkā. Taurenīšu grupiņa 
šo pasākumu noslēdza ar ugunskura 
kurināšanu un desiņu cepšanu. Zīļuku 
grupiņa oktobrī piedalījās Drogas rīko-
tajā konkursā “Mazgā rokas pareizi”, 
šoreiz balvas neieguvām, bet guvām 
prieku, radot darbiņu. Oktobrī ne ti-
kai atvērām sirdis labiem darbiem, 

bet uzlabojām savu fizisko formu. Arī 
mūsu iestāde piedalījās Latvijas Vese-

lības sporta nedēļā.
Novembrī, kā Latvijas dzimšanas 

dienas mēnesī, grupiņas bērni kopīgi ar 
vecākiem sveica Latviju svētkos ar pašu 
gatavotiem apsveikumiem. Bērnu svei-
ciens Latvijai izskanēja kopīgā koncertā 
ar patriotiskām dziesmām un latviskām 
rotaļām. Cienājāmies ar dažādiem gar-
dumiem pie skaisti klātiem galdiem.  
Lāčplēša dienā pie ieejām Rūķīšos izli-
kām svecīšu gaismas celiņus. Saulstari-
ņu, Zīļuku un Kāpēcīšu grupiņas devās 
nolikt svecītes pie Uguns altāra Lubā-
nas Vecajos kapos. Daži mazie Zīļuku 
grupas bērni kopīgi ar vecākiem un 
skolotājām devās vakara kopīgajā lāpu 
gājienā. Saulstariņu grupiņā bija iespē-
ja aplūkot senlietu izstādi. 24. novembrī 
plānoti sporta svētki, orientēšanās pa 
pilsētu – “Es iepazīstu Lubānu”. 

Paldies ikvienam, kas atbalsta un ie-
saistās mūsu rīkotajās aktivitātēs. Kopā 
mēs varam paveikt vairāk!

Rūķīšu darbs nenorimst, neskato-
ties uz izaicinājumiem un pārmaiņām, 
dienu pēc dienas, gadalaiku pēc gada-
laika mēs augam, attīstāmies un kopīgi 
mācāmies jaunai dienai. 

Skolotāja evita ikauniece
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Septembrī un oktobrī Lubānas tū-
risma un kultūrvēsturiskā mantojuma 
centrā bija skatāma mākslinieka Daiņa 
Bērziņa gleznu izstāde “Ķirbji un to drau-
gi”. Šī nebija pirmā mākslinieka izstāde 
Lubānā. Pirms kāda laiciņa izstāžu zālē 
redzējām ainavas, kuras gleznotas Lu-
bānas apkārtnē. Jau toreiz mākslinieka 
darbi uzrunāja ar savu smalkumu, tonālo 
niansētību un apbrīnojamu dabiskumu. 
Šoreiz viņa gleznās pārsteidzoši un ļoti 
iespaidīgi bija dažādu ķirbju attēlojumi. 
Mākslinieks pats saka: “Klusajās dabās 
par modeļiem savos pasteļos es bieži 
izvēlos ķirbjaugus. Tie fascinē mani ar 
savām pilnīgajām, apaļīgajām formām, 
atšķirīgajām virsmas faktūrām un krāsu 
toņiem. Tie ir uzkrājuši un koncentrējuši 
sevī visu vasaru saņemto Saules ener-
ģiju, sēklu simti sola nākošā pavasara 
auglību un jaunu dzīvību. Tādējādi vienā 
ķirbī, ja ir vēlēšanās, var saskatīt varena 
brieduma, nāves, atdzimšanas un turpi-
nājuma mūžīgo ritmu.”

Dainis Bērziņš ir SIA “Arhitektu birojs 
Vecumnieks & Bērziņi” arhitekts, Rīgas 
Tehniskās universitātes arhitektūras fa-
kultātes docents, Brāļu kapu komitejas 
loceklis un Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas atbalsta fonda biedrs. Paralēli ar-
hitektūrai nodarbojas ar pasteļgleznie-
cību un zīmēšanu, piedaloties izstādēs 
no 1996. gada. Līdz šim ir sarīkojis 12 
personālizstādes un piedalījies 32 grupu 
izstādēs.

Jau septembra mēnesī Lubānas 
Mākslas skolas pedagogi un audzēkņi 
izstādes “Ķirbji un to draugi” apmeklē-
juma laikā vēroja Daiņa Bērziņa pastelī 
veidotos darbus, pētīja gleznošanas teh-
niku un gaismēnu attēlojumu, gleznoja 
gan paši, gan mākslinieka darbu kopijas. 
Tomēr skolotājām šķita, ka vērtīgāk būtu 
parādīt bērniem tieši gleznas tapšanas 
procesu reāli dabā. Dainis Bērziņš ļoti 
laipni atsaucās uz pedagogu aicinājumu 
pasniegt meistarklasi, jo daudzus gadus 
ir bijis saistīts ar Lubānu un lubāniešiem. 
Meistarklases mērķis bija saprast darba 
procesu no sākuma līdz beigām, gūt ie-
maņas un patstāvības sajūtu darbā, jo 
tās laikā tiek iziets cauri vairākām stadi-
jām: no idejas uzmetuma līdz darbam ar 
krāsu izjūtu un tā emocionālo iespaidu.  

12. novembra pēcpusdienā Lubānas 
TKNC izstāžu zālē pulcējās Lubānas 
Mākslas skolas audzēkņi, lai kopā ar 
mākslinieku Daini Bērziņu iepazītu glez-
nošanas maģiju un gleznošanas tehniku, 
mācītos skicēt, iztēloties un panākt plak-
nes dziļumu un trīsdimensionālo attēlo-
jumu, vērotu gleznas tapšanas procesu 
un gleznotu paši. Gleznošana noteikti 

nav vienkāršākais mākslas veids, taču 
jo vairāk praktizēsies, jo labāk veiksies. 
Reizēm tieši meistarklasē esošais māks-
linieks var sniegt to radošo devumu, ko 
vienam pašam gluži vienkārši neizdodas 
atrast. Meistarklase ir paredzēta zināša-
nu iegūšanai, nevis vislabākās gleznas 
uzgleznošanai. 

Darba procesā mākslinieks bērniem 
reāli parādīja, kā top glezna, sākot no 
melnas lapas līdz izstādes cienīgam 
darbam. Arī šoreiz klusajā dabā galve-
no vietu ieņēma ķirbji. Ļoti vērtīgi bija 
mākslinieka padomi un ieteikumi, ar 
ko darbu sākt, kuras lietas ir svarīgi ie-
vērot, kas ir būtiskākais, kam jāpievērš 
uzmanība, un, kas ne vienmēr ir precīzi 
jāattēlo, kur pieļaujamas nelielas nepre-
cizitātes. Pats process bērnu māca kon-
centrēties, būt rūpīgam un uzmanīgam. 
Sarunas ar mākslinieku, radošā procesa 
vērošana un paša dalība tajā ir ne tikai 
zināšanu avots, bet arī jaunas iedves-
mas no mākslinieka un citiem mākslas 
skolas audzēkņiem, no viņu veikuma, tā 
ir iespēja pārbaudīt savas prasmes un 
pieņemt jaunus izaicinājumus. 

Veselu stundu audzēkņi vēroja 
mākslinieka darba gaitu. Gribu paslavēt 
bērnus, jo šīs stundas garumā visi ļoti 
uzmanīgi vēroja mākslinieka darbības 
un netraucēja ne mākslinieku, ne savus 
draugus ar sarunām vai nemierīgu kno-
sīšanos. Kad mākslinieka lapā jau bija 
redzamas drapērijas un oranžais ķirbis, 
arī mākslas skolas audzēkņi ķērās pie 
darba. Izrādījās, ka tas, ko Dainis Bēr-
ziņš paveica it kā nemanot, nemaz tik 
vienkārši nav. Vajadzīga liela pieredze, 

zināšanas un “ievingrināta roka”, lai, 
krāsu laukumiem klājoties, izveidotos 
drapērija ar gaismēnām – sakrokots au-
dums klusās dabas fonā. Mākslinieks 
stāstīja ar ko sākt, komentēja savas 
darbības uz lapas un rādīja, kā gleznā 
panākt dažādus efektus. Daiņa Bērziņa 
darbi – gan ainavas, gan klusās dabas, 
top vienā paņēmienā. Pastelis tiek sākts 
un tajā pašā dienā arī pabeigts. Daži 
bērni atzina, ka, strādājot vienlaicīgi ar 
mākslinieku, “kopējot” viņa darbības, 
iespējams galarezultāts būtu vēl labāks, 
jo dažas detaļas no vērotā aizmirsās. Tā 
kā Dainis Bērziņš ir atvērts sadarbībai arī 
turpmāk, šāds darbības modelis varētu 
realizēties kopīgā vasaras plenērā.

Meistarklases noslēgumā katram 
bērnam bija iespēja salīdzināt savu dar-
biņu ar reālo klusās dabas uzstādījumu 
un mākslinieka gleznu. Drosmīgākie pa-
lūdza mākslinieka padomus un komen-
tārus saviem darbiem un nofotografējās 
ar Daini Bērziņu. Kopumā tika aizvadīta 
radoša sestdienas novakare, kurā sav-
starpēji bagātinājās gan bērni, gan pie-
augušie. Un šajā reizē viedi un patiesi ir 
Raiņa vārdi: “Gūt var dodot, gūt var ņe-
mot, dodot gūtais neatņemams…”. 

Paldies māksliniekam Dainim Bēr-
ziņam par atsaucību un sirsnību, vadot 
meistarklasi bez maksas! Paldies par 
dalīšanos ar zināšanām un prasmēm, 
sava prieka un sajūtu nodošanu Lubā-
nas Mākslas skolas audzēkņiem un pe-
dagogiem!

Lubānas Mākslas skolas direktore 
rudīte Kolāte

Meistarklase kopā ar mākslinieku Daini Bērziņu
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Maza mēroga skolu 
partnerības Erasmus+ 
projektā “Kulturna dediš-
čina prihodnosti “ (tulk. 
Kultūras mantojums 
nākotnei) (2021-2-SI01-
KA210-SCH-000050198) 
iesaistījies Lubānas vi-
dusskolas 6.-9.klašu 
tautisko deju kolektīvs 
“Žuburiņi”. No 23.-27.
oktobrim kolektīva da-
lībnieki Dita Almane un 
Markuss Taukulis kopā 
ar kolektīva vadītāju Lailu 
Ozoliņu un skolotāju Ilzi 
Stipro devās uz Stročja 
vas pamatskolu Slovē-
nijā, lai tiktos ar projekta 
partneriem no Slovēnijas, 
Serbijas un Portugāles.

Trīs dienās rudens 
saules pielietajā Slovēni-
jas pierobežā Ļutomerā, 
kur uz vienu pusi skatam 
paveras Horvātija, uz otru 
– Ungārija, bet mūsu ceļš 
veda caur tuvumā esošo 
Austriju, centāmies “no-
ķert” slovāku kultūras un 
tradīciju “buķeti” – dejas 
soļos, mūzikas instru-
mentu skaņās, tautas dziesmu 
melodijās, Prlekijas dialekta īpat-
nībās, tradicionālajos ēdienos 
(griķi, kukurūza, kastaņi, me-
dus), vīnogu laukos, biškopju un 
vīndaru stāstos, ķirbīšu un kukurūzas 
vālīšu dekoros, sv. Annas baznīcas tei-
kās, Ļutomeras hipodromā un pilsētas 
centrālajā laukumā, vietējo iedzīvotāju 
dzīvespriekā, viesmīlībā un sirsnībā. 

Projekta dalībnieki prezentēja sa-
vas valstis, reģionus, skolas, plānoja 
turpmākās aktivitātes, uzzināja par iz-
glītības sistēmām un pusaudžu brīvā 
laika pavadīšanas iespējām citās val-
stīs, iepazinās ar eTwinning platformas 
interaktīvā rīka Actionbound iespējām, 
izveidoja kopīgu fi lmiņu, gatavoja at-
slēgu piekariņus no koka, lellītes un 
putnu biedēkļus no kukurūzas vālī-
tēm, rudens lapas no māla, gardus pī-
rādziņus un plātsmaizes, no visu skolu 
piedāvātajiem variantiem tika izvēlēts 

projekta logo.
Skolēni dzīvoja ģimenēs, pavadīja 

laiku kopīgās sarunās, sporta aktivi-
tātēs, piknikā. Arī lidojums ar AirBaltic 
lidmašīnu bija īpašs piedzīvojums. 

Projekta mērķis ir atklāt dažādu 
tautu kultūras vērtības un tradīcijas, 
rādīt tās jaunatnei, iemūžināt, sagla-
bāt, nodot nākamajām paaudzēm.

ilze Stiprā

Man ļoti patika Slovēnija. Tur bija 
skaisti un interesanti. Es tur satiku 
daudzus interesantus cilvēkus un ie-
guvu daudz jaunu draugu. Man ļoti 
patika boulings. Tas noteikti bija visin-
teresantākais vakars ar ārvalstu drau-
giem. No skolas aktivitātēm visvairāk 

patika, kad bijām vīna 
dārzā. Ļoti patika šis pro-
jekts, jo apkārt bija jauki, 
jautri, draudzīgi cilvēki. 
Es labprāt vēlreiz piedalī-
tos šādā projektā.

Dita Almane

Man patika brauciens 
uz Slovēniju. Nepatika 
tas, ka braukšanas laikā 
ar lidmašīnu aizkrita au-
sis. Kad atbraucām uz 
Slovēniju, visas ģimenes 
sagaidīja mūs pie sko-
las, beidzot varēju satikt 
savu draugu Mateju, ar 
kuru es sazinājos interne-
tā. Slovēnija ir ļoti smuka 
vieta ar daudz un lieliem 
kalniem un daudzu hek-
tāru vīnogu lauku. Pirmā 
diena Slovēnijā bija inte-
resanta un nedaudz bie-
dējoša, jo vienīgie cilvēki, 
kurus es pazinu, bija Ma-
tejs, Dita un mūsu sko-
lotājas. Bija iepazīšanās, 
un man patika, ka es sa-
smīdināju visus divas rei-
zes pēc kārtas. Bērni bija 
ļoti draudzīgi un jauki pret 

mums, ar viņiem bija ļoti interesanti. 
Starpbrīdī bija ļoti interesanti spēlēt 
volejbolu. Stundas arī bija ļoti intere-
santas. Man patika pagaršot tautis-
kos ēdienus un paklausīties stāstus 

par Slovēnijas vēsturi. Dienas beigās 
mēs ar Mateju aizgājām paspēlēt 
basketbolu kopā ar vēl vienu draugu. 
Otrajā dienā bija forši satikt Ļutome-
ras mēru un nedaudz parunāt. Bijām 
vīnogu fermā, kur rādīja, kā taisa vīnu. 
Slovēniešu ēdiens bija garšīgs, un 
viņu dejas bija interesantas. Nepatika 
tas, ka vajadzēja agri celties. (Stundas 
skolā sākas pat 7:30) Trešā diena bija 
atvadu diena,  kur bija daudz emoci-
ju – asaras, smiekli un bēdas. Mums 
uzdāvināja ķirbju eļļu un blociņus 
ar pildspalvu, kuru es iedevu visiem 
bērniem, lai parakstās. Mēs vēl bijām 
boulingā. Tas bija  jautrs un smieklīgs 
pasākums.

Markuss taukulis

Rudens saules pielieta tikšanās Slovēnijā

”Lubānas Ziņas” 2022. gada 25. novembris 7

No 7.-11.novembrim Lubānas vi-
dusskolā norisinājās Nordplus jaunie-
šu mobilitāšu projekta “From Folktale 
to Friendship” (tulk. No pasakas līdz 
draudzībai) tikšanās. Pie mums vie-
sojās skolēni un skolotāji no Alytus 
r. Krokialaukio tomo Noraus-Naruše-
vičiaus ģimnāzijas (Lietuvā) un thin-
geyri pamatskolas (islandē). No Lu-
bānas vidusskolas projektā darbojas 
6.klase un audzinātāja, latviešu valo-
das, literatūras un vizuālās mākslas 
skolotāja iveta Cakule.

Projekta mērķis – iepazīt dalībvalstu 
kultūru un tradīcijas, dažādu tautu folklo-
ru, attīstīt skolēniem 21.gadsimtam ne-
pieciešamās kompetences (saziņu, va-
lodas prasmes, radošumu, IT prasmes 
u.c.) Šis projekts (tāpat kā citi Nordplus 
un Erasmus+ projekti) vizuāli tiek atspo-
guļots Eiropas skolu  izglītības platformā 
https://school-education.ec.europa.eu, 
skolas Facebook un mājas lapās. 

Nedēļas laikā skolēni paveica pama-
tīgu darbu, sadarbojoties grupās, pētot 
un izzinot latviešu tautas kultūru, iestu-
dējot pasaku “Sprīdītis”. Paldies par ne-
nogurdinošo darbu izrādes tapšanā tās 
režisorei, mūsu skolas 5.-12.klašu teātra 
pulciņa vadītājai Ilzei Krauklei! 

Laiks pagāja aktīvi darbojoties. Sko-
lēni veidoja koka lellītes, iepazina Lubā-
nu, viesojās akmeņu parkā “Vaidavas” 
pie Viļņa Strautiņa, uzzināja, kā top lel-
les Lubānas mākslas skolā kopā ar Daci 
Rudzīti, apmeklēja Leļlu muzeju Preiļos, 
noskaidrojot, kā top mākslinieces Vlad-
lenas meistardarbi, pārtopot galma dā-
mās un musketieros, izstaigāja Aglonas 
baziliku un skulptūru parku Karaļkalnā, 
gatavoja tradicionālus ēdienus kopā ar 
“īstenu Lubānas puses pavārmākslas 
eksperti” Daci Taukuli, piedalījās Lāčplē-
ša dienai veltītajā lāpu gājienā Lubānā.

Jaunieši par visbūtiskāko projekta 
ieguvumu atzina savstarpējo kontaktu 
veidošanu – gan prezentācijās, gan spē-
lēs, kopīgā diskotēkā, ģimeņu rīkotajos 
vakaru pasākumos, gan ikdienas kopā 
būšanas brīžos. 

Sirsnīgs paldies ģimenēm, kas uzņē-
ma bērnus savās mājās un rūpējās par 
to drošību, “vēderpriekiem” un vispārēju 
labsajūtu! Sirsnīgs paldies Anitai Sluckai 
par skolotāju izmitināšanu! Sirsnīgs pal-
dies skolas tehniskajiem darbiniekiem, 
bez kuru “nemanāmi pieliktās rokas” 
projekts nebūtu izdevies tik pilnvērtīgs! 
Sirsnīgs paldies skolotājiem par atbalstu 
un nesavtīgu iesaistīšanos projekta akti-

Sprīdīša ceļos kopā ar Nordplus projekta 
partneriem

vitātēs, īpaši Ildzei Marko-
vai, Janīnai Leicei, Ilonai 
Kalniņai, Dacei Mežsar-
gai, Teresijai Pelšai, Ivetai 
Peilānei, Diānai Grāpei, 
Ivetai Cakulei!  Sirsnīgs 
paldies Lubānas apvienī-
bas pārvaldei, Lubānas 
Multifunkcionālajam cen-
tram, Lubānas kultūras 
namam un visiem, visiem, 
kas mūs atbalstīja domās 
un darbos!

Mēs daudz ko mācā-
mies – gan no savām veik-
smēm, gan vēl jo vairāk – 
no savām kļūdām. Un tikai kopā esam spēks, varam “kalnus gāzt”. Priecājamies, ka 
varējām šo Latvijai nozīmīgo laiku būt kopā ar jauniegūtajiem draugiem – izstaigāt  
Sprīdīša ceļus un atgriezties pie savām saknēm, savā Laimes zemē, dalīties lepnumā 
par mūsu tautu un tās vēsturi, stiprajiem cilvēkiem, kas veido mūsu valsti. 

Projektu koordinatore Lubānas vidusskolā ilze Stiprā
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Plašu fotoreportāžu no koncertiem skatīt Lubānas apvienības  
mājaslapā www.lubana.lv/Fotogalerija un Lubānas apvienības Facebook lapā.
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Nākamo numuru plānots izdot  
2022.g. 23. decembrī 

Informāciju iesniegt līdz  
16. decembrim.

Jaunākajai informācijai sekojiet 
sociālajos tīklos.

Pieminam...
Mēs turam svētas atmiņas...

ziediņa Dace  
11.11.2022 (60 g.) Lubāna 

Švedovs Jānis 
13.11.2022. (43 g.) Lubāna 

  rudakovs Viktors  
14.11.2022. (73 g.) Indrānu pag. 

Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrā no 13. decembra  

tiek plānota jauna izstāde 
 “Hobiji un kolekcijas”

Šāda veida izstāde jau bija apskatāma 2020. gada nogalē, kad bija iespēja 
aplūkot Jāņa Birziņa uzņemtās fotogrāfijas, Litas Žeieres darinātās rotas un tam-
borētās orhidejas, Jolantas Kočānes krustdūrienā izšūtos darbus, Līgas Grāveres 
tamborētās sedziņas un krustdūrienā izšūtos darbus, Sofijas Mačas darinātās 
rotas. 

Tāpat bija arī apskatāmas sešas dažādas kolekcijas: daļa no Tālivalža Pure-
niņa (1929 – 1991) pastmarku kolekcijas, Ilutas Kunces (1965 – 2004) sērkociņu 
kastīšu kolekciju, daļa no Guntas Cīrules eņģeļu kolekcijas, Drosmas Legzdiņas 
uzpirksteņu kolekciju, Gunitas Strodes konfekšu papīriņu kolekciju, Iritas Loginas 
maizes etiķešu kolekciju un Ilzes Kraukles mazo kalendārīšu kolekciju.

Izstādes apmeklētāji dalījās ar informāciju, cik daudz dažādu prasmju, talan-
tu, hobiju ir lubāniešu puses cilvēkiem, ka uzreiz tika nolemts šāda veida izstādi 
rīkot arī nākotnē.  

Lūdzu atsaukties un pieteikties pie manis, Ilzes Kraukles – t. 26374962 – līdz 
6. decembrim, ja vēlies, lai tava kolekcija vai hobijs tiktu atspoguļoti šajā izstādē. 

Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītāja ilze Kraukle

2. decembrī plkst. 18.00 pie Lubānas pilsētas kluba  
Lubānas eglītes iedegšana

4.decembrī  no plkst.17.30 Meirānu tautas namā 
un darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.17.00  līdz 23.decembrim
Visi laipni aicināti apmeklēt un iepazīt Meirānu iedzīvotāju  
vaļasprieku un mājražotāju darbu
Ziemassvētku izstādi – tirdziņu
Izstāde būs apskatāma un darbi Ziemasvētku dāvaniņām  nopērkami līdz  
Ziemassvētku tirdziņa noslēguma pasākumam – 23.12.2022 plkst.18.00

Biedrība “Vienā solī” un Meirānu tautas nams 
sirsnīgi aicina uz Meirānu ciema 
Ziemassvētku eglītes iedegšanas pasākumu
Meirānu centrā 4.decembrī plkst. 16.00
Ar lustēšanos, gardiem našķiem un pārsteigumiem...
(Sīkākai  informācijai sekot līdzi afišās,  
Lubānas apvienības mājaslapā www.lubana.lv  
un Lubānas apvienības Facebook lapā)

10. decembrī plkst. 11.00 
Ziemassvētku vecītis dalīs dāvanas bērniem, 
kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes

17. decembrī Plkst. 18.00 Lubānas pilsētas klubā
Ansamblis “Žerāri” 
Dailes teātra aktieris Imants Strads, Valmieras teātra aktieris Ģirts Rāviņš  
un komponists, grupas “Autobuss debesīs”  dalībnieks Emīls Zilberts 
priecēs jūs ar muzikāli izklaidējošu programmu  
Jūsu Ziemassvētku laikam!

23. decembrī plkst. 22.00 Lubānas pilsētas klubā
Ziemassvētku balle kopā ar grupu “Kamēr jauni”

Par decembra kultūras pasākumiem Lubānā un Meirānos,  
par dievkalpojumu laikiem svētkos, iespējamām izmaiņām programmās,  
par biļešu cenām uz pasākumiem, sīkākai  informācijai sekot līdzi  
Lubānas apvienības mājaslapā www.lubana.lv,  izdevumā “Lubānas Ziņas”, 
Lubānas apvienības Facebook lapā un afišās.

Latvijas  
dzimšanas 

diena  
nosvinēta!

Lubānas kultūras nama vadītāja 
Velga Puzule saka paldies visiem, 
kas sveica Latviju dzimšanas dienā 
koncertā “Savu skaistāko zemi Dievs 
ir atdevis mums”:

– Lubānas senioru sieviešu korim 
“Noskaņa” un vadītājai Silvijai Bērziņai,

– tautas deju ansamblim “Lubāna” 
un jauniešu deju kolektīvam “Žuburi”, 
kolektīvu vadītājai Lailai Ozoliņai, 

– jauktajam vokālajam ansamblim 
“Naktsputni” un vadītājai Rudītei Ko-
lātei,

– Lubānas folkloras kopai un vadītā-
jai Līgai Grāverei, 

– Ansamblim “Krasts” – Gintai Ger-
ševicai, Jurim Morim, 

– perkusionistam Edijam Gutānam, 
– solistei Helēnai Gerševicai, 
– Andrim Stoļeram, 
– Alisei Ilvai Saleniecei, 
– un sirsnīgs paldies amatierteātrim 

“Priekšspēle”, režisorei Ilzei Krauklei, 
kā arī dzejniekam Ēvaldam Leonam. 

Protams, paldies visiem skatītājiem, 
kas bija atnākuši kopā ar mums svinēt 
Latvijas dzimšanas dienu!


