
 Izdzīvošanas skola skarbajā zemē  
Aļaskā – vēl viens lubānieša Māra Valaiņa 
mūžības sapņa piepildījums. 2.-3.lpp. lasiet 
Māra Valaiņa piedzīvojumus, dažādās emoci-
jas, dodoties ekspedīcijā uz Sanfrancisko, 
Jukonu, Aļasku, Britu Kolumbiju...

 Vēlreiz par aktuālo, kā izmantot koku 
lapas rudenī, kur tās likt, lai nededzinātu... In-
formācija par to, kā uzņēmēja ikdienā var no-
derēt eID karte un e-paraksts... 4.lpp.

 Kā un kādus svētkus svin Lubānas vi-
dusskolā un Latvijas uzņēmumu apceļošana, 
lai gūtu jaunas zināšanas... 5.-6.lpp.

  Kā veicies ar projektu konkursa “Iedzī-
votāju iniciatīvas līdzdalības un piederības 
veicināšanai” pieteikumu realizēšanu dzīvē... 
Apstiprināta Lubānas novada attīstības prog-
ramma 2019.-2025. gadam. Lasiet informāciju 
7.lpp.

 Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 
16.oktobrī Meirānu Kalpaka pamatskolas sko-
lēni devās rudens ekskursijā “Gulbenes-
Alūksnes šaursliežu dzelzceļš-Bānītis”. Iepazi-
nās ar Gulbenes dzelzceļa depo, profesijām, 
kas saistītas ar dzelzceļu, izmēģināja, kā dar-

bojas drezīnas, uzzināja, kas ir griezis un kā 
izskatās kupeju vagons, un daudz ko citu. Kaut 
arī galamērķi (Alūksnes staciju) pasažieri omu-
līgajā vilcieniņā nesasniedza, jo tika nolaupīti, 
šis izvērtās par jautru piedzīvojumu meža vidū 
– ar uzdevumiem, sportiskām aktivitātēm, hu-
moru, kopīgu putras katlu un maizīšu cepšanu. 
Arī laiks bija pasakaini rudenīgs, tāpēc pa ce-
ļam tika apskatīti mākslas objekti Stāķu dabas 
viesistabā un Šķieneros.

 17. oktobrī vecākās  paaudzes tautisko 
deju kolektīva “Meirāni” jaunās sezonas uzsāk-
šana kopā ar kolektīva vadītāju – p.i. Lailu 
Ozoliņu. Kolektīvs vēl arvien savā pulkā aicina 
jaunus dejotājus. Uzziņām – t. 28307998.

 119 Latvijas pašvaldības kopā ar Rīgas 
domi un SIA “Rīgas meži” 18. oktobrī pie Meža-
parka Lielās estrādes stādīja rododendrus, 
tādējādi rotājot simbolisko latviešu savienoša-
nās un kopā sanākšanas vietu. Pašvaldības 
katra savu rododendru stādīja atbilstoši nova-
da vai pilsētas atrašanās vietai kultūrvēsturis-
kajos novados – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, 
Latgalē un Rīgā. Katra pašvaldība saņēma 
sertifi kātu par iestādīto košumkrūmu, un pie 
katra no tiem tiks izvietota attiecīga informatīva 
plāksne. Arī mūsu novada domes priekšsēdē-
tājs Tālis Salenieks stādīja rododendru pie 

Mežaparka Lielās estrādes.
 22. oktobrī pašvaldībā viesojās Vidze-

mes TV. Uz jautājumiem par fi liāles “Lubāna” 
slēgšanu atbildēja un savus viedokli izteica 
novada domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks. 
Televīzija viesojās arī pansionātā, kur šajā 
dienā jau notika dažu iemītnieku pārcelšana uz 
citu pansionātu.

 PII “Rūķīši”. 23. oktobrī – 40. dzimšanas 
diena. Dzimšanas dienas pārsteigums maza-
jiem rūķīšiem – lielo ziepju burbuļu atrakcija un 
vēlāk dzimšanas dienas kliņģera baudīšana. 
24. oktobrī – 2 ekskursijas pa bērnudārzu. 
Neliels bērnu koncerts. 8.-9.lpp. lasiet informā-
ciju – mazo un lielo rūķu pārdomas par viņiem 
svarīgiem jautājumiem, kas saistīti ar jubilejas 
svinībām. 

 25. oktobrī notika sociālo, izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde. 
28.oktobrī – fi nanšu un attīstības komitejas 
sēde. Kārtējā domes sēde notiks 31.oktobrī.

 26. oktobrī plkst. 10.00 Lubānas vidus-
skolas sporta zālē atsākas vingrošanas nodar-
bības kopā ar Māri Valaini. Nodarbības ir bez 
maksas. Sagatavotības līmenis nav svarīgs. 
Plkst. 18.00 Lubānas novada tūrisma un kul-
tūrvēsturiskā mantojuma centrā Māris Valainis 
dalīsies iespaidos par piedzīvoto ekspedīcijā.

Lielo ziepju burbuļu ķeršanas prieks  PII “Rūķīši”  dzimšanas dienā. 
Foto: Līga Padoma
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Kādu laiciņu Lubā-
nas novada pašvaldības 
sporta pasākumu organi-
zators Māris Valainis ne-
bija pamanāms Lubānā. 
Klīda baumas, ka esot 
devies uz Aļasku mak-
šķerēt zivis.  Vai tā bija? 
Lai stāsta Māris Valainis 
pats: kas tad viņam īsti 
Aļaskā bija darāms. 

Pastāsti, kā sākās 
tavs ceļš uz Aļasku? 

– Izmantoju savu atva-
ļinājumu. Sapratu, ja atvaļi-
nājumu pavadīšu, dzīvojot 
mājās, tad man atvaļināju-
ma nebūs, līdz ar to lidoju 
pēc iespējas tālāk no mā-
jām. Radās iespēja, kuru 
arī izmantoju – braucu līdzi 
palīdzēt laivu braucienā, paralēli pastrādāt 
un gūt jaunu pieredzi Aļaskā. Iznāca brau-
ciens ne tikai uz Aļasku, bet arī uz Jukonu 
un Britu Kolumbiju. Kopā nobraucām kādus 
4,5 tūkst. km ar mašīnu (kemperi), kurā arī 
dzīvojām, lai būtu lētāk. 

Ceļoju kopā ar dēkaini, piedzīvojumu 
meklētāju un vienkārši labu cilvēku Rai-
mondu Dombrovski – tūrisma laivošanas 
speciālistu, izbijušu Amerikas izlases bi-
atlonistu, kurš ar rollerslēpēm pārslēpoja 
pāri Ziemeļamerikai 90 dienās, noslēpojot 
6759 km. Mums ir līdzīgas intereses – lai-
vošana, distanču slēpošanas trases, kā arī 
nebeidzami plāni, kā uzlabot dzīves apstāk-
ļus lauku teritorijā. Raimonds jau daudzus 
gadus rudeņos organizē laivu braucienus 
Ziemeļamerikā. Šogad paaicināja arī mani. 

Mums bija jānodrošina brauciena drošī-
ba uz III kategorijas upes. Jārūpējas par lai-
votāju komfortu, ēdināšanu brauciena laikā. 
Ārkārtas situācijā bija jānodrošina glābša-
nas pasākumi. Mums līdzi bija jāpārved arī 
pārtikas produkti un viss izdzīvošanai ne-
pieciešamais skarbajos apstākļos. Par visu 
bija jāpiedomā vairākkārt, jo neko nedrīks-
tēja noslīcināt, aizmirst, kas krietni varētu 
sarežģīt dzīvošanas apstākļus uz upes.

Ceļojuma sākumā mēs bijām 3. Ar ma-
šīnu braucām līdz Tallinai. No Tallinas ar 
prāmi braucām uz Helsinkiem. No Helsin-
kiem līdz Stokholmai lidojām ar lidmašīnu. 
No Stokholmas – līdz Sanfrancisko. Pava-
dījām dienu skaistajā pilsētā Sanfrancisko, 
redzējām Kluso okeānu, Alkatraza cietumu, 
Zelta vārtu tiltu, vēsturiskos tramvajus. Tā kā 
neesmu lielu pilsētu fans, tad ātrāk gaidīju 
to brīdi, kad varēsim ielīst mežā un traukties 
pa kādu no mežonīgajām upēm. No San-
francisko lidojām uz Sietlu. Sietlā saņēmām 
ieroci, kurš bija nepieciešams pašaizsardzī-
bai uz upes. Bija arī pirmais piedzīvojums, 
kad ieroci neatveda, bet tikai ieroča koferi. 
Līdz ar to pavērās iespēja apskatīt arī nak-
snīgo Sietlu, kamēr braucām pakaļ ierocim. 
No rīta muitas zonā gaidījām cilvēku, kas 

pārbauda ieroču turēšanas atļaujas, arī 
paša ieroča stāvokli utt. 

Tālāk ceļš no Sietlas veda uz Ankorid-
žu (Aļaskā). Ankoridžā īrējām mašīnu, lai 
nokļūtu līdz kemperim (māja uz riteņiem), 
kurš jau pagājušogad bija atstāts ceļošanai 
pie kādiem saimniekiem, kas to pieskatīja. 
Tur mēs kemperi nedaudz uzčubinājām, 
paremontējām, pielāgojām papildus guļ-
vietas, jo pēdējā ekspedīcijā bija paredzēts 
pārvietoties 8 cilvēkiem. Kad kemperis bija 
sakārtots, mums vēl sanāca laiks, trenējo-
ties izbraukt 2 upes. Galvenais bija iemācī-
ties pamanīt un kontrolēt virzību pa pareizo 
straumi. Viss ir jāizdomā ātri, jo nav daudz 
laika gudrot, kad upe sadalās 5 atzaros, 
jāsaprot pa kuru atzaru būtu braukt vispa-
reizāk. Ja neiebrauc pareizā straumē, tad 
var atdurties pret koku sanesumu, sēkli, 
akmens dārzu un  saplēst raftu (piepūšamu 
gumijas laivu, ar kuru brauc pa krāčainām 
upēm). 

Tā bija ekspedīcija, reizē arī neliels ap-
mācības kurss. 

Vai arī kaut ko filmējāt? 
– Pēdējā ekspedīcijā Britu Kolumbijā 

mums pievienojās operators Matīss Spaile. 
Ir uzfi lmēts materiāls par to, kā ceļojām, feb-
ruārī TV būs redzams dokumentāls stāsts 6 
sēriju garumā. 

Māri, kāpēc tu to darīji, kāpēc devies 
tādā pārbaudījumā? 

– Man viens no mūža sapņiem bija aiz-
braukt uz Ziemeļameriku, apskatīties dabas 
daudzveidību, kādu laiku padzīvot vietās,  
kur cilvēki maz uzturas skarbo apstākļu dēļ 
un pārmīt kādu vārdu ar vietējo indiāni.

Kas tu esi: piedzīvojumu meklētājs, 
dabas (vides) pētnieks vai cits variants? 

– Es laikam vairāk esmu piedzīvojumu 
meklētājs, kā dabas (vides) pētnieks nejū-
tos tik spēcīgs. Protams, ka man interesē 
kaut kādas lietas un izziņas process, bet 
vairāk cenšos baudīt to mirkli, kad esmu 
dabā, meklēt pēc iespējas dažādākus, sev 
saistošākus apvidus un izaicinājumus.  

Vai tavi grupas bied-
ri arī bija piedzīvojumu 
meklētāji? 

– Daudziem no gru-
pas šāda ekspedīcija 
bija sapņu piepildījums. 
3 cilvēki jau bija pagāju-
šogad braukuši nedaudz 
vienkāršākas kategorijas 
upi. Laikam jau patika, ja 
izvēlējās vēl šādu piedzī-
vojumu. Turnagain upe 
bija skaista, bet diezgan 
sarežģīta, atbilda III grū-
tības kategorijai. Līdz 
šai upei bija apgrūtināta 
piekļuve, tāpēc bija jālido 
ar mazo lidmašīnu, kurā 
varēja ievietoties tikai 2 
līdz 3 cilvēki + bagāža. 
Lidmašīna veica vairākus 

reisus līdz visa grupa bija pie upes. 
Bet šāda veida piedzīvojumi taču ir 

ļoti grūti? 
– Zināju, ka būs grūti, bet grūtības norū-

da, vēlāk ikdienā ir daudz vieglāk. Pēc kāda 
laika grūtības piemirstas un tu atceries to 
skaisto, kas piedzīvots. 

Bez grūtībām jau arī tev nav piekļuves 
šiem apvidiem, reģionam. Tu vari iesēsties 
lidmašīnā, pārlidot pāri un no augšas pajūs-
mot – ak, cik tur ir skaisti, vai arī izbraukt 
ar mašīnu un dziļāk iekšā apvidū nemaz 
netikt... 

Dzīve nav tik vienkārša šajos apvidos, 
nav pieejamas ļoti daudzas lietas, jābrauc 
simtiem kilometru, lai, piemēram, nokļūtu 
līdz veikalam. Un arī tajos veikalos ir ierobe-
žots nepieciešamo lietu sortiments. Un vēl 
– jo tālāk no pilsētas, jo viss ir dārgāks. Jo 
tālāk mežā, jo dārgāka maize. 

Ko tu jaunu par sevi, savu ķermeni, 
savām iespējām uzzināji ekspedīcijas 
laikā? 

– Psiholoģiski pareizi sevi noskaņojot 
un ar nelielu adrenalīna devas palīdzību, 
ķermeņa iespējas ir lielas un tas pie attie-
cīgas trenētības pakāpes var paveikt ļoti 
daudz. Ja tu iestāsti sev, ka tu to nevarēsi 
vai negribi darīt, tad arī nekas nesanāks.

 Kā tev ar to prātu jeb sevis pārlieci-
nāšanu veicās? 

– Nebija problēmu sevi pārliecināt, ka 
tas ir izdarāms. Varbūt pats nopietnākais, 
ar ko vajadzēja tikt galā, bija tas, ka tu esi 
tik daudzus tūkstošus kilometru tālu no mā-
jām, tas, ka apkārtnē teritoriāli nevaram ātri 
nokļūt līdz kaut kādai pirmajai palīdzībai, ja 
kaut kas atgadās. Izglābt var tikai helikop-
ters (ļoti dārgs prieks). Visu laiku jāpiedomā 
par savu rīcību, par to, kā tu rīkosies ekstrē-
mākās situācijās, vai tā būs saskare ar lāci, 
apgāzies rafts, vai būsi noslīcinājis kaut ko 
no nepieciešamā ekipējuma vai vienkārši 
būsi izmežģījis potīti un kļūsi par ekspedīci-
jas grupas apgrūtinājumu.

Turpinājums 3.lpp.

Dēkaiņu piedzīvojumi Aļaskā
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Cik ilgi bijāt uz Tur-

nagain upes? 
– Kādas 16 dienas. 

Precīzi nepateikšu. Man 
bija pazudusi laika sajūta, 
jo nebija līdzi ne telefona, 
ne pulksteņa. Domāju 
– dzīvošu, kā dzīvošu… 
Tomēr beigās operators 
no Latvijas man atveda 
telefonu. Bija jāsazinās 
par vairākām lietām Lat-
vijā. Arī mājinieki gaidīja 
ziņas. Grūti jau bija ar to 
sazināšanos, jo nekur ne-
bija zonas. Zona bija tikai 
lielākās apdzīvotās vietās, 
pilsētās. Pavisam kopā uz 
visām 4 upēm pavadījām 
24 dienas, pievarējām +/- 
700 km. 

Ar ko nodarbojāties 
pārbraucienu starplai-
kos!

– Kad braucām 16 dienas, apkārt jau 
nekādas civilizācijas īpaši nebija, tikai 
mēs… Airējām, tad katru vakaru taisījām 
bāzes nometni. Noķērām kādu zivi. Gata-
vojām ēst  (gatavoja Raimonda draudzene 
Olga) un tad gājām gulēt. Mums ar pārtiku 
bija ļoti lepni, jo līdzi bija viss iespējamais,  
pat salāti bija. Vārījām zupas, kartupeļus, 
cepām amerikāņu pankūkas, griķi, rīsi, ie-
vārījumi, maize, burgeri utt. Bija padomāts 
par visu, lai pēc tāda smaga darba, kā brau-
ciens pa upi, garie pārgājieni pa sauszemi, 
nesot smagās somas, organisms saņemtu 
visas nepieciešamās barības vielas. No rīta 
vācām visu nost, likām laivās, nostiprinā-
jām kravu un devāmies tālāk. 

Paredzējām attiecīgo distanci, cik garu 
nobrauksim, lasījām grāmatā aprakstu par 
konkrēto upi, kur pēc koordinātēm atrodas 
krāces, pētījām kartes, pa kuru pusi ap-
braukt, kur labāk pārnakšņot, uzzinājām, 
kādā reģionā kādi dzīvnieki un zivis dzīvo. 

Ja laiks atļāva, uzkāpām kādās skais-
tākās virsotnēs, lai gūtu priekšstatu, kā no 
augšas viss izskatās. Man personīgi prasī-
jās vairāk tādas pastaigas pa takām.   

Daudz ko iemācījos laivu braucienu lie-
tās, bet vēl daudz kas būs jāmācās. Zinu, 
kā izbraukt 3+ krāci (krāces dalās kategori-
jās, smagākā un sarežģītākā ir 5. kategorija, 
6. kategorija jau ir pamatīgs ūdenskritums). 
Ir tādi drosmīgi zēni, kas laižas lejā arī no 
ūdenskrituma. Ir arī letāli gadījumi. 

No kā tev bija cilvēcīgi bail ekspedī-
cijas laikā?

– Īsti tā nevarētu teikt, ka bija bail no 
kaut kā… vienīgi pie pirmās krāces, kas 
nebija tik viegli izbraucama, kā bija cerēts, 
un tā bija pirmā 3+ kategorija, ko vēl nebiju 
braucis, tā sarežģītības pakāpe priekš ma-
nis likās liela. Ja brauc upes posmu pirmo 
reizi, tad parasti pirms krāces tiek veikta 
izpēte. Izkāpj ārā krastā, izdomā pareizo 
maršrutu un tad brauc. Jāizplāno vairāki 
varianti, kā tu rīkosies. Viss pareizi jāizana-
lizē, jāsaplāno, un tad jau pie krāces ātri 

jāreaģē, nedrīkst kļūdīties. Vari iekļūt lielajā 
maltuvē (līdzīgi kā veļasmašīnā), kas ir aiz 
lielajiem akmeņiem, un tas var maksāt dār-
gi:  vari savainot sevi, pazaudēt savu bagā-
žu, laivu un dzīvību.  

Zinu, ka tā ir mežonīga daba, kur gar 
krastu pastaigājas lāči, cerot noķert upē  
kādu zivi. Dzirdēts, ka lāču ķepās daž-
kārt nonāk arī ceļotāji?

– Ar to, protams, bija jārēķinās, ka mēs 
dodamies viņu teritorijā un ne otrādi. Lāči 
tur ir saimnieki un mums ar to ir jārēķinās. 
Dzīvnieki tur ir drošāki un arī ziņkārīgi. Vie-
nā naktī pie manas guļamvietas bija alnis 
pienācis. Es to neredzēju, jo gulēju ciešā 
miegā un nepamodos, bet komandas bied-
ri bija šo faktu konstatējuši – alnis esot ste-
nējis diezgan skaļi. Pašaizsardzībai mums 
līdzi bija ierocis un arī gāzes baloni lāčiem, 
pielietojamais attālums – 3 m. Lāči arī cieš 
no globālās sasilšanas, jo samazinās lašu 
skaits, kas nāk pa upēm uz augšu nārstot. 
Šogad arī ogu raža bija ļoti maza, tāpēc 
dzīvnieki, kad ir lielā badā, meklē citus ri-
sinājumus, un viņu redzeslokā var nonākt 
arī cilvēks. Zināmi gadījumi uz otrās upes 
Gulkana, ka šajā reģionā šogad saplosīti 6 
mednieki.

Teici, ka mobilajiem telefoniem nebi-
ja zonas, tātad arī ierastā interneta ne-
bija. Kādi saziņas līdzekļi jums bija ar 
civilizāciju?

– Mūsu ekspedīcijas dalībniekiem bija 
iegādāts satelīttelefons. Ar šo telefonu va-
rējām sūtīt īsziņas, uz e-pastiem mājinie-
kiem katru dienu sūtījām savas atrašanās 
vietas koordinātes, un  šim telefonam ir arī 
tāda opcija – SOS poga, kuru nospiežot, 
pie mums dodas glābēji (helikopters).

Tev līdzi bija arī grāmata par izdzīvo-
šanu. Vai nācās kādā brīdī tajā ielūko-
ties?

– Man bija līdzi vairākas grāmatas un ne 
tikai par izdzīvošanu. Domāju palasīt kādā 
brīdī, kad būs garlaicīgi. Tā kā garlaicīgi 
nebija, lasīt šīs grāmatas tā arī nesanāca. 
Daudzas lietas var izlasīt grāmatā, tomēr in-

teresantāk ir, kad tu impro-
vizē un esi radošs, izdomā 
pats kaut kādas lietas, kas 
uzlabo tavus dzīves aps-
tākļus. Citreiz var neatlikt 
laika sameklēt grāmatā, jo 
jārīkojas ļoti ātri, un tad tu 
pats esi spiests izdomāt. 
Vienīgais, ko izlasīju, bija 
glābšanas procedūra ār-
kārtas situācijā – kā pareizi 
iešķelt cietušajam rīkli zem 
nosprostojuma.

Interesantākais pie-
dzīvojums ekspedīcijas 
laikā?

– Piedzīvojumu bija 
daudz, tāpēc uzreiz tā ne-
varu izdomāt, ko lai pie-
minu. Daudz interesanta, 
sākot jau ar piezemēšanos 
Sanfrancisko, kad bija jā-
aizpilda anketa, ka esi ie-

radies Amerikā. Pirms tam bija jānokārto 
ESTA uzturēšanās atļauja, ka drīksti šeit 
ielidot un atrasties noteiktu laiku, papildus 
vēl jāaizpilda anketa par to, kas atrodas 
tavā bagāžā, ar kādu mērķi esi ieradies, 
jāievada adreses, uz kurām vietām do-
dies, paņem vēl arī pirkstu nospiedumus 
un nofotografē tevi. Kad izgāju visas šīs 
formalitātes, man izprintēja  izdruku. Ar šo 
izdruku devos uz pasu kontroli, kur vēl no-
tiek papildus pārrunas. Visiem rindā stāvo-
šajiem bija normālas izdrukas, bet manējai 
– krusts pāri. Biju nobijies ne pa jokam, ka 
mans ceļojums būs beidzies vēl nesācies. 
Tomēr sirds tā drusku nomierinājās, ka šta-
tos ar vienu kāju tomēr jau esmu bijis. Bet 
viss beidzās veiksmīgi – man atļāva doties 
tālāk. 

Cik smagas mugursomas bija jānes, 
kad pārvietojāties pa sauszemi?

– Kad apgājām ūdenskritumu, uz vie-
nu pusi – apmēram 6 km pa neapdzīvotu 
apvidu – bija jāpārvar 4 purviņi, 4 strauti, 
kritalas, krūmāji, kalniņi, lejas, akmens krā-
vumi, somu svars bija 35-50 kg, un gājiens 
ilga 4-6 stundas uz vienu pusi ar somām, 
2 stundas atpakaļ bez somām. Tādi bija 6 
gājieni. Sanāca noiet aptuveni 65 km, 2,5 
dienas visu laiku nesām smagās somas. 

Nu jau, zinot visas grūtības, kādas 
bija jāpārvar ekspedīcijā, tomēr gribas 
pajautāt: kādas 3 nepieciešamās lietas 
tu ņemtu līdzi uz neapdzīvotu salu, lai 
izdzīvotu?

– Man svarīgākais, ko ņemtu līdzi, ir 
labs nazis, uguns un ticība sev. Jo mazākā 
komfortā tu esi, jo vairāk piedomā, kā iz-
dzīvot, prāts nodarbināts, kā tālāk rīkosies, 
centīsies attīstīties tajā reģionā, uzlabojot 
savus dzīves apstākļus. Atgriežoties mājās 
tu novērtēsi visu komfortu, ēdienu, cilvēkus 
sev apkārt!

Vai vēl kādreiz dotos uz Aļasku?
– Jā, protams, bet nezinu vai tāda iespē-
ja vēl kādreiz radīsies. Labprāt nobrauktu 
kādu kalnu upi ģimenes lokā. 

Ar Māri Valaini sarunājās Ligita Pētersone 
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Lai gan eiD karti jeb personas apliecību un 
tajā esošo e-parakstu piešķir fi ziskai personai, abi 
šie rīki, kā arī mobilā lietotne eParaksts mobile ir 
ikdienā noderīgi arī uzņēmējiem. Proti, ja esi uzņē-
mējs un vēlies elektroniski parakstīt dokumentus, 
tev nav nepieciešams atsevišķs e-paraksts tieši 
uzņēmumam. Turklāt, ir pieejami vairāki valsts 
iestāžu e-pakalpojumi, kurus elektroniski var sa-
ņemt, autentifi cējoties tikai ar eID karti vai eParak-
sts mobile, nevis internetbankas piekļuvi. 

Pašlaik Latvijā paaugstinātas drošības elek-
troniskās identifi kācijas pakalpojumu sniedzēja 
sertifi kātu  ir saņēmis VAS “Latvijas Valsts radio 
un televīzijas centrs” (LVRTC). Tas nozīmē, ka e-
identitātes apliecināšana ar mobilo lietotni eParak-
sts mobile, eID karti un eParaksts karti – ir pielī-
dzināma personas identitātes apliecināšanai 
klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 
E-identitātes izmantošanas iespējas uzņēmējiem 
ir ļoti plašas – sākot no dokumentu parakstīšanas, 
līdz e-adreses izveidošanai. 

E-adrese saziņai ar valsti
E-adrese jeb digitālā pastkastīte Latvijas ie-

dzīvotājiem un uzņēmējiem piedāvā mūsdienīgu 
un drošu saziņu ar valsts un pašvaldību iestā-
dēm. 

E-adresē saņemsi visas uzņēmumam adresē-
tās vēstules no valsts vai pašvaldību iestādēm. 
Saņemto ziņu e-adresē iespējams izlasīt arī tad, ja 
atrodies ārpus biroja vai pat ārpus Latvijas, jo tā ir 
pieejama jebkur, kur vien ir pieejams interneta pie-
slēgums.  Izmantojot e-adresi, jebkuru iesniegu-
mu, vēstuli, dokumentus valsts un pašvaldību 

iestādēm varēsi nosūtīt elektroniski, netērējot laiku 
dokumentu sagatavošanai papīra formātā un no-
gādāšanai adresātam. 

 E-adresi var izveidot portālā Latvija.lv, auten-
tifi cējoties ar eID karti, mobilo lietotni eParaksts 
mobile vai eParaksts karti juridiskām personām. 
Vairāk informācija – vietnē mana.latvija.lv sadaļā 
“E–adrese”. 

E-paraksts – arī līgumiem ar sadarbības part-
neriem 

E-parakstu var izmantot ne tikai saziņai ar 
valsts un pašvaldību iestādēm – tas ir derīgs arī 
elektroniskai līgumu parakstīšanai ar sadarbības 
parteriem, dažādu atskaišu sagatavošanai u.c. 

Piemēram, uzņēmumu Latvijā iespējams re-
ģistrēt elektroniski, neapmeklējot Uzņēmumu re-
ģistru (UR) klātienē. Reģistrāciju var veikt portālā 
Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Reģistrācija 
Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros”. Izmanto-
jot šo e-pakalpojumu, pieteikums jāparaksta ar  
drošu elektronisko parakstu. Veicot uzņēmumu 
reģistrāciju elektroniski, nav nepieciešami notāra 
pakalpojumi, kas apliecina parakstu. Parakstīties 
var arī vairāki dalībnieki. Vairāk par uzņēmuma re-
ģistrēšanas procesu lasiet vietnē mana.latvija.lv 
dzīves situācijā “Uzņēmējdarbības uzsākšana”. 

Latvijā izsniegtais e-paraksts šobrīd tiek atzīts 
visās Eiropas Savienībā (ES), kas nozīmē, ka ar 
e-parakstu parakstītus dokumentus var iesniegt 
citu ES valstu iestādēs, vai slēgt līgumus ar sadar-
bības partneriem no citām ES valstīm.

Vairāk par e-paraksta priekšrocībām lasiet 
dzīves situācijā Dokumentu parakstīšana ar drošu 

Kā uzņēmēja ikdienā var noderēt 
eID karte un e-paraksts? 

elektronisko parakstu.
Informācija par kredītsaistībām
Latvijas Bankas Kredītu reģistrā tiek uzkrātas 

un glabātas ziņas par Kredītu reģistra dalībnieku 
klientiem un klientu galviniekiem, viņu saistībām 
un to izpildes gaitu. Šo informāciju iespējams ap-
skatīt, tikai identifi cējot sevi ar eID vai eParaksts 
mobile – un pakalpojums nav pieejams autorizējo-
ties ar internetbanku. Informāciju iespējams iegūt 
tikai par sevi vai sev piederošo uzņēmumu. Ja ne-
pieciešams izraksts no Kredītu reģistra, to var sa-
ņemt savā e-adresē.

Dažādu ikdienas dzīves situāciju risināšana
Daudzi pieraduši e-pakalpojumu pieteikšanai 

un saņemšanai izmantot tieši internetbanku pie-
kļuvi, taču e-paraksts eID kartē vai lietotne ePa-
raksts mobile sniedz tieši tās pašas iespējas. Tur-
klāt e-paraksts, kas izsniegts fi ziskai personai, ir 
derīgs arī tad, ja e-pakalpojumu piesaka juridiskas 
personas vārdā, piemēram, izmantojot Valsts ie-
ņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sis-
tēmu, Lauku Atbalsta dienesta Elektroniskās pie-
teikšanās sistēmu vai Elektronisko iepirkumu 
sistēmai. 

Vairāk par e-parakstu lasi: https://www.epa-
raksts.lv/lv/

Papildu informācija: Vita Krieviņa
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

VARAM
Peldu iela 25, Rīga, LV 1494

Tālr.: 67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv

Klāt kārtējais zelta rudens un lapkritis, 
izaicinājums sētniekiem pilsētās un katram 
privātās zemes īpašniekam laukos un apdzīvo-
tajās vietās. Var lapas uztvert kā papildu darbu 
un apgrūtinājumu, bet var arī saskatīt iespē-
jas. Kā tās likt lietā, lai dārzam dotu labumu?

Pašvaldības šajā periodā aktīvi piedāvā 
iespējas bez maksas lapas maisos aizvest uz 
speciāliem savākšanas laukumiem. Ir pašval-
dības, kas pat ir paredzējušas iespējas šīs la-
pas kompostēt.

Lapas kā mulčas materiāls
Koku lapas ir nozīmīgs materiāls mulčēša-

nai, it sevišķi pirms ziemošanas perioda. Nozīmī-
gākās koku sugas, kuru lapas var izmantot, ir 
lielie lapu koki – dažādu sugu ozoli, kļavas, go-
bas, vīksnas, zirgkastaņas. Nelielo izmēru dēļ 
mazāk piemērotas ir bērzu un liepu lapas. Lapu 
mulča ir jāliek vismaz 15 cm biezā kār tā, jo lapas 
mitruma ietekmē pamazām sasēdīsies. Obligāti 
jāmulčē no jauna iestādītie vai pārstādītie augi, 
bet pārējiem, ja lapu ir daudz, mulča arī nāks tikai 
par labu. Vislabāk ir mulčēt ar sausām lapām. 
Mulču uzklāj, sākoties sala periodam. Ja ir iespē-
jams, nedaudz lapu var paturēt rezervē, lai mul-
čas slāni varētu papildināt sala jutīgiem augiem, 
ja iestājas  spēcīga sala periodi.

Citi lapu izmantošanas veidi
Uz augsnes virskār tas. Ar lapām var mulčēt 

augsni, tad tā tiks pasargāta ne tikai no klimatis-
ko apstākļu nelabvēlīgās ietekmes, bet arī veici-
nās augsnes auglību dārzā. Mikroorganismi un 
sliekas ļoti aktīvi uzsāks lapu sadalīšanu no 
apakšas. Šajā gadījumā mulču klāj, līdzko raža ir 
novākta, negaidot sala iestāšanos. Uzrakt augsni 
nav nepieciešams. Pavasarī nesadalījušos lapu 
atlikumu ierok irdenajā augsnes virskār tā un sēj 
vai stāda, ko nu vajag.

Lapu ierakšana tranšejā. Izrok 20–25 cm 
dziļu tranšeju gar ogulāju, augļu koku rindu, arī 
gar dekoratīviem augiem. Tranšeju līdz pusei pie-
pilda ar lapām, šajā gadījumā labāk, ja tās būs 
mitras, un apber ar augsni. Tādā veidā var pārrakt 
arī visu augsni dārzā. Pirmās tranšejas augsni 
nober blakus, līdz pusei piepilda ar lapām un ap-
ber ar augsni no nākamās izraktās tranšejas tā, 
līdz visā dārzā lapas ir ieraktas.

Lapu kompostēšana maisos. Var izmantot 
lielos atkritumu maisus – 100, 150, 200 l, kurus 
vienkārši, nedaudz pieblīvējot, piepilda ar mitrām 
lapām. Maisus novieto šķūnī vai citā neapkurinā-
mā telpā zem jumta. Maisus aizsien un ar asu 
metāla stieni ik pa 20–25 cm visapkār t sadursta. 
Šo procesu ik pa 2–3 mēnešiem atkār to. Pēc di-
viem gadiem būs vēr tīgs satrūdējušu lapu orga-

niskais mēslojums. Galarezultāts tiks sasniegts 
ātrāk, ja katrai ap 20 cm biezai lapu kār tai uzbēr-
siet sauju gatava komposta, bet vēl ātrāk, ja 
mazliet salaistīsiet vai sabērsiet ar kādu no bio-
kompostētājiem. Tad rezultāts būs jau aptuveni 
pēc gada.

Kompostēšana. Lapas kā vienu no sastāvda-
ļām pievieno kopējai komposta kaudzei. Rudens 
ir pateicīgs laiks kār tējās komposta kaudzes iz-
veidošanai. Kad lapas savāktas, kopā ar pārējām 
sastāvdaļām komposta kaudzi izveido un pabeidz 
vienas dienas laikā.

Dedzināšana. Lapu sadedzināšana būs ie-
spējama tikai lauku apvidū vai nelielos daudzu-
mos, vai atsevišķu pilsētu pašvaldībās. Mans ie-
teikums ir sadedzināt tikai augļu koku un ogulāju 
lapas, to apjomi nebūs lieli. Pārējās lapas vaja-
dzētu izmantot vēr tīga organiskā mēslojumu ie-
gūšanai.

Riski, kas saistīti ar lapu izmantošanu
Kā mulčas vai mēslošanas materiālu nevaja-

dzētu izmantot augļu koku lapas, jo tās lielākoties 
ir dažādu slimību un kaitēkļu skartas. Tā mēs ne-
tīši varam sekmēt dažādu kaitīgo organismu izpla-
tību dārzā nākamajā gadā. Kā jau ar jebkuru mul-
čas materiālu, ir jāizvairās lapas piegrābt biezā 
kār tā cieši ap dekoratīvo krūmu, ogulāju un augļu 
koku sakņu kakliem. Tas var izraisīt izsušanu.

Māris Narvils,
LLKC Augkopības nodaļas vecākais 

speciālists dārzkopībā

Koku lapas – iespēja vai apgrūtinājums
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Skolēnu avīzītes “Saldskābmaize” komanda 
Korespondenti: Simona Garā, Marta Grigule, Viktorija Bērziņa, Monta Mālnie-

ce, Elizabete Kalniņa, Ieva Merilija Akmentiņa, Laima Jelagina. 

Skolotāja – konsultante: Ilona Kalniņa

Labdien! 
Kā es priecājos jūs satikt uz šī ceļa!  
Oktobris? Viss notika pārāk ātri, ka 

pat brīžiem aizrāvās elpa par krāsainajām 
lapām kokos, lielajiem un dzidrajiem ābo-
liem, kas zvilnēja ābeļdārzos. Šis mēnesis, 
manuprāt, ir gana bagāts arī ar dažādiem 
notikumiem. 

Grandiozi aizvadījām Skolotāju dienu, 
Karjeras nedēļu, uzņēmām savā skolas sai-
mē 5. un 10. klases skolēnus, nosvinējām 
1. klases svētkus, braucām ekskursijās uz 
lidostu “Rīga” un “Getliņi EKO,” Cēsu pili 
un “Ādažu čipsiem”, apmeklējām hokeja 
kluba “Rīgas Dinamo” mājas spēli. Rudens 
brīvdienas arī klāt. Brīvdienas vienmēr šķiet 
par īsu. Un vienmēr, kad tās beidzas, man 
ir mazliet skumji. It kā bez pamata un tomēr 
… kad gājputni, vienotā ritmā spārnus vē-
zējot, māj ardievas, klusībā tos pat mazliet 
apskaužu – par sauli, kas būs ar viņiem tad, 
kad mums tās pietrūks, par vēju, ar kuru tie 
uzveic plašumu, par ceļu, kas tos aicina, 
mudina sapņot un dod spēku… 

Vai jūs esat iedomājušies par ceļu? 
Ceļš, viens vārds un tik atšķirīgi jēdzieni. 
Plata, asfaltēta iela, pa kuru ik rītu dodos 
uz skolu, lietus izskalots smilšu ceļš, kas 
ved uz kādām lauku mājām, līkumotas 
meža taciņas, kas aizved lielajos dzērveņu 
purvos. Un visbeidzot – dzīve kā ceļš. Tas 
ved cauri ziedošām pļavām, te garām tuks-
nešainiem apvidiem, te pretim kalna virsot-
nei, te cauri  brikšņiem un slīkšņām tā, ka 
jāuzvelk gumijas zābaki un jābrien tik, cik 
vien spēka. 

Paldies visiem, kuri uzreiz nenoticēja, 
ka ceļš vienmēr ir gluds un taisns. Pal-
dies visiem, kuri uzreiz noticēja, ka šis ir 
tavs vienīgais ceļš. Paldies visiem, kuri 
1.septembrī vēlējās, lai šis būtu veiksmīgs 
ceļš. Vēlēties, manuprāt, nozīmē uzzināt, 
izzināt, mācīties, plānot, rēķināt, riskēt, da-
līties, strīdēties, pārvērtēt, pārliecināt un arī 
mācīties atšķirt, kam ticēt un kam neticēt. 

Es nezinu, kāds būs nākamais ceļa 
kilometrs, taču dodos uz priekšu. Soli pa 
solim, pagriezienu aiz pagrieziena. No vie-
nām krustcelēm līdz nākamajām. Dažbrīd 
ar smaidu, dažbrīd ar asarām acīs. Reizēm 
dusmojos, reizēm es lidoju, reizēm – sap-
ņoju.  Kā gājputni saulei, vējam un tam ne-
zināmajam, kas tālumā gaida. Putni vien-
kārši lido. Es vienkārši eju. Iesim kopā!

9.klases skolniece Elizabete Kalniņa

Skolotājs dod ne tikai gudrību, bet arī 
dvēseliskumu un vērtību izpratni, kad tur-
pinām gaitas jau dzīves skolā. Skolotāju 
dienā sakām paldies saviem skolotājiem 
par pacietību, ieguldīto darbu, par to, ka 
tiek ielikti pamati nākotnei.

“Skolotāj! Daudz laimes Skolotāju die-
nā!” ”Sveiciens Skolotāju dienā!” “Sveicam 
svētkos!” Tik daudz jauku un mīļu sveicie-
nu atskanēja no visām skolas klasēm un 
gaiteņiem 2019.gada 4.oktobrī – Skolotāju 
dienā!

Rudens saule iezīmē neparastus raks-
tus uz koku stumbriem, sarkstošajās un 
dzeltējošajās lapotnēs, bet rudens skais-
tums liecina par to, ka klāt ir oktobris. Div-
padsmitās klases skolēni šo dienu varēja 
izbaudīt kā skolotāji. Mēs mācījām, izsap-
ņojām un izdarījām savus secinājumus par 
skolotāju darbu, to ikdienu, un bērniem un 
jauniešiem Lubānas vidusskolā.

Rīts sākās darbīgi, katram skolotājam 
no rīta tika sagatavots mazs pārsteigums, 
jaukākai un pozitīvākai dienai – roze, kas 
tika veidota no kļavu lapām. Neilgi pēc tam 
rīts sākās ar koncertu, ko bija sagatavoju-

Skolotāju diena 2019
ši 1.-12.klašu skolēni. Šī gada tēma bija 
“Izlaidums” un skolotājiem bija iespēja at-
saukt atmiņā skolas gadus un interesantā-
kos notikumus. Katrs skolotājs tika apbal-
vots ar diplomu, kā arī bija iespēja uzzināt 
audzēkņu domas par viņiem. Pēc svinīgā 
pasākuma sekoja Āra Feldmaņa sagata-
votā viktorīna skolotājiem “Vai pazīsti savu 
kolēģi?” Kamēr skolotājas devās atpūtā, 
mēs, 12.klases skolēni, iejutāmies skolotā-
ju lomās un devāmies uz mācību stundām. 
Nebija viegli, jo klasēm tika iedoti dažādi 
darbi, ko stundas laikā bija jāizdara. 

12.klases skolēni saprata, ka profesija 
SKOLOTĀJS nav tik vienkārša, kā mums 
visiem varbūt liekas. Darbs prasa daudz 
enerģijas, spēka, radošas izdomas un iz-
turības. Diena pagāja ļoti raibi, daudziem 
jaunajiem skolotājiem netrūka rūpju un rai-
žu par nepaklausīgajiem bērniem. Mums, 
divpadsmitajiem, visgrūtāk klājās, mācot 
skolēnus 5. un 6.klasē. 

 12.klases skolnieces 
Laima Jelagina, 

Ieva Merilija Akmentiņa 

11. oktobrī notika 5. klases svētki, 
bet nedēļas garumā – iesvētības.  

Pirms svētkiem mēs, 5.klase, cītīgi ga-
tavojāmies un mēģinājām. Jāpiebilst, ka 
pašā iesvētību nedēļā mūs katru dienu 
gaidīja dažādi uzdevumi un izklaides, par 
ko jāpateicas 6.klasei un viņu skolotājai.   

Sākumā bija jāizdomā plāns, kā mēs 
sevi uz skatuves parādīsim. Vislielākais 
paldies par to mūsu skolotājai Anitai Tropai 
un mūsu čaklajām klasesbiedrenēm Elzai, 
Rutai un Simonai. Tad vajadzēja sākt mēģi-
nāt, kas bija jau grūtāk. 

Pirmajā reizē mēģinājām klasē. Vaja-
dzēja priekšnesumā parādīt, kas mums 
patīk, ar ko nodarbojamies un, protams, 
neliels humors arī bija vajadzīgs. 

Pirmajos mēģinājumos negāja kā pa 
diedziņu, bet ar katru reizi bijām labāki. 
Bija kļūdas, bija arī citas neveiklas situāci-
jas, bet zinājām, ka līdz koncertam visu ie-
mācīsimies, tāpēc neviens nepadevās. Vēl 

bija jāsameklē mūzika, par to liels paldies 
Loretai. 

Pēc garajiem mēģinājumiem pienāca 
svētki. Pirms tiem, protams, valdīja liels 
satraukums un nemiers, jo neviens īsti ne-
zinājām, kā ies, kā uzstāsimies. 

Kad bijām savās vietās, sākās koncerts. 
Koncertā viss gāja kā pa diedziņu. Nebija 
nevienas neveiklas situācijas, un koncerts 
visiem tiešām patika. Mēs parādījām savus 
hobijus, kā futbola un basketbola spēlēša-
na, māksla, instrumentu spēlēšana, zinā-
šanas par ierīcēm un pavārmāksla. 

Pēc koncerta saņēmām daudz pozitīvu 
atsauksmju no skolotājiem, kā arī skolē-
niem. Mūsu lielais darbs tiešām atmaksā-
jās. Pēc svētkiem sekoja  pirmais klases 
vakars. To bijām godīgi nopelnījuši.

5.klases skolniece 
Marta Grigule

5. klases svētki

2019. gada oktobris2019. gada oktobris
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SKOLAS ZIŅAS

10.oktobrī 7.-9 klašu skolēni devās 
ekskursijā, lai iepazītu profesijas, ko pie-
dāvā atkritumu poligons „Getliņi EKO” un 
lidosta „Rīga”.

„Getliņi EKO” atkritumu poligons attīs-
tījies kopš 90. gadu vidus, kā bāzes vietu 
izmantojot padomju laikā radīto izgāztuvi, 
kalnu Getliņi. Getliņos nonāk visi Rīgas un 
Pierīgas iedzīvotāju un komersantu radītie 
sadzīves atkritumi, kas ir puse no visas Latvi-
jas atkritumiem. Gada laikā tiek ievestas ap-
tuveni 300000 t atkritumu, kas tiek apglabāti 
3 kalnos, kuru maksimālais augstums tagad 
ir 20 metri, bet ar laiku var sasniegt pat 40 
metrus. Getliņi apsaimnieko ievestos atkritu-
mus, no tiem iegūstot gāzi, kas elektroblokā 
tiek pārstrādāta elektroenerģijā un siltumā. 
Elektroenerģija kā zaļās enerģijas veids tiek 
nodota Latvenergo, savukārt, siltums izman-
tots Getliņi siltumnīcu apkurei un tomātu un 
gurķu ražošanai. Kopš 2011. gada, kad tika 
atklāta pirmā siltumnīca, tomāti ir kļuvuši par 
Getliņu atpazīstamības zīmi un nodrošina 
būtisku daļu no saimnieciskās darbības. Tur 
tiek audzēti arī ziedi, neaktīvos kalnus vasa-
ras sezonā apsaimnieko aitas kā dabīgie zā-
les pļāvēji. SIA „Getliņi EKO” poligona terito-
rijā ir uzbūvētas mūsdienīgas 5,5 m augstas 
siltumnīcas ar kopējo platību 11 412 m2. Sil-
tumnīcu augi aizņem platību 10 512 m2 ap-
jomā un tajās ir iestādīti 25 000 stādu. Gadā 
„Getliņi EKO” saražo apmēram 500 tonnas 
tomātu. Tomātu ziedu apputeksnēšanos 
nodrošina kameņu saimes, kuras siltumnī-
cā tiek izvietotas līdz ar pirmā ziedķekara 
izplaukšanu, tiek iepirktas Beļģijā. Cīņai pret 
kaitēkļiem tiek izmantoti to dabiskie ienaid-
nieki – spožlapsenes un plēsējērces. Tomātu 

Iepazīstot Latvijas uzņēmumus
stādi tiek ievesti no Somijas kā 0,5 m lieli stā-
di, kas tiek audzēti bazalta vatē. Siltumnīcā 
tie spēj izaugt pat 20 m augstumā.

2017. gada maijā SIA „Getliņi EKO” at-
klāja 3. siltumnīcu kārtu. Šī siltumnīca ir iz-
veidota kā augsti tehnoloģiska gurķu audzē-
šanai piemērota siltumnīca. Tajā ir izmantots 
full-led apgaismojums un siltumnīca ir pirmā 
šāda veida siltumnīca pasaulē, kur gurķu 
audzēšanai tiek izmantots šāds apgaismo-
jums, kas nodrošina strauju un ātru gurķu 
augšanu, pat 10 cm dienā. Atkritumu poli-
gons “Getliņi EKO” ir viena no izcilākajām 
kaiju vērošanas vietām Latvijā.

Agrāk šeit bija parasta, smakojoša iz-
gāztuve. Tagad te ir sakopta, skaista vide 
ar ziediem, tomātiem, jēriem, neskaitāmām 
ekskursijām, elektrības ražošanu, aktīvu šķi-
rošanu. 

Tālāk mūsu ceļš veda uz lidostu. Ekskur-
sijas mērķis bija iepazīties ar karjeras iespē-
jām lidostā “Rīga”.  Gide izstāstīja par lidos-
tā esošajām profesijām. Izrādās, ka lidostā 
ir pieejami teju visu profesiju pārstāvji, sākot 
no dārzniekiem, apkopējiem, mehāniķiem, 
tehniķiem, mediķiem, ugunsdzēsējiem, or-
nitologiem, dispečeriem, beidzot ar pilotiem 
un stjuartiem, dažādiem IT speciālistiem. 
Svarīgi, ka katrā no profesijām iespējama arī 
karjeras izaugsme. Lidostā mēs uzzinājām, 
kā un kāpēc tiek veiktas drošības pārbaudes, 
un arī paši gājām cauri rentgena iekārtai, tika 
pārbaudītas mūsu līdzi paņemtās mantas. 
Katram bija jāuzrāda personu apliecinošs 
dokuments. Pēc tam speciāli paredzētās 
kastēs bija jāsaliek visas savas mantas. 

Uzzinājām, kāpēc tiek svērta bagāža. 
Lidostā uz visiem svariem viena un tā pati 

bagāža neatšķiras ar svaru. Tie ir noregulē-
ti tā, lai neatšķirtos neviens skaitlis. Svarīgi 
precīzi nosvērt bagāžu, lai zinātu, kā to pa-
reizi izvietot lidmašīnā, un lai zinātu, cik deg-
vielas pildīt lidmašīnā.

Ekskursijas beigās ar lidostas autobusu 
braucām apkārt lidlaukam, tikām iepazīstinā-
ti par darbībām lidlaukā. Izbraukājot lidostas 
teritoriju un uzzinot, kas un kā ir izvietots, de-
vāmies atpakaļ. Pēc brauciena nonācām pie 
bagāžas saņemšanas vietas, tur tika izstās-
tīts, kā pasažieri saņem savu bagāžu un ko 
dara, ja bagāža ir “noklīdusi”. Lidostā “Rīga” 
pieņem strādniekus vismaz ar vidējo izglītību, 
svarīgi ir tas, ka jāzina vismaz 2 svešvalodas 
un jābūt komunikabliem, jo darbs saistās ar 
cilvēkiem. Starptautiskā lidosta “Rīga” ir lie-
lākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs. 
No lidostas ”Rīga” ziemas sezonā iespējams 
doties uz  90, bet 2019.gada vasaras sezonā 
– uz 100 galamērķiem,

Kad ekskursija bija galā, par piemiņu 
mums arī iedeva nelielu suvenīru – atslēgu 
piekariņu. Ekskursija mums bija ļoti node-
rīga: guvām ieskatu tajā, kas un kā notiek 
lidostā, kas ir izvietots lidostas teritorijā. Mēs 
guvām priekšstatu par lidostas darba aps-
tākļiem, specifi ku, vidi, drošību. Uzzinājām, 
cik atbildīgs un sarežģīts ir darbs lidostā 
„Rīga”.

Ekskursijā guvām daudz interesantas 
informācijas, bet ļoti patika novēlējums no 
gida atkritumu poligonā: „Esiet radoši, do-
mājiet plaši, meklējiet iespējas! Un nemēs-
lojiet – ne savā dzīves vietā, ne darba vietā, 
ne savā pilsētā un valstī un pat savā prātā 
– nē”.  

9.klases skolniece Elizabete Kalniņa

Uzmanību, uzmanību, uzmanību! Pie mums Lubānā 17. 
oktobrī notika zili brīnumi! Un, kur tad tie brīnumi slēpjas? Pa-
sakās! Grāmatās! Buršanā! Pie mums ciemos bija atlidojusi 
„Mazā raganiņa”  un „Harijs Poters”. Tā arī mēs, 1. klases skolē-
ni ar audzinātāju Vitu, meklējām brīnumus, iepazīstot dažādus 
tēlus un izceļojot cauri ciparu, burtu un dziesmu valstībai. Tā kā  
Zaķa Ābeces gudrības jau esam iepazinuši, rīkojām “pirmīšu” 
svētkus. Šoreiz ielūkojāmies apkārtējā pasaulē, iestudējot nelie-
lu uzvedumu no dažādiem dzejoļiem. Pie 1. klases ciemos bija 
ieradušies arī mūsu draugi otrklasnieki, trešklasnieki un ceturt-
klasnieki. Mūsu lielākie draugi mūs pārbaudīja, kā protam rēķi-
nāt, gājām kopīgās rotaļās. 2.klase novēlēja: „Bērni, lasiet grā-
matas!” Mēs guvām daudz mīļu vēlējumu un pozitīvu emociju 
no saviem 3.stāva kaimiņiem. Skolēni no skolas pašpārvaldes 
mums lika no vārdiem salikt teikumus, arī ar to mēs veiksmīgi 
tikām galā. 

Skolā pie mums paciemojās arī PII “Rūķīši” audzinātājas no 
„Saulstariņiem” Inese un Inese, bet labajās domās ar mums kopā bija arī Sandra, kuras dārziņa gaitās ielika bērnos ne mazumu enerģijas, 
dzīvesgudrības, labestības, atraktivitātes un mīlestības. Ar to vēl brīnumi nebeidzās! Skolas direktore Iveta Peilāne mums uzdāvināja burvju pild-
spalvas, lai varam veikt piedzīvojumus kā  Harijs Poters, un pirmo dokumentu – skolēnu apliecību. Direktore novēlēja: „Daudz jauku raibumiņu, 
bet mūsu vecākiem – radošu enerģiju, lasot dzīves gudrību grāmatu!”

 Mēs sakām lielu PALDIES mūzikas skolotājai Astrai par skanīgajām dziesmām, Dacei par viesmīlīgo un krāšņo skatuvi skolas zālē, Renāram 
par mūzikas atskaņošanu, „zilo brīnumu” burvjiem Ievai un Edijam, pašpārvaldes vadītājam Mārcim par pasākuma vadīšanu un visiem, kas 
uzbūra mums šos svētkus! Paldies 1. klases bērnu vecākiem un vecvecākiem, ka bijāt kopā ar mums šajos svētkos!

Brīnumus pierakstīja skolotāja Ilona Kalniņa

Pirmās klases svētki
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Lubānas novada dome 2019. gada 
26. septembrī pieņēma lēmumu ”Par 
Lubānas novada attīstības programmas 
2019.-2025. gadam apstiprināšanu” 
(protokols Nr. 10., 6.§).

Lubānas novada attīstības program-
ma 2019.-2025. gadam ir Lubānas novada 
pašvaldības vidēja termiņa attīstības plāno-
šanas dokuments, kurā noteiktas pašval-
dības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, 
uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti 

Pašvaldība aicināja novada iedzīvotājus 
iesaistīties projektu konkursā “Iedzīvotāju 
iniciatīvas līdzdalības un piederības veici-
nāšanai”. Pavisam kopā pašvaldībā tika 
iesniegti 6 projekti. Visi projektu pieteikumi 
saņēma pašvaldības atbalstu (lēmums pie-
ņemts domes sēdē 27.06.2019.). Informā-
cija par to, kādi rezultāti sasniegti.
Biedrības “Motoklubs Lubāna” pro-
jekts “BMX velotrase”. Projekta mērķis 
– pabeigt BMX velotrases izbūvi, lai trase 
var pilnvērtīgi darboties tai paredzētajam 
mērķim. Plānots arī organizēt sacensības 
lokālā mērogā. Popularizēt BMX sportu Lu-
bānas novadā. Projekta ietvaros tika veikta 
velotrases reljefa sagatavošana – nopļau-
ta, noņemta augsnes virskārta, uzbērts, uz-
stumts, izveidots iecerētais reljefs. Tika uz-
bērta, noblietēta velotrases virskārta (kārta 
ar dolomīta šķembu maisījumu). BMX ve-
lotrase ir sagatavota lietošanai.
Nodibinājuma “Broņislavas Martuže-
vas fonds “Rakstītāja” projekts “Oska-
ra Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa 
dendroloģiskās ainavas labiekārtošana 
Visagala kapos”. Visagala kapos pie O. 
Kalpaka pieminekļa ansambļa tika radīti 
apstākļi kvalitatīvākam šī ansambļa sagla-
bāšanas un uzturēšanas nodrošinājumam. 
Tika nozāģētas 5 liepas, izfrēzēti celmi, sa-
vākti un aizvesti prom nozāģētie materiāli. 
Ilgtermiņā šim projektam būtu nepiecie-
šams turpinājums ar mērķi sakopt aleju 
no šosejas līdz Visagala kapiem. BMFR 
sadarbībā ar Lubānas novada pašvaldī-
bu apliecina gatavību iesaistīties projekta 
darbības attīstībā, piedalīties ziedojumu 
kampaņas veidošanā un līdzfi nansējuma 
meklēšanā. Broņislava Martuževa ļoti aug-
stu vērtēja pulkveža Oskara Kalpaka per-
sonību un 2006.g. pēc pieminekļa apmek-
lējuma uzrakstīja dzejoli “Visagala kapi”, 
kurā ir vārdi:
“Postenim būs vieta droša – dzirdīgs mežs 
un lauks./ Dzimtā zeme, esi moža, pulkve-

dis kad sauks.”
Biedrības “Lubānas Puse” projekts  – 
“Informatīvās vides video vizītkartes 
“RADI.DARI.VIDI Lubānas novadā” iz-
veidošana”. Projekta rezultātā tapa trīs 
īsfi lmas jeb virtuālās vides video vizītkartes 
par Lubānas novadu, iekļaujoties tēmās 
“Daba” (3,47 minūtes), “Radīšana” (3,13 
minūtes), “Darīšana” (3,21 minūte). Filmas 
pirmizrāde notika 2019.g. 28. septembrī 
Lubānas pilsētas klubā svētku atmosfērā, 
kopā pulcinot Miķeļdienas gadatirgus ap-
meklētājus un viesus. Filmas publicētas 
interneta tīmekļvietnēs un arī nodotas Lu-
bānas novada pašvaldībai lietošanā. Lai 
fi lmās atspoguļotu Lubānas novadu daudz 
labāk, interesantāk, būtu bijis nepiecie-
šams garāks projekta realizācijas termiņš, 
jo pietrūka laika Lubānu fi lmēt citos gada-
laikos. Vizuālā identitāte ir ārkārtīgi svarīgs 
faktors šodienas novada attīstībā. 
Video izmantots Lauras Skangales skaņ-
darbs „Upes pērles”, kurš izmantots video 
par dabu. Video par uzņēmējiem pielāgoti 
divi skaņdarbi – Sanda Gedrovica sace-
rētais „Pavasaris četros akordos” pirmajā 
daļā un muzikālās apvienības „Trakā no-
male” darbs ar tādu pašu nosaukumu – vi-
deo dinamiskajai daļai. Savukārt stāstam 
par radīšanu muzikālā apvienība „Sokrata 
brīvdienas” pat uzņēmās speciāli sacerēt 
un ierakstīt mūziku! Visi mūzikas autori ir 
piekrituši mūzikas materiāla izmantošanai 
video vajadzībām bez atlīdzības. Video 
operators – Edgars Bartulāns.
Biedrības “Vecais Ceplis” projekts “Es-
trādes vietas sakopšana pie J.Zābera 
muzeja “Vecais Ceplis””. Projekta laikā 
tika sakopta estrādes vieta pie Jāņa Zābe-
ra muzeja “Vecais Ceplis”. Šo projektu īs-
tenoja vietējais uzņēmums SIA “RKS plus”. 
Īpašu paldies biedrība “Vecais Ceplis” 
saka Kasparam Kaņepem. Projekta ietva-
ros tika izzāģēti koki estrādes vietā, kā arī 
izrautas koku saknes, nolīdzināta zemes 

virskārta un iesēts zāliens. Projektā paveik-
tais pavērs skaistāku skatu uz Jāņa Zābera 
ozolu, kā arī varēs rast iespēju rīkot izcilā 
dziedātāja piemiņas pasākumus. Turpmā-
kajos projektos ir plānots atjaunot estrādi, 
kas pasākumu un koncertu norisi paceltu 
jaunā kvalitātē, Meirānus un mūsu novadu 
pieskandinot ar Jāņa Zābera savulaik dzie-
dātajām dziesmām jaunās skaņās.
B-bas “Vienā solī” projekts “Lai zaļāk”. 
Projekta ietvaros 21. jūlijā tika rīkota sakop-
šanas talka, lai tiktu izkopts ceļa posms no 
Meirānu tilta līdz Meirānu skolai. Izmanto-
jot projekta ietvaros iegādāto aprīkojumu, 
talkas laikā tika izpļautas ceļmalas, grāvji, 
izgriezti krūmi, savākti kritušie, nokaltušie 
koki un zari. Sakopšanas talkā piedalījās 
19 Meirānu iedzīvotāji – t.sk. arī bērni un 
seniori (jaunākajam dalībniekam bija 3 
gadi, vecākajam – 68). Atkārtoti izkoptais 
posms izpļauts 25. augustā. Izmantojot 
projektā iegādāto tehniku, tika izpļauta 
2018.g. rudenī iekoptā atpūtas vieta pie 
bijušās Meirānu krejotavas. Sakopšanas 
talkas nebeigsies, noslēdzoties projektam. 
Biedrība iesaka arī turpmāk rīkot iedzīvo-
tāju iniciatīvas projektus, jo, tos realizējot, 
tiek saliedēta kopiena, sabiedrība, uzturē-
ta kārtībā vide.
B-bas “Aborieši” projekts “Drošā taka”. 
Projekta ietvaros tika atjaunotas trīs laipas 
dabas takā “Aiviekstes ozoli” un izgatavots 
informācijas stends ar takas karti. Atjau-
notās laipas garantē apmeklētāju drošību. 
Izgatavotais informācijas stends dos deta-
lizētāku informāciju par takām un piedāvā-
tajām aktīvās atpūtas iespējām. Projekta 
gaitā nepietika fi nansējuma ceturtās laipas 
atjaunošanai. Projekta realizācijā piedalījās 
Andrejs Valainis, Vilnis Strautiņš, Armands 
Birziņš, Gintis Dzenis, Armands Karlsons, 
Sandis Spriņģis, Jānis Spriņģis, Aivars Ko-
kars, Edgars Stanka, Māris Valainis.

Apkopoja Ligita Pētersone

Projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības 
un piederības veicināšanai” ietvaros paveiktais

Paziņojums par Lubānas novada attīstības programmas 
2019. – 2025. gadam apstiprināšanu

uz novada stratēģisko mērķu sasniegšanu. 
Lubānas novada attīstības programma 

2019.-2025. gadam sastāv no sekojošām 
piecām daļām:

• Pašreizējās situācijas analīze;
• Lubānas novada vidēja termiņa attīs-

tības stratēģija 2019.-2025. gadam;
•  Rīcības plāns;
•  Investīciju plāns;
• Attīstības programmas ieviešanas uz-

raudzības kārtība;

Ar Lubānas novada attīstības prog-
rammu 2019.-2025. gadam var iepazīties 
Teritorijas attīstības plānošanas informā-
cijas sistēmā: https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_15986, kā arī pašvaldības 
mājaslapā: http://www.lubana.lv/index.php/
lv/publiskie-dokumenti/teritorijas-planoju-
ma-un-attistibas-dokumenti. 

Attīstības programma apskatāma arī 
novada mājaslapas sadaļā Teritorijas plā-
nojuma un attīstības dokumenti.
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Kas ir dzimšanas diena? Ko uzdā-
vāt bērnudārzam 40 gadu jubilejā? 
Pārdomās par šiem jautājumiem 
dalās “Taurenīši”...
– Adelīna: Dzimšanas diena ir tad, 
kad iedod puķes. Es vēlētos, lai 
bērnudārzam uzdāvina grāmatu un 
paša izveidotu kartiņu.

– Martins: Dzimšanas diena ir tad, 
kad dod dāvanas. Es vēlētos, lai 
uzdāvina atmiņu kladi, kur rakstīt un 
zīmēt.

– Daniela: Dzimšanas diena ir tad, 
kad uzdāvina torti. Es vēlētos, lai 
bērnudārzam uzdāvina spīdumiņus, 
kas naktī spīd. Skaists būtu dārziņš!

– Emīlija Z.: Dzimšanas diena ir tad, 
kad ir ballīte. Es gribētu, lai uzdāvi-
na daudz lelles, lai katrai meitenei ir 
sava!

– Tomass: Dzimšanas diena ir tad, 
kad tētis to no rīta pasaka. Es vēlē-
tos, lai bērnudārzam uzdāvina lielus klu-
čus, ar ko ārā spēlēties.

– Estere: Dzimšanas diena ir tad, kad sa-
brauc ciemiņi un apsveic. Es gribētu, lai 
grupiņā ir „Lego” kluči un lelles.

Kristaps: Dzimšanas diena ir tad, kad pa 
nakti parādās baloni. Es vēlētos, lai bēr-
nudārza dzimšanas dienā uzdāvina visiem 
bērniem saldējumu!

– Sofi ja Estere: Dzimšanas diena ir tad, 
kad visu dienu rotaļājas. Es novēlu, lai bēr-
nudārzam uzdāvina konvertu ar naudu!

– Katrīna T.: Dzimšanas diena ir tad, kad ir 
ballīte, kurā dejo un ēd kūku. Es vēlētos, lai 
uzdāvina visiem bērniem saldējumu!

– Aivija: Dzimšanas diena ir tad, kad ir jā-
strādā un jāgādā malka. Es bērnudārzam 
vēlētos, lai uzdāvina daudz lāču mantas.

– Silva: Dzimšanas diena ir tad, kad ir bal-
līte. Lai bērnudārzam uzdāvina lelli, ar kuru 
spēlēties!

– Bella: Dzimšanas diena ir tad, kad apkārt 
spīd lampiņas, kas maina krāsu. Lai bēr-
nudārzam uzdāvina uzlīmes vai gleznu, un 
varētu skatīties multenes.

– Mārcis: Dzimšanas diena ir tad, kad no-
pērk un iedod dāvanu. Es bērnudārzam 
vēlētos, lai būtu ballīte un uzdāvina grā-
matu.

– Katrīna D.: Dzimšanas diena ir tad, kad 
dāvina dāvanas. Es bērnudārzam vēlētos, 
lai uzdāvina daudz jaunas mantas, ar ku-
rām spēlētos bērni.

– Keita: Dzimšanas diena ir tad, kad dāvi-
na ziedus. Es vēlētos, lai dzimšanas dienā 
visu dienu varētu skatīties multenes.

– Ksenija Meldra: Dzimšanas diena ir tad, 
kad samīļojas. Es bērnudārzam dāvātu pu-
ķes, ko man iedotu mamma.

– Kevins: Dzimšanas diena ir tad, kad iz-
dzēš gaismu un iededzina svecītes. Es 
bērnudārzam vēlētos, lai uzdāvina novēro-
šanas kameru, lai viņam naktī droši.

– Emīlija S.: Dzimšanas diena ir tad, kad ie-
vēlās kādu domu, vēlēšanos. Es bērnudār-
zam vēlētos, lai uzdāvina balonus, izrotātu 
to ar sirsniņu baloniem.

– Uldis: Dzimšanas diena ir tad, kad tortē ir 
svecītes. Es vēlētos, lai uzdāvina izveidotu 
reklāmu par bērnudārzu.

– Eduards: Dzimšanas diena ir tad, kad var 
ballēties un spēlēties.  Es bērnudārzam vē-
lētos, lai uzdāvina īstu koku.

Bērnu domas pierakstīja skolotājas 
Jolanta Žvagiņa un Gunita Strode, 

skolotāja palīgs Arta Saliņa
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Darbs nosver katru
Mūsu mūža dienu,
Darbā pārbauda,
Vai esi liels vai sīks.
Un dievišķīgs ir mirklis,
Kad caur viņu redzi,
Ka esi bijis ļaudīm vajadzīgs
  (K. Apškrūma)

PII “Rūķīši” – 40
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SVĒTKI

“Kāpēcīši” domā: “Kas ir rūķi?” 
“Rūķi ir labas būtnes, kas palīdz cilvē-

kiem, skatās, vai bērni labi uzvedas, tie ie-
priecina cilvēkus. Tie nēsā cepures ar spi-
cu galu.  Man rūķi pa kluso iegāja istabā un  
nometa savu cepuri.

Rūķi ir radījumi, kas vēro, vai bērni labi 
aizmieg, tad atnes konfektes. Skatās, kā 
bērni kārto rotaļlietas un lai nedara blēņas.  
Tie nes dāvanas, palīdz Ziemassvētku vecī-
tim. Kad bērni ir ārā, rūķi pieskata un sargā 
bērnus. Rūķi pieskata bērnus, kad vecāki ir 
kaut kur aizbraukuši.

Rūķīši palīdz cilvēkiem, kad viņi nokrīt. 
Palīdz novākt atkritumus no ceļa, nola-

sa adatas, lai mašīnas nesadurtu riepas.
Rūķi ir mazi cilvēciņi… 
Un varbūt tieši tāpēc, ka runa ir par ma-

ziem cilvēciņiem, mūsu iestādei ir nosau-
kums “Rūķīši”?

Mēs zinām, ka  PII “Rūķīši” ir laba 
dzīve. Kas “Kāpēcīšiem” bērnudārzā  
patīk vislabāk? 

Elīna: Spēlēties ar rotaļlietām kopā ar 
draugiem.

Alise: Man patīk klausīt audzītes, rakstīt 
burtus un ciparus.

Lelde: Man ļoti patika mūsu velosipēdu 
brauciens.

Kārlis: Man patīk mūsu grupas eks-
kursijas – uz jūru, uz zoo dārzu, uz Maizes 
muzeju.

Mārcis: Man patīk ārā daudzie laukumi-
ņi, patīk ziemā no sniega būvēt cietoksni. 
Ekskursijā patika gatavot karameles.

Alīda: Patīk velt sniegavīrus.

Patriks: Kopā ar grupas biedriem man 
patīk spēlēties, braukt ekskursijā, ziemā – 
pikoties. Vislabāk patika spineru diena bēr-
nudārzā. 

Ģirts: Man ļoti patīk ziemā celt sniega 
tornīšus.

Zane Eva: Man vislabāk patīk spēlēties 
ar rotaļlietām kopā ar draugiem, doties pār-
gājienos.

Kristaps: Visjautrāk ir ziemā velt lielās 
sniega bumbas.

Megija: Man patīk mācīties burtus.

Renārs: Man vislabāk patīk skatīties 
grāmatas. Ziemā patīk taisīt bunkuru no 
sniega.

Ahmeds: Patīk sniegā pikas taisīt.

Reinis: Bērnudārzā var jauki paspēlē-
ties ārā, ziemā sniegā taisīt “sniega eņģelī-
šus”. Patīk gleznot un zīmēt  zīmējumus.

Gustavs: Man vislabāk patīk izdomāt un 
visu kaut ko taisīt no papīra. Patīk rēķināt.

Gvido: Man patīk griezt un līmēt.

Visi “Kāpēcīši”: Mums ļoti, ļoti patīk, 
kad vecāki bērnudārzā darbojas kopā ar 
mums. 

Zane Eva un Ahmeds 
iejutās arī intervētāju 
lomā un skolotājas Ive-
tas vadībā izstaigāja visu 
lielo “Rūķīšu” namu, lai 
uzzinātu, kas pieauguša-
jiem mūsu iestādē patīk 
vislabāk.

Vadītāja Astrīda:  Man 
vislabāk patīk lielā rūķu 
saime – mani bērni – “ma-
zie rūķīši” un “lielie bērni – 
“lielie rūķi”, kas ir visi, visi 
darbinieki.

Skolotāja Lidija: “Rū-
ķīši” ir manas otrās  mā-
jas. Man patīk būt bērnu 
vidū un joprojām izbaudīt 
bērnišķību.

Skolotāja Iveta: Prieks 
par to, ka “Rūķīšu” vecāki 
par mūsu darbu saka atzinīgus vārdus, ka 
“bērnudārzā” pulsē dzīvība un ar mazajiem 
rūķiem darām milzīgus labus darbus, au-
dzinām bērnos sirsnību un izpalīdzību. 

Skolotāju  palīgs  Sandra: Jauki ir tas, 
ka mūsu “Rūķīšu” mājā mēs, darbojoties 
kopā ar bērniem, saglabājam mūžīgās jau-
nības dzirkstelīti, vienmēr jūtamies jauni. 

Skolotāja Ina: Patīk viss mūsu kolek-
tīvs un bērnudārza mazie rūķēni – bērni. 
Esmu laimīga, ka varu darīt labu darbu – 
mācīt dziedāt, kustēties un mīlēt dzīvi. 

Skolotāja Ingra: “Rūķīšos” man patīk 
rotaļāties kopā ar bērniem. 

Skolotāju palīgs Laimdota: Patīk rū-
pēties par bērniem, palīdzēt ēdināšanā.

Skolotāja Inese: Ir interesanti strādāt 
ar bērniem, redzēt, kā viņi izaug no maziem 
rūķīšiem par lieliem un aiziet tālāk iepazīt 
lielo pasauli. 

Skolotāju palīgs Inese:  Bērnudārzā 
esmu nostrādājusi jau daudzus gadus un 
man ir prieks satikt savus audzēkņus, kas 
jau paši kļuvuši par vecākiem un ved  pie 
mums savus mazuļus.

Skolotāja Jolanta: Man vislabāk patīk 
mani “Taurenīši” ar savām blēņām un gud-
rībām.

Skolotāju palīgs Arta: Patīk dažādie 
jaukie paklausīgie un nepaklausīgie bērni.

Valentīna: Patīk jautrība bērnudārzā.

Zina:  Vislabāk patīk, ka bērni ir smai-
dīgi.

Anita: Priecājos par smaidīgajām au-
dzinātājām un jaukajiem bērniem.

Santa: Priecājos, ka 
esmu jauki iejutusies “Rū-
ķīšu” kolektīvā. Vislabāk 
patīk tas, ka te ir laipni 
cilvēki, visi sveicina, ciena 
apkopējas darbu.

Intis: Vislabāk patīk 
“Rūķīšu” bērni.

Un “lielie rūķi” bērnu-
dārzam jubilejā novēl: 

Vadītāja Astrīda: Lai 
turpmāk bērnudārzā būtu 
daudz bērnu – veselu, 
gudru, zinātkāru! Un lielie 
rūķi lai ir veseli, zinātkāri 
un radoši!

“Rūķīšu” namā ir daudz 
bērnu čalu, mīlestības un 
prieka!

Skolotāja Iveta: Lai 
“Rūķīšos” ir darbs, kas patīk un ir novēr-
tēts!

Skolotāju palīgs Sandra: “Simts ga-
dus turēties un vienmēr kalnā kāpt!”

Skolotāja Ina: Lai bērnudārzs vienmēr 
būtu pilns ar bērniem, smaidiem, prieku un 
mīlestību, un būtu mūsu jaukais darbinieku 
kolektīvs!

Skolotāja Ingra: Lai mēs katru dienu 
varam izbaudīt jauku un draudzīgu kopā 
būšanu!

Skolotāju palīgs Laimdota: Lai bērnu-
dārzā būtu daudz bērnu, kas ir paklausīgi, 
čakli, zinātkāri un ar vēlmi darboties.

Skolotāja Inese: Novēlu, lai “Rūķīšos”  
ir vēl vairāk  smaidīgu, zinātkāru bērnu, kas 
piepilda mūsu iestādi ar smiekliem, jautrību 
un darboties prieku.

Skolotāju palīgs Inese: Tikpat gadu 
pastāvēt, tikpat darbinieku un bērnu! 

Skolotāja Jolanta: Lai vairāk bērnu 
bērnudārzā!

Skolotāju palīgs Arta: Lai joprojām 
skolotājas un bērni saglabātu savu darbo-
ties prieku un čaklumu, lai jauki dzīvot bēr-
nudārzā!

Valentīna: Lai “Rūķīšu” nams ir skaists 
un te ir daudz rūķīšu!

Anita: Daudz laimes dzimšanas dienā!
Santa: Arī pati gāju šajā bērnudārzā, 

tāpēc – lai tas piedzīvo vēl tikpat gadu un 
vēl vairāk! Jo – kas tā par pilsētu bez bēr-
nudārza?

Intis: Daudz gadu bērnudārzam nākot-
nē! 

Zina: “Rūķīšiem” jaunu un skaistu “klei-
tu”!

Apkopoja un pierakstīja skolotāja 
Iveta Skaba
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Nākamais laikraksta “Lubānas Ziņas” 
numurs iznāks 8. novembrī.

Informāciju iesniegt domē redaktorei 
līdz 1. novembrim.

Es jau neaizeju,
Es vienmēr būšu putenī, bērzos,

Zvaigznēs un bērnos savos. 
(Ā. Elksne)

Izsakām līdzjūtību 
Gvido un viņa tuviniekiem, 

no vectētiņa atvadoties.
“Zīļuku” grupiņas audzēkņi, vecāki, 

skolotājas un skolotāju palīgs

P. 09:00 – 17:00
O. 15:00 – 18:00
T. 15:00 – 18:00
C.---
P. 14:00 – 18:00
S. 10:00 – 14:00
SV. ---

Tāda tu esi, rudens diena,
Bērzu loki,- un vētrām līdz
Atkal  aizlido lapa viena.

Bieza un tumša aug miglas siena,
Lietus asaras plakstos trīc.

(M.Bārbale)
Skumju un atvadu brīdī mūsu klusa un 
patiesa līdzjūtība Valentīnai Kalvānei, 

māsu mūžības ceļā pavadot.

PII “Rūķīši” kolektīvs

Kaut nekad vairs neatnāksi
Savā sētā ciemoties,

Tiem, kas tevi mīlējuši,
Tava gaisma līdzi ies.

(Z. Purvs)
Skumstam kopā ar 

Vinetu Krēsliņu un viņas ģimeni, 
tēti mūžības ceļā pavadot.

Ina, Santa, Lidija, Linda, Elīna

Smilšu spēles 
terapijas 

nodarbības
No 25. oktobra Lubānas 

novada sociālajā dienestā tiek 
organizētas nodarbības Smilšu 
spēles terapijā – smilšu spē-
les terapeite Inese Kolneja. 
Interesentiem pieteikties pa t. 
20275661 (Vēsma Masa).

1. novembrī plkst. 18.00 
Lubānas pilsētas klubā

KINO Spēlfi lma 
“TUR”

Ģeniālas programmētājas Gunde-
gas pasaule sabrūk viņas acu priek-
šā: viņa zaudē mīļoto, priekšniece 
draud ar atlaišanu, tuvinieki uzskata 
par jukušu. Taču viņai izdodas ne-
iespējamais – radīt pirmo pasaulē 
mākslīgo intelektu ar apziņu, kurš 
iemīlas Gundegā un pārņem viņas 
bojāgājušā drauga Raimonda per-
sonību. Gundegai nākas izvēlēties 
– mīlēt datorprogrammu, slēpjot to 
no visas pasaules centieniem iegūt 
miljardiem vērtu atklājumu, vai, ig-
norējot savas jūtas, sniegt pasaulei 
tehnoloģisko brīnumu.
Ieeja 2 EUR

8. novembrī plkst. 18.00 
Lubānas pilsētas klubā

Dokumentālā fi lma  
“SPIEGS, 

KURŠ MANS 
TĒVS” 

Filma “Spiegs, kurš mans tēvs” ir 
personisks stāsts par to, ko nozīmē 
piedzimt spiega ģimenē un atrasties 
aukstā kara aizskatuvē. Filma vēsta 
par tulkotājas un atdzejotājas Ievas 
Lešinskas-Geiberes dzīvesstāstu 
un notikumiem, kas risinājās pirms  
40 gadiem. 1978. gadā Ieva kā stu-
dente viesojās ASV pie tēva Imanta 
Lešinska, kurš tobrīd strādāja PSRS 
diplomātiskajā misijā  ANO, nolēma 
pārbēgt ASV pusē un šo piedāvā-
jumu izteica arī savai meitai. Ģime-
nei tika piešķirtas jaunas personu 
identitātes un piedāvāts sākt dzīvi 
kā citiem cilvēkiem. 80. gadu vidū, 
pēc tam, kad Imants Lešinskis bija 
publiski nācis klajā ar VDK darbību 
Latvijā izgaismojošiem faktiem, viņš 
nenoskaidrotos apstākļos nomira. 
Ieeja 2 EUR

Pieņems fi zioterapeits
Ar 26.oktobri “Lubānas veselības un so-

ciālās aprūpes centrs” 3.stāva zālē (Oskara 
Kalpaka ielā 12, Lubānā) darbu uzsāk fizio-
terapeits Māris Klaučs. Darba laiks sestdie-
nās no plkst. 10.00.

Pieteikšanās pa tālruni 28374760. 

Valsts apmaksātā pakalpojuma saņemša-
nai nepieciešams ģimenes ārsta, rehabilitolo-
ga vai cita speciālista nosūtījums.

Meirānu tautas namā
2.novembrī plkst. 14.00

Ieeja: 3 EUR, skolēniem – 1 EUR

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti;

Lai nu mīļi Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

(Latv.t.dz.)
Skumju brīdī mūsu līdzjūtība 

Elīnai Vēkšējai un Veltai Igaunei,
vecmāmiņu un māmiņu
kapu kalniņā pavadot.

Lubānas aptiekas kolektīvs

Tas ir visskumjākais brīdis, 
kad mīļa sirds uz mūžiem stājas...

Esam lielajās bēdās kopā ar 
Veltu Igauni un ģimeni, 

kad pārstājusi pukstēt mātes sirds. 

Kolēģītes no prakses


