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Īsziņas

Interesanti. Aktuāli

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2019. gada maijs

Lubānas 
vidusskolas 
12. klases 
absolventi.

„Saldskābmaizes” komanda: 
Redaktore: Madara Zviedre
Skolotāja – konsultante: 
Ilona Kalniņa
Korespondenti: Elizabete Kalniņa, 
Evelīna Elva Sirmā, Elīna Reire, 
Una Ivanova, Emīlija Solovjeva
Fotokorespondente: 
Loreta Māliņa

Mājas 

Napo-

Zinību diena

Jauno skolotāju vizītkarteLubānas 
vidusskolas 

9. klases 
absolventi.

Lubānas vidusskolas skolēnu avīze 2019. gada maijs

„Kaktusa” 
komanda: 
Redaktore: 
Agnese Ērgle
Skolotāja – 
konsultante: 
Aiva Caunīte

Korespondenti: Samanta Apša, 
Ērika Stalīdzāne, Marina Puška, 

Redaktora 
sleja

ERASMUS + projekta vizīte 
Grieķijā

Līdz� nansē
Eiropas Savienības
Erasmus+ programma

NOVADĀ

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 28. jūnijs 5

Skolēnu avīzītes “Saldskābmaize” korespondenti: 
Korespondenti: Monta Mālniece, Elizabete Kalniņa, Alma Elīze Ezeriņa, Lai-

ma Jelagina, Ieva Merilija Akmentiņa, Elīna Reire, Una Ivanova. 

Skolotāja – konsultante: Ilona Kalniņa

Sasniegts 
aizvadītajā 

mācību gadā

 „Sportiskākā klase” 
– 11.klase (audzinātāja 
Anita Tropa); 

 „Gada klase” 5.-8.
klašu grupā – 8.klase (au-
dzinātāja Ilva Markova)

 „Gada klase” 9.-12.
klašu grupā – 9.klase (au-
dzinātāja Inese Sondare).

 NOTIKUMU  VIRPULIS

AIVIEKSTES SVĒTKI

6. jūlijā Lubānā norisināsies “Aivieks-
tes svētki 2019”, kuros ar savu vides iz-
glītības programmu piedalīsies atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Pil-
sētvides serviss”. Uzņēmuma teltī būs 
pieejamas spēles par vides saudzēšanu 
bērniem un pieaugušajiem, kā arī visiem 
interesentiem būs unikāla iespēja pieda-
līties Plogginga skrējienā.

Aiviekstes svētku laikā no plkst. 11:00 
līdz plkst. 17:00 pie pilsētas estrādes būs 
pieejama SIA “Pilsētvides serviss” telts, 
kurā viesus sagaidīs interaktīvas vides izglī-
tības spēles par atkritumu šķirošanu. Tepat 
par brīvu varēs saņemt šķirošanas somas, 
lai palīdzētu iedzīvotājiem uzsākt šķirot at-
kritumus arī mājās. Papildus izklaidējošām 
aktivitātēm ikviens interesents varēs saņemt 
atbildes uz jautājumiem par uzņēmuma pa-
kalpojumiem, jo teltī strādās “Pilsētvides 
serviss” klientu apkalpošanas speciālists.

Pulksten 14:00 no “Pilsētvides serviss” 
telts startēs Plogginga skrējiens gida pava-
dībā, kurā varēs piedalīties visi interesenti. 
Skrējiena dalībnieki saņems visu nepiecie-
šamo ekipējumu: t-kreklus ar īpašu skrē-
jiena simboliku, atkritumu maisus, kur likt 
skrējiena laikā savāktos atkritumus, un cim-
dus. Skrējiena maršruts būs iepriekš saplā-
nots, lai kopā sakoptu kādu no Lubānas pil-
sētas piesārņotākajām teritorijām. Skrējiena 
noslēgumā visi dalībnieki saņems gardas 
balvas no Plogginga kustības atbalstītājiem 
VAS “Latvijas Autoceļu uzturētājs”. Lai pie-
teiktos šim skrējienam, iedzīvotāji ir aicināti 
aizpildīt pieteikuma formu vietnē www.pil-
setvide.lv sadaļā “Plogging skrējieni”.

Par Plogging. Plogginga kustības 
pirmsā kumi meklē jami Zviedrijā , kur 2016. 
gadā  to nodibināja taku skrē jē js un vides 
entuziasts Ē riks Alstrems (Erik Ahlström). 
Vārda izcelsme meklējama zviedru valodā, 
kas apzīmē lēnu skriešanu apvienojumā ar 
atkritumu pacelšanu (zviedru val.: plocka 
upp). Aktualizē joties vides piesārņojuma 
problē mai sabiedrībā, šī  inovatī vā  kustī ba 
ir kļ uvusi globāla, iegū stot popularitā ti gan 
vides aktīvistu, gan fitnesa entuziastu un 
aktī vā  dzīvesveida piekritēju vidū . Šodien 
drū zmē šanā s, pulcējot cilvēku grupas, kas 
sanā k kopā , lai skrietu un vā ktu atkritumus, 
kļ uvusi populāra vairāk nekā 40 pasaules 
valstī s, tostarp arī Latvijā, kur tās oficiālais 
vēstnesis ir uzņēmums “Pilsētvides serviss”.

SIA “Pilsētvides 
serviss” 

piedalīsies 
Aiviekstes svētkos

No plkst. 10.00-14.00 
Pie bērnu 
rotaļu laukuma 
Vizināšanos 
ar poniju 
un zirgu
piedāvās 
Z./S. 
“Volframs
un pakavi”

6. jūlijā plkst. 15.00 

Lubānas pilsētas estrādē
Jautrus, lustīgus un kustīgus mirkļus Jums sola:

Tautas deju kolektīvu koncerts
„LAI SASAUCAMIES,

LAI DANCI GRIEŽAM!”

� Vidējās paaudzes deju kolektīvs “SIDRABI”, 
vadītāja Inga Liepa

� Senioru deju kolektīvs “MEIRĀNI”, 
      vadītājs Zigfrīds Gora

� Jauniešu deju kolektīvs “RAKSTI”,
      vadītāja Lienīte Ozolniece

� Vidējās paaudzes deju kolektīvs  “ROKRAKSTI”, 
vadītāja Lienīte Ozolniece

� Jauniešu deju kolektīvs “ŽUBURI”,
     vadītāja Laila Ozoliņa

� Lubānas kultūras nama Tautas deju kolektīvs 
“LUBĀNA”, vadītāja Laila Ozoliņa

Koncertu vadīs Aigars Noviks


