
  Novadā no 16. septembra līdz 22. septem-
brim notika Eiropas mobilitātes nedēļa. Šīs nedēļas 
ietvaros notika vingrošanas, skriešanas pasākumi, 
velo iemaņu apguve, ekstrēms pārgājiens purvā utt. 
Savukārt no 23. līdz 30. septembrim norisinājās Ei-
ropas sporta nedēļa. Lubānas novada pašvaldības 
sporta pasākumu organizators Māris Valainis inte-
resentiem piedāvāja nedēļas aktivitāšu plānu, kurā 
ikviens, atbilstoši savām spējām un interesēm varē-
ja atrast nodarbi, kurā piedalīties. Aktivitāšu norisē 
tika iesaistīta Lubānas novada pašvaldība, biedrība 
“Aborieši”, Lubānas vidusskola, Lubānas mitrāja tū-
risma informācijas centrs. Paldies Eiropas sporta un 
mobilitātes nedēļas aktivitāšu organizatoram Mārim 
Valainim par radošumu!

 6. oktobrī noslēdzās ikmēneša tikšanās “Dzi-
mis Lubānas pusē, audzis Latvijai”. 

  9. oktobrī Lubānā notika Latvijas Universitā-
tes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latvie-
šu folkloras krātuves (LFK) izbraukuma seminārs. 
Seminārā klātesošos LFK speciāliste Elvīra Žvarte 
iepazīstināja ar atsevišķiem Lubānas pusē savāk-
tiem folkloras materiāliem, kā arī rādīja, kā prasmīgi 
izmantot digitālo arhīvu garamantas.lv. LFK digitā-
lais arhīvs garamantas.lv no 2014. gada nogales ir 
visiem brīvi pieejama digitālā platforma, kurā iespē-
jams apskatīt un iepazīt LFK gadsimtu senos gla-
bātos folkloras materiālus, kā arī pašiem iesaistīties 
digitālā arhīva pilnveidošanā, atšifrējot senos ma-
nuskriptus un atpazīstot, komentējot un papildinot 
informāciju par savas dzimtās puses ļaudīm, vietām 
un notikumiem.

 10. oktobrī notika Lubānas pasta nodaļas 
atklāšana jaunās telpās – Oskara Kalpaka ielā 5 
(Lubānas patērētāju biedrības tirdzniecības centra 
1. stāvā, ieeja blakus ēdnīcai).

 10. oktobrī uz Lubānas pilsētas klubu tika 
aicinātas visas Lubānas čaklās adītājas, audējas, 
fi lcētājas, tamborētājas, mezglotājas, lai kopā no 
viņu darinājumiem veidotu gleznu “Izraksti savu 
Latviju”, kura rotās Lubānas pilsētas klubu Latvijas 
simtgades svinībās.

 13. oktobrī – Lubānas novada jauniešu do-
mes vēlēšanas. 

 17. oktobrī Lubānas novada sociālais die-
nests organizē ārstu speciālistu konsultācijas bēr-
niem līdz 18 gadu vecumam. Vēl ir iespēja pieteik-
ties un saņemt alergologa konsultācijas. T. uzziņām 
– 20275661.

 18. oktobrī PII “Rūķīši” notiks izglītojošs pa-
sākums par drošību mājās, uz ielas, par apmaldī-
šanos, par savstarpējām attiecībām, par rīcību, kā 
uzvesties saskarsmē ar svešiem cilvēkiem utt.

 28. oktobrī pulkstenis jāpagriež vienu stundu 
atpakaļ. Pāriesim uz ziemas laiku.

Lubānas novadā 13.Saeimas vēlēšanām bija reģistrēta 2041 balsstiesīga per-
sona. Vēlēšanu dienā  balsošanā piedalījās 1241 vēlētājs jeb 60,80%. Tajā skaitā 
savā atrašanās vietā nobalsoja 77 vēlētāji jeb 3,77%, iecirknī nobalsoja – 1164 vēlētāji 
(57,03%). Šajās vēlēšanās piedalījās lielākais balsotāju skaits kopš 10.Saeimas vēlē-
šanām 2010. gada 2.oktobrī, kad nobalsoja 63,61%.

Atverot vēlēšanu kastes, iecirkņa komisija konstatēja 10 vēlēšanu aploksnes bez 
derīgām vēlēšanu zīmēm, tai skaitā – 4 aploksnes bija ar divām vēlēšanu zīmēm, 
6 – tukšas aploksnes. Viena aploksne vēlēšanu kastē nebija iemesta. Jāatzīmē, ka 
šogad vēlēšanu zīmēs nebija izdarīts daudz grozījumu, tas ir, kandidātu vārdi, uzvār-
di svītroti vai izdarītas atzīmes “+”. Prieks, ka šoreiz lielākajā daļā grozīto vēlēšanu 
zīmju balsotāji bija precīzi un korekti veikuši minētās atzīmes un vēlēšanu komisijai 
labi bija saprotama viņu griba.

Lubānas novadā lielāko vēlētāju balsu skaitu saņēma politiskā partija “KPV LV” 
– 216, aiz viņiem palika Zaļo un Zemnieku savienība ar 201 balsi, Attīstībai/Par! – ar 
194 balsīm un Jaunā konservatīvā partija ar 167 balsīm. Mūsu novadā nevienu balsi 
nesaņēma “Latvijas centriskā partija”.

Šogad Lubānas novada vēlētājus iecirknī priecēja Lubānas Mākslas skolas au-
dzēkņu darbu izstāde. Paldies viņiem un pedagogiem – Rudītei Kolātei, Sandrai Va-
lainei un Dacei Rudzītei par sadarbību.

Paldies vēlētājiem, kuri balsoja iecirknī, par sapratni un iecietību brīžos, kad bija 
ilgāk jāpagaida, lai izdarītu savu izvēli. Paldies par komisijas locekļu laipnu uzņemša-
nu tiem vēlētājiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri balsoja savā dzīvesvietā.

Liels paldies vēlēšanu komisijas sekretārei Līgai Birziņai, komisijas locekļiem 
Guntai Ārendei, Valdim Grozam, Janīnai Leicei, Dainim Pličam, Intai Torgānei, Kaspa-
ram Tropam un Sandrai Vasiļevskai par izturību, atbalstu un precīzo darbu 13.Saei-
mas vēlēšanu organizēšanā un norisē. 

Sīkāka informācija par vēlēšanu rezultātiem Centrālās vēlēšanu komisijas mājas-
lapā www.cvk.lv. 

Lubānas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Sandra Līcīte

Lubānas novadā

5. oktobrī Meirānu tautas namā notika Skolotāju dienai veltīts pasākums, kurā 
novada pedagogus svētkos priecēja Sarkaņu amatierteātris “Piņģerots” ar dzejas 
kompozīciju “Vai vērdiņš vēl dzīvs”. Pēc svinīgās pasākuma daļas neformālā gai-
sotnē notika sarunas pie kūkas un kafi jas. Ligita Pētersone
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Sēdē piedalās deputāti: Laila Ozoliņa, Sand-
ra Valaine, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Tālis 
Salenieks. Nepiedalās deputāti: Iveta Peilāne, 
Inguna Kaņepone, Māris Valers, Lana Kunce.

1. Par nosaukuma un adreses maiņu īpa-
šumam no „Bļodāri” uz „Bļodāres”, Indrānu 
pag., Lubānas nov.

Nolēma mainīt nosaukumu un adresi īpa-
šumam ar kadastra numuru: 7058 017 0003 un 
ēkai ar kadastra apzīmējumu: 7058 017 0003 
001 no „Bļodāri” uz „Bļodāres”, Indrānu pag.

2. Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka 
ielā 16, Lubānā sadalei, adreses piešķiršanu, 
zemes lietošanas mērķu noteikšanu

1. apstiprināt SIA „Latvijasmērnieks.lv” iz-
strādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma Oskara Kalpaka iela 16, Lubāna, ka-
dastra apzīmējums: 7013 004 0073, sadalei;

2. saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības 
projektu, sadalīt nekustamo īpašumu, kadastra 
numurs īpašumam: 7013 004 0073, divos atse-
višķos īpašumos:

2.1. atdalīt atsevišķu zemesgabalu, ar plā-
noto kadastra apzīmējumu: 7013 004 0132 ap-
tuvenā platība – 134 m2, piešķirt nosaukumu: 
“Elektriķu tornis”, Lubāna, noteikt zemes lietoša-
nas mērķi: ar maģistrālajām elektropārvades un 
sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas 
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas 
un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve;

2.2. paliekošajam nekustamajam īpašumam 
– zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmēju-
mu: 7013 004 0131, aptuvenā platība – 4325 m2, 
saglabāt esošo nosaukumu un adresi: Oskara 
Kalpaka iela 16, Lubāna, noteikt zemes lietoša-
nas mērķi: ar maģistrālajām elektropārvades un 
sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas 
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas 
un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve;

3. veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, 
projektēto zemes vienību platības var tikt preci-
zētas.

3. Par Lubānas novada pašvaldības bēr-
nu tiesību aizsardzības sadarbības grupas 
nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašval-
dībām” 41. panta pirmās daļas 2.punktu, kas 
nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos 
normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukci-
jas), 2017. gada 12. septembra Ministru kabine-
ta noteikumu Nr. 545 „Noteikumi par institūciju 
sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” 4.punktu, 
kas nosaka, ka sadarbības grupa ir konsultatī-
va koleģiāla institūcija, kuru izveido pašvaldība, 
un tās darbības teritorija ir attiecīgā novada vai 
republikas pilsētas administratīvā teritorija, 5. 
punktu, kurā noteikts, ka sadarbības grupas 
sastāvā iekļauj pārstāvjus no pašvaldības poli-
cijas, pašvaldības sociālā dienesta, pašvaldības 
izglītības pārvaldes un bāriņtiesas, 14. punktu, 
kurā noteikts, ka sadarbības grupa darbojas 
saskaņā ar pašvaldības domes izstrādāto sa-
darbības grupas nolikumu, ņemot vērā Sociālo, 
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 
(21.09.2018. protokols Nr.9, 3.§) pozitīvo atzinu-
mu, nolēma apstiprināt bērnu tiesību aizsardzī-

Domes sēde 27.09.2018.
bas sadarbības grupas nolikumu.

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Grantiņi”, Indrānu pag. atsavināšanu

1. Atsavināt Lubānas novada pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu „Grantiņi”, Indrānu  
pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 
70580040127, pārdodot to mutiskā izsolē.

2. Apstiprināt īpašuma nosacīto cenu 2200 
EUR.

3. Izpilddirektoram izveidot izsoles komisiju 
un organizēt nekustamā īpašuma izsoli.

5. Par platību precizēšanu nekustamajam 
īpašumam „Andžēni”, Indrānu pag.

Precizēt platību nekustamā īpašuma „An-
džēni”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu: 7058-003-0024 
no 10,4 ha uz 8,68 ha.

6. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
1. Atzīt L.A. par tiesīgu saņemt palīdzību dzī-

vojamo telpu jautājumu risināšanā: pašvaldībai 
piederošās vai tās nomātās dzīvojamās platības 
izīrēšana;

2. Iekļaut L.A. palīdzības reģistrā Nr. 1. „Lu-
bānas novada pašvaldībai piederošās vai tās 
nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai” – 1. gru-
pa – personas, kuras ar palīdzību nodrošināmas 
pirmām kārtām.

3. Izīrēt pašvaldības dzīvokli Rugāju ielā 1-2, 
Lubānā.

7. Par biznesa ideju konkursa “Sāc Lubā-
nā 2019” nolikuma apstiprināšanu

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 10.punkts nosaka, ka  “Pašvaldībām ir šā-
das autonomās funkcijas: sekmēt saimniecisko 
darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rū-
pēties par bezdarba samazināšanu”,  41.panta 
pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka „Pašvaldības 
dome pieņem: iekšējos normatīvos aktus (notei-
kumus, nolikumus, instrukcijas)”. 

Ņemot vērā, ka Lubānas novada pašvaldī-
ba, rīkojot biznesa ideju konkursu “SĀC LUBĀ-
NĀ”, atbalsta uzņēmējdarbības vides attīstīša-
nos Lubānas novada teritorijā, ir nepieciešams 
apstiprināt 2019.gada biznesa ideju konkursa 
“SĀC LUBĀNĀ” nolikumu, kurā ir veikti atsevišķi 
grozījumi, kas precīzāk nosaka konkursā atbals-
tāmos uzņēmējdarbības veidus un sasniedza-
mos rezultātus.

Noklausoties Andra Kļaviņa sniegto informā-
ciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 10.punktu,  41.panta 
pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un 
attīstības komitejas (25.09.2018. protokols Nr.9, 
3.§) pozitīvo atzinumu, nolēma apstiprināt biz-
nesa ideju konkursa „SĀC LUBĀNĀ 2019” no-
likumu.

8. Par saistošo noteikumu Nr. 11 „Grozī-
jumi Lubānas novada pašvaldības 2018. gada 
30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par 
pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprinā-
šanu

Sakarā ar fi nansējuma saņemšanu Meirānu 
Kalpaka pamatskolas īstenotajam Ziemeļvalstu 
un Baltijas valstu sadarbības Nordplus projek-
tam, papildus līdzekļu nepieciešamību stacio-
nārās tualetes iegādei, neparedzētam ārkārtas 
remontam Lubānas pilsētas klubā un papild-
koncerta “Dziesma kā rasa sudrabot sāk” mu-
zikālajam nodrošinājumam, kā arī veicamajiem 
grozījumiem atsevišķu iestāžu un pasākumu 
izdevumu tāmēs atbilstoši ekonomiskās klasifi -
kācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un likuma  „Par 
pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu ņemot 
vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.09.2018. 
protokols Nr. 9, 4.§) pozitīvo atzinumu, nolēma 
veikt grozījumus pašvaldības 2018. gada budže-
tā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 11 
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018. 
gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 
„Par pašvaldības 2018.gada budžetu””.

Informāciju sagatavoja  Lita Žeiere

Vakance
SIA “Lubānas KP” aicina darbā uz 

nenoteiktu laiku remontatslēdznieku – 
traktora vadītāju (ar attiecīgās kategorijas 
tiesībām MTZ tehnikai).

Darba pienākumi:
vadīt, apkalpot tehniku;
piedalīties ūdenssaimniecības infra-

struktūras uzturēšanā.
Samaksa mēnesī pirms nodokļu no-

maksas EUR 616. CV sūtīt uz e-pastu: lu-
banaskp@inbox.lv vai nogādāt personīgi 
SIA “Lubānas KP” birojā Oskara Kalpaka 
ielā 4-1, Lubānā. Jautājumu gadījumā zva-
nīt +371 29400264.

Pasākumi oktobrī 
Bērnu literatūras 

nodaļā
 11. oktobrī Lubānas bibliotēkas Bēr-

nu literatūras nodaļā pieturēja Bibliokuģis 
„Krišjānis Valdemārs”. Iepazinām ar jūru 
un jūrniecību saistītās profesijas. 

 15. oktobrī sāksies konkursa Latvijai 
100. Lubāna. 3. kārta – Cilvēki. Konkur-
sa dalībniekiem būs jāatmin krustvārdu 
mīkla.

 No 15. oktobra aplūkojama izstāde 
ar konkursa Latvijai 100. Lubāna. 2. kār-
tas atbildēm „Manas mājas”. Šo izstādi 
kuplinās senāki Lubānas vidusskolas 
audzēkņu skolotājas Karinas Evaldas 
vadībā veikti pētījumi par mājām.

 24. oktobrī Bērnu/ Jauniešu/ Vecāku 
žūrijas 2017 eksperti dosies ekskursijā 
uz Sarkaņu Amatu māju un Kraukļu sko-
las muzeju. 

Meirānu tautas namā
3. novembrī plkst. 15.00

Koncerts
“Dziedādama danci griezu,

Mārtiņdienu sagaidot!”
Piedalās sieviešu deju kopas un

tradīciju kopa “Sietiņš”
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Paziņojums par 
nekustamā īpašuma izsoli

Lubānas novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātajā mutiskajā izsolē ar aug-
šupejošu soli apbūvētu nekustamo īpašumu „Grantiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas 
novadā, kadastra numurs 70580040127, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo 
platību 2729 m², uz kuras atrodas dzīvojamā māja ar trim palīgceltnēm. Izsoles 
sākumcena ir 2200.00 euro. Nodrošinājums 220,00 euro apmērā iesniedzams līdz 
pieteikuma iesniegšanas brīdim ar pārskaitījumu uz Lubānas novada pašvaldības 
reģistrācijas Nr. 90000054159, bankas kontu Nr. LV64HABA0551033331460, AS 
“Swedbank”, kods HABALV22. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas 
samaksa pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi jāiesniedz Lubānas novada pašvaldības kancelejā vai klientu ap-
kalpošanas centrā personīgi vai pa pastu: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads 
LV-4830, vai elektroniski adresē pasts@lubana.lv līdz 2018. gada 19. novembrim 
plkst. 17.30. Izsole notiks 2018. gada 20. novembrī plkst. 14.00 Lubānas novada 
pašvaldības administrācijas ēkā, 14. kabinetā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas no-
vadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā, kā arī 
pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv. Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 
64894941. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā. 

Par rudens lapu 
savākšanu Lubānas 
pilsētas teritorijā 
Šogad tiek plānots, ka no kokiem nokritušās lapas 

Lubānas pilsētā varēs tikt savāktas tam paredzētos spe-
ciālos maisos un nogādātas atsevišķā laukumā, lai varētu 
veikt to kompostēšanu. Lapu organizēta savākšana tiks 
veikta, lai nodrošinātu nepieciešamo pilsētas teritorijas 
sakopšanu rudens sezonā, kā arī lapu savākšana no-
drošinās iespēju izvairīties no Lubānas pilsētas teritorijas 
piedūmošanas, kas ik gadu rodas, iedzīvotājiem veicot 
rudens lapu dedzināšanu piemājas ugunskuros.

Rudens lapu savākšanas lielie maisi (big-maisi) Lubā-
nas pilsētas teritorijā varēs tikt izsniegti:

► vienam iedzīvotājam no daudzdzīvokļu mājas, kas 
uzņemsies atbildību par to, lai maisos nonāktu tikai lapas, 
nevis lapas kopā ar sadzīves atkritumiem;

► vienam no privātmāju īpašniekiem, kas nodrošinās 
vairāku kopā atrodošos privātmāju īpašnieku sadarbību, 
t.sk. varēs tikt nodrošināta tikai rudens lapu iebēršana 
maisos bez sadzīves atkritumu piemaisījumiem.

Lai varētu saņemt pieminētos maisus rudens lapu sa-
vākšanai, nepieciešams zvanīt Lubānas novada pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas speciālistam 
Guntim Stalbovam (64894491, 26110463) vai Lubānas 
novada pašvaldības vides dizaina speciālistei Elīnai Ra-
vinskai (26352423).

Pēc maisu piepildīšanas ar lapām, lūgums paziņot at-
bildīgajiem darbiniekiem nepieciešamību piepildītos lapu 
maisus nogādāt kompostēšanas vietā. Juridiskām perso-
nām, kuras veic savas teritorijas uzkopšanu, saskaņojot 
šīs darbības ar Gunti Stalbovu, arī ir iespējams nogādāt 
savāktās rudens lapas kompostēšanas laukumā. 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Tija Žvagina

Vasara aizskrējusi vēja spārniem un mūsu “Lubānas veselības un sociālās aprūpes 
centrs” sociālās aprūpes nodaļas klienti aizvien retāk un mazāk vēlas iziet laukā, tā vien grib 
satīties siltos plediņos un pasnaust!

25. septembrī mūsu centrā tika svinēti RAŽAS svētki. Klienti varēja aplūkot darbinieku 
izveidoto izstādi. Par šo svētku svinīgumu rūpējās Silvija Bērziņa ar savu ansamblīti un Lienīte 
Ozolniece ar savām dejotājām – senioru deju kopu “Varavīksne”. Sirsnīgs PALDIES jums par 
šo prieku! Tā kā septembrī tiek atzīmēta arī DZEJAS diena, tad starp dziesmām un dejām 
Vēsma Masa lasīja Ineses Toras dzeju. Pēc koncerta suminājām mūsu septembra jubilārus: 
V.P. – 80 gadu jubileja un V.A. – 73 gadu jubileja. Lai mīlestība, veselība un siltums mūsu 
jubilāriem!

1. oktobrī – SENIORU diena, kad arī neiztikām bez prieka. Paldies Lubānas novada pašval-
dībai par skaisto un garšīgo torti un Lubānas novada iedzīvotājai Līgai Bāliņai par skaistajiem, 
lielajiem puķu podiem un milzīgajiem ķirbjiem – priecāsimies un ēdīsim visu ziemu! Vēlam 
Jums, Līga, izturību, veselību un nezūdošu dzīves un darba mīlestību arī turpmāk!

Atskatoties uz aizgājušo vasaru, gribas padalīties ar kādu amizantu sarunu starp diviem 
mūsu klientiem, kuri atcerējās bērnības gadus, kad ganos gāja. L.L.: “Lai tiktu ātrāk mājās 
no ganiem, noķēru dunduru un ielaidu govij ausī. Draugs tajā pašā brīdī iedūra govij ar adatu 
dibenā. Govs sagrieza asti gredzenā un laida mājās, pārējās arī pakaļ!” G.U: “Mājās sutu dabūji 
par tādu izgājienu?” L.L.: “Neko tādu neatceros.” G.U.: “A es gadu vecai telei pie astes piesēju 
spainīti, tā to asti vicinot sabijās, ka ta lēca uz māju pāri visiem labības laukiem. Māte, ierau-
dzījusi spainīti telei pie astes, uzreiz saprata, kas par lietu. Ka ta dabūju pa stilbiem!” L.L. : “Jā, 
tā bija, bet tagad gan pēc tās slimības lūpa palika šķība kā mazam briedītim mežā!”

Vēlreiz sirsnīgs paldies visiem, kas mūs atceras, apciemo un iepriecina. Jauku un siltu 
visiem rudeni vēlot, VSAC centra klienti un darbinieki. Sociālā darbiniece Iluta Ozoliņa

Lubānas veselības un 
sociālās aprūpes centrā

20. septembrī Lubānā tika atklāta un likvidēta mari-
huānas audzētava. 

Tika konfi scētas narkotiskās vielas lielā apmērā – gan 
zaļā masa, gan kaltēta marihuāna. Ir aizturēta viena persona, 
kurai ir piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Informā-
cijas avots – reģionālais laikraksts “Stars”

Lubānā aptur marihuānas 
audzētavas darbību

Noslēdzies 12 mēnešu tikšanos cikls “Dzimis 
Lubānas pusē, audzis Latvijai”, kas tapis, biedrībai 
“Lubānas Puse” sadarbojoties ar Lubānas novada 
tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centru. Visa 
gada garumā, sākot no pagājušā gada novembra, mūs 
ar savu klātbūtni Lubānā pagodināja: brāļi Guntis un 
Ingus Feldmaņi, māsas Rudīte Koka un Sarmīte Stalta, 
Ilze Garanča, Egils Grīnfelds, Rolands Greiziņš, Ri-
nalds Sluckis, māsas Agita Pusvilka un Santa Pusvil-
ka-Bierande, Jānis Liepiņš, Ieva Rozentāle, Agris Gal-
vanovskis, Rudīte un Valdis Jānis Platie, Aira Birziņa.

Paldies pasākuma atbalstītājiem par sniegtajām 
dāvanām viesiem: SIA “Hereford Agro”, Daigai Čeverei 
un brīvdienu mājai “Kodoli”, ZS “Lettes”, Lubānas vī-

notavai (SIA “Aiviekstes klēts”), piemājas saimniecībai 
“Rozas”, biedrībai “Aborieši”. Dāvanas viesiem gādā-
jām arī no SIA “Daina 2”, Katrīnas Valaines, Ivetas Za-
riņas, ZS “Zvaigznītes”. Pateicība Lubānas novada paš-
valdībai par mājīgo telpu pieejamību un pārsteiguma 
dāvanām cītīgākajiem pasākumu cikla apmeklētājiem. 
Neatsverams atbalsts pasākumu organizēšanā visas 
12 tikšanās reizes bija arī Ilze Kraukle. Taču šis viss 
nebūtu noticis, ja pasākumi nebūtu apmeklēti. Prieks, 
ka pasākumu organizatoru intereses sakrita ar tikša-
nos apmeklētājiem. Varam atklāt, ka visas 12 tikšanās 
apmeklēja 5 cilvēki, 11 un 10 reizes arī 5 apmeklētāji. 
Taču neviltots prieks par ikvienu apmeklētāju, kurš vie-
nu sestdienas rītu mēnesī nolēma ziedot par labu šīm 

tikšanām.
Pasākumu cikls noslēdzies un nepamet labi pa-

darīta darba sajūta – uz Lubānu pie savējiem esam 
atveduši tos, kurus vienmēr uzskatīsim par Lubānas 
puses ļaudīm. Pie mums ir bijuši viesi, kuri atraduši 
savu īsto vietu dzīvē. Kas viņiem visiem kopīgs? Tā 
varētu būt aizrautīga sava darba darīšana. Teicienu, ka 
darbs vienlaikus ir arī aizraušanās, dzirdējām no ikvie-
na viesa. Esam smēlušies iedvesmu un drosmi savu 
sapņu un mērķu realizācijai. Lai top kas skaists un nav 
svarīgi, cik liels, bet no sirds Tavās mājās un mūsu 
Lubānas novadā. Uz tikšanos! 

Biedrības “Lubānas Puse” vārdā,
Lidija, Inga, Ilze, Anita un Tija

Noslēgušās ikmēneša tikšanās “Dzimis Lubānas pusē, audzis Latvijai”
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Lai arī aicināti vasarā, tikšanās laiku ar 
Plato ģimeni Lubānā atrodam rudenī. Tik-
šanās viesi ir sava aroda meistari: Rudīte –  
lieliska audēja, bet Valdis – akmens restau-
rators, abi – Latvijas vērtību glabātāji. 

Sarunu uzsāk Rudīte, sveicinot visus 
klātesošos: “Sveicināti, Lubānē!”, tieši tā, kā 
to darījusi Rudītes vecāmāte Vilhelmīne Sau-
līte. Rudīte uzsver, ka bērnība bijusi ļoti jauka, 
notikumiem bagāta. Vairākkārt uzsver ģime-
nē ieaudzināto darba tikumu, atbildību, jo vi-
siem, arī pašiem mazākajiem, bija savi darbi-
ņi. Kā pirmo darbu kopā ar dvīņu brāli Māri 
Rudīte atceras govju ganīšanu. Rudīte atmi-
nas, ka 70-tajos gados Lubānā bija ļoti daudz 
audēju un ģimenes mājās Brīvības ielā vien-
mēr augšas stāvā bijušas trīs aužamiem dar-
biem pilnas stelles. Meitenes darba pienāku-
mos ietilpa paziņot nākamajai Lubānas 
puses audējai, ka stelles ir atbrīvojušās. Vien-
mēr bijusi interese par rokdarbiem un auša-
nu, mācījusies arī bērnu mākslas skolā. Pēc 
9. klases tika izlemts mācīties Rīgas lietišķās 
mākslas vidusskolā, lai arī bijušas domas par 
Bulduru dārzkopības vidusskolu. Ceļš aizvir-
zās uz Rīgas lietišķās mākslas vidusskolu, 
kur pamatīgi apgūta aušanas tehnika, dip-
lomdarbā veidots gobelēns. Tālāk mācīties 
Latvijas Mākslas akadēmijā bijis nedaudz 
bail. Pirmais darbs Rīgas kombinātā “Māks-
la”:  izteikti latviska vide, kolektīvs kā ģimene. 
Ražošana kombinātā bijusi 2 maiņās, tur sa-
stapti lieliski skolotāji un Rudīte šo posmu 
atceras ar lielu prieku. Pats pirmais darbs – 
sarežģīts Zemgales brunču audums un tā 
darbs sāk saistīties ar apģērbu darināšanu. 
Tālāk jaunā Plato ģimene nepilnus 4 gadus 
dzīvo Lubānā, tad pārcelšanās uz Jāņmuižu. 
Rudīte skolā māca aust. Skolnieču grupas 
lielas, steļļu maz, attiecīgi tās meitenes, kam 
mazāka pacietība, pie saviem brunčiem ne-
tiek, bet ir tādas, kas vēl šodien ar pateicību 
nēsā pašu austos brunčus. Pēc skolas sākās 
mazā uzņēmēja laiks. 

Aužot ir pagājuši 38 gadi. Tas ir gan mai-
zes darbs, gan hobijs. Rudīte ir optimiste, un 
aušana aizdzen grūtsirdību. Audēja gan ne-
mēra austo metros, taču zina droši, ka ļoti 
daudzos Cēsu puses pašdarbības kolektīvos 
ir atrodams kas viņas austs. Ir arī citi darbi. 
Kāda projekta laikā Cēsīs tapuši darināti vi-
duslaiku tērpi (kleitas, krekli, bikses, cepures, 
kapuces) Cēsu pils gidiem. Visi audumi tapu-
ši stellēs. Vilnas tērpi oderēti ar linu, šūts ar 
roku, visas vīles punktotas. Seko līdzīgs pa-
sūtījums kādam zviedru muzejam. Gatavoti 
pasūtījuma kāzu tērpi, ir noausta Kārļu Aina-
vas villaine, kurā ieausti 6000 vara riņķīšu. Šis 
apjomīgais darbs, kas tapis tikai 2 mēnešu 
laikā, bijis kādas Kurzemes saimnieces mūža 
sapnis. Darbības laikā izveidojusies sadarbī-
ba ar dažādiem māksliniekiem, amatniekiem, 
lai varētu pilnībā nokomplektēt tērpu. Sarunu 
ar savām vēsturiskajām zināšanām papildina 
un precizē vīrs Valdis. Ne brīdi nepamet sajū-
ta, ka abi ļoti augstu vērtē otra darbu. Valdis 
ir arī lielākais palīgs steļļu remontam un jauna 
auduma ievilkšanai. Uzzinām, ka Rudīte dari-
na arheoloģiskos, viduslaiku, etnogrāfi skos 
tērpus. Valdis uzsver, ka saglabājušies visti-

camāk ir dižciltīgo iedzīvotāju tērpi, bet 
ugunskapu dēļ vietām saglabājies pavisam 
maz liecību. Latgaļu tērpus glābis tajos eso-
šais lielais vara daudzums. Rudīte darina arī 
karogus, pēdējais no tiem sarežģītā skalu 
tehnikā tapis Lubānas vidusskolas jauniešu 
deju kolektīvam “Raksti”. Atgriešanās pie Lu-
bānas puses audējām sākusies caur Lienītes 
Ozolnieces pasūtījumu Lubānas deju kolektī-
vu tērpiem, un tad jau tālāk saziņa ar Sandru 
Valaini, kā rezultātā Lubānas māja Brīvības 
ielā atkal uzņem audējas. Bet pašreiz lielā-
kais dārgums ģimenē ir 3 mazbērni, kas lolo-
jami un mīlami.

Valdis, uzsākot sarunu, uzsver Lubānas 
skolas nozīmi, tās vidi, darba tikumu. Par 
skolas laikiem gan izskan arī joks (domājams 
ar savu patiesības devu): kad maziņš, tad visi 
skolotāji slikti! Un vēl, apcerot to, ka visur Lat-
vijā un arī Lubānā ir lielas bažas par strauju 
iedzīvotāju skaita mazināšanos, Valdis izsaka 
domu, vai maz mēs zinām, cik cilvēkiem šeit 
ir jādzīvo, varbūt šis pašreiz ir pareizais un 
optimālais iedzīvotāju skaits. Tas liek domāt 
citās kategorijās. 

Valdis ir akmens restaurators, apgalvo, 
ka ģimene ir viņa darba lielais atbalsts, kā arī 
sakās piesavinājies abus bērnus Madaru un 
Rihardu, kuri aizgājuši Valda pēdās un strādā 
restauratora profesijā, tā kā aušana noteikti 
esot sarežģītāka. Restaurators uzskata, ka 
viņa darbs ir hobijs, par kuru maksā. Valdis ir 
patiesi lepns, ka tagad jau 3 ģimeņu pamata 
nodarbošanās ir restaurācija. Unikālais darbs 
pašreiz ir griestu gleznojuma pārvietošana 
25 m2 platībā, tas ir kas nebijis, jo parasti ir 
runa par 4-6 m2 pārvietošanu. Plato ģimenē 
visi – gan vecāki, gan bērni ir Latvijas amat-
niecības kameras amata meistari. Pirmais 
restaurācijas objekts Valdim bijis Dannenš-
terna nams Mārstaļu ielā, Rīgā (ēka celta 
17.gs. beigās). Ļoti daudz darba ir ticis iegul-
dīts Raunas pilsdrupās, kurās darbi nebija 
veikti kopš 19.gs., kā arī Lestenes baznīcā. 

Darba veikšanai nepieciešams daudz teorē-
tisko un praktisko zināšanu. Un ideāls darbs 
ir tas, ja, pieņemot darbus, ir jautājums un 
neizpratne, vai un kur vispār ir bijis kas darīts. 
Valdis uzskata, ka destruktīvākie periodi Lat-
vijas būvmākslai ir zviedru laiku beigas, Katrī-
nas II laiks attiecībā pret baznīcām, 20.gs. 
20.gadu agrārā reforma un privatizācijas pe-
riods, diemžēl pēdējie divi – postošākie. Ir arī 
skaidrs, ka visas vērtības nav iespējams sa-
glabāt, jo tas vērtējams naudā. Darbā arī tiek 
piemērota netradicionāla pieeja – Rīgas bir-
žas ēkā tiek rasts risinājums kamīna restaurā-
cijai, kad daudzās zudušās detaļas tiek aiz-
stātas ar identiskas formas stikla daļām. Vai 
varat iedomāties stikla kamīnu? Izrādās, ka 
tas ir iespējams. Vēl darbs Daugavpils cietok-
snī, Cēsu pilsmuižā, Cēsu viduslaiku pilī, 
Rundāles pilī, Doma baznīcā, Rīgas pilī. Kas 
akmens restauratoram ikdiena, tas mums, 
klausītājiem, izbrīns un kārtējais muzeja ap-
meklējums. 

Tikšanās kā vēstures sapņu stunda! Tik 
plaša informācija par Rīgas pils pēdējiem 
restaurācijas darbiem būs grūti atrodama. 
Tas faktiski ir atsevišķa raksta vai lekcijas 
vērts. Kur vēl īpašais stāsts par Lubānas pil-
sētas ģerboņa pārvietošanu Rīgas pils Ģer-
boņu zālē, bet par to citreiz. Apbrīnojama 
pacietība, akurāts, pacietīgs pētnieka darbs, 
taču nereti nepieciešams pieņemt ātrus, bet 
pārdomātus lēmumus.

Laiks pagājis nemanot, iepazīti lieliski 
sava aroda meistari, tai pat laikā vienkārši un 
sirsnīgi savas zemes patrioti. Fantastisks 
darbs un, iespējams, Rudīte un Valdis viens 
bez otra nebūtu sasnieguši tik izcilus rezultā-
tus savos arodos, kā esot kopā. Kā brīnumā 
varam klātienē skatīt ģimeni, kurā ir patiesi 
laimīgi cilvēki, kas dara sev tīkamu darbu. 
Paldies par iedvesmu veikt lielākus darbus 
tepat – Lubānas pusē! 

Tija Žvagina

Ieaust un iebūvēt Latvijas izjūtu Ieaust un iebūvēt Latvijas izjūtu 
sirdīsirdī
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Sveicināti! Rudens pirmais mēnesis sep-
tembris ir paskrējis nemanot, jo gaisā bija 
jūtams vasaras siltums, ziedu smarža, rei-
zēm viegls vējiņš. Ceru, ka brīnišķīgi pava-
dījāt vasaru, guvāt jaunu pieredzi, smēlāties 
radošas idejas jaunajam mācību gadam.

1. septembris – ZINĪBU diena, kad satie-
kam savus klasesbiedrus, draugus, skolotā-
jus. Laiks, kad dalāmies viens ar otru savos 
vasaras piedzīvojumos. Ir sācies jauns dar-
ba cēliens, saņemti pirmie vērtējumi, patei-
cības, sasniegumi sportā.

Šajā mēnesī skolā ir notikušas arī da-
žādas aktivitātes, kas ļauj skolēniem izkopt 
veselīgu dzīvesveidu, iepazīt tuvāk latviskās 
tradīcijas, praktiski darboties. Īpaša ir oktob-
ra pirmā nedēļa, kad skolā (Nordplus pro-
jekta ietvaros)  viesojas skolēni no Lietuvas 
un Dānijas.

Jaunu mācību gadu uzsākot, novēlu 
jums prieka pilnu, radošu un ar daudz gud-
rām domām apveltītu šo mācību gadu!

Agnese Ērgle

 11. septembris – dzejas diena
 13. septembris – 7.-8.klases skolēni 

devās mācību ekskursijā uz Lubānas nova-
da bērnu bibliotēku. Iepazināmies ar Kal-
paka ielas vēsturi un citiem objektiem Lu-
bānā. Paldies bibliotekārei Birutai Ēķei un 
skolotājai Aijai Andersonei par interesanto 
stāstījumu, uzzinājām daudz ko jaunu. Ak-
tīvi iesaistījāmies arī nākamajā konkursa 
uzdevumā “Manas mājas stāsts”.

 14.-15. septembrī skolas koman-
da (Samanta Apša, Daniels Pauls, Marina 
Puška, Kaspars Skudra, Edgars Solov-
jovs, Dagnis Mikals, Agnese Ērgle, Rai-
vo Vidvuds Pličs) kopā ar skolotājām Ilzi 
Stipro un Vinetu Bormani devās uz Karoga 
svētkiem Liepsalās.

 19.septembris – 6.-9. klašu skolēni 
devās LVM organizētajā Meža ekspedīcijā 
uz Latgales pusi. Skolēni darbojās 10 sta-

cijās, iegūstot zināšanas par meža stādī-
šanu, kopšanu un dažādiem darbiem, kas 
saistīti ar mežu.

 27. septembris – Miķeļdienas aktivi-
tātes Meirānu tautas namā kopā ar tradīciju 
kopu “Sietiņš”. Agrāk Miķeļdiena tika svinē-
ta trīs dienas pēc kārtas, tāpēc skolēniem 
šajā dienā bija iespēja iepazīt katras dienas 
aktivitātes; iegūt zināšanas par Miķeļdienu, 
iet dažādās rotaļās un pārdot savu saražo-
to produkciju.

 27. septembrī – Dagnis Mikals, Reinis 
Novakšanovs, Edgars Sojovjovs piedalījās 
futbola sacensībās (sk. Linda Kāposte),  ie-
guva 3. vietu.

 No 1.-5.oktobrim skolā norisinājās 
Nordplus Junior Mobility  Project „Creative 
activities leading to the best choice in the 
future”.

Rudenim neierasti siltā un brīnišķīgā 
dienā – 11. septembrī 1.-6. klases sko-
lēni devās uz dzejas stundu skolas bib-
liotēkā. 

Dzejas stundā notika augusta mēnesī 
iznākušās jaunās dzejoļu grāmatas “Rekur 
ir!” atvēršanas svētki. Šī grāmata ir dzejnie-
ku dāvana visiem Latvijas bērniem mūsu 
valsts simts gadu jubilejā. Grāmatā sati-
kušies gan slaveni un pazīstami dzejnieki, 
gan jaunie debitanti. Visi dzejoļi ir nesen 
radušies. Tēmas nomaina cita citu – ģime-
ne, skola, gadalaiki, daba, darbi un nedar-
bi, svētki un svinēšana. Katram bērnam te 
atradīsies kaut kas pa prātam. Domāts arī 
par dažādām lasītprasmes spējām. 

Grāmatā rotaļājas mākslinieces Ievas 
Maurītes radītie tēli – suņuks, peles, pūcīte, 
zirneklītis un citi. Bet pats galvenais – visi 
dzejoļi ir jauni, daļa no tiem tapuši tieši šim 
krājumam.

Skolēniem bija iespēja sēdēt autora 
krēslā un lasīt sagatavotu dzejoli. Tas bija 
atbildīgs un interesants uzvedums, iepa-
zīstināt skolasbiedrus ar nedzirdētiem dze-
joļiem.

Par jauku noformējumu un gardiem 
bumbieriem parūpējās bibliotekāre Dina. 
Paldies visiem dalībniekiem!

Informāciju sniedza 
skolotāja Vita Sniķere

Re kur ir!

Olimpiskā 
diena

“Šogad “Olimpiskās dienas 2018” devīze 
Latvijā bija – “Teniss vieno!”. Tā bija veltīta 
Olimpiskā sporta veida – tenisa popularizē-
šanai”.

Diena sākās ar Olimpisko rīta vingrošanu, 
kuras mērķis ir dalībniekus pamodināt un sa-
gatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī 
atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā 
ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu.

Pēc vigrošanas visiem skolēniem bija ie-
spēja piedalīties dažādās sporta aktivitātēs 
gan individuāli, gan komandās. Darbojoties 
komandās, vajadzēja prasmi sadarboties, būt 
izpalīdzīgiem, pacietīgiem, jo uzvarēt var tikai 
kopīgiem spēkiem. Diena aizritēja jaukā un 
līksmā atmosfērā. Dienas noslēgumā skolēni 
saņēma diplomus un balvas par veiksmīgiem 
startiem, bet komanda, kas kopvērtējumā iz-
cīnīja 1.vietu, ieguva Olimpisko kausu.

Paldies skolotājai Lindai Kāpostei par no-
organizēto pasākumu, kā arī visiem, kas viņai 
palīdzēja. Uz tikšanos nākamgad!

Marina Puška, 8. klase 

Interesanti. Aktu li

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2018. gada  oktobris
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Oktobra pirmā nedēļa Meirānu Kalpaka 
pamatskolā aizvadīta spraigā, bet radošā 
gaisotnē kopā ar jauniegūtajiem draugiem 
no Kasseboelle brīvās skolas (Dānijā) un 
Kražantes proģimnāzijas (Lietuvā) Nord-
plus Jauniešu mobilitāšu projektā Nr. 
NPJP-2018/10344 „Creative activities le-
ading to the best choice in future”.

Projekta ideja ir aicināt jauniešus pavadīt 
savu brīvo laiku lietderīgi – kopīgi atpūšoties 
un mācoties vienam no otra. Piedaloties ģeo-
grāfi jas, vizuālās mākslas un latviešu valodas 
stundās, projekta dalībnieki pētīja kokus, 
iepazina Latvijas dabu, kultūrvēsturiskos no-
vadus, valodas bagātības, tautasdziesmas, 
savas emocijas un pārdomas ar otu un krā-
sām uzlika uz papīra. Radošajās darbnīcās 
– dekupāža, sveču liešana, atslēgu piekariņu, 
tautisku lellīšu, organzas piespraužu, sapņu 
ķērāju un laminētu gleznu no dabas materiā-
liem gatavošana. Par to, ka jauniešu izdomai 
nav robežu, pārliecinājāmies, ciemojoties 
Lubānas mākslas skolā, veidojot kolāžu grā-
matiņas par tēmām „Trakā diena”, „Pūkainais 
kosmoss”, „Lietainais bezmiegs”. 

Madonas jauniešu centrā „Kubs” katram 
bija iespēja iejusties modeļa lomā, kā arī pa-
gatavot no otrreizējās pārstrādes materiāliem 
paliktnīti tējas krūzei. Loka šaušanas, laivo-
šanas un orientēšanās iemaņas praktizējām 
dabas takā „Aiviekstes ozoli” Lubānā, bet 
fotoorientēšanos un nobraucienus pa trosi 
izbaudījām „Smeceres sila” bāzē Madonā. 
Madonas muzejā aplūkojām A.Celmiņas 
tekstilmākslu un  K.Rubenes gleznas, kā arī 
ielūkojāmies padomju laika jauniešu ikdienā 
izstādē „Vai viegli būt jaunam?” Īpašs izai-
cinājums mūsu ciemiņiem bija 8 km garais 
pārgājiens uz O.Kalpaka dzimtajām mājām 
„Liepsalām”, kuras atklāt mums palīdzēja 
„Karoga svētkos” skolu komandu veidotās 
reklāmas, orientēšanās spēle un militarizētas 
stafetes. Lubānas jauniešu centrā tikām uz-
ņemti ar skanīgu priekšnesumu, siltu tēju un 
kopīgām rotaļām un vakarēšanu, spēlējot gal-
da spēles. Mūsu draugi apmeklēja arī putnu 
dārzu „Rozas” un Lubānas novada tūrisma 
un informācijas centru. Komandas gars, ve-
selīgs azarts un pozitīvas emocijas neizpalika 
jautrības stafetēs, konkursos un spēļu vakarā. 
Jautra  kņada kādā pēcpusdienā valdīja  sko-
las ēdamzālē latviešu ēdienu pavārmākslas 
meistarklasē. Kas var būt garšīgāks par pašu 
gatavotiem pīrāgiem, rasolu, sieru un saldē-
jumu! Skolotāju dienas noskaņās aicinājām 
kolēģus pievienoties Lubānas novada izglītī-
bas iestāžu darbiniekiem veltītajā pasākumā 
Meirānu tautas namā, kuru rīta pusē piedim-
dināja drošais dejas solis un pieskandināja 
skolēnu skanīgās balsis dažādās valodās.

Neskatoties uz to, ka aizvadīta projekta 
pirmā tikšanās, nākamās jau tiek plānotas, 
tāpat kā kopīgs darbs visa mācību gada ga-
rumā, apgūstot un izkopjot 21.gadsimtam bū-
tiskas komunikācijas, svešvalodu, IT, kultūras 
izpratnes iemaņas. 

Paldies par kopā būšanu novada jaunie-

šiem Unai, Matīsam, Kristiānai, Jetei, Edijam, 
Nikolai, Ditai, Kētai, paldies par sadarbību, 
atsaucību un atbalstu Līgai Padomai, Ilzei 
Krauklei, Sandrai Valainei, Dacei Rudzītei, 
Mārim Valainim, Edvīnam Ozoliņam, Dacei 
Feldmanei, Tamārai Tiltiņai, Oskaram Žvagi-
nam, „Lubānas patērētāju biedrībai”, kafejnī-
cai „Šlāgeris”, z/s „Rozas”, SIA „Lubauto” un 
„Ceļavējš”, Madonas novada jauniešu cen-
tram „Kubs”, Kristiāna Dāvida pamatskolai, 
Madonas novadpētniecības un mākslas mu-
zeja, tūrisma un rekreācijas centra „Ezernie-
ki”, sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils”, 
Meirānu tautas nama darbiniekiem. 

Neatsverami palīgi ir mūsu skolotāji, kas 
gatavi iesaistīties jebkurā avantūrā un nebai-
dās sazināties jebkurā svešvalodā. Paldies 
Rudītei, Inesei, Ilvai, Marutai, Dacei, Vitai, Vi-
netai, Lanai, Aivai, Marutai, Ausmai, Jānim, 
Dzirkstītei, Ivetai! Paldies Ilonai un Mirdzai par 
pacietību, izpildot mūsu mainīgās vēlmes, un 
gardajiem ēdieniem! Paldies Riharda, Mari-

Darbosimies šodien, noderēs rīt

nas un Sabīnes, Agneses un Jēkaba, Matīsa 
un Andra, Samantas, Edītes, Aivas, Vinetas, 
Lanas ģimenēm, kas rūpējās par ciemiņu lab-
sajūtu nedēļas garumā! 

Ir cilvēki, kas palīdz citiem tikai ar to, ka 
atrodas uz šīs planētas. Un ir cilvēki, kas vien-
mēr cenšas palīdzēt citiem... Jūs apvienojat 
sevī abas šīs īpašības... Gribas teikt I.Ziedoņa 
vārdiem: „Radi savu pasauli! Šī pasaule cilvē-
kam ir par lielu. Tai nav jābūt lielai, bet tai jābūt 
bagātai. Un tai nav jābūt skatlogā izstādītai, 
bet ja tevi atrod ciemiņš, lai tu vari to pacienāt. 
Lai tavā skābputrā ir kunkuļi kā nevienam. Lai 
paliek krāsaina dzirkstele no tavām glazūrām 
viņā! Un lai aizejot viņš paņem ķiršu kauliņu 
no tava dārza. Tas nav maz.”

Plašāku informāciju meklējiet www.meira-
nukalpakapsk.lv (sadaļā „projekti”) vai https://
twinspace.etwinning.net/71778/home. 

Projekta koordinatore
 Ilze Stiprā
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NOVADĀ

Meirānos nodibinātās biedrības “Vienā solī” 
aktīvisti un atbalstītāji 24. septembrī veica lielis-
ku darbu savas dzīves vides uzlabošanai. Tal-
cinieki bija pulcējušies Aiviekstes krastā netālu 
no bijušās Meirānu krejotavas (teritorija posmā 
no Meirānu Kalpaka pamatskolas līdz Aivieks-
tes tiltam), lai sakoptu šo upes krasta daļu.

Valstī noteiktā ofi ciālā brīvdiena lieti node-
rēja apkārtējās vides sakopšanai! Kā pastāstīja 
biedrības pārstāve Ina Bidiņa, uz kopīgo talku 
bija pulcējušies aptuveni 13 cilvēki, gan vietē-
jie meirānieši, gan arī palīgi un domubiedri no 
Lubānas. Tika griezti krūmi, savāktas kritalas, 
sakopta zemsedze un rezultātā lieliski attīrīta, 
kā arī sakopta atpūtas vieta pašiem un viesiem! 
Būs iespēja šajā vietā doties peldēties, piestāt 
laivotājiem un vienkārši atpūsties brīvā dabā.

Prieks par līdzcilvēku vēlmi pašiem sakārtot 
novada teritoriju, kas pieejama daudz plašākam 
līdzcilvēku lokam. Paldies visiem talciniekiem 
par veikto darbu!

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tija Žvagina

Talka Meirānos

Svētdien, 30. septembrī, piemājas disku 
golfa laukumā Lettes, kas atrodas Indrānu 
pagasta “Lettēs”, Lubānas novadā, notika jau 
otrās disku golfa mešanas sacensības. Trasē 
ir 15 grozi, kopējais metienu skaits, ar ko ir jā-
iziet trase – 49. Sacensībās tika veikti 2 apļi. 
Piedalījās 32 dalībnieki divās grupas.

Rezultāti:
Grupā “Tie, kas kaut ko māk” (reitings 

virs 700)
1. vieta – Nauris Sirmacis (Gulbene),
2. vieta – Armands Vaičuls (Gulbene),
3. vieta – Rolands Gruzītis (Lubāna).

Grupā “Tie, kam vēl jāpamācās” –
1. vieta – Artūrs Trokša (Lubāna),
2. vieta – Kaspars Cers (Ērgļi),

“Miķeļdienas metiens” Lettēs Izstāde Lubānā
Lubānas novada tūrisma un kultūr-

vēsturiskā mantojuma centrā no 2. ok-
tobra plkst. 15.00 līdz 15. decembrim būs 
apskatāma Rēzeknes Mākslas un dizaina 
vidusskolas audzēkņu darbu izstāde.

3. vieta – Aivis Kārkliņš (Ērgļi).
Lubānieši, kas piedalījās sacensībās, spī-

tējot stiprajam vējam – Edgars Saulītis, Ģirts 
Žeiers, Āris Feldmanis, Aleksandrs Ozoliņš, 
Edmunds Dzilna, Ēriks Kočāns, Edvīns Ozo-
liņš, Artis Vīksne, Gatis Līcītis, Rolands Sale-
nieks, Lelde Pērkone, Nauris Puja.

Paldies par gardo pusdienu zupu Jolantai, 
Zanei, Vijai un Miķelim!

Par aktualitātēm piemājas disku golfa lau-
kumā Lettes var uzzināt un sekot līdzi – https://
www.facebook.com/discgolfl ettes/

Trasē gaidīts jebkurš interesents, iepriekš 
sazinoties ar Rolandu pa tālruni 29169497. Nā-
kamās sacensības jau oktobrī!

Laila Ozoliņa

Jauniešu centra 
aktivitātes 

oktobrī
Esam iesoļojuši jau rudenī, krāsojas la-

pas, vakari paliek arvien  garāki, tāpēc jau-
niešu centrs katru otrdienas pēcpusdienu 
aicina Tevi uz galda spēļu vakarēšanu.

12. oktobrī notika “Ābološanās” pasā-
kums. Ko tik no āboliem nevar pagatavot? 
Visi tika aicināti paķert līdzi kādu ābolu, var-
būt citā dārzā garšīgāks! 

13. oktobrī notiks Lubānas novada jau-
niešu domes vēlēšanas. Ja esi jaunietis 
vecumā no 13-25 gadiem un vēlies pievie-
noties jauniešu domei, piesakies! Sūti savu 
pieteikumu-motivācijas vēstuli uz lubana-
snj@gmail.com līdz 12.10.2018. 

Oktobra otrajā pusē, 27. oktobrī, Lubā-
nas novada jaunieši plāno dambretes/šaha 
turnīru, bet 3. novembrī aktīvākie jaunieši 
dosies ekskursijā uz Cēsu pusi. Kādu ru-
dens pēcpusdienu ceram klausīties Ameri-
kas stāstos kopā ar Ildzi Markovu un Aneti 
Šķēli. Uz tikšanos Lubānas novada jaunie-
šu centrā!  Līga Padoma

Biedrībā 
“Saulains rīts” 

oktobrī
Biedrība “Saulains rīts” A/S “Latvijas 

Valsts meži” un nodibinājuma “Fonds”, 
“Ziedot.lv” projekta "Stipru un veselu ģimeni 
katram bērnam!" ietvaros  piedāvā Lubānas 
novada bērnu vecākiem:  

– Piektdien, 19. oktobrī plkst. 15.00 Lu-
bānas novada jauniešu centra telpās nodar-
bība ģimenēm ar dažāda vecuma bērniem 
“Spēles ģimenei tumšajos rudens un ziemas 
vakaros”. Ja arī jums ir kāda spēle, ko ie-
mācīt citiem, droši ņemiet to līdzi, dalīsimies 
pieredzē, kā vadīt vakarus ģimenes lokā.

– Svētdienās vēl oktobra mēnesī vidus-
skolas sporta zālē vingrošanas nodarbības. 
Plkst. 9.00 uz nodarbībām tiek aicināti inte-
resenti vingrošanai ar lielāku noslodzi, bet 
plkst. 11.00 iesācēji, bērni kopā ar vecākiem, 
cilvēki ar noteiktu invaliditāti. 

Nodarbības vada Māris Valainis. Tuvā-
ka informācija un pieteikšanās uz nodarbī-
bām pie  projekta vadītājas Vēsmas Masas 
(t.20275661).

Iespēja saņemt 
gravēšanas/frēzēšanas 

pakalpojumus 
Lubānas novadā

Šī gada rudenī ir pabeigts lielisks projekts ar Ei-
ropas Savienības, Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu, tādējādi apvienojot 
papildus fi nansējuma iespējas un pašu līdz šim apgū-
tās iemaņas jaunā kvalitātē. Iegūstot ES struktūrfondu 
atbalstu, rasta iespēja Lubānas novadā nodibināt jaunu 
uzņēmumu – SIA “Rudice”, lai varētu sniegt klientiem 
modernus un mūsdienu tehnoloģijām atbilstošus pa-
kalpojumus tepat reģionā. 

Projekta ietvaros ir iegādāta gravēšanas/frēzēša-
nas iekārta, lai nodrošinātu individuālo un korporatīvo 
klientu vēlmes, izgatavojot personifi cētus prezentrek-
lāmu darbus. Papildus tam uzņēmums varēs izstrādāt 
dažādas sagataves juvelieriem un amatniekiem. Deta-
lizētu informāciju par uzņēmuma pakalpojumiem ie-
spējams iegūt, rakstot e-pastu uz rudicelatvia@gmail.
com vai skatot informāciju sociālā tīkla Facebook kon-
tā “RudIce”.

Projekta Nr. 18-05-AL23-A019.2106-000013, 
“Juveliera gravēšanas, frēzēšanas iekārtas iegāde 
uzņēmuma attīstības sekmēšanai un ekonomiskās iz-
augsmes veicināšanai reģionā“. Kopējais fi nansējums 
7616,95 eiro, t.sk. ELFLA fi nansējums 5331,86 eiro 
apmērā.

Lauku atbalsta dienests
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INTERESANTI

Aktīvi un draudzīgi 1.oktobrī aizvadīta Senioru sporta diena. 
Sportisko pasākumu organizēja Lubānas novada pašvaldības sporta 
pasākumu organizators Māris Valainis, draudzīgu atbalstu pasāku-
ma balvu nodrošināšanai sniedza Latvijas Sporta veterānu-senioru 
savienība un potenciālos dalībniekus aktīvi uzrunāja Lubānas nova-
da pensionāru biedrība “Cerība”. 

Pasākumā piedalījās aptuveni 16 viedā vecuma dalībnieki. Aktivitātes 
tika uzsāktas, veicot braucienu ar velosipēdiem pa Lubānas ielām, lai pa-
rādītu, ka Lubānas novada seniors ir aktīvs, spēcīgs un sportisks! Tālāk 
seniori varēja izvēlēties sev tīkamāko nodarbi – vai tā būtu vingrošana 
ar nūjām vai nūjošana dabas takā “Aiviekstes ozoli”. Tāpat bija iespē-
ja izmēģināt spēkus novadā popularitāti iegūstošā diskgolfa disciplīnā, 
neizpalika arī iespēja pilsētas kluba telpās spēlēt galda tenisu, novusu, 
badmintonu, šahu, dambreti un citas galda spēles.

Ja citas organizācijas atbalstu dažādām aktivitātēm sniedz tikai infor-
matīvi, tad šoreiz esam saņēmuši patiešām skaistu un taustāmu atbalstu 
no Latvijas Sporta veterānu-senioru savienības, jo minētā organizācija 
nodrošināja Senioru sporta dienas dalībniekiem lieliskas dāvanas. Pal-
dies par piemiņas medaļām, goda zīmēm, karodziņiem, somiņām, kas 
rotātas ar Latvijas simtgades zīmi! 

Kā saka Senioru sporta dienas galvenie organizatori un tiesneši Mā-
ris Valainis un Ansis Deksnis, patiesi izdevusies sportiska, pozitīviem mir-
kļiem bagāta diena. Kustībā ir dzīvība! 

Uz tikšanos nākamajā Lubānas novada Senioru sporta dienā! 

Tija Žvagina

Senioru sporta diena

Noslēguma, divpadsmitā tikšanās pasākumu 
ciklā “Dzimis Lubānas pusē, audzis Latvijai” noti-
ka 6. oktobrī, kad tikāmies ar kordiriģenti Airu Bir-
ziņu. 

Par Airu, kā visiem labi zināmu un publisku per-
sonību, publiskajā telpā pieejams daudz informāci-
jas. Šoreiz apkopoti tikšanās laikā atklātie 10 mazāk 
zināmie fakti. Plašāku atskatu uz tikšanos varēsim 
lasīt nākamajā izdevumā. Varam minēt, ka intervija ar 
Airu Birziņu ir lasāma arī pašvaldības izdevumā “Lu-
bānas Ziņas” – 10.02.2012. (Nr. 368) un 24.02.2012. 
(Nr. 369) numuros. 

Un te lieliskais faktu desmitnieks:
• Airai sirdī jau kopš bērnības atbalsojas un atmi-

ņā ir Ināras Mālnieces balss: kā putns vai kas daudz 
tālāks un augstāks. Dziedājums kā etalons skaņas 
pilnībai. Labākais solfedžo pasniedzējs – Kārlis Māl-
nieks.

• Airai padodas un patīk dārza darbi, jo ģimene 
domā, ka viņai ir zaļie pirkstiņi. Un kur vēl pašas ma-
rinētie gurķīši, kas bija pieejami degustēšanai tikša-
nās laikā.

• Airai ir milzīgs personīgais foto arhīvs. Nepa-
met cerības kādreiz veikt fotogrāfi ju arhivēšanu un 
sakārtošanu. Nu jau sācies rakstura audzināšanas 
periods, pirms fotografēšanas domājot, vai tiešām šo 
bildi vajag.

• Ir bijuši vairāki misēkļi koncertos ar kurpēm, 
kad lūzt papēži un nākas aizņemties apavus balvas 
saņemšanai no kolēģes.

• Mūzikā izlabot kļūdas nav iespējams, jāiet tikai 
uz priekšu un nākamreiz viss jādara labāk.

• Ir daudz jautru un komisku teicienu, ko Aira 
mēģinājuma laikā teikusi savām dziedātājām: “Ja 
viena aita blēj, tā visi pakaļ… Jums tur jāiztirinās vēl 
līdz beigām… Elpa izlaidusies kā govs ganos… Es 
redzēju daudzus plakstiņus, dažādās ēnās nokrā-

sotus…”
• Lielākais gandarījums ir par savu diriģējošo audzēkņu panākumiem, ne sa-

viem panākumiem, to liecina pašas domas, ka valsts augstākais apbalvojums – 
Triju zvaigžņu ordenis – noteikti ir piešķirts pārlieku agri. Vēl īpašs ir 2009. gads, 
kad ar Rīgas Doma meiteņu kori “Tiāra” konkursā Spānijā iegūtas visas iespēja-
mās balvas papildus pirmajai vietai savā grupā.

• Dzīves krustcelēs, kad bijis atkarīgs, vai Aira tālāk virzīsies pa mūzikas ceļu, 
vienmēr ir bijuši līdzās cilvēki, kas negaidot palīdzējuši, kā, piemēram, iestājoties 
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā, kārtojot dažādus eksāmenus, nonākot 
pie sava pedagoga, īpašu apstākļu dēļ iegūstot speciālu atļauju stāties Jāzepa Vī-
tola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

• Ausmas Derkēvicas kādreiz vadītais sieviešu koris “Dzintars”, ko tagad vada 
pati, ir bijis kā nākotnes sapnis, kurā nu pati ir nonākusi!

• Aira lepojas ar savu Lubānas villaini, kuras zaļā krāsa ir košākā starp visiem 
Latvijas zaļajiem toņiem un kura salīdzinājumā ar citām villainēm ir patiesi liela. Airu 
priecē viņas Lubānas tautas tērps, kas izgatavots, izmantojot Lubānas un tai tuvo 
apdzīvoto vietu etnogrāfi sko tautastērpu materiālus. Tija Žvagina

10 lietas, kas raksturo Airu Birziņu
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AKTUĀLI

Kas zog?
 Zādzību veicēji var būt dažāda vecuma, tautības, 
ādas krāsas un sociālā slāņa personas.

 Lai veiktu izpēti, zaglis var uzdoties par kāda uzņē-
muma darbinieku. Dzīvoklī ielaižot svešinieku, esi pie-
sardzīgs – noslēp vērtīgus priekšmetus un neizpaud 
personisko informāciju.

Kā zog?
 Zagļi dzīvoklī iekļūst pa durvīm, balkonu vai logiem, 

kas nereti ir atstāti vaļā
 Zagļi apstaigā kāpņutelpas, paraustot durvju roktu-

rus, lai pārbaudītu, kuras durvis ir atstātas vaļā
 Ne vienmēr zaglis mājoklī iekļūst pa atvērtām dur-

vīm, nereti tās tiek arī uzlauztas. Vienkāršas un neiztu-
rīgas durvju slēdzenes atlaušana prasa tikai dažas 
sekundes

Ko zog?
 Zādzība neaizņem vairāk par 10 minūtēm, tādēļ zag-

ļi zog visu, ko var ātri aiznest un realizēt, – juvelieriz-
strādājumus, naudu un dažādas elektroniskās iekār-
tas

 Atceries – ja vērtīgas lietas turi seifā, neaizmirsti 
seifu nostiprināt tā, lai zaglis nevarētu to aiznest

Iegaumē. 
Ilgstošas prombūtnes laikā palūdz uzticamam kaimi-
ņam pieskatīt dzīvokli un nepieciešamības gadījumā 
ziņot par aizdomīgām situācijām!

“Sargi savu 
mājokli!”

Jaunā sezona 
ir sākusies

Lubānas kultūras namā šajā sezonā savu 
darbību turpina 9 Lubānas kultūras nama ama-
tiermākslas kolektīvi.

Jaunus dalībniekus savos kolektīvos aicina: 
• Lubānas senioru sieviešu koris „Noskaņa”, 

vadītāja Silvija Bērziņa, mēģinājumi notiek otrdie-
nās un ceturtdienās plkst. 18.30 pilsētas klubā.

• Tautas deju ansamblis „Lubāna”, vadītāja 
Laila Ozoliņa, mēģinājumi notiek pilsētas klubā 
pirmdienas un trešdienas vakaros no plkst. 20.00. 
TDA “Lubāna” trešdien, 17. oktobrī, plkst. 20.00 
Lubānas pilsētas klubā uzsāk jauno sezonu. Esam 
vidējās paaudzes dejotāji un gaidām ikvienu, kurš 
vēlas dejot. Iepriekšēja pieredze nav nepiecieša-
ma, bet piemēroti apavi, vēlme mācīties, laba oma 
un humora izjūta gan! Ja gribi vairāk ko zināt, zvani 
vadītājai Lailai – 29477942. 

• Lubānas kultūras nama deju kolektīvs „Žu-
buri”, B grupa, vadītāja Laila Ozoliņa, mēģinājumi 
notiek piektdienās, sestdienās un svētdienās no 
plkst. 12.00 līdz 15.00 pilsētas klubā. Laiks tiek 
precizēts darba gaitā.

• Lubānas kultūras nama deju kolektīvs „Žu-
buri”, C grupa, vadītāja Laila Ozoliņa, mēģinājumi 
notiek piektdienās, sestdienās un svētdienās pil-
sētas klubā. Laiks tiek precizēts darba gaitā.

• Lauku kapela „Meldiņš”, vadītājs Andris 
Dzenis, mēģinājumi notiek ceturtdienās un citās 
dienās (pēc vajadzības).

• Lubānas pilsētas kultūras nama senioru deju 
kopa ”Varavīksne”, vadītāja Lienīte Ozolniece, 
mēģinājumi otrdienās, ceturtdienās plkst. 19.00 
Lubānas vidusskolā.

• Lubānas amatierteātris „Priekšspēle”, vadī-
tāja Ilze Kraukle, mēģinājumi notiek otrdienās un 
ceturtdienās no plkst. 19.15 pilsētas klubā. Jau-
niem dalībniekiem iepriekš jāpiesakās pa telefonu 
– 26374962 pie režisores.

Savu darbību turpina: 
• Lubānas kultūras nama jauktais vokālais 

ansamblis „Naktsputni”, vadītāja Rudīte Kolāte, 
mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās Lu-
bānas kultūras nama administrācijas telpā. Pirms 
pasākumiem mēģinājumi notiek arī citās dienās.

• Lubānas folkloras kopa, vadītāja Līga Grāve-
re, mēģinājumi notiek trešdienās un piektdienās, 
pirms pasākumiem arī citās dienās, Lubānas kul-
tūras nama administrācijas telpā.

Meirānu tautas namā šajā sezonā savu dar-

bību turpina 4 amatiermākslas kolektīvi.
Darbību turpina un jaunus dalībniekus aicina
• Tradīciju kopa “Sietiņš”, vadītāja Velga Gava-

re. Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturdienās no 
plkst. 11.00 Meirānu tautas namā.

• Sieviešu deju kopa “Magones”, vadītāja Ilze 
Purpļeviča. Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturt-
dienās no plkst. 17.30 Meirānu tautas namā.

Savu darbību turpina
• Senioru tautas deju kolektīvs “Meirāni”, va-

dītājs Zigfrīds Gora. Mēģinājumi notiek pirmdienās 
un ceturdienās no plkst. 20.00 Meirānu tautas 
namā

• Amatierteātris “Zeltrači” vadītāja Ilona Ma-
lahovska. Mēģinājumi notiek otrdienās un trešdie-
nās no plkst. 20.00 Meirānu tautas namā.

 Kolektīvu mēģinājumu dienas var tikt mainītas 
darba procesā.

Lai visiem amatiermākslas kolektīvu dalībnie-
kiem un vadītājiem izdodas šajā sezonā iecerētais! 
Lai pietiek spēka, izturības, dzīvesprieka un rado-
šuma mēģinājumos, lai gandarījums un labi pada-
rīta darba sajūta koncertos un svētkos!

Lubānas novada pašvaldības 
kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle

Lubānas kultūras nama direktore Velga Puzule
Meirānu tautas nama vadītāja Inga Aizsilniece



Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Mēs turam svētas atmiņas.

Paulīne Puriņa (88 gadi) Indrānu pag.
26.07.1930. – 27.09.2018.
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AKTUĀLA INFORMĀCIJA

Nākamais “Lubānas Ziņu” numurs 
iznāks 26. oktobrī. 

Informāciju nākamajam numuram 
iesniegt domē redaktorei 

līdz 19. oktobrim. 

Domas sāp. Un neapstājas. 
Domām šonakt gala nav. 

Akli logi. Tumša māja.
Tumsā balta svece raud.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
EDGARA JEDUŠA ģimenei,

 vecmāmiņu mūžības ceļos pavadot.

Kaimiņi Stacijas ielā 12

Vējš, kam tā elsodams pūt tu?
Mežs, kam tik smagi tu dves? –

Šķiršanās sāpes vai jūt’ tu?
Un manim ardievas nes?

(V. Plūdons)

MĀRIM ĀRENDAM, 
brāli mūžības ceļos aizvadot.

Mednieku kluba “Lubānas MRS”  
mednieki

Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā
Un klusais miers ar saviem 

spārniem sedz.
(Ā.Elksne)

Izsakām līdzjūtību ADRIANAM, 
vecvecmāmiņu mūžības ceļā pavadot.

Lubānas vidusskolas 3. klases 
audzinātāja, skolēni un viņu vecāki

No tevis tik daudz bija ko gūt,
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,

Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt.
(K. Apškrūma)

Izsakām līdzjūtību ADELĪNAI JEDUŠAI un 
tuviniekiem, no vecmammas atvadoties.

PII “Rūķīši” Saulstariņu grupas bērni un 
Sandra, Inese, Inese

Klusiem soļiem māmuliņa
Mūžam durvis aizvērusi.

Ne vārdiņa nebildusi,
Skumjas sirdī atstājusi.

(V. Kokle-Līviņa)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību BEĀTEI, 
vecmāmiņu mūžībā aizvadot. 

3. klases skolēni, vecāki, audzinātāja

Tie savādi skumīgie mirkļi...
Tad palīdzēt var tikai viens,

Ja kādu atmiņu gaišu
Tu savā dvēselē sien.

(K. Apškrūma)
Mūsu līdzjūtība JANĪNAI JAUNŽEIKAREI, 

māsu pavadot mūžībā.

Inta, Rudīte, Zina, Māris, Aivars

Atvadu brīdī raud pelēka diena,
Krāsainas lapas sedz noietās takas.

(N. Dzirkale)

Izsakām līdzjūtību GUNDARAM JEDUŠAM 
un viņa mīļajiem, vecvecmāmiņu smilšu 

kalniņā pavadot.

“Zīļuku” grupas bērni, vecāki, 
audzinātājas un auklīte

Zoles turnīrs 
21.oktobrī 

plkst. 10.00 
Lubānas pilsētas klubā

Pieteikšanās no plkst. 9.30

25. septembrī Jāņa un Saivas Sēbriņu 
ģimenē piedzimis dēliņš EMĪLS.

Apsveicam vecākus!

Lai saulains dzīves gājums mazulim!

Saņemot vecāku piekrišanu, publicējam Lubānas no-
vada jaunā iedzīvotāja dzimšanas faktu. Paldies Sēbriņu 
ģimenei par uzticēšanos pašvaldības izdevumam.

12. oktobrī plkst. 18.00  Lubānas 
pilsētas klubā 

Filma “Laika tilti“  
Stāsts par Baltijas poētisko do-

kumentālo kino un cilvēka dvēseles 
meklējumiem mākslā kādreiz un šo-
dien. Pagājušā gadsimta sešdesmi-
tajos gados, Hruščeva Atkušņa ie-
spaidā jauni dokumentālisti Latvijā, 
Lietuvā un Igaunijā atrada veidu, kā 
padomju cenzūras apstākļos runāt 
par savu laikmetu, vienlaikus mek-
lējot atbildes uz mūžīgajiem jautā-
jumiem. Viņu valoda bija poētisks, 
simbolu un metaforu piesātināts 
kino, kas vēl līdz šai dienai turpina 
iedvesmot baltiešus, attīsta vizuālo 
kultūru, spēju domāt, redzēt, saska-
tīt…  Režisori: Audrius Stonys, Kristī-
ne Briede. Ieejas maksa – Eur 2.

19. oktobrī plkst. 18.00 
Lubānas pilsētas klubā 

Dokumentālā  fi lma “Dubultā 
dzīve. Sekss un PSRS”

Filma ir gan izklaidējoša, gan izzinoša. Autori izseko padomju laika attieksmei pret sek-
su,  sākot no revolūcijas laikiem. Režisore Ināra Kolmane. Ieejas maksa – Eur 2.

26. oktobrī plkst. 15.00 Lubānas pilsētas klubā 

Animācijas fi lma “Lino. Piedzīvojums ar deviņām dzīvībām”     
Filma dublēta latviešu valodā. Filmas garums – 1 h 34 min. Lino ir jauns puisis, kas 

strādā par izklaidētāju bērnu ballītēs. Savu dzīvi viņš uzskata par nožēlojamu, jo mitinās ūķī, 
meitenes ar viņu nedraudzējas, un bērni augām dienām ķircina un dara pāri, tāpēc ka viņš ir 
tērpies kaķa kostīmā. Izmisušais Lino dodas pie kāda ne visai prasmīga burvja, kas apsola 
mainīt viņa dzīvi pašos pamatos. Taču burvestība nenostrādā, kā cerēts, un Lino pārvēršas 
par milzīgu kaķi! Kā lai tagad atkal kļūst par cilvēku un, pats svarīgākais, – kā kļūt laimīgam? 
Ieejas maksa – Eur 2.

26. oktobrī plkst. 18.00 Lubānas pilsētas klubā 

Jaunā Andreja  Ēķa komēdija “Blēži” 
Negodīga ierēdņa, ārštata aktrises, dedzīga alūksnieša un ietekmīgas biznesa sievietes 

mīlas četrstūris – tas varētu būt nopietni, ja vien nebūtu tik smieklīgi. Galvenajās lomās: 
Intars Rešetins, Rēzija Kalniņa, Ieva Florence, Ralfs Eilands, Leonarda Ķestere, Ivo Martin-
sons, Jurģis Spulenieks un Sandis Pēcis. Filmas varoņu tērpus veido atraktīvais kostīmu 
mākslinieks Dāvids.  Līdz 12 g.v. – neiesakām. Ieejas maksa – Eur 2.

Kino 
jaunumi 


