
 Nomas tiesību izsole. Nomas ob-
jekts – telpas Lubānā, Oskara Kalpaka 
ielā 2.
Par deputātu pieņemšanas laikiem.
Par apkures sezonas uzsākšanu Ai-
viekstes labā krasta siltuma patērētā-
jiem.
Par pretendentu pieteikšanu pašvaldī-
bas apbalvojumam “Lubānas novada 
gada cilvēks”.
Lubānā viesojas ārzemju viesi... 2.lpp. 

 Lubānas novada jauniešu sasniegu-
mi. 
Par ko domā un raksta novada iedzīvo-
tāji...  3.lpp. 

 Vārds deputātam – redzeslokā jaunā 
deputāte Inguna Kaņepone... 4.lpp.

 Teiciena “mazs cinītis gāž lielu ve-
zumu” realizēšana dzīvē – mazas lauku 
skoliņas iespējas un varēšana. Kādus 
jaunus projektus realizē mūsu Meirā-
nu Kalpaka pamatskola šajā mācību 
gadā... 5. – 6. lpp.

 Novadā iedzīvojusies tradīcija – Tēvu 
dienas svinēšana... 7.lpp. 

 Olimpiskā nedēļa novadā – sportis-
kas aktivitātes.
Lubānas pilsētas Eiropas mobilitātes 
nedēļa. 
Aktualitātes Lubānas ev. lut. draudzes 
un katoļu draudzes dzīvē... 8.lpp.

 Aktuāla informācija ģimenēm ar bēr-
niem... 9.lpp. 

 Pasākumi, atzīmējot mākslinieka 
R.Piņņa  115 gadu jubileju. Interesanta 
tikšanās Lubānas pilsētas bibliotēkā. 
Miķeļdienas gadatirgus un cita aktuāla 
informācija... 10.lpp.

 Aktuāla informācija no VID. Samaksājot 
nodokļu pamatparādu, iespējams atbrīvoties 
no nokavējuma un soda naudas. Lai nodokļu 
maksātājiem atvieglotu radušos nodokļu pa-
rāda slogu, laikā no 2017. g. 1. oktobra līdz 
2018.g. 2. janvārim VID aicina ikvienu, kam 
izveidojies nodokļu parāds, pieteikties VID 
uz atbalsta pasākumu. Tas attiecas uz visiem 
nodokļu veidiem, izņemot nekustamā īpašu-
ma nodokli un solidaritātes nodokli, neatka-
rīgi no tā, par cik senu laika posmu nodokļu 
parāds izveidojies. Plašāka informācija būs 
lasāma mājaslapā www.lubana.lv.

No 18. – 24. septembrim Lubānā no-
tiek Eiropas mobilitātes nedēļas pasākumi, 
kurus organizē Latvijas zemes draugu ilgt-
spējas skola sadarbībā ar Lubānas novada 
pašvaldību. 

Vairāk informācijas par Eiropas mobili-
tātes nedēļas pasākumiem lasiet 8. lpp., bet 
plašāku informāciju, kāpēc galvenais visas 
Eiropas mobilitātes nedēļas pasākumu fo-
togrāfs ir lubānietis Egils Feldmanis, rezul-
tātu apkopojumu un citu aktuālu informāciju 
lasiet nākamajā laikraksta “Lubānas Ziņas” 
numurā. Aicinājums lubāniešus apmeklēt 
visus šīs nedēļas pasākumus, jo katra tikša-
nās ar interesantajiem pasākumu viesiem, 
iedvesmo pārdomāt dzīves vērtības. Un 
katras nodarbības, pasākuma beigās tiek 
izlozētas biļetes uz Dinamo hokeja spēli. 

Ligita Pētersone

Pirmā diena. Fotosesija pirms pārgājiena uz mežu.Pirmā diena. Fotosesija pirms pārgājiena uz mežu.

Otrā diena. Nūjošanas nodarbība – iesildīšanās.

Lubānas pilsētas Lubānas pilsētas 
Eiropas mobilitātes nedēļaEiropas mobilitātes nedēļa
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Domes 
deputāti 
pieņem 

iedzīvotājus
► Tālis Salenieks – pirmdienās, 

plkst.  11.00 –17.30, Tilta ielā 11

► Iveta Peilāne – katra mēneša 2. 
trešdienā, plkst. 14.00 – 16.00, Lubā-
nas vidusskolā, Krasta ielā 6, 24. ka-
binetā

► Inguna Kaņepone – Lubānas 
pilsētas bibliotēkā, Oskara Kalpaka 
ielā 2, Lubānā

► Guntis Klikučs – katra mēneša 
pirmajā otrdienā, plkst. 9.00 – 13.00, 
Baznīcas ielā 6, 2. stāvā, Lubānā

► Rudīte Kolāte – katra mēneša 
pirmajā trešdienā, plkst. 10.00 – 
14.00, Lubānas Mākslas skolā, Tilta 
ielā 5, Lubānā

► Lana Kunce – katra mēneša ot-
rajā otrdienā, plkst. 14.00 – 16.00, 
Meirānu Kalpaka pamatskolā, Meirā-
nos

► Sandra Valaine – katra mēneša 
pēdējā piektdienā, no plkst. 10.00 – 
12.00, Lubānas novada amatnieku 
centrā, Lubānā

► Māris Valers – katra mēneša pē-
dējā ceturtdienā, plkst. 13.00 – 14.00, 
Lubānas pilsētas bibliotēkā, Oskara 
Kalpaka ielā 2, Lubānā

Izdod Lubānas novada pašvaldība
Reģ. apl. Nr. 000701679

Redaktore Ligita Pētersone
Redakcijas tālr. 64820919; m.t. 28331185
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Iespiests SIA "Erante" tipogrāfi jā
Tālr./fakss 64860983. Metiens 600 eks.

Mājaslapas adrese: www.lubana.lv

Paziņojums 
par nomas 

tiesību izsoli
Lubānas novada pašvaldība, saskaņā 

ar 2010. gada 8. jūnija LR MK noteikumiem 
Nr. 515 “Noteikumi par publiskas perso-
nas mantas iznomāšanas kārtību, nomas 
maksas noteikšanas metodiku un nomas 
līguma tipveida nosacījumiem’’, paziņo par 
nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.

 Nomas objekts – pašvaldības nedzīvoja-
mās telpas Oskara Kalpaka ielā 2, Lubānā, 
Lubānas novadā. Telpas kadastra apzīmē-
jums: 70130020143001002. Platība 55.4 m2.

Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecība, pa-
kalpojumu sniegšana.

Nomas objekta nosacītā nomas mēneša 
maksa – 33 EUR.

Maksimālais iznomāšanas termiņš – 12 
(divpadsmit) gadi.

Izsoles veids – pirmā mutiskā izsole ar 
augšupejošu soli.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās 
termiņš – līdz 2017. gada 27. septembra 
plkst. 12.00.

Izsole notiks 2017. gada 27. septembrī 
plkst. 14.00 Lubānas novada pašvaldībā, 
Tilta ielā 11, 10. kabinetā, Lubānā, Lubānas 
novadā, izsoles solis – 5,00 EUR.

Izsolāmais objekts apskatāms tā atraša-
nās vietā, apskati iepriekš saskaņojot ar paš-
valdības pārstāvi pa telefonu 64894491.

PAŠVALDĪBĀ
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Par apkures 
sezonas sākšanu

Atkal tuvojas laiks, kad Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svētku pasākumā 
varēsim godināt novada labākos sava aroda, amata, radošā darba veicējus, godināt no-
vada attīstības un pozitīvā tēla veidotājus. Atgādinām, ka līdz 10. oktobrim vēl var pie-
teikt pretendentus pašvaldības apbalvojumam “Lubānas novada GADA cilvēks 2017”.

Pretendentus var pieteikt sekojošās nominācijās: „Gada cilvēks”; „Gada cilvēks iz-
glītībā”; Gada cilvēks kultūrā”; „Gada cilvēks sportā”; „Gada cilvēks uzņēmējdarbībā”; 
„Gada cilvēks labdarībā”; „Gada cilvēks valsts iestāžu un pašvaldības darbā”; „Gada 
cilvēks savā amatā”; „Gada jaunietis”; „Mūža ieguldījums”; „Lauku sētas saimnieks”.

Pieteikuma veidlapa pieejama pašvaldības inteneta portālā www.lubana.lv, sadaļā/ 
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti /Nolikumi. 

Ligita Pētersone 

Aicinājums pieteikt pretendentus 
pašvaldības apbalvojumam 

“Lubānas novada GADA cilvēks 2017”

Diametrs – 30 cm. Svars – 1 kg un 57 
grami. Ar minimāliem tārpu bojājumiem. 
Lielo  baraviku atrada Andris Lāns.

Dižbaravika Ārzemju viesi Lubānā
No 16. – 20. septembrim Lubānas 

vidusskolā viesojās “Erasmus+” prog-
rammas projekta “Izglītība – rūpes par 
visiem” dalībnieki. Dalībvalstis – Itāli-
ja, Vācija, Turcija, Portugāle, Spānija, 
Grieķija, Latvija. Plašāku informāciju 
par projekta norisēm lasiet nākamajā 
“Lubānas Ziņu” numurā.

13. septembrī Lubānas pilsētas klubā 
notika Aiviekstes labā krasta iedzīvotāju sa-
nāksme par apkures sezonas uzsākšanu no 
katlumājas Ozolu ielā. Debates par apkures 
jautājumu Aiviekstes labajā krastā bija skaļas, 
jautājumu bija daudz. Jau informējām, ka sil-
tuma ražošanu un piegādi klientiem veiks SIA 
“Granulu Mobilais Siltums”. Uzņēmums veic 
siltuma piegādi Ērgļos, Jaunpiebalgā, Vecpie-
balgā, Zosēnos un vēl daudzās citās vietās. 

Uzņēmums bija iecerējis slēgt līgumus par 
apkuri ar daudzdzīvokļu māju apsaimniekotā-
jiem, tomēr iedzīvotāju sanāksmē tika lemts, 
ka tiks slēgti līgumi ar katru mājas iedzīvotāju 
atsevišķi. 20., 21. septembrī SIA “Granulu Mo-
bilais Siltums” reģionālā direktore Sanita Sku-
ja Lubānas novada pašvadības domes ēkā 
pieņēma potenciālos siltuma patērētājus.

Sanita Skuja informē, ka gadījumā, ja ša-
jās 2 dienās netiks noslēgti līgumi ar visiem 
klientiem, tiks meklētas iespējas, kā sazinā-
ties ar visiem māju iedzīvotājiem. 

Slēdzot līgumus, 
tiek izrunāti visi ar ap-
kuri saistīti jautājumi, 
līgumos norādīts arī 
konts, uz kuru jāveic 
maksājums par ap-
kuri. 

T. uzziņām: 
28604774.

Ligita Pētersone
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Vērojot un analizējot mūsu valsts smago 
ekonomisko stāvokli un dramatisko demo-
grāfi sko situāciju, māc bažas par mūsu tautas 
nākotni. Neviena Eiropas Savienības tauta tā 
nav apdraudēta kā latviešu tauta. Valsts pa-
matnācijas iedzīvotāju skaits strauji samazi-
nās. Ja nekas nemainīsies, drīz savā zemē 
būsim minoritāte. Par Latvijas demogrāfi sko 
situāciju runā starptautiskās organizācijas, 
bet mūsu politiķiem tā nav prioritāte. Viņi ne-
apzinās situācijas nopietnību. Mūsu valdībai 
nav nākotnes vīzijas. Nav stratēģiskā valsts at-
tīstības plāna. Dzīvojam tikai šodienai. Valsts 
kā kuģis dreifē okeāna ūdeņos, nezinot, vai 
sasniegs krastu.

Mūsu valsts lielākais apdraudējums ir po-
litiskās varas nekompetence, vājā tiesu sistē-
ma, naudas varas ietekme, korupcija un vāji 
attīstītā ražošana. Valsts nevar normāli attīstī-
ties, ja plaisa starp bagātajiem un trūcīgajiem 
arvien palielinās. Valsts ierēdņiem plāno dās-
ni palielināt algas. Tiem, kam tās mazas, un 
pensionāriem pieliek tikai grašus. Laukos un 
mazpilsētās netiek veicināta ražošana. Cilvēki 
brauc uz lielajām pilsētām vai uz ārzemēm, kur 
ir darbs. Budžeta nauda tiek izšķērdēta milzī-
gos apjomos: piemēram, „Pareks bankas” 
un bankas „Citadele”, kā arī „Liepājas meta-
lurga” glābšanai. Rīgā būvējot dārgāko tiltu 
Eiropā, pēc Tautas kontroles vērtējuma, „pa-
zuda” 27 miljoni latu. Par Eiropas Savienības 
naudu Drabešu novadā uzbūvēja it kā viesu 
namu par 175 000 eiro. Tas nedarbojas, tagad 
ir eksprezidenta Andra Bērziņa privātīpašums. 
Pēc līdzīga gadījuma Igaunijas eksprezidents 
iztērēto naudu valstij atmaksāja. Šodien nav 
jāceļ dārgas koncertzāles un citas celtnes, bet 
jāceļ rūpnīcas, lai būtu darbavietas.

Lai tauta pastāvētu, jāmaina politiskā 

sistēma. Pie varas jānāk jauniem valstiski do-
mājošiem politiķiem, kam rūp savas tautas 
labklājība. Arī sabiedrībai jāmaina domāšana. 
Nevar stāvēt malā, nepiedalīties vēlēšanās un 
gaidīt, ka kāds mums atnesīs labklājību. Tie, 
kuri nepiedalās vēlēšanās vai balso par sīk-
partijām, neko negrib mainīt. To pierāda šie 27 
neatkarības gadi. Dīvaina arī to vēlētāju loģika, 
kuri balso par oligarhu partijām, kas noveda 
valsti tik smagā situācijā. Varas politiķu „labie” 
darbi redzami. Ir sagrauti valsts pastāvēšanas 
pamati – rūpniecība, lēti tiek pārdota zeme 
ārzemniekiem, atdoti cittautiešiem stratēģiski 
svarīgi valsts uzņēmumi: Krājbanka un citas 
bankas, cukura rūpniecība, „Liepājas meta-
lurgs” un citi. Rezultāti redzami: Krājbanku 
izlaupīja – cieta valsts un privātie noguldītāji, 
cukura rūpniecību likvidēja, „Liepājas meta-
lurgs” nestrādā. Par šo absurdo varas rīcību 
neviens atbildību neuzņemas. Arī šodien dau-
dzi šie Latvijas izsaimniekotāji ieņem augstus 
amatus valsts pārvaldē vai ir stratēģiski svarī-
gu uzņēmumu vadītāji. Tāda politika ved valsti 
pretī norietam. Mēs pārdzīvojām divus karus 
un okupācijas gadus – tauta izdzīvoja. Šo-
dien, kad paši varam lemt savu likteni, esam 
bīstami tuvu tai robežai, kad Latvijas, par kādu 
cīnījās mūsu karavīri, var nebūt.

Nākamajā gadā būs Saeimas vēlēšanas. 
Piedalīsimies visi valsts veidošanas procesā, 
padomāsim, ko katrs varam darīt, lai tauta pa-
stāvētu! Jāpanāk strauja ekonomiskā izaug-
sme un demogrāfi skā stāvokļa uzlabošana. 
Ja vara turpinās tādu pašu tuvredzīgo politiku, 
neveicinās dzimstību, mūsu tauta kā etnoss 
pazudīs tuvāko simt gadu laikā. Sapnis par 
nacionālu labklājības valsti būs izsapņots.

Onufrijs Gailums

Lai tauta pastāvētu – jāmainās Evalds Leons
Lubāna, Lubāna īpaši skaista
Klānu puķes teiksmaini zied.
Ar tevi mūs labākās dienas saista –
Sentēvu alejas atmiņas sniedz.

Kur vēl vairāk stādītu koku? –
Lubāna, Gundegas, Meirāni, Švāns...
Svētku noskaņu Aiviekstei dodot,
Liepas, ozoli, kļavas tur stāv.

Gar 1000 ozoliem, caur liepu gatvēm
Uz gadatirgiem tad varēja braukt.
Ikkatram laime bij loloto atrast,
Lai “Jauki ir Lubānā!” līksmoti saukt.

Tā “Lauku mūzika”, zaļumballes...
Skanēja jauniešos smiekli un prieks.
Spēka pilni bij zirgi staļļos
Un klānu smaržīgam sienam – “paldies!”

Šobrīd mēs vectēvus cildināt varam,
Bērni prot Tēvzemi daiļot un kopt,
Lai vēl ozoli, liepas var starot
Aiviekstes ūdeņu atspulgos.

Patiesi skaista tu, Lubāna, esi!
Kur gan citur tāds aleju ceļš?
Savā sirdī mēs nākotni nesam,
Lai caur gadiem var ziedēt un zelt!

1. septembrī
Pavasarīte – ziedu kurpītēm dejo.
Vasarīts – puķes vainagiem plūc.

Rudenīts – veselīgs priecīgi smejas.
Tu – ziemciete – no tevis ko lūgt?

Ko darīt, kā dzīvot, kā būt?
Mēs iesim ar cildenām domām,

Ar ilgām, ar cerību somām
Uz gaišām zinību skolām –

Šodien ar gladiolām!

Kur gan tikai lubānieši nav pa-
manāmi, kādos tik projektos neie-
saistās, ko tik neveic? Nes Latvijas 
karogu ar lepnumu pasaulē un sa-
vas mazās dzimtenes (Lubānas) 
dzirkstīti sirdī. 

Lubāniete Sindija Skangale sev 
apaļajā dzīves jubilejā uzdāvinājusi 
skaistu dāvanu – piepildījusi sen lo-
lotu sapni – piedalīties sacensībās 
IRONMAN 70.3, kurās jāpeld 1,9 km, 
jābrauc ar velosipēdu 90 km un jā-
skrien 21 km. Sindija to visu paveica 
laikā – 5:56:25! Sacensības notika 
Portugālē Cascais. Jāpeld bija oke-
ānā, jābrauc ar velosipēdu gar oke-
ānu pa Estoril F1 trasi un jāuzbrauc 
augstā kalnā Sintrā, kā arī jānoskrien 
21 km pa kalnaino un skaisto trasi 
gar okeānu. 

Sindija: – Emocijas neaprakstā-
mas, ieskrienot fi nišā ar Latvijas ka-

INTERESANTI
Gada pavārs

Ar lepnumu varam teikt, ka mums 
novadā ir ne tikai mērķtiecīgi sportis-
ti, bet izauguši arī labi pavāri. Nauris 
Salenieks jau gadu strādā vienā no 
Rīgas labākajiem restorāniem par 
maiņas vecāko. Šogad izstādes Rīga 
Food ietvaros piedalījās konkursā 
“Gada pavārs 2017”, pārstāvot resto-
rānu “Kaļķu Vārti”. 

Nauris: Konkursā piedalījās pieci 
pavāri no dažādiem atpazīstamiem 
Latvijas restorāniem. Katrs drīkstējām 
ņemt līdzi palīgu  (mans palīgs – Ar-
tūrs Bilzens, kurš šogad ieguva titulu “Latvijas gada pavārzellis” 
jauniešu grupā līdz 23 g.). Man bija jāpagatavo 3 ēdieni: uzkoda 
(vesela paipala un paipalas ola), pamatēdiens (pastinaks, fenhelis 
un gailenes) un deserts (aronijas un dzēriens Vodka). Uzkoda bija 
jāpasniedz pēc 2,15 h, pamatēdiens – 3,15 h un deserts – 4,15 h. 
Konkursā ieguvu godalgoto 2. vietu. Man bija liels gandarījums, 
ka es varu būt starp labākajiem. Gribētu pateikties manai šefpa-
vārei Ingai Cīrulei, izpildirektorei Sandrai Sirmacei, maiņas vecā-
kajam Raivim Opincānam un visai “Kaļķu vārtu” komandai, jo tas 
ir komandas darbs. Protams, arī bez ģimenes atbalsta es vispār 
nebūtu tur, kur esmu tagad. Gribētu iedrošināt Lubānas jauniešus 
iet līdzi saviem sapņiem, kāpt pa karjeras kāpnēm – ar smagu 
darbu un neatlaidību viss ir iespējams. Ligita Pētersone

Mūsējie – 
Portugālē!

rogu rokās un saņemot Finisher meda-
ļu! No Latvijas šo distanci pieveikušas 
tikai 13 sievietes! Šajās sacensībās savā 
grupā ieguvu augsto 16. vietu! Priekš 
pirmās reizes ļoti labi, ir kur tiekties!
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Jau pagājuši teju 3 mēneši pēc pašvaldī-
bu vēlēšanām. Kā jūtas mūsu jaunie deputāti 
jaunajā deputātu kolektīvā?

Inguna Kaņepone – Lubānas pilsētas bib-
liotēkas vadītāja. Nāk no deputātu apvienības 
“Kopā varam vairāk” saraksta.

Bibliotēka allaž bijusi tā vieta, kur gūt infor-
māciju par kādu labu grāmatu, baudīt labu pa-
sākumu, kas veltīts vārda mākslai. Bibliotēka arī 
ir tā vieta, kur labprāt iegriežas pensionāri un arī 
jaunāki cilvēki, lai pie datora internetbankā veik-
tu savus ikmēneša maksājumus. Un ja vēl pretī 
laipnas, smaidīgas bibliotekārītes, kas vienmēr 
gatavas palīdzēt, uzklausīt, tad tā vien gribas 
padalīties ar savām rūpēm vai pārdzīvojumiem.

Inguna, cilvēki allaž bibliotēkā griezu-
šies pēc kādas svarīgas informācijas. Vai 
šobrīd, kad esi deputāte, cilvēki griežas pie 
tevis ar jautājumiem? 

– Jā, pirmajā mēnesī no bibliotēkas apmek-
lētājiem saņēmu daudz apsveikumu un vēlēju-
mu, stājoties jaunajā amatā. Tad arī jautājumu 
un ieteikumu bija vairāk. Ir jau arī tagad, bet sa-
līdzinoši mazāk. Reizēm nākas cilvēkam pa-
skaidrot, ka jāraksta pašvaldībai iesniegums 
par savu jautājumu. Parunāšana par kādu sāpī-
gu jautājumu ir viena lieta, bet, ja ir nepiecieša-
ma nopietna pieeja, tad jāuzraksta iesniegums 
un jāiesniedz pašvaldībai izskatīšanai. 

–  Vai ir mainījusies cilvēku attieksme 
pret tevi, kad esi deputāte?

– Neesmu manījusi. Domāju, ka nē. Dažreiz 
gan darbā uzrunā par deputātes kundzi. Bet tā 
labestīgi. Mainījies ir tas, ka uz ielas biežāk ap-
tur un uzrunā, tad gan nākas apstāties un uz-
klausīt cilvēku. Iespēju robežās cenšos no-
skaidrot un nodot tālāk iegūto informāciju. 

Kādas atziņas gūtas, kad jau gandrīz 3 
mēnešus esi pavadījusi deputātes darbā?

– Noteikti esmu kļuvusi zinošāka. Jālasa 
daudz dažādas informācijas (sēdēm iesūtītie 
izskatāmie dokumenti, lēmumu projekti). Ar 
visu jāiepazīstas pirms sēdes. Tas prasa daudz 
laika. Vēl jau sevi neuzskatu par tādu īstu depu-
tāti, tikai vēl sāku mācīties, saprast, kas jādara, 
apjaust, ar ko jāsaskaras. 

Vai tu agrāk vienmēr izlasīji visus domes 
sēdes lēmumus?

– Godīgi teikšu – nē. Tikai tos, kas varētu 
mani interesēt, būt noderīgi. Tagad nākas iedzi-
ļināties visos lēmumos, jo katrs ir jāizprot, par 
katru ir jābalso, jānes atbildība.

Vai informāciju Latvijas Vēstnesī tu arī 
lasi tāpat, izņēmuma kārtā?

– Jā. Lasu tikai to, kas varētu mani skart, 
interesēt (informāciju par saturu gūstu, izlasot 
virsrakstus). Cilvēkus nedaudz garlaiko šie ofi -
ciālie ziņojumi, kaut gan saprotu, ka tādiem 
tiem ir jābūt. Tā prasa likumdošana. 

Droši vien katrs lasa to, kas viņam tu-
vāks, vairāk interesē?

– Jā, protams, katrs lasa to, kas viņam ir 
tuvāks. Tas attiecas uz tiem pašiem īpašumiem. 
Mani kā vienkāršu cilvēku neinteresēja tās ze-
mes sadalīšanas, nosaukumu maiņas un es to 
nelasīju. Tagad pirms lemšanas noteikti viss ir 
jāizlasa. Ir reizes, kad cilvēkiem jāpaskaidro, 
kāpēc pieņemts tāds un ne citāds lēmums. Pie-
mēram, daudz zvanīja un jautāja par atbalsta 

piešķiršanu jaunajiem uzņēmējiem projektā 
“Sāc Lubānā” – kāpēc tieši tiem un ne citiem. 

Kādu informāciju vēl cilvēki tev jautā?
– Stāsta par bīstamiem kokiem pie mājām, 

ka vajadzētu tos nozāģēt. Tad es iesaku, lai 
raksta iesniegumu domei. 

Vai par atkritumu konteineriem nejautā?
– Jā, ir bijuši arī tādi, kas sašutuši par to, ka 

jāslēdz līgums par atkritumu izvešanu, stāsta, 
ka viņiem nav atkritumu. Es pati centīgi šķiroju 
atkritumus. Papīru nesu uz bibliotēku makulatū-
rai. Plastmasu un stiklu metu tiem paredzētajos 
konteineros, un tāpat nevaru teikt, ka atkritumu 
nav. Un tad, braucot uz mežu, var redzēt visā-
dus brīnumus – kas tik tur nav samests. Kas tad 
to visu dara? Tie, kas neražo atkritumus. No tā-
lākas apkārtnes neved uz Lubānu atkritumus, 
paši vien to darām. Tas ir sāpīgi. 

Kādi tev likās deputāti līdz pati kļuvi par 
vienu no viņiem?

– Man nebija viedokļa par mūsu deputā-
tiem. Kā bibliotēkas vadītāja vairāk saskāros ar 
fi nanšu komitejas deputātiem. Šķita atsaucīgi, 
saprotoši. Ja arī visu prasīto fi nansējumu kād-
reiz nevarēja piešķirt, paskaidroja – kāpēc.

Vai esi par kaut ko vīlusies deputātu dar-
bā?

– Es tā padziļināti un īpaši nopietni neesmu 
iedziļinājusies, ka nu tik mainīšu dzīvi novadā. 
Dotajā brīdī mācos, cenšos saprast, kas ir kas. 
Jāpārzina likumdošana, man vēl tādu zināšanu 
nav. Vēl jāpaiet laikam, lai veidotos viedoklis.

Bet parasti jau cilvēki vēlas kļūt par de-
putātiem, lai kaut ko mainītu. 

– Mani uzaicināja sarakstā. Es, daudz ne-
domājot, piekritu, jau teicu: nemaz necerēju, ka 
mani ievēlēs. 

Kaut ko jau nu vienmēr var vēlēties re-
dzēt labāku?

– Es vēlētos, lai cilvēkiem būtu citāda at-
tieksme pret dzīvi, Lubānu. Nezinu, vai es per-
sonīgi varu palīdzēt kaut ko mainīt. Cilvēkiem 
pašiem jānonāk līdz atziņai, ka ir jāmainās. Ja 
cilvēkam nepatīk savs darbs, tad ir jāiet prom 
no tā un jāmeklē citas iespējas. Jāskatās uz dzī-
vi pozitīvāk, jāsaredz skaistais, nevis jāmeklē 
pēc iespējas vairāk negāciju.

Tev patīk tavs darbs?
– Jā, es uz darbu eju ar prieku.
Diemžēl dzīvojam tādā laikā, kad liela 

daļa cilvēku strādā, lai saņemtu algu, nav iz-
vēles, ka varētu strādāt sev tīkamāko darbu. 

– Jā, ja ikviens cilvēks darītu to, kas viņam 
patīk, tad būtu priecīgs pats par sevi, priecātos 
arī par to, kas notiek apkārt. Cilvēki tad, iespē-
jams, vairāk apmeklētu pasākumus, priecātos 
par dzīvi. Protams, noteicošais nav tikai pasā-
kumu apmeklējums, svarīgi, lai apkārt būtu sa-
kārtota vide, ceļi būtu kārtībā. Mani, piemēram, 
satrauc tās pumpas asfaltā uz tilta. Nāk māmi-
ņas ar bērnu ratiņiem, invalīdi pārvietojas ratiņ-
krēslos. Ziemā sētniekam ar lāpstu jātīra sniegs. 
Tās pumpas traucē gājējiem. Bet ir laikam lie-
tas, kuras nevar tik vienkārši atrisināt.

Nupat siltumražošanas nozarē notikušas 
izmaiņas, par kurām tu arī balsoji. Būs jauns 
privātais investors, kas ražos siltumu Ozolu 
ielas katlumājā. Vai runā ar saviem vēlētā-
jiem arī par šādiem jautājumiem?

– Privātās sarunās esam par to runājuši. 
Ceru, ka viss būs kārtībā. Varbūt šim siltuma 
piegādātājam iedzīvotāji maksās apzinīgāk.  
Nevienam jau nav noslēpums, cik slinki veicām 
maksājumus par siltumu līdz šim. Nekad neva-
rēšu saprast cilvēkus, kas par elektrību, gāzi, 
telefonu, televīziju maksā, bet par siltumu atļau-
jas gadiem nemaksāt neko. Kāpēc? Un kāpēc 
citi cilvēki maksā par visu? 

Ko tu domā par attīstību novadā?
– Katru gadu kaut ko jaunu attīstām. Arī ce-

ļus mazpamazītiņāma uzlabojam – cik fi nanses 
atļauj. Kad daži cilvēki saka, ka pie mums nekā 
nav, tas ir krietni pārspīlēts. Varam vēlēties 
peldbaseinu, lielu futbola laukumu, bet visu uz-
reiz nevar izdarīt. Ar pašvaldības budžetu ir tā-
pat kā ar ģimenes budžetu. Gribam taču visi, lai 
mums ir labiekārtots dzīvoklis, māja, mašīna. 
Prātīgi saimniekojot, ar laiku varam šos mērķus 
sasniegt. Tāpat ir arī ar pašvaldības budžetu. 
Pašvaldība nav pelnoša iestāde, tāpēc tās nau-
diņas ir tik, cik ir. Viss notiek pamazām.

Ko tu šobrīd saredzi mūsu novada dzīvē, 
ko vajadzētu un var iespēju robežās uzla-
bot?

– Man ir prieks, ka arvien aktīvāk lubānieši 
iesaistās sporta aktivitātēs. Prieks arī par aktīva-
jiem jauniešiem, kas vasarā bagātināja mūsu 
kultūras dzīvi ar savu piedāvājumu. Protams, 
gribētos, lai Lubānā augtu iedzīvotāju skaits, lai 
mūsu pilsētiņa kļūtu vēl sakoptāka. Un varbūt 
jāsāk katram ar savas mājas apkārtnes sakārto-
šanu, jo bieži vien jau pat tam nav vajadzīga 
liela nauda – vien čaklas rokas un nedaudz iz-
domas.

Ko tu gribētu pateikt saviem vēlētājiem
– Liels paldies par uzticību, centīšos to at-

taisnot. Ar cilvēkiem cenšos būt laipna, atsaucī-
ga. Ja cilvēkam ir kāda problēma, sāpe par 
kādu lietu, ja nevar atnākt uz domi, tad vienmēr 
laipni aicināti bibliotēkā, kur uzklausīšu un aiz-
nesīšu tālāk citiem deputātiem šo cilvēkam sva-
rīgo ziņu, ierosinājumu. Ja visu paturēsim sevī, 
tad nekas apkārt mums arī nenotiks. Un kopā 
taču varam vairāk paveikt! 

Ligita Pētersone

Esmu kļuvusi zinošāka
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Mūža darbs ir pilnveidot sevi
Nordplus jauniešu mobilitāšu projekta 

„The power of initiative” („Uzdrīkstēties!”) 
laikā paredzēts mācīties uzņemties pašinicia-
tīvu: veidot prezentācijas, vadīt ekskursijas, 
veidot spēles un aktivitātes, kas veicinātu 
līderības, komandas darba, pašpārliecinātī-
bas, radošās domāšanas prasmes, pētīt vie-
tējo uzņēmumu un nevalstisko organizāciju 
darbību, izveidot kopīgu biznesa plānu, iz-
spēlēt dažādas situācijas un piedāvāt iespē-
jamos Baltijas un Ziemeļvalstu biznesa un 
sadarbības piedāvājumus nākotnē.

Saistībā ar šo projektu, skolā ir izveidotas 
8 skolēnu grupas, kas pēta kādu no uzņē-
mējdarbības nozarēm. 

 “Kāpēcīši” kopā ar audzinātāju Dzirkstīti 
Aizsilnieci un auklīti Ivetu Pliču noskaidro visu 
par mājdzīvniekiem un mājputniem. Izpētes 
rezultātā tiks izveidotas piecas grāmatiņas. 
15. septembrī viņi devās savā pirmajā brau-
cienā uz saimniecību “Olgasīļi”, kur apskatīja 
un baroja ar maizi aitas, zirgus, govis, redzēja 
mājputnus, vizinājās zirga pajūgā un vēroja, 
kā suns pa pagalei nes malku uz mājām. 1. – 
3. kl. skolēni kopā ar sk. Vitu Sniķeri uzzinās 
visu par skaistumkopšanas iespējām, bet 2. 
– 4. kl. skolēni un sk. Dace Krēsliņa ielūko-
sies saldumu pasaulē. 5. – 9. kl. un speciālās 
klases skolēniem bija iespēja izvēlēties sev 
tīkamāko nozari: tūrisms (sk. Lana Kunce), 
piensaimniecība (sk. Maruta Putāne – Ērg-
le), graudkopība (sk. Aiva Caunīte), mode un 
aksesuāri (sk. Vineta Bormane), mežsaim-
niecība (sk. Ilze Stiprā). Katra grupiņa jau ir 
uzsākusi aktīvi darboties.

Katras grupas uzdevums ir izzināt vietējo 
uzņēmēju darbību un, veidojot prezentācijas, 
iepazīstināt skolas biedrus. Katra grupa gata-
vos arī kādu produkciju pārdošanai Miķeļdie-
nas tirdziņā, gan Igaunijā. 

Lai veicinātu skolēnu uzņēmējdarbības 
prasmes, domāšanu, nodrošinātu teorētiskās 
zināšanas par uzņēmējdarbības pamatiem, 
skolā tiek organizēta tikšanās ar dažādiem 
uzņēmējiem.

14. septembrī pie mums viesojās viena 
no Vidzemes veiksmes stāsta laureātēm 
Katrīna Valaine. Viņa stāsta:

– Kā uzņēmēja darbojos otro gadu, aužu 
zāļu pirts paklājiņus. Vairāk sevi sauktu par 
pašnodarbināto, jo darbu veicu pati, algo-
tu darbinieku nav. Pirmo paklājiņu noauda 
mana mamma Sandra pirms četriem gadiem. 
Cilvēki sāka interesēties, pasūtīt, tā viss vēr-
sās plašumā.

Kas ir zāļu paklājiņš? Kā tas top? Paklājiņi 
tiek austi Lubānas amatnieku centrā no dažā-
diem pļavas un meža augiem. Katrā paklājā 

noteikti ir bērzs, kas attīra gaisu pirtiņā, papar-
de – locītavu sāpēm, vībotne – palīdz redzēt 
interesantus un radošus sapņus utt. Paklājiņš 
kalpo visu sezonu. Aušana notiek no maija bei-
gām līdz septembra vidum, protams, viss at-
karīgs no laika apstākļiem, jo augi jāvāc sausā 
laikā. Augu vākšanā reizēm palīdz mana vec-
mamma, līdz ar to varu ātrāk izaust audeklu. 
Šajā sezonā noausti aptuveni 200 metri. Darbu 
veicu vasarā, jo mācos Vidzemes augstskolā 
par tūristu gidi.

Kā tu uzsāki šo biznesu? Kas jāņem vērā 
veidojot uzņēmumu? – Madonas LLKC tika 
organizēts projekts „Laukiem būt”, kurā pietei-
cos un apmeklēju nodarbības, mācījos par uz-
ņēmējdarbību. Pēc tam izveidoju savu biznesa 
plānu, reģistrējos kā saimnieciskās darbības 
veicējs-pašnodarbinātais. Pirmos divus gadus 
nav jāmaksā nodoklis, kā arī, ja ienākumi ne-
pārsniedz minimālo algu. Laiks iet, viss mai-
nās, jāseko līdzi likumiem. Šajā gadā iesniedzu 
projektu konkursā „Sāc Lubānā”. Tas tika at-
balstīts un ieguvu fi nansējumu pamatizejvielu 
ieguvei. Laukos jāsāk ar mazumiņu. Kas grib 
darīt, tam izdosies.

Kā notiek paklājiņu pārdošana? Kas 
nosaka preces cenu? – Paklājiņus pārdodu 
tirdziņos – Rīgā, Vidzemē, Latgalē, nākamgad 
ieplānots doties uz Kurzemes pusi, jo arī tur 
tiek izrādīta interese par šādu preci. Ļoti svarī-
ga ir reklāma par preci, kā arī preces kvalitāte. 
Vislabākā reklāma ir no mutes mutē. Pircējs 
labāk nopirks dārgāk kvalitatīvu nekā lētāk un 
nekvalitatīvu preci. Mani paklājiņi pircējus tirgū 
pievilina ar smaržu. Braucot uz tirgu, ir jābūt 
pavadzīmei, kur uzskaitīta visa prece, ko vēlies 
pārdot. Ja nav kases aparāta, tad par pārdoto 
produkciju jāraksta kvītiņas, kuras pēc tam jā-
iesniedz VID. Runājot par cenu, to nosaka katrs 
pats. Cenu veido izmantotā materiāla summa, 
telpas nomas maksa, ja nav pašam savu, patē-
rētā elektrība, maksa par paveikto darbu (sava 
darba novērtēšana, likme par stundas darbu) 
un klāt vēl jāpieskaita nodoklis. 

Ja nav pirts, kur vēl var izmantot šos pa-
klājiņus? – Tos var izmantot arī vannas istabās 
pie sienas. Bieži izmanto kā dekorus istabā pie 
sienas (izmērs 50 X 60), var veidot gobelēnus, 
klāt terasēs uz piknika galdiem, pirkt kā dāva-
nas draugiem. Lai jums visiem veicas, nebai-
dieties uzsākt ko jaunu!

Voltērs ir teicis „Darbs mums palīdz izsargā-
ties no trim lieliem ļaunumiem: no garlaicības, 
netikuma un trūkuma”. Darbosimies aktīvi, lai 
mums šie ļaunumi nepielīp. Kā mums tas izdo-
das, varēs lasīt kādā citā „Kaktusiņa” numurā.

Aiva Caunīte

Sveicināti septembrī! Vasaras 
saulainās un arī lietainās dienas 
ir jau pagājušas, un koki steidzas 
uzvilkt rudens lapu krāšņās klei-
tas. No rītiem redzama rudens 
biedrene migla un gājputni pama-
zām aizlidojuši uz siltajām zemēm. 
Ceru, ka vasara labi iespiedusies 
atmiņā, jo priekšā ir zeltainais ru-
dens.

Nemanot pienācis 1. septem-
bris, kad skolā valda satikšanās 
prieks. 1. klasē mācības uzsāk 
trīs skolēni – Ieva Dailīdena, Kris-
tīne Brigita Kamola un Markuss 
Grahoļskis. Šajā dienā mēs uzzi-
nājām par aktivitātēm jaunajā mā-
cību gadā. 

Septembrī skolas dzīve rit pil-
nā sparā, gan mācoties, gan aktīvi 
darbojoties pasākumos. Ir uzraks-
tīti pirmie kontroldarbi, esam pie-
dalījušies Karoga svētkos Liepsa-
lās, skolas gods aizstāvēts sporta 
sacensībās Varakļānos. Gatavoja-
mies Miķeļdienas tirdziņam.

Šajā mācību gadā skolēniem 
novēlu izturību un apņēmību, sko-
lotājiem pacietību, mācot bērnus, 
un visiem šīs avīzītes lasītājiem – 
krāšņu šo rudeni!

Agnese Ērgle

Rudens
Rudens ir klāt.

Vējš pūš no jūras, 
kur mākoņos spēlējas lietus.

Koku zaros lapas kļūst 
dzeltenas, sarkanas, brūnas.

Lapu krāsu skaistumā 
rotājas rudens saule,

 kas skatās no debess juma, 
vai visiem ir labi?

Labība laukos – graudi, raža 
dārzos – visgaršīgākie āboli,

Mežā rudens veltes – sēnes, 
brūklenes un sārtās dzērvenes.

Tik garšīgs un skaists ir 
rudens!

(Ērika Stalīdzāne, 7. klase)

Interesanti. Aktu li

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2017. gada septembris
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Meirānu Kalpaka pamatskolas pirms-
skolas grupiņa „Kāpēcīši” arī šajā mācību 
gadā ir nolēmuši turpināt aktīvi piedalīties 
skolas piedāvātajos projektos. Viens no pro-
jektiem, kurā „Kāpēcīši” jau iesākuši darbo-
ties, ir starptautiskais NORDPLUS projekts 
„Uzdrīksties”, kas saistīts ar uzņēmējdarbī-
bu. Mazie „Kāpēcīši” projekta ietvaros ie-
pazīsies, pētīs un izzinās mājdzīvniekus un 
mājputnus, tuvākas un tālākas apkārtnes 
uzņēmējdarbību, kas saistīti ar mājdzīvnie-
kiem un mājputniem. 

15. septembra rītā devāmies savā pir-
majā mācību ekskursijā uz Lubānas nova-
da Indrānu pagasta piemājas saimniecību 
„Olgasīļi”, kuras galvenā nodarbošanās ir 
gaļas liellopi. Pēdējā ceļa posmā uz saim-
niecību bērnus sagaidīja pārsteigums – zir-
ga pajūgs. Tālāk devāmies zirga pajūgā. Lai 
arī tobrīd līņāja lietus, bērni bija sajūsmā par 
unikālo iespēju pavizināties ar zirdziņu. 

Iebraucot saimniecībā, mūs sagaidīja 
trīs suņi – Argo, Lācis un Džeris. Katram 
sunim saimniecībā ir savi pienākumi. Argo 
sargā māju un saimnieku Aldi. Lācis, vecā-
kais suns, sargā saimnieci Intu. Džeris, jau-
nākais suns, gana govis, nes mājās malku 
un sargā saimnieku meitiņu Gabrielu Lūciju. 
Ekskursijas sākumā bērni iepazinās tuvāk 
ar jauno draugu – zirdziņu Gaiti, kuram ir 
septiņi gadi. Gaitis bija ļoti draudzīgs un 
ļāva bērniem sevi paglaudīt. Pateicībā par 
vizināšanu – bērni pacienāja zirgu ar maizi. 
Saimniecībā ir divi zirgi. Otrs zirdziņš ga-
nījās pļavā pie mājas un sveicināja bērnus 
ar skaļu zviedzienu. Pēc iepazīšanās ar zir-
giem bērni davās uz kūti apskatīt aitas. Ai-
tas bērnus sagaidīja ar lielu interesi. Visas 
vēlējās sasveicināties ar bērniem, ļaujot sevi 
paglaudīt, pačamdīt vilnu un uzcienāt sevi 
ar maizīti. No saimnieces Intas stāstījuma 
bērni uzzināja, ka dziju bērnu cimdiņiem un 
zeķēm iegūst no aitu vilnas. Bērni iepazinās 
arī ar gaiļu un vistu saimi, kuri draudzīgi tek-
alēja pa kūti un reizē ar aitām devās ganos. 
Tad ganībās iepazināmies ar lielo liellopu 
ganāmpulku (51 liellops) Lopiņi bērnus sa-
gaidīja draudzīgi un ar lielu ziņkāri – mierīgā 
gaitā pienāca pavisam  tuvu. Vistuvāk pie-
nāca ganāmpulka galvenā govs Jūlija, kura 
ļāva bērniem to noglāstīt, pabarot ar maizi. 
Saimniece Inta pastāstīja, ka visiem šīs saim-
niecības lopiņiem ļoti garšo maize. Saimnie-
ce bērnus iepazīstināja ar visiem liellopiem, 
nosaucot tos vārdos, raksturojot. Tā bērni 
uzzināja, ka katram lopiņam ir savs vārds. 
Katrs teliņš vārda pirmo skaņu manto no 
savas mammas vārda pirmās skaņas. Vārdu 
izdomāšana tik daudziem lopiņiem neesot 
nemaz tik vienkārša. Te ļoti noderot latviešu 
valodas zināšanas par dažādu zilbju saliku-
miem. Uzsvēra, ka saimniecības vadīšanas 
darbā ir nepieciešamas visas skolā apgūtās 
prasmes un zināšanas, tā mudinot bērnus 
sparīgāk mācīties jau pirmsskoliņā. Bērni 
uzzināja, ka arī ganāmpulkā ir sava sko-
la, kur katram lopiņam ir savs pienākums. 

Māmiņas uz maiņām pieskata un uzmana 
savus un citu mammu bērnus – teliņus. Ga-
nāmpulka galvenā govs Jūlija vienmēr iet pa 
priekšu un ved aiz sevis visu ganāmpulku. 
Govs uzraudze Nīla – visvecākā govs, ku-
rai ir septiņpadsmit gadu, vienmēr paliek 
pēdējā un uzmana, lai neviens neatpaliek 
no ganāmpulka.  Katra mamma baro savu 
telēnu ar pienu, ko viņš izzīž no mammas 
tesmeņa. Telēni ilgi barojas ar mammas 
pienu, līdz saimniece viņus atšķir un teļš 
no tā atradinās. Ganāmpulkā ir arī mam-
mas, kuras atsakās barot savus bērnus un 
ir audžumammas – pieņem svešus bērnus. 
Mammas ir ļoti mierīgas un pacietīgas telē-
nu barošanas laikā. Ganāmpulkā sastopa-
mas četras liellopu šķirnes: Latvijas brūnā, 
Latvijas zilā, Hereforda un Limuzīns, kā arī 
šo šķirņu krustojumi. Saimnieces stāstīju-
ma laikā bērni to visu varēja redzēt, pētīt un 
vērot. Lielu pārsteiguma un sajūsmas mirkli 
bērni piedzīvoja, vērojot, kā saimniece slau-
ca gotiņu, kā no govs tesmeņa tecēja silts 
pieniņš, kuru bērniem bija iespēja pagaršot. 
Bērni iepazinās arī ar ganāmpulka barvedi, 
kungu un ķēniņu – bulli, kuram ir divi vārdi, 
atbilstoši viņa garastāvoklim – Cēzaru, Ķei-
zaru. Šodien bullis bija labā garastāvoklī, 
tāpēc saimniece viņu uzrunāja par Ķeiza-
ru. Pēc iepazīšanās ar gotiņām,  saimnieki 
mūs aicināja uz savām mājām, kur cienāja 
ar gardu cienastu, kur bērniem bija iespēja 
piedalīties pienu degustācijā, iespēja salī-
dzināt, kā garšo silts un kā atdzesēts piens, 
kā garšo ar dažādiem aromatizatoriem sal-
dināts piens. Pienu degustācija bērnos izrai-
sīja lielu sajūsmu. Aromatizēto pienu vēlējās 
nobaudīt pat tie bērni, kuri ikdienā pienu 
vispār nedzer. 

Ciemojoties šajā saimniecībā, ik uz soļa 
bija jūtama saimnieku sirsnīgā un patiesā  
mīlestība pret saviem mājdzīvniekiem, pret 
savu saimniecību un darbu, ko dara. Sajūta, 
ka saimniekiem šis ir sirds darbs. Jūtams 
neatlaidīgs un pacietīgs darbs savu mīluļu 
audzināšanā, jo šeit visi dzīvnieciņi ir mierī-
gi, draudzēties griboši un droši.  

Brīnišķīgu iespaidu un piedzīvojumu 
saviļņoti atgriezāmies no savas pirmās uz-
drīkstēšanās. Ar nepacietību gaidīsim nā-
kamo piedzīvojumu projekta „Uzdrīksties” 
ietvaros.

Sirsnīgs paldies saimniecības „Olgasīļi” 
saimniekiem Intai, Aldim un Gabrielai Lūcijai 
par „Kāpēcīšiem” sniegto  iespēju ciemoties 
savā saimniecībā, par sniegto transportu, 
par sirsnīgo uzņemšanu, par sagādātajiem 
pārsteigumiem, par interesanto un aizrautī-
go ekskursiju, par iespēju tik tuvu iepazīties, 
paglāstīt un sadraudzēties ar mājdzīvnie-
kiem. Sirsnīgs paldies Sandija Margota mā-
miņai Lāsmai par bērniem sniegto transpor-
tu un piedalīšanos ekskursijā.

Iespaidos ar Jums dalījās pirmsskolas 
grupiņas „Kāpēcīši” audzinātāja 

Dzirkstīte Aizsilniece 
un auklīte Iveta Pliča

“Kāpēcīši” uzdrīkstas Notikumu 
virpulis

 1. septembris 
– Zinību diena.

 8., 9. sep-
tembris – Karoga 

svētki Liepsalās 
(komandā Daniels 
Pauls, Ērika Stalī-

dzāne, Marina Puška, 
Sabīne Novakšanova, 

Monta Apša, Reinis 
Novakšanovs, Renārs 

Razgalis, Edgars Solov-
jovs, skolotāja Ilze Stiprā).

 11. septembris – dzejas diena 
“Dzeja rudens kļavu lapās”. Septembris 
ir dzejas mēnesis, kad Latvijā tiek atzī-
mētas dzejas dienas. Arī skolas biblio-
tēkā notika latviešu literatūras un dzejas 
stundas, kurās skolēni varēja aktīvi ie-
saistīties dzejas dienu norisēs.  Pasāku-
ma mērķis – lielāku uzmanību veltīt tieši 
latviešu dzejnieku bērnu dzejai. Skolēni 
dzeju grāmatiņās izvēlējās sev tīkamā-
ko dzejoli, to uzrakstīja uz krāsainas 
kļavu lapas un iekāra dzejas kokā, kā 
savu veltījumu dzejas dienām.  Klausī-
jās dzeju savu klasesbiedru izpildījumā 
un pazīstamu aktieru ierunātos dzejas 
lasījumus audioierakstos. Dzejas dienu 
aktivitātēs piedalījās 23 skolēni.

 14. septembris – vieglatlētikas sa-
censības Varakļānos (piedalījās Rei-nis 
Novakšanovs, Dagnis Mikals, Renārs 
Razgalis, sk. Linda Kāposte).

 22. septembris – Olimpiskā diena 
“Vingro svaigā gaisā”.

 25. septembris – Miķeļdienas pa-
sākums, tirdziņš.

 28. septembris – “Kāpēcīši” do-
das rudens piedzīvojumā uz mežu. Viņi 
arī šajā mācību gadā turpina darboties 
Cūkmena detektīvos. 

 29. septembris – Skolotāju die-
na.

 Aktīvi turpinām darboties 
Mammadaba projektā.

 7. klase veic pēdējo uzdevumu 
„Rudenim pa pēdām” konkursā „Šo-
dien laukos”.



Interesanti. Aktuāli

Tēva diena pirmo rei-
zi tika svinēta 1910. gadā 
Amerikas Savienotajās 
Valstīs, lai pievērstu uzmanību 
tēva lomai bērnu audzināšanā. Gadsim-
ta laikā šie svētki iemantojuši nozīmīgu 
vietu pasaulē – tos svin pavisam 135 
valstīs. Latvijā Tēva diena tika ieviesta 
2008. gadā, un tā tiek svinēta septem-
bra otrajā svētdienā. 

Suminot tēvus, 8. septembrī Lubānas 
PII “Rūķīši” tika atzīmēta Tēva diena. Visi 
tēvi, vectēvi un krusttēvi tika laipni aicināti 
piedalīties sporta svētkos “Pats labākais 
tētis!” Bērnudārza zālē svētku dalībnieki 
tika aicināti iesaistīties svētku uzvedumā.

Kamēr Žanīša mamma bija aizbrau-
kusi izbaudīt skaistumkopšanas salona 
piedāvājumus, jo atpūtusies mamma ir 
brīnišķīga mamma, labākais tētis pasaulē 
– Antons (Jolanta Žvagiņa) darīja mājas 
darbus. Aizmidzinājis mazulīti, Antons sa-
kopa istabu, nomazgāja traukus un izglu-
dināja veļu. Vēlāk bija dzirdamas zāģa un 
trimmera skaņas, jo jāsazāģē malka un vēl 
pēdējo reizi rudens pusē zāle jānopļauj. 

Kad visi darbi bija padarīti, Antons lū-
kojās TV ekrānā, kur Lubānas vietējā re-
ģionālā televīzija LUB TV 6 rādīja raidījumu 
“Foršākie tēti dzīvo Lubānā!” Raidījuma 
gaitā tika noskaidroti šādi jautājumi: ”Kas 
ir tētis? Ko bērnam kopā ar tēti patīk darīt? 

Kādas ir populārākās 
tēvu profesijas Lubānā? Kādi ir Lubānas 
tēvu populārākie vaļasprieki?” Lūk, dažas 
atbildes: ”Tētis ir cilvēks, foršākais draugs, 
pats galvenais ģimenē, stiprākā aizmugu-
re, augstākais mūris, vīrietis, varonis un 
pat supermens. Bērniem ar tētiem kopā 
patīk spēlēt bumbu, pumpēties, spēlēt pa-
slēpes, braukt pie omes, braukt uz veikalu, 
patīk kopā ar tēti cept kūku mammai. 

Vaļasprieku Lubānas tētiem ir daudz 
– kulinārija, ģitārspēle, kāršu spēle, aktier-
māksla un tautiskās dejas, bet pāri visam 
– cope, medības un sports.” 

Raidījuma gaitā TV diktores (Evita 
Ikauniece, Līga Padoma) izklāstīja TV ska-
tītājiem Lubānas statistikas pārvaldes ap-
kopoto informāciju, kā arī intervēja dros-
mīgākos tēvus un bērnus šo jautājumu 
sakarībā.

Ik pa laikam ētera laiku pārtrauca reklā-
mas, kurās tika reklamēti vietējie uzņēmu-
mi (reklāmas menedžere – Linda Mičule). 
Par godu Tēva dienai kādā Lubānas vei-
kalā varēja dabūt baltos makšķerēšanas 
tārpus pilnīgi par velti, kā arī kādā vietējā 
servisā tika piedāvātas ievērojamas atlai-
des. Reklāmas kā jau reklāmas – tik garas! 
Kaimiņiene Žanna (Ina Gutāne) pa to laiku 

visus aicināja rotaļās – bērni kopā ar sa-
viem tēviem varēja gan ar auto braukt, gan 
ezerā kā zivis izpeldēties. Kā pārsteiguma 
moments – TV studijā ieradās viens no ak-
tīvākajiem Lubānas tēviem – Uģis Meiers 
kopā ar savu dēlu Mārci, kuri TV skatītā-
jiem demonstrēja sportisku, drosmīgu 
priekšnesumu. Raidījuma izskaņā secinā-
jums viens – foršākie tēti dzīvo Lubānā! 

Antons aizsteidzās uz bērnudārza 
sporta spēlēm, un nu tik sākās! Bērni kopā 
ar tētiem piedalījās fi ziskās aktivitātēs un 
kustību rotaļās. Jāja ar zirgu, lēca ar gu-
mijas bumbām, spēlēja hokeju, izmantojot 
nūjas un balonu, cēla bērnudārzu, tēti de-
monstrēja savu spēku, nesot bērnus kike-
ragā, klēpī u.c.

Milzīgs paldies visiem tētiem, vec-
tēviem, krusttēviem, kuri rada iespēju, 
uzdrīkstējās, nenobijās un ieradās uz šo 
pasākumu. Paldies arī mammām, omītēm, 
brāļiem un māsām, kuri atbalstīja mūs klā-
tienē, kā arī domās!

Noslēgumā visi tika pie balvām, bērni – 
pie našķiem, bet tēti, opīši un krustēvi – pie 
medaļām. Pati lielākā balva – laiks un jau-
kās sajūtas, ko kopā izbaudījām. Mazajam 
bērnudārzniekam tik ļoti svarīgi saņemt 
savas ģimenes – mammas un arī tēta bez-
galīgo mīlestību! 

Sporta skolotāja 
Līga Padoma

Tēva diena Lubānas PII “Rūķīši”
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Dievs svētī un cel,
Sev pretī tad velc,
Lai tās kājas, kas vājas,
Sirds sagurusi skumst,
Augšām ceļas un iet.
Lai iet pie Tevis,
Un savu sirdi tavās rokās liek.

Lubānas katoļu draudze aicina iepazīt Dieva brī-
numaino pasauli Svētdienas skolā bērnus no 
7 gadu vecuma. Pieteikšanās līdz 30. septem-
brim. Kontakttālrunis: 27802767.

Kāds nezināms autors ir teicis: „Daž-
kārt mūsu plāni neizdodas tādēļ, ka Die-
vam ir labāki.” Cilvēki piedzīvo daudz un 
dažādus dzīves pagriezienus. Daži no 
tiem mūs iepriecina, daži apgriež ar kājām 
gaisā līdz šim ierasto dzīvi. Kādēļ tas tā 
notiek un vai ir iespējams uzzināt, kāds ir 
Dieva plāns manai dzīvei? Lubānas ev. lut. 
draudze aicina pievienoties iesvētes mācī-
bas kursam, kurā uzzināsim, ko saka Die-
va vārds par cilvēku un Dieva plānu viņa 
dzīvē. Iepazīsti, uzzini un pievienojies

Lubānas ev. lut. draudzē ar 15. sep-
tembri tiks uzsākts iesvētes mācības 
kurss. Tā ir iespēja 10 nodarbībās tuvāk 
iepazīt Dievu, lasot un studējot Bībeli, 
iepazīties ar kristīgo ticību un tās pamat-
vērtībām. Kursa laikā apskatīsim tēmas 
par Dievu, cilvēku un mūsu dzīves jēgu 
un mērķi, par attiecībām ar Dievu, par 
piedošanu utt. Iesvētes mācības mērķis 
ir apgūt Latvijas ev. lut. baznīcas ticības 
pamatus un apliecināt savu ticību, kļūstot 
par tās pilntiesīgu draudzes locekli. 

Nodarbības vadīs draudzes mācītājs 
Reinis Bikše. Mācības notiks Mācītājmui-
žā, Lubānā, Mācītājmuižas ielā 3. Pieteik-
šanās iesvētes mācību kursam pie drau-
dzes mācītāja Reiņa Bikšes. 

Kontakti: Reinis Bikše
Tel.: 26899309. 

E-pasts: bikse.reinis@gmail.com

Olimpiskā 
nedēļa novadā

OLIMPISKĀ DIENA 2017 
22.09. plkst. 10.00 
Masu pasākums. Organizē Latvijas Olim-

piskā komiteja.
Iesildīšanās Eiropas Sporta nedēļai! Olim-

piskā diena notiks vienlaicīgi 557 vietās visā 
Latvijā, popularizējot Olimpiskās vērtības. 
Pasākumi risināsies Lubānas vidusskolā un 
Meirānu Kalpaka pamatskolā.

VINGROJAM VISI KOPĀ! 
23.09. plkst. 9.00 Lubāna, Krasta iela 6
Masu pasākums. Organizē Lubānas nova-

da pašvaldība. 
Vingrošana notiks Lubānas vidusskolas 

stadionā. Vecuma ierobežojumu nav. Lūgums 
līdzi paņemt savus paklājiņus. Drosmīgākie 
pēc tam varēs doties uz peldi Aiviekstē.

IEPAZĪSTIES – TRENAŽIERI! 
25.09. plkst. 18.00 Lubāna, Krasta iela 6
Masu pasākums. Organizē Lubānas nova-

da pašvaldība.
Pasākums paredzēts tiem, kas vēlas ap-

meklēt Lubānas trenažieru zāli, bet baidās 
un nezina, kā pareizi apieties ar dzelžiem un 
kardiotrenažieriem. Tiks stāstīts, kā parei-
zi trenēties nenodarot sev pāri, individuālas 
programmas sastādīšana. Vecums 16+

ORIENTĒŠANĀS IESĀCĒJIEM LU-
BĀNĀ 

27.09. plkst. 18.00 Lubāna, Krasta iela 6
Masu pasākums. Organizē Lubānas nova-

da pašvaldība.
Orientēšanās notiks Lubānas pilsētas te-

ritorijā. Vecuma ierobežojumu nav. Bērniem 
līdz 16 g. jāierodas kopā ar vecākiem. Tiem, 
kas piedalīsies pirmo reizi, noderēs Jāņa Leji-
ņa lekcija Lubānas novada tūrisma informāci-
jas centrā 20.09. plkst.18.00

SKRIENAM RUDENĪ 
28.09. plkst. 18.40 Lubāna, Krasta iela 6
Masu pasākums
Tiekamies visi skriet gribētāji Lubānas vi-

dusskolas stadionā. Vecuma ierobežojuma 
nav. Iesildīšanās, skriešanas vingrinājumi, 
atbildes uz jautājumiem, kā pareizi skriet un 
gūt prieku no tā. Lielā skriešana notiks dabas 
takā “Aiviekstes ozoli”.

NAKTS PĀRGĀJIENS NEKURIE-
NĒ! 

30.09. plkst. 20.00 Lubānas novads, Ēr-
gala

Atvērts draugu pasākums. Organizē Lubā-
nas novada pašvaldība, biedrība “Aborieši”

Pārgājiens paredzēts naktī, vidējas sagata-
votības pilsonim. Aptuvenā kilometrāža – 40 
km pa neapdzīvotu purvainu un mežiem ba-
gātu reģionu. Jābūt gatavam uz visu! Dalība 
no 18 gadiem.

Sporta pasākumu organizators 
Māris Valainis, t. 26649344

marisvalainis@inbox.lv

Informācija 
vecākiem!

Piektdien, 3. novembrī   Lubānas 
novada Sociālais dienests organizē 
Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu 
speciālistu konsultācijas bērniem līdz 
18 gadu vecumam.

Iespējams saņemt acu ārsta un 
neirologa konsultācijas.

Pieteikties pie sociālās darbinie-
ces Vēsmas Masas pa t. 20275661.

Latvijas zemes draugu ilgtspējas skola 
sadarbībā ar Lubānas novada pašvaldību 
aicināja novada iedzīvotājus uz pasākumu 

kopumu nedēļas garumā par videi 
draudzīgiem pārvietošanās veidiem. 

18. septembrī notika pirmais Eiropas mobi-
litātes nedēļas pasākums – pārgājiens mežā, 
kuru vadīja sporta pasākumu organizators Māris 
Valainis. Tiek izlozēts pirmais biļešu komplekts 
uz Dinamo hokeja spēli 4 personām! Turpmāk 
katras nodarbības beigās tiks izlozētas biļetes 
uz Dinamo spēli! 

19. septembrī tikšanās ar Maigu Liepiņu, kura 
līdz saviem 80 gadiem plāno apiet apkārt Latvi-
jai. 79 gadu vecumā nogājusi 900 km Spānijā 
Svētā Jēkaba ceļu. Svētā Jēkaba ceļš ir nosau-
kums svētceļotāju ceļam uz iespējamo Svētā 
Jēkaba atdusas vietu Santjago de Kompostelā. 
Šajā dienā notiek arī nūjošanas nodarbība da-
bas takā kopā ar Maigu Liepiņu. Laiks nelutina 
nūjotājus, pašā nūjošanas karstumā uzlīst jo 
centīgi – tāpat kā katru dienu. 

20. septembrī – Lubāna – zaļākā pilsēta Latvi-
jā – orientēšanās sporta veida iepazīšana kopā 
ar treneri Jāni Lejiņu. Pēc orientēšanās notiek 
balsojums par zaļāko pastaigu vietu Lubānā. 

21. septembrī “Zaļais skrējiens” pa Lubānu. 
Pēc skrējiena “roņiem” pelde Aiviekstē. 

22. septembrī plkst. 10.00 notiek  Olimpiskās 
dienas pasākums “Zaļie soļi Lubānā. Sporta 
programma Lubānas vidusskolā.” 

Plkst. 17.00 – 17.20 par mobilitātes nedēļu un 
videi draudzīgas pārvietošanās nozīmi stāsta 
Zemes draugu ilgtspējas skolas koordinatore 
Zane Ruģēna. 17.20 – 18.20 pasākumu kuplina 
Dins Vecāns, kurš šogad izdarīja neiespējamo – 
apskrēja apkārt Latvijas robežai 1739 km. Viņa 
ultragarais maratons ilga 21 dienu. Plkst. 18.30 
Dabas takā skrējiens kopā ar Dinu Vecānu.

23. septembrī plkst. 10.00 saruna par mūsu 
transporta lietošanas paradumiem ikdienā. Cik 
videi draudzīgi tie ir? Sarunu vada Zane Ruģē-
na.

“Lubāna. Zaļākā pilsēta Latvijā?” Saruna ar 
pilsētplānotāju un velo entuziastu Jāni Ķīnastu 
par Lubānas priekšrocībām un iespējām kļūt 
par videi draudzīgāko Latvijas pilsētu. Pasāku-
mi notiek Lubānas novada tūrisma un kultūr-
vēsturiskā mantojuma centrā.

12.00 Saukļu un plakātu darbnīca “Zaļajam 
velo braucienam”. Velobrauciens apkārt Lubā-
nai.

Plkst. 14.30 “Aktīvisma barometrs”. Spēle, 
kurā Lubānas iedzīvotāji varēs saprast sava vi-
des aktīvisma un sabiedriskās balss skaļumu. 
No plkst. 10.00 – 15.00 pie Lubānas novada 
tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra 
atradīsies Zemes draugu vides telts, kur varēs 
iegūt informāciju par mobilitāti, videi draudzīgu 
dzīvesveidu, Jaunajiem Zemes draugiem – ak-
tīvistu grupu...

24. septembrī plkst. 9.00 Vingrošanas diena 
– Lubānas vidusskolas stadions.

Interesentiem – informācija www.lubana.lv



Interesanti. Aktuāli

Kur un kā dzīvo jūsu bērni?
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AKTUĀLI. INTERESANTI

Sākoties jaunajam mācību gadam, 
interesanti uzzināt – vai bērni sagatavoti 
skolai. Par  kādu ģimeni, kuru gribētu uz-
teikt – kā bērni sagatavoti skolai – stāsta 
sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem 
Vēsma Masa.

– Es  vēlos pastāstīt par Sarmītes Aizu-
pes/Songailo ģimeni, kura audzina 5 bēr-
nus. Vecākais dēls Toms jau ir savā dzīvē. 

Ar Sarmīti pirmo reizi tikāmies pirms kā-
diem 5 gadiem, kad viņa pēc ugunsgrēka, 
kurā sadega visa iedzīve, no Saikavas ar 5 
bērniem apmetās uz dzīvi  Indrānu pagasta 
“Puķītēs”. Viņa bija viena ar bērniem, tāda 
noraidoša, aizdomīga un nepieejama. Vi-
sādi Sarmītei gājis, bet priecē tas, ka viņa 
vienmēr pati meklē izeju savām dzīves liks-
tām, ir stipra un neatlaidīga. Dzīvojot “Puķī-
tēs”, kur apstākļi pavisam nebija dzīvei ar 
bērniem piemēroti, Sarmīte negaudās, bet 
vienmēr, kad pie viņas aizbraucām, stāstī-
ja, rādīja, ko jau bija izdarījusi, lai uzlabotu 
savus dzīves apstākļus. Pati Sarmīte ir au-
gusi daudzbērnu ģimenē, agri kļuvusi pat-
stāvīga. Viņai vienmēr bijis sapnis par savu 
māju. Un nu šis sapnis ir piepildījies, un ne 
tikai sapnis par māju. 

Sarmīte sastapusi Intaru, viņai ir ģime-
ne un sava māja. Tomam, Agnei, Mairai, 
Aivai Līvai, Arvim Reinim ir pievienojusies 
mazā māsiņa Renāte. Indrānu pagasta “Zī-
līšu mājās” pēdējo 3 gadu laikā, kopš šeit 
sāka dzīvot Sarmīte un Intars, ir ieguldīts 
milzum daudz darba. Viņi kopīgi plāno da-
rāmos darbus un cik atļauj naudas līdzekļi, 
tik dara. Mājā veikts kosmētiskais remonts, 
ievilkts ūdensvads, ierīkota vanna, iebeto-
nēti pamati verandai, ir dārzs, sava gotiņa, 
iekopta apkārtne ar ziedošām puķu do-
bēm, siltumnīca, bērniem šūpoles, iegā-
dāts baseins... Aizbraucot apsekot ģimeni, 
Sarmīte vienmēr mūs sagaida ar smaidu. 
Viņa ar gandarījumu rāda un stāsta, kas 
paveikts, kādi darbi plānojas tuvākajā lai-
kā, kādi pienākumi ir bērniem mājās. Jā, 
arī saskata problēmas bērnu audzināšanā, 
runā par tām, prasa padomu, mēģina rast 
risinājumu, ir atvērta sadarbībai gan ar sko-
lu, gan sociālo dienestu… Un viņai ir par ko 
priecāties un lepoties – bērni ir veseli, dzī-
vespriecīgi, paēduši, apģērbti, sagatavoti 
skolai, dārzā izaug viss nepieciešamais ģi-
menes galdam, siltumnīcā gozējas tomāti, 
pildās burkas ar ievārījumiem, salātiem, ir 
sasiets siers un izcepta kāda plātsmaize… 
Sarmīte brīvā brītiņā ir aizskrējusi līdz me-
žam un pielasījusi brūkleņu spaiņus, ziemā 
saadījusi zeķes visiem ģimenes locekļiem. 
Sarmīte ir tieša, atklāta un patiesa, stingra 
savās prasībās pret bērniem, varbūt daž-
kārt skarba, bet tajā pašā laikā atbalstoša 
un saprotoša. Priecē, ka Sarmīte ir satikusi 
Intaru – strādīgu, kārtīgu cilvēku, kuram ir 
tādi paši sapņi un vērtības dzīvei kā viņai, 
ka Intars viņai ir  atbalsts un stiprais plecs, 
ka šajā vasarā viņi ir apprecējušies, ka viss 
ir tā pa nopietnam. 

Ko gribētu novēlēt ģimenei?
– Sarmītes un Intara Songailo ģimenei 

novēlu, lai viņi spētu radīt to māju sajūtu, 
kur bērniem vienmēr gribētos atgriezties, 
kur viņi jūtas labi un viņus vienmēr gaida. 
Lai bērni savā dzīvē izaug par labiem, kārtī-
giem cilvēkiem, ir devēji, nevis ņēmēji. 

To es novēlu katrai ģimenei, kuras au-
dzina bērnus, un ļoti vēlētos, lai ikviens ve-
cāks, kurš audzina bērnus padomātu: kur 
dzīvo jūsu bērni?

Ja bērni dzīvo kritikā, viņi mācās noso-
dīt.

Ja bērni dzīvo naidīgumā, viņi mācās 
cīnīties.

Ja bērni dzīvo bailēs, viņi mācās bažī-
ties.

Ja bērni dzīvo žēlastībā, viņi mācās žē-
lot sevi.

Ja bērni dzīvo izsmieklā, viņi mācās bik-
lumu.

Ja bērni dzīvo greizsirdībā, viņi mācās 
skaudību.

Ja bērni dzīvo kaunā, viņi mācās vainas 
apziņu.

Ja bērni dzīvo iecietībā, viņi mācās pa-
cietību.

Ja bērni dzīvo atbalstīšanā, viņi mācās 
uzticību.

Ja bērni dzīvo uzslavā, viņi mācās cie-
ņu.

Ja bērni dzīvo atzīšanā, viņi mācās paš-
cieņu.

Ko bērni 
iemācās mājās?

Cienījamie, vecāki! Tādi brīnumvārdiņi kā 
“labdien“,  lūdzu”, “paldies”, “atvainojiet”, vis-
pirms bērnam kļūst pazīstami mājās. 

Tieši mājās bērni iemācās būt godīgi, pie-
klājīgi un punktuāli, labi izturēties pret drau-
giem, cienīt vecus cilvēkus un skolotājus. Mā-
jās viņi iemācās darbu un atbildības sajūtu par 
veicamo.

Tieši mājās viņi iemācās būt akurāti, ne-
runāt ar pilnu muti un atkritumus iemest tiem 
paredzētajā urnā. Mājās tāpat viņi iemācās būt 
organizēti, atbildēt par savām mantām un ne-
aiztikt svešas.

Skolā skolotāji māca matemātiku, valodas, 
dabas zinības, ķīmiju, fi ziku. Vecāku audzinā-
šanu skola var nostiprināt, bet ne izmainīt.

Nodarbību cikls 
vecākiem

Lubānas novada Sociālais dienests pie-
dāvā vecākiem, kuri ģimenē audzina pus-
audzi vecumā no 10 – 17 gadiem, apmeklēt  
nodarbību ciklu vecākiem „Ceļvedis, audzi-
not pusaudzi”. Nodarbību ciklā paredzētas 
10 nodarbības, kuru ietvaros vecāki iegūs 
zināšanas par pusaudžu un vecāku tiesī-
bām, pienākumiem un atbildību; vecāku un 
pusaudžu savstarpējām attiecībām un ko-
munikāciju; par veselīgu uzturu; pusaudžu 
seksualitāti; pusaudžu sociālo kompetenci; 
emociju pašregulāciju; rūpēm par sevi, se-
vis disciplinēšanu un dzīves prasmēm. 

Nodarbības paredzēts organizēt vienu 
reizi nedēļā, pirmā nodarbība 26. oktobrī 
plkst. 15.00 (nodarbības laiks var tikt mai-
nīts, pamatojoties uz vecāku iespējām)  „At-
balsta centrā ģimenēm ar bērniem”  Oska-
ra Kalpaka ielā 12, 3. stāvā. Uz nodarbībām 
lūgums pieteikties pie sociālās darbinieces 
ģimenēm ar bērniem Vēsmas Masas (tālr. 
20275661).

Ja bērni dzīvo labvēlībā, viņi mācās at-
rast mīlestību pasaulē.

Ja bērni dzīvo piekrišanā, viņi mācās 
mērķtiecību.

Ja bērni dzīvo līdzdalībā, viņi mācās 
augstsirdību.

Ja bērni dzīvo godīgumā un atklātībā, 
viņi mācās patiesību un taisnīgumu.

Ja bērni dzīvo drošībā, viņi mācās uzti-
cēties sev un saviem tuvākajiem.

Ja bērni dzīvo draudzīgumā, viņi mācās, 
ka pasaulē ir labi dzīvot.

Ja bērni dzīvo rāmumā, viņi mācās dvē-
seles mieru.

Lubānas novada  Sociālo darbinieci 
ģimenēm ar bērniem Vēsmu Masu 

uzrunāja Ligita Pētersone

Songailo ģimenes jaunākā atvasīte – 
Renāte.



Bagātais, rudentiņ!
Ko tu vedi vezumā?
Rutkus, kāļus, kāpostiņus,
Struci miežu alutiņa.
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INFORMĀCIJA. SLUDINĀJUMI

Lubānas 
Jaunajos kapos
30. septembrī 
plkst. 16.00

Visagala kapos
7. oktobrī 
plkst. 18.00

SVECĪŠUSVECĪŠU
VAKARSVAKARS

30. septembrī no plkst. 9.00
Lubānas pilsētas 
centra laukumā

 
6. oktobrī  plkst. 17.30 

Lubānas novada tūrisma un 
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā 

Tikšanās ar Rūdolfa Piņņa 
meitu Skillu Pinnis– Rikardi

6. oktobrī plkst. 19.00 
Lubānas pilsētas klubā 

Teātra izrāde 
“Parīze – Rīga – Parīze . 

Elvīra un Rūdolfs Pinnis”
20.gs. romantika un skaudrums. Māksli-

nieki Elvīra un Rūdolfs Pinnis. Sarakste mūža 
garumā.

Dramatizējums un iestudējums: Māra Ķi-
mele

Lomās: Karīna Tatarinova un Varis Piņķis 
Muzikālais pavadījums: Māris Treijs 
Scenogrāfe: Izolde Cēsniece 
Izrādē skan latviešu tautas dziesmas un 

populāras franču melodijas.
Izrādes scenogrāfiju veido Rūdolfa Piņņa 

glezna un fragmenti no dokumentālās filmas 
“Krāsu prieks”, 1976., režija S.Pinnis-Rikarde, 
operators R.Rikards, komentāri – mākslas zi-
nātniece T.Suta.

Pirmizrāde: 2002. gada 10. novembrī. 
Iestudējums tapis sadarbībā ar Skillu Pin-

nis – Rikardi. 
Par izrādes atjaunošanu rūpējas nodibi-

nājums “Mūzikas un mākslas atbalsta fonds”.
Gleznotājs Rūdolfs Pinnis (1902 – 1992) 

un viņa dzīves biedre tēlniece Elvīra Pinnis 
(1907 – 1984) dzīvoja satricinājumu pilnā 
laikmetā, kad pa vidu mākslai iebrāzās karš. 
Elvīras un Rūdolfa domu apmaiņa vēstulēs 
sākas drīz pēc viņu iepazīšanās Parīzē 20.gs. 
30. gados un ilga visu mūžu – līdz pat 70. 
gadiem. Vēstulēs var atrast 20.gs. 30. gadu 
Francijas romantiku, iepazīt skaudro pēcka-
ra laiku Padomju Latvijā, ieraudzīt gleznotāja 
atkalsatikšanos ar Parīzi 1972. gadā – dzīves 
situācijas, kad abus māksliniekus šķīra attā-
lums, bet vienoja kopīgas domas un vēlme 
dalīties pārdzīvojumos.

Skilla Pinnis Rikarde: 
“2002. gadā Latvijas Nacionālajā mākslas 

muzejā notika Rūdolfa Piņņa simtgadei veltīta 
izstāde. Bija vēlme to papildināt ar ko īpašu. 
Manā rīcībā bija mana tēva un mātes sarakste 
mūža garumā, kur vēstulēs caur personīgām 
norisēm un pārdomām atspoguļojās ne tikai 
Rūdolfa un Elvīras dzīves ainas, bet arī Latvi-
jas un visas Eiropas tautu likteņu atbalsojumi. 
Mārai Ķimelei, atlasot būtiskāko no vairākiem 
simtiem vēstuļu, lieliski izdevās atrast drama-
tizējuma vadlīniju un stundas garumā skatītājs 
var izsekot kā mākslai, tā mīlestībai.”

Izrādes garums – viena stunda bez starp-
brīža.

Ieejas biļete uz izrādi – 5 EUR

Ilvas un Jēkaba Tropu ģimenē
16. septembrī

piedzimis dēliņš

Elgars
Apsveicam vecākus!

Brīnumu pasaulē neesot...
Bet kā gan citādi nosaukt 
Tevi?
Brīnums uz mūžu man 
rokā dots –
Mirklis, kas pelēkos rudeņos 
nevīst...

24. septembrī plkst. 16.00 
Lubānas pilsētas klubā

Kristīgā teātra izrāde 

“DANIELA NOSLĒPUMI” 
Vienu no aizraujošākajām Bībeles 

grāmatām, Daniela grāmatu, uz skatuves 
Lubānā uzvedīs 23 talantīgi, dziedoši 

jaunieši-kristieši no 5 Latvijas pilsētām.
Ieeja  brīva

 No plkst. 09.00 Lubānas centrā Mi-
ķeļdienas mandele pircējiem un pārdevē-
jiem.

 Plkst. 10.00 Lubānas centrā – Dzies-
mu lustes – Miķeļdienas tirgu pieskandinās 
Degumnieku tautas nama sieviešu vokālais 
ansamblis “Harmonija”.

 Plkst. 10.45 Lubānas centrā – 
Sveiciens no slapjās vasaras – konkurss 
“Skaistākie Lubānas gumijas zābaciņi”. 
Uzvarētāju gaidīs balva.

 Plkst. 11.00 skvērā pie Lubānas 
pilsētas kluba – dabas velšu darbnīca bēr-
niem “Rudens fantāzijas”.

 Plkst. 11.00 skvērā pie Lubānas 
pilsētas kluba – veselīga uztura darbnīcas  
“Vitamīni rudenim”.

 Plkst. 11.00 skvērā pie Lubānas pil-
sētas kluba – cienāsimies ar rudens zupu  
“Brīvdabas garša”.

 Plkst. 12.00 Lubānas pilsētas klubā 
– deju uzvedums “Rainis. Aspazija. Zaļum-
balle”. Dejo Lubānas kultūras nama deju 
kolektīvs “Žuburi”.

Daudz labu, lietderīgu un skaistu pir-
kumu!

Bagātais, rudentiņ!
Ko tu vedi vezumā?
Rutkus, kāļus, kāpostiņus,
Struci miežu alutiņa.

Krīt zvaigznes
Mierīgi un lēni
Krīt zvaigznes

Manā dvēselē.
           (I. Zepa)

7. oktobrī 
Lubānas pilsētas bibliotēkā 

plkst. 12.00 viesosies 
dzejniece Ingrīda Zepa (Jaungulbene) 

un mūziķis Kaspars Krastiņš (Rīga)
Ingrīdas ikdiena ir saistīta ar skaitļu 
pasauli. Viņa strādā grāmatvedes 

darbu, bet brīvajā laikā Ingrīda kā pērles 
virknē ver savus domu graudus. Šobrīd 
dzejniecei ir izdotas 3 autorgrāmatas un 
viņa ir arī  septiņu grāmatu līdzautore. 
Tikšanās reizē būs iespēja grāmatas 

iegādāties.

Klausītājus ar mūzikas pavadījumu 
patīkami iepriecinās Kaspars – namda-
ris, galdnieks un amatnieks, bet sirdī un 
dvēselē – romantisks mūziķis, dziedā-

tājs, komponists un dzejnieks.

Nākamais “Lubānas Ziņu” 
numurs iznāks 6. oktobrī.
Informāciju iesniegt domē 

redaktorei līdz 29. septembrim.

Meirānu tautas namā 
28. septembrī plkst. 13.00

Tradīciju kopa “Sietiņš”
aicina uz 

Miķeļdienas 
pasākumu

Omulīgākai gaisotnei līdzi ņemams
našķis tējas galdiņam 

un nelielam konkursiņam – 
sagatavotās rudens veltes burciņā

Ieeja – bez maksas


